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§ 56 Dnr 2020/00086  

Information och ekonomisk uppföljning från nämnder 
och styrelser 

Kommunfullmäktiges beslut 

Informationen tas emot och läggs till handlingarna.       

Uppföljning 

Kommunalråd Fredrik Rönning informerar om aktuellt läge gällande 

Coronapandemin i Smedjebackens kommun. Staben för pandemiplanering är 

fortsatt aktiverad och sammanträder för närvarande två gånger per vecka.  

Smittspridningen ökar i Dalarna och även i Smedjebackens kommun. 

Lägesbilden inom kommunens verksamheter är stabil.   

Avstämningar sker regelbundet med Länsstyrelsen Dalarna och Region 

Dalarna.  

Ekonomisk prognos för helår 2020 

- Kommunstyrelsen 

- Kommunstyrelseförvaltningen nollresultat,  

- Samhällsbyggnadsförvaltningen -827 mkr 

- Familje- och utbildningsförvaltningen -1,2 mkr 

- Omsorgsnämnden nollresultat 

- Miljö- och byggnadsnämnden +346 

- Kulturnämnden nollresultat 

- VBU nollresultat 

- Bärkehus AB +4,5 mkr 

- Smedjebacken Energi AB/Energi Nät AB +8 mkr 

- Barken Vatten & Återvinning nollresultat 

- WBAB nollresultat 

- Revisionen nollresultat     

_____ 
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§ 57 Dnr 2020/00412  

Delårsrapport Smedjebackens kommun 2020-08-31 

Kommunfullmäktiges beslut 

Delårsrapport för Smedjebackens kommun 2020-08-31 godkänns. 

Ärendebeskrivning 

Ekonomiavdelningen har sammanställt delårsrapport för Smedjebackens 

kommun per 2020-08-31. 

 

_____ 

Beslutsunderlag 

Delårsrapport Smedjebackens kommun 2020-08-31 

Koncernekonomichefens tjänsteskrivelse 

Arbetsutskottet 2020-09-22 § 90 

Kommunstyrelsen 2020-10-06 § 143 
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§ 58 Dnr 2020/00534  

Investeringsbudget 2021 samt plan 2022-2023 

Kommunfullmäktiges beslut 

Investeringsbudget för 2021 och plan för 2022-2023 fastställs. 

Ärendebeskrivning 

Tekniska kontoret har sammanställt förslag till investeringsbudget för 2021 

med plan för 2022-2023. 

För 2020 är investeringar upptagna med 35 080 000 kronor. 

Yrkanden 

Ingemar Hellström (S), Calle Morgården (MP), Lotta Gunnarsson (M)  

och Vanja Larsson (V) yrkar bifall kommunstyrelsens förslag.  

Jan Tholerus (C) yrkar avslag till posterna med ospecificerade medel i 

investeringsbudgeten.  

Efter framställd proposition mellan kommunstyrelsens förslag och  

Jan Tholerus förslag förklarar ordförande att kommunfullmäktige  

beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag.  

Reservation 

Mot beslutet reserverar sig Jan Tholerus (C), Göran Engström (C),  

Linus Karlén (C) och Adam Waller (C).   

_____ 

Beslutsunderlag 

Investeringsbudget 2021 med plan för 2022-2023 

Samhällsbyggnadsutskottet 2020-10-27 § 86 

Kommunstyrelsen 2020-11-10 § 158 
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§ 59 Dnr 2020/00413  

Budget 2021, plan 2022-2023 Smedjebackens kommun 

Kommunfullmäktiges beslut 

Budget för 2021 med plan 2022-2023 fastställs. 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsens budgetberedning har, efter genomgång med nämnderna, 

upprättat förslag på budgetramar för 2021 samt plan 2022-2023.  

Ekonomiavdelningen har sammanställt budget för 2021 med plan  

2022-2023. 

Yrkande 

Fredrik Rönning (S), Lotta Gunnarsson (M), Jan Tholerus (C), Vanja Larsson 

(V), Calle Morgården (MP), Synnöve Zachrisson-Nording (L),   

Göran Engström (C) och Karin Winqvist (M) yrkar bifall till 

kommunstyrelsens förslag.  

Johan Persson (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med följande 

tilläggsförslag: 

- Familje- och utbildningsnämnden får i uppdrag att utreda och presentera 

förslag till politiken under 2021 om hur Smedjebackens kommun kan 

införa barnomsorgspeng. 

- Familje- och utbildningsnämnden får i uppdrag att utreda och presentera 

förslag till politiken under 2021 om hur Smedjebackens kommun kan 

införa motprestation på utbetalning av försörjningsstöd.  

- Omsorgsnämnden får i uppdrag att utreda och presentera förslag till 

politiken under 2021 om hur Smedjebackens kommun kan införa 

språkkrav för att arbeta i vården.  

Fredrik Rönning (S) yrkar avslag till Johan Perssons tilläggsyrkanden.  

Efter framställd proposition mellan bifall till Johan Perssons tilläggsyrkanden 

och Fredrik Rönnings yrkande om avslag till tilläggsyrkandena, förklarar 

ordförande att kommunfullmäktige beslutat  

att avslå tilläggsyrkandena.  

Reservation  

Johan Persson (SD), Pia Johansson (SD), Per-Erik Hellström (SD) och 

Andreas Edvardsson (SD) reserverar sig mot beslutet gällande 

tilläggsyrkandena. 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

9(51) 

Sammanträdesdatum 

2020-11-23 
 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

Beslutsunderlag 

Budget 2021 med plan 2022-2023 

Arbetsutskottet 2020-10-27 § 98 

Kommunstyrelsen 2020-11-10 § 159 
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§ 60 Dnr 2020/00518  

Skattesats 2021 

Kommunfullmäktiges beslut 

Den kommunala skattesatsen för 2021 fastställs till 22:46. 

Ärendebeskrivning 

Skattesatsen för innevarande år 2020 är 22:46 per skattekrona. 

Budgetförslaget för 2021 är beräknat utifrån oförändrad skattesats. 

_____ 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottet 2020-10-27 § 99 

Kommunstyrelsen 2020-11-10 § 160 
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§ 61 Dnr 2020/00567  

Borgensram 2021 kommunkoncernen 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar, att så som för egen skuld ingå borgen  

för Smedjebacken Energi AB, Barken Vatten & Återvinning AB och 

Bärkehus AB:s låneförpliktelser upp till högsta lånebelopp om  

675 miljoner kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att så som för egen skuld ingå borgen till 

Wessman Barken Vatten & Återvinning AB om låneförpliktelser upp till 

högsta lånebelopp om 20 miljoner kronor, jämte därpå löpande ränta och 

kostnader. 

