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Plats och tid
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Beslutande ledamöter

Ilko Corkovic, ordförande
Staffan Larsson
Carl Malgerud

Övriga närvarande

Jens Odevall, kommunchef
Jonatan Wassberg, sekreterare
Clara Hoogland, kommunikatör

Justerare

Staffan Larsson
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(C)
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med Carl Malgerud som ersättare
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§1

Upplysning av uppdrag och reglemente
Beslut
Krisledningsnämnden lägger informationen till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Krisledningsnämnden aktiverades av krisledningsnämndens tillika kommunstyrelsens ordförande 2020-06-01. Som inledning på krisledningsnämndens första sammanträde presenteras beslutet och nämndens uppdrag.
Beslutsunderlag
Delegationsbeslut att aktivera krisledningsnämnden, 2020-06-01.
Reglemente för krisledningsnämnde, antagen 2019-10-21 § 192.
Dagens sammanträde
Krisledningsnämndens ordförande informerar om beslutet att aktivera krisledningsnämnden och nämndens uppdrag.
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§2

Godkännande av dagordningen
Beslut
Krisledningsnämnden godkänner sammanträdets dagordning med tillkommande
ärenden.
Dagens sammanträde
Ordförande föreslår att utöver aviserade punkter till dagordningen lägga följande
punkter:
- Ansöka om statsbidrag för merkostnader till följd av COVID-19.
- Lönepåslag för arbetet med omsorgstagare.
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2020/115 047 KS

Ansöka om statsbidrag för merkostnader till följd av COVID-19
Beslut
Krisledningsnämnden beslutar
att

ansökan av statsbidrag ska ske för de merkostnader som sjukdomen COVID19 medfört inom hälso- och sjukvården samt socialtjänsten när ansökan öppnar.

Ärendebeskrivning
Under perioden 1 oktober till den 30 november 2020 kommer det att finnas möjligheter att hos Socialstyrelsen ansöka om merkostnader till följd av sjukdomen covid19. Merkostnaderna ska avse hälso- och sjukvård samt socialtjänst gällande omsorg
om äldre personer och personer med funktionsnedsättning.
Beslutsunderlag
SFS 2020:193.
Skickas till
Ekonomi- och fastighetsavdelningen
Socialchefen
Socialförvaltningen
Kommunfullmäktige
Socialt ansvarig samordnare
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2020/116 KS

Lönepåslag för arbetet med omsorgstagare
Beslut
Krisledningsnämnden beslutar
att

medarbetare inom socialförvaltningens som arbetar med omsorgstagare ska
tilldelas ett extra lönepåslag i samband med utbetalningen av lönen i juni.
Påslaget ska vara på 2 000 kronor baserat på heltid. Utgiften ska redovisas
som aktivitet 1018.

att

verkställande av beslut ska redovisas till krisledningsnämnden. Om krisledningsnämnden avaktiverats ska redovisningen lämnas till kommunstyrelsens
arbetsutskott.

Ärendebeskrivning
För att visa uppskattning och tacksamhet för det jobb som medarbetare inom omsorgen har utfört har ärendet lyfts på dagens sammanträde.
Förslaget till beslut är att i samband med löneutbetalningen i juni betala ut lönepåslag till anställda inom socialförvaltningen som arbetar med omsorgstagare. Summan som betalas ut till de som kvalificerar sig ska baseras på 2 000 kronor för en
heltidtjänst.
Skickas till
HR-avdelningen
Ekonomi- och fastighetsavdelningen
Socialnämnden för kännedom
Kommunfullmäktige för kännedom
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§5

Övriga frågor
Punkten utgår i brist av frågor.
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

