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Sammanträdesdatum
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Kommunstyrelsen

§ 36 Nominering till UNESCO LUCS styrelse
Beslut
Borlänge kommun nominerar Cilla Rohdin till UNESCO LUCS styrelse.

Förslag till beslut på sammanträdet
Jan Bohman (S) föreslår att ärendet avgörs idag.
Jan Bohman (S) föreslår att Borlänge kommun ska nominera Cilla Rohdin (S) till UNESCO LUCS styrelse.

Beslutsgång
Ordförande frågar om ärendet kan avgöras idag och finner att kommunstyrelsen beslutar i ärendet idag.
Ordförande föreslår att nominera Cilla Rohdin (S) till UNESCO LUCS styrelse vilket blir kommunstyrelsens
mening.

Skickas till

Signature reference: c1ec69d2-88c6-4678-87ff-ad91dcb40365

Johanna Sjöwall, Avdelningen för Analys och hållbarhet Stadskontoret MALMÖ STAD
UNESCO LUCS
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§ 37 Förvaltningsavtal med AB Stora Tunabyggen/ dnr 2021/214
Beslut
1. Det redovisade förslaget till förvaltningsavtal med ikraftträdandedatum 2020-04-01 som framförhandlats
mellan parterna beställaren Borlänge kommun och leverantören AB Stora Tunabyggen godkänns.
2. Kommundirektören får i uppdrag att vara beställarens ombud gällande funktioner i enlighet med avtalets
kontraktsbilaga 1, i likhet med nuvarande avtal.
3. Kommundirektören får i uppdrag att för kommunens räkning underteckna redovisat förslag till nytt
förvaltningsavtal.
4. Mindre avtalsjusteringar kan efter överenskommelse mellan parterna ske under avtalstiden.
Kommundirektören ges fullmakt att för Borlänge kommuns räkning genomföra sådan avtalsjustering, i
likhet med nuvarande avtal.

Ärendet
Kommunfastigheter har genomlyst förvaltningsavtalet med AB Stora Tunabyggen inför avtalstidens slut. Det
gäller förvaltningsavtal mellan parterna Borlänge kommun och AB Stora Tunabyggen omfattande skötsel och
drift av kommunens fastigheter och andra kommunala verksamhetslokaler. Avtalssyftet är fastställa
parternas relation under avtalstiden och tydliggöra ansvar och ekonomisk gränsdragning mellan parterna.
Likt det nuvarande avtalet utgår avtalsformen från ett standardiserat system och regelverk som kallas AFF Avtal För Fastighetsförvaltning och verksamhetsanknutna tjänster.
Avtalsförslagets olika dokument är allmängiltiga på fastighetsmarknaden och erbjuder möjligheter till
kostnadsrelaterade jämförelsetal.
Kommunstyrelsens beslut är enligt förslag från arbetsutskottet.

Beslutsunderlag
-

Beslut 2021-02-23 arbetsutskottet § 27
Tjänsteskrivelse kommunfastigheter, 2021-02-02
Förvaltningsavtalskontrakt, 2021-04-01

Signature reference: c1ec69d2-88c6-4678-87ff-ad91dcb40365

Skickas till
Sektorchef för verksamhetsstöd
Fastighetschef
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§ 38 Investering i Borlänge sjukhus för omställning av lokal till MVC/dnr 2021/361
Beslut
14 miljoner av redan avsatta investeringsmedel används för hus 5 Borlänge sjukhus.

