Sammanträdesdatum

Protokoll

Sida 1/6

2020-04-20

Individ- och omsorgsutskottet

Plats och tid

Sammanträdesrummet, stadshuset, Dalavägen 10, Hagfors samt digitalt
kl. 16:00–18:05, ajournering 17:30-17:45

Beslutande

Peter Åkerström (OR)
Thony Liljemark (OR)
Pernilla Boström (S)
Sten-Inge Olsson (S)
Roger Brodin (M)

Övriga

Tomas Pettersson (S)
Anna-Karin Berglund (C)
Peter Brunius (OR)
Maria Persson, Socialchef
Isa Nyberg, MAS (medicinskt ansvarig sjuksköterska)
Monica Davidsson, Verksamhetschef
Pernilla Haglund, Verksamhetschef
Malin Qvicker, Förvaltningssekreterare

Plats och tid för justering

Administrativa enheten 2020-04-22

Avser paragraf

16

Sekreterare

Malin Qvicker

Ordförande

Thony Liljemark

Justerande

Pernilla Boström

Telefon

Besöksadress

Postadress

E-post

Org.nr

0563-185 00

Dalavägen 10

683 80 Hagfors

kommun@hagfors.se

212000-1884
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ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Nämnd/Styrelse
Sammanträdesdatum
Datum då anslaget sätts upp
Datum då anslaget tas ned
Förvaringsplats för protokollet

Individ- och omsorgsutskottet
2020-04-20
2020-04-22
2020-05-14
Administrativa enheten

Malin Qvicker
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§ 16 Nulägesrapport coronavirus
-Socialchef Maria Persson informerar att man i kommunen följer utvecklingen av
coronaviruset tillsammans med Folkhälsomyndighetens rekommendationer och
andra berörda myndigheter. Kommunen är redo för den situation som råder och
som kan uppstå.
För några veckor sedan var sjukfrånvaron gällande hemtjänstpersonal och
personal på särskilt boende (SÄBO) runt 30 %, den hade förra veckan minskat till
under 20 %.
Vad gäller sjukvårdsmaterial görs inventering dagligen ute i verksamheterna och
man har samverkan med Region Värmland som har bistått med visst material.
-Medicinskt ansvarig sjuksköterska i kommunen Isa Nyberg pratar om vikten av
att all personal följer restriktionerna och stannar hemma från arbetet vid minsta
symtom, varje dag diskuterar man hygienrutiner och man lägger ner ett stort
arbete på arbetsrutiner kring rent och orent material, stor vikt läggs också på de
basala hygienrutinerna. Om en patient har coronasymtom kontaktas sköterska för
information, all personal har skyddsutrustning som används om man misstänker
att en patient har coronasymtom eller redan har insjuknat.
-Verksamhetschef för hemtjänst och biståndsenhet Monica Davidsson meddelar
att man tidigare haft hög sjukfrånvaro bland hemtjänstpersonalen men att det
stabiliserats. Personalen känner sig trygga i arbetet med de basala hygienrutinerna
och läget är lugnt för tillfället.
-Verksamhetschef för SÄBO och korttidsenheter Pernilla Haglund upplever också
att personalen känner sig trygga med de basala hygienrutinerna, att det är bra
flöde på information och att läget är lugnt. Tidigare har man haft ganska hög
frånvaro men även där har det stabiliserats.
Förslag på sammanträdet
Peter Åkerström (OR) yrkar:
”Oberoende Realister yrkar, att vi går lite längre än centrala myndigheters
rekommendationer. Vi anser, att hemtjänstpersonal skall bära visir och
skyddshandskar vid all kontakt med vårdtagare.”
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Sten-Inge Olsson (S) yrkar:
”att man, som tidigare, följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och
kommunens profession inom området”.
Omröstningsresultat
Ordföranden ställer de båda förslagen mot varandra och omröstning sker med
följande beslutsgång:
Ja-röst innebär bifall till Peter Åkerströms (OR) yrkande
Nej-röst innebär bifall till Sten-Inge Olssons (S) yrkande

Thony Liljemark (OR) Ja
Pernilla Boström (S) Nej
Peter Åkerström (OR) Ja
Sten-Inge Olsson (S) Nej
Roger Brodin (M) Nej

Antalet angivna röster är 5
Beslutsgång
Med 3 röster för Sten-Inge Olssons (S) och 2 röster för Peter Åkerströms (OR)
förslag beslutar individ- och omsorgsutskottet att bifalla Sten-Inge Olssons
förslag.

Beslut
Individ- och omsorgsutskottet bifaller Sten-Inge Olssons (S) förslag.

Reservation
Thony Liljemark (OR) och Peter Åkerström (OR) reserverar sig mot beslutet.
_____
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Beslutet skickas till
Maria Persson, socialchef
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