Ärendebeskrivning 

De kommunala bolagen har med hänsyn tagen till sin upplåning samt 

investeringsplaner för 2021 föreslagit följande borgensramar: 

Barken Vatten & Återvinning AB 215 000 000 kr 

Bärkehus AB   380 000 000 kr 

Smedjebackens Energi AB (koncern)   80 000 000 kr 

Till Wessman Barken Vatten & Återvinning AB (WBAB) har kommunen 

ingått en solidarisk borgen tillsammans med Ludvika kommun om 40 000 000 

kr.  Målet är att bolaget som är ett driftbolag inte ska ha  

någon upplåning, utan att eventuell upplåning ska ske i Barken  

Vatten & Återvinning AB och motsvarande i Ludvika kommuns nya 

anläggningsbolag. WBAB bör därför snarast amortera av befintligt  

lån så att borgensåtagandet kan avslutas inför år 2022.   

Yrkanden 

Ingemar Hellström (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.   

_____ 

Beslutsunderlag 

Koncernekonomichefens tjänsteskrivelse 

Lån och lånebehov sammanställning   

Arbetsutskottet 2020-10-27 § 100 

Kommunstyrelsen 2020-11-10 § 161 
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§ 62 Dnr 2020/00544  

Taxa för sotning och brandskyddskontroll 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Taxa för sotning och brandskyddskontroll fastställs.  

Taxan höjs från 454,42 kronor per timme till 464,14 kronor per timme.  

2. Taxan för sotning och brandskyddskontroll justeras årligen enligt 

sotningsindex som fastställs av Sveriges Kommuner och Regioner.  

3. Taxan gäller från 1 april 2021 och tillsvidare. 

Ärendebeskrivning 

Miljö- och byggnadsnämnden beslöt 2020-10-14 § 77 att överlämna den nya 

taxan för sotning och brandskyddskontroll (taxan höjs från 454,42 kronor per 

timme till 464,14 kronor timme) till kommunfullmäktige för godkännande, 

samt att taxan årligen ska justeras enligt sotningsindex. 

Kommunen är enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor skyldig att 

genomföra sotning och brandskyddskontroll av eldstäder och rökkanaler i 

fastigheter i kommunen. 

Taxan är justerad enligt sotningsindex med 2,14 %. Taxan för sotning och 

brandskyddskontroll justeras årligen enligt sotningsindex som fastställs av 

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). 

De värden som ligger till grund för sotningsindex är dels löneökningar i 

löneavtalet mellan Sveriges Skorstensfejarmästares Riksförbund och Svenska 

Kommunalarbetarförbundet, dels Konsumentprisindex för  

12-månadersförändring i februari. 

Taxan gäller från 2021-04-01 och tillsvidare.   

Yrkanden  

Joakim Lundgren (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.      

_____ 

Beslutsunderlag 

Miljö- och byggnadsnämnden § 77 

Taxa för sotning och brandskyddskontroll    

Arbetsutskottet 2020-10-27 § 101 

Kommunstyrelsen 2020-11-10 § 180 

Kommunstyrelsen 2020-11-10 § 162                       
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§ 63 Dnr 2020/00547  

Taxor inom plan- och bygglagens område 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Taxa för plan-, kart-och bygglovsverksamheten fastställs.  

2. Taxan gäller från 1 januari 2021 och tillsvidare. 

Ärendebeskrivning 

Miljö- och byggnadsnämnden beslöt 2020-10-14 § 80 att föreslå 

kommunfullmäktige att anta taxa för plan-, kart-och bygglovsverksamheten 

2021. 

I plan- och bygglagen PBL 12 kap. 10 § anges att grunderna för hur avgifterna 

beräknas ska anges i en taxa som beslutas av kommunfullmäktige. Denna 

taxemodell bygger på principerna som anges i ”Plan- och bygglovtaxa, 

inklusive kart- och mättaxa” utgiven av Sveriges Kommuner och Regioner, 

SKR. 

Taxan är kommunens medel för att ta betalt för handläggningen av exempelvis 

bygglov och vissa andra ärenden enligt plan- och bygglagen, PBL. Att upprätta 

och besluta om taxan är kommunens ansvar. Som stöd i arbetet tar SKR fram 

underlag för konstruktion av taxan. Arbetet med de kommunala taxorna är en 

kontinuerligt pågående process. 

Taxan är i stort sett oförändrad sedan föregående år, taxan för detaljplaner har 

justerats till högre belopp, men då ingår karta, fastighetsförteckning och 

annonsering i samtliga planer. Detta är för att förenkla handläggningen, men 

även för exploatörer genom att få ett ”paketpris”. 

Yrkanden  

Joakim Lundgren (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag     

_____ 

Beslutsunderlag 

Miljö- och byggnadsnämnden § 80 

Plan-, kart- och bygglovstaxa 

Arbetsutskottet 2020-10-27 § 102 

Kommunstyrelsen 2020-11-10 § 163 
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§ 64 Dnr 2020/00545  

Taxor och avgifter inom livsmedelslagstiftningens 
område 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Taxorna inom livsmedelslagstiftningen fastställs.   

2. Miljö- och byggnadsnämnden ska årligen uppräkna timtaxan inom 

livsmedelslagstiftningen i enlighet med PKV, prisindex för kommunal 

verksamhet. 

3. Taxan gäller från 1 januari 2021 och tillsvidare. 

Ärendebeskrivning 

Miljö- och byggnadsnämnden beslöt 2020-10-14 § 78 att föreslå 

kommunfullmäktige att godkänna taxorna inom livsmedelslagstiftningen för 

2021, samt att miljö- och byggnadsnämnden årligen ska uppräkna timtaxan 

inom livsmedelslagstiftningen i enlighet med PKV, prisindex för kommunal 

verksamhet. 

Taxebestämmelser antas av kommunfullmäktige och ligger till grund för 

enskilda beslut om avgifter i enlighet med livsmedelslagstiftningen. Grunden 

för kommunens avgiftsuttag är kontrollförordningen för livsmedel (EU) 

2017/625 och den svenska regleringen som finns i livsmedelslagen (2006:804), 

livsmedelsförordningen (2006:813) och förordning (2006:1166) om avgifter 

för offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter. 

 

Avgifter tas också ut i samband med offentlig kontroll som ursprungligen inte 

var planerad. Kontroll som ursprungligen inte var planerad kan handla om 

kontroll som har blivit nödvändig efter att brister upptäckts under den 

planerade kontrollen, och myndigheten behöver komma tillbaka en extra gång 

för att kontrollera att bristerna är åtgärdade. 

