Politiska beslut Covid-19
Datum Tid
200306

2020-07-09

KS 2020/0325

Beslut
Elev som av vårdnadshavare hålls hemma från grundskolan efter att ha vistats
i område som klassas som riskområden för det så kallade nya Coronaviruset,
uppfyller skolplikten även i det fall eleven inte är sjuk under frånvaron.

Notering
Beslutsfattare
Skolplikten uppfylld för elever som är
UN ordförande
frånvarande från skolan efter att ha vistats i
riskområden för det nya Corona-viruset. UN
2020/0166
Danderyds gymnasium stängs för att
UN ordförande
200306 07:00 Danderyds gymnasium kommer att hålla stängt under fredagen den 6 mars
2020. Detta efter bekräftad smitta av coronavirus hos anhörig till elev i skolan. underlätta smittspårning. UN 2020/0169
Skolan stängs för att underlätta smittspårning och för att kunna planera
fortsatta åtgärder som rekommenderas av myndigheter.
200312 15:30 KSAU antar uppmaning till nämnderna att verkställa avbrytande av
verksamheter och aktiviteter i enlighet med preliminär bedömning som
baseras på förteckning.

KSAU 2020-03-12 § 21

KSAU

200312 15:30 Socialnämnden beslutar att med omedelbar verkan och tills vidare starkt
avråda från besök inom allmänna utrymmen på samtliga boenden för service
och omvårdnad (vård- och omsorgsboenden) för äldre i Danderyds kommun.
Verksamhetschef vid vård- och omsorgsboenden ska vidta de åtgärder som
behövs för att tydligt och enkelt informera boende, anhöriga och andra
besökar och kommunicera behovet av att starkt avråda från besök.

Stark avrådan från besök inom allmänna
utrymmen på särskilda boenden för äldre
(besöksstopp). SN 2020/0072

SN ordförande

Stängning av sociala verksamheter. SN
200312 15:30 Socialnämnden beslutar att med omedelbar verkan och för en tid om sex
veckor stänga följande verksamheter inom sitt ansvarsområde. 1)
2020/0072
Seniorträffar (öppen dagverksamhet för äldre), 2) Träfflokal för personer med
psykisk funktionsnedsättning (öppen verksamhet), 3) Välkomstcenter för
nyanlända. Ansvariga chefer ska vidta de åtgärder som behövs för att tydligt
och enkelt informera besökare om stängningen och kommunicera behovet av
att stänga verksamheterna.

SN ordförande

200312

1. Med hänvisning till risken för smittspridning till utsatta grupper uppdrar
Uppdrag om senareläggning av
socialnämnden till socialkontoret att på obestämd tid flytta fram
sammankomster inom socialnämndens
sammankomster riktade till äldre i socialnämndens regi, som är planerade att ansvarsområde. SN 2020/0072
äga rum inom de närmaste sex veckorna. 2. För att kunna bemanna
samhällsviktiga funktioner inom socialkontorets verksamhet ska förvaltningen
på obestämd tid flytta fram övriga allmänna sammankomster i
socialnämndens regi som är planerade inom de närmaste sex veckorna. 3.
Socialnämnden uppdrar till socialkontoret att informera föreningar
verksamma inom det sociala området om nämndens beslut kring
sammankomster i kommunens regi och att rekommendera dem att göra
detsamma. 4. Ansvariga chefer ska vidta de åtgärder som behövs för att tydligt
och enkelt informera och kommunicera om detta beslut.

200312

1. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att med omedelbar verkan och under
sex veckors tid stänga seniorverksamheten vid Träffpunkt Enebyberg. 2. Med
hänvisning till risken för smittspridning till utsatta grupper uppdrar kultur- och
fritidsnämnden till bildningsförvaltningen att på obestämd tid flytta fram
sammankomster riktade till äldre i kulturoch fritidsnämndens regi, som är
planerade att äga rum inom de närmaste sex veckorna. 3. För att kunna
bemanna samhällsviktiga funktioner inom bildningsförvaltningen ska
förvaltningen på obestämd tid flytta fram övriga allmänna sammankomster i
kultur- och fritidsnämndens regi som är planerade inom de närmaste sex
veckorna.
4. Kultur- och fritidsnämnden uppdrar till förvaltningen att informera kulturoch idrottsföreningar, verksamma i kommunen, om nämndens beslut kring
sammankomster i kommunens regi och rekommendera dem att hantera sina
sammankomster på liknande vis.
5. Ansvariga chefer ska vidta de åtgärder som behövs för att tydligt och enkelt
informera om detta beslut och kommunicera behovet av att det fattas.

