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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-04-23

Krisledningsnämnden
Plats och tid

Lageråssalen 09:00-12:00

Beslutande ledamöter

Louise Erixon SD
Arne Bogren M
/i Paul Andersson M ställe, som deltog via länk digitalt
Roine Olsson S
Robert Manea KD /i Robert Lindén SD ställe, som deltog via länk digitalt
Viveka Olofsson S, 09:00-09:50 §§ 25,26

Ej beslutande ersättare

Janina Andersson S, tjänstgjorde från kl. 10:45 §§ 27-32

Övriga närvarande

Lars Ericsson, kommunchef
Marika Nilsson, kanslichef/kommunjurist,§§ 25,26, 09:00-9:50
Monica Andersson, kommunsekreterare
Niklas Kilsgård, krissamordnare
Lisa Svanberg, kommunikationschef
Martin Åsman, barn- och utbildningschef
André Jönsson, vht chef omsorgen, § 28
Ina Gavard, MAS, § 28
Anders Wanstadius, samhällsbyggnadschef §§25,26
Fredrik Olsson, fritid- och kulturchef

Justerare

Roine Olsson

Justeringens plats och tid

Kommunkansliet 2020-04-24

Underskrifter
Sekreterare

…………………………………………………………………

Paragrafer

25-32

Monica Andersson
Ordförande

…………………………………………………………………
Louise Erixon

Justerare

…………………………………………………………………
Roine Olsson

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Krisledningsnämnden

Sammanträdesdatum

2020-04-23

Datum då anslaget publiceras

2020-04-27

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkansliet

Underskrift

……………………………………………………………………………
Monica Andersson

Datum då anslaget avpubliceras

2020-05-18
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-04-23

Krisledningsnämnden

Ärendelista
§ 25

§ 26
§ 27
§ 28

§ 29
§ 30
§ 31
§ 32

Redovisning av uppdrag avseende kartläggningen av
kommunens debiteringar av föreningar för lokalutnyttjande,
förhyrningar etc
Åtgärdspaket för verksamhet inom fritid och kultur
Redovisning om yttrande av ”Öppet brev till KLN gällande
tillfälligt höjt försörjningsstöd för barnfamiljer"
Information från Krisledningsstab, Kommunchef,
Förvaltningschefer (BUN, ON) med anledning av
Corona/Covid19
Information - TitanX - varsla ca 100 personer
Svar angående de gröna näringarna, arbetskraftsbehov säsong
2020
Förslag om ekonomiskt bemyndigande för inköp av
skyddsutrustning till Omsorgsnämndens verksamheter
Meddelande

2020/128

3-9

2020/150
2020/127

10 - 15
16 - 23

2020/134

24

2020/147
2020/148

25
26 - 28

2020/151

29 - 30

2020/2

31
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Sammanträdesdatum

2020-04-23

Krisledningsnämnden

KLN § 25

Dnr 2020/128

Redovisning av uppdrag avseende kartläggningen av
kommunens debiteringar av föreningar för
lokalutnyttjande, förhyrningar etc
BESLUT
Redovisningen noteras till protokollet.
__________

Ärendet i korthet
Fritids- och Kulturchef Fredrik Olsson redogör uppdraget av en djupare utredning
avseende kartläggning av kommunens debiteringar av föreningar för lokalutnyttjande,
förhyrningar etc. och behov av stöd i den pågående krissituationen.

Bakgrund
Med grund i delegation till Krisledningsnämndens ordförande Louise Erixon i
Reglemente för Krisledningsnämnden i Sölvesborgs kommun, beslutat om uppdrag
avseende kartläggning av kommunens debiteringar av föreningar för lokalutnyttjande,
förhyrning etc.

Beslutsunderlag
Föreningssamordnare Pia Olssons sammanställning 2020-04-16.
__________
Exp.
Föreningssamordnare Pia Olsson
Fritid- och kulturchef Fredrik Olsson

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2020-03-26

Fritidskontoret
Handläggare

Fredrik Olsson, 0456-816061
fredrik.olsson@solvesborg.se

Uppdrag avseende kartläggningen av kommunens
debiteringar av föreningar för lokalutnyttjande,
förhyrningar etc.
Förslag till beslut
Vi behöver en mer samlad ekonomiskt bild innan vidare beslut tas om extra
stödpaket till föreningslivet och övrig verksamhet inom fritid och kultur.

Ärendet i korthet
Kartläggningen av kommunens debiteringar av föreningar som begärts är en
del som man kan titta på ur ett föreningsperspektiv och som redovisas nedan.
Följande debitering har utgått till föreningslivet under 2019 vad gäller
idrottshallar, idrottssalar och ishall:
Januari Februari Mars April Maj JuniJuli Augusti September Oktober November December Totalt:

59 970
59 783
60 553
34 796
17 093
63 693
473
16 673
41 131
57 007
59 875
47 164
518 211 kronor

Denna insats kan var en del av ett stödpaket till föreningslivet men den bör
kopplas till en mer samlad bild av konsekvenserna för föreningslivet och övrig
verksamhet inom fritid och kultur.
Inom ramen för Fritid och kulturs verksamhet har vi också andra former av
debiteringar i form av driftsavtal, skötselavtal, nyttjanderättsavtal, arrendeavtal.
Det är inte heller bara Fritid och kultur som berörs, t. ex markarrende sköts via
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kommunkansliet, föreningar betalar hyreskostnader till fastighetsavdelningen,
sen har vi föreningar som hyr av andra föreningar.
Vi har också avtal med andra organisationer/företag som tillhandahåller olika
former av uppdrag, Valjeviken, arrendator på Hälleviksbadet, arrendator på
Tredenborgs camping, Konsthallen (förening gör ett uppdrag åt kommunen).
Vi hyr också ut lokaler till föreningar för andra arrangemang, t. ex
slottslängorna.

