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§ 139

Dnr 2020/00170

Information om kommunens arbete med
pandemiplanering
Kommunstyrelsens beslut
Informationen godkänns.
Ärendebeskrivning
Kommunchef Susanne Hedman-Jensen informerar om aktuellt läge i
kommunen med anledning av Coronapandemin. Inom organisationen är
läget stabilt och ingen smitta finns i verksamheterna.
Stabsgruppen har haft extra möte med fritidsavdelningen med anledning av
att idrottshallar och dess omklädningsrum är högriskområde när det gäller
smittspridning. Kommunens fritidsavdelning har en bra dialog med
idrottsföreningarna. De flesta föreningar har bra rutiner för att minska risker
vid träningar och matcher.
Besöksförbudet på särskilda boenden är hävt från 1 oktober.
Omsorgsförvaltningen fortsätter att hålla vissa restriktioner kring besöken.
Presentkort kommer att delas ut till personalen som julgåva istället för att
bjuda på julbord.
Digitala möten fortsätter i stor utsträckning och personalen fortsätter att
arbeta växelvis på distans.
Satsningen på kompetenshöjning via Äldreomsorgslyftet har startat. Det är
en utbildning som är riktad mot anställda inom omsorgen som saknar
undersköterskeutbildning. Utbildningen hålls via VBU genom vård- och
omsorgsprogrammet och vuxenutbildningen. Det finns 30 platser, varav
Smedjebacken har 10 platser. Utbildningen finansieras av statsbidrag.
Staben för pandemiplanering fortsätter med möten en gång per vecka.
_____
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§ 140

Dnr 2020/00168

Disponering av kommunstyrelsens förfogandemedel
med anledning av Coronapandemin
Kommunstyrelsens beslut
1. 2 000 000 kronor anslås från kommunstyrelsens förfogandemedel,
för att säkerställa att omsorgsförvaltningen har tillräckligt med
skyddsutrustning för att hantera Coronapandemin.
2. 500 000 kronor anslås från kommunstyrelsens förfogandemedel 2020
som bidrag till personalföreningen Smeden. Personalföreningen får i
uppdrag att ordna en personalfest för personalen i Smedjebackens
kommun samt de kommunala bolagen vid lämpligt tillfälle när
Coronapandemin har lugnat sig.
Ärendebeskrivning
Förstärkning av lager med skyddsutrustning
Äskande har inkommit från materielgruppen genom tjänsteskrivelse från
kostchef Christopher Nilsson avseende medel för att säkerställa tillgången
på skyddsutrustning i samband med Coronapandemin.
Arbetsgruppen för materielsäkerställande har på uppdrag av kommunchef
och pandemistaben inventerat behoven av skyddsutrustning samt gjort en
ekonomisk kalkyl. Kommunen har i dagsläget en god lagerhållning.
Smittspridningen ökar Dalarna och kommunens lager behöver fyllas på.
Tidigare medel för inköp av skyddsutrustning är förbrukade.
Det har dessutom aviserats om förändrade föreskrifter som bland annat
skulle innebära att munskyddsanvändandet skulle öka avsevärt i
kommunens verksamheter. Uppskattat behov inom exempelvis
kommunens boenden med patientnära kontakter skulle enligt
arbetsgruppens uträkning vara 1 350 munskydd per dag, vilket blir på 105
000 munskydd på en tre månaders period. Enligt materielgruppens
beräkningar behövs 2 000 000 kr för att säkerställa lagerhållningen av
skyddsutrustning inklusive munskydd.
Förhoppningsvis kommer dessa ekonomiska medel kunna återsökas från
staten i ett senare skede.
Bidrag till personalföreningen
Under 2020 har personalen i kommunen och de kommunala bolagen
arbetat hårt och intensivt med att hantera Coronapandemin.
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För att visa arbetsgivarens uppskattning och uppmuntran till personalen
har förslag uppkommit om att genomföra en personalfest när
Coronapandemin är över.
Senast en personalfest genomfördes var 2016. Tillställningen hölls i
Barken Arena (fotbollshallen) och var mycket uppskattad.
Förslaget är att ge personalföreningen Smeden ett bidrag på 500 000
kronor för att kunna anordna en personalfest. Medlen anslås från
kommunstyrelsens förfogandemedel 2020.
_____
Beslutsunderlag
Kommunchefens tjänsteskrivelser
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§ 141

