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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Innehållsförteckning:

Godkännande av dagordningen 3

Lägesrapportering 4

Upplåtelse av allmän platsmark för uteserveringar 2020/59 5 - 6

Besök på äldreboenden under COVID-19-pandemi 2020/122 730 7

Övriga frågor 8
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Sammanträdesprotokoll
KLICKA HÄR FÖR ATT ANGE TEXT.

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-06-24 §.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ Klicka här för att ange text.

Godkännande av dagordningen

Beslut
Krisledningsnämnden godkänner sammanträdets dagordning.
______________
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Sammanträdesprotokoll
KRISLEDNINGSNÄMNDEN

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-06-24 §.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ Klicka här för att ange text.

Lägesrapportering

Beslut
Krisledningsnämnden tackar för informationen.

Ärendebeskrivning
Kommunchefen och utbildningschefen informerar krisledningsnämnden om rådande 
läge. socialchefen, medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) och övriga förvalt-
ningschefer och vissa avdelnings-/ och enhetschefer har uppmanats lämna alla vikti-
ga upplysningar till kommunchefen.

Informationen lämnas muntligt.

Dagens sammanträde
Av informationen framgår bland annat: 

- Att fall av smittad i COVID-19 har bekräftats på fritidshemmet på Viktoriaskolan. 
Kontakt togs omedelbart med smittskyddet på Region Kalmar län för att säker-
ställa omedelbar provtagning av samtlig personal som varit frånvarande på 
grund av uppvisade förkylningssymtom. Av de som testats har ytterligare en be-
kräftats smittad och två visat sig inte vara smittade i COVID-19. Efter dialog med 
smittskyddssköterska och läkare har bedömningen gjorts att det inte föreligger 
risk för allmän smittspridning på fritidshemmet. Av den anledningen kommer det 
fortsatt hållas öppet men verksamheten kommer huvudsakligen bedrivas utom-
hus. 

- Vidtagna åtgärder omfattar att smittskyddsstädning har beställts och kommer att 
genomföras kommande vecka i aktuella lokaler. 

- Verksamheten kommer fortsätta att vara ute och hålla avstånd så mycket det 
går. Man fortsätter vara mycket noggranna gällande hygien samt följa övriga 
regler som tidigare arbetats fram i matsal, med mera.

- En tät dialog fortsätter mellan förvaltning och medarbetare för att möta eventuel-
la kommande förändringar. Vårdnadshavare informeras kontinuerligt. 

- Under gårdagen friskförklarades en hemtjänsttagare, som tidigare bekräftats 
smittad med COVID-19.

- Inom vård och omsorg är antalet fall med COVID-19 nu:
Tillfrisknade: 9
Avlidna, med bekräftad smitta: 4
Ackumulerade antalet smittade: 13 
Siffrorna är exklusive personalen på fritidshemmet på Vitoriaskolan.

______________
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Sammanträdesprotokoll
KRISLEDNINGSNÄMNDEN

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-06-24 §.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ Klicka här för att ange text. Dnr 2020/59 KS

Upplåtelse av allmän platsmark för uteserveringar

Beslut
Krisledningsnämnden beslutar
att halvera avgiften för upplåtelse av allmän platsmark för gatuservering under år 

2020.

att intäktsbortfallet om 285 tkr ska belasta resultatet och märkas aktiviteten 
1018.

Ärendebeskrivning
Kommunen har i och med beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-04-07 § 82 
som godkändes av kommunstyrelsen 2020-04-28 § 64 valt att inte ta ut avgifter för 
uteservering (gatuservering) fram till 30 juni 2020. 

Ärendet har aktualiserats i och med att avgiftslättnaden inom kort löper ut och att det 
berörda näringslivet fortsatt är verksamma under liknande förhållanden som när be-
slutet av kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-04-07 § 82 togs.

På dagens sammanträde föreslås en halvering av avgifterna för upplåtelse av all-
män platsmark för gatuservering för innevarande år.

Bedömning
Kommunen har i och med beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-04-07 § 82 
som godkändes av kommunstyrelsen 2020-04-28 § 64 valt att inte ta ut avgifter för 
uteservering (gatuservering) fram till 30 juni 2020. Beslutet togs för att underlätta för 
det lokala näringslivet.

