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Sammanträdesdatum

2020-06-05
Plats och tid

KS-rummet, Stadshuset, Borgholm 08:00 – 09:00

Beslutande ledamöter

Ilko Corkovic, ordförande
Staffan Larsson
Carl Malgerud

Övriga närvarande

Jens Odevall, kommunchef
Jonatan Wassberg, sekreterare
Clara Hoogland, kommunikatör
Anna Hasselbom Trofast, socialchef
Christina Bengtsson, MAS

Paragrafer

6-10

(S)
(C)
(M)

Justerare

Carl Malgerud

Justeringens plats och tid

Kommunledningsförvaltningen, 2020-06-15

§§ 6-8
§§ 6-8

med Staffan Larsson som ersättare

Underskrifter
Sekreterare

……………………………………………………………………………………………...

Jonatan Wassberg
Ordförande
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Ilko Corkovic
Justerare

………………………………………………………………………………………………

Carl Malgerud
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§6

Godkännande av dagordningen
Beslut
Krisledningsnämnden godkänner sammanträdets dagordning med tillkommande
ärenden.
Dagens sammanträde
Ordförande föreslår att utöver aviserade punkter till dagordningen lägga följande
punkter:
-

Digitala lösningar för äldreboenden.
Kommunens hantering av förändrade reserestriktioner från folkhälsomyndigheten/regeringen.

______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§7

Lägesrapportering
Beslut
Krisledningsnämnden tackar för informationen.
Ärendebeskrivning
Kommunchefen, socialchefen och medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) informerar krisledningsnämnden om rådande läge. Övriga förvaltningschefer och vissa
avdelnings-/ och enhetschefer har uppmanats lämna alla viktiga upplysningar till
kommunchefen.
Informationen lämnas muntligt.
Dagens sammanträde
Kommunchefen, socialchefen och medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) informerar krisledningsnämnden om bland annat:
-

De förändringar som annonserades av staten 2020-06-04 om förändringar i reserestriktionerna inrikes.
Av de i kommunens verksamheter som varit i kontakt med smittade och som har
testas för COVID-19 har i två omgångar lämnat negativa tester. De omsorgstagare som testats positiva och inte förklarats friska än är i dagsläget alla symptomfria.

______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2020/122 730 KS

Digitala lösningar för äldreboenden
Beslut
Krisledningsnämnden beslutar
att

besöksförbudet bibehålls på kommunens äldreboende.

Socialchefen uppmanas implementerar digitala besökslösningar för äldreboende.
Ärendebeskrivning
Besöksrestriktionerna som implementerats på äldreboenden under rådande pandemi (COVID-19) har lett till att möjligheten för anhöriga och vänner att besöka äldreboende försvunnit. Andra kommuner har försökt underlätt för besök genom att placera genomskinliga skivor utomhus där anhöriga ska kunna träffa omsorgstagare
med en minskad smittorisk.
Bedömning
När reserestriktionerna som gällt inom Sverige våren 2020 ska sluta gälla 13 juni
förväntas en större tillströmning av besökare komma till Borgholms kommun. I det
läge som COVID-19-pandemin befinner sig i för tillfället är det viktigt att kommunen
inte fattar beslut som riskerar omsorgstagares hälsa.
För att säkra att inte omsorgstagare blir exponerade för smittan under möten, även
om det finns en skiva mellan besökare och omsorgstagare, krävs en noga övervakning, något som bedöms vara ett intrång en omsorgtagarnas integritet. Digitala lösningar där personalen kan lämna omsorgstagaren ensam med en digital besökare
kräver inte detta.
Skickas till
Socialchefen
Socialförvaltningen
Kommunfullmäktige
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2020/121 469 KS

Kommunens hantering av förändrade rekommendationer från folkhälsomyndigheten/regeringen
Beslut
Krisledningsnämnden beslutar
att

uppdra kommunchefen att göra en avstämning med länsstyrelsen om vilka rekommendationer som kommer att lämnas kommunerna och vilka de ny ansvaret är specifikt. Kommunchefen ska återrapportera nästa vecka (veckan
24).

Miljö- och byggnadsnämndens ordförande och miljöchefen ska bjudas till krisledningsnämndens sammanträde 2020-06-08.
Ärendebeskrivning
Regeringen och folkhälsomyndigheten meddelade 2020-06-04 att de reserestriktioner som funnits för resor inom landet, exempelvis att avstå från resor som är längre
än två timmar med bil, kommer att avskaffas 2020-06-13. Detta förväntas betyda en
stor skillnad för kommunens mottagande av besökare jämfört med idag.
Kommunen har inte fått information från statliga myndigheterna om specifika rekommendationer i dagsläget som kan komma att påverka kommunens uppdrag gentemot privatpersoner, näringsidkare och deras verksamheter eller övriga myndigheter.
Skickas till
Kommunchefen
Kommunfullmäktige
Socialnämnden
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 10

Övriga frågor
Punkten utgår i brist av frågor.
______________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

