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Utbetalning

av aktivitetsstöd

till

föreningar

(KS20/60)

Beslut
Krisledningsnämnden

vårterminen

2020

beslutar

att för utbetalning

av aktivitetsstöd

till föreningar

för

används 2019 års utbetalning som måttstock.

Sammanfatföing
Det lokala

aktivitetsstödet

sammankomster
deltar.

som exempelvis

Det är en viktig

Den pågående
ställer

(LOK-stödet)
träningar

intäktskälla

Coronaepedemin

in verksamheter

beräla'ias

normalt

och antalet

för barn

utifrån

barn

inte kommer

ersättningen.

Det beräknade

gör att idrottsförbund

kunna

redovisa

bortfallet

och ungdomar

som

och ungdomsföreningarna.
och kommunala

för att inte öka smittspridningen.

föreningarna

antalet

Det innebär

aktiviteter

som ligger

för föreningslivet

från

till

föreningar
att
grund

för

den kommunala

delen

av Lok-stödet uppskattas till 5oo tkr. Det är därför centralt att föreningarna i ett
tidigt

skede kan få besked

Riksidrottsförbundet

om hur de inställda

har beslutat

träningarna

att LOK-stödet

påverkar

inte kommer

deras

att minska

ekonomi.
för att det

blir färre aktiviteter - totalsumman blir lika stor 2020 som 2019. Ett likande
ställningstagande
Kultur-

föreslås

för den kommunala

och fritidsförva1tningen

som måttstock
LOK-stöd.

kommer

för hur verksarnheten

delen

jämföra

av LOK-stödet.

med föregående

ser ut ett normalt

Beslutsunderlag
*
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gpa

Tillfällig

begränsning

anledning

av vissa biståndsbedömda

av risk för smittspridning

insatser

av Covid-19

med

(KS20/60)

Beslut

'i. Krisledningsnämnden

beslutar att fr o m 2020-03-25

hemtjänstinsatsen

med följe,

inköp

innebärande

och tills vidare begränsa

att inköp

ej genomförs

med följe

av

den enskilde.
2. Krisledningsnämnden
beslutar att fr
växelvårdplatserna
på Söderströmsgården.

o m 2020-03-25

och tills vidare stänga

Krisledningsnämnden beslutar att växelvårdsplatserna på Söderströmsgården fr o
m 2020-03-25
och tills vidare görs om till permanenta platser.

3.

4. Krisledningsnämnden
beslutar
förenklade
biståndshandläggningen

att fr o m 2020-03-25

och tills vidare begränsa den

av vissa serviceinsatser

till

att endast

omfatta

trygghetslarm.

Sammanfattning
Med

anledning

fatta

beslut

förenklade

av risk för smittspridning

om tillfällig

begränsning

biståndshandläggningen

av Covid-'ig

har krisledningsnämnden

av vissa biståndsbedömda

insatser

av vissa serviceinsatser.

Beslutsunderlag
*

Tjänsteut1åtande-Til1fä1ligbegränsningavvissabiståndsbedömdainsatser
med anledning

Expedieras

av risk

för smittspridning

av Covid-zg

till

Socialnämnden

Utdragsbestyrkande
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Information
mellan

om beslut

gällande

vårdgivareiregion

under

pågående

styrande

Stockholm

smittspridning

regelverk

för

och kommunal

av Covid-19

patientflöden

vårdverksamhet

(KS20/60)

Beslut
Krisledningsnämnden

noterar

informationen.

Sammanfattning
För att säkerställa
patienter

har hälso-

"styrande

regelverk

akutsjukhusens

möjlighet

att ta hand

och sjukvårdsförvaltningen

i region

för patientflöden

kommunal

vårdverksamhet

regelverket

för vårdflöden

under
gäller

mellan
pågående

om ett stort
Stockholm

vårdgivare

i region

smittspridning

fr o m den :o

mars

antal
fattat

svårt

sjuka

beslut

om

Stockholm

av Covid-ig".

och
Det riya

2020.

Beslutsunderlag
*

Tjänsteutlåtande
patientflöden
vårdverksamhet

Expedieras

- Information
mellan
under

vårdgivare
pågående

om beslut
i region

gällande
Stocldiolm

smittspridning

styrande
av Covid-ig

till

Socialnämnden

Justerandes

sign

Utdragsbestyrkande
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Direktupphandling

med

hänvisning

till

synnerlig

brådska

(KS20/60)

Beslut
s. Krisledningsnämnden
direktupphandla
:. Beslut

beslutar

samt

som fattas

teclma

enligt

att förvaltningschefer

avtal

ges befogenhet

som är kopplade

beslutspunkt

till

synnerlig

z ska rapporteras

till

att

brådska.

nästkommande

krisledningsnämnd.