Ärendet
Under hösten 2020 har region Dalarna frågat efter en uppdatering av tidigare kalkyl avseende anpassning av
lokal för verksamheten MVC förlägen inom hus 1 Borlänge sjukhus. KFA har med detta önskemål uppdaterat
offerten och tagit fram en hyresindikation för verksamheten vilket förväntas beslutas inom Region Dalarna i
slutet av februari 2021.
Region Dalarna hyr idag yta i hus 1 för sin MVC verksamhet, ytan motsvarar idag ca 556kvm. När lokalen
anpassas efter deras verksamhetsönskemål så ser Kommunfastigheter fördelar i att samtidigt kunna göra
underhållsåtgärder med till exempel , fönster, radiatorer, teknisk utrustning, ventilation och VA då dessa
installationer har uppnått sin livslängd i fastigheten och bör bytas ut då delar av befintliga anslutningar ej är
möjligt att ansluta dagens utrustning till.
Kommunfastigheter har i tidigare beslut fått ca 28 miljoner för underhållsåtgärder i Hus 5 på Borlänge
sjukhus avsatta vilket man nu föreslår att använda delar av till denna investering och utreda frågan vidare om
hus 5 under vår och sommar.
Kommunstyrelsens beslut är enligt förslag från arbetsutskottet.

Beslutsunderlag
- Beslut 2021-02-23 arbetsutskottet § 28
- Tjänsteskrivelse kommunfastigheter, 2021-02-22

Skickas till

Signature reference: c1ec69d2-88c6-4678-87ff-ad91dcb40365

Sektorchef för verksamhetsstöd
Fastighetschef
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§ 39 Information om Borlänge kommuns ekonomiska resultat 2020
Beslut
Information om Borlänge kommuns ekonomiska resultat 2020 godkänns.

Ärendet
Kommunstyrelsen får information om det preliminära ekonomiska resultatet för Borlänge kommun 2020.
Resultatet påverkas bland annat av orealiserade förluster på pensionsmedel, ersättningar och minskade
intäkter på grund av pandemin, försäkringsersättningar och minskade bidrag från Migrationsverket.
Ärendet återkommer för beslut på kommunstyrelsens sammanträde 2021-04-13 när arbetet med
årsbokslutet är färdigställt.

Beslutsunderlag
-

Beslut 2021-02-23 arbetsutskottet § 30
Presentation preliminärt årsbokslut, 2021-03-09
Muntlig information ekonomichef Anders Ullvén, 2021-03-09

Skickas till

Signature reference: c1ec69d2-88c6-4678-87ff-ad91dcb40365

Ekonomichef
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§ 40 Uppföljning KS nämndplan helår (2020) KS årsbokslut/ dnr 2020/17
Beslut
Uppföljning av kommunstyrelsens nämndplan för 2020, helårsrapport januari-december, godkänns.

Reservation
Ulrik Bergman (M) och Peter Henriksson (M) reserverar sig mot beslutet. Reservationsyttrande redovisas i
slutet av paragrafen.

Ärendet
Kommunstyrelsen fastställde 2020-01-28 nämndplanen för kommunstyrelsen. Syftet med nämndplanen är
att tydliggöra inriktningen samt beskriva hur nämnden avser att ta sig an fullmäktiges uppdrag inom
fastställda ekonomiska ramar.
Nämndplanen beskriver hur nämnden ska arbeta för att nå målen i den strategiska planen. Nämndplanen för
2020 bygger således på den strategiska planen för 2020-2023 som kommunfullmäktige fastställt.
Kommunstyrelsen har genom nämndplanen beslutat om ett antal strategier. Till varje strategi har kopplats
ett antal indikatorer som baseras på effekter för Borlängeborna. Genom indikatorerna ska vi kunna följa
utvecklingen av strategierna som har bäring på målen i den strategiska planen.
I dokumentet ”Uppföljning av nämndplan 2020, helårsrapport januari-december” för kommunstyrelsen följs
upp utifrån samtliga strategier och indikatorer (där det varit möjligt att följa upp).
Kommunstyrelsens beslut är enligt förslag från arbetsutskottet.

Beslutsunderlag

Signature reference: c1ec69d2-88c6-4678-87ff-ad91dcb40365

-

Beslut 2021-02-23 arbetsutskottet § 28
Tjänsteskrivelse ekonomikontoret, 2021-02-18
Kommunstyrelsens nämndplan 2020
Uppföljning av kommunstyrelsens nämndplan 2020, helårsrapport januari-december

Förslag till beslut på sammanträdet
Ulrik Bergman (M) föreslår återremiss av ärendet.
Jan Bohman (S) föreslår bifall till arbetsutskottets förslag.