Bakgrund
Efter Corona virusets utbrott har vi i dialog med aktörer inom vår verksamhet
mötts av en stor oro och ovisshet för framtiden. Om vi ser det ur ett
föreningsperspektiv, vilket utgör grunden i vår verksamhet har det redan fått
stora konsekvenser i form av många inställda arrangemang/aktiviteter. Ofta
nämns de stora arrangemangen som också kopplas till elitverksamhet och stora
publika arrangemang.
Riksidrottsförbundet (endast idrottsföreningar) har gjort en första preliminär
analys av de ekonomiska konsekvenserna för idrottsevenemangen som ställs in
under mars och april. Resultatet visar att av de 1 800 idrottsevenemang som
ställts in under perioden 12 mars till 30 april beräknas vid en första preliminär
uppskattning till minst 500 miljoner kronor.
Idrottsföreningarna är oftast de som har de största arrangemangen men i vår
kommun finns det ca 160 föreningar och av dem är ca 40 st idrottsföreningar.
Enstaka föreningar med elitverksamhet, annars är det till största del
breddföreningar. Resterande del av våra föreningar är andra kategoriserade
föreningar t. ex pensionärsföreningar, kulturföreningar, övrig förening som
också drabbas.
Föreningslivet i vår kommun är fantastiskt och många av våra föreningar
genomför många egna arrangemang som attraherar våra medborgare men
många föreningar är också ofta involverade i våra kommunala arrangemang.
Dessa arrangemang är ofta en viktig och stor del rent ekonomiskt för att de ska
kunna bedriva sin verksamhet året om.
Föreningslivet genomför också många sidoaktiviteter vid sina arrangemang i
form av kioskverksamhet, försäljning, loppmarknader m.m.
Vi vet också att det lokala näringslivet stödjer och sponsrar vårt föreningsliv
med stora summor varje år. Samma företag står nu inför stora utmaningar med
tanke på viruset och troligtvis finns det inte möjlighet för dem att stödja vårt
föreningsliv framöver. Av erfarenhet vet vi att det som dras in på i svåra tider är
just sponsring.
Utöver sponsring från företag så är den största inkomstkällan för föreningslivet
de medlemsavgifter och tävlingsavgifter som tas ut av medlemmarna. Nu
kommer föreningslivet att ställas inför ett dilemma när medlemmar inte får
valuta på det som de redan betalat för. Ska våra föreningar tvingas betala
tillbaka delar av pengarna när de nu drabbas av andra ekonomiska bakslag.
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Föreningslivet ställer just nu in mycket av sina aktiviteter och de ekonomiska
stöd som delas ut görs ofta i efterhand, d.v.s. de redovisar vad de gjort innan
de får sina bidrag. Görs det mindre aktiviteter så går det ut mindre stöd
samtidigt som kanske kostnaderna inte uteblir. På nationell nivå pågår det
mycket diskussioner om hur varje paraplyorganisation ska hantera dessa frågor.
Detta är något som vi på kommunal nivå också bör fundera över. Vi behöver
fundera på alla de stöd som vi årligen delar ut, kan vi hitta en rättvis och jämlik
fördelning trots den rådande situationen och eventuellt uteblivna aktiviteter.
Det är flera frågor som vi behöver ta ställning till om vårt föreningsliv när vi ska
besluta om eventuella stödpaket:
-

Vilka kostnader möter oss om det lokala föreningslivet dör?
Kan vi ge dem mer bidrag?
Kan vi reducera kostnader för dem i form av nolltaxa för lokaler?
Kostnadsfria avbokningar? (det har vi redan infört)
Förlängda betalningstider?
Ska vi bara subventionera dem som hyr kommunala lokaler?
Hur gör vi med dem som hyr privat? (t.ex. Nakterhuset, Sternska villan,
Järnvägshuset)
Hur gör vi med dem som har egna anläggningar?
De som tvingas ställa in sina cuper tävlingar?
Stöd till de som gör insatser med andra om de ställs in t. ex Sweden
Rock Festival, Killebom
Vad kan föreningslivet göra för kommunen?
Föreningar kan tvingas lägga ner, konkurs?

Utöver föreningslivet finns det många andra aktörer inom fritid och kulturs
verksamhet som berörs av krisen, inte minst inom kulturen. Konstnärer,
musiker, artister, och entreprenörer som inte är kopplade till föreningar.
Vikten av att vi har ett bra föreningsliv är avgörande för om vi ska bli en
attraktiv stad att leva och bo i. Vi vet att föreningslivet gör enorma insatser för
våra medborgare och ger en god folkhälsa. Den gemenskap och sociala fostran
som vårt föreningsliv ger är svår att värdera men ur ett samhällsnyttigt
perspektiv är den ovärderlig.

Bedömning
Att göra akuta kortsiktiga lösningar ser vi inte som aktuellt, det är bättre om vi
gör en helhetsbedömning och för en vidare dialog med föreningarna om vilka
eventuella stöd de är i behov av.
Tillsammans med dem kommer fram till lösningar som faktiskt gör att de även i
framtiden kan fortsätta med sin verksamhet. Vi har redan mycket dialoger med
dem och vi har också skickat ut en enkät med frågor där de har möjlighet att
inkomma med synpunkter och idéer.
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Vår verksamhet är lite komplex då den oftast bygger på ett ideellt engagemang
och historiskt har vi alltid haft en bra dialog med vårt föreningsliv. Vi vill
fortsätta att ha en god dialog och ser vikten att vi engageras framöver när det
gäller stödpaket/åtgärder för våra verksamheter. Fritid och kulturnämnden bör
ta de beslut kring vilka stödpaket som ska tas fram.

Fredrik Olsson
Fritidschef och kulturchef
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Datum

2020-04-16
Fritidskontoret
Handläggare

Pia Olsson, 0456-81 61 78
pia.olsson@solvesborg.se

Sammanställning av frågor till föreningslivet ang. konsekvenser
i deras verksamhet med anledning av Coronaviruset.
Följande 3 frågor är ställda till våra registrerade ideella föreningar:
1. Vi skulle vilja att ni uppskattar ert ekonomiska bortfall perioden 1 mars –
31 augusti. För att vi ska få en bild av de ekonomiska förlusterna för de
ideella föreningarna med anledning av Coronaviruset. Vi vill att ni
uppskatta en rimlig summa och specar de olika summorna med vilken typ
av ekonomiskt bortfall det kan vara (t.ex. hjälp vid arrangemang/event,
cuper, läger, egna arrangemang, sponsor mm)
2. Vilken summa/år beräknar ni i sponsorintäkt?
3. Har ni andra tankar/ funderingar kring konsekvenser av Coronaviruset som
berör föreningslivet får ni gärna ta upp dessa i ert mail!
Vi har för tillfället fått svar från 52 av totalt 142 ideella föreningar. Frågorna är
skickade via mail, vilket innebär ett visst bortfall av svar, då en del föreningar ej
lämnat aktuell e-mail adress till oss.
Vid en sammanställning av det ekonomiska bortfallet visar detta följande:
o 770 300 kr ekonomiskt bortfall av egna arrangemang
- 456 000 kr ungdomsförening
- 222 000 kr kulturförening
- 39 500 kr övrig förening
- 50 400 kr pensionärsförening
- 2 400 kr handikappförening
o

