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Plats och tid Kommunhuset, tisdag den 26 maj 2020 kl 17:00-17.40 

Beslutande Ledamöter 

Fredrik Rönning (S), ordförande 
Ingemar Hellström (S) 
Solweig Nyrede (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 
Johan Persson (SD), deltar på distans 
Åsa Engberg (S) tjänstgörande ersättare, deltar på distans  
Leif Eriksson (S) tjänstgörande ersättare, deltar på distans 
Göran Engström (C) tjänstgörande ersättare, deltar på distans 
Jerry Jäger (SD) tjänstgörande ersättare, deltar på distans 
 

 
 

Ej tjänstgörande ersättare 
 

Oscar Wikman (S), deltar på distans 
 

 
 

Övriga närvarande Susanne Hedman-Jensen, kommunchef 
Mona Hyttsten, sekreterare 

 

Justerare Lotta Gunnarsson (M) 

Justeringens plats och tid Kommunhuset, fredag den 29 maj 2020, klockan 14:00 
 

Underskrifter 
 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 90-91 
 Mona Hyttsten  

 Ordförande 

  

 Fredrik Rönning  

 Justerare 
  

 Lotta Gunnarsson  
 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Instans Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 2020-05-26 

Datum då anslaget sätts upp 2020-06-01 Datum då anslaget tas ned 2020-06-23 

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset 
 

Underskrift 
  

 Mona Hyttsten  
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Ärendelista 
§ 90 Dnr 2020/00170 

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

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

Information om kommunens arbete med 
pandemiplanering 

Kommunstyrelsens beslut 
Informationen godkänns.  

Ärendebeskrivning 
Kommunchef Susanne Hedman-Jenssen informerar om aktuellt läge 
gällande Coronapandemin. För närvarande är det lugnare och stabilare  
läge hela Dalarnas län än tidigare.  
Svårt med prognoser på utvecklingen framöver, viktigt att hålla kvar 
beredskapen.  
Aktuella frågor i länet 

- Info från Arbetsförmedlingen - tidiga insatser är avgörande 
- Social oro, ungdomar som inte har något att göra, viktigt att ordna 

saker – sommarlovsaktiviteter och feriejobb 
- Översyn rörande kommunala badplatser inför sommaren 
- Förebyggande folkhälsoarbete för att motverka ensamhet och 

isolering  
Kommunens stab för pandemiplanering sammanträder tre gånger per vecka. 
En lägesrapport upprättas varje vecka där respektive verksamhet anger 
påverkansgrad i en skala från grönt till rött. För närvarande mest grönt,  
inom omsorgens verksamheter är det en del gul och orange påverkansgrad.   
_____ 
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§ 91 Dnr 2020/00168  

Disponering av kommunstyrelsens förfogandemedel 
med anledning av coronaepidemin 

Kommunstyrelsens beslut 
1. 100 000 kronor anslås från kommunstyrelsens förfogandemedel för att 

säkerställa att kostavdelningen klarar av myndigheternas ökade krav i 
samband med Coronaepidemin.        

2. 767 000 kronor anslås från kommunstyrelsens förfogandemedel som 
kompensation för minskade intäkter för kostavdelningens verksamhet 
vid Gläntans restaurang på grund av Coronapandemin. 

3. Kommunstyrelsens beslut 2020-03-20 § 48, punkt 1-2 upphävs och  
1 000 000 kronor återförs till kommunstyrelsens förfogandemedel. 

Ärendebeskrivning 
- Äskande har inkommit från kostchef Christopher Nilsson om 

budgetförstärkning som kompensation för kostavdelningens högre 
kostnader relaterade till Coronapandemin på grund av myndigheternas 
ökade krav vid servering och måltidssituation. För att klara 
myndigheternas krav har kosten behövt köpa in både 
serveringsutrustning och skyddsutrustning. Kostnad hittills är 45 000 
kronor och beräknad ökad kostnad för helåret är 100 000 kronor.  

- Kostchefen äskar också om extra medel som kompensation för 
intäktsbortfall för kostavdelningens verksamhet vid Gläntans restaurang. 
Restaurang Gläntans kunder befinner sig i riskgrupp under rådande 
Covid-19 pandemi och restaurangen är stängd sedan 20 mars 2020. I 
dagsläget förväntas Gläntan vara stängd året ut. Enligt kostchefens 
beräkningar resulterar stängningen i ett intäktsbortfall på cirka 82 000 kr 
per månad, totalt cirka 767 000 kronor. 
Förhoppningsvis kommer dessa ekonomiska medel kunna återsökas från 
staten i ett senare skede. 

- Kommunstyrelsen beslöt 2020-03-20 § 48 att avsätta 1 000 000 kronor 
från kommunstyrelsens förfogandemedel för hantering av uppkomna 
kostnader i samband med Coronaepidemin, samt att uppdra till 
kommunchefen besluta hur medlen ska nyttjas.  
Då läget inte är lika akut längre och med anledning av att 
kommunstyrelsen sammanträder oftare, kan beslut om disponering av 
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dessa medel fattas av kommunstyrelsen eller via delegation som lämnats 
till kommunstyrelsens ordförande. Därav kan medlen återlämnas till 
kommunstyrelsens förfogandemedel.   

_____ 

Beslutsunderlag 
Kommunchefens tjänsteskrivelse 

Kostchefens tjänsteskrivelser 
Kommunstyrelsens beslut 2020-03-20 § 48  

 
 