Beslutsgång
Ordförande ställer förslag om återremiss mot att förslaget ska beslutas idag och finner kommunstyrelsen
beslutar om ärendet idag.

Reservationsyttrande
Reservationsyttrande från Ulrik Bergman (M) och Peter Henriksson (M) lyder: Moderaterna yrkar på
återremiss i ärendet då vi saknar redogörelse för vilka åtgärder som avses att vidtas hur målen ska uppnås
mot bakgrund av resultaten. Ekonomin för kommunen som helhet är inte i balans och kommunstyrelsen har
uppsynsplikt, arbetslösheten ökar – försörjningsstöden ökar, näringslivsklimatet har blivit sämre i Svenskt

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

9 (22)

Sammanträdesdatum

2021-03-09
Kommunstyrelsen
Forts. § 40
näringslivs ranking, utvecklingen av stadskärnan går åt fel håll och inga verksamma åtgärder kan visa att de
genomförts. Corona anses som en faktor men inga åtgärder för att lindra dessa effekter för Borlänge centrum
pekas ut. Energianvändning redovisas enbart för förskolor och skolor men inte det övriga fastighetsbeståndet
fast indikatorn ska beskriva hela beståndet.

Skickas till

Signature reference: c1ec69d2-88c6-4678-87ff-ad91dcb40365

Kommundirektören
Sektorchefer verksamhetsstöd och samhällsbyggnadssektor
Utvecklare verksamhetsstöd och samhällsbyggnadssektor

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

10 (22)

Sammanträdesdatum

2021-03-09
Kommunstyrelsen

§ 41 Uppföljning kommunstyrelsens riskreducerande åtgärder intern kontroll/ dnr
2018/772
Beslut
1. Uppföljning av riskreducerande åtgärder för beslutad intern kontroll godkänns.
2. Nya datum för färdigställande av åtgärderna godkänns.

Ärendet
Uppföljning i riskreducerande åtgärder utifrån intern kontroll, syftar till att redovisa statusen på åtgärder från
tidigare kontrollområden för att ge en ökad transparens och spårbarhet. Kommunstyrelsen beslutade i sin
nämndplan för 2018 om fem kontrollområden. Dessa resulterade i 23 åtgärder för att komma till rätta med
de fel och brister som uppmärksammats. 19 åtgärder är nu genomförda och en åtgärd föreslås tas bort. För
2019 beslutades om tre kontrollområden vilka resulterade i 15 riskreducerande åtgärder varav 12 åtgärder är
genomförda. För 2020 beslutades om tre kontrollområden, varav kommunstyrelsen beslutade att två ska
genomföras inom ramen för 2021 års kontroller. Den kontroll som genomfördes resulterade i två åtgärder.
Status på åtgärderna redovisas till nämnderna i samband med den förstärkta månadsrapporten för april, T2
och årsbokslutet. Åtgärderna redovisas under det år intern kontrollen gäller. Alla åtgärder från 2017 och
tidigare är nu genomförda och/eller avslutade.
Nedan visas samtliga åtgärder för kommunstyrelsen, sorterat utifrån år och kontrollområde.
Kommunstyrelsens beslut är enligt förslag från arbetsutskottet.

Beslutsunderlag
-

Beslut 2021-02-23 arbetsutskottet § 28
Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-02-23 § 32
Tjänsteskrivelse nämndservice, daterad 2020-12-16

Skickas till

Signature reference: c1ec69d2-88c6-4678-87ff-ad91dcb40365

Utvecklare nämndservice
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§ 42 Införande av kliMATlåda/ dnr 2021/164
Beslut
Kost- och lokalservice får i uppdrag att införa en kliMATlåda vilket möjliggör försäljning av mat som inte ätits
upp vid skollunchen.