Timtaxan för offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningen föreslås bli 1327 

kronor per timme. Timtaxan för extra offentlig kontroll föreslås bli 1124 

kronor timme.   

Yrkanden  

Joakim Lundgren (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.   
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Beslutsunderlag 

Miljö- och byggnadsnämnden § 78    

Taxa inom livsmedelslagstiftningens område 

Arbetsutskottet 2020-10-27 § 103 

Kommunstyrelsen 2020-11-10 § 164                        
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§ 65 Dnr 2020/00576  

Avgifter omsorgsnämndens matpriser 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Priset för helt matabonnemang fastställs till 3 520 kronor. 

2. Priset för färdiglagad mat som distribueras hem till den enskilde  

ska vara oförändrat – 60 kronor per portion.  

3. Priserna gäller från 1 januari 2021 och tillsvidare. 

Ärendebeskrivning 

De gällande matpriserna för 2020 är 3 450 kronor per månad för helt 

matabonnemang och 60 kronor per portion för färdiglagad mat som 

distribueras hem till den enskilde. 

Omsorgsnämnden beslöt 2020-10-14 § 70 att föreslå kommunfullmäktige att: 

- Priset för helt matabonnemang höjs till 3 520 kronor per månad. 

- Priset för färdiglagad mat som distribueras hem till den enskilde ska 

vara oförändrat. 

- Priserna gäller från och med den 1 januari 2021 och tillsvidare.   

Yrkanden  

Monica Forsgren (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag   

_____ 

Beslutsunderlag 

Omsorgsnämnden 2020-10-14 § 70  

Arbetsutskottet 2020-10-27 § 104 

Kommunstyrelsen 2020-11-10 § 165 
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§ 66 Dnr 2020/00575  

Avgifter för hunddagis 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Månadsavgiften för hund på hunddagis fastställs till 1 550 kronor. 

2. Avdraget på månadsavgiften då hunddagis måste stänga hålls oförändrat 

på 75 kronor per dag. 

3. Avgiften för tillfällig vistelse på hunddagis hålls oförändrad på  

100 kronor per dag. 

4. Avgifterna gäller från 1 januari 2021 och tillsvidare. 

Ärendebeskrivning 

De gällande avgifterna för hunddagis är: 

- 1 500 kronor per månad för hund på hunddagis. 

- Avdraget på månadsavgiften då hunddagis måste stänga 75 kronor per 

dag. 

- Tillfällig vistelse på hunddagis 100 kronor per dag. 

Omsorgsnämnden beslöt 2020-10-14 § 73 att föreslå kommunfullmäktige  

att den månatliga avgiften höjs till 1 550 kronor och övriga avgifter föreslås stå 

oförändrade.    

Yrkanden  

Monica Forsgren (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag  

_____ 

Beslutsunderlag 

Omsorgsnämnden 2020-10-14 § 73  

Arbetsutskottet 2020-10-27 § 105 

Kommunstyrelsen 2020-11-10 § 166 
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§ 67 Dnr 2020/00550  

Kulturnämndens taxor 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Avgifter i samband med uthyrning av Gruvstugan på Flogberget  

fastställs till: 

Föreningar    500 kronor 

Privatpersoner 1 500 kronor 

2. Kommunfullmäktige delegerar till kulturnämnden rätt att fastställa 

avgifter som rör guidningar och deltagar-/inträdesavgifter. 

Ärendebeskrivning 

Kulturnämnden beslöt 2020-10-15 § 39 att justera avgifter inom 

allmänkulturenhetens område enligt följande: 

- Avgiften för biljett till guidad kulturhistorisk visning höjs från 100 kr 

per person till 125 kronor per person från 18 år och äldre 

- Kostnaden för Flogbergets familje- eller barnvisningar fastställs till  

100 kronor per vuxen. Barn och unga under 18 år gratis.  

- Avgifter i samband med uthyrning av Gruvstugan på Flogberget:  

Föreningar betalar en avgift om 500 kronor 

Privatpersoner betalar en avgift om 1 500 kronor   

Yrkanden  

Vanja Larsson (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.    

_____ 

Beslutsunderlag 

Kulturnämnden § 39  

Arbetsutskottet 2020-10-27 § 106 

Kommunstyrelsen 2020-11-10 § 167 
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§ 68 Dnr 2020/00489  

Fritid - Taxor och avgifter 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Avgifter vid uthyrning av kommunens idrottsanläggningar fastställs.  

2. Avgiften för cirkus ska vara oförändrad. 

3. Avgifterna gäller från 1 januari 2021 och tillsvidare. 

Ärendebeskrivning 

Ett förslag för uppräkning av avgifter vid uthyrning av idrottsanläggningar 

inför 2021 har tagits fram av fritidschefen.  

För att avgifterna vid uthyrning ska följa med prisindex och 

kostnadsutvecklingen samt för att täcka kostnader för slitage, 

förbrukningsmaterial mm i runt om på våra anläggningar så föreslås en höjning 

inför 2021.  

Avgifterna för samtliga hallar, förutom Barken Arena, är uppräknade med i 

snitt 2 %, med en avrundning uppåt för att få en jämnare summa och göra det 

lättare vid fakturering och betalning. 

Övriga ändringar i förslaget (jämfört med 2020): 

- Barken Arena - har fått en uppräkning av avgifterna med 10 % för övriga 

hyresgäster än kommunens föreningar. Under 2019 gjordes en 

omvärldsanalys på liknande fotbollshallar runt om i Sverige där det 

upptäcktes att Barken Arena ligger lågt i avgift i förhållande till andra 

hallar. Det gjordes en uppräkning av avgiften 2020 för att närma sig 

övriga fotbollshallars avgifter och i detta förslag så görs en till höjning 

med 10% inför 2021 för att komma ännu närmare.  

- Cirkus – Fritidschefen föreslår att avgiften för cirkus tas bort och 

förhandlas vid varje tillfälle för plats där cirkus ska placeras i samråd med 

gatuchef.  

- Gym, Barken Arena – för att underlätta framtida tillgång till gymmet vid 

andra tider än dagtid, föreslås att avgift för enkel träning och 10-kort tas 

bort. Istället erbjuds ett fritt prova-på-tillfälle, månadskort och årskort där 

det kommer bli lättare att kvittera ut till exempel tagg för tillträde av 

gymmet.  

- MH Fritidsgård – endast festsalen står tillgänglig för uthyrning av 

fritidsavdelningen. Ingen uthyrning till fester eller liknande, då det är emot 
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kommunens uthyrningspolicy. Övriga ytor i fritidsgården är tomställda i 

samråd med tekniska och inväntar ny hyresgäst.  