2 045 000 kr ekonomiskt bortfall av uteblivna cuper/läger
- 1 145 000 kr ungdomsförening
- 900 000 kr övrig förening

o

2 390 700 kr ekonomiskt bortfall av egna intäkter, så som hyresintäkter,
försäljning i kiosk mm
- 1 939 800 kr ungdomsförening
- 362 500 kr kulturförening
- 67 200 kr övrig förening
- 21 200 kr pensionärsförening

Sölvesborgs kommun
Postadress

Kommunledningsförvaltningen
294 80 Sölvesborg

Hemsida

E-post

Organisationsnr

Besöksadress

Telefon

Bankgiro

www.solvesborg.se
Repslagaregatan 1
294 80 Sölvesborg

info@solvesborg.se
0456-81 60 00 vxl

212000-0852
343-5625
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o

1 542 275 kr ekonomiskt bortfall för tjänster föreningar gör i samband med
externa/kommunala arrangemang.
- 1 295 000 kr ungdomsförening
- 82 275 kr kulturförening
- 165 000 kr övrig förening

o

495 000 kr ev. ekonomiskt bortfall av sponsorintäkter för perioden 1 mars-31
augusti
- 360 000kr ungdomsförening
- 135 000 kr kulturförening

Vi efterfrågade också den förväntade totala sponsorsumman för 2020, den är
1 711 000 kr från de föreningar som svarat. Här vet vi ju inte hur sponsorerna
kommer att agera under 2020.
Resultatet visar att totalt drygt 7,2 miljoner blir det uppskattade ekonomiska
bortfallet på grund av Coronaviruset – då är inte den årliga sponsorn inräknad. Blir
ett snitt per förening på 143 000kr.
Vi har fått in drygt 37 % svar och det är en stor bredd på dels föreningar som inte
ser ekonomiska konsekvenser till de som får kraftiga konsekvenser.
De tre översta punkterna kan packas ihop till 1 eftersom det främst handlar om
varje unik förenings insatser för att bedriva en kontinuerlig och bra
föreningsverksamhet.
Övriga viktiga synpunkter som kommit in från föreningar med anledning av
konsekvenser av Coronaviruset är:
o Föreningar har lagt ner sin verksamhet.
o Föreningar tror att de kommer att gå i konkurs.
o Föreningar har sagt upp anställda.
o Föreningar kommer att säga upp anställda.
o Minskade intäkter i lokalt/statlig aktivitetsstöd på grund av minskade
aktiviteter.
o Föreningar ställt in all verksamhet från mars månad, verksamhet som ger
pengar till förening – konsekvens svårt att betala dyr hyra.
o Lång uppsägningstid på föreningslokaler.
o Dyra licensavgifter som måste betalas trots svikande verksamhet.
o Bortfall av medlemsavgifter och träningskort.
o Likviditetsproblem

Pia Olsson
Föreningssamordnare
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Sammanträdesdatum

2020-04-23

Krisledningsnämnden

KLN § 26

Dnr 2020/150

Åtgärdspaket för verksamhet inom fritid och kultur
BESLUT
Fritid och kulturnämnden fortsätter kartläggningen av åtgärdspaket och utgår i första
hand från egen budget.
Fritid och kulturnämnden uppmanas att vid behov, ansöka om att utöka medel för
akuta insatser under perioden 1/3-31/8 görs till Kommunstyrelsen 2 juni.
__________

Ärendet i korthet
Fritid- och kulturchef Fredrik Olsson föredrar ärendet om åtgärdspaket för verksamhet
inom fritid och kultur.

Bakgrund
Verksamheten inom fritid och kultur består av många verksamheter och skiljer sig åt
beroende på vilken verksamhet som bedrivs. Vi har verksamhet som berör såväl
föreningar, företag som enskilda aktörer.
Vi ser det som viktigt att vi först ser det ur ett kortsiktigt perspektiv fram till den 31/8.
Beroende på läget får sen nya beslut tas för åtgärder/extra stöd under hösten 2020.

Beslutsunderlag
Fritid- och kulturchef Fredrik Olssons tjänsteskrivelse 2020-04-21.
__________
Exp.
Fritid- och kulturchef Fredrik Olssons
Ekonomikontoret

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Datum

2020-04-21
Fritidskontoret
Handläggare

Fredrik Olsson, 0456-816061
fredrik.olsson@solvesborg.se

Åtgärdspaket för verksamhet inom fritid och kultur
Verksamheten inom fritid och kultur består av många verksamheter och skiljer sig
åt beroende på vilken verksamhet som bedrivs. Vi har verksamhet som berör såväl
föreningar, företag som enskilda aktörer.
Vi ser det som viktigt att vi först ser det ur ett kortsiktigt perspektiv fram till den
31/8.
Beroende på läget får sen nya beslut tas för åtgärder/extra stöd under hösten
2020.
Vi har många dialoger igång med vårt föreningsliv och vi har också skickat ut en
enkät med frågor som ger oss en mer samlad bild av de ekonomiska följder som
verksamheterna får.
En del insatser kommer att vara akuta men vi ser en större oro inför hösten då
verksamheterna kommer att se följderna mer tydligt.
Utöver föreningslivet finns det många andra aktörer inom fritid och kulturs
verksamhet som berörs av krisen, inte minst inom kulturen. Konstnärer, musiker,
artister, och entreprenörer som inte är kopplade till föreningar.
Vi kommer i detta dokument att beskriva lite kring de bidrag, taxor och avgifter
som vi idag har att följa oss efter.
Vi är fullt medvetna om att det kommer att krävas extra stöd till vår verksamhet på
både kort och lång sikt och känner att vi med de dialoger och den enkät vi skickat
ut har fått en mer samlad bild.
Beroende på hur länge viruset finns kvar så kommer det att förändras med tiden.
Vi har en pågående dialog med föreningar, RF-SISU Blekinge och övriga kommuner
i Blekinge för att få en så samlad lägesbild som möjligt och för att vi tillsammans
ska kunna hitta vägar framåt.

Bidrag från kommunen
Vi kommer att se över alla de bidrag som vi idag har att förfoga över.


