~SALA

iCi.11 KOMMUN

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING

Anmälningsärenden vid kommunfullmäktiges sammanträde
2020-05-25
Till kommunfullmäktige har inkommit följande ärenden:
1. Protokoll från krisledningsnämnden, 2020-04-03.
2. Protokoll från krisledningsnämnden, 2020-04-15.
3. Protokoll från demokratiberedning, 2020-04-16.
4. Protokoll från krisledningsnämnden, 2020-04-22.
5. Protokoll från krisledningsnämnden, 2020-04-29.

SALA4000, v 2.0, 2012-08-27

6. Beslut från Individnämnden, IN § 77, 2020-05-05.
Statistikrapport jml 16 kap § 6 h SoL, samt 28 f och 28 g LSS, gällande ej
verkställda beslut enligt 4 kap 1 § SoL samt 9 § LSS.
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SAM MANTRÄDESP ROTOKOLL

SALA

KRISLEDNINGSNÄMNDEN

KOMMUN

Sammanträdesdatum

2020-04-03

Plats och tid

Gustaf Adolfsalen, kl.08.00-09.20

Beslutande
Ledamöter

Se sidan 2

Tjänstgörande ersättare
Närvarande ersättare
Närvarande representanter

Övriga deltagare

Ulrika Spårebo (S), onsdag den 15 april 2020

Utses att justera
Justeringens plats och tid

Underskrifter

Paragrafer

Sekreterare

Ordförande

Anders Wigelsbo (C)
Justerande
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ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat, justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Krisledningsnämnden

Sammanträdesdatum

2020-04-03

Datum för anslags uppsättande

2020-04-15

Förvaringsplats för protokollet

Kommunstyrelsens förvaltning

Underskrift

Datum för anslags nedtagande

2020-05-07
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SAM MANTRÄDESP ROTOKOLL
KRISLEDNINGSNÄMNDEN
Sammanträdesdatum

2020-04-03

Närvarolista
Anders Wigelsbo (C)
Erik Hamrin (M)
Sture Johansson (C)
Ulrika Spårebo (S)
Glenn Andersson (S)

Beslutande

Ledamöter

Tjänstgörande ersättare

Elisabet Pettersson (C) ersätter Sture Johansson (C)
Camilla Runerås (S) ersätter Glenn Andersson (S) kl.08.00-08.50
Viktor Kärvinge (S) ersätter Glenn Andersson (S) kl.08.50-09.20

Närvarande ersättare

Magnus Edman (SD)
Viktor Kärvinge (S)

Närvarande representanter

Mona Johansson (L)
Magnus Holm(KD)
Ingela Kilholm Lindström (MP)

Övriga deltagare

Daniel Halmvin, kommunchef
Stefan Jacobsen, personalchef
Annica Åkerblom, näringslivschef
Rickert Olzon, beredskapssamordnare
Malin Sellden Wahlman, kommunsekreterare

Utdragsbestyrkande

Justerandes sign

Cw
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KRISLEDNINGSNÄMNDEN
Sammanträdesdatum

2020-04-03

Innehållsförteckning
§4

Justerandes sign

Information om Sala kommuns arbete för att hantera den pågående coronavirusepidemin ............................ 4

Utdragsbestyrkande

3 (4)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KRISLEDNINGSNÄMNDEN
Sammanträdesdatum

2020-04-03

§4

Information om Sala kommuns arbete för att hantera den pågående coronavirusepidemin
Beredning
Kommunchef Daniel Holmvin ger en lägesrapport samt informerar om vidtagna och
planerade åtgärder i kommunen .
Vård-och omsorgsnämndens ordförande Elisabet Pettersson (C) informerar om läget och om vidtagna och planerad åtgärder inom vård och omsorg.
Beredskapssamordnare Rickert Olzon ger en lägesrapport.
Näringslivschef Annica Åkerblom informerar om vidtagna och planerade åtgärder
för att stödja näringslivet i Sala kommun.
Personalchef Stefan Jacobsen informerar om vidtagna och planerade åtgärder för
personalsituationen i kommunen.
Yrkanden
Anders Wigelsbo (C) yrkar
att krisledningsnämnden beslutar
att lägga lägesrapporten till handlingarna.
BESLUT
Krisledningsnämnden beslutar
att lägga lägesrapporten till handlingarna.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAM MANTRÄDESP ROTOKOLL

