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Sammanträdesdatum

2021-01-12

Kommunstyrelsen
Plats och tid

Kommunhuset, digitalt sammanträde, tisdagen den 12 januari 2021 kl 08:30-11:10

Beslutande

Fredrik Rönning (S), ordförande
Ingemar Hellström (S)
Solweig Nyrede (S)
Johan Ericsson (S)
Helena Andersson (S)
Hans Jansson (S)
Sven Gåsfors (S)
Calle Morgården (MP)
Lotta Gunnarsson (M)
Birgitta Ericsson-Granqvist (M)
Jan Tholerus (C)
Pia Johansson (SD)
Jerry Jäger (SD), tjänstgörande ersättare

Ej tjänstgörande ersättare

Helena Giliusson (M)

Övriga närvarande

Susanne Hedman-Jensen, kommunchef
Jonas Källman, koncernekonomichef
Elisabet Zimmer, omsorgschef § 3
Monica Forsgren, ordförande omsorgsnämnden § 3
Ann-Sofie Westman, personalchef § 3
Mona Hyttsten, sekreterare

Justerare

Hans Jansson (S)

Justeringens plats och tid

Kommunhuset, onsdag den 13 januari 2021, klockan 14.00

Underskrifter
Sekreterare

Paragrafer
Mona Hyttsten

Ordförande
Fredrik Rönning
Justerare
Hans Jansson

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

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2021-01-12

Datum då anslaget sätts upp
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Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset

Datum då anslaget tas ned

Underskrift
Mona Hyttsten
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Sammanträdesdatum

2021-01-12

Kommunstyrelsen

§1

Dnr 2020/00170

Information om kommunens arbete med
pandemiplanering
Kommunstyrelsens beslut
Informationen godkänns.
Ärendebeskrivning
Kommunchef Susanne Hedman-Jensen informerar om aktuellt läge gällande
coronapandemin i kommunen.
Lägesbilden för kommunen och de kommunala bolagen är stabil.
I omsorgsförvaltningens verksamhet finns ingen smittspridning inom särskilt
boende eller ordinärt boende.
Vaccineringen har påbörjats och samtliga brukare inom särskilt boende har
vaccinerats. En andra dos ska ges efter tre veckor.
Det förbereds för massvaccinering av befolkningen. Vaccinering kommer att
ske löpande under första halvåret 2021. Planen är att alla över 18 år ska vara
vaccinerade senast sista juni.
Snabbprovtagning kommer att införas för personal inom vård och omsorg.
Skolornas vårtermin startade den 11 januari. Undervisningen har anpassats
med bland annat hemklassrum, hemklassområden, schemalagda tider i
matsalen samt att organisationen snabbt kan ställa om till distans- och
fjärrundervisning.
Från den 24 december 2020 gäller skärpta restriktioner, bland annat att all
verksamhet som inte är nödvändig bör stängas. Kommunen har vidtagit
åtgärder och anpassningar har gjorts vid till exempel bibliotek och
idrottsanläggningar. Via kommunens informationskanaler uppmuntras till
utomhusaktiviteter.
Varje förvaltning ska säkerställa att personal som kan jobba hemifrån gör
det.
Ny tillfällig pandemilag gäller från 10 januari 2021.
Genomgång av Coronakommissionens första delbetänkande som
presenterades den 15 december.
_____
Beslutsunderlag
Coronakommissionens delbetänkande
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Sammanträdesdatum

2021-01-12

Kommunstyrelsen

§2

Dnr 2020/00168

Disponering av kommunstyrelsens förfogandemedel
med anledning av coronapandemin
Kommunstyrelsens beslut
Informationen godkänns.
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har beslutat om 16 900 000 kronor i budget för
kommunstyrelsens förfogandemedel. De beslut som kommunstyrelsen
tagit hittills om förfogandemedel summerar till 4 761 000 kronor. Det
innebär att 12 139 000 kronor återstår att fördela.
KS Förfogandemedel sammanställning
2020-12-15
2020-12-15
2020-12-15
2020-12-01

KS
FUN
KS
ON

Inköp av livsmedel
Städning förskola och grundskola
Handlingshjälpen
Personalförstärkning
Summa Beslut KS förfogandemedel
Budget KS förfogandemedel

16 900 000

Återstående KS förfogandmedel

12 139 000

_____

Justerandes signatur

1 271 000
330 000
160 000
3 000 000
4 761 000
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Kommunstyrelsen

§3

Dnr 2020/00597

Äldreomsorgssatsning 2021
Kommunstyrelsens beslut
1 795 000 kronor anslås från kommunstyrelsens förfogandemedel 2021,
för genomförande av heltidsprojekt inom ramen för den särskilda
äldreomsorgssatsningen.
Ärendebeskrivning
För närvarande pågår ett heltidsprojekt inom omsorgen, döpt till heltid 2.0.
Syftet med projektet är att införa hälsosamma scheman. Skapa bättre
förutsättningar för heltidsarbete och gå från en deltidsorganisation till en
heltidsorganisation. Jobba med att identifiera orsaker till de höga
sjukskrivningstalen inom äldreomsorgen. Tänka nytt kring schemaläggning
och dra lärdom från andra kommuner.
Målet med projektet är:
•
•
•
•
•
•
•