Aktivitetsbidrag
Telefon 0456-81 60 00 vxl | | info@solvesborg.se | www.solvesborg.se

Sölvesborgs kommun, Kommunledningsförvaltningen, 294 80 Sölvesborg | Besöksadress Repslagaregatan 1, 294
80 Sölvesborg

Datum

Sölvesborgs kommun

2020-04-21



Lokalbidrag



Bidrag till fritids- och kulturnämndens förfogande



Verksamhetsbidrag till kultur
-

Programöverenskommelser

-

Projektbidrag/Arrangörsbidrag

-

Kulturstipendium Unga



Administrationsbidrag handikappföreningar



Administrationsbidrag pensionärsföreningar



Stimulansbidrag till föreningar med anställda med lönebidrag

I våra bidragsregler för ideella föreningar erbjuder vi också:


Subventionerad uthyrning av kommunala lokaler



Subventionerad föreningsservice

En del medel har redan betalats ut och en del betalas ut längre fram. De bidrag
som vi har delat ut och avser planerade arrangemang under året kommer vi inte
att kräva tillbaka. Dialog sker med respektive förening beroende på hur bidraget
fördelats och om det kan skjutas framåt.
Vissa av våra bidrag betalas ut efter genomförd satsning (aktivitetsbidrag) och blir
aktuella först efter sommaren då vi tar ställning till hantering av det. Förslag kan
vara att vi fördelar efter 2019 års redovisning.
Vi har en budget till varje bidragsområde och den ger inga direkta utrymmen för
omflyttningar då den i regel används fullt ut.
Taxor och avgifter
I våra politiskt beslutade dokument för taxor och avgifter ingår följande:


Idrottslokaler



Idrottsanläggningar (Strandvallen, Svarta Led, Sölveshov)



Övriga lokaler

(Idrottshallar, idrottssalar)

(Skofabriken, Slottslängorna, Tingshuset)

Annan verksamhet som har taxor och avgifter är:


Bibliotek/Lärcentrum



Musikskola



Simskola



Kopieringscentralen

Befintliga avtal
Inom ramen för Fritid och kulturs verksamhet har vi också andra former av
debiteringar i form av driftsavtal, skötselavtal, nyttjanderättsavtal, arrendeavtal.
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Vi har också avtal med andra organisationer/företag som tillhandahåller olika
former av uppdrag, Valjeviken, arrendator på Hälleviksbadet, arrendator på
Tredenborgs camping, Konsthallen (förening gör ett uppdrag åt kommunen).
Egna arrangemang - Föreningslivet
Många av våra föreningar genomför många egna arrangemang som attraherar
våra medborgare. Dessa arrangemang är ofta en viktig och stor del rent
ekonomiskt för att de ska kunna bedriva sin verksamhet året om.
Föreningslivet genomför också många sidoaktiviteter vid sina arrangemang i form
av kioskverksamhet, försäljning, loppmarknader m.m.
Många föreningar ställer in sina arrangemang/event vilket gör att de missar en
viktig inkomstkälla.
Insatser åt andra
Många föreningar utför tjänster till andra som de får ersättning för, detta är en
viktig del för att bedriva den ordinarie verksamheten. Uteblir arrangemangen
mister de stora intäkterna. Det är framförallt de insatserna som är planerade för
2020 som vi bör ta hänsyn till.
Sponsring
Vi vet också att det lokala näringslivet stödjer och sponsrar vårt föreningsliv med
stora summor varje år. Samma företag står nu inför stora utmaningar med tanke
på viruset och troligtvis finns det inte möjlighet för dem att stödja vårt föreningsliv
framöver. Av erfarenhet vet vi att det som dras in på i svåra tider är just sponsring
och detta kommer att bli kännbart framöver.
Olika behov
Det skiljer sig enormt mellan våra föreningar beroende på vilken verksamhet som
bedrivs. Vi vill gärna ta individuella beslut kring varje förening, beroende på hur
deras verksamhet ser ut. Samtidigt vill vi ha en rättvis och hållbar bidragsgivning.

Ekonomi
Finansiering av stödpaket
Fritid och kultur har redan ställt in alla de kommunala arrangemang som vi har haft
planerade under mars-maj, även en del arrangemang i juni kommer att falla bort
och sen har vi det största arrangemanget i juli i form av vår stadsfestival Killebom.
Vi har en del medel reserverade för varje arrangemang, men vår förhoppning är
att en del av dem eventuellt kan genomföras under hösten.

Sida
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Datum

Sölvesborgs kommun

2020-04-21

Om vår bedömning blir att det inte kan genomföras, vill vi använda de medlen för
vidare stödpaket under hösten 2020.
Beroende på hur läget utvecklas så ser vi framförallt först på 2020 års verksamhet
eftersom det är det föreningslivet har sin verksamhet planerad och budgeterad
för.
Fortsätter det ovissa läget så finns det möjlighet för föreningar att justera sina
verksamheter inför 2021. Dock ser vi med oro på att med minskade intäkter så
finns risken att verksamheten också minskar.
I första hand handlar det om att vi ska få så många som möjligt att kunna fortsätta
bedriva sin verksamhet även i framtiden.
Om vi ser på den samlade bilden vi hittills har fått fram och om vi skulle ersätta
våra aktörer så handlar det om stora summor se bifogad sammanställning från
föreningslivet.
Det vi nu har hänvisat våra föreningar till är att de kan söka från nämndens
förfogande, här behöver tillföras mer ekonomiska medel.
Kortsiktiga åtgärder (31/8)


Inga avgifter tas ut för avbokade lokaler



Bidragshanteringen kommer att hanteras skyndsamt



De bidrag som beviljats för planerade event kommer att utbetalas oavsett
om de genomförs eller ställs in.



Inga krav på uppdaterade årsdokument för bidragsutbetalning



Det finns möjlighet att skjuta upp betalning av fakturor



Akuta behov som berör föreningens överlevnad hänvisar vi till nämndens
förfogande

Långsiktiga åtgärder (bestäms under hösten 2020)


Bevilja aktuella bidrag som är baserade på verksamhet på 2019 års
underlag



Subventionera föreningslivet för hyreskostnader



Reducera fakturor från kommunal verksamhet
Förslag till beslut
Fritid och kulturnämnden tilldelas en utökad ram om 1 000 000 kr för
akuta insatser under perioden 1/3 – 31/8.
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Sölvesborgs kommun

Fredrik Olsson
Fritid- och kulturchef

Datum

2020-04-21
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

1(1)

Sammanträdesdatum

2020-04-23

Krisledningsnämnden

KLN § 27

Dnr 2020/127

Redovisning om yttrande av ”Öppet brev till KLN gällande
tillfälligt höjt försörjningsstöd för barnfamiljer"
BESLUT
Informationen noteras till protokollet
__________

Ärendet i korthet
Krisledningsnämnden beslutade § 24/2020, 30 mars om att ge Barn- och utbildnings
chefen i uppdrag att yttra sig och svara på ”Öppet brev till KLN” gällande tillfälligt
höjt försörjningsstöd för barnfamiljer.

Bakgrund
Vänsterpartiet, Willy Söderdahl och Rebecca Wald inkommer med skrivelse gällande
att ge tillfälligt höjt försörjningsstöd för barnfamiljer. Bilaga.