SALA

KRISLEDNINGSNÄMNDEN

KOMMUN

Sammanträdesdatum

2020-04-15

Plats och tid

Gustaf Adolfsalen, kl.08.00-09.3 5

Beslutande
Ledamöter

Se sidan 2

Tjänstgörande ersättare
Närvarande ersättare
Närvarande representanter

övriga deltagare

Ulrika Spårebo (S), onsdagen den 22 april 2020

Utses att ju stera
Justeringens plats och tid

Underskrift er

Sekreterare

[!&Ja~r:I-dL~1'J~

Paragrafer

- Ml l :Wahlman
Ordförande

Anders Wigelsbo (C)
--.

Justerande

·-···j;_M A"\ V--.._

Ulrika Spårebo (S)

W~ - - - --------

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat, just eringen har tillkännagivit s genom anslag
Organ

Krisledningsnämnden

Sammanträdesdatum

2020-04-15

Datum för anslags uppsättand e

2020-04-22

Förvaringspl ats för protokollet

Kommunstyrelsens förvaltning

Under skrift

Datum för an slags nedtagande

2020-05-14
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

'!i

SALA

KRISLEDNINGSNÄMNDEN

KOMMUN

Sammanträdesdatum

2020-04-15

Närvarolista
Beslutande
Ledamöter

Anders Wigelsbo (C)
Erik Hamrin (M)
Ulrika Spårebo (S)

Tjänstgörande ersättare

Elisabet Pettersson (C) ersätter Sture Johansson (C)
Camilla Rune rås (S) ersätter Glenn Andersson (SJ

Närvarande ersättare

Magnus Edman (SD)
Viktor Kärvinge (S)

Närvarande representanter

Mona Johansson (L)
Magnus Holm(KD)
Ingela Kilholm Lindström (MP)

Övriga deltagare

Daniel Halmvin, kommunchef
Stefan Jacobsen, personalchef
Ingrid Strandman, socialchef
Rickert 01zon, beredskapssamordnare
Malin Sellden Wahlman, kommunsekreterare

Ju ste rand es sig n

Utdrags bestyrkande

~
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SAM MANTRÄDESPROTOKOLL
KRISLEDNINGSNÄMN DEN

llsALA
~

KOMMUN

Samma nträdesda tum

2020-04-15

Innehållsförteckning
§5

Justerandes sign

Information om Sala kommuns arbete för att hantera den pågående coronavirusepidemin .................... ....... 4

Ut dragsbestyrkande
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SAM MANTRÄDESP ROTOKOLL
KRJSLEDNINGSNÄMNDEN
Sammanträdesdatum

2020-04-15
Dnr 2020/4

§5

Information om Sala kommuns arbete för att hantera den pågående coronavirusepidemin
Beredning
Kommunchef Daniel Holmvin ger en lägesrapport samt informerar om vidtagna och
planerade åtgärder i kommunen .
Socialchef Ingrid Strandman informerar om läget och om vidtagna och planerad åtgärder inom vård och omsorg.
Beredskapssamordnare Rickert Olzon ger en lägesrapport.
Personalchef Stefan Jacobsen informerar om vidtagna och planerade åtgärder för
personalsituationen i kommunen.

Yrkanden
Anders Wigelsbo (C) yrkar
att krisledningsnämnden beslutar
.att lägga lägesrapporten till handlingarna.
BESLUT
Krisledningsnärnnden beslutar
att lägga lägesrapporten till handlingarna.