Dnr 2020/00471

Delårsrapport 2020 kommunstyrelsen ledning och stöd
2020-08-31
Kommunstyrelsens beslut
Delårsrapport för kommunstyrelsens förvaltning ledning och stöd 2020
godkänns.
Ärendebeskrivning
Förvaltningsledningen för kommunstyrelseförvaltningen ledning och stöd
har sammanställt delårsrapport för förvaltningens verksamhet per 31 augusti
2020.
Ekonomiskt utfall och periodens viktigaste händelser finns kommenterade i
underlaget, liksom förväntad prognos för helåret.
Prognos är att budget hålls för helåret.
Tkr

Jan-Aug

Ackumulerat period
Helår
Budget
Utfall Avvikelse Budget Prognos Avvikelse
KS Ledning och stöd
Kansliavdelning
Varav Medborgarservice

Personal- och löneavdelning
Ekonomi- och upphandlingsavd.

13 747

11 797

1 949

20 620

20 620

0

4 710

3 714

996

7 065

7 065

0

6 100
3 160
23 007

5 861
3 125
20 783

239
35
2 223

9 150
4 740
34 510

9 150
4 740
34 510

0
0
0

_____
Beslutsunderlag
Delårsrapport för KSF Ledning och stöd 2020
Kommunchefens tjänsteskrivelse
Arbetsutskottet 2020-09-22 § 89
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§ 142

Dnr 2020/00469

Delårsrapport kommunstyrelsens
samhällsbyggnadsförvaltning 2020-08-31
Kommunstyrelsens beslut
Delårsrapport för kommunstyrelsens samhällsbyggnadsförvaltning 2020
godkänns.
Ärendebeskrivning
Förvaltningen har sammanställt delårsrapport per 31 augusti 2020.
Tkr
Ackumulerat period
Budget

Utfall

Helår
Avvikelse Utfall

200831

Budget

Prognos

Avvikelse

190831

Teknik inkl. kapitalkostn.

22 960

22 843

117

21 971

34 441

33 726

715

varav fastigheter

2 000

1 144

856

2 344

3 000

2 912

88

varav gator och vägar

12 545

12 296

249

10 939

18 817

18 417

400

varav park o idrott

8 364

9 829

-1 465

9 019

12 546

12 546

0

varav skog

51

-426

477

-331

77

-150

227

AME

5 635

6 319

-685

7 671

8 453

8 753

-300

Integration

-1 041

-574

-468

-2 173

-1 562

-1 562

0

Kost

0

-709

709

943

0

650

-650

Näringsliv

3 375

2 570

805

2 723

5 060

4 710

350

Fritid

4 527

3 801

725

2 572

6 791

6 741

50

Räddningstjänst

6 342

6 481

-139

6 140

9 513

10 113

-600

41 798

40 732

1 065

39 847

62 696

63 131

-435

_____
Beslutsunderlag
Delårsrapport för samhällsbyggnadsförvaltningen KS 2020
Samhällsbyggnadsutskottet 2020-09-22 § 83
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§ 143

Dnr 2020/00412

Delårsrapport Smedjebackens kommun 2020-08-31
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Delårsrapport för Smedjebackens kommun 2020-08-31 godkänns.
Ärendebeskrivning
Ekonomiavdelningen har sammanställt delårsrapport för Smedjebackens
kommun per 2020-08-31.