Beslutsunderlag
IFO-chef Martin Björn Peterssons tjänsteskrivelse 2020-04-09.
Bilaga.
2.43 Barnrättsperspektiv och ekonomiskt bistånd
__________
Exp.
Willy Söderdahl, Vänsterpartiet
IFO-chef Martin Björn Petersson
Barn- och utbildningschef Martin Åsman

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2020-04-09

Individ- och familjeomsorgen
Handläggare

Björn Petersson, 0456-81 63 03
bjorn.petersson@solvesborg.se

Svar angående ”Öppet brev till

Krisledningsgruppen i Sölvesborg – Tillfälligt höjt
försörjningsstöd för barnfamiljer”.
Ärendet i korthet
För Vänsterpartiet i Sölvesborg har Willy Söderdahl och Rebecca Wald
föreslagit krisledningsnämnden besluta om en tillfällig höjning av
försörjningsstödet för barnfamiljer, motsvarande minst de ökade matkostnader
som uppstår vid en stängning av förskolor, skolor och fritidshem.
Krisledningsstaben har remitterat Individ- och familjeomsorgen för en
bedömning i frågan.

Bakgrund och bedömning
Den enskildes rätt till bistånd regleras i 4 kap. 1 § Socialtjänstlagen (2001:453).
I paragrafen anges att den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få
dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd för sin försörjning
(försörjningsstöd) och för sin livsföring i övrigt. Rätten till bistånd har inte
knutits till att den enskilde behöver hjälp av någon särskild orsak.
För att ha rätt till bistånd ska den enskilde göra vad han eller hon kan för att
bidra till sin egen försörjning, bland annat genom att försöka få ett arbete.
Rätten till försörjningsstöd preciseras i 4 kap. 3 §. Försörjningsstödet är
uppdelat i två delar: dels en norm som gäller för hela landet (riksnormen), dels
en del som gäller rätt till ersättning för skäliga kostnader för ett antal andra
behovsposter. I begreppet livsföring i övrigt ingår allt annat bistånd som den
enskilde kan behöva för att vara tillförsäkrad en skälig levnadsnivå. Biståndet
kan vara ekonomiskt stöd men också annat stöd, eller vård och
behandlingsinsatser.
Vidare kan Socialnämnden ge bistånd utöver vad som följer av 4 kap. 1 §
Socialtjänstlagen, om det finns skäl för det. Det beviljas då med stöd av 4 kap.
2 § Socialtjänstlagen. Beslut enligt den bestämmelsen kan bara överklagas
genom laglighetsprövning, och inte genom förvaltningsbesvär. Reglerna för
laglighetsprövning finns i 10 kap. Kommunallagen (2017:725) och handlar
endast om en prövning av om beslutet strider mot någon lag eller författning.
Om det är ett lämpligt beslut ligger utanför prövningen.

1(2)

Sölvesborgs kommun

Datum

Sida

2020-04-09

2(2)

Biståndet ska tillförsäkra den enskilde en skälig levnadsnivå, enligt 4 kap. 1 §
Socialtjänstlagen. Vad som avses med skälig levnadsnivå kan inte fastställas en
gång för alla, det måste bland annat bedömas med utgångspunkt i den tid och
de förhållanden under vilka den hjälpbehövande lever (prop. 1979/80:1 s.
186).
Vad som är skälig levnadsnivå ska alltså knytas till enskilda personers behov.
Vad som är skälig levnadsnivå i ett fall behöver inte vara det i ett annat,
eftersom behoven skiftar mellan personer och över tid.
Genom den lagstiftning och den gällande rätten på området ska de enskildas
behov alltid bedömas från fall till fall. Om hushållet av olika skäl får ökade
behov ska biståndsbedömningen alltid ta hänsyn till detta för att den enskilde
ska uppnå en skälig levnadsnivå.
I Sölvesborg görs alltid bedömningar enligt ovanstående. Vidare arbetar
Individ- och familjeomsorgen med ett klart uttalat barnrättsperspektiv enligt
den nu rättsligt bindande barnkonventionen (se bilaga: Rutin barnperspektivets
tillämpning i ekonomiskt bistånd). Hänsynen till barns bästa, det så kallade
barnperspektivet, innebär att barnens situation ska uppmärksammas när vuxna
ansöker om ekonomiskt bistånd.
29 barnfamiljer är aktuella för ekonomiskt bistånd, totalt 74 barn. Det görs
inget avdrag för mat för de barn som är i förskola, skola, hushållen får s.k. full
matnorm. Vidare bedöms och beslutas om utökat bistånd för t.ex. lek och fritid
eller andra behov utifrån barnrättsperspektivet. Prövningarna görs alltid efter
en individuell bedömning.
Individ- och familjeomsorgen ser ännu inga effekter när det gäller
volymer/sociala problem kopplat till aktuell pandemisituation. Om situationen
skulle förändras finns, med hänvisning till ovanstående, en rättssäker garanti
som tillförsäkrar att hushållens behov av försörjning men även andra behov
tillgodoses.

Björn Petersson
IFO-chef

Bilagor
Bilaga 1: Rutin barnperspektivets tillämpning i ekonomiskt bistånd.
Bilaga 2 ”Öppet brev till Krisledningsgruppen i Sölvesborg – Tillfälligt höjt
försörjningsstöd för barnfamiljer”
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2.43 Barnrättsperspektiv och ekonomiskt
bistånd
Dokumenttyp

Beslutad av

Giltig fr.o.m.

