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Badhusens, gymmens och omklädningsrummens
öppethållande under coronapandemin
Förslag till beslut
Krisledningsstaben föreslår krisledningsnämnden besluta
att öppna kommunens badhus, gym och omklädningsrum
att de åtgärder och restriktioner för kommunens badhus, gym och
omklädningsrum som presenteras i bilagan ska gälla tills vidare.
Sammanfattning
Krisledningsnämnden beslutade 2020-03-23 § 3 att med anledning av utbrottet
av Covid 19 tillfälligt stänga badhusen i Delsbo, Hudiksvall och Iggesund. Vid
krisledningsnämndens arbetsutskott 2020-08-13 § 17 lyftes förutsättningarna
för att öppna baden igen under hösten. Arbetsutskottet uppdrog då till
krisledningsstaben att göra en bredare utredning.
Åtgärder och restriktioner för badhus, omklädningsrum och gym som drivs av
Hudiksvalls kommun under coronapandemin presenteras i bilaga 1. I bilagan
anges hur många personer som bedöms kunna vistas i badhusens bassänger.
Antalet är uträknat efter nyckeltalet, en person per fem kvadratmeter, som även
föreslås för omklädningsrum och gym. Det bedöms inte finnas någon anledning
till att ha olika restriktioner för allmänhet respektive föreningsverksamhet.
Bakgrund och ärendebeskrivning
Krisledningsnämnden beslutade 2020-03-23 § 3 att med anledning av utbrottet
av Covid 19 tillfälligt stänga badhusen i Delsbo, Hudiksvall och Iggesund. Vid
krisledningsnämndens arbetsutskott 2020-08-13 § 17 lyftes förutsättningarna
för att öppna baden igen under hösten. Arbetsutskottet uppdrog då till
krisledningsstaben att göra en bredare utredning för att till
krisledningsnämndens sammanträde 15 september klargöra:
-

Vilka åtgärder/restriktioner gällande antalet personer, utifrån
Folkhälsomyndighetens rekommendationer, som kan vara tillämpliga i de
kommunala lokaler beroende på storlek och som används av
föreningsverksamheten.

-

Om badhusen öppnas för allmänheten, vilka restriktioner och antal
besökare kan samtidigt vistas i de olika badhusen utifrån deras olika
förutsättningar.

-

Ska samma förutsättningar gälla för allmänheten som för
föreningsverksamheten eller finns det skäl att det är olika restriktioner för
respektive målgrupp.

Utredningen har kommit fram till följande:
Hudiksvalls kommun
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De åtgärder och restriktioner som bedöms nödvändiga för att kunna öppna de
aktuella anläggningarna presenteras i bilaga 1, ”Åtgärder och restriktioner för
badhus, omklädningsrum och gym som drivs av Hudiksvalls kommun under
coronapandemin”.
Vad gäller antal personer som kan vistas i olika lokaler används ofta nyckeltalet
en person per fem kvadratmeter. Med den utgångspunkten föreslås följande
maxantal i badhusens bassänger:
-

Hudiksvall 32 personer
Iggesund i stora bassängen 62 personer
Iggesund i lilla bassängen 10 personer, exklusive barn i babysim
Delsbo 50 personer

Det bedöms inte finnas någon anledning till att ha olika förutsättningar för
allmänheten respektive föreningsverksamheten..
Ärendets beredning

Ärendet har beretts av förvaltningschefen på kultur- och fritidsförvaltningen i
nära samarbete med krisledningsstaben och chefen för badhus och hallar.
Förvaltningens motivering
Folkhälsomyndigheten är tydlig med att idrotts och träningsaktiviteter kan
fortsätta trots pandemin. Men att den som ansvarar för träningen måste se till
att minska risken för att covid-19 sprids. Med de åtgärder och restriktioner som
presenterats bedömer förvaltningen att det finns goda förutsättningar att
genomföra idrott och träning på ett tryggt sätt. Detta bygger dock på att
samtliga aktörer; kommunen, föreningarna och den enskilde tar gemensamt
ansvar för att minska smittspridningen.
Konsekvenser
Vilka konsekvenser får förslaget för ekologisk, social och ekonomisk
hållbarhet
Badhus har en negativ ekologisk påverkan i och med att de är energikrävande
och det används kemikalier för att rena vattnet.
Under den tid som baden varit stängda har deras sociala betydelse blivit tydlig.
Det är många som vänt sig till badens medarbetare och uttryckt att man saknar
de kontakter man har på baden.
Stängningen av bad och gym har fått ekonomiska konsekvenser för kultur- och
fritidsnämnden. Genom att öppna verksamheten bromsas den negativa
trenden.
På uppdrag från kommundirektören