Behovet av ekonomiska lättnader för kommunens näringsidkare har inte förvunnit. 
Beslut om en halvering av avgifterna för upplåtelse av allmän platsmark för gatuser-
vering skulle fortsatt underlätta för näringslivet i rådande situation (COVID-19-pan-
demin). Beslutet kan dessutom ha effekten att serveringsställen lättare kan följa de 
restriktioner som är föremål för inspektion under rådande pandemi. 

Konsekvensanalys
Nuvarande taxa/avgifter för upplåtelse av allmän platsmark för gatuservering är som 
följer:

Gatuservering i hamn. Avgift avser kr/m2.

Läge Högsäsong Övrig tid

A 225 55

B 155 55
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Sammanträdesprotokoll
KRISLEDNINGSNÄMNDEN

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-06-24 §.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Gatuservering på allmän platsmark. Avgift avser kr/m2.

Läge Gågatuperioden Övrig tid

A 460 55

B 225 55

Beslut om halvering av taxa/avgift för upplåtelse av allmänplatsmark för gatuserve-
ring skulle innebära en taxa/avgift om 

Gatuservering i hamn. Avgift avser kr/m2.

Läge Högsäsong Övrig tid

A 112,50 27,50

B 77,50 27,50

Gatuservering på allmän platsmark. Avgift avser kr/m2.

Läge Gågatuperioden Övrig tid

A 230 27,50

B 112,50 27,50

Beslutet är beräknat kosta kommunen cirka 285 tkr och påverka cirka 20 aktörer. 
Beräkningarna är gjorda efter föregående års fakturering.

Skickas till
Mark- och exploateringsstrategerna
Ekonomi- och fastighetsavdelningen
Gata/park

______________
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Sammanträdesprotokoll
KRISLEDNINGSNÄMNDEN

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-06-24 §.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ Klicka här för att ange text. Dnr 2020/122 730 KS

Besök på äldreboenden under COVID-19-pandemi

Beslut
Krisledningsnämnden beslutar
att anta rutin för besök till omsorgstagare på kommunens äldreboenden. Rutinen 

gäller till dess att de nationella besöksrestriktionerna på äldreboenden upp-
hävs eller beslutet upphävs av socialnämnden.

att tillåta besök till omsorgstagare på kommunens äldreboenden i enlighet med 
antagen rutin.

Vid överträdelse av Folkhälsomyndighetens rekommendationer samt vid händelse 
av smittutbrott avbryts erbjudandet för samtliga enheter.

Ärendebeskrivning
Krisledningsnämnden 2020-06-05 § 8 beslutade att besöksförbudet skulle bibehål-
las på kommunens äldreboenden. I beslutet ingick också att socialchefen uppmana-
des implementera digitala besökslösningar.

Regeringen meddelade 2020-06-15 via presskonferens att det fortsatt finns behov 
av upprätthållet besöksförbud på äldreboenden. Av socialminister Lena Hallengren 
framgick regeringens uppfattning av angelägenheten i ”att våra äldre kan träffa sina 
nära och kära i sommar”. På presskonferensen lämnades exempel på hur säkra be-
sök med omsorgstagare kan genomföras utomhus. 

På dagens sammanträde föreslå att tillåta besök till omsorgstagare på kommunens 
äldreboenden i vissa specifika former beskrivna nedan.

Rutin för besök till omsorgstagare på kommunens äldreboenden
För att besök ska få tillåtas ska de ske i enlighet med följande:

- Besöken sker utomhus och under uppsyn av en besöksvärd som kan säkerställa 
att Folkhälsomyndighetens rekommendationer följs.

- Besöken består av upp till tre besökare per sällskap.
- Ingen av besökarna får vara närmre än tre meter från omsorgstagaren, att detta 

följs ansvarar samtliga besökare för själva.
- Ingen av besökarna uppvisar förkylningssymtom.
- Besökstiden får inte vara längre än en timme. 
- Bokning sker via kontakt med enheten.

Vidare information kommer att skickas till anhöriga till de omsorgstagare som berörs 
av beslutet. 
Skickas till
Socialförvaltningen
Socialnämnden
Kommunfullmäktige
______________
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Sammanträdesprotokoll
KRISLEDNINGSNÄMNDEN

Sammanträdesdatum Paragraf
2020-06-24 §.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ Klicka här för att ange text.

Övriga frågor
Punkten utgår i brist på frågor.
______________
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