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Tid och plats

Onsdag den 22 april 2020 kl. 09.00-14.00, Kf-salen kommunhuset
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Britt-Marie Kjellgren (K) via Teams
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Eva Andersson, förvaltningschef
Marianne Sandsten, avdelningschef Mottagning och utredning
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Ann-Catrin Waldén, enhetschef BoU § 48
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§ 48

2020-04-22

Dnr 2020-000027

Utbildning i SoL och tvångslagarna LVU och LVM
Sammanfattning
Anna Hedén, enhetschef Vuxen och Ann-Catrin Waldén, enhetschef BoU,
informerar om socialtjänstlagen (SoL) och tvångslagarna Lagen om vård av
missbrukare (LVM) och Lagen om vård av unga (LVU).
Går igenom lagarna och informerar socialnämnden hur förvaltningen arbetar kring
dessa lagar och hur lagar styr verksamhetens arbete.
Beslutsunderlag
Visade presentationer.
Socialnämndens beslut
Socialnämnden tackar för genomgången av SoL och tvångslagarna LVU och LVM.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 49

Dnr 2020-000173

Ansökan om tillstånd att servera alkoholdrycker till allmänheten
Sammanfattning
Stivana AB har hos socialnämnden ansökt om tillstånd enligt 8 kap 2 §
alkohollagen (2010:1622) om att servera starköl, vin, spritdrycker samt andra
jästa drycker vid ovan rubricerat serveringsställe.
Serveringstillståndet är avsett att gälla året runt i serveringslokalen mellan
kl 11.00-01.00 samt på uteserveringen under perioden 200401-200930, mellan
kl 11.00-01.00.
Beslutsunderlag
Förvaltningens utredning 2020-04-07
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att med stöd av 8 kap 2 § alkohollagen (2010:1622) bevilja
Stivana AB tillstånd att servera starköl, vin, spritdrycker samt andra jästa drycker
vid Cityrestaurangen, Rosviksgatan 4, 453 30 Lysekil.
Tillståndet gäller året runt i serveringslokalen mellan kl 11.00-01.00 samt på
uteserveringen under perioden 200401-200930 mellan kl 11.00-01.00.

Beslutet skickas till
Handläggande alkoholhandläggare för vidarebefordran

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 50

Dnr 2020-000172

Åtgärd avseende tillstånd att servera alkoholdrycker
Sammanfattning
Café Kungsgatan i Lysekil har meddelats tillstånd att servera starköl, vin samt
spritdrycker vid Café Kungsgatan i Lysekil. Tillsynsmyndigheten har fått anledning
att utreda huruvida serveringsverksamheten bedrivs i enlighet med reglerna i
alkohollagen (2010:1622) samt huruvida åtgärd i form av erinran, varning eller
återkallelse av tillstånd är aktuell.
Tillståndshavaren inställer sig personligen vid dagens sammanträde.
Beslutsunderlag
Förvaltningens utredning 2020-04-07
Handlingar från Skatteverket
Socialnämnden ajournerar sig kl 10.30-10.40
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att med stöd av 9 kap 18 § alkohollagen återkalla
serveringstillståndet för Café Kungsgatan i Lysekil avseende servering av
alkoholdrycker vid Café Kungsgatan, Kungsgatan 32, 453 33 Lysekil.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad

Beslutet skickas till
Handläggande alkoholhandläggare för vidarebefordran

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 51

Dnr 2020-000128

Yttrande gällande ett ej verkställt beslut
Sammanfattning
Inspektionen för vård och omsorg (IVO), överväger att ansöka om utdömande av
särskild avgift hos förvaltningsrätten för ett ej verkställt beslut (28 a § lag 1993:387)
om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). IVO begär därför in underlag
i ärendet för att kunna bedöma om dröjsmålet med att verkställa beslutet varit
oskäligt långt.
Förvaltningen har tagit fram ett yttrande med beskrivning av ärendet samt begärt
underlag.
Beslutsunderlag
Förvaltningens yttrande 2020-04-08
IVO:s begäran om yttrande
Individrapport, ej verkställda beslut
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att ställa sig bakom förvaltnings yttrande gällande ett ej
verkställt beslut.

Beslutet skickas till
Inspektionen för vård och omsorg (IVO)

Handläggare för vidarebefordran

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 52

Dnr 2020-000179

Förslag om förändring av psykiatriboende
Sammanfattning
Socialnämnden bedriver idag bostad med särskild service för personer med psykisk
funktionsnedsättning i lokaler som hyrs av en privat hyresvärd på Ekgatan. Boendet
är för litet för kommunens behov redan idag och behovet förväntas öka i framtiden.
Idag köper förvaltningen fem platser på psykiatriboenden runt om i Sverige, till en
sammanlagd kostnad om ca 15 tkr per dygn. Detta är en av orsaken till att
avdelningen för socialt stöd inte lyckas bedriva verksamhet inom budgetramarna.
Samtidigt är lokalerna på Ekgatan inte optimala för den typ av verksamhet samt att
hyresvärden vill förändra hyresvillkoren.
En möjlig lösning som förvaltningen kan se, är en flytt av verksamheten till
Fjällagården i Lyse. Där finnas möjlighet till fler platser samt att eventuellt sälja
någon plats till en annan kommun och att ha en korttidsplats för utskrivningsklara
psykiatripatienter. Det finnas också möjlighet att samlokalisera boendet med
boendestödet och hitta flera vinster därigenom.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-04-14
Förslag till beslut på sammanträdet
Ricard Söderberg, Christina Gustafson Charlotte Wendel Lendin (S), Ann-Charlotte
Strömwall (L), Marie Lindgren (LP), Philip Nordqvist (M), Carina Holgersson (SD)
och Britt-Marie Kjellgren (K): Bifall till förvaltningens förslag.
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att gå vidare med att
undersöka förutsättningarna för flytt av särskilt boende för personer med psykisk
funktionsnedsättning till Fjällagården.

Beslutet skickas till
Avdelningschef Socialt stöd
Förvaltningschef

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 53

2020-04-22

Dnr 2020-000001

Ekonomisk uppföljning
Sammanfattning
Enligt kommunens styrmodell ska uppföljning av budgetramar och resurser ske per
sista februari (U1), 30 april (U2), 31 augusti (U3) samt årsrapport per 31 december
(U4).
Utöver det skall månadsrapporter redovisas för mars, maj, september och
november.
Månadsrapporten för mars omfattar ekonomisk uppföljning av utfall för perioden
och prognos för helår.
Rapporten sammanställs och skickas till kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
Månadsuppföljning mars 2020
Standardrapport mars 2020
Förvaltningsöversikt mars 2020
Utfall och prognos till nämnd 2020-04-22
Socialnämndens beslut
Socialnämnden tar del av och godkänner den ekonomiska redovisningen av den
ekonomiska uppföljningsrapporten för mars månad.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Kommunens revisorer

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 54

Dnr 2020-000184

Återställning av ekonomiskt underskott för socialnämnden 2019
Sammanfattning
Enligt kommunens riktlinjer för ekonomistyrning har kommunstyrelsens presidium
genomfört bokslutsberedning efter årsbokslutet 2019 i syfte att fastställa respektive
nämnd/styrelses ekonomiska resultat. Utvärdering sker utifrån tilldelad budget i
relation till prestationer för det gångna året.
Socialnämndens budgetram var 368,6 mnkr och justerat underskottet blev
- 3,5 mnkr.
Under 2019 godkände kommunfullmäktige i beslut 2019-06-12 ett ökat ekonomiskt
utrymme om 12,6 mnkr för socialnämnden. Någon budgetjustering gjordes inte utan
beslutet tolkades som ett godkänt underskott. Avvikelsen blev något större och ett
justerat resultat för socialnämnden blir då 3,5 mnkr. Vilket innebär att
socialnämnden ska återställa 3,5 mnkr.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2020-02-21 beslutat att fastställa
socialnämndens resultat för 2019 i enlighet med förvaltningens redovisade
årsrapport och tjänsteskrivelse. För socialnämnden innebär det att 3,5 mnkr ska
återställas inom en treårsperiod, det vill säga under perioden 2020 - 2022.
Under årets första två månader har förvaltningen lagt ekonomiska handlingsplaner
utifrån de kostnader förvaltningen har för verksamheten. I samband med ekonomisk
uppföljning U1 finns handlingsplaner motsvarande drygt 7 mnkr.
Utöver detta har hela landet nu drabbats av Coronapandemin som medför stora
påfrestningar avseende såväl personella och ekonomiska resurser. Omfattningen och
tidsperioden för den pågående Coronapandemin är oklar men förväntas pågå under
stora delar av året.
Förvaltningens bedömning är att det inte kommer att vara möjligt att lägga
ytterligare effektiviseringar/besparingsåtgärder på socialnämndens verksamhet
under det kommande året.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-04-16
Kommunstyrelsens beslut 2020-03-04, § 38
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-02-21
Förslag till beslut på sammanträdet
Ronny Hammargren (LP), Ann-Charlotte Strömwall (L), Christina Gustafson och
Ricard Söderberg(S): Bifall till förvaltningens förslag
Britt-Marie Kjellgren (K): Socialnämnden har tagit del av kommunstyrelsens beslut
att fastställa beloppet 3,5 mnkr avseende 2019 års underskott. Vår bedömning är att
det inte kommer att vara möjligt att lägga ytterligare effektiviseringar/
besparingsåtgärder på socialnämndens verksamhet under de kommande åren.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Beslutsgång
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att socialnämnden bifaller
Ronny Hammargren (LP), Ann-Charlotte Strömwall (L), Christina Gustafson och
Ricard Söderbergs (S) förslag.
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att det av kommunstyrelsen fastställda beloppet 3,5 mnkr,
avseende 2019 års underskott skall återbetalas under perioden 2021 och 2022.
Reservation
Britt-Marie Kjellgren (K) Med tidigare års erfarenheter av en allt för snål budget till
socialnämnden och med en viss aning om den kommande budgeten, anser jag att en
återbetalning av underskottet 3,5 mnkr är omöjlig under de kommande åren.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
Kommunens revisorer
Förvaltningschef
Förvaltningsekonom

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 55

Dnr 2019-000366

Svar på remitterad motion om helhetsgrepp kring lokal- och
bostadsbehovet av anpassade lokaler och bostäder
Sammanfattning
Ricard Söderberg (S) och Anders C Nilsson (S) har i en motion föreslagit att
utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen i det snaraste gör en fördjupad
analys av vad det finns för lokalbehov för den egna verksamheten i ett perspektiv på
minst 15 år.
En lokalförsörjningsgrupp bestående av kommunens förvaltningschefer, teknisk
chef och fastighetschef finns redan. Gruppens arbete samordnas av
samhällsbyggnadsförvaltningen och träffas löpande. Förvaltningscheferna
presenterar årligen sina lokalplaner för gruppen och samhällsbyggnadsförvaltningen sammanfattar behovet i en kommungemensam lokalresursplan.
Förvaltningarnas gemensamma förslag till beslut är att Lysekils kommuns
lokalförsörjningsgrupp fortsätter sitt arbete med att identifiera och presentera
kommunens samlade behov av anpassade lokaler och bostäder.
Beslutsunderlag
Förvaltningens remissvar 2020-04-14
Inkommen motion
Kommunfullmäktiges beslut 2019-11-19 § 227
Förslag till beslut på sammanträdet
Ricard Söderberg (S): Återremittera ärendet, då svaret inte är fullständigt.
Ann-Charlotte Strömwall ((L) och Philip Nordqvist (M): Bifall till förvaltningens
förslag med ett tillägg i förslag till beslut, att motionen anses vara besvarad.
Beslutsgång
Ordförande frågar nämnden om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras och
finner att socialnämnden ska avgöra ärendet idag.
Socialnämndens beslut
Motionen får anses vara besvarad, då kommunens lokalförsörjningsgrupp fortsätter
sitt arbete med att identifiera och presentera kommunens samlade behov av
anpassade lokaler och bostäder. Förvaltningscheferna rapporterar gruppens arbete
till respektive nämnd och till kommunchefens ledningsgrupp.
Lokalresursplanen presenteras för kommunfullmäktige i samband med
budgetberedningen.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Reservation
Ricard Söderberg (S) reserverar sig mott beslutet till förmån för eget förslag.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justerare

Utdragsbestyrkande

13 (23)

Sammanträdesprotokoll
2020-04-22

Socialnämnden

§ 56

Dnr 2020-000169

Tillfällig vistelse i Lysekils kommun med anledning av covid-19
Sammanfattning
Lysekils kommun får varje år ett antal besökare från andra kommuner som önskar
spendera tid, framförallt under sommaren i kommunen. En del av besökarna har
biståndsbeslut från sin bosättningskommun som Lysekils kommun ska verkställa
enligt socialtjänstlagen (SoL).
I 2 a kap 6 § SoL står följande:
Vistelsekommunens skyldighet att bistå bosättningskommunen
6 § När en enskild avser att vistas en kortare tid i en annan kommun än
bosättningskommunen, och till följd av hög ålder, funktionsnedsättning eller
allvarlig sjukdom behöver stöd och hjälp för detta, är vistelsekommunen skyldig
att på begäran
1

bistå med den utredning som bosättningskommunen behöver för att kunna
pröva den enskildes behov av stöd och hjälp,

2

verkställa bosättningskommunens beslut. Lag (2011:328).

Bestämmelsen är i grunden och under normala omständigheter en positiv rättighet
till rörlighet inom Sverige även för personer som har behov av bistånd.
Vanligtvis finns det möjlighet, om än med ansträngning för Lysekils kommun att
klara tillströmningen av tillfälliga äldre besökare och att erbjuda den hemtjänst de
behöver. I år när coronaviruset (covid-19) sprider ut sig över världen är dock inget
vanligt år.
Socialförvaltningens bedömning är att Lysekils kommun under coronavirusets
aktiva fas inte kommer att ha tillräckligt med omsorgspersonal för att verkställa
bosättningskommunens beslutade bistånd. Förvaltningen behöver prioritera att
använda den personal som finns för att lösa situationen för de personer som är
folkbokförda i kommunen och som har beslutade biståndsinsatser.
Socialförvaltningen vill även uppmärksamma den uppmaning som
Folkhälsomyndigheten har gett, om att dämpa risken för smittspridning genom att
undvika icke nödvändiga resor.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2020-04-08
Förslag till beslut på sammanträdet
Ricard Söderberg (S), Ann-Charlotte Strömwall (L): Bifall till förvaltningens förslag

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att personer med tillfällig vistelse i Lysekils kommun inte
kan få sina av bosättningskommunens gynnande biståndsbeslut enligt
socialtjänstlagen (SoL), Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)
och Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) verkställd under coronavirusets aktiva fas.
Beslutet gäller från och med 2020-05-01 – 2020-08-31.

Beslutet skickas till
Förvaltningschef
Avdelningschefer
Hemsjukvårdschefen
Biståndsenheten
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
Kommunens revisorer
Fyrbodals medlemskommuner

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 57

Dnr 2020-000156

Initiativrätt/Väcka ärende - Stoppad hemsjukvård för dem som inte är
skrivna i Lysekils kommun
Sammanfattning
Vid socialnämndens sammanträde 2020-03-30 § 45, väckte Sverigedemokraterna
(SD) en fråga på mötet som gällde - Stoppad hemsjukvård för de som inte är skrivna
i Lysekils kommun.
Socialnämnden beslutade att bordlägga ärendet. Vid dagens sammanträde tas
frågan upp till behandling.
Beslutsunderlag
Socialnämndens protokoll 2020-03-30, § 45
Förslag till beslut på sammanträdet
Ricard Söderberg (S), Ann-Charlotte Strömwall (L) och Philip Nordqvist (M): Bifalla
initiativärendet enligt tidigare fattat beslut vid dagens sammanträde, § 56.
Britt-Marie Kjellgren (K): Avslag på Ricard Söderberg med fleras förslag.
Beslutsgång
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att socialnämnden bifaller
Ricard Söderbergs (S), Ann-Charlotte Strömwall (L) och Philip Nordqvists (M)
förslag.
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att bifalla initiativärendet enligt beslut fattat vid dagens
sammanträde, § 56.
Reservation
Britt-Marie Kjellgren (K) lämnar en blank reservation

Beslutet skickas till
Sverigedemokraterna

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 58

Dnr 2020-000157

Initiativrätt/Väcka ärende - Vi behöver prioritera våra egna sjuka och
gamla
Sammanfattning
Vid socialnämndens sammanträde 2020-03-30 § 47, väckte Lysekilspartiet (LP) och
Moderaterna (M) en fråga på mötet gällande - Vi behöver prioritera våra egna sjuka
och gamla.
Socialnämnden beslutade att bordlägga ärendet.
Beslutsunderlag
Socialnämndens protokoll 2020-03-30, § 47
Förslag till beslut på sammanträdet
Philip Nordqvist (M): Tidsbegränsningen ändras i inlämnat initiativärende till
slutdatum 2020-08-31 som enligt tidigare fattat beslut vid dagens sammanträde,
§ 56.
Ronny Hammargren (LP) Carina Holgersson (SD), Ricard Söderberg (S) och
Ann-Charlotte Strömwall (L): Bifall till Philip Nordqvists förslag
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att bifalla initiativärendet med ändring av slutdatum till
2020-08-31 enligt tidigare fattat beslut fattat vid dagens sammanträde, § 56.

Beslutet skickas till
Ronny Hammargren (LP)
Philip Nordqvist (M)

Justerare

Utdragsbestyrkande
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2020-04-22

Dnr 2020-000002

Sammanställning - Budgeterade placeringar inom vuxen-, barn- och
ungdomsenheten
Sammanfattning
Placeringar av barn och unga samt vuxna med missbruksproblematik kan ha stor
påverkan på socialnämndens ekonomiska resultat.
För att bättre följa budgetläget för placeringar inom vuxen, barn- och
ungdomsenheten tar förvaltningen fram en sammanställning vare månad som
redovisas för nämnden.
Beslutsunderlag
Sammanställningar över placeringar
Socialnämndens beslut
Socialnämnden tar del av informationen.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Socialnämnden

§ 60

2020-04-22

Dnr 2020-000003

Sammanställning - Beslut om särskilt boende
Sammanfattning
Socialförvaltningen informerar om antal lediga platser på kommunens särskilda
boenden samt ger en lägesrapport om aktuell beläggning på kommunens
korttidsboende.
Beslutsunderlag
Sammanställd lista
Socialnämndens beslut
Socialnämnden tar del av redovisad information.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Socialnämnden

§ 61

2020-04-22

Dnr 2020-000101

Information om avvikelser - lex Sarah, lex Maria och
synpunkter/klagomål
Sammanfattning
Socialnämnden får information vid nämndens sammanträden om avvikelser som:
lex Sarah, lex Maria och inkomna synpunkter/klagomål och vad sim vidtagits i
ärendena.
Beslutsunderlag
Sammanställd lista på avvikelser
Socialnämndens beslut
Socialnämnden tar del av informationen.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
2020-04-22

Socialnämnden

§ 62

Dnr 2020-000017

Anmälan av inkomna skrivelser, beslut och domar
Sammanfattning
I anmälningslistan redovisas inkomna skrivelser, beslut och domar som anmäls vid
socialnämndens sammanträde 2020-04-22.
Kinda kommun - Ordförandebeslut 2020-04-14 - Inga garanterade tillfälliga
omsorgsinsatser från hemtjänsten i
Östra Göinge kommun, kommunstyrelsen - Ordförandebeslut 2020-04-09 - att inte
verkställa beställningar av insatser inom hemtjänst utifrån vistelsebegrepp i
samband med covid-19
Vadstena kommun, socialnämnden - Ordförandebeslut 2020-04-07 - Inga
garanterade omsorgsinsatser till kunder med tillfälliga vistelser i Vadstena kommun
Falkenbergs kommun, socialnämnden - Ordförandebeslut 2020-03-30 - Tillfällig
vistelse i Falkenbergs kommun
Västerviks kommun, socialnämnden Beslut SN 2020-04-02, § 28 - Inga garanterade
hemtjänstinsatser vid tillfällig vistelse i Västerviks kommun
Svenska palliativregistret - Information till användare av svenska palliativregistret,
angående coronavirussjukdom Covid-19
Statens institutionsstyrelse, SiS - Beslut om besöksrestriktioner med anledning av
coronavirussjukdom Covid-19
Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje - Ordförandebeslut - Inga
omsorgsinsatser till kunder med tillfälliga vistelser i Norrtälje kommun
Kommunfullmäktige - Kommunfullmäktiges beslut 2020-03-18, § 35 - Regler för
uppvaktning och avtackning
Förvaltningsrätten i Göteborg - Dom 2020-03-25, mål nr 3354-20 - Underställande
myndighet Socialnämnden i Lysekils kommun, Part enskild person, offentligt
biträde - Saken Beredande av vård enligt lagen (1988:870) om vård av missbrukare i
vissa fall, LVM - Förvaltningsrätten beslutar att part enskild person ska beredas vård
med stöd av 4 § LVM. Domen gäller omedelbart i denna del
Kommunfullmäktige - Kommunfullmäktiges beslut 2020-03-18, § 27 - Avsägelse
som ledamot i socialnämnden, ersättare i kommunfullmäktige samt ledamot i
Räddningstjänstförbundet mitt Bohuslän
VGR – Personuppgiftsbiträdesavtal
Beslutsunderlag
Inkomna skrivelser, beslut och domar
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att godkänna redovisningen av inkomna skrivelser, beslut
och domar som förtecknats i protokoll 2020-04-22, § 62.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Socialnämnden

2020-04-22

§ 63

Dnr 2020-000007

Redovisning av delegationsbeslut
Sammanfattning
Socialnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och
tjänstepersoner enligt socialnämndens delegationsordning.
Socialnämnden tar del av de fattade delegationsbeslut som förtecknats i lista till
socialnämndens sammanträde 2020-04-22.
Ordförandebeslut, biståndshandläggare beslut anmäls
Beslut enligt:
SoL - socialtjänstlag
LVM - lag om vård av missbrukare i vissa fall
LVU . lag med särskilda bestämmelser om vård av unga
Beslutsunderlag
Lista över fattade delegationsbeslut
Socialnämndens beslut
Socialnämnden tar del av informationen.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
Socialnämnden

§ 64

2020-04-22

Dnr 2020-000048

Information från förvaltningschef, ordförande och vice ordförande
Sammanfattning
Förvaltningschefen information
Förvaltningschefen informerar om coronaläget i kommunen, tre fall är bekräftade.
Personalsituationen är hårt belastad i Brastad och Lysekilshemmet.
Information om kommunens skyddsmaterial och hur det används. Reder ut
begreppsförvirring gällande munskydd/andningsskydd.
Skyddsmaterial köps in via samarbete i Fyrbodal. Kommunen samarbetar med
inköp av skyddsmaterial som går utanför kommunens ramavtal.
Har Skype möten med NÄL och vårdcentral samt möte med kommunledningsgruppen två gånger per vecka.
Har avstämning med förvaltningens ledningsgrupp varje vecka.
Kommunen har gjort en enkätundersökning av all personal för att ta reda på om det
finns utbildad personal inom vården som arbetar i andra verksamheter och som kan
tänka sig att arbeta inom vården under rådande läge. Undersöker även om det finns
elever som går på vårdutbildning och har hittat ca tiotal personer.
Vårdpersonalens sommarsemester kommer att beviljas enligt semesterplanen. Men
behöver ha in extra personal under sommaren
Kompassen ses som en resurs det är låg beläggning just nu.
Timanställda som arbetar inom hemtjänsten får information genom utbildning och
via arbetsplatsen om covid-19.
Ordförandens information
Har inget att informera om.
Vice ordförandens information
Har inget att informera om
Socialnämndens beslut
Socialnämnden tar del av informationen.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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