Justerandes sign

Utdrags bestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SALA

DEMOKRATIBEREDNINGEN

KOMMUN

Sammanträdesdatum

2020-04-16

Plats och tid

Gustaf Adolfsalen, torsdagen den 16 april kl. 18.30 - 21.00

Närvarande

Se sidan 2

Utses att justera

Ulrika Spårebo (S)

Justeringens plats och tid

Sporthallen - Lärkans sportcenter, måndag den 27 april 2020 kl. 17.45

Underskrifter

Sekreterare

-c....;.--.,----1-----+---+-- - - - - - - - - - Paragrafer
,·

Ordförande

-- -----··--·
Justera nde

Ulrika Spårebo (S)

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat, justeringen har tillkännagivits genom ansl ag
Organ

Demokratiberedningen

Sam manträdesdatum

2020-04-16

Datum för ansla gs uppsä ttande

2020-04-28

Förvaringspl ats för protokoll et

Kommunstyrelse ns förvaltning

Datum för anslags nedtaga nde

Underskrift

~

------------------------------
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2020-05-20
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

llsALA
~

KOMMUN

DEMOKRATIBEREDNINGEN
Samma nträd esda tum

2020-04-16

Närvarolista
Beslutande
Ledamöter

Carola Gunnarsson (C), ordförande
Eva Axelsson (KO), vice ordförande
Emil Andersson Bleckert (S), andre vice ordförande
Ingela Kilholm Lindström (MP)
Magnus Edman (SO)
Anders Westin (C)
Mårten Hemström (L)
Erik Hamrin (M)
Magnus Holm (KO)
Magnus Eriksson (SBÄ)

Tjänstgörande ersättare

Alberto Castellanos (V) ersätter Johanna Ritvadotter (V)
Ulrika Spårebo (S) ersätter Per-Olov Rapp (S)

Övriga deltagare

Lina Ahlm, sekreterare

Ju sterandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SALA

DEMOKRATIBEREDNINGEN

KOMMUN

Samma nträdesdat um

2020-04-16

Innehållsförteckning

Ju sterandes sign

§9

Reviderad Arbetsordning för kommunfullm äktige och Reglemente för kommunstyrelsen och övriga nämnd er
i Sa la kommun.. ............................................. ..... ............. ..........
...... ..... ... ..... ... 4

§ 10

Sammanträden på distans och digital möteshantering

§ 11

Uppdra g att göra en utred ning av webbsändningarna av kommunfullmäktiges sammanträde ..... ........ ... ... ... . 6

§ 12

Övrig fråga - Fritidsg uid e 2020 ... . ......... ....... .... .. ... ...... .... .

.... ..... ........ ... .......... ..... ....... .. ..... .. ....... .. ... . 7

§ 13

Demokratiberedningens nästa sammanträde .... .. .. ... ....... ...

... .. ........... ... ......... .. ........ ........ ... ..... ... .... .. 8

Utdragsbestyrkande

····· ·················5
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
DEMOKRATIBEREDNINGEN

IWsALA
KOMMUN

Sa mmanträdesdatum

2020-04-16

Dnr 2020/50

§9

Reviderad Arbetsordning för kommunfullmäktige och Reglemente
för kommunstyrelsen och övriga nämnder i Sala kommun
INLEDNING
Mot bakgrund av den rådande situationen med corona-pandemin och för att säkra
beslutsförheten hos kommunens högsta beslutande organ har kommunstyrelsen vid
sitt sammanträde den 8 april 2020, §§ 65 -66 behandlat Reviderad arbetsordning
för kommunfullmäktige och Reglemente för kommunstyrelsen och övriga nämnder i
Sala kommun. Detta för att möjliggöra deltagande på distans i kommunfullmäktiges,
kommunstyrelsens och övriga nämnders sammanträden. Kommunfullmäktige
kommer att behandla ärendena vid sammanträdet den 27 april 2020.
Arbetsordningen kompletterades med punkt 1.11 Deltagande på distans (5 kap. 16 §
kl). Reglemente för kommunstyrelsen och övriga nämnder i Sala kommun togs i sin
helhet. Förslaget hade reviderats efter diskussion vid demokratiberedningen den 10
mars 2020. Reglementet kommer att behöva revideras inom en snar framtid på
grund av pågående omorganisation och därmed behandlas i demokratiberedningen i
samband med revideringen.
Diskussion och information kring remisshantering gällande reglementet, hur
distansmöten ska ske i praktiken inklusive ordförandes roll vid anmälan om närvaro
via distans samt lokal till nästkommande kommunfullmäktige. Uppmaning från
ordförande till partigruppledare att samordna närvaron vid nästkommande
kommunfullmäktige för att undvika för stor folksamling.