Anna Lindqvist
Förvaltningschef
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BILAGA 1
Datum

2020-09-08

1(3)
Referens

KUF 2020-000054

Åtgärder och restriktioner för badhus, omklädningsrum
och gym som drivs av Hudiksvalls kommun under
coronapandemin

Generella råd från Folkhälsomyndigheten
Från Folkhälsomyndighetens hemsida:
Idrotts- och träningsaktiviteter kan fortsätta, men den som ansvarar för
träningen måste se till att minska risken för att covid-19 sprids.
Idrottsföreningar bör göra en riskbedömning inför olika aktiviteter och vidta
försiktighetsåtgärder. Däremot kan aktiviteterna behöva anpassas för att
minimera riskerna för smittspridning.












Den som är sjuk, även med milda symtom, ska inte delta i aktiviteter
alls, utan stanna hemma till och med två dagar efter tillfrisknande.
Insjuknar man under idrottsaktivitet ska man gå hem direkt.
Personer över 70 år bör undvika offentliga miljöer och minska sociala
kontakter och ska därför inte delta i gruppaktiviteter inomhus.
Uppmana till att om möjligt byta om hemma före och efter aktiviteter.
Dela inte vattenflaskor, munskydd och liknande som kan överföra saliv.
Se till att det finns möjlighet att torka av utrustning som används av
flera, exempelvis gymutrustning, efter varje persons användning. Torka
av med desinfektionsmedel eller vanligt rengöringsmedel.
Se till att det finns möjlighet till handtvätt eller handsprit och uppmana
till god handhygien.
Matcher, träningsmatcher och tävlingar kan genomföras under
förutsättning att de utgår från den föreskrift och de rekommendationer
som myndigheten tagit fram.
Arrangören av verksamheten ska göra en riskbedömning

Hudiksvalls kommuns åtgärder för att minska smittspridning
Med utgångspunkt från Folkhälsomyndighetens riktlinjer har kommunen
följande rutiner:





Hudiksvalls kommun

Alla som hyr badhus, idrottshallar, gymnastiksalar och gym informeras
om åtgärder och restriktioner via utskick och genom affischer i
lokalerna.
Platserna i omklädningsrummet markeras för att underlätta för
besökaren att hålla avstånd.
Antalet personer som får vara i omklädningsrummen samtidigt
begränsas.
Bord och bänkar placeras glesare för att skapa utrymme och undvika
trängsel.
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Det erbjuds möjlighet att tvätta händerna med tvål och vatten.
Handsprit placeras ut i lokalerna.
I samband med cuper och matcher erbjuds arrangörerna extra
information och möjlighet till extra städ.
Föreningarna uppmanas att om möjligt begränsa antalet deltagare i sina
aktiviteter.

Restriktioner för badhus
•
Max antal i bassängen.
-

Hudiksvall 32 personer
Iggesund i stora bassängen 62 personer
Iggesund i lilla bassängen 10 personer, exklusive barn i babysim
Delsbo 50 personer

•

Antal personer i omklädningsrummen begränsas till en person per fem
kvadratmeter.

•

Skåpen i omklädningsrummen blir låsta, besökaren ska ta med sig sina
kläder ut till anvisad plats vid bassängen.

•

Avståndsmarkeringar för köer till entréer, omklädningsrum och duschar.

•

Bastu, bubbelpool och relax hålls stängda.

•

Flytleksaker tillåts inte i bassängerna, då de gör det svårare att hålla
avstånd.

•

Den stora trampolinen i Iggesund stängs, vilket ger större yta för
badgärderna att sprida ut sig på.

•

Endast förpackade försäljningsvaror i kiosken.

•

Tekniska desinficerar bassängvattnet med klor och UV-ljus, som dödar
både bakterier och virus. Mängden fritt klor per liter vatten är tillfälligt
höjt från 0,6 till 1,0.

•

Plexiglas framför kassorna för att skydda besökare och personal.

•

Besökarna informeras om hur viktigt det är att duscha före bad och att
vara extra noga med handhygienen.

•

Antal platser på alla vattengymnastikpassen begränsas, beroende på
bassängens yta.