Rutin barnperspektivets

Avdelningschef FIA

2018-10-10

Dokumentansvarig

Gäller för

Senast reviderad

Avd. chef FIA

FIA, försörjning- och

2019-12-04

tillämpning i ekonomiskt bistånd

integrationsavdelningen

Barnrättsperspektiv och ekonomiskt bistånd
Barnrättsperspektiv för ekonomiskt bistånd utgår främst ifrån barnkonventionens artikel 3 om barns bästa
och artikel 12 om barns rätt att framföra sina åsikter och få dem beaktade.
För att uppfylla ett barnrättsperspektiv behöver vi ha med både ett barnperspektiv och barnets perspektiv,
se definition nedan.
Barnperspektiv = Vuxna ser barnet, strävar efter att förstå det och vidtar åtgärder som de bedömer vara till
barnets bästa.
Barnrättsperspektiv = Vid varje beslut eller åtgärd som rör barn beakta att dess rättigheter enligt
barnkonventionen tas tillvara.
Barnets perspektiv = Vad barnet själv upplever, beskriver och tycker. Här krävs att barnet själv har fått säga
sin mening.
https://www.jpinfonet.se/JP-Socialnet/Lagkommentarer/Kommentar/SoL/1-kap-Socialtjanstensmal/d_619222-1-kap.-2--sol-barnperspektiv-i-socialtjansten
https://www.jpinfonet.se/JP-Socialnet/Rattskallor/Vagledande-dokument/Ekonomisktbistand/Socialstyrelsens-meddelandeblad-och-rapporter/d_1788795-strongekonomiskt-bistandstrong-stronghandbokstrong-for-socialtjansten-socialstyrelsen-2013, se sidan 23
Två av barnkonventionens huvudprinciper, principen om barnets bästa och barns rätt att få uttrycka sina
åsikter och få sin åsikt beaktad i förhållande till sin ålder och mognad finns införda i socialtjänstlagen.
• När åtgärder rör barn skall särskilt beaktas vad hänsynen till barnets bästa kräver (1kap. 2 § SoL)
• När en åtgärd rör ett barn skall barnet få relevant information. Ett barn ska ges möjlighet att framföra sina
åsikter i fråga som rör barnet. Om barnet inte framför sina åsikter, ska hans eller hennes inställning så långt
det är möjligt klarläggas på annat sätt. Hänsyn ska tas till barnets vilja med beaktande av dess ålder och
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mognad
(11 kap. 10 § SoL).
Av 1 kap. 2 § SoL framgår att socialtjänstens verksamhet ska ha ett barnperspektiv. Om det uppstår en
intressekonflikt mellan barnets och de vuxnas intresse, väger barnets intresse tyngst. Inför alla beslut inom
socialtjänsten ska det göras en bedömning av vad som är bäst för just det barnet. Barnets bästa behöver inte
alltid vara avgörande för vilket beslutet blir, men det ska alltid beaktas.
Barnrättsperspektivet får aldrig innebära att barnet uppmärksammas eller utreds mot föräldrarnas vilja utan
att det finns tecken på att det är nödvändigt. Detta ska i så fall hanteras som en egen barnavårdsutredning
av BoF.
Ansökan/Utredning
Barnens behov ska alltid synliggöras och en barnkonsekvensanalys göras i familjer där det får stor
påverkan på barnets situation, eller på grund av bostadsfrågor eller andra frågor som tydligt berör barnets
livssituation. Detsamma gäller när man ser att det ekonomiska biståndet inte är kortvarigt och alltid om
ärendet är aktuellt mer än 10 månader under en 12 månaders period. Barnets behov uppmärksammas även
vid kartläggningen.
Frågestöd:
• Familjebild: Viktiga relationer som barnet har, ex mor och farföräldrar, moster, mm
• Boende: Barnets boendesituation, är det adekvat i förhållande till familjens och boendets storlek.
Beskrivning av konsekvenser vid ev. trångboddhet – vilka utrymmen kan barnet disponera för egen tid med
läxor, lek och kamrater
• Arbete/utbildning/sysselsättning: Barnets barnomsorg/skolgång. Vilken förskola/skola? Beskrivning av
barnets fritidssysselsättning
• Ekonomi: Gymnasiestuderande – har de sökt extra tillägg? Har barn som går i nionde klass fått
information om feriearbete? Har föräldrarna fått information om att barnen kan arbeta och få behålla ett
visst belopp av lönen trots att de har försörjningsstöd?
• Intressen: Fritidsintressen och aktiviteter? Finns möjlighet till att utöva aktiviteten/fritidsintresset?
• Hälsa: eventuella läkarkontakter och medicinering? Funktionsnedsättning eller sjukdom kan vara
fördyrande, ex vårdbidrag kan behöva sökas. Det kan också försvåra för föräldrarna att delta i
arbetsmarknadsinsatser.
Hembesök
• Hembesök är en viktig del av utredningen och bör alltid göras hos familjer som varit aktuella för
ekonomiskt bistånd en längre tid. En förutsättning är att hembesöket är planerat, familjen informerad och
att de välkomnar ett hembesök.
• Ett hembesök kan ge en bra bild av familjens och barnets situation i förhållande till den ekonomiska
situationen. Det ger en möjlighet till att skapa en mer konkret bild av hur barnet har det i hemmiljön,
bedöma vilket bistånd familjen behöver samt ger möjlighet för att tala med föräldrarna och även barnet om
hur de ekonomiska förutsättningarna påverkar barnet. Under hembesöket kan man titta att följande finns: en
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egen sovplats för barnet, sängkläder, handdukar, plats för barnet att leka, matplats för familjen och
ordentligt med husgeråd i köket.

Varför prata med barnet?
Varje barn har rätt att få sina behov tillgodosedda utifrån sina grundläggande rättigheter. Inledningsvis
behöver barnet få information formulerad utifrån ålder och mognad, om vilken roll du som utredare har i
förhållande till barnet och varför ni träffas. Information bör ges så tidigt som möjligt, dels för
informationen kanske kan lugna i en kanske obekant och skrämmande situation, dels för att barnet ska
kunna ge uttryck för sin inställning tidigt i processen.
Informationen behöver vara anpassad till barnets ålder och mognad. Barnet måste förstå syftet med varför
hen tillfrågas och få information om vilket stöd som finns att få och vilka rättigheter som barnet har i
kontakt med socialtjänsten. Det kan handla om exempelvis vem som får veta det barnet berättar. Det är
viktigt att ta reda på om barnet kunnat ta emot och förstå den information som lämnats.
Begreppet mognad handlar om förmågan att förstå och bedöma vilka konsekvenser den aktuella frågan
medför. Ett yngre barn behöver troligen mer ledning än ett äldre barn. Det är viktigt att ta hänsyn till
individuella skillnader i barns förmåga vid samma ålder och hur de reagerar i olika situationer. Barn söker
trygghet i sina relationer. Det innebär att de kan utveckla en följsamhet när de talar med vuxna. I samtal
med barn finns därför en risk för att den vuxne snarare får sina egna hypoteser bekräftade än får höra
barnets egna åsikter. Barnet kan vara mån om att leva upp till personalens eller andra viktiga personers
förväntningar istället för att tala utifrån sina egna erfarenheter och upplevelser. Barnet kan också bära på
känslor av lojalitet, rädsla och omsorg om andra människor omkring sig, vilket kan påverka barnets
förmåga att berätta. Viktig vägledning finns i Socialstyrelsens Bedöma barns mognad för delaktighet. Där
finns också en översikt över barns utveckling. https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepointdokument/artikelkatalog/kunskapsstod/2015-12-22.pdf
Ett barn ska ges möjlighet att framföra sina åsikter i frågor som rör barnet. Ett barn kan framföra sina
åsikter muntligt, skriftligt eller på annat sätt. Om barnet inte framför sina åsikter, ska hens inställning så
långt som möjligt klarläggas på annat sätt. Barnet ska känna att dess medverkan har betydelse och att
synpunkterna tas på allvar. Ett barn har däremot ingen skyldighet att berätta vad de tänker, tycker eller
önskar. Om barnet inte vill yttra sig ska det respekteras. I sådant fall behöver barnets inställning så långt det
är möjligt klarläggas på annat sätt.
När barnrättsperspektivet påverkar ett hushålls behov av ekonomiskt bistånd kan det t.ex. resultera i att:
• hushållet får extra pengar för att ett barn ska kunna fortsätta med en fritidsaktivitet
• en förälder kan ha kontakt eller umgänge med sitt barn
• föräldrar med långvarigt ekonomiskt bistånd får hjälp med att få arbete och bli självförsörjande