Yrkande
Carola Gunnarsson (C) yrkar,
att demokratiberedningen beslutar,
att lägga informationen till handlingarna.

BESLUT
Demokratiberedningen beslutar,
att lägga informationen till handlingarna.

Ju sterandes sign

Utdragsbestyrkan de
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SALA

DEMOKRATI BEREDNINGEN

KOMMUN

Sammanträdesdatum

2020-04-16

Dnr 2020/50

§ 10

Sammanträden på distans och digital möteshantering
INLEDNING
Diskussion kring hantering av sammanträden på distans och digital möteshantering.
Med en reviderad Arbetsordning för kommunfullmäktige och ett nytt Reglemente
för kommunstyrelsen och övriga nämnder i Sala kommun, möjliggörs deltagande på
distans i kommunfullmäktiges, kommunstyrelsens och övriga nämnders
sammanträden, men det innebär inte att alla kan delta på distans. Partigruppledare
uppmanas att inventera de ledamöter och ersättare som kan beröras och återkoppla
till sekreterare i kommunfullmäktige. Vidare diskussion kring vilket program som
kan vara aktuellt, vad distansmöten kräver för teknisk utrustning och administrativ
förstärkning samt arvodehantering vid närvaro på distans. Angående digital
möteshantering fortgår omvärldsanalysen. Fortsatt diskussion vid nästkommande
sammanträde.
Yrkande
Carola Gunnarsson (C) yrkar,
att demokratiberedningen beslutar,
att lägga informationen till handlingarna.
BESLUT
Demokratiberedningen beslutar,
att lägga informationen till handlingarna.

Ju sterandes sign

Utdrags bestyrkand e
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SALA

DEMOKRATIBEREDNINGEN

KOMMUN

Sammanträdesdatum

2020-04-16

Dnr 2020/558

§ 11

Uppdrag att göra en utredning av webbsändningarna av
kommunfullmäktiges sammanträde
INLEDNING
Kommunstyrelsen beslutade den 4 april 2019, § 65, att uppdra till
demokratiberedningen och kommunfullmäktiges presidium att göra en utredning av
webbsändningarna av kommunfullmäktiges sammanträde.
Webradiosändning och inspelning av kommunfullmäktiges sammanträden har
sedan flera år tillbaka utförts av Scen- & Nöjesproduktion AB. Företaget har en
tekniker på plats, som gör en ljudupptagningen som sänds via webben, både i realtid
men också med möjlighet att lyssna på varje enskilt ärende i efterhand.
Webradiosändningarna gör att man kan lyssna globalt. Sedan 2016-11-26
distribueras sändningarna via plattformen StayLive, där Sala kommun har en egen
playkanal. Totalt har 28 sändningar utförts och dessa sändningar har haft 1 086
visningar, vilket visar att tjänsten används aktivt. Budget och samordning ligger på
kommunikationsenheten.
Demokratiberedningen diskuterade webradiosändningarna och även
radiosändningarna och konstaterade att båda fyller sitt syfte. Vidare diskuterades
även möjlighet till att tv-sända kommunfullmäktiges sammanträde.

Beredning
Bilaga DB 2020/3/1, Ansökan från Radio Sala, 2020-01-31
Kommunstyrelsens beslut§ 65, 2019-04-04

Yrkande
Carola Gunnarsson (C) yrkar,
att demokratiberedningen beslutar,
att webbsändningarna är viktiga att fortsätta med och att radiosändningen från
Radio Sala är ett positivt komplement till webbsändningarna samt
att uppdra till kommunikationsenheten se över möjligheten att tv-sända
kommunfullmäktiges sammanträde.
BESLUT
Demokrati beredningen bes! u tar,
att webbsändningarna är viktiga att fortsätta med och att radiosändningen från
Radio Sala är ett positivt komplement till webbsändningarna, samt
att uppdra till kommunikationsenheten att se över möjligheten att tv-sända
kommunfullmäktiges sammanträde.