Iordningställande av lokalen - före/efter arrangemang tas bort och 

debiteras enligt gällande timtaxa eller enligt lämnad offert. 

- Campingavgift – camping invid arenorna höjs till 75 kr/dygn.  

Yrkanden  

Fredrik Rönning (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag   

_____ 

Beslutsunderlag 

Bilaga 1: Avgifter idrottsanläggningar 2021 Idrottsanläggningar 

Bilaga 2: Avgifter idrottsanläggningar 2021 BA Gym 

Bilaga 3: Avgifter idrottsanläggningar 2021 Intern taxa 

Samhällsbyggnadsutskottet 2020-09-22 § 80 

Kommunstyrelsen 2020-11-10 § 168 
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§ 69 Dnr 2020/00493  

Räddningstjänsten taxor och avgifter 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Taxa för räddningstjänstens externa tjänster fastställs.  

2. Avgifterna gäller från 1 januari 2021 och tillsvidare 

Ärendebeskrivning 

Från räddningstjänsten föreligger förslag till revidering av taxor för 

räddningstjänstens externa tjänster. 

_____ 

Beslutsunderlag 

Taxor och avgifter för räddningstjänsten 

Samhällsbyggnadsutskottet 2020-09-22 § 81 

Kommunstyrelsen 2020-11-10 § 169 
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§ 70 Dnr 2020/00519  

Avfallstaxa 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Avfallstaxa för år 2021 fastställs.  

2. Avfallstaxan gäller från och med 1 januari 2021 och tillsvidare. 

Ärendebeskrivning 

Styrelsen för Barken Vatten & Återvinning AB har beslutat att föreslå 

kommunfullmäktige att fastställa avfallstaxa för år 2021. Avfallstaxan ska 

gälla från och med 2021-01-01 och tillsvidare. Avgifter nedan anges exklusive 

moms.  

Förändringar som föreslås införas i 2021 års avfallstaxa jämfört med 

nuvarande års avfallstaxa (2020):  

Avfallsinsamling  

- Kundkategori ”verksamhet säsong” tillagd  

- Taxa för krantömmande mark- och underjordsbehållare tillagd  

- Ingen avgiftshöjning för insamling av matavfall (brunt kärl)  

 

Slam från enskilda avloppsanläggningar  

- Tömnings- och behandlingsavgift anges i taxa och på faktura som ett 

enhetspris per tömning.  

- Tömnings- och behandlingsavgift upp till 3,0 m³ höjs från 1 071,20 kr  

till 1 145,60 kr  

- Tömnings- och behandlingsavgift 3,1-6,0 m³ höjs från 1 657,60 kr 

till 1 748,80 kr  

- Avgift för ytterligare m3 höjs från 276,00 till 291,20 kr/m3  

- Minireningsverk tömningsavgift 3,1-6,0 m³ tillagd  

- Minireningsverk tömningsavgift 0-3 m³ har höjts från 878,40  

till 1 328,80 kr  

- BDT-brunnar tömningsavgift i samband med tömning av sluten tank har 

höjts från 466,40 till 556,00 kr  

- Tömnings- och behandlingsavgift enbart BDT-brunn har höjts från 804,00 

till 875,20 kr  

- Latrin lämnad vid ÅVC höjs från 181,60 till 220,00 kr/st  

- Budningsavgift för tömning av fettavskiljare inom tre arbetsdagar tillagd   

- Övriga avgifter för enskilda avloppsanläggningar, latrin och fettavskiljare 

lämnas oförändrade. 
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För övriga avgifter i avfallstaxan föreslås en höjning med 12 % för att 

täcka:  

- Kapitalkostnader för ny återvinningscentral  

- Ökade behandlingsavgifter och fjärrtransporter på avfall  

- Beslutad avfallsförbränningsskatt per ton avfall (infördes 2020 med  

75 kr per ton) som höjs till 100 kr år 2021. Samt deponeringsskatt för aska 

och utsläppsrätter för förbränning av restavfall.  

- Ökade kostnader vid förlängd entreprenad av insamling av mat- och 

restavfall. 
 

Yrkanden  

Ingemar Hellström (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.      

_____ 

Beslutsunderlag 

VD Sabine Dahlstedts tjänsteskrivelse 

Avfallstaxa och prisbilaga    

Arbetsutskottet 2020-10-27 § 107 

Kommunstyrelsen 2020-11-10 § 170 
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§ 71 Dnr 2020/00520  

VA-taxa 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. VA-taxa för år 2021 fastställs. 

2. Taxan gäller från 1 januari 2021 och tillsvidare. 

Ärendebeskrivning 

Styrelsen för Barken Vatten & Återvinning AB har beslutat att föreslå 

kommunfullmäktige att anta förslag till VA-taxa för år 2021. Taxan gäller från 

och med 1 januari 2021 och tillsvidare.  

Taxehöjning föreslås av VA-taxan med 4 procent. Det är brukningsavgifterna 

som föreslås höjas. Anläggningsavgifterna föreslås  

vara oförändrade.  

Anledningen till höjningen är: 

- Ökade kapitalkostnader på de investeringar som gjorts 

- Ökade kostnader på förebyggande underhåll för att minska 

felavhjälpande åtgärder 

- Indexuppräkningar på ramavtal 

- Löneökningar befintlig personalstyrka  

Yrkanden  

Ingemar Hellström (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag   

_____ 

Beslutsunderlag 

VD Sabine Dahlstedts tjänsteskrivelse    

VA-taxa 2021   

Arbetsutskottet 2020-10-27 § 108 

Kommunstyrelsen 2020-11-10 § 171 
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§ 72 Dnr 2020/00492  

Avgifter inom gemensamma ATL-nämndens 
verksamhetsområde  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Föreslagna procentandelar, enligt utredning daterad den 30 september 

2020, fastställs. Beslutet gäller från 1 januari 2021 och tillsvidare. 

Avgifternas storlek framkommer när prisbasbeloppet är fastslaget av 

regeringen. 

2. Gemensamma nämndens avgifter justeras varje år med hänsyn till 

prisbasbeloppets förändring. Utgångsläget är avgifternas procentandel av 

2021 års preliminära prisbasbelopp enligt utredning daterad den 30 

september 2020. Avrundning av avgiften sker alltid till närmast högre 

100-tal kronor. Om prisbasbeloppet sänks så ska avgifterna inte sänkas. 