Restriktioner för gym
Den enhet som ansvarar för respektive gym ansvarar även för att åtgärderna
nedan genomförs.
•

•

Max antal i gymmen.
- Iggesunds gym – 15 personer
- Guldsmedens gym – 25 personer
- Edshammars gym – 8 personer
- Räddningstjänstens gym – 5 personer
Besökarna uppmanas att använda varannan maskin.
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•
•
•
•
•
•

Extra städning med fokus på kontaktytor.
Information och skyltar.
Tillgång till att kunna tvätta händerna innan och efter träningen.
Utplacering av handsprit.
Städstationer med desinfektionsmedel för maskinerna.
Varje enskild besökare ska desinficera maskinen före och efter användning.

Restriktioner för övriga omklädningsrum
•
Antal personer i omklädningsrummet begränsas till en person per fem
kvadratmeter.
•
Platserna i omklädningsrummet markeras för att underlätta för besökaren
att hålla avstånd.
•
Besökaren ska ta med sig sina kläder ut till anvisad plats i
idrottshallen/gymnastiksalen.

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Krisledningsnämndens arbetsutskott

§ 17

2020-08-13

Dnr 2020-000146 - 822

Badhusens och omklädningsrummens öppethållande
under coronapandemin
Krisledningsnämndens arbetsutskott beslutar
att återremittera ärendet till krisledningsstaben för att till krisledningsnämndens
sammanträde 15 september klargöra:
- Vilka åtgärder/restriktioner gällande antalet personer, utifrån
Folkhälsomyndighetens rekommendationer, som kan vara tillämpliga i de
kommunala lokaler beroende på storlek och som används av
föreningsverksamheten.
- Om badhusen öppnas för allmänheten, vilka restriktioner och antal besökare
kan samtidigt vistas i de olika badhusen utifrån deras olika förutsättningar
- Ska samma förutsättningar gälla för allmänheten som för
föreningsverksamheten eller finns det skäl att det är olika restriktioner för
respektive målgrupp.
Sammanfattning
Krisledningsnämnden beslutade 2020-03-23 § 3 att med anledning av utbrottet
av Covid 19 tillfälligt stänga badhusen i Delsbo, Hudiksvall och Iggesund.
Kultur- och fritidsförvaltningen har i ett tjänstutlåtande förslagit att
att öppna badhusen i Delsbo, Hudiksvall och Iggesund för organiserad
verksamhet
att uppdra år förvaltningen att utarbeta riktlinjer för att minimera risken för
smittspridning på kommunens badhus
att uppdra åt kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott att, i samråd med
krisledningen, bedöma när kommunens badhus kan öppnas för allmänheten.
Många kommuner i kommunens närområde har sina badhus och anläggningar
öppna för allmänheten och föreningsliv med olika restriktioner i vissa fall.
Oavsett om det är organiserad verksamhet (typ fotboll, innebandy osv) eller för
allmänheten, måste likvärdiga restriktioner råda ifråga om hur många som
samtidigt kan vistas i kommunala anläggningar, i omklädningsrum, idrottshallar
eller i badhusen.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Krisledningsnämndens arbetsutskott

2020-08-13

Beslutsgång
Mikael Löthstam (S) yrkar att ärendet återremitteras till krisledningsstaben för
att till krisledningsnämndens sammanträde den 15 september redovisa:
- Vilka åtgärder/restriktioner gällande antalet personer utifrån
Folkhälsomyndighetens rekommendationer som kan vara tillämpliga i de
kommunala lokaler beroende på storlek som används av
föreningsverksamheten.
- Om badhusen öppnas för allmänheten, vilka restriktioner och antal besökare
kan samtidigt vistas i de olika badhusen utifrån deras olika förutsättningar
-- Ska samma förutsättningar gälla för allmänheten som för
föreningsverksamheten eller finns det skäl att det är olika restriktioner för
respektive målgrupp.
Caroline Schmidt (C) yrkar
-Att öppna badhusen i Delsbo, Hudiksvall och Iggesund.
- Att uppdra åt förvaltningen att utarbeta riktlinjer för att minimera risken för
smittspridningen på kommunens badhus.
Ordföranden framställer proposition om bifall till att ärendet ska återremitteras
eller att avgöras vid dagens sammanträde, och finner att ärendet ska
återremitteras till krisledningsstaben.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande från kultur- och fritidsförvaltningen