Utdrag
Kommunikationsenheten
Kommunstyrelsen

C x p- L o o,-fZ..lr
Ju ste ra nd es sig n

Utdrags bestyrka nd e
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

BsALA

DEMOKRATIBEREDNINGEN

~KOMMUN

Sammanträdesdatum

2020-04-16

Dnr 2020/50

§ 12

Övrig fråga - Fritidsguide 2020
INLEDNING
Ordförande i kultur- och fritidsnämnden återrapporterar om hur kultur och
fritidsnämnden har hanterat den övrig fråga som diskuterades i
demokratiberedningen den 10 mars 2020, § 7, kultur- och fritidsguiden, Sala Fri tidsguide 2020. Kultur och fri tidskontoret kommer att lämna ett skriftligt svar till
demokratiberedningen om framtagandet av Kultur- och fritidsguiden och att Sala
kommun inte är ansvarig för foldern. Kontoret ser över en lösning för
bidragshantering från Sveriges kommuner och regioner, med digitalt stöd som är
kopplade till föreningsregistret.

Yrkande
Carola Gunnarsson (C) yrkar,
att demokratiberedningen beslutar,
att lägga informationen till handlingarna.
BESLUT
Demokratiberedningen beslutar,
att lägga informationen till handlingarna.

Ju sterand es sig n

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

llsALA

DEMOKRATIBEREDNINGEN

~KOMMUN

Samm anträdesdatum

2020-04-16

Dnr 2020/50

§ 13

Demokratiberedningens nästa sammanträde
INLEDNING
Demokratiberedningens nästa sammanträde föreslås till den 18 maj 2020 kl. 18.30 i
Gustaf Adolfsalen.

Yrkande
Carola Gunnarsson (C) yrkar,
att demokratiberedningen beslutar,
att nästa sammanträde äger rum den 18 maj 2020 kl. 18.30 i Gustaf Adolfsalen.
BESLUT
Demokratiberedningen beslutar,
att nästa sammanträde äger rum den 18 maj 2020 kl. 18.30 i Gustaf Adolfsalen.

Ju stera ndes sig n
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KRISLEDNJNGSNÄMNDEN

KOMMUN

Samma nträdesd atu m

2020-04-22
Plats och tid

Gustaf Adolfsalen, kl.13.30-15.45

Beslutande
Ledamöter

Se sidan 2

Tjänstgörande ersättare
Närvarande ersättare
Närvarande representanter

Övriga deltagare

Ulrika Spårebo (S), fredagen den 24 april 2020

Utses att justera
Justeringens plats och tid

Underskrifter

Sekreterare

Ordförande

Justerande

Paragrafer

..C.-----------------------------------------

~ ~~,.

~ c:> ----------------------- - - -

Ulrika Spårebo (S)

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat, justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Krisledningsnämnden

Sammanträdesdatum

2020-04-22

Datum för anslags uppsättande

2020-04-24

Förvaringsplats för protokollet

Kommunstyrelsens förvaltning

Underskrift

Datum för anslags nedtagande

2020-05-17
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llsALA
KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KRISLEDNINGSNÄMN DEN
Sammanträdesdatum

2020-04-22

Närvarolista
Beslutande

Ledamöter

Anders Wigelsbo (C)
Erik Hamrin (M)
Sture Johansson (C)
Ulrika Spårebo (S)

Tjänstgörande ersättare

Camilla Runerås (S) ersätter Glenn Andersson (S)

Närvarande ersättare

Elisabet Pettersson (C)
Hanna Westman (SBÄ)
Magnus Edman (SD)
Viktor Kärvinge (S)