Effektivare schemaläggning, mindre tidsåtgång
Friskare medarbetare, lägre sjukskrivningstal
Minskat behov i verksamheterna av delade turer, långturer och extra
helgpass
Färre vikarier i verksamheterna, mindre vikarietimmar
Fler som (orkar och vill) arbeta heltid
Ökad kvalitet i verksamheterna genom ökad personalkontinuitet
Ett ökat givande och tagande mellan arbetsgivare och arbetstagare som
förhoppningsvis leder till nöjdare medarbetare

För att kunna genomföra satsningen äskar omsorgsförvaltningen 1 795 tkr
från kommunstyrelsens förfogandemedel.
_____
Beslutsunderlag
Kommunchefens tjänsteskrivelse
Projektplan heltidsresan som norm
Arbetsutskottet 2020-12-15 § 128
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2021-01-12

Kommunstyrelsen

§4

Dnr 2020/00491

Anläggningsarrende padelhall Heros
Kommunstyrelsens beslut
Reviderat avtal om anläggningsarrende godkänns.
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslöt 2020-10-06 § 148 att godkänna avtal om
anläggningsarrende för del av fastigheten Smedjebacken 3:1.
Entreprenören har uttryckt önskemål om att bygga en större padelhall än
ursprungsförslaget. I och med detta behöver alternativ placering utredas då
den större hallen inte ryms på nuvarande anvisad plats.
På grund av utredning om alternativ placering av padelhallen har
slutförandedatum förlängts med ett år till 2022-05-31.
_____
Beslutsunderlag
Avtal om anläggningsarrende
Tekniska chefens tjänsteskrivelse
Samhällsbyggnadsutskottet 202012-15 § 114
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Kommunstyrelsen

§5

Dnr 2020/00596

Gilla rörelse 2021
Kommunstyrelsens beslut
100 000 kronor anslås från kommunstyrelsens förfogandemedel till projektet
Gilla rörelse.
Ärendebeskrivning
En sektorsövergripande arbetsgrupp är inrättad i kommunen vid namn
Folkhälsogruppen. Folkhälsogruppen har fokus på folkhälsofrågor och det
finns goda förutsättningar att skapa ett brett projekt kring fysisk aktivitet
som riktar sig till alla åldersgrupper i kommunen.
Regelbunden fysisk aktivitet främjar god hälsa och välbefinnande samt har
en sjukdomsförebyggande effekt oavsett utövarens ålder. En ökad fysisk
aktivitet har en hälsofrämjande effekt på exempelvis psykosomatiska besvär
vilket ökat bland ungdomar mellan 13 och 16 år i kommunen och är även en
viktig del i det hälsofrämjande arbetet kopplat till ett hälsosamt åldrande.
Att erbjuda äldre konkreta aktiviteter att delta i kan skapa vägar till att våga
ta sig ut, börja röra på sig och möta andra människor.
Utöver ovanstående bakgrundsfaktorer till projektet befinner vi oss just nu i
en pandemi där sammanhang med koppling fysisk aktivitet som exempelvis
olika fritidsaktiviteter bedrivna av föreningslivet ställs in. Invånare i olika
åldrar vittnar om att det påverkat deras livssituation negativt och bland
exempelvis kommunens högstadieelever finns en önskan om att kommunen
ska tillhandahålla aktiviteter för unga som är säkra ur smittskyddssynpunkt.
Folkhälsogruppen ser att det är stor risk att den rådande situationen kan
komma ha negativ effekt på folkhälsan i kommunen på sikt. Detta projekt
ses som en möjlighet att motverka det. Tanken är dock inte primärt att
projektet ska vara en del av kommunens arbete kring pandemin.
Förhoppningen är att skapa ett koncept som kan vara ett årligt
återkommande inslag i kommunens folkhälsoarbete om än i något
annorlunda form.
Projektet ämnar samla redan pågående aktiviteter på temat och marknadsföra
dem samt skapa aktiviteter inom områden eller mot olika åldersgrupper där
det saknas. I och med rådande pandemisituation med ökad smittspridning
avser projektet även att tillåta föreningar fortsatt ansöka om medel för
nyskapande verksamhet riktat till målgrupper verksamheten ej omfattar idag.
Max 5000 kr/förening.
Organisatoriskt föreslås projektet drivas av folkhälsogruppen där
fritidschefen är projektledare och fritidenheten mottagare av projektmedlen.
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Kommunstyrelsen