SN ordförande

Stängning av seniorverksamheten vid
KFN ordförande
Träffpunkt Enebyberg och senareläggning av
sammankomster inom kultur- och
fritidsnämndens verksamheter. Beslutet
gäller 2020-03-12 – 2020-04-23. KFN
2020/0046

200316

1. Kommunstyrelsen beslutar att starkt avråda från att externa parter fram till Begränsning av nyttjande av festvåningen på KSO
och med den 26 april 2020 genomför sammankomster på festvåningen på
Djursholms slott mot bakgrund av COVID-19.
Djursholms slott till och uppdrar åt kommunledningskontoret att informera
KS 2020/0162
om behovet av att lokalbokningarna återtas. 2. Kommunstyrelsen beslutar att
inte erbjuda nya bokningar av festvåningen på Djursholms slott fram till och
med den 26 april 2020. 3. Kommunstyrelsen beslutar att aktiviteter i
kommunens egen regi, vilka planeras äga rum på festvåningen fram till och
med den 26 april 2020, ska ställas in om de inte bedöms nödvändiga.

200317

1. Med undantag för vad som anges i punkten 6 nedan, beslutar
utbildningsnämnden att stänga gymnasieskolan vid skolenheten Danderyds
gymnasium från och med den 18 mars 2020. 2. Med stöd av 7 § förordningen
om utbildning i vissa skolformer i skolväsendet vid spridning av viss smitta,
FUSS, beslutar utbildningsnämnden att eleverna inom kommunens
gymnasieskola ska ges distansundervisning. Distansutbildningen kan utformas
så att den är åtskild i både tid och rum, beroende på förutsättningarna inom
de olika programmen. 3. Utbildningsnämnden bemyndigar rektor att besluta
om formerna för distansundervisningen utifrån förutsättningarna inom de
olika programmen. 4. När det är klarlagt om distansundervisning enligt ovan
kommer att vara åtskild i både tid och rum fattar utbildningsnämnden beslut
enligt 7 § andra stycket FUSS om hur många undervisningstimmar
undervisningen ska anses motsvara och om undervisningstiden ska avräknas
mot den garanterade undervisningstiden. 5. Skollunch erbjuds inte under den
tid gymnasieskolorna är stängda och distansundervisning sker.
6. Gymnasiesärskolan, som är en egen skolenhet vid Danderyds gymnasium,
kommer att hållas öppen. ASD-verksamheten vid Danderyds gymnasium
kommer att organisatoriskt flyttas till samma skolenhet som
gymnasiesärskolan. 7. För elever i ASD-verksamheten delegerar
utbildningsnämnden till rektor att, efter individuell bedömning utifrån vardera
elevens behov, med stöd av 7 § förordningen om utbildning i vissa skolformer
i skolväsendet vid spridning av viss smitta, FUSS, besluta om en elev ska ges
distansundervisning. Distansutbildningen kan utformas så att den är åtskild i
både tid och rum, beroende på elevens förutsättningar. Verksamheten
bibehåller sin respektive undervisning och sina undervisningslokaler.

Stängning av skolenheten Danderyds
UN ordförande
gymnasium med beslut om
distansundervisning samt beslut om att flytta
ASD-verksamheten till annan skolenhet. UN
2020/0197

200317

1. Utbildningsnämnden beslutar att eleverna inom kommunens
Den kommunala vuxenutbildningen ska
vuxenutbildning enbart ska ges distansundervisning. 2. Utbildningsnämnden bedrivas genom distansundervisning. UN
bemyndigar rektor att besluta om formerna för distansundervisningen utifrån 2020/0198
förutsättningarna för vardera del inom den kommunala vuxenutbildningen.