_____
Beslutsunderlag
Delårsrapport Smedjebackens kommun 2020-08-31
Koncernekonomichefens tjänsteskrivelse
Arbetsutskottet 2020-09-22 § 90
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§ 144

Dnr 2020/00470

Budget 2021, plan 2022-2023 kommunstyrelsen ledning
och stöd
Kommunstyrelsens beslut
1. Budget 2021 samt plan för 2022–2023 för kommunstyrelsens
förvaltning ledning och stöd fastställs enligt upprättat förslag.
2. Kommunstyrelsen understryker att det även under 2021 kommer finnas
extra kostnader kopplat till Coronapandemin. Hur dessa kostnader ska
hanteras bör finnas med i budget för 2021.
Ärendebeskrivning
I anslutning till kommunfullmäktiges rambeslut i juni 2020 utarbetades en
verksamhetsplan för kommunstyrelseförvaltningen.
Inför höstens budgetberedning har tidigare utarbetad plan uppdaterats något
och en framräkning av de ekonomiska förutsättningarna för hela
planperioden har gjorts. Den nya mallen för nämndplaner har använts i det
inledande avsnittet i förslaget till budget 2021 och plan för 2022-2023.
Yrkanden
Fredrik Rönning yrkar bifall till arbetsutskottets beslut med tillägget att
kommunstyrelsen understryker att det även under 2021 kommer finnas extra
kostnader kopplat till Coronapandemin. Hur dessa kostnader ska hanteras
bör finnas med i budget för 2021.

Verksamhetssammandrag, tkr
Bokslut
2019

Budget
2020

Prognos
2020

Budget
2021

Plan
2022

Plan
2023

Kansliavdelningen

18 022

20 620

20 620

20 862

21 279

21 705

Varav Kansli

12 964

13 555

13 555

13 756

14 031

14 312

Varav Medborgarservice

5 058

7 065

7 065

7 106

7 248

7 393

Personalavdelningen

8 957

9 150

9 150

9 300

9 486

9 676

Ekonomi- och upphandlingsavd.

4 125

4 740

4 740

5 039

5 140

5 243

31 104

34 510

34 510

35 201

35 905

36 623

Summa

_____
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Beslutsunderlag
Budget 2021, plan 2022 - 2023 för KSF ledning och stöd
Kommunchefens tjänsteskrivelse
Arbetsutskottet 2020-09-22 § 91
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§ 145

Dnr 2020/00468

Budget 2021, plan 2022-2023 kommunstyrelsens
samhällsbyggnadsförvaltning
Kommunstyrelsens beslut
1. Budget 2021 med plan 2022-2023 för kommunstyrelsens
samhällsbyggnadsförvaltning fastställs enligt upprättat förslag.
2. Behovet av extra medel för underhållsåtgärder för gata och fastighet
finns även fortsättningsvis.
Ärendebeskrivning
Förslag till budget 2021 med plan 2022-2023 för samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättats utifrån kommunfullmäktiges rambeslut,
aktuella riktlinjer och mallar för nämndplaner.
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Bokslut

Budget

Prognos

Budget

Plan

Plan

Tkr

2019

2020

2020

2021

2022

2023

Teknik inkl. kapitalkostn.

-2 257

34 440

715

33 632

34 305

34 991

varav Fastigheter

-1 714

3 000

88

varav Gator och vägar

-16

18 817

400

varav Park o Idrott

-589

12 546

0

varav Skog

62

77

227

AME

-3 966

8 452

-300

8 049

8 210

8 374

Integration

5 127

-1 562

0

-1 022

-1 042

-1 063

Kost

-2 066

0

-650

0

0

0

Näringsliv

249

5 061

350

4 862

4 959

5 058

Fritid

244

6 791

50

6 927

7 066

7 207

Räddningstjänst

-815

9 513

-600

10 003

10 203

10 407

Kommunfullmäktige beslutade 22 juni att samtliga nämnder och styrelser
utöver ordinarie uppdrag även ska presentera ett förslag på möjliga
besparingar motsvarande 1% av tilldelad budgetram. Ett förslag till
besparingar för samhällsbyggnadsförvaltningen finns framtaget.
_____
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Beslutsunderlag
Budget 2021, plan 2022-2023 för KS samhällsbyggnadsförvaltning
Samhällsbyggnadsförvaltningens besparingsförslag
Samhällsbyggnadsutskottet 2020-09-22 § 84
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§ 146