Genomförandeplan
En genomförandeplan upprättas med en långsiktig strategi för hur egenförsörjning ska uppnås där barnets
situation ingår.
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Dokumentation
Barnkonsekvensanalys
En barnkonsekvensanalys innebär att man utreder och dokumenterar vilka konsekvenser ett beslut får för
barn. Det är när ett beslut kan få påtagliga konsekvenser för barn som en barnkonsekvensanalys ska göras.
En barnkonsekvensanalys är inte en utredning av barnets behov av stöd och skydd. Det som ska utredas och
bedömas i analysen är hur det beslut som socialtjänsten kommer att fatta gällande den vuxne, kan komma
att påverka barnets rättigheter. Det är alltså inte en bedömning av exempelvis hur föräldrarna förhåller sig
till sitt barn eller barnet har behov av stöd.
Varje beslut som rör ett barn måste grunda sig på en bedömning av vad som är bäst för just det barnet. I
samband med sådana beslut behöver olika förslag till lösningar analyseras och vägas mot varandra. Syftet
är att uppmärksamma hur beslutet påverkar barnet. Även om barnets bästa inte alltid är avgörande för vilket
beslut som fattas, ska barnet bästa alltid beaktas, utredas och redovisas. Vilka övervägande som gjorts och
hur detta påverkat beslutet ska alltid dokumenteras. Det säkrar att barnrättsperspektivet tillgodoses. Vid en
intressekonflikt mellan vuxna och barn ska barnets intresse ha företräde. (Socialstyrelsens handbok om
ekonomiskt bistånd).
I handläggningen dokumenteras:
- hur barnets behov beaktas
- vilka övervägande som gjorts
- hur detta påverkat beslutet
En bedömning av barnets bästa ska dokumenteras såväl vid negativa som positiva beslut.
Till din hjälp:
Mall i datorsystemet för analys och vilken artikel i barnkonventionen som berörs
Lathund om artiklarna, se separat bilaga.
Barnchecklista, se separat bilaga.
Exempel på barnkonsekvensanalys, se separat bilaga
Mall i datorsystemet för genomförandeplan
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Vänsterpartiet Sölvesborg
Öppet brev till
Krisledningsgruppen i Sölvesborg
TILLFÄLLIGT HÖJT FÖRSÖRJNINGSSTÖD FÖR BARNFAMILJER
I kristider blir klassklyftorna extra tydliga och därför anser vi i Vänsterpartiet att det är viktigt att
vidta åtgärder som hjälper dem som har det svårast i samhället. Många människor drabbas hårt på
olika sätt för tillfället, inte minst de som redan tidigare hade det tufft. För en del barn är lunchen i
skolan den enda lagade maten man får på en dag och en viktig del av dagens näringsintag.
Barnen får inte komma till förskola, skola eller fritidshem om de har några förkylningssymptom, vilket
innebär att många måste stanna hemma kortare eller längre tid. Det är också möjligt att förskolor,
skolor och fritidshem stängs för att hindra smittspridning och då blir det ökade kostnader för familjer
som redan har en ansträngd ekonomisk situation.
Ett sätt att lindra bördan för dessa familjer är att tillfälligt höja försörjningsstödet för barnfamiljer
motsvarande minst de ökade matkostnader som uppstår vid en stängning av förskolor och skolor.
Vi anser att förslaget bör genomföras direkt, eftersom det redan nu krävs att barnen blir hemma så
fort de har någon form av förkylning. Det är också ett sätt att gynna de lokala affärerna eftersom det
mesta kommer att konsumeras här.
Vänsterpartiet föreslår krisledningsgruppen
-

Att besluta om en tillfällig höjning av försörjningsstödet för barnfamiljer, motsvarande minst
de ökade matkostnader som uppstår vid en stängning av förskolor, skolor och fritidshem.

För Vänsterpartiet i Sölvesborg
Willy Söderdahl

Rebecca Wald
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

1(1)

Sammanträdesdatum

2020-04-23

Krisledningsnämnden

KLN § 28

Dnr 2020/134

Information från Krisledningsstab, Kommunchef,
Förvaltningschefer (BUN, ON) med anledning av
Corona/Covid19
BESLUT
Informationen noteras till protokollet.
__________

Ärendet i korthet
Föredragare i ärendet med anledning av Corona/Covid19:
Omsorgens vht chef André Jönsson och MAS Ina Gavard informerar om nuläget samt
vilken planering/beredskap som finns framåt, möjlighet till frågor.
Barn och utbildningschef Martin Åsman informerar om nuläget samt vilken
planering/beredskap som finns framåt, möjlighet till frågor.
Kommunikationschef Lisa Svanberg informerar om kommunikationsplanen.
Krisledningssamordnare Niklas Kilsgård informerar om arbetet i Krisledningsstaben.
Kommunchef Lars Ericsson informerar i ärendet.

Bakgrund
Corona/Covid19.
__________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

1(1)

Sammanträdesdatum

2020-04-23

Krisledningsnämnden

KLN § 29

Dnr 2020/147

Information - TitanX - varsla ca 100 personer
BESLUT
Informationen noteras till protokollet.
__________

Ärendet i korthet
Louise Erixon föredrar ärendet avseende TitanX-Mjällby som varslar ca 100 personer.
__________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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1(1)

Sammanträdesdatum

2020-04-23

Krisledningsnämnden

KLN § 30

Dnr 2020/148

Svar angående de gröna näringarna, arbetskraftsbehov
säsong 2020
BESLUT
Informationen noteras till protokollet.
Kommunchefen får i uppdrag att sammankalla till möte med arbetsförmedlingen,
arbetsmarknadenheten, Ifo och näringslivskontoret för att diskutera ett
helhetsperspektiv avseende de gröna näringarna och arbetskra säsong 2020.
__________

Ärendet i korthet
Kommunchef Lars Ericsson redogör för ärendet gällande svar på gröna näringarna,
arbetskraftsbehov säsong 2020.

Bakgrund
I samband med gruppledaröverläggningar i mars framkom frågor om hur de gröna
näringarna i kommunen påverkades av rådande smitta av Covid-19. Bl a framfördes
oro för att arbetskraftsbrist kunde uppkomma under kommande säsong pga försvårade
möjligheter att resa mellan länderna.