UN ordförande

200320

200323

200325

1. 1.Kultur- och fritidsnämnden beslutar att från och med den 23 mars 2020
och under sex veckors tid stänga den öppna förskolan som bedrivs inom
nämndens ansvarsområde vid Träffpunkt Enebyberg. 2. Ansvariga chefer ska
vidta de åtgärder som behövs för att tydligt och enkelt informera om detta
beslut och kommunicera behovet av att det fattas.
Socialnämnden beslutar att beslut om följande insats som har beviljats med
stöd av socialtjänstlagen från och med den 24 mars 2020 inte ska verkställas
och att verksamheterna ska stängas. - Dagverksamheterna Oliven och
Soltorpet. - Beslutet gäller i sex veckor om inte socialnämnden fattar ett annat
beslut.
Ansvariga chefer ska vidta de åtgärder som behövs för att omedelbart
informera dem som har beviljats dessa insatser och kommunicera varför
besluten inte kan verkställas.
Socialkontoret ska följa effekterna av beslutet att skjuta upp verkställigheten
enligt ovan. Socialkontoret ska löpande redovisa uppföljningen till
socialnämnden.
Socialnämnden uppdrar till socialdirektören att förhandla om en förlängning
av avtal med Doro Care AB om trygghetslarm, avtalsnummer SN
2014/0074, till och med den 31 oktober 2020 och bemyndigar
socialdirektören att besluta om att ingå avtalet om förlängning under den
förutsättning att villkoren är de samma som i nuvarande avtal.

Stängning av den öppna förskolan inom
kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde
(Träffpunkt Enebyberg). KFN 2020/0049

KFN ordförande

Uppskjuten verkställighet samt tillfällig
SN ordförande
stängning av dagverksamhet. SN 2020/0072

Nyinstallation av trygghetslarm flyttas fram
för att förhindra smittspridning i hemmen.
SN 2020/0072

SN ordförande

200326

Med stöd av 2 kap. 3 § lagen om kommuners och regioners åtgärder inför och Krisledningsnämnden ska träda i funktion
vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap, LEH, beslutar
från och med den 27 mars 2020. KS
krisledningsnärnndens ordförande att krisledningsnärnnden ska träda i
2020/0186
funktion från och med den 27 mars 2020. Den pågående coronapandernin
utgör sådan extraordinär händelse som medför att detta beslut kan fattas.
Beslut om övertagande av verksamhetsansvar i enlighet med 2 kap 4. § LEH
anges i särskilda beslut. Det ska främst avse nämndövergripande/
nämndsamordnande frågor och annan samordning som följer av kommunens
uppdrag enligt LEH, men kan komma att avse även andra ansvarsområden där
krisledningsnämnden behöver rådighet över verksamheten.
Krisledningsnärnnden kallas till sammanträde den 27 mars klockan 10.00 i
Banersalen, Djursholms slott.

KSO

200327 10:45 Krisledningsnämnden beslutar att ge socialnämnden i uppdrag att stegvis
KLN 2020-03-27 § 1
upphandla 80 korttidsplatser för att ta hand om svårt sjuka patienter. Skriftlig
återrapportering, med bäring på uppsiktsplikten och fokus på ekonomiska
effekter, ska ske till krisledningsnämnden om 14 dagar.
200327 10:45 Krisledningsnämnden bemyndigar socialdirektören att om möjlighet ges köpa KLN 2020-03-27 § 2
in skyddsutrustning upp till en miljon kronor och att fatta erforderliga beslut
kopplade till det.

KLN

200327 10:45 Krisledningsnämnden beslutar att inte ge något stöd till lokalhyror.

