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Sammanträdesdatum

2020-07-13
Vård-och omsorgsnämnden
Plats och tid

Kallingesalen, kl. 09:00-10:30, ajournering 10:30-11:00, 11:00-11:30

Beslutande

Ledamöter

Se särskild förteckning
Ersättare

Se särskild förteckning
Övriga närvarande

Se särskild förteckning

Justerare
Justeringens plats och tid

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset, 2020-07-16

Underskrifter
Sekreterare

Paragrafer

Albin Ottosson
Ordförande

Anders Lund (M)
Justerare

Annette Rydell (S)
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Beslutsinstans

Vård-och omsorgsnämnden

Sammanträdesdatum

2020-07-13

Datum då anslaget sätts upp

2020-07-16

Datum då anslaget tas ned

2020-08-08

Förvaringsplats för protokollet

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset, Ronneby

Underskrift

Albin Ottosson
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Vård-och omsorgsnämnden

Närvarolista
Beslutande
Ledamöter

Anders Lund (M), Ordförande
Susanne Petersson (C), 1:e vice ordförande
Annette Rydell (S), 2:e vice ordförande
Carina Aulin (SD)
Sandra Bergkvist (SD)
Ingrid Carlsson (M)
Sara Jansson (SD)
Börje Johansson (S)
Mohammed Teeti (V)
Agnetha Wildros (S)
Christer Åkesson (S)
Rickard Evaldsson (M)

Övriga närvarande
Tjänstemän

Roland Edvinsson, tf förvaltningschef
Kerstin Persson Gren, Verksamhetschef
Annette Timan, enhetschef och LOV-samordnare
Sara Blixt, HR-specialist
Katarina Losell, Medicinskt anvarig sjuksköterska (MAS)

Övriga

Roger Fredriksson, Kommunalråd tillika ordförande i Krisledningsnämnden
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Ärendelista
§ 87

Dnr 2020-000011 739

4

Fastställande av dagordning .............................................................. 4
§ 88

Dnr 2020-000013 739

5

Val av justerare .................................................................................. 5
§ 89

Dnr 2020-000192 18

6

Pandemiplanering .............................................................................. 6
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§ 87

Dnr 2020-000011 739

Fastställande av dagordning
Beslut
Vård- och omsorgsnämnden beslutar att fastställa dagordningen utan
ändringar.
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§ 88

Dnr 2020-000013 739

Val av justerare
Beslut
Annette Rydell (S) utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
Protokollet justeras klockan 09:00 torsdagen den 16 juli på Kommunkansliet.
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§ 89

Dnr 2020-000192 18

Pandemiplanering
Sammanfattning
Tf förvaltningschef Roland Edvinsson föredrar ärendet.
Deltar i debatten
I debatten deltar Anders Lund (M), Susanne Petersson (C), Annette Rydell
(S), Carina Aulin (SD), Ingrid Carlsson (M), Börje Johansson (S), Agnetha
Wildros (S) och Christer Åkesson (S).
Yrkanden (att-satser)
Anders Lund (M) yrkar att Vård- och omsorgsnämnden beslutar;
-

Att ge verksamheten i uppdrag att arbeta sektorsindelat.1

-

Att förvaltningschefen får i uppdrag att inrätta en
koordinatorsfunktion för alla frågor gällande pandemi.2

-

Att alla interna möten i verksamheten ska ske digitalt. Beslut om
undantag fattas av förvaltningschef eller ordförande. Beslut om
undantag ska återrapporteras till Vård- och omsorgsnämnden.3

-

Att omgående verkställa beslut om att dela på service och
omvårdnadstjänster.4

-

Att ge förvaltningschefen i uppdrag att intensifiera arbetet med
personalrekrytering.5

-

Att förvaltningschefen får i uppdrag att under pandemin samverka
med Arbetsmarknadsenheten och berörda näringsidkare för att
avlasta omsorgspersonal med inköp och servicetjänster.6

-

Att delegera till Vård- och omsorgsnämndens beredningsutskott att
fatta nödvändiga beslut i samband med pandemin.7

-

Att all personal ska regelbundet utbildas i basal hygien och
användande av skyddmaterial.8

1

Att-sats 1.
Att-sats 2.
3
Att-sats 3.
4
Att-sats 4.
5
Att-sats 5.
6
Att-sats 6.
7
Att-sats 7.
8
Att-sats 8.
2
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-

Att förvaltningschefen får i uppdrag att identifiera risksituationer
utifrån personalens arbetsmiljö.9