Ärendet
Flera kommuner i Dalarna, där Avesta var först ut, har under 2019 och 2020 infört möjligheten för anställda i
kommunen att köpa mat som är kvar i serveringsdisken efter skollunchen. En indikator i Kommunstyrelsens
nämndplan handlar om att minska matsvinnet och detta förslag kan vara ett led i att uppfylla målet.
Förslaget är att införa en kliMATlåda vilket ger en möjlighet till försäljning mat som inte ätits upp vid
skollunchen. Införandet av klimatlådan kan vara ett led i att uppfylla målet om minskat matsvinn som är en
indikator i Kommunstyrelsens nämndplan gällande samordning för ekologisk, närodlad och klimatsmart mat.
Ur perspektivet säkerhet, lokaltillgång och arbetsmiljö rekommenderas att försäljningen sker till personal
och/eller elever som normalt vistas i lokalen. Skolköket kan på detta sätt minska mängden serveringssvinn.
En viktig parameter i detta utvecklingsarbete är att köket inte ska överproducera mat för att sälja matlådor.
Kommunstyrelsens beslut är enligt förslag från arbetsutskottet.

Beslutsunderlag
-

Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-02-23 § 34
Tjänsteskrivelse kost- och lokalservice, 2021-01-26
Försäljning av mat från kommunala kök
Rutiner för kök vid försäljning av klimatlåda

Förslag till beslut på sammanträdet
Jan Bohman (S) föreslår bifall till arbetsutskottets förslag med instämmande av Rikard Rudolfsson (V).

Skickas till
Signature reference: c1ec69d2-88c6-4678-87ff-ad91dcb40365

Handläggare
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§ 43 Svar på motion från (SD) att införa lunch för äldre på kommunens skolor/ dnr
2018/2454
Beslut
Kommunstyrelsen förslag till kommunfullmäktige
Motionen om att införa lunch för äldre på kommunens skolor avslås med hänvisning till pris, betalningssätt,
organisatoriska utmaningar och säkerhet.
Kommunfullmäktige fattar det slutliga beslutet.

Reservation
Kent Forschner-Hell (SD), Kjell Forslund (SD) och Agneta Nyvall (-) reserverar sig mot beslutet.

Ärendet
En motion har ställts till kommunfullmäktige om att låta våra äldre äta på våra skolor. I motionen beskrivs att
det skulle vara en stor vinning att låta äldre äta lunch på våra skolor och att det skulle kunna bli en naturlig
mötespunkt mellan yngre och äldre.
Sverigedemokraterna yrkar i motionen på att:
Kommunen ser över möjligheten att införa lunch för äldre på våra skolor.
Kommunen kan inte sätta ett lägre pris om man säljer mat till externa personer, i det här fallet
pensionärerna. Utifrån konkurrerenslagstiftningen så måste kommunen ta ut konkurrensmässiga priser. Idag
erbjuder många av kommunens restauranger pensionärer att äta till ett subventionerat pris. Det är också
svårt att hitta ett praktiskt och kostnadsmässigt bra betalningssätt och det finns utmaningar omkring
organisation och säkerhetsfrågor.
Utifrån sammantagna överväganden omkring pris, betalningssätt, organisatoriska utmaningar och säkerhet
så föreslås att motionen avslås.
Kommunstyrelsens beslut är enligt förslag från arbetsutskottet.

Signature reference: c1ec69d2-88c6-4678-87ff-ad91dcb40365

Beslutsunderlag
-

Beslut 2021-02-23 arbetsutskottet § 35
Tjänsteskrivelse kost- och lokalservice, 2020-12-23
Motion daterad 2018-12-06

Förslag till beslut på sammanträdet
Kent Forschner-Hell (SD) föreslår bifall till motionen med instämmande av Agneta Nyvall (-).

Beslutsgång
Ordförande ställer arbetsutskotts förslag till beslut att avslå motionen mot förslag om bifall till motionen och
finner att kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Skickas till
Kommunfullmäktige
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§ 44 Systematiskt arbetsmiljöarbete, mål och riktlinjer i Borlänge kommun/ dnr
2020/2455
Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Systematiskt arbetsmiljöarbete Mål och riktlinjer med tillhörande bilagor beslutad av
kommunfullmäktige 2008-10-30 upphävs.
2. Systematiskt arbetsmiljöarbete – mål och riktlinjer i Borlänge kommun antas.
Kommunfullmäktige fattar det slutliga beslutet.

