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Sammanträdesdatum

2020-08-25

Kommunstyrelsen
Plats och tid

Kommunhuset, tisdagen den 25 augusti 2020 kl 17:00-18:00

Beslutande

Fredrik Rönning (S), ordförande §§123-126
Ingemar Hellström (S), §§ 123-126, deltar på distans
Solweig Nyrede (S), deltar på distans
Johan Ericsson (S), deltar på distans
Helena Andersson (S), deltar på distans
Sven Gåsfors (S), deltar på distans
Calle Morgården (MP), deltar på distans
Lotta Gunnarsson (M) ordförande § 122, deltar på distans
Jan Tholerus (C), deltar på distans
Pia Johansson (SD), deltar på distans
Åsa Engberg (S), tjänstgörande ersättare, deltar på distans
Helena Giliusson (M), tjänstgörande ersättare, deltar på distans
Jerry Jäger (SD), tjänstgörande ersättare, deltar på distans

Ej tjänstgörande ersättare

Leif Eriksson (S), tjänstgörande § 122, deltar på distans
John Andersson (S), tjänstgörande § 122, deltar på distans
Oscar Wikman (S), deltar på distans

Övriga närvarande

Susanne Hedman-Jensen, kommunchef
Jonas Källman, koncernekonomichef
Ann-Sofie Westman, personalchef
Mona Hyttsten, sekreterare

Justerare

Helena Andersson (S)

Justeringens plats och tid

Kommunhuset, torsdag den 27 augusti 2020, klockan 14.00

Underskrifter
Sekreterare

Paragrafer
Mona Hyttsten

Ordförande
Fredrik Rönning §§ 123-126

Lotta Gunnarsson § 122

Justerare
Helena Andersson (S)

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Instans

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2020-08-25

Datum då anslaget sätts upp

2020-08-28

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset

Datum då anslaget tas ned

Underskrift
Mona Hyttsten
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

2020-09-21

§§ 122-126
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Sammanträdesdatum

2020-08-25

Kommunstyrelsen

Ärendelista
§ 122 Dnr 2020/00362

Tolkning av arvodesreglemente med anledning av kommunalrådets
föräldraledighet ................................................................................................... 3
§ 123 Dnr 2020/00170

Information om kommunens arbete med pandemiplanering ................................ 4
§ 124 Dnr 2020/00430

Lägesrapport personalbemanning ....................................................................... 5
§ 125 Dnr 2020/00424

Ansökan om statsbidrag med anledning av coronapandemin.............................. 6
§ 126 Dnr 2020/00168

Disponering av kommunstyrelsens förfogandemedel med anledning
av coronaepidemin .............................................................................................. 7

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2020-08-25

Kommunstyrelsen

§ 122

Dnr 2020/00362

Tolkning av arvodesreglemente med anledning av
kommunalrådets föräldraledighet
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunalråd Fredrik Rönning beviljas föräldraledighet, motsvarande
40 procent av heltid, under perioden 2020-09-01 – 2021-08-31.
2. Vice ordförande Ingemar Hellström ersätter kommunalrådet under
samma period, med ett månadsarvode som motsvarar 23,6 procent av
inkomstbasbeloppet.
Ärendebeskrivning
Kommunalrådet har inkommit med ansökan om föräldraledighet
motsvarande 40 procent av heltid under perioden 2020-09-01 – 2021-08-31.
Under kommunalrådets föräldraledighet föreslås vice ordförande som
ersättare. Vice ordförandes arvode ska därmed regleras under samma period.
Kommunstyrelsen har tolkningsansvar gällande arvodesreglementet.
Kommunalrådets årsarvode är enligt arvodesreglementet 2019-2022 fastställt
till 94 procent av inkomstbasbeloppet. Det motsvarar ett månadsarvode på
62 792 kronor (IBB 2020 är fastställt till 66 800 kronor). Enligt
arvodesreglementet 2019-2022 § 10 (KF 2018-11-26 § 96) kan fasta arvoden
sammanlagt för förtroendevald inte överstiga 90 procent av årsarvodet för
kommunalrådet. Begränsningen innebär ett maximalt månadsarvode på
56 513 kronor (0,9 x 62 792).
Vice ordförande, som föreslås ersätta kommunalrådet, har andra uppdrag
som förtroendevald inom kommunkoncernen. Dessa uppdrag tillsammans
genererar ett månadsarvode på 40 748 kronor. Det innebär att ersättningen
för uppdraget som ersättare för kommunalrådet begränsas till ett
månadsarvode på 15 765 kronor (56 513-40 748), motsvarande 23,6 procent
av inkomstbasbeloppet.
Yrkanden
Solweig Nyrede (S) yrkar bifall till förslaget.
_____
Beslutsunderlag
Arvodesreglemente 2019-2022