Annette Rydell (S) yrkar att Vård- och omsorgsnämnden beslutar;
-

Att förvaltningschef får i uppdrag att omgående undersöka
möjligheten att visstidsanställa timvikarier fram till årsskiftet för en
tryggare anställning och minska risken för stor personalomsättning
samt heltid som norm.10

-

Att förvaltningschefen får i uppdrag att utreda möjligheten att begära
utdrag ur polisregister vid anställning.11

-

Att det ska vara krav på utbildad personal.12

Anders Lund (M) yrkar avslag på att-sats 12.
Annette Rydell (S) yrkar avslag på att-sats 4.
Propositionsordning
Ordförande Anders Lund (M) ställer proposition på varje föreslagen att-sats
för sig.
Ordförande Anders Lund (M) ställer enskilt proposition på att-satserna 1 till
och med 3 genom öppen acklamation och finner att Vård- och
omsorgsnämnden bifaller desamma.
Att-sats 4 – Propositionsordning
Propositionsordning 1
Ordförande Anders Lund (M) ställer proposition på att-sats 4 genom öppen
acklamation och finner att Vård- och omsorgsnämnden bifaller densamma.
Omröstning begärs och verkställs.
Propositionsordning 2
Följande beslutsgång fastställs:
De som önskar bifalla att-sats 4 från Anders Lund (M) röstar ja. De som i
enlighet med Annette Rydell (S) önskar avslå att-sats 4 röstar nej.
Omröstningsresultat
JA - Anders Lund (M)
JA - Susanne Petersson (C)

9

Att-sats 9.
Att-sats 10.
11
Att-sats 11.
12
Att-sats 12.
10
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NEJ - Annette Rydell (S)
JA - Carina Aulin (SD)
JA - Sandra Bergkvist (SD)
JA - Ingrid Carlsson (M)
JA - Sara Jansson (SD)
NEJ - Börje Johansson (S)
NEJ - Mohammed Teeti (V)
NEJ - Agnetha Wildros (S)
NEJ - Christer Åkesson (S)
JA - Rickard Evaldsson (M)
Efter företagen omröstning, i enlighet med ovan, avges 7 ja-röster och 5 nejröster, varefter ordförande finner att Vård- och omsorgsnämnden bifaller attsats 4.
Ordförande Anders Lund (M) ställer enskilt proposition på att-satserna 5 till
och med 11 genom öppen acklamation och finner att Vård- och
omsorgsnämnden bifaller desamma.
Ordförande Anders Lund (M) ställer proposition på att-sats 12 genom öppen
acklamation och finner att Vård- och omsorgsnämnden avslår densamma.
Beslut
Vård- och omsorgsnämnden beslutar;
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-

Att ge verksamheten i uppdrag att arbeta sektorsindelat.

-

Att förvaltningschefen får i uppdrag att inrätta en
koordinatorsfunktion för alla frågor gällande pandemi.

-

Att alla interna möten i verksamheten ska ske digitalt. Beslut om
undantag fattas av förvaltningschef eller ordförande. Beslut om
undantag ska återrapporteras till Vård- och omsorgsnämnden.

-

Att omgående verkställa beslut om att dela på service och
omvårdnadstjänster.

-

Att ge förvaltningschefen i uppdrag att intensifiera arbetet med
personalrekrytering.

-

Att förvaltningschefen får i uppdrag att under pandemin samverka
med Arbetsmarknadsenheten och berörda näringsidkare för att
avlasta omsorgspersonal med inköp och servicetjänster.
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-

Att delegera till Vård- och omsorgsnämndens beredningsutskott att
fatta nödvändiga beslut i samband med pandemin.

-

Att all personal ska regelbundet utbildas i basal hygien och
användande av skyddmaterial.

-

Att förvaltningschefen får i uppdrag att identifiera risksituationer
utifrån personalens arbetsmiljö.

-

Att förvaltningschef får i uppdrag att omgående undersöka
möjligheten att visstidsanställa timvikarier fram till årsskiftet för en
tryggare anställning och minska risken för stor personalomsättning
samt heltid som norm.

-

Att förvaltningschefen får i uppdrag att utreda möjligheten att begära
utdrag ur polisregister vid anställning.

Reservation
Annette Rydell (S), Börje Johansson (S), Mohammed Teeti (V), Agnetha
Wildros (S) och Christer Åkesson (S) reserverar sig mot beslutet att bifalla
att-sats 4.
________________
Exp: Stabschef, Staben, Förvaltningschef, Kommundirektör,
Krisledningsnämnd
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