Ärendet
Borlänge kommuns nuvarande dokument Systematiskt arbetsmiljöarbete Mål och riktlinjer samt bilagor,
beslutad 2008-10-30 av kommunfullmäktige behöver uppdateras och revideras.
En partsammansatt arbetsgrupp bestående av två tjänstepersoner från HR-kontoret, två verksamhetschefer,
en från Bildning sektorn och en från sociala sektorn samt fackliga representanter från centrala
samverkansgruppen, kommunal, vision, lärarförbundet och lärarnas riksförbund har arbetat fram ett nytt
förslag som benämns Systematiskt arbetsmiljöarbete Mål och riktlinjer i Borlänge kommun.
Systematiskt arbetsmiljöarbete – mål och riktlinjer i Borlänge kommun bygger på Arbetsmiljöverkets
föreskrift om Systematiskt arbetsmiljöarbetet (AFS 2001:1) och Arbetsmiljölagen (AML) samt
Arbetsmiljöförordningen (AMF)
Systematiskt arbetsmiljöarbete – mål och riktlinjer i Borlänge kommun utgår från Borlänge kommuns
styrdokument – instruktion.
Implementering av de uppdaterade och reviderade riktlinjerna (Systematiskt arbetsmiljöarbete – mål och
riktlinjer i Borlänge kommun) kommer ske på följande sätt:

Signature reference: c1ec69d2-88c6-4678-87ff-ad91dcb40365




Chefsinformation på Insidan
Information och genomgång av Systematiskt arbetsmiljöarbetet – mål och riktlinjer i Borlänge kommun,
kommer ske i olika forum så som i ledningsgrupper, samverkansgrupper och på arbetsmiljöutbildning.

Kommunstyrelsens beslut är enligt förslag från arbetsutskottet.

Beslutsunderlag
-

Beslut 2021-02-23 arbetsutskottet § 36
Tjänsteskrivelse HR-kontoret, 2020-12-22
Systematiskt arbetsmiljöarbete – mål och riktlinjer i Borlänge kommun

Förslag till beslut på sammanträdet
Mari Jonsson (S) föreslår bifall till arbetsutskotts förslag.

Skickas till
Kommunfullmäktige
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§ 45 Försäljning av fastighetsaktiebolaget Fröken 7, Lärarinnan/ dnr 2021/253
Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Aktieöverlåtelseavtalet godkänns.
Kommunfullmäktige fattar det slutliga beslutet.

Ärendet
Borlänge kommun hade under 2020 en markanvisning där intresserade fick inkomma med anbud om
exploatering av fastigheten Lärarinnan 7, i enlighet med befintlig detaljplan. Kommunen gick vidare med
bolaget Inkluderande Fastigheter AB med vilka en avsiktsförklaring tecknats. Lärarinnan 7 ägs av
Fastighetsaktiebolaget Borlänge Fröken 7 och kommunens avsikt är att avyttra detta bolag genom ett
aktieöverlåtelseavtal. Avtalet är villkorat av att Inkluderande Fastigheter AB får bygglov samt ges
investeringsstöd om minst 44 miljoner kronor. Tillträde ska äga rum 10 dagar efter att villkoren uppfyllts.
Sista datum för fullbordan är 31 december 2021. Överenskommet fastighetsvärde är 1500 kr/kvm BTA i
enlighet med värdering från Svefa, och Inkluderande Fastigheter AB planerar att bygga 5954 BTA inom
fastigheten. Detta ger ett fastighetsvärde på 8 931 000 kronor. Då avtalet tecknas betalar Inkluderande
Fastigheter AB en handpenning på 10% av fastighetsvärdet. Inkluderande Fastigheter AB betalar på
tillträdesdagen köpeskillingen (fastighetsvärde) med avdrag för erlagd handpenning. Fastighetsaktiebolaget
Borlänge Fröken 7 har en koncernintern skuld till Borlänge kommun på 3.545.751 kronor per 2021-01-31
vilken löses på tillträdesdagen.
Inkluderande Fastigheter AB ska bebygga fastigheten med flerbostadshus i hyresrättsform med minst 5900
BTA i enlighet med inlämnat anbud. Slutbesiktning ska ske två år från det att Inkluderande fastigheter AB
tillträtt bolaget Borlänge Fröken 7. Uppfylls inte detta utgår vite. Parkering ska lösas inom fastigheten.
Kommunstyrelsens beslut är enligt förslag från arbetsutskottet.