Dnr 2020/00475

Kommunens säkerhets- och beredskapsarbete
Kommunstyrelsens beslut
1. Ansvaret för arbetsuppgifter och externa intäkter inom beredskap och
civilt försvar blir kvar på kansliavdelningen och därmed upphävs det
tidigare beslutet i punkt 2 i KS §133/2019-12-03.
2. Förslaget till omorganisation antas.
3. Finansiering sker genom ianspråktagande av medel från posten
medlemsavgifter.
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har i beslut (§ 82/2020, dnr 2020/00226) gett
förvaltningarna i uppdrag att se över framtida organisation för säkerhetoch beredskapsarbetet med fokus på effektivitet och minskad sårbarhet.
Översyn av organisation har gjorts av kommunchef tillsammans med
t.f. samhällsbyggnadschef, räddningschef, säkerhets- och beredskapschef
samt förvaltningsekonom.
Under hösten 2019 konstaterades att räddningstjänstens budget inför
kommande år var underfinansierad och utredning gjordes. Kommunstyrelsen
beslutade i enlighet med utredningens förslag (KS § 133/2019, dnr
2019/00558) att ansvaret för arbetsuppgifter och externa intäkter inom
beredskap och civilt försvar skulle överföras från kansliavdelningen till
räddningstjänsten under år 2020. Säkerhetschefen arbetsuppgifter skulle då
delas upp och bland annat föras över till räddningstjänsten. Frågan
aktualiserades i samband med planerad pensionsavgång. Vidare utredning
skulle sedan göras över hur säkerhetschefens ytterligare uppdrag som
säkerhetsskydd och internt säkerhetsarbete skulle lösas. Dessa uppgifter
skulle inte flyttas över till räddningstjänsten.
För att tillfälligt förstärka kapaciteteten inom säkerhet och beredskap med
anledning av den pågående Coronapandemin under år 2020 anslog
kommunstyrelsen 500 tkr ur KS förfogandemedel (KS §50/2020, dnr
2020/00168). Säkerhetschef kunde då stanna kvar i tjänst vid
kansliavdelningen och han går i pension i slutet av mars 2021. Därefter är
det aktuellt enligt förslaget att rekrytera ny säkerhetschef.
I samband med Coronapandemin har det blivit klart att säkerhets- och
beredskapsarbetet behöver ske i nära anslutning till kommunledning och
därmed vara kvar på kansliavdelningen. Det minskar sårbarheten i händelse
av kris. En robust organisation behöver finnas.
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Säkerhetsfunktionen på KSF Ledning och Stöd
Organisation som föreslås är att tjänsten som säkerhetschef blir kvar på
kansliavdelningen i KS-förvaltningen ledning och stöd. Säkerhetschefen
kommer i sin roll att vara både säkerhetschef och säkerhetsskyddschef samt
ansvara för kommunens arbete med beredskapsfrågor och civilt försvar. I
uppdraget ingår även att arbeta med frågor rörande trygg och säker kommun
exempelvis att vara ordförande i lägesrapporteringsgruppen, svara för
trygghetsvandringar, hålla i FAS-träffar och Brottsförebygganderådets
arbete. Det ingår även att vara stabschef för krisledningsstaben.
Inom ramen för omorganisationen skapas för årets första nio månader en
