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Plats och tid Kommunhuset, tisdagen den 28 april 2020 kl 16:00-17:00 

Beslutande Ledamöter 

Fredrik Rönning (S), Ordförande 
Ingemar Hellström (S), deltar på distans 
Solweig Nyrede (S), deltar på distans 
Johan Eriksson (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), deltar på distans 
Birgitta Ericsson-Granqvist (M), deltar på distans 
Jan Tholerus (C), deltar på distans 
Johan Persson (SD), deltar på distans 
 
Tjänstgörande ersättare 

Leif Eriksson (S), deltar på distans 
Jerry Jäger (SD), deltar på distans 

 
 

 Ersättare 

Oscar Wikman (S), deltar på distans 
Helena Giliusson (M), deltar på distans 
Göran Engström (C), deltar på distans 
 

 
 

Övriga närvarande Susanne Hedman-Jensen, kommunchef 
Jonas Källman, koncernekonomichef, deltar på distans  
Mona Hyttsten, sekreterare 

 

Justerare Lotta Gunnarsson (M) 

Justeringens plats och tid Kommunhuset, onsdag den 29 april 2020, klockan 15.00 
 
Underskrifter 
 Sekreterare 

 
Paragrafer §§ 74-75 

 Mona Hyttsten  

 Ordförande 
  

 Fredrik Rönning  

 Justerare 
  

 Lotta Gunnarsson  
 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Instans Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 2020-04-28 

Datum då anslaget sätts upp 2020-04-30 Datum då anslaget tas ned 2020-05-22 

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset 
 

Underskrift 
  

 Mona Hyttsten  
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Ärendelista 
§ 74 Dnr 2020/00170 

Information om kommunens arbete med pandemiplanering ................................ 3 
§ 75 Dnr 2020/00168 

Disponering av kommunstyrelsens förfogandemedel med anledning 
av coronaepidemin .............................................................................................. 4 
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§ 74 Dnr 2020/00170  

Information om kommunens arbete med 
pandemiplanering 

Kommunstyrelsens beslut 
Informationen läggs till handlingarna.  

Ärendebeskrivning 
Kommunchef Susanne Hedman-Jensen informerar om det arbete som 
bedrivs med pandemiplanering i kommunen.  
Den tillsatta arbetsgruppen har blivit "Stab för pandemiplanering". 
Säkerhetschefen är stabschef och sammankallande. 

Stabens mål och syfte 
Smedjebackens kommun ska arbeta för att uppnå följande mål vid en 
pandemi enligt pandemiplanen: 

 Folkhälsan ska påverkas så lite som möjligt 
 Det negativa effekterna på samhället ska vara så små som möjligt 
 Förtroendet för kommunen, myndigheterna, hälso- och sjukvården 

samt omsorgen ska upprätthållas.  

Syftet med stabens arbete är att 

 Minska smittspridningen i kommunen 
 Säkerställa resurser 
 Begränsa inverkan på samhällsviktig verksamhet 
 Lindra konsekvenser för medborgare och företag 
 Begränsa oro, bland annat genom information 
 Möjliggöra rätt åtgärder vid rätt tillfälle           

 

Kommunchefen informerar om aktuellt smittläge. Några fall med 
konstaterad Covid-19 smitta finns inom äldreomsorgen och även 
omsorgspersonal.     
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§ 75 Dnr 2020/00168  

Disponering av kommunstyrelsens förfogandemedel 
med anledning av coronaepidemin 

Kommunstyrelsens beslut 
1 000 000 kronor anslås från kommunstyrelsens förfogandemedel,  
för att säkerställa att omsorgsförvaltningen har tillräckligt med 
skyddsutrustning för att hantera coronaepidemin.  

Ärendebeskrivning 
Äskande har inkommit 20-04-24 från förvaltningschef Elisabeth Zimmer och 
biträdande förvaltningschef Carina Gullemo, omsorgsförvaltningen, 
avseende ytterligare budgetförstärkning om 1 miljon kronor för att klara 
inköp av skyddsutrustning i samband med den pågående Coronapandemin i 
syfte att säkerställa en god och trygg arbetsmiljö för medarbetarna och för att 
minska smittspridningen bland både medarbetare och brukare. 
Arbetsgruppen för materialsäkerställande har inventerat behoven av 
skyddsutrustning samt gjort en ekonomisk kalkyl över de produkter som är 
beställda och/eller levererade. Aktuell skyddsutrustning är främst handsprit, 
desinfektionsmedel, förkläden, visir och munskydd. På grund av de inköp 
som genomförts önskar omsorgsförvaltningen få ta del av KS 
förfogandemedel.  
Förhoppningsvis kommer dessa ekonomiska medel kunna återsökas från 
staten i ett senare skede.    
_____ 

Beslutsunderlag 
Kommunchefens tjänsteskrivelse 2020-04-27 
Omsorgsförvaltningens äskande 2020-04-27 

 
 

 