KLN 2020-03-27 § 3

KLN

200402

Prioritering av uppgifter som ska utföras
inom ramen för beviljade beslut om
hemtjänstinsatser enligt 4 kap. 1 §
socialtjänstlagen. SN 2020/0072

SN ordförande

Socialnämnden beslutar att följande prioriteringsordning ska gälla för vilka
uppgifter som ska utföras inom ramen för beviljade beslut om
hemtjänstinsatser enligt 4 kap.l § socialtjänstlagen. Beslutet innebär inte
någon ändring av det beviljade beslutet utan avser endast hur det verkställs.
Beslutet gäller från och med 2020-04-02. <prioriteringslista>

KLN

200402

200406

200407

Socialnämnden beslutar att under 2020-04-02 - 2020-09-30 får privata
utförare, inom ramen för sitt uppdrag från Danderyds kommun, utföra hälsooch sjukvårdsuppgifter på delegation från hälso- och sjukvårdspersonal inom
Region Stockholm. Detta beslut innebär att socialnämn.den gör ett undantag
från punkten 1.4.20 i förfrågningsunderlaget för LOV Hemtjänst.
Socialdirektören ska redovisa effekterna av att denna delegering tillåts till
socialnämn.den. Uppföljningen genomförs när undantaget har upphört att
gälla.
1. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att med omedelbar verkan och och till
och med den 1 september 2020 stänga seniorverksamheten vid Träffpunkt
Enebyberg. 2. Med hänvisning till risken för smittspridning till utsatta grupper
uppdrar kultur- och fritidsnämnden till bildningsförvaltningen att på obestämd
tid flytta fram sammankomster riktade till äldre i kultur- och fritidsnämndens
regi, som är planerade att äga rum till och med 1 september 2020. 3. För att
kunna bemanna samhällsviktiga funktioner inom bildningsförvaltningen ska
förvaltningen på obestämd tid flytta fram övriga allmänna sammankomster i
kultur- och fritidsnämndens regi som är planerade till och med 1 september
2020. 4. Kultur- och fritidsnämnden uppdrar till förvaltningen att informera
kultur- och idrottsföreningar, verksamma i kommunen, om nämndens beslut
kring sammankomster i kommunens regi och rekommendera dem att hantera
sina sammankomster på liknande vis. 5. Ansvariga chefer ska vidta de åtgärder
som behövs för att tydligt och enkelt informera om detta beslut och
kommunicera behovet av att det fattas.

Undantag från förbudet för privata utförare SN ordförande
av hemtjänst att ta emot delegering av hälsooch sjukvårdsuppgifter från Region
Stockholm. SN 2020/0072

Fortsatt stängning av seniorverksamheten
KFN ordförande
vid Träffpunkt Enebyberg och senareläggning
av sammankomster inom kultur- och
fritidsnämndens ansvarsområde. KFN
2020/0046

1. Krisledningsnämnden bemyndigar socialdirektören att köpa in munskydd
Beslut om inköp av skyddsutrustning för
upp till 900 000 kronor och att fatta erforderliga beslut kopplade till inköpet. Danderyds kommun. KS 2020/0211
2. Krisledningsnämnden beslutar att skyddsutrustning i första hand ska
användas för kommunens egen verksamhet. I andra hand kan upphandlade
verksamheter ta del av lagret efter beslut av socialdirektören. Kommunen har
rätt att i efterhand debitera den som tagit del av lagret om staten inte lämnar
ersättning för inköpt materiel.

KLN ordförande

200407

200408

200408

Kommunstyrelsen beslutar att den ponton som utgör bro till Tranholmen ska
ligga kvar till och med den 10 juni 2020. Detta innebär dels att tekniska
nämnden har ett fortsatt ansvar för drift och underhåll av bron under den
tiden, dels att det inte ska gå någon båttrafik mellan Långängen och
Tranholmen under motsvarande tid. Beslutet innebär vidare att eftersom
Tranholmens Båtklubb Brunnsbo, TBK, får tillgång till pontonen förs efter den
10 juni 2020 ska arrendeavgiften för år 2020 minskas med det antal
förtöjningsmeter som bortfaller tiden 16 april – 10 juni 2020. Besluten ovan
gäller under förutsättning att kommunen får de tillstånd som krävs för att ha
kvar bron till den 10 juni 2020.
1. Utbildningsnämnden beslutar att förlänga stängningen av den öppna
förskolan inom utbildningsnämndens ansvarsområde till och med den 10 juni
2020. 2. Ansvariga chefer ska vidta de åtgärder som behövs för att tydligt och
enkelt informera om detta beslut om kommunicera behovet av att det fattas.