3. ”Tillämpningsregler för ansöknings- och tillsynsavgifter enligt 

alkohollagen” samt ”tillämpningsregler för ansöknings- och 

tillsynsavgifter enligt lag om tobak och liknande produkter, lag om handel 

med vissa receptfria läkemedel samt alkohollagen gällande folköl” 

godkänns. 

Ärendebeskrivning 

En översyn av avgifter inom gemensamma nämnden för alkohol, tobak och 

receptfria läkemedel har genomförts. Avgifterna har endast ändrats marginellt 

sedan starten år 2014. Nya tobakslagen har inneburit stora förändringar när det 

gäller handläggarnas uppgifter avseende utredning och tillsyn, vilket medför 

behov av fler och högre avgifter. 

Förslaget innebär att de antagna avgifterna baseras på en procentsats av 

prisbasbeloppet, avgifterna kommer att förändras i förhållande till nytt 

prisbasbelopp varje år. Grunden för procentsatsen är föreslagna avgifter för 

2021 och enligt SKR/Regeringen preliminärt prisbasbelopp för 2021.   

Yrkanden  

Joakim Lundgren (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.      

_____ 
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Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag ATL-nämnden 2020-10-13 § 127 

Utredning 2020-09-30 gällande avgifter inom gemensamma nämndens 

verksamhetsområde 

Arbetsutskottet 2020-10-27 § 110 

Kommunstyrelsen 2020-11-10 § 172     
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§ 73 Dnr 2020/00563  

Allmänna bestämmelser för användandet av 
Smedjebackens kommuns allmänna vatten- och 
avloppsanläggningar ABVA 20 

Kommunfullmäktiges beslut 

Allmänna bestämmelser för användandet av Smedjebackens kommuns 

allmänna vatten- och avloppsanläggningar ABVA 20 antas. 

Ärendebeskrivning 

Styrelsen för Barken Vatten & Återvinning AB beslöt 2020-09-07  

att överlämna förslag till allmänna bestämmelser för användandet av 

Smedjebackens kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar, ABVA 

20, till kommunfullmäktige för antagande.  

För fastighetsägares användning av den allmänna VA-anläggningen i 

Smedjebackens kommun gäller vad som föreskrivs i lagen om allmänna 

vattentjänster (2006:412) eller annan författning samt vad som föreskrivs i 

allmänna bestämmelser för användandet av Smedjebackens kommuns 

allmänna vatten- och avloppsanläggningar, ABVA 20. 

Fastighetsägare är skyldig att följa ändring i och tillägg till dessa allmänna 

bestämmelser. 

Huvudman för den allmänna VA-anläggningen i Smedjebackens kommun är 

Barken Vatten & Återvinning AB. 

Yrkanden  

Ingemar Hellström (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.       

_____ 

Beslutsunderlag 

Barken Vatten & Återvinning AB beslut 2020-09-07 inkl. bilaga ABVA 20  

Arbetsutskottet 2020-10-27 § 109 

Kommunstyrelsen 2020-11-10 § 173 
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§ 74 Dnr 2020/00461  

Kapitaliseringen av Kommuninvest Ekonomisk förening 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Smedjebackens kommun ska till Kommuninvest ekonomisk förening 

inbetala ett insatsbelopp om 1 800 000 kronor. Kommunstyrelsen 

bemyndigas att vidta de åtgärder som krävs med anledning av 

inbetalningen. 

2. Kommunstyrelsen bemyndigas att besluta om och vidta de ytterligare 

åtgärder som krävs för inbetalning av kapitalinsats i Kommuninvest 

ekonomiska förening till följd av ökade krav på kapitalinsats under åren 

2021-2024, upp till ett belopp motsvarande maximalt 1 300 kr/invånare. 

Ärendebeskrivning 

Om Kommuninvest 

Smedjebackens kommun är medlem i Kommuninvest Ekonomisk förening 

(”Ekonomiska föreningen”) Denna ekonomiska förening är en 

medlemsorganisation som utifrån en kommunal värdegrund företräder den 

kommunala sektorn i finansieringsfrågor. Upplånings- och 

utlåningsverksamheten bedrivs i det av Ekonomiska föreningen helägda 

dotterbolaget Kommuninvest i Sverige AB (publ) (”Kommuninvest”) 

Kommuninvests kreditvärdighet bärs upp av en solidarisk borgen från 

medlemmarna, vilken bidrar till att göra Kommuninvest till en attraktiv 

motpart för kvalificerade investerare och finansiella institutioner. 

Återbetalning av förlagslån 

I november 2010 upptog Ekonomiska föreningen förlagslån från medlemmarna 

omfattande 1 miljard kronor. Syftet med förlagslånen var att efter finanskrisen 

snabbt höja nivån på kapital i Kommuninvest i avvaktan på att kapitalet genom 

medlemsinsatser ökat till de nivåer som krävs av Finansinspektionen. 

Ekonomiska föreningen har därför använt lånebeloppet till att finansiera ett 

separat förlagslån från Ekonomiska Föreningen till Kommuninvest. Samtliga 

dåvarande medlemmar deltog i förlagslånen.  

Genom regeländringar får det befintliga förlagslånet till Kommuninvest inte 

längre inräknas in i kapitalbasen, vilket innebär att det inte längre fyller den 

tänkta funktionen att bidra till kapitaliseringen av Kommuninvest. 

Förlagslånen har därför diskuterats internt och vid medlemssamråd. 

Diskussionerna har resulterat i att det befintliga förlagslånet från Ekonomiska 

föreningen till Kommuninvest har sagts upp och återbetalats till den 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

29(51) 

Sammanträdesdatum 

2020-11-23 
 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

Ekonomiska föreningen. Till följd härav, och i enlighet med punkt 4.3 i 

Lånevillkoren, har även förlagslånen från medlemmarna till Ekonomiska 

Föreningen sagts upp av Föreningen. Förlagslånen ska därför återbetalas till 

medlemmarna. 

Eftersom Kommuninvest de kommande åren behöver tillföras nytt kapital 

erbjuds samtliga medlemmar som bidragit till förlagslånen att omedelbart 

använda sin del av förlagslånen för att öka sin kapitalinsats till Ekonomiska 

föreningen och således inbetala motsvarande belopp till ekonomiska 

föreningen i form av en kapitalinsats.  

Inbetalning av kapitalinsats 

För medlemskap i Föreningen krävs att en medlem bidrar med en kapitalinsats 

genom en obligatorisk medlemsinsats. Tidigare fanns det två nivåer på denna 

kapitalinsats som medlemmarna kunde välja mellan. Det har därutöver varit 

möjligt att delta med en tilläggsinsats.  

