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Sammanträdesdatum

2020-12-22
Kommunstyrelsen
Plats och tid

Kommunhuset, Plenisalen, kl. 15.30-16.20

Beslutande

Ledamöter

Se närvarolista sidan 2

Övriga närvarande

Ej tjänstgörande ersättare

Se närvarolista sidan 2

Tjänstemän

Se närvarolista sidan 2
Övriga

Se närvarolista sidan 2

Justeringens plats och tid

Kommunhuset, administrativ service onsdagen den 23 december kl. 10.00

Underskrifter

Paragrafer 129

Ordförande

Ulrika Liljeberg (C)
Justerare

Sebastian Larsson (M)
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2020-12-22

Datum då anslaget sätts upp

2020-12-24

Förvaringsplats för protokollet

Administrativ service

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Andriette Ivarsson
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Närvarolista
Beslutande
Ledamöter

Ulrika Liljeberg (C), ordförande (via länk)
Sebastian Larsson (M) (via länk)
Viktor Zakrisson (S) (via länk)
Kenneth Dahlström (C) (via länk)
Tomas Bergsten (C) (via länk)
Karin Mikkonen (C) (via länk)
Kerstin Marits (M) (via länk)
Kia Rolands (KD) (via länk)
Jimmy Karlsson (BP) (via länk)
Anna-Lena Blomkvist (SD) (via länk)

Tjänstgörande ersättare

Aarno Magnusson (C) (via länk) för Karin Byström (C)
Per Spik (M) (via länk) för Sara Shahryari (M)
Birgitta Jansson (S) (via länk) för Ingrid Rönnblad (S)
Elisabet Ingels (C) (via länk) för Jan-Olof Karlsson (S)
Yvonne Ineteg (V) (via länk) för Inga Westlund (V)

Övriga närvarande
Ej tjänstgörande ersättare

Roger Arvidsson (C) (via länk)
Björn Larsson (C) (via länk)
Ella Gyllenhak Liss (C) (via länk)
Liselott Holmgren (M) (via länk)
Per Florén (L) (via länk)

Tjänstemän

Kommundirektör Göran Wigert (via länk)
Tillträdande kommundirektör Caroline Smitmanis Smids (via länk)
Administrativ chef Andriette Ivarsson
Kommunikations- och beredskapschef Kristina Backlund (via länk)
Socialchef Ulrika Gärdsback (via länk)

Övriga

-

Justeras

Utdrag bestyrks
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§ 129

Coronaviruset och Leksands kommun

Justeras
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§ 129

Dnr 2020/324

Coronaviruset och Leksands kommun
Beskrivning av ärendet
Vid dagens sammanträde rapporterar förvaltningen muntligt om status i
verksamheterna samt det kommunikativa läget med anledning av
spridningen av coronaviruset och sjukdomen covid-19.
För informationen står kommundirektör Göran Wigert, kommunikationsoch beredskapschef Kristina Backlund och socialchef Ulrika Gärdsback.
Övergripande
-

Den 18 december presenterade regeringen och Folkhälsomyndigheten ytterligare restriktioner för att hejda smittspridningen.
Kommuner uppmanas stänga ned all verksamhet som inte är
nödvändig fram till den 24 januari.

-

Samverkansmöte genomfördes igår med bland annat Länsstyrelsen
Dalarna, Region Dalarna och övriga Dalakommuner. Syftet var att
analysera hur de ytterligare restriktionerna ska tolkas för att vi
gemensamt i regionen ska vara så samstämmiga som möjligt.

-

Utifrån den mutation av coronaviruset som upptäckts i Storbritannien
genomför förvaltningens just nu en kartläggning bland medarbetare
för att säkerställa att personal som rest från Storbritannien testas.
Detta utifrån inrådan från Folkhälsomyndigheten.

-

Förvaltningen har fortsatt omvärldsbevakning av eventuella nya
riktlinjer och rekommendationer under jul- och nyårshelgerna.
Förvaltningen följer även löpande det som sker i våra verksamheter.