Beslut om att Vinterbron till Tranholmen ska KSO
ligga kvar till och med den 10 juni 2020

Fortsatt stängning av den öppna förskolan
inom utbildningsnämndens ansvarsområde.
UN 2020/0211

1. Kommunstyrelsen beslutar att starkt avråda från att externa parter fram till Fortsatt begränsning av nyttjande av
och med den 1 september 2020 genomför sammankomster på festvåningen festvåningen på Djursholms slott mot
på Djursholms slott till och uppdrar åt kommunledningskontoret att informera bakgrund av COVID-19. KS 2020/0162
om behovet av att lokalbokningarna återtas. 2. Kommunstyrelsen beslutar att
inte erbjuda nya bokningar av festvåningen på Djursholms slott fram till och
med den 1 september 2020. 3. Kommunstyrelsen beslutar att aktiviteter i
kommunens egen regi, vilka planeras äga rum på festvåningen fram till och
med den 1 september 2020, ska ställas in om de inte bedöms nödvändiga.

UN ordförande

KSO

200409

1. Kultur- och fritidsnämnden beslutar, med hänvisning till smittspridning till Fortsatt senareläggning av sammankomster
utsatta grupper, uppdra till bildningsförvaltningen att på obestämd tid flytta inom kultur- och fritidsnämndens
fram sammankomster riktade till äldre i kultur- och fritidsnämndens regi, som ansvarsområde. KFN 2020/0046
är planerade att äga rum till och med 10 juni 2020. 2. Kultur- och
fritidsnämnden beslutar att, för att kunna bemanna samhällsviktiga funktioner
inom bildningsförvaltningen, ska förvaltningen på obestämd tid flytta fram
övriga allmänna sammankomster i kultur:- och fritidsnämndens regi som är
planerade till och med 10 juni 2020. 3. Kultur- och fritidsnämnden uppdrar till
förvaltningen att informera kultur- och idrottsföreningar, verksamma i
kommunen, om nämndens beslut kring sammankomster i kommunens regi
och rekommendera dem att hantera sina sammankomster på liknande vis. 4.
Ansvariga chefer ska vidta de åtgärder som behövs för att tydligt och enkelt
informera om detta beslut och kommunicera behovet av att det fattas.

200409

1. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att förlänga stängningen av
seniorverksamheten vid Träffpunkt Enebyberg till och med den 31 maj 2020.
2. Kultur- och fritidsnämnden uppdrar till bildningsförvaltningen att organisera
alternativa möjligheter till seniorverksamheten Träffpunkt Enebyberg, för att
motverka ensamhet för målgruppen. Genomförda och planerade alternativ
redovisas vid kultur- och fritidsnämndens kommande sammanträden. 3.
Ansvariga chefer ska vidta de åtgärder som behövs för att tydligt och enkelt
info1mera om detta beslut och kommunicera behovet av att det fattas.

Fortsatt stängning av seniorverksamheten
KFN ordförande
vid Träffpunkt Enebyberg. KFN 2020/0046 Beslutet kan komma att revideras efter nya
rekommendationer från
Folkhälsomyndigheten.

200409

1. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att förlänga stängningen av den öppna
förskolan inom kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde (Träffpunkt
Enebyberg) till och med den 10 juni 2020. 2. Ansvariga chefer ska vidta de
åtgärder som behövs för att tydligt och enkelt informera om detta beslut om
kommunicera behovet av att det fattas.
Socialnämnden beslutar att teckna avtal med Attendo Sverige AB
organisationsnummer 556148-5169 avseende korttidsboende på abonnemang
under begränsad period. Avtalet gäller fem (5) platser för covid-19 och tre (3)
platser för personer med demenssjukdom med möjlig placering from 14 april
2020.