Beslutsunderlag
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-

Beslut 2021-02-23 arbetsutskottet § 38
Tjänsteskrivelse plan- och markkontoret, 2021-02-08
Aktieöverlåtelseavtal Fastighetsaktiebolaget Borlänge Fröken 7, 2021-02-01

Förslag till beslut på sammanträdet
Ulrik Bergman (M) föreslår bifall till arbetsutskottets förslag till beslut med instämmande av Peter Henriksson
(M).

Skickas till
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Sammanträdesdatum

2021-03-09
Kommunstyrelsen

§ 46 Falun Borlänge regionen AB Aktieägaravtal/ dnr 2021/269
Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Gällande aktieägaravtal, bolagsordning och aktiebok upphävs.
2. Nytt aktieägaravtal antas.
3. Ny bolagsordning antas.
4. Ny aktiebok antas.
5. Hembjudna aktier, i enlighet med bilaga ”inlösen av aktier” till ett värde av 100 kronor styck löses in.
Kommunfullmäktige fattar det slutliga beslutet.

Ärendet
Vid bildandet av bolaget år 2001 tecknade de fem ägarna Falu kommun, Borlänge kommun, Ludvika
kommun, Gagnefs kommun och Säter kommun aktier utifrån storlek. Ägarandelarna utgick från
befolkningens storlek per 2000-12-31. 2010 erbjöds Smedjebackens kommun att via en riktad nyemission
ingå som aktieägare i bolaget.
I januari 2019 meddelade Ludvika kommun och Smedjebackens kommun att man hade för avsikt att säga
upp avtalet med Bolaget vid avtalstidens utgång 2020-12-31. Enligt gällande aktieägaravtal ska därmed
samtliga aktier hembjudas till inlösen av övriga Parter att fördelas bland dem i förhållande till deras tidigare
aktieinnehav i Bolaget. I och med förändringen av ägarkommuner behövde aktieägaravtalet förändras och
ersätta det gällande aktieägaravtalet från 2010. I samband med detta behövde också en ny bolagsordning
och en ny aktiebok tas fram.
Beslut om bolagets fortsatta drift och inriktning fattades av styrelsen vid styrelsemötet den 18 november:
Bolaget skall inom Falun, Borlänge, Gagnef och Säters kommuner arbeta med näringslivs-och regional
utveckling för ökad attraktionskraft genom att driva projekt och verksamheter som ligger i linje med
ägarkommunernas prioriterade utvecklingsområden samt på uppdrag tillhandahålla tjänster för utredningar
och kommungemensamma aktiviteter.
Vid styrelsemötet den 9 december godkändes förslagen till nytt aktieägaravtal, aktiebok och bolagsordning.
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Kommunstyrelsens beslut är enligt förslag från arbetsutskottet.

Beslutsunderlag
-

Beslut 2021-02-23 arbetsutskottet § 40
Missiv till Kommunfullmäktige
Aktieägaravtal
Bolagsordning
Aktiebok
Inlösen av aktier

Skickas till
Kommunfullmäktige
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Sammanträdesdatum

2021-03-09
Kommunstyrelsen

§ 47 Borlänge kommunkoncerns strategi Tillsammans mot våld i nära relationer/
dnr 2021/329
Beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Borlänge kommunkoncerns strategi Tillsammans mot våld i nära relationer med ändringar antas.
Kommunfullmäktige fattar det slutliga beslutet.