Vid föreningsstämman 2020 beslutades om en ändring av stadgarna så att en 

enda nivå på kapitalinsatsen i form av obligatorisk medlemsinsats ska gälla för 

samtliga medlemmar. Den nya nivån uppgår till 1 300 kronor per invånare för 

kommuner och 260 kronor per invånare för regioner, vilket samtliga 

medlemmar ska ha uppnått vid utgången av 2024. Den nya nivån har kopplats 

till en årlig trappa, där kravet ökar successivt under de kommande fyra åren 

enligt följande: 

År Kapitalinsats (kr/invånare)  
(kommun) 

Kapitalinsats (kr/invånare) 
(region) 

2020 900 180 
2021 1 000 200 
2022 1 100 220 
2023 1 200 240 
2024 1 300 260 

 

Smedjebackens kommuns insatskapital 

Smedjebackens kommuns insatskapital i Kommuninvest Ekonomiska förening 

är i dag 9 640 800 kronor (900 kr/inv x 10 712 inv, 2014 års befolkningstal).  

Till nästa år behöver insatskapitalet höjas till minst 10 712 000 kronor  

(1000 kr/inv x 10 712 inv, 2014 års befolkningstal). Förslaget från 

Kommuninvest är att kommunen använder återbetalt förlagslån (utbetalades 30 

september) på 1 800 000 kronor och betalar in det som kapitalinsats. Detta 

innebär att kommunens nya insatskapital blir 11 440 800 kronor  

(1068 kr/inv x 10 712 inv, 2014 års befolkningstal).  
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Yrkanden  

Fredrik Rönning (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.      

_____ 

Beslutsunderlag 

Koncernekonomichefens tjänsteskrivelse 

Information om kapitalisering från Kommuninvest, daterad 2020-09-03    

Arbetsutskottet 2020-10-27 § 111 

Kommunstyrelsen 2020-11-10 § 174 
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§ 75 Dnr 2020/00336  

Revidering länsövergripande skolskjutsreglemente  

Kommunfullmäktiges beslut 

Reviderat skolskjutsreglemente för Dalarnas län antas för bedömning av 

skolresor från och med höstterminen 2021. Reglementet tillämpas vid 

ansökningar via e-tjänst avseende resor från och med höstterminen 2021. 

Ärendebeskrivning 

Kollektivtrafikförvaltningen Region Dalarna har tillsammans med 

representanter från länets kommuner arbetat fram förslag till reviderat 

länsövergripande skolskjutsreglemente gällande förskoleklass, grundskola, 

grundsärskola och gymnasiesärskola att gälla från höstterminen 2021. 

Förslaget har tagits fram efter önskemål från kommuner och i uppdrag av 

Regionstyrelsen genom regionplanen.  

Skolskjutsreglementet tillhör länets kommuner - huvudmän för skolskjuts. 

Syftet är att förtydliga gällande regler för skolskjuts i länet och anpassa till 

dagens samhälle och trafik. I varje kommun fastställs också en bilaga till 

huvudavtalet med lokala regler.  

Beslut om rätten till skolskjuts grundar sig på skollagen och 

skolskjutsreglementets bestämmelse och beslutas av respektive kommun.  

Familje- och utbildningsnämnden beslöt 2020-10-08 § 61 att föreslå att 

reviderat skolskjutsreglemente för Dalarnas län antas för bedömning av 

skolresor från och med höstterminen 2021. Reglementet tillämpas vid 

ansökningar via e-tjänst avseende resor från och med höstterminen 2021.  

Yrkanden  

Bengt Norrlén (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.     

_____ 

Beslutsunderlag 

Familje- och utbildningsnämnden 2020-10-08 § 61 

Skolskjutsreglemente för Dalarnas län  

Arbetsutskottet 2020-10-27 § 112 

Kommunstyrelsen 2020-11-10 § 175 
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§ 76 Dnr 2020/00539  

Lokalt skolskjutsreglemente Smedjebackens kommun 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Lokal bilaga till skolskjutsreglementet för Smedjebackens kommun antas 

för bedömning av skolresor från och med höstterminen 2021. Reglementet 

tillämpas vid ansökningar via e-tjänst avseende resor från och med 

höstterminen 2021.  

2. Första skolkortet är gratis, därefter tas en administrativ avgift på 100 kr för 

varje borttappat/förstört skolkort. 

Ärendebeskrivning 

Familje- och utbildningsnämnden beslöt 202-10-08 § 62 att föreslå 

kommunfullmäktige besluta att lokal bilaga för Smedjebackens kommun antas 

för bedömning av skolresor från och med höstterminen 2021. Reglementet 

tillämpas vid ansökningar via e-tjänst avseende resor från och med 

höstterminen 2021. 

En viktig ändring i det nya reglementet är att första skolkortet är gratis, 

därefter tar kommunen ut en administrativ avgift på 100 kr för varje 

borttappat/förstört skolkort. Skolkorten har tidigare varit kostnadsfria. 

Lokala regler fastställs i respektive kommun och är en bilaga till 

huvuddokumentet – Skolskjutsreglemente för förskoleklass, grundskola, 

grundsärskola och gymnasiesärskola i Dalarnas län.      

Regler 

3.1 Skolskjuts 

3.1.2  Upptagningsområden 

-  Elever tillhörande områden kring Åsmansbo, Finnbo, Vibberbo, 

Jobsbo, Gunnars, Villastan, Backbyn, Vanbo, Vanhäll samt Stensbo i 

årskurs F-9 erhåller skolskjuts till Röda Berga och Bergaskolan. 

-  Elever tillhörande områden kring Gubbo, Silfhyttan, Västermoren, 

Östermoren, Skommarbo, Källänget samt Österbo erhåller skolskjuts i 

årskurs F-6 till Vinsboskolan och i årskurs 7-9 till Bergaskolan. 

-  Elever tillhörande områden kring Björsjö, Snöån, Hällsjön samt 

Pjantbo, erhåller skolskjuts i årskurs F-6 till Hagge skola och i årskurs 

7-9 till Bergaskolan. 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

33(51) 

Sammanträdesdatum 

2020-11-23 
 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

-  Elever boende i områden kring Harnäs, Sjöbo, Fiskarbo, Fösarbo samt 

Lernbo erhåller skolskjuts för årskurs F-6 till Hagge skola.  

För elever i årskurs 7-9 beviljas skolskjuts till Bergaskolan. 

-  Elever tillhörande områden kring Söderbärke, Vad, Björsbo, 

Viksberg, Tolvsbo, Malingsbo, Bisen, Nyhammar, Källan, 

Perhindersbo, Larssveden, Ängeby erhåller skolskjuts i årskurs F-3 till 

Vad skola och i årskurs 4-9 på Kyrkskolan i Söderbärke. 