Fortsatt stängning av den öppna förskolan
KFN ordförande
inom kultur- och fritidsnämndens
ansvarsområde (Träffpunkt Enebyberg). KFN
2020/0049

200409

Tilldelningsbeslut avseende korttidsboende
på abonnemang. SN 2020/0088

KFN ordförande

SN ordförande

200414

200414

200414

Socialnämnden beslutar att verkställigheten av följande typer av insatser som
har beviljats med stöd av socialtjänstlagen till och med den 31 maj 2020 ska
skjutas upp och att verksamheterna ska stängas. - Dagverksamheterna Oliven
och Soltorpet - Beslutet gäller till och med den 31 maj 2020 om inte
socialnämnden fattar ett annat beslut.
Ansvariga chefer ska vidta de åtgärder som behövs för att omedelbart
informera dem som har beviljats dessa insatser och kommunicera varför
besluten inte kan verkställas.
Socialkontoret ska följa effekterna av beslutet att skjuta upp verkställigheten
av beslut om att bevilja dessa insatser. Socialkontoret ska löpande redovisa
uppföljningen till socialnämnden.
Socialnämnden beslutar att med omedelbar verkan och till och med den 31
maj 2020 stänga följande verksamheter inom sitt ansvarsområde. 1)
Seniorträffar (öppen dagverksamhet för äldre) 2) Träfflokal för personer med
psykisk funktionsnedsättning (öppen verksamhet) 3) Välkomstcenter för
nyanlända. Ansvariga chefer ska vidta de åtgärder som behövs för att tydligt
och enkelt informera besökare om stängningen och kommunicera behovet av
att stänga verksamheterna.
1. Med hänvisning till risken för srnittspridning till utsatta grupper uppdrar
socialnämnden till socialkontoret att på obestämd tid flytta fram
sammankomster riktade till äldre i socialnämndens regi, som är planerade till
och med 30 juni 2020. 2. För att kunna bemanna samhällsviktiga funktioner
inom socialkontorets verksamhet ska förvaltningen på obestämd tid flytta
fram övriga allmänna sammankomster socialnämndens regi som är planerade
till och med 30 juni 2020. 3. Socialnämnden uppdrar till socialkontoret att
informera föreningar verksamma inom det sociala området om nämndens
beslut kring sammankomster i kommunens regi och att rekommendera dem
att göra detsamma.
4. Ansvariga chefer ska vidta de åtgärder som behövs för att tydligt och enkelt
informera om detta beslut och kommunicera behovet av att det fattas.

Versktälligheten av beslut om insatser i form SN ordförande
av dagverksamhet skjuts upp och
veksamheterna stängs t o m den 31 maj. SN
2020/0072

Stängning av sociala verksamheter. SN
2020/0072

SN ordförande

Uppdrag om senareläggning av
sammankomster inom socialnämndens
ansvarsområde. SN 2020/0072

SN ordförande

200420

Med hänvisning till den pågående coronapandemin och de allmänna råd som Begränsningar kring studentfirande vid
har utfärdats den 1 april 2020 av Folkhälsomyndigheten 1 fattar
Danderyds gymnasium
utbildningsnärnnden följande beslut. Skolgården och andra områden
utomhus som ingår i skolenheten Danderyds gymnasium avlyses den 9 juni
2020 klockan 00.00- 18.00 från alla andra personer än personal och elever vid
Danderyds gymnasium. Utbildningsnärnnden uppdrar till rektor att säkerställa
att så kallat "utspring" inte kan ske under skoldagen den 9 juni 2020.

UN ordförande

200427

Krisledningsnämnden beslutar, mot bakgrund av det extraordinära läget, att Utökning av kommunlager med
uppdra till socialdirektören att genomföra kompletterande inköp av
skyddsutrustning
skyddsutrustning till befintligt kommunlager. Syftet är att skapa en längre
uthållighet och en möjlighet att till självkostnadspris förse kommunens egen
regi och privata utförare med skyddsutrustning. Kommunen kommer i
efterhand debitera den som tagit del av lagret om staten inte lämnar
ersättning för inköpt materiel. Detta gäller även internt i Danderyds kommun.
De kompletterande inköpen får maximalt uppgå till en miljon kronor.

