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Sammanträdesdatum

2020-06-23

Kommunstyrelsen
Plats och tid

Kommunhuset, sammanträdesrum 1, tisdagen den 23 juni 2020 klockan 17:00-17:40

Beslutande

Ledamöter

Fredrik Rönning (S), ordförande
Ingemar Hellström (S), deltar på distans
Solweig Nyrede (S), deltar på distans
Johan Ericsson (S), deltar på distans
Helena Andersson (S), deltar på distans
Hans Jansson (S), deltar på distans
Sven Gåsfors (S), deltar på distans
Calle Morgården (MP), deltar på distans
Lotta Gunnarsson (M), deltar på distans
Birgitta Ericsson-Granqvist (M), deltar på distans
Johan Persson (SD), deltar på distans
Helena Giliusson (M) tjänstgörande ersättare, deltar på distans
Göran Engström (C) tjänstgörande ersättare, deltar på distans

Övriga närvarande

Susanne Hedman-Jensen, kommunchef, deltar på distans
Mona Hyttsten, sekreterare

Justerare

Lotta Gunnarsson (M)

Justeringens plats och tid

Kommunhuset, torsdag den 25 juni 2020, klockan 15:00

Underskrifter
Sekreterare

Paragrafer
Mona Hyttsten

Ordförande
Fredrik Rönning
Justerare
Lotta Gunnarsson

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

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2020-06-23

Datum då anslaget sätts upp

2020-06-26

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhuset

Datum då anslaget tas ned

Underskrift
Mona Hyttsten

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

2020-07-20
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Kommunstyrelsen

§ 116

Dnr 2020/00170

Information om kommunens arbete med
pandemiplanering
Kommunstyrelsens beslut
Informationen läggs till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Kommunchef Susanne Hedman-Jensen informerar om aktuellt läge med
anledning av Coronapandemin.
Läget inom omsorgsförvaltningen är stabilt. Det finns tillräckligt med
personal och skyddsutrustning.
Kostenheten påverkas till viss del av att några leverantörer lägger ner sin
verksamhet. Aviseras även ökade livsmedelspriser.
Pandemistaben fortsätter med sina möten hela sommaren. Fokus kommer
att ligga på att begränsa smitta, social oro och bränder.
Region Dalarna har gått ut med ny rutin för provtagning av personal i
samhällsviktig verksamhet.
Arbetsförmedlingen redovisar arbetslöshetstal på 5,7 % i Smedjebackens
kommun 16-64 år. Det ligger under snittet i länet.
_____
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Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

§ 117

Dnr 2020/00168

Disponering av kommunstyrelsens förfogandemedel
med anledning av coronaepidemin
Kommunstyrelsens beslut
1. 100 000 kronor anslås från kommunstyrelsens förfogandemedel för
förebyggande folkhälsoåtgärder med anledning av Coronapandemin.
2. Rapport gällande återsökning av medel hos staten ska lämnas till
kommunstyrelsen den 25 augusti.
Ärendebeskrivning
Civilsamhället är en viktig resurs i folkhälsoarbetet. I samband med
Coronapandemin ökar risken för bland annat isolering, ensamhet och psykisk
ohälsa. Det är därför mycket viktigt att arbeta förebyggande och tillsammans
med civilsamhället.
Kommunstyrelsen beslutade 2020-04-03 § 50 att anslå 200 000 kronor till
civilsamhället för förebyggande folkhälsoåtgärder. Föreningar i kommunen
har tack vare det kunnat ansöka om ekonomiskt stöd för olika förebyggande
insatser som att starta upp nya aktiviteter, som dels motiverar till rörelse och
gemenskap, dels utvecklar, stärker och bibehåller förenings- och kulturlivet.
Många av föreningarna har därmed ställt om sin verksamhet och varit
kreativa och hittat på ny verksamhet för det mesta i utemiljö. Satsningen har
fallit väl ut och många föreningar har ansökt om stöd. Fritidsavdelningen har
handlagt ansökningarna och ser ett behov av ett utökat bidrag, då inkomna
och planerade inkomna ansökningar fram till 2020-06-08, överstiger de
redan avsatta medlen. Fritidschefen Siw Östlund har därför inkommit med
äskande om ytterligare medel för satsningen. Förslaget innebär att ytterligare
100 000 kronor anslås till civilsamhället för förebyggande folkhälsoåtgärder
med anledning av Coronapandemin.
Förhoppningsvis kommer dessa ekonomiska medel kunna återsökas från
staten i ett senare skede.
_____
Beslutsunderlag
Kommunchefens tjänsteskrivelse
Fritidschefens tjänsteskrivelse
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Kommunstyrelsen

§ 118

Dnr 2020/00345

Anvisningar på kommunens bank- och
postgiroräkningar samt undertecknande av handlingar
- attesträtt
Kommunstyrelsens beslut
Två i förening av koncernekonomichef Jonas Källman, ekonomiassistent
Maria Fagerheim, redovisningsansvarig Helena Karlsson och
förvaltningsekonom Anette Billström erhåller följande uppdrag:
-

Utfärdande av anvisningar på kommunens bank- och plusgiroräkningar.

-

Kvittering eller överlåtelser av på kommunen eller någon av dess
nämnder ställda checker, uttagskvitton eller postremissväxlar, dock att
checker och uttagskvitton upp till högst ett prisbasbelopp endast behöver
undertecknas av en av ovan angivna personer.

-

Kvittering av kontanta medel, värdepostförsändelser och dylikt som tas
emot på kommunens vägnar.

-

Verkställighet och verifiering av övriga i kommunens medelsförvaltning
förekommande betalningstransaktioner.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade 2019-10-08, § 98, om vilka personer och
befattningar som två i förening får utfärda anvisningar på kommunens
bank- och plusgiroräkningar samt kvittering av värdehandlingar och
försändelser. Med anledning av personalförändringar behöver beslutet
revideras.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2020-06-23 § 81 att föreslå
kommunstyrelsen besluta enligt förslaget.
_____
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet 2020-06-23 § 81
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