Beslutet skickas till
Krisledningsstaben
Bengt Friberg
Anna Lindqvist
Krisledningsnämnden

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommundirektörens beslut under stabsläge vid covid-19, 2020-03-05--2020-08-31
Rutiner när medarbetare kommer tillbaka från områden där smittspridning pågår enligt
folkhälsomyndigheten
Planering distansarbete för att minska smittspridning
Uppmaning att avstå från besök till våra boenden-information sätts upp på alla ställen
Minimera beviljande av ledighet inom samhällsviktig verksamhet
Rekryteringsenheten samordnar all ersättningsbemanning.
Ställt in untlandspraktik under vår och sommar för gymnasieelever
Tillfälligt stänga beslutad dagverksamhet för äldre fr.o.m. 2020-03-17
Stängning av öppen verksamhet för äldre (från 65År) fr.o.m. 2020-03-12.
Möjligheten att köpa färdiglagad mat på de öppna träffpunkterna upphör från och med 2020-03-12 och tills
vidare.
Restaurangen på äldreboendet Rosenborg stängs för externa gäster från och med 20-03-13 och hålls stängd
tillsvidare.
Deltagande i större externa sammankomster, konferenser, mässsor, kurser som redan är beslutade ska
begränsas - endast sådant som är avgörande för att verksamheten ska kunna bedrivas får genomföras. Övrigt
Kommunen ska inte planera eller genomföra konferenser, mässor, kurser och övriga evenemang innan läget
med covid-19 stabiliserats.
Medarbetare med luftvägssymtom som arbetar inom äldreomsorg och vård av äldre ska sjukskriva sig.
Interna möten ex, arbetsplatsträffar, planeringsmöten eller internutbildningar som är nödvändiga för att
bedriva verksamheten ska hållas i den omfattning som är ett absolut måste. Kan distansteknik nyttjas är det
att föredra.renoveringsarbeten i vård- och omsorgsboenden för äldre ska slutföras. Nya arbeten ska om
Pågående
möjligt inte påbörjas. (Untag ex. nödvändig renovering av lägenheter för att möjliggöra inflyttning av ny
boende.
40 bärbara datorer är inköpta för att möjliggöra distansarbete.
Kultur i förskola och skola - föreställningar genomförs enbart om deltagarna kommer från samma skolenhet
fr.o.m. 2020-03-16.
Kulturarrangemang där publiken till stor del förväntas bestå av personer i riskgrupperna ska ställas in.
Inrätta cenralt förråd för skyddsutrustning
Förändrade städrutiner för att minska smittrisken
Nationaldagsfirandet ställs in som organiserad form istället erbjuds ett digitalt firande
Sammankomster med riskgrupper:
Kommunen som arrangör - ställs in
Andra arrangörer - rekomenderas att ställa in
Lokaluthyrning:
Lokaler där riskgrupper vistas ska inte hyras ut
Skolmatsalar ska inte hyras ut
Övriga lokaluthyrning beslutas senare
Arbetsplatsförlagd utbildning genomförs enligt plan. Prao i grundskolan ställs in fr.o.m. 2020-03-16. Det
innebär att kommunla verksamheter inte tar emot PRAO.
Maximerat antal samtida besökare på Mulle Meck får vara 25 inklusive personal
Stängning av kommunens gymanläggningar, Iggesunds badet, Edshammar, Guldsmeden, Håstaäng.
(Undantaget räddningstjänstens personal)
Begränsat utbud vi skolrestaurangerna för att klara bemanningen tills vidare.
Begränsa öppettider på avfallsanläggningen Ulvberget
Samtliga stolar i förskolorna som är möjliga att ställa upp på bord ska t.v. ställas upp för att underlätta
städning.
Inom Kulturskolan kommer gruppundervisning på en enskild skola och individuell undervisning pågå som
vanligt. Övrig verksamhet inom ramen för Kulturskolan ställs in. (Innebär att inga konserter med
kulturskoleelver kommer att kunna ges under våren)
Gruppaktiviteter som arrangeras av biblioteket och riktas mot riskgrupperna ställs in t.v.
Medarbetare som tillhör riskgruppen, är frisk och inte kan arbeta hemifrån skall uppvisa läkarintyg för att lön
ska utgå