Sammanfattning
Med

anledning

kommer

av Coronavirusets

att drabbas

leverantörer,

främst

förvaltningarna
med flera.
Eftersom

av brister
på grund

finns

flera

Coronaviruset

framfart
iutförande

riskerar

av personalbortfall

kritiska

klassas

kommunen

och leverans

avtal

från

vid sjukdom.

så som skolskjuts,

som särsläld

att flera
våra

händelse

förvaltningar

upphandlade

Inom

de olika

städtjänster,

hemtjänst

kan kommunen

hänvisa

till

undantaget för synnerlig brådska enligt 6 kap. i5 F3LOU. Det innebär att kommunen
kan direktupphandla
inte kunnat
förutse

tjänster
och varor som är absolut
Coronavirusets
utbrott.

För att upprätthålla
att utöka

den kommunala

befintliga

avtal,

alternativt

servicen

Med

hänsyn

tagen

till

att teclma

denna
avtal

särskilda

då kommunen

kan förvaltningarna

direktupphandla

situationer
inte går att förutse
och kan kräva
kan ordinarie
nämndbeslut
inte inväntas.
befogenhet

nödvändiga,

tillfälliga

snabbt

situation

agerande

därför
avtal.
från

Då dessa

kommunens

bör förvaltningschefer

för att upprätthålla

den kommunala

bIi nödgade

därför

håll
ges

servicen.

Beslutsunderlag
@

Tjänsteutlåtande

Expedieras

- Direktupphandling

med hänvisning

till

synnerlig

till

Upphandlingsenheten

Justerandes

sign
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Ärende

om att tillfälligt

fristående

ställa

verksamheter

in kommunens

enligt

26 kap.

besluta

att kommunens

regelbundna

4 S skollagen

tillsyn

av

(KS20/60)

Beslut
Krisledningsnämnden

föreslås

regelbundna

tillsyn

fristående verksamheter i enlighet med 26 kap. 4 F3skollagen tillfälligt
perioden 25 mars 2020 till och med i. september 2020.

av

ställs in under

Sammanfattning

En kommun har enligt 26 kap. 4 F3skollagen tillsyn över förskola och fritidshem vars
huvudman kommunen har godkänt enligt 2 kap. 7 fi andra stycket skollagen samt
pedagogisk
25

omsorg

vars huvudman

kommunen

har förklarat

ha rätt

till

bidrag

enligt

kap. io fi skollagen.

Enligt

Ekerö

kommuns

verksamheter

riktlinjer

som kommunen

ska den regelbundna
godkänt

tillsynen

ske kontinuerligt

av fristående

och systematiskt

genom

att

samtliga verksamheter granskas under en 3-årscyke1. Det innebär att ca 4-6
verksamheter

granskas

som innebär
barn

under

intervjuer

ett år. Vid varje

med personal

granskning

och ledning

samt

sker verksarnhetsbesök
besök

i verksamheten

med

och personal.

Fo1khä1somyndigheten
risknivån

till

den högsta

Verksamheten
det råder

självklart

nätvarande

gör barn-

att tillfälligt

ställa

handläggning

hög risk

av sjukdom,

För att inte ta resurser
vilket

under

från

rådande

av akuta

tillsynsärenden

läget.
vilket

höjt

i Sverige.

uppgifti

dagsläget

Ett stort

ökar

förskolornas

förhållanden

och utbildningsförvaltningen
in den regelbundna

enligt

av det aktuella

på grund

av coronaviruset,

för samhällsspridning
fungerar

en viss oro på grund

och omsorg,

av spridningen

i kommunen

frånvarande

personal.

utbildning

- mycket

vid förskolor

är för närvarande

att göra,

har, med anledning

väl men

antal

trycket

personal

på

kärnuppdrag

i form

ett tillsynsbesök

bedömningen

att det finns

tillsynen.

Förslaget

innebär

upphör

om sådana

skulle

inte

anledning

att till

exempel

bli aktuella.

Beslutsunderlag
@

Ärende

om att tillfälligt

ställa

in kommunens

regelbundna

verksamheter enligt :6 kap. 4 Ejskollagen
Expedieras
Barn-

till

och utbildningsnämnden

Fristående

Justerandes

verksamheter

i Ekerö

kommun

Utdragsbestyrkande

sign

Sida
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