Beslutsunderlag
Kommunchef Lars Ericssons tjänsteskrivelse 2020-04-22.
Besöksnäringsutvecklare Sanna Perssons skrivelse 2020-04-22.
__________
Exp.
Besöksnäringsutvecklare Sanna Persson
Ulf Svensson, (C)
Willy Söderdahl (V)

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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1(2)
Datum

2020-04-22

Handläggare

Sanna Persson, 0456-81 61 65
sanna.persson@solvesborg.se

Gröna näringars situation
Bakgrund
Stängda gränser på grund av Covid-19 drabbar den gröna näringen hårt.
Enligt LRF saknas det ca 5000 personer inom den bransch som förser hushåll och
livsmedelsbutiker runt om i Sverige med grönsaker, bär och primörer. I den
undersökning som näringslivskontoret och arbetsförmedlingen i Sölvesborg gjort
uppskattar vi att det saknas 500 personer till den gröna näringen i vår kommun.
Parallellt med lantbrukarnas utmaning får vi en allt större arbetslöshet, inte minst
bland ungdomar och nyanlända. Besöksnäringen och även industrierna som normalt
sett har ett stort behov av tillfällig arbetskraft under sommaren har inte längre
samma möjlighet att ta emot dessa personer.
Matchningshjälp
Med utgångspunkten att flera lantbrukare inom den gröna näringen har ett stort
behov av arbetskraft och att flera individer kommer att sakna försörjningsmöjlighet
under sommaren 2020 har näringslivskontoret tillsammans med
Arbetsförmedlingen arbetat med att ta fram en lösning som erbjuder
matchningshjälp.
De rapporter som Arbetsförmedlingen har fått till sig gällande behov i Blekinge och
Skåne är att arbetsgivarna fortsatt inväntar inresetillstånd för utländsk arbetskraft.
Detta bekräftar även de lantbrukare som vi på näringslivskontoret och
Arbetsförmedlingen i Sölvesborg har varit i kontakt med.
Näringslivskontoret och Arbetsförmedlingen i Sölvesborg har byggt relationer med
kommunens lantbrukare, så när, eller om, behovet av inhemsk arbetskraft uppstår
kommer de att återkomma till oss. Då står Arbetsförmedlingen rustad för att hjälpa
till med matchning och även utbildning. Utbildningen är online på 40 timmar med
inriktning på den gröna näringen.
Arbetsförmedlingen ingår även i ett EFS-projekt Mera Mat som har dedikerade
personer för att näringen ska få den kompetens som de eventuellt är beroende av.
Inreseförbud och gröna näringar
Regeringen har beslutat om en förordning som innebär en begränsning av vilka som
tillåts resa in i Sverige från tredje land. Det finns undantag från begränsningen, och
ett av de områden som tas hänsyn till är samhällsnyttan och det svenska behovet.
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Kommissionen har rekommenderat medlemsstaterna att undanta säsongsanställda
inom jordbruk från inreseförbudet. Polismyndigheten har tolkat detta som att
utländska medborgare som ska jobba inom lantbruk är undantagna. Utländska
medborgare som ska jobba inom andra delar av de gröna näringarna undantas inte.
Utifrån detta råder det fortfarande oklarheter beträffande utländsk arbetskraft inom
den gröna näringen.

Sanna Persson
Besöksnäringsutvecklare
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Sammanträdesdatum

2020-04-23

Krisledningsnämnden

KLN § 31

Dnr 2020/151

Förslag om ekonomiskt bemyndigande för inköp av
skyddsutrustning till Omsorgsnämndens verksamheter
BESLUT
Krisledningsnämnden ger Omsorgsnämnden ett ekonomiskt bemyndigande att
inköpa skyddsutrustning till personal i omsorgsverksamheterna. Täcks inte
kostnaden för inköpen fullt ut av befintliga budgetmedel i nämnden skall det
återstående anslagsbehovet beaktas i kompletteringsbudget 1 2020.
De behövliga inköpen kan ske med större risktagande än sedvanligt beaktat det
mycket trängande behov av skyddsutrustning som verksamheten befinner sig i, t ex
via utlandsköp med förskottsbetalning.
__________

Bakgrund
Omsorgsförvaltningen arbetar kontinuerligt med att minimera risken att smitta deras
brukare. I dagsläget finns ingen rekommendation om munskydd/andningsskydd när
man arbetar med brukare utan symptom.
Om medarbetaren har symptom så uppmanas denne att vara hemma. Fram tills nu
har förvaltningen följt dessa riktlinjer. Beaktat ny kunskap och vunna erfarenheter
bör dock ambition ökas att i det längsta vidta åtgärder som skyddar våra brukare.
Omsorgsnämndens ledning har därför lagt ett förslag till Omsorgsnämnden om att
köpa in enklare munskydd som medarbetaren ska använda när de har kontakt med
brukare i patientnära arbete. Dessa munskydd är dock ej godkända vid vård av
covid-19 smitta.
Vid vård av någon med covid-19 smitta har förvaltningen godkänd skyddsutrustning,
i viss mängd, som kommer att användas.
Den föreslagna ambitionshöjningen kommer att kunna verkställas efter beslut i
Omsorgsnämnden samt när omsorgsförvaltningen har inköpt tillräckligt antal enklare
munskydd och kommunicerat med alla medarbetare, brukare och anhöriga.
Medarbetare som innefattas är de som arbetar inom dessa verksamheter:
-Särskilt boende
-Hemtjänst
-Hemsjukvård
-Funktionshindersomsorg.
Den föreslagna ambitionshöjningen medför ett ökat behov av inköp av
munskydd/andningsskydd.
Samtidigt finns ett mycket pockande behov av att till verksamheten inköpa
skyddsförkläden, vilka behövs såväl vid ordinarie vård- och omsorgsarbete som i
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Sammanträdesdatum

2020-04-23

Krisledningsnämnden

den specifika vården av brukare som misstänks vara, eller har konstaterats vara,
smittade av covid-19.

Beslutsunderlag
Kommunchef Lars Ericssons tjänsteskrivelse 2020-04-22.
__________
Exp.
ON
Kommunchef Lars Ericsson
Ekonomikontoret
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Sammanträdesdatum

2020-04-23

Krisledningsnämnden

KLN § 32

Dnr 2020/2

Meddelande
BESLUT
Anmälningarna läggs till handlingarna.
__________

Anmälningar
Regeringen – regeringsbeslut, Socialdepartementet – Uppdrag om att
skyndsamt utöka antalet tester för covid -19.
__________
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