särskild säkerhetstjänst vid kansliet med uppdrag att bland annat se över
frågan om styr-el, signalskydd och kryptering, rutiner för kommunens
reservkraft, programmering och rutiner för Rakel. Det är mycket angelägna
säkerhetsuppgifter som behöver utföras. Det gör att det under de första nio
månaderna 2021 finns två individer på kansliet som arbetar med
säkerhetsfrågor. För att skapa en robust beredskapsorganisation i framtiden
är bedömningen att det även framöver behövs två individer som arbetar med
säkerhetsfrågor inom KS-förvaltningen ledning och stöd, däremot inte två
heltidstjänster. Fortsatt finansiering är möjlig genom i anspråkstagande av
medel från posten medlemsavgifter. Hur arbetsuppgifterna konkret ska
fördelas och utformas kommer att ses över under våren i samband med
rekrytering efter pensionsavgång.
Avtalet med Ludvika kommun rörande informationssäkerhet har sagts upp
och uppgifterna kommer i framtiden att utföras av säkerhetschef. Vissa
tjänster kommer vid behov köpas in. Under hösten 2020 genomförs en
säkerhetsskyddsanalys tillsammans med koncernbolagen med hjälp av extern
konsult. Förhoppningen är att hitta samverkansmöjligheter i hela
kommunkoncernen rörande säkerhetskyddsarbetet.
Räddningstjänstens ledningsstruktur
Räddningstjänsten kommer enligt förslaget från och med 1 januari 2021 att
bestå av räddningschef 100 %, administratör 80 % och heltidsanställd
brandman 100 % samt av oförändrat antal styrkor och deltidare. Tjänsten
som biträdande räddningschef upphör enligt förslaget. Räddningstjänstens
uppgifter framgår av fastställt handlingsprogram och tillsynsplan.
Samverkan med RDM, Räddningstjänst Dala Mitt, rörande systemledning
samt omfördelning av befintliga arbetsuppgifter gör att räddningstjänstens
uppdrag bedöms kunna utföras med minimal påverkan. Viss omfördelning
av uppgifter behövs dock på befintliga medarbetare, det gäller främst tillsyn
och tillståndsfrågor.
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Arbetsuppgifter som tidigare har förts över till räddningstjänsten som ansvar
för POSOM och FRG, frivillig resursgrupp, blir i förslaget kvar hos
räddningstjänsten. Medel för detta har förts över tidigare, ca 55 tkr.
Styrkorna kommer att vara oförändrat bemannade enligt gällande
handlingsplan för räddningstjänsten. Styrkeledarna är en viktig resurs i
arbetet. De möts varje vecka under ledning av räddningschefen och är
uppdaterade. I en krissituation finns styrkeledarna att tillgå. Avtalet med
RDM rörande systemledning är en förstärkning av kommunens
ledningskapacitet vid olyckor och minskar risken för sårbarhet samt skapar
uthållighet och kontinuitet.
Förslaget bygger på en nära samverkan mellan räddningschef och
säkerhetschef. Säkerhetschef ska vid behov kunna tjänstgöra som
ställföreträdande räddningschef och vice versa.
Fördelning av ansvarsområden mellan förvaltningarna
a) KS-förvaltningen Ledning & stöd, kansliavdelningen
•
•
•
•
•
•
•
•