-

Det finns beredskap och plan för att snabbt sätta in åtgärder i det fall
andra kriser uppstår under jul och nyår. Förvaltningen samverkar
med Leksandsbostäder AB och Dala Vatten och Avfall AB för att
stötta i kommunikation vid eventuellt elavbrott eller annat.

-

Medarbetare som kan ska fortsatt jobba hemifrån även under våren.
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Sektor samhällsutveckling
-

Leksandshallens alla verksamheter är stängda för allmänheten till och
med den 24 januari.

-

Biblioteken i Leksand och Insjön är stängda till den 24 januari. Dock
går det fortfarande att låna böcker och andra media. Biblioteken
erbjuder utlämning av förbeställda lån. Detta fungerar bra och just nu
är det cirka 60-70 boklån/dag.

-

Kommunens sporthallar och gymnastiksalar stängs för allmänheten
och föreningar fram till och med den 24 januari.

-

Sektor samhällsutveckling har sedan i fredags haft dialog i olika
former med berörda aktörer inom kommunens näringsliv.

-

Tillsyn under jul och nyår kommer att fungera som vanligt. Löpande
dialog förs näringsidkare som har restaurangverksamhet. Om det
kommer in klagomål eller tips följs dessa upp och tillsyn genomförs
om det behövs.

-

Granbergets skidanläggning kommer att öppna till julhelgen i den
mån det finns tillgång till snö.

Sektor verksamhetsstöd
-

Lokalvårdarna har haft utökat flexavtal från 04.00-21.00 som går ut
vid årsskiftet. Dock har ingen lokalvårdare utnyttjat det ännu.

-

Bemanningsenheten arbetar alla röda dagar under jul och nyår mellan
6.30-10.00 och stämmer av med verksamheterna varje dag.

Utbildningssektorn
-

Leksands gymnasium håller distansundervisning fram till och med
den 24 januari.

-

Öppna förskolans verksamhet på familjecentralen Bönan är fortsatt
pausad tills vidare.

-

Kulturskolans gruppundervisning är pausad tills vidare.

-

Julförskola och julfritids fortsätter att planeras enligt plan.

-

Fritidsgården Jippo, Insjön, hålls för närvarande fortfarande öppen.
Detta beslut utvärderas och omprövas löpande.
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Sociala sektorn
-

Dagligverksamheten Affär’n på Norsgatan i Leksand har stängt
butiken för kunder. Verksamheten öppnar preliminärt den 25 januari.

-

Förvaltningen bedömer fortsatt att det inte behövs besöksförbud på
våra särskilda boenden i och med att kommunen gått ut med en stark
vädjan att avstå från besök. Upplevelsen är att det är tillräckligt i
dagsläget.

-

Stor sjukfrånvaro inom sektorn förra veckan, ca 45-50 personer förra
måndagen. Den ”normala” sjukfrånvaron nu under pandemin är ca
20-25 personer.

-

Det finns en ”coronapool” med fem personal som arbetar på dagen
och två på natten. Just nu är de stationerade på Edshult särskilda
boende.

-

Smitta finns på Edshult särskilda boende och inte någon annanstans
inom sociala sektorn. På Edshult har flera sjuka tillfrisknat utom på
en avdelning där det fortfarande finns smitta/sjuka.

-

Verksamheten har fått provtagningskit och har påbörjat provtagning
av medarbetare vartefter. Samtliga provtagna hittills har fått negativt
resultat.

-

Beviljade julledigheter har börjat dras in. Framför allt på våra
särskilda boenden.

-

Biståndshandläggare och gruppledare inom hemtjänsten kommer att
arbeta vissa röda dagar.

-

Antalet boende samt vård- och omsorgspersonal har lämnats in med
tanke på den kommande vaccineringen. Näst på tur är sedan
riskpatienter och därefter allmänheten.

Kommunstyrelsens beslut
1. Lägga informationen till handlingarna.
Beslutet skickas till
Kommunikations- och beredskapschef Kristina Backlund
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