Idrottshallar hålls t.v. öppna. Omklädningsrum ska inte användas. Undantagna är grundskolans schemalagda
undervisning. Arrangörerna/förningarna beslutar om genomförande av sina aktiviteter.
Fritidsgårdar hålls tills vidare öppna men begränsat antal samtida besökare
Postkörning enligt sommarrundan
Personalenheten bistår med godkännande/attesteringar i personalsystemet Heroma enligt särskilda rutiner
Personalenheten samordnar med bistånd av regionen framtagandet av sjukintyg som krävs för att kunna
söka smittbärarpenning. (Även för anställda i privata företag som omfattas av hemkarantänen)
Samordnat inköp av handsprit.
Begränsad bemaning av servicecenter i Delsbo. Bibliotekarien hänsvisar till A Ragnarsson
Hemkörning av böcker från bibliotekt till 70+
Smittskyddsrutiner Kohort kompletterat med särskilda direktiv för pandemi som ska tillämpas för boenden
på vård och omsorgsboenden för äldre.
Smittskyddsrutiner Kohort kompletterat med särskilda direktiv för pandemi ska tillämpas om fler än en
brukare inom samma hemtjänstgrupp och på gruppbostäder visar symtom där boende med ökad risk finns.
Räddningstjänsten fortsätter tills vidare med samma rutin "I Vänta på Ambulans", IVPAlarm
Tidsbegränsade månadsanställningar till rekrytering och bemanningen fr.o.m. 2020-03-23 --2020-08-31
Vigslar på Kulturhuset istället för i kommunhuset Guldsmeden
Medarbetare som är friska ska jobba oavsett om man anser sig tillhöra riskgrupperna eller inte. Chef kan
avgöra om arbetet kan ske på distans eller om annan anpssning är möjlig för att minska smittrisken.
Begränsad öppentid för servicecenter kl. 7.30 -16 lunchstängt 11.30 - 12.30.
Enbart singelresor inom ramen för färdtjänst och riksfärdtjänst
Extra tillsyn på vägkrogar och snabbmatställen
Åtgärder vid biblioteket för att minska smittspridningen "Boken kommer" "Boken taken away", begränsat
antal samtida besökare på biblioteket
Fördjupad samverkan med idella sektorn - kommunen samordnande roll
Alkolhållåsen i de av kommunens bilar som nyttjas av fler personer ska kopplas ur
Införande av Kohortbilar, hela kommunen som område.
Restaurang Patricia hålls t.v. öppet. Beslutet tas upp för omprövning direkt efter Påsk .
Läkarintyg krävs inte för dag 8 till dag 21.
Snabb introduktionsutbildning, ca 2 dagar , tas fram av Cul för de som ska in och arbeta inom vård och
omsorg. Personalenheten tog över uppdraget
Begränsat tillträde till Kommunhuset i Guldsmeden. I första hand ska möten hållas via distansteknik. Bedöms
det nödvändigt med fysiska träffar är det mötesansvarig som avgör. Folkhälsomyndighetens hygien och
smittskyddsrekommendationer ska följas.
Cafeerna i Guldsmeden och Cul är t.v. stängda för att personalen ska kunna nyttjas inom andra områden
Stopp för inflyttning till vård- och omsorgsboenden samt verkställighet av kortidsboende. Utflyttning efter
avlidna ska inte verkställas förrän boendet behöver tas i anspråk av ny brukare.
Två skolsköterskor från Broman är tillgängliga för att vid behov stärka sjuksköterskeresursen inom
äldreomsorgen.
Förstärkta rutiner för vård- och omsorgsboenden om covid 19 diagnosticeras.
För personal inom äldreomsorgen som uppvisar symtom ska man vara hemma 7 dagar från första dag
symtom uppvisas. För övrig personal gäller folkhälsomyndighetens rekommendationer om 2 symtomfria
dagar efter uppvisad symtom.
Tekniska förvaltningen bistår sjuksköterskorna med transport av skyddsutrusning
Projekt för att kunna ge tillräckligt stöd till elever med särskilda behov om en stängning av grundskolorna
kommer att ske.
Riktat kortfattat informationsmaterial tas fram för ny personal.
Samlade länkar för information etc. för att underlätta överblicken för enhetscheferna
Inventering av kemikalier som är nödvändiga för vattenproduktionen är genomförd och lagren bedöms