Beslutsunderlag
Uppdragsbeskrivning för projektet Gilla rörelse
Fritidschefens tjänsteskrivelse
Samhällsbyggnadsutskottet 202012-15 § 115
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Kommunstyrelsen

§6

Dnr 2020/00035

Slutrapport Miljötinget 2020
Kommunstyrelsens beslut
Rapporten godkänns.
Ärendebeskrivning
Miljötinget är Nordens största miljökonferens för och av unga 14-19 år och
projektleds vartannat år av Region Gävleborg och Region Dalarna. I år var
det Region Gävleborg som var arrangör och Smedjebackens kommun var
värdkommun. Som mycket annat under året blev det till att ställa om och
konferensen sändes digitalt 7-8 november, med 8 personer på plats i Folkets
hus i Smedjebacken. Som projektledare anställdes Madeleine Gray som haft
ett nära samarbete med regionens projektledare.
Digital konferens
Under två dagar deltog ett 30-tal deltagare under hela sändningen som
pågick 10.00-16.00 båda dagarna. I efterhand kan man nu se sändningen på
YouTube och har i skrivande stund ca 600 visningar. Programmet var
innehållsrikt och varierat med förinspelade programpunkter och
liveföreläsningar samt musikuppträdande. Smedjebackens kommun lyftes
fram i flera programpunkter och från Smedjebacken deltog Fredrik Rönning
i ett förinspelat invigningstal och ungdomsstrateg Matilda Kilström gav en
uppskattad föreläsning, live.
Responsen av Smedjebackens kommun som värdkommun har varit mycket
god. Det har framförts hyllningar mot evenemanget såväl internt som
externt. Genomslaget och intresset från media har även det varit gott.
Miljötinget har nått kommunens ungdomar via sociala medier och gett
instagramsidan ett uppsving vad gäller antalet följare. Smedjebackens
kommun har framställts på ett mycket bra sätt och bilden av kommunen som
en eko-kommun i framkant får anses ha stärkts.
_____
Beslutsunderlag
Slutrapport miljötinget 2020
Samhällsbyggnadsutskottet 202012-15 § 126
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Kommunstyrelsen

§7

Dnr 2020/00002

Delegationsärenden 2020
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar godkänna redovisningen av delegationsbeslut.
Ärendebeskrivning
Beslut enligt kommunstyrelsens delegationsordning 2020-02-11 § 11,
förvaltningschefens delegation/7.2 ekonomi/punkt 17:
- Beslutsattestanter inom kommunstyrelseförvaltningen.
Samhällsbyggnadsutskottets beslut 2020-11-24
§ 95
§ 96
§ 97
§ 98
§ 99
§ 100
§ 102
§ 103
§ 104
§ 105
§ 106

Rapport-Ökade livsmedelskostnader för kostenheten
Avetablering förskolemoduler Stegelbacken
Överenskommelse om samverkan med Trafikverket Region Mitt
Remiss-Trafikstrategi för Ludvika kommun
Reservationsavtal del av Smedjebacken 3:83
Jordbruksarrende del av Munkbo 7:41
Förlängning avtal Stockholm Business Alliance
Tolvsbo byförening-ansökan om byutvecklingsmedel
Malingsbo bygdegårdsförening-ansökan om byutvecklingsmedel
Kommuntal nyanlända och kommunandelar ensamkommande barn,
Dalarnas län 2021
Nystart arbetsmarknadsenheten, AME

Samhällsbyggnadsutskottets beslut 2020-12-15
§ 107
§ 108
§ 109
§ 111
§ 112
§ 113

Ny regional utvecklingsstrategi (RUS) Dalastrategin
Belysningspolicy för Smedjebackens kommun
Budgetuppföljning kommunstyrelsens samhällsbyggnadsförvaltning
Investeringsmedel gatubelysningsregister
Granskning – Vägplan väg 671 genom Söderbärke
Avtal dagvatten

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2020-12-15
§ 123
§ 124
§ 124
§ 127

Budgetuppföljning kommunstyrelsen ledning och stöd
Budgetuppföljning kommunen
Ansökan om verksamhetsbidrag
Remiss av promemorian Covid-19 lag

_____
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Kommunstyrelsen

§8

Dnr 2020/00001

Meddelanden 2020
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar lägga informationen till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Beslut från Regeringen ”Uppdrag till Post- och telestyrelsen att förbättra
möjligheterna till god mobil uppkoppling på fjärrtåg
Styrgruppsmöte e-arkiv protokoll 2020-11-20
Kolbäcksåns vattenförbund protokoll årsstämma 2020-10-29
Västmanland-Dalarna lönenämnd protokoll 2020-11-27
Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel
protokoll 2020-12-08
Partnerskap Bergslagsbanan protokoll 2020-11-05
Inspektion gjord av Länsstyrelsen hos Överförmyndare i samverkan
_____
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