Närvarande representanter

Magnus Holm (KD)
Ingela Kilholm Lindström (MP)
Johanna Ritvadotter (V)

Övriga deltagare

Daniel Holmvin, kommunchef
Ingrid Strandman, socialchef
Malin Johansson, enhetschef vård- och omsorg
Stefan Jacobsen, personalchef
Rickert Olzon, beredskapssamordnare
Christofer Berg, enhetschef kommunikationsenheten
Malin Sellden Wahlman, kommunsekreterare

Juste randes sign

ll .S

Utdrags bestyr kande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KRISLEDNINGSNÄMNDEN
Sammanträdesdatum

2020·04-22

Innehållsförteckning
§

Justerandes sign

llS.
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Information om Sala kommuns arbete för att hantera den pågående coronaviru sepidemin ............................ 4

Utdrags bestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KRISLEDNINGSNÄMNDEN
Sammant rädesda t um

2020-04-22

Dnr 2020/4

Information om Sala kommuns arbete för att hantera den pågående coronavirusepidemin

§6

Beredning
Kommunchef Daniel Holmvin ger en lägesrapport samt informerar om vidtagna och
planerade åtgärder i kommunen.
Socialchef Ingrid Strandman och enhetschef Malin Johansson informerar om läget
och om vidtagna och planerad åtgärder inom vård och omsorg.
Beredskapssamordnare Rickert Olzon ger en lägesrapport.
Personalchef Stefan Jacobsen informerar om vidtagna och planerade åtgärder för
personalsituationen i kommunen.
Enhetschef för kommunikationsenheten, Christofer Berg informerar om läget för
kommunikationsfrågor i Sala kommun och inom länet.

Yrkanden
Anders Wigelsbo (C) yrkar
att krisledningsnämnden beslutar
att lägga lägesrapporten till handlingarna,
att uppdra till kommunchefen, att säkerställa att skriftlig information om coronaviruset skickas ut till gruppen 70 år och äldre i Sala kommun.
BESLUT

Krisledningsnämnden beslutar
att lägga lägesrapporten till handlingarna,
g_t_t uppdra till kommunchefen, att säkerställa att skriftlig information om coronaviruset skickas ut till gruppen 70 år och äldre i Sala kommun .

Utdrag
kommunchef
Justerandes sign

\,L S

w

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KRISLEONINGSNÄMNDEN
Sammanträdesdatum

2020-04-29
Plats och tid

Gustaf Adolfsalen, kl.13.30-15 .20

Beslutande
Ledamöter

Se sidan 2

Tjänstgörande ersättare
Närvarande ersättare
Närvarande representanter

Övriga deltagare

Ulrika Spårebo (S)

Utses att justera
Justeringens plats och tid

Underskrifter

Sekreterare

Ordförande

Paragrafer

7, -- -- ·--· - .

-----------------------··--------------------·-·············

A d ers Wigelsbo (C)
Justerande

Clb.~ -- ~

-

u1rika Spårebo (S)

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat, justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Krisledningsnämnden

Samm anträdesdatum

2020-04-29

Datum för anslags uppsät tande

2020-05-11

Förvaringsplats för proto kollet

Kommunstyrels ens förvaltning

Underskrift

Datum för anslags nedtagande

2020-06-03
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llsALA
~

KOMMUN

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL
KRISLEDNINGSNÄMN DEN
Sammanträdesdatum

2020-04-29

Närvarolista
Beslutande
Ledamöter

Anders Wigelsbo (C)
Erik Hamrin (M)
Sture Johansson (C)
Ulrika Spårebo (S)

Tjänstgörande ersättare

Camilla Runerås (SJ ersätter Glenn Andersson (S)

Närvarande ersättare

Hanna Westman (SBÄ)
Magnus Edman (SD)
Viktor Kärvinge (S)

Närvarande representanter

Magnus Holm (KO)
Ingela Kilholm Lindström (M P)
Johanna Ritvadotter (V)