KLN ordförande

200427

Krisledningsnämnden uppdrar till socialdirektören att köpa in munskydd upp
till 900 000 kronor och att fatta erforderliga beslut kopplade till inköpet.
Munskydden ska i första hand användas för kommunens egen verksamhet. I
andra hand kan utförare av annan kommunalt finansierad verksamhet ta del
av lagret efter beslut av socialdirektören.
Socialnämnden beslutar att uppdra åt förvaltningen att omgående arbeta i
enlighet med intentionerna enligt ovan <se beslut> för att hitta lösningar för
sommaren.

Inköp av fler munskydd för Danderyds
kommuns behov

KLN ordförande

Ensamheten på vård- och omsorgsboenden
ska motarbetas. SN 2020/0072

SN ordförande

200511

200525

200525

200525

Socialnämnden beslutar att verkställigheten av följande typer av insatser som
har beviljats med stöd av socialtjänstlagen till och med den 31 augusti 2020
ska skjutas upp och att verksamheterna ska stängas. - Dagverksamheterna
Oliven och Soltorpet - Beslutet gäller till och med den 31 augusti 2020 om inte
socialnämnden fattar ett annat beslut.
Ansvariga chefer ska vidta de åtgärder som behövs för att omedelbart
informera dem som har beviljats dessa insatser och kommunicera varför
besluten inte kan verkställas.
Socialkontoret ska följa effekterna av beslutet att skjuta upp verkställigheten
av beslut om att bevilja dessa insatser. Socialkontoret ska löpande redovisa
uppföljningen till socialnämnden.
1) Med hänvisning till risken för smittspridning till utsatta grupper uppdrar
socialnämnden till socialkontoret att på obestämd tid flytta fram
sammankomster riktade till äldre i socialnämndens regi, som är planerade till
och med 31 augusti 2020. 2) För att kunna bemanna samhällsviktiga
funktioner inom socialkontorets verksamhet ska förvaltningen på obestämd
tid flytta fram övriga allmänna sammankomster socialnämndens regi som är
planerade till och med 31 augusti 2020. 3) Socialnämnden uppdrar till
socialkontoret att informera föreningar verksamma inom det sociala området
om nämndens beslut kring sammankomster i kommunens regi och att
rekommendera dem att göra detsamma. 4) Ansvariga chefer ska vidta de
åtgärder som behövs för att tydligt och enkelt informera om detta beslut och
kommunicera behovet av att det fattas.

Verkställigheten av beslut om instatser i form SN ordförande
av dagverksamhet skjuts upp och
verksamheterna stängs. SN 2020/0072

Uppdrag om senareläggning av
sammankomster inom social nämndens
ansvarsområde. SN 2020/0072

Socialnämnden beslutar att med omedelbar verkan och till och med den 31
Stängning av sociala verksamheter. SN
augusti 2020 stänga följande verksamheter inom sitt ansvarsområde. 1)
2020/0072
Seniorträffar (öppen dagverksamhet för äldre) 2) Träfflokal för personer med
psykisk funktionsnedsättning (öppen verksamhet) 3) Välkomstcenter för
nyanlända. Ansvariga chefer ska vidta de åtgärder som behövs för att tydligt
och enkelt informera besökare om stängningen och kommunicera behovet av
att stänga verksamheterna.

SN ordförande

SN ordförande

200526

1) Kultur- och fritidsnämnden beslutar att förlänga stängningen av
seniorverksamheten vid Träffpunkt Enebyberg till och med den 31 augusti
2020. 2) Kultur- och fritidsnämnden uppdrar till bildningsförvaltningen att
organisera alternativa möjligheter till seniorverksamheten Träffpunkt
Enebyberg, för att motverka ensamhet för målgruppen. Genomförda och
planerade alternativ redovisas vid kultur- och fritidsnämndens kommande
sammanträden. 3) Ansvariga chefer ska vidta de åtgärder som behövs för att
tydligt och enkelt informera om detta beslut och kommunicera behovet av att
det fattas.
1. Krisledningsnämnden uppdrar till socialdirektören att köpa in munskydd
upp till 2 miljoner kronor och att fatta erforderliga beslut kopplade till inköpet.
2. Munskydden i första hand ska användas för kommunens egen verksamhet. I
andra hand kan utförare av annan kommunalt finansierad verksamhet ta del
av lagret efter beslut av socialdirektören.