Ärendet
Frihet från våld är en mänsklig rättighet. Våld i nära relationer (VINR) och hedersrelaterat våld och förtryck
(HRV) är allvarliga och omfattande problem för hela samhället och klassas av WHO (World Health
Organisation) som ett globalt folkhälsoproblem.
I Borlänge kommun har det saknats ett helhetsgrepp på området och ansvaret för arbetet har hittills främst
legat på socialnämnden och Individ- och familjeomsorgen. Regeringens nationella strategi för att minska och
motverka mäns våld mot kvinnor lyfter bland annat vikten av att utveckla det förebyggande arbetet och att
stärka styrning och samordning.
Borlänges strategi pekar ut den långsiktiga viljeinriktningen för arbetet genom identifierade
utvecklingsområden och åtgärder, vilka bygger på framkomna lokala behov ifrån arbetets
kartläggningsprocess. Strategin konkretiseras i en handlingsplan som beslutas av kommundirektör och VD:s
för de kommunala bolagen. Handlingsplanen innehåller åtgärdernas prioriterade målgrupper, ansvarig, tid
för genomförande/uppföljning samt förslag på insatser.

Signature reference: c1ec69d2-88c6-4678-87ff-ad91dcb40365

Arbetet är en ambitionshöjning som ska bidra till ökad trygghet, bättre hälsa, minskat lidande och kan bidra
till att Borlänge kommun anses mer attraktiv som arbetsgivare. Åtgärderna bedöms kunna genomföras inom
ordinarie organisation och budget, med förutsättning att tid kan avsätts i respektive verksamhet/bolag och
bland förtroendevalda gällande planering, genomförande och uppföljning.
På kort sikt kommer högst troligt fler personer att bli aktuella för insatser, vilket kommer att medföra ett
ökat behov av stöd, hjälp och skydd och därmed ökade kostnader framför allt inom socialtjänsten. Idag
kostar konsekvenserna av VINR/HRV runt 100 miljoner kr/år enbart inom Borlänge kommuns socialtjänst,
men med ett långsiktigt arbete, tidiga insatser och ett verkningsfullt förebyggande arbete kommer dessa
kostnader på sikt att kunna minska.
Kommunstyrelsens beslut är enligt förslag från utskottet för social hållbarhet och Karin Örjes (C).

Beslutsunderlag
-

Beslut 2021-02-22 utskottet för social hållbarhet § 11
Tjänsteskrivelse Nämndservice, 2021-02-16
Borlänge kommunkoncerns strategi Tillsammans mot våld i nära relationer, 2021-02-16

Förslag till beslut på sammanträdet
Karin Örjes (C) föreslår bifall till utskottet för social hållbarhets förslag till beslut med tillägget om en ändring i
Strategin på sidan fyra, kapitel sju. Förslaget är att dela upp punkten fyra i två punkter.
Monica Lundin (L) föreslår bifall till utskottet för social hållbarhets förslag.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-03-09
Kommunstyrelsen
Forts. § 47

Beslutsgång
Ordförande ställer bifall till utskottet för social hållbarhets förslag till beslut med tilläggsförslaget från Karin
Örjes (C) mot avslag till detsamma och finner att kommunstyrelsen beslutar bifalla tilläggsförslaget.

Skickas till

Signature reference: c1ec69d2-88c6-4678-87ff-ad91dcb40365

Kommunfullmäktige
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Sammanträdesdatum

2021-03-09
Kommunstyrelsen

§ 48 Information om arbetet med värdegrund
Beslut
Informationen om arbete med värdegrund godkänns.

Ärendet
Från 1 januari 2021 har ansvaret av Borlänge kommuns värdegrundsarbete gått över till arbetsutskottet från
tidigare arbetsgivarutskott.
Kommunstyrelsen får information om det planerade arbetet med Borlänge kommuns värdegrundsarbete
under år 2021. Det har arbetats fram ett årshjul som beskriver hur arbetet med värdegrunden kommer att
ske under 2021. Några av de aktiviteter som kommer genomföras under året är möte med medarbetare som
arbetar med nämnplaner, gruppledarträffar och träff med nämndsordförande.