Norrhälsinge miljö- och räddningsförvaltning gör fördjupade granskningar av restauranger och matställen i
kommunen
Särskilt telefonstöd till enhetschefer - för chefer inom vård- och omsorg.
Utvecklingsamtal med vårdnadshavare inom förskola och skola hålls om möjligt utomhus. Hålls de inomhus
ska folkhälsomyndighetens rekommendationer följas.
Internationell sommarpraktik för gymnasieungdomar ställs in
Nationaldagen uppmärksammas genom en filminspelning
Utomhusbadet i Delsbo kommer att vara öppet under sommaren
Simundervisning för de som inte klarat kraven för grundskolan ska möjliggöras vid simbasassängen i Delsbo.
Digitala skyltarna efter E-fyran kommer att nyttjas för information om covid-19
Extra lokaler (10 boendeplatser) är reserverade till den 15 juni på Svanbacken
Intjänad semesterväxling som riskerar att frysa inne pga covid-19 fryser inte inne
Förstärkta skyddsåtgärder för servicecenter
Kunskapsprov i alkolhollagsstiftningen ska genomföras i datasalen Guldsmeden, i servicecenter.
Uppföljning ska ske av situationen för EU-migranter och hemlösa.
Samordning av hantering av avlidna i kommunens regi.
Förstärkning av organisationen för hantering av skyddsutrustning.
Digitala lösningar på äldreboendena för att kunna kommunicera med anhöriga.
Intflyttningsstoppet på äldreboendena gäller som huvudregel men vissa undantag kan ges. Extra noggrann
städning genomförs vid utflyttning
Personalen inom daglig verksamhet spelar in filmer och ordnar uteaktiviteter för brukarna.
Feriearbete för ungdomar som inte kan genomföra internationell sommarpraktik planeras på hemmaplan
utifrån samma regler som tillämpas för de som redan erhållit ferieplatser. Nära samarbete med
föreningslivet pågår i detta syfte.
EU-migranterna informeras om smittorutiner och kontaktas regelbundet för bedömning av hälsoläget.
Luncher och rastsituationer anpassas för träningsskolan i syfte att minimera smittorisken.
Elever i grundskolan som hålls hemma pga. att de själva eller personer i hushållet tillhör riskgruppen ska
uppvisa läkarintyg. De erhåller då stöd från skolan enligt de rutiner som finns sedan tidigare för elever som
av någon orsak inte kan gå i skolan.
Skolresor skall undvikas.
Befintliga rutinerna för tillfälliga sammanslagningar av förskolor/avdelningar under sommaren ska tillämpas.
Det är dock angeläget att folkhälsomyndighetens rekommendationer nogsamt följs och att så mycket
aktiviteter som möjligt genomförs utomhus. Vid sammanslagningar ska lokala riskbedömningar utifrån
arbetsmiljölagen genomföras.
Starkitt med skyddsutrustning som mycket snabbt är tillgängligt vid behov ska finnas inom hemtjänsten och
hemsjukvården.
Introduktionen för förskolebarnen då man besöker förskoleklasserna får ske med personal från förskolan
men utan föräldrars medverkan. Kan mötena ske utomhus är det att föredra och givetvis ska
folkhälsomyndighetens allmänna rekommendationer om motverkande av smittspridning gälla.
Skolavslutningarna för grundskolan får ske klassvis utan föräldrars medverkan.
Kommunen medverkar med delfinansiering av hyran (25 000/år)för länets gemensamma förråd av
skyddsutrustning i Gävle.
Nätverk med privata aktörer inom vård och omsorg samordnat av kommunen skapas med regelbundna
Uppmaning till brukare/kunder inom vård och omsorg i kommunen att inte resa i sommar och till brukare
från andra kommuner att inte komma till kommunen. Givetvis kvarstår den lagstadgade rätten till stöd om
man ändå väljer att vistas i kommunen under sommaren.
Tilläggsavtal med taxi kring rengöring av fordonet efter transport av covidsmittad.
Uppdatering av IT-nätverket för bättre funktion fredag 2020-05-08
Åtgärder vidtas för att försöka få till feriearbetsplatser för de 170 som fortfarande inte har fått någon plats.

