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Vård- och omsorgsnämndens beslut om åtgärder på
grund av Coronaviruset med sjukdomen Covid-19
Beslut
Vård- och omsorgsnämnden beslutar
att ge vård- och omsorgsdirektören i uppdrag under perioden från
och med den 1 september 2021 till och med den 30 september 2021
att vidta följande åtgärder som ett led i det nationella förebyggande
arbetet mot smittspridning:
Besluta om tidsbegränsade uppehåll gällande tillgängligheten av
kommunens lunchrestauranger och träffpunkter.
Besluta om åtgärder som syftar till att säkerställa den kapacitet som
krävs inom vård- och omsorgsförvaltningen i Lunds kommun inom
såväl kommunal som extern regi med anledning av ökad belastning i
verksamheten pga Covid – 19.

Skäl för beslut
Vård- och omsorgsnämnden delegerade den 15 april 2020 § 30 och den
16 december 2020 § 109 uppdraget till vård- och omsorgsdirektören att
kunna vidta en rad åtgärder gällande tillgängligheten i verksamheterna,
som ett led i det nationella förebyggande arbetet mot smittspridning. På
grund av att det fortfarande pågår en smittspridning av Covid 19 och
den ökande deltavarianten finns det anledning att fatta ett nytt beslut
om åtgärder att gälla från den 1 september 2021 till och med den 30
september 2021.
Enligt nämndens uppdrag,

Inga-Kerstin Eriksson
Ordförande i vård- och omsorgsnämnden
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