Beslutsunderlag

Signature reference: c1ec69d2-88c6-4678-87ff-ad91dcb40365

-

Muntlig information Mari Jonsson och Emma Källberg, 2021-03-09

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-03-09
Kommunstyrelsen

§ 49 Delgivningar
Beslut
Redovisningen av delgivningar godkänns.

Ärendet

Signature reference: c1ec69d2-88c6-4678-87ff-ad91dcb40365

Följande delgivningar redovisas:
- Uppföljning av kommunstyrelsens beslut och uppdrag
- Protokoll 2021-02-11 Borlänge Energi
- Protokoll 2021-02-11 Borlänge Energi
- Protokoll 2021-02-26 Borlänge Energi
- Protokoll 2021-01-21 Bergslagsbanan
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Sammanträdesdatum

2021-03-09
Kommunstyrelsen

§ 50 Redovisning av delegationsbeslut
Beslut
Redovisningen av delegationsbeslut godkänns.

Ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän i enighet med
kommunstyrelsens delegationsordning.
Dessa beslut ska redovisas till kommunstyrelsen. Redovisningen innebär inte att kommunstyrelsen omprövar
eller fastställer delegeringsbesluten. Däremot får kommunstyrelsen återta lämnad delegering eller föregripa
ett beslut i ett enskilt ärende av den som fått beslutanderätten genom att själv ta över ärendet och fatta
beslut.
Följande delegationsbeslut redovisas:
Kommunstyrelsens ordförande
För perioden 2021-02-02 till 2021-03-09
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Plan- och markchef
För perioden 2021-02-02 till 2021-03-09

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

21 (22)

Sammanträdesdatum

2021-03-09
Kommunstyrelsen

§ 51 Övrig fråga angående beslut fattat av arbetsgivardelegat
Beslut
Övrig fråga godkänns och tas till protokollet.

Ärendet
Jonas Hillerström (KD) frågar om ett beslut fattat av arbetsgivardelegaten 2021-02-03 gällande vaccinering på
arbetstid. Jonas Hillerström (KD) har två frågeställningar. Vem har tagit beslutet och vem har utsett
beslutsfattaren.
Kommunstyrelsens ordförande Jan Bohman (S) med stöd av Mari Jonsson (S) redogör för hur
arbetsgivardelegaten är utsedd. Detta skedde i samband med revideringen av kommunstyrelsens reglemente
samt revidering av arvodesreglemente på kommunfullmäktige i december 2020.
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Enligt kommunstyrelsen delegationsordning är, 10.14 Besluta i frågor om tolkning och tillämpning av lag,
avtal och andra bestämmelser rörande förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess
arbetstagare, delegerat till arbetsgivardelegaten.
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Sammanträdesdatum

2021-03-09
Kommunstyrelsen

§ 52 Lägesrapport covid-19
Beslut
Lägesrapporten godkänns och tas till protokollet.

Ärendet
Kommundirektör Åsa Granat ger en lägesrapport om covid-19.
Det genomförs löpande avstämningar med bolagen där läget är förhållandevis lugnt.
Det finns enstaka fall inom särskilda boenden och i ordinärt boende. Covid-avdelningen på Borlänge sjukhus
är i nuläget stängd då den är tom. Omsorgsnämnden arbetar med ett svar på kritik från Inspektionen för vård
och omsorg. Gymnasiet har 50 % distansundervisning efter dialog med smittskydd. Maserskolan och
vuxenutbildningen är stängd och kommer hålla distansundervisning på grund av smitta i personalen.
Smittspårning sker.
Arbetsmiljöverket inspekterar smittoriskutsatta branscher, där exempel är skola och kollektivtrafik
Gravida kommer att tillhöra riskgrupp redan från graviditetsvecka 22.
Arbetet med att organisera vaccinationer ses som ett gemensamt arbete i samhället och kommunen kommer
att bidra genom att hålla med lokaler. Personalen i Borlänge kommun ska kunna vaccinera sig under
arbetstid mer information finns på insidan.
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Region Dalarna har skickat ut en skriftlig information om vaccineringen som kommer att ske utefter
beslutade åldrar.
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