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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2020-08-25

Kommunstyrelsen

§ 123

Dnr 2020/00170

Information om kommunens arbete med
pandemiplanering
Kommunstyrelsens beslut
Informationen tas emot och läggs till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Kommunchef Susanne Hedman-Jensen informerar om aktuellt läge i
kommunen med anledning av coronapandemin.
Sommaren har varit stabil med få fall av smitta. Totalt inom Smedjebackens
kommun har 44 konstaterats med Covid-19 och 7 personer har avlidit.
Verksamheterna har haft god bemanning, kompetens och tillgång till
skyddsutrustning.
Skolornas hösttermin har börjat och skolstarten har gått bra. Viss trängsel på
skolbussarna har förekommit, vilket man jobbar på att lösa.
Pandemistaben träffas en gång per vecka. Översyn pågår av de extra
arbetsgrupper som bildats.
En utredare har projektanställts för att analysera kommunens pandemiarbete.
Hon ska även jobba med planering av Miljötinget 2020.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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2020-08-25

Kommunstyrelsen

§ 124

Dnr 2020/00430

Lägesrapport personalbemanning
Kommunstyrelsens beslut
Rapporten godkänns.
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslöt 2020-06-09 § 93 att uppdra till personalchefen att
särskilt stötta och följa upp arbetet med ökad personalkontinuitet inom
äldreomsorgen, samt att lägesrapport lämnas till kommunstyrelsen den
25 augusti.
Personalchef Ann-Sofie Westman redovisar lägesrapport som beskriver
arbetet med personalplanering och personalförsörjning från att
coronapandemin startar, nulägesbeskrivning och förslag om fortsatt arbete.
_____
Beslutsunderlag
Lägesrapport personalplanering och personalförsörjning

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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2020-08-25

Kommunstyrelsen

§ 125

Dnr 2020/00424

Ansökan om statsbidrag med anledning av
coronapandemin
Kommunstyrelsens beslut
Informationen godkänns.
Ärendebeskrivning
Statsbidrag kan sökas för merkostnader till följd av sjukdomen covid-19
inom hälso- och sjukvårdsverksamheten samt socialtjänstverksamheten när
det gäller omsorg om äldre personer och personer med funktionsnedsättning.
Koncernekonomichefen informerar om arbetet som pågår tillsammans med
omsorgsförvaltningen att sammanställa kostnader som ska återsökas. Det
avser främst merkostnader för skyddsutrustning och personalbemanning.
Cirka 8 miljoner kronor kommer att återsökas i den här omgången som
omfattar perioden februari-augusti 2020.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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2020-08-25

Kommunstyrelsen

§ 126

Dnr 2020/00168

Disponering av kommunstyrelsens förfogandemedel
med anledning av coronaepidemin
Kommunstyrelsens beslut
100 000 kronor anslås från kommunstyrelsens förfogandemedel som
kompensation för bortfall av intäkter för fritidsenheten med anledning
av coronapandemin.
Ärendebeskrivning
Tjänsteskrivelse har inkommit från fritidschef Siw Östlund rörande äskande
om kompensation för bortfall av hyresintäkter för fritidsenheten. Barken
Arena och Smedjehallen var stängda under april och maj på grund av
coronapandemin. Detta innebar att fritidsenheten fick avboka föreningar,
VBU och privatpersoner som bokat anläggningarna under denna period.
Avbokningarna innebar ett beräknat hyresintäktsbortfall på 100 000 kronor
för fritidsenheten.
_____
Beslutsunderlag
Fritidschefens tjänsteskrivelse

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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