3.1.4  Väntetiden ska endast i undantagsfall uppgå till 45 minuter morgon 

respektive eftermiddag utifrån skolans ramtider. 

3.1.6  Om eleven har lång resväg, kan den sammanlagda restiden för 

skolskjuts överstiga 60 minuter på morgon respektive eftermiddag. 

3.2  Skolväg 

3.2.1  Skolväg - avstånd 

För att vara berättigad till skolskjuts enligt ovan angivna 

upptagningsområden ska färdvägens längd vara; 

F-klass 2 kilometer 

Åk 1-6 3 kilometer 

Åk 7-9 4 kilometer 

3.2.4  Avsteg från avståndsreglerna kan ske då likformighet inom ett väl 

avgränsat bostadsområde tillämpas. 

3.2.5  Avsteg 

-  Riksväg 66 räknas som farlig skolväg och ska inte korsas av elever i 

åk F-6. Skolskjutshandläggaren avgör vilken form av skolskjuts som 

är lämplig utifrån elevens ålder. 

9. Kommunala beslut och taxor 

9.1  Första skolkortet är gratis, därefter tar kommunen ut en administrativ 

avgift på 100 kr för varje borttappat/förstört skolkort. 

Varje kommun kan ta egna beslut under ovanstående rubriker. Den lokala 

bilagan kan variera mellan kommunerna.  

Yrkanden  

Bengt Norrlén (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.     

_____ 
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Beslutsunderlag 

Familje- och utbildningsnämnden 2020-10-08 § 62  

Arbetsutskottet 2020-10-27 § 113 

Kommunstyrelsen 2020-11-10 § 176 
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§ 77 Dnr 2020/00202  

Partistöd 2021 samt redovisning 2019  

Kommunfullmäktiges beslut 

Partistöd för år 2021 utbetalas till samtliga partier som finns representerade i 

kommunfullmäktige i Smedjebackens kommun, i enlighet med gällande regler 

för partistöd. 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige har att fatta det årliga beslutet (4 kap.32§ KL) om 

utbetalning av partistöd för år 2021. 

Under 2020 har samtliga politiska partier i kommunfullmäktige lämnat 

redovisningar för sina verksamheter under 2019, i enlighet med det lokala 

regelverket. Partistöd för innevarande år har betalts ut halvårsvis.  

Yrkanden  

Carin Runeson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag      

_____ 

Beslutsunderlag 

Redovisning partistöd från respektive parti 

Arbetsutskottet 2020-10-27 § 115 

Kommunstyrelsen 2020-11-10 § 177 
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§ 78 Dnr 2020/00543  

Bildande av VA-verksamhetsområde Näsberget 

Kommunfullmäktiges beslut 

VA-verksamhetsområde för vatten och avlopp på Näsberget antas i enlighet 

med miljö- och byggnadsnämndens förslag. 

Ärendebeskrivning 

Näsbergets detaljplan har vunnit laga kraft. Planområdet tangerar till 

kommunalt verksamhetsområde för vatten och avlopp. Även Näsbergets 

planområde föreslås anslutas till kommunalt verksamhetsområde för vatten och 

avlopp. Wessman Barken Vatten & Återvinning AB ansvarar för utbyggnad av 

VA-anläggningen fram till förbindelsepunkt vid tomtgräns. Fastigheten Vad 

8:13 ligger precis vid utkanten på planområdet och vill även ingå i VA-

verksamhetsområdet.  

Miljö- och byggnadsnämnden beslöt 2020-10-14 § 76 att godkänna bildande 

av VA-verksamhetsområde på Näsberget enligt bifogad karta och skickar 

ärendet vidare för beslut. 

Yrkanden  

Lena Ludvigsson-Olafsen (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag      

_____ 

Beslutsunderlag 

Miljö- och byggnadsnämnden 2020-10-14 § 76 

Karta VA-verksamhetsområde Näsberget  

Samhällsbyggnadsutskottet 2020-10-27 § 91    

Kommunstyrelsen 2020-11-10 § 178 
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§ 79 Dnr 2020/00582  

Samarbetsavtal för den gemensamma servicenämnden 

Kommunfullmäktiges beslut 

Uppdaterat samarbetsavtal för den gemensamma servicenämnden antas. 

Ärendebeskrivning 

Den gemensamma servicenämnden beslöt 2020-10-26 § 20 att anta förslag till 

uppdaterat samarbetsavtal och översända det till samverkande kommuner för 

slutligt antagande i respektive fullmäktige.  

Samarbetsavtalet föreslås gälla från och med 1 januari 2021, och gör de 

samverkande kommunerna uppmärksamma på att kostnaderna ska arbetas in i 

budget för 2021. 

Punkt 9.1 i samarbetsavtalet ändras till: 

Fördelningsnyckeln för medlemsbidrag/grundbidraget för respektive kommun 

ska grundas per antalet användare. Slutjustering ska göras i mars varje år. 

Kostnader som inte ingår i grundbidraget ska finansieras via en tjänstekatalog.  

Punkt 12 andra stycket ändras till: 

Samordningsgruppen består av kommunchef i Smedjebacken kommun och 

kommundirektör i Ludvika kommun och/eller de tjänstepersoner som 

respektive kommunchef utser.   

Yrkanden  

Fredrik Rönning (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.       

_____ 

Beslutsunderlag 

Servicenämnden protokollsutdrag 2020-10-26 § 20 

Reviderat samarbetsavtal för den gemensamma servicenämnden 

Kommunstyrelsen 2020-11-10 § 180 

 

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

38(51) 

Sammanträdesdatum 

2020-11-23 
 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 80 Dnr 2019/00565  

Svar på motion (C) om jämställd utbetalning av 
försörjningsstöd 

Kommunfullmäktiges beslut 

Motionen anses besvarad.       

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige beslöt 2019-11-25 § 84 att remittera motionsskrivelse 

från Linus Karlén (C) angående jämställd utbetalning av försörjningsstöd,  

till familje- och utbildningsnämnden för yttrande. 

Familje- och utbildningsnämnden beslöt 2020-04-02 § 21 att godkänna 

enhetschefens yttrande till motionen och överlämna det till 

kommunfullmäktige.  