Fortsatt stängning av seniorverksamheten
vid Träffpunkt Enebyberg. KFN 2020/0046

KFN ordförande

Inköp av fler munskydd för Danderyds
kommuns behov. KS 2020/0211

KLN ordförande

200602

Kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt juryns förslag att tilldela 2020 års
kulturstipendier; <lista>

Under våren har Danderyds kommuns
KFN ordförande
kulturstipendier för ungdomar utlysts och 55
ansökningar har inkommit. Kultur- och
fritidsnämnden har 50.000 kr att fördela till
årets kulturstipendiater. En expertjury har
bedömt de sökande. KFN 2020/0022

200608

Socialnämnden beslutar att förlänga avtalet med Attendo Sverige AB
Tilldelningsbeslut avseende förlängning av
organisationsnummer 556148-5169 avseende korttidsboende på abonnemang korttidsboende på abonnemang. SN
under begränsad period. Avtalet gäller fyra ( 4) platser för covid-19 med möjlig 2020/0088
placering from 15 juni 2020.

SN ordförande

200610

Utbildningsnämnden beslutar att 1) upphäva tidigare beslut om stängning av
skolenheten Danderyds gymnasium (UN 2020/0197) och öppna skolenheten
igen från och med den 15 juni 2020 samt 2) uppdrar till rektor vid Danderyds
gymnasium att säkerställa att de allmänna råden för att minska risken för
smittspridning av covid-19 följs.

UN

200528

Öppnande av skolenheten Danderyds
gymnasium. UN 2020/0510

200610

200616

200626

200630

Utbildningsnämnden beslutar att 1) upphäva tidigare beslut om
distansundervisning avseende den kommunala vuxenutbildningen (UN
2020/0198) från och med den 15 juni 2020 samt 2) att den kommunala
vuxenutbildningen från och med starten i augusti 2020 även fortsättningsvis
ska ha distans/fjärrundervisning som grundupplägg men respektive utförare
ges möjlighet att planera för att delar av undervisningen bedrivs på plats i
skolans lokaler, i enlighet med Folkhälsomyndighetens nuvarande
rekommendationer.
Socialnämnden beslutar att godkänna tjänsteutlåtande SN 2020/0111 daterat
2020-05-27 och därmed ställa in Seniordagen och Kvalitetspriset år 2020.

Undervisning i den kommunala
vuxenutbildningen från och med augusti
2020. UN 2020/0518

Framskjutna evenemang på grund av
smittspridning Covid-19 – Seniordagen och
Kvalitetspriset. SN 2020-06-16 § 61
Med stöd av 2 kap. 6 § lagen om kommuners och regioners åtgärder inför och Beslut om att krisledningsnämndens
vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap, LEH, beslutar
verksamhet ska upphöra. KS 2020/0315
kommunstyrelsen att krisledningsnämndens verksamhet ska upphöra från och
med den 29 juni 2020. Även om den pågående pandemin som för-anledde att
krisledningsnämnden trädde i funktion fortfarande pågår, behövs inte längre
den verksamhet som en krisledningsnämnd ansvarar för.
Kommunstyrelsen beslutar att den ponton som utgör bro till Tranholmen ska
läggas på plats från och med den 17 augusti 2020 inför skolstarten
höstterminen 2020. Detta innebär dels att tekniska nämnden har ett fortsatt
ansvar för drift och underhåll av bron från och med den tidpunkten, dels att
det inte ska gå någon båttrafik mellan Långängen och Tranholmen under
höstterminen 2020.
Beslutet innebär vidare att eftersom Tranholmens Båtklubb Brunnsbo, TBK,
inte kommer att ha tillgång till pontonen efter den 16 augusti 2020 ska
arrendeavgiften för år 2020 minskas med det antal förtöjningsmeter som
bortfaller tiden 17 augusti-31 oktober 2020.
Besluten ovan gäller under förutsättning att kommunen får de tillstånd som
krävs för att lägga bron på plats från och med den 17 augusti 2020.

UN

SN

KSO

Beslut om att Vinterbron till Tranholmen ska KSO
läggas ut från och med den 17 augusti 2020.
KS 2020/0210