Övriga deltagare

JuneAnn Wincent, barn- och utbildningschef
Ingrid Strandman, socialchef
Rickert Olzon, beredskapssamordnare
Christofer Berg, enhetschef kommunikationsenheten
Malin Sellden Wahlman, kommunsekreterare
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KRISLEDNINGSNÄMNDEN
Sammanträdesdatum

2020-04-29
Dnr 2020/4

Information om Sala kommuns arbete för att hantera den pågående coronavirusepidemin

§7

Beredning
Beredskapssamordnare Rickert Olzon ger en lägesrapport om vidtagna och planerade åtgärder i kommunen.
Socialchef Ingrid Strandman informerar om läget och om vidtagna och planerad åtgärder inom vård och omsorg.
Barn-och utbildningschef JuneAnn Wincent informerar om vidtagna och planerade
åtgärder för skola och barnomsorg.
Enhetschef för kommunikationsenheten, Christofer Berg informerar om läget för
kommunikationsfrågor i Sala kommun och inom länet.

Yrkanden
Anders Wigelsbo (C) yrkar
att krisledningsnämnden beslutar
att lägga lägesrapporten till handlingarna.

BESLUT
Krisledningsnämnden beslutar
att lägga lägesrapporten till handlingarna.
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SAM MANTRÄDESPROTOKOLL
INDIVIDNÄMNDEN
Samman träd esda tum

2020-05-05

Dnr 2020/588

IN§ 77

Statistikrapport jml 16 kap§ 6 h SoL, samt 28 f och 28 g LSS,
gällande ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § SoL samt 9 § LSS
Beredning
Kvartal 1, 2020, se b il aga.
BESLUT

Individnämnden b es lutar
att informationen note ras och rapporten överlämnas till kommunfullmäktige
för känn edom.

Utdrag

Kommunfullmäktige
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DIARIENR : 2020/588
RAPPORT

VÅRD OCH OMSORG
Anette Eriksson

RAPPORT

Statistikrapport jml 16 kap§ 6 h SoL, samt 28 f och 28 g § LSS,
gällande ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § SoL samt 9 § LSS
Vård och Omsorgsnämnden skall till fullmäktige lämna en statistikrapport över hur
många av nämndens gynnande beslut enligt 4 kap. 1 § Sol samt 9 § LSS som inte har
verkställts inom tre månader från dagen för respektive beslut. Nämnden skall vidare
ange vilka typer av bistånd dessa beslut gäller samt hur lång tid som har förflutit från
dagen för respektive beslut.
Nämnden skall till fullmäktige även lämna en statistikrapport över hur många av
nämndens gynnande beslut enligt 4 kap. 1 § SoL samt 9 § LSS som inte har
verkställts på nytt inom tre månader från den dag då verkställigheten avbröts.
Nämnden skall vidare ange vilka typer av bistånd dessa beslut gäller samt hur lång
tid som har förflutit från dagen för respektive beslut.

Rapportering enligt denna paragraf skall ske en gång per kvartal. Lag (2006:495,
2008:77).

Kvartal: 1, 2020
Insats:

Datum:

Kontaktfamilj SoL IFO

2019-09-23

M

Bostad för vuxna LSS

2019-11-25

M

Vård och omsorgsboende SoL ÄO

2019-02-28

k

Vård och omsorgsboende SoL ÄO

2019-04-09

k

Vård och omsorgsboende SoL ÄO

2019-07-19
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Vård och omsorgs boende SoL ÄO

2019-08-21
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Vård och omsorgs boende SoL ÄO
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Vård och omsorgsboende SoL ÄO

2019-09-23
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Vård och omsorgsboende SoL ÄO

2019-10-01

M

Vård och omsorgs boende SoL ÄO

2019-10-22
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SALA KOMMUN
Vå rd och o msorg
Box 304
733 25 Sa la

Besöksadress : Fredsgat an 23, Sa la
Telefon: 022 4-74 70 00
Fax: 0224-192 98
va rd omsorg@sa la .se
www. sa la. se

An ette Erikson
Ass ist ent
anette.eriksson @sala.se
Direkt: 022 4-74 90 55
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