Säkerhetsskyddsarbete
Allmänt säkerhetsarbete
Informationssäkerhet
Beredskapsfrågor och civilt försvar
Leda och organisera stabsarbetet för kommunens krisorganisation
Arbeta med frågor rörande trygg och säker kommun
Samordna och leda arbetet i lägesrapporteringsgruppen,
trygghetsvandringar, FAS-träffar
Brottsförebyggande rådets arbete

b) Samhällsbyggnadsförvaltningen, räddningstjänsten
•
•
•
•
•
•
•

Justerandes signatur

Ansvarsuppgifter enligt gällande handlingsprogram enligt lagen om
skydd mot olyckor och enligt tillsynsplan för räddningstjänsten
Svara för IVPA (i väntan på ambulans) enligt avtal med Region
Dalarna
Samordning av POSOM, krisstöd
Samordning av FRG, frivillig resursgrupp
Samordning och genomförande av D-HLR-utbildningar
SBA, Systematiskt brandskyddsarbete i kommunens verksamheter
Ansvarig för kommunens hjärtstartare

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-10-06

Kommunstyrelsen

Påverkan på ekonomi
Förslaget innebär att en tjänst försvinner på räddningstjänsten, en besparing
för räddningstjänsten med ca 670 tkr/år.
Omorganisationskostnad på 500 tkr för lönekostnader under perioden januari
till september 2021 ryms inte direkt i förslaget men kan finansieras genom
ianspråktagande av medel från posten medlemsavgifter.
_____
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 2020-09-22 § 93
Kommunchefens tjänsteskrivelse 2020-09-24

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

§ 147

Dnr 2020/00481

Fastighetsförvärv Söderbärke 17:4 del av
Kommunstyrelsens beslut
1. Köpekontrakt gällande del av fastigheten Söderbärke 17:4 godkänns.
2. 800 000 kronor anslås från investeringsbudget 2020 – mark och
exploatering.
Ärendebeskrivning
Tekniska kontoret har upprättat förslag till köpekontrakt gällande del av
fastigheten Söderbärke 17:4. Säljaren överlåter och säljer fastigheten till
Smedjebackens kommun för en köpeskilling om 800 000 kronor.
Aktuellt markområde är strategiskt placerad centralt i Söderbärke och
ansluter till annan kommunal mark.
_____
Beslutsunderlag
Köpekontrakt för del av fastigheten Söderbärke 17:4
Tekniska chefens tjänsteskrivelse
Samhällsbyggnadsutskottet 2020-09-22 § 75

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 148

Dnr 2020/00491

Avtal om anläggningsarrende padel-hall
Kommunstyrelsens beslut
Avtal om anläggningsarrende för del av fastigheten Smedjebacken 3:1
godkänns.
Ärendebeskrivning
Tekniska kontoret har upprättat förslag till arrendeavtal för del av
fastigheten Smedjebacken 3:1. Arrendator är Smedjebacken Padelhus AB
(med Vätterledens Fastigheter AB som moderbolag).
Arrendatorn ska på området uppföra padelhall med 2-4 banor.
Avtalstiden ska vara 20 år räknat från tillträdesdagen 2020-10-01 därefter
har parterna ömsesidig uppsägning om 12 månader.
Arrendeavgiften är 75 000 kr per år.
_____
Beslutsunderlag
Anläggningsarrende Padelbana Heros
Tekniska chefens tjänsteskrivelse
Samhällsbyggnadsutskottet 2020-09-22 § 77

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 149

Dnr 2020/00488

NSK Alpin - föreningslån
Kommunstyrelsens beslut
1. Norrbärke Skidklubb Alpin beviljas ett räntefritt lån om 450 000 kronor.
2. Lånet ska återbetalas senast en månad efter slutrapportering och
utbetalning från Jordbruksverket.
Ärendebeskrivning
I samband med Norrbärke Skidklubb (NSK) Alpins ansökan om
projektmedel till förbättringar i Uvbergsbackens snösystem 2018,
utlovades ett föreningslån under projekttiden.
Projektet innebär att underlätta och effektivisera snöläggningen i
Uvbergsbacken och är delfinansierat av Jordbruksverket via
Landsbygdsprogrammet. Projektet planerades att genomföras hösten
2018 men har under åren 2018 och 2019 stått still och inväntat beslut om
vattenuttag från Bångtjärn. Nu utgår projektmedlen under 2020 och då det
inte påverkas av vattenuttag från Bångtjärn så kommer projektet att utföras
under hösten 2020.
Total finansiering för projektet är 666 667 kronor och NSK Alpin ansöker
om räntefritt lån för en likviditet på 450 000 kronor under projektets gång.
Projektstöd landsbygdsprogrammet:
Offentligt stöd, Smedjebackens kommun, 25 %:
(utbetalt sept. 2020 Idrottsrådets önskemål)
Föreningens finansiering, 10 %:
Total finansiering:

450 000 kr
150 000 kr
66 667 kr
666 667 kr

Lånet återbetalas till Smedjebackens kommun efter att projektet är avslutat,
dock senast en månad efter NSK Alpin slutrapporterat och fått medel utbetalt
av Jordbruksverket.
_____
Beslutsunderlag
Fritidschefens tjänsteskrivelse
Samhällsbyggnadsutskottet 2020-09-22 § 78

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 150

Dnr 2020/00495

Sammanträdestider 2021
Kommunstyrelsens beslut
Sammanträdestider 2021 för samhällsbyggnadsutskott, arbetsutskott och
kommunstyrelse fastställs.
Ärendebeskrivning
Förslag till sammanträdestider för 2021 har tagits fram.
Sbu/Au
26 jan
23 feb
23 mars
27 apr
25 maj*
22 juni
24 aug
21 sep
26 okt*
23 nov
21 dec

Ks
9 feb
9 mars
6 apr
11 maj
8 juni
7 sep
5 okt
9 nov
7 dec
-

_____
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 2020-09-22 § 95

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 151

Dnr 2020/00002

Delegationsärenden 2020
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar godkänna redovisningen av delegationsbeslut.
Ärendebeskrivning
- Arkivariens delegationsbeslut
Fastställd reviderad dokumenthanteringsplan för samhällsbyggnadsförvaltningen med stöd av delegationsbestämmelsen enligt punkten
3.8.2 i kommunstyrelsens delegationsordning.
-

Tekniska chefen och säkerhetschefens beslut enligt
delegationsbestämmelser: Enligt bilagd ärendeförteckning

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslut 2020-08-25
§ 88

SIS remiss 19990 Styrning och ledning för hållbar utveckling i
kommuner och regioner

Samhällsbyggnadsutskottets beslut 2020-08-25
§ 66
§ 67
§ 69
§ 70
§ 71
§ 72
§ 73

Remiss Förslag till nya trafikföreskrifter för väg 66, Dalarna
Gatubelysning lilla och stora Snöån
Renovering kylaggregat i ishallen
Rapport energibesparing
Information - skrivelser till Trafikverket angående
fjärrstyrningsprojekt Ludvika-Fagersta
Tillsättande av näringslivschef
Projekt, Smart Snabb Hållbar Omställning i LudvikaSmedjebacken

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslut 2020-09-22
§ 92
§ 94

Redovisning stiftelser/stipendiefonder 2019
Säkerhetsskyddsanalys Smedjebackens kommun

Samhällsbyggnadsutskottets beslut 2020-09-22
§ 74
§ 76
§ 79
§ 82

Jordbruksarrende del av Risingsbo 1:89
Information-Underhållsskuld per fastighet
Rapport sommarkul 2020
Fördjupad ekonomisk analys räddningstjänsten

_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 152

Dnr 2020/00001

Meddelanden 2020
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar lägga informationen till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Hjälpmedelsnämnden Dalarna Arbetsutskotts protokoll 2020-08-27
Hjälpmedelsnämnden Dalarna protokoll 2020-08-27
Överförmyndare i samverkan sammanträde 2020-09-09
Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel
revidering av riktlinjer för serveringstillstånd
Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel
protokoll 2020-09-15 §§ 113-114
Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel
protokoll 2020-09-15 §§ 115-124
Språktolknämnden i Dalarna protokoll 2020-09-17
Västerbergslagens utbildningsförbund protokollsutdrag på redaktionell
ändring i förbundsordningen
Verksamhetsplan 2021 för Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och
receptfria läkemedel
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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