Yrkanden  

Linus Karlén (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag  

_____ 

Beslutsunderlag 

Motionsskrivelse inkommen 2019-11-25 

Familje- och utbildningsnämnden 2020-04-02 § 21 inklusive yttrande  

Arbetsutskottet 2020-08-25 § 87 

Kommunstyrelsen 2020-09-08 § 134 

 

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

39(51) 

Sammanträdesdatum 

2020-11-23 
 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 81 Dnr 2020/00510  

Motion (M) om upprättande av strategisk 
lokalförsörjningsplan för Smedjebackens kommun 

Kommunfullmäktiges beslut 

Motionen remitteras till kommunstyrelsen för yttrande.      

Ärendebeskrivning 

Lotta Gunnarsson (M) har lämnat in en motionsskrivelse om upprättande  

av strategisk lokalförsörjningsplan för Smedjebackens kommun.  

I motionen yrkas att via extern konsult upprätta strategisk 

lokalförsörjningsplan för hela kommunen.         

_____ 

Beslutsunderlag 

Motion daterad 2020-09-23      
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§ 82 Dnr 2020/00601  

Motion (C) handlingsplan för suicidprevention 

Kommunfullmäktiges beslut 

Motionen remitteras till kommunstyrelsen för yttrande.        

Ärendebeskrivning 

Linus Karlén (C) har lämnat in en motionsskrivelse med yrkande om att 

Smedjebackens kommun upprättar en handlingsplan för suicidprevention.       

_____ 

Beslutsunderlag 

Motionsskrivelse   

 

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

41(51) 

Sammanträdesdatum 

2020-11-23 
 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 83 Dnr 2020/00451  

Medborgarförslag - Europarådets resolution 1815 
gällande elektromagnetiska fält 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för handläggning  

och beslut.    

2. Kommunfullmäktige ska informeras om beslutet.       

Ärendebeskrivning 

Ett medborgarförslag har inkommit om Europarådets resolution 1815 gällande 

elektromagnetiska fält.      

_____ 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag – Europarådets resolution 1815    
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§ 84 Dnr 2020/00248  

Fyllnadsval (M) - ersättare i omsorgsnämnden, 
gemensam ATL-nämnd och gemensam 
överförmyndarnämnd 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Karin Winqvist (M) utses till ersättare i omsorgsnämnden. 

2. Birgitta Ericsson-Granqvist (M) utses till ersättare i 

överförmyndarnämnden. 

3. Rolf Winqvist (M) utses till ersättare i ATL-nämnden.   

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige beslöt 2020-06-22 § 53 att godkänna avsägelse  

från Christina Brunell (M) som avsagt sig uppdragen som ersättare i 

omsorgsnämnden, gemensam ATL-nämnd och gemensam 

överförmyndarnämnd.  

Fyllnadsval förrättas enligt förslag från Moderaterna.       

_____ 

Beslutsunderlag 

Avsägelse inlämnad 27 april 2020  
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§ 85 Dnr 2020/00441  

Avsägelse som ledamot i miljö- och byggnads-nämnden 
(S) 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Avsägelsen godkänns.     

2. Vesa Panula (S) utses till ledamot i miljö- och byggnadsnämnden.    

Ärendebeskrivning 

Frank Norgren (S) har inlämnat avsägelse från uppdraget som ledamot i miljö- 

och byggnadsnämnden.    

Fyllnadsval förrättas enligt förslag från Socialdemokraterna.      

_____ 

Beslutsunderlag 

Avsägelse 
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§ 86 Dnr 2020/00562  

Avsägelse som ledamot i miljö- och byggnads 
nämnden (S) 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Avsägelsen godkänns. 

2. Ann-Louise Ericsson utses till ledamot i miljö- och byggnadsnämnden.  

3. Britt-Marie Södarv utses till ersättare i miljö- och byggnadsnämnden.     

Ärendebeskrivning 

Lars Persson (S) har inlämnat avsägelse från uppdraget som ledamot i miljö- 

och byggnadsnämnden.  

Fyllnadsval förrättas enligt förslag från Socialdemokraterna    

_____ 

Beslutsunderlag 

Avsägelse 
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§ 87 Dnr 2020/00603  

Avsägelse som ersättare i miljö- och byggnads-nämnden 
(S) 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Avsägelsen godkänns. 

2. Barbro Ernebrink (S) utses till ersättare i miljö- och byggnadsnämnden 

från den 1 januari 2021.   

Ärendebeskrivning 

Christian Hörnicke (S) har inlämnat avsägelse från uppdraget som ersättare i 

miljö- och byggnadsnämnden. Avsägelsen gäller från och med 1 januari 2021.  

Fyllnadsval förrättas enligt förslag från Socialdemokraterna     

_____ 

Beslutsunderlag 

Avsägelse daterad 2020-11-11  
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§ 88 Dnr 2020/00536  

Avsägelse revisor (S) 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Avsägelsen godkänns. 

2. Fyllnadsval återremitteras för ytterligare handläggning.         

Ärendebeskrivning 

Från Ulla Andersson (S) föreligger avsägelse från uppdraget som 

lekmannarevisor i Smedjebackens kommun, Samarkand och Kolbäcksåns 

vattenvårdsförbund, samt som lekmannarevisorssuppleant i Bärkehus AB, 

Smedjebacken Energi AB och Smedjebacken Energi Nät AB. 

Avsägelsen gäller från 1 januari 2021.    

_____ 

Beslutsunderlag 

Avsägelse daterad 2020-10-11  
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§ 89 Dnr 2020/00586  

Avsägelse nämndeman 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Avsägelsen godkänns.  

2. Joakim Lundgren (S) utses till ny nämndeman.    

Ärendebeskrivning 

Frank Norgren har inlämnat avsägelse från uppdraget som nämndeman.  

Ny nämndeman utses för återstoden av perioden som är till utgången  

av år 2023.      

_____ 

Beslutsunderlag 

Avsägelse 
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§ 90 Dnr 2020/00588  

Avsägelse ersättare i kulturnämnden samt ersättare i 
Ekomuseum Bergslagen (C) 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Avsägelsen godkänns.  

2. Johanna Eriksson (C) utses till ersättare i kulturnämnden. 

3. Johanna Eriksson (C) utses till ersättare i Ekomuseum Bergslagen.      

Ärendebeskrivning 

Linus Karlén (C) har inlämnat avsägelse från uppdragen som ersättare i 

kulturnämnden samt ersättare i Ekomuseum Bergslagen.  

Fyllnadsval förrättas enligt förslag från Centerpartiet.      

_____ 

Beslutsunderlag 

Avsägelse 
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§ 91 Dnr 2020/00495  

Sammanträdestider 2021 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktiges sammanträdestider för 2021 fastställs.        

Ärendebeskrivning 

Förslag till sammanträdestider för kