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Krisledningsnämnd
KN § 15

Ärende KN 2020/8

Fortsatt stängning av korttidsplatser för växelvård
Beslut
Korttidsplatser för insatsen växelvård kommer med anledning av den
pågående coronaepidemin fortsätta att hållas stängda till och med 2020-0809.
Ärendet
Korttidsplatser för insatsen växelvård stängdes 2020-05-04 till och med
2020-05-25 genom delegationsbeslut. Ställningstagande om fortsatt
stängning från och med 2020-05-26 med anledning av coronaepidemin
fattas av krisledningsnämnden.
Förslag
Ordförandens förslag:
Korttidsplatser för insatsen växelvård kommer med anledning av den
pågående coronaepidemin fortsätta att hållas stängda till och med 2020-0809.
Beslutsunderlag
Socialchef, tjänsteutlåtande 2020-05-12

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Krisledningsnämnd
KN § 16

Ärende KN 2020/10

Fortsatt stängning av dagverksamhet för personer med
demens
Beslut
Dagverksamhetens för personer med demenssjukdom kommer med
anledning av den pågående coronaepidemin fortsätta att hållas stängd till
och med 2020-08-09.
Ärendet
Dagverksamheten för personer med demenssjukdom stängdes 2020-04-07 –
2020-05-18 genom ett delegationsbeslut från socialchef i enlighet med
kommunstyrelsen delegationsordning. Ett nytt beslut angående stängning
från och med den 2020-05-19 med anledning av coronaepidemin ska fattas
av krisledningsnämnden.
Förslag
Ordförandens förslag:
Dagverksamhetens för personer med demenssjukdom kommer med
anledning av den pågående coronaepidemin fortsätta att hållas stängd till
och med 2020-08-09.
Beslutsunderlag
Socialchef, tjänsteutlåtande 2020-05-12

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Krisledningsnämnd
KN § 17

Ärende KN 2020/11

Fortsatt reducering av hemtjänstinsatser på grund av
coronapandemi
Beslut
Hemtjänstinsatser i form av social samvaro, promenad, utevistelse och
ledsagning för inköp i affär utförs med anledning av rådande
coronapandemi inte under perioden 2020-05-26 – 2020-08-09.
Ärendet
Beslut om reducering av hemtjänstinsatser i form av social samvaro,
promenad och utevistelse under perioden 2020-05-04 – 2020-05-25 fattades
av socialchef på delegation. Nytt beslut om reducering av hemtjänstinsatser
i form av social samvaro, promenad, utevistelse med tillägget ledsagning för
inköp i affär från och med 2020-05-26 utifrån rådande coronapandemi ska
fattas av krisledningsnämnden.
Förslag
Ordförandens förslag:
Hemtjänstinsatser i form av social samvaro, promenad, utevistelse och
ledsagning för inköp i affär utförs med anledning av rådande
coronapandemi inte under perioden 2020-05-26 – 2020-08-09.
Beslutsunderlag
Socialchef, tjänsteutlåtande 2020-05-12

Justerande

Utdragsbestyrkande
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KN § 18

Övriga ärenden
Ärendet
Kommunchefen redogör för information om bland annat följande:
- Regler avseende allmänna toaletter.
- Verksamheterna rapporterar in till staben tre gånger per vecka.
Coronagruppen träffas en gång per vecka. Med anledning av vad som
händer kan naturligtvis extra möten genomföras och information skickas ut.
- Krisledningsnämndens ordförande hålls löpande informerad om läget.
- Krisledningsnämnden bedöms behöva vara fortsatt aktiv.
Skriftlig information finns tillgänglig avseende planeringen för
skolavslutningar i Vansbro kommun för grundskolor och gymnasium.
Beslutsunderlag
Information om skolavslutning, 2020-05-14

Justerande

Utdragsbestyrkande
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