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Dnr 2020/59 KS

Kommunens åtgärder till följd av nya coronaviruset (COVID-19)
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
att

Borgholms kommun går upp i stabsläge. Detta innebär att ledningsgruppen
och vissa särskilda tjänstemän ingår i staben och prioriterar arbetet med denna fråga. Staben arbetar på uppdrag av kommunchefen.

att

kommunen arbetar utifrån sin nyligen antagna Risk- och sårbarhetsanalys. En
viktig aspekt är personalförsörjningen. Arbetsgivaren har möjlighet att omplacera personal från verksamhet som inte räknas som samhällsviktig till exempelvis äldreomsorgen för att klara bemanningen över tid. Arbetsgivaren har
även rätt att avbryta redan beviljad semester för anställd.

att

samverkan kommer ske med de fackliga organisationerna.

att

pandemiplanen ses över och antas på nytt imorgon.

att

barn i förskolan och skolan som uppvisar symtom ska stanna hemma. Barnen
ska vara symtomfria i två dagar innan de återvänder till skola eller förskola.

att

personal som visar symtom på förkylningar eller sjukdom ska stanna hemma.

att

deltagande på utbildningar och konferenser ställs in. Enskild anställd får
stämma av med sin chef om vad som är lämpligt att göra.

att

personal har rätt att genomföra inplanerade utlandsresor men bör informera
sin chef. Arbetsgivaren har dock rätt att stänga av anställd, som ej får komma
in på grund av risk för smittspridning.

att

det gäller ett stort egenansvar för att förhindra spridning av smitta – anställd
bör fundera över nödvändigheten i att göra resor i tjänsten likväl som privat
och förankra med närmaste chef vid tveksamhet.

att

Borgholms kommun skjuter upp det inplanerade branschmötet för besöksnäringen, den inplanerade hälsofrukosten, medarbetarintroduktionen och vissa
övriga interna kurser och ser över sitt deltagande vid övriga större sammankomster.

Ärendebeskrivning
Med anledning av den förhöjda smittorisken av det nya coronaviruset (COVID-19)
har kommunstyrelsens arbetsutskott kallats till ett extrainsatt sammanträde för att
besluta om åtgärder till följd av den förhöjda smittorisken.
Föredragande av ärendet är kommunchefen, sekreteraren för kommunledningen
och kommunens medicinskt ansvarige sjuksköterska (MAS).
Kommunledningen med förvaltningschefer och Borgholm Energi AB:s VD samt viktiga nyckelpersoner träffades på 08:00 2020-03-12 för att skapa en gemensam lägesbild och fatta beslut kring nödvändiga åtgärder för att förhindra smittspridning.
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Regeringen har aviserat att man tar bort karensavdrag och avsätter ytterligare en
miljard för att täcka kostnader för att bekämpa det nya coronaviruset (COVID-19).
Alla kostnader som uppkommer med anledning av smittan ska mot denna bakgrund
särredovisas i Borgholms kommun.
Beslut har redan fattats om att besök på kommunens omsorgsboenden undanbedes.
Skickas till
Kommunledningsförvaltningen
Utbildningsförvaltningen
Socialförvaltningen
Borgholm Energi AB
KF presidium
Utbildningsnämndens ordförande
Socialnämndens ordförande
Miljö- och byggnadsnämndens ordförande
Sammankallande i kultur och fritidsutskottet
Miljö- och hållbarhetsberedningens ordförande
______________
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