Förtydligande information till allmänheten om reglerna kring ”Allmänna sammankomster” –
sammankomster med fler än 50 personer är inte tillåtna. Rekommendationerna kring social distans och
bashygien ska gälla alla sammankomster oavsett antal deltagare.
Mätning av hur basala hygienrutinerna följs på vård- och omsorgsboendena ska genomföras
Utökad tid för lagerkapacitet av skyddsutrustning till en månad.
Tillfälliga boenden för extra utsatta ställs i beredskap
Skärpning av hygienrutinerna.
Förstärkt introduktion för ny personal inom vård och omsorg sköts av personalenheten.
Nödvändiga utbildningar inom vård och omsorg ska genomföras med beaktande av särskilda riktlinjer
Vårdnadshavare med diagnos covid 19 ska inte lämna eller hämta barn i förskolan. Finns inget annat
alternativ kontaktas förskolerektor.
Förstärkta arbetskläder då symptomfri personal möter symptomfri brukare; Visir inom äldreboendena, enkla
munskydd i hemtjänsten från 9 juni.
Tydliga regler kring vilken skyddsutrustning som ska användas vid vilket tillfälle.
Samordnad tömning av lägenheter vid äldreboenden samt magasinering via Hudikflytt
Äldre personer på vård- och omsorgsboenden bedöms smittfria efter 2 dagars symptomfrihet efter minst 14
dagar från symptomdebut.
Skärpta rutiner för allmänheten vid in passage till fotvård, klippning lokaliserade till vård- och
omsorgsboenden – hämtning vid låst entredörr
Utlandsutbyten med lärare och elever ställs in till den 15:e oktober. Beslut om eventuell förlängning av
stoppet tas senast 2020-08-31.
Personalsammankomster/avslutningar inför sommaren som sker på arbetstid ska inte genomföras. Sådana
träffar som sker på fritiden bör ej hållas.
De som har samordningsansvaret ur arbetsmiljösynpunkt för en arbetsplats ansvarar också för nödvändig
information om uppkomna smittorisker.
Särskilt bemanningsteam inrättat för otraditionella bemanningsinsatser.
Förlängning av reservation av Svanbacken till den 15 aug.
Affischering och viss begränsningar på offentliga badplatser ex. badplattformar och hopptorn läggs inte ut
Kartläggning av och påminnelse till privata besöksmål och badplatser om smittskyddsåtgärder.
Informationsmaterial/affischer erbjuds privata aktörer inom besöksnäringen för avhämtning på turistbyrån
och servicecenter.
Större sammankomster som exempelvis verksamhetsplanering ska inte hållas genom fysiska möten men kan
givetvis ske på distans. Beslutet gäller tillsvidare men kan omprövas så snart läget förändras.
Checklista framtagen för hur särskilt stöd ska kunna erbjudas om skolorna stänger.
Samordnad bevakning av möjligheten att söka medel för extra kostnader med anledning av Covid-19
Kompletteringar och förstärkningar av kylanläggningar på äldreboendena samt förstärkt beredskap inom
hemtjänsten.
Provtagning antikroppar för vård och omsorgspersonal i samarbete kommun/region. Särskild organisation
uppbyggd för att hantera detta.
Särskilda informationsinsatser kring våld i nära relationer – (har uppmärksammats av folkhälsomyndigheten
som gott exempel.)
Kommunövergripande riktlinjer för distansarbete med anledning av covid -19
Riktlinjer för verksamhetsplanering och liknande aktiviteter under rådande covid -19 situation
Riktad information till barn och ungdom om vart man kan vända sig för att få stöd framtas i form av ett kort
med kontaktuppgifter
Endast telefonsamtal budget- och skuldrådgivning förlängs tills vidare.
Gymmen för kommunaställda är kostnadsfria 2021-12-31 för de som löst gymkort under 2020.
Utdelning av 25 års gåva 2020 flyttas till preliminärt vecka 12
Flytt av medborgarcermonin 2020 till tidigast februari 2021

Preciserade rutiner och rekommendationer för skolskjutsar via taxi och egen transportverksamhet
Extra fordon sätts in i den egna transportverksamhet där stora behov finns exempelvis skolskjutsar Forsa "runt sjöarna".
Stoppet för utlandsutbyte, så väl resande utomlands som mottagande från andra länder, praktik och APL
förlängs till 2020-12-31
Nytt förråd för handsprit ordnat genom containerlösning.
Alla förvaltningar ska i första hand beställa skyddsutrustning via E-tjänst
Krisstaben arbetar fram till 18 september. Innan dess ska beslut ha fattats om organiseringen av det fortsatta
arbetet.
Chaufförer vid transportenheten som transporterar brukare av kommunens vård- och omsorgsverksamhet
erbjuds antikroppstester.
Prao för grundskolans elever genomförs enligt plan med undantag för vård- och omsorgsverksamhet samt
förskolan

Bengt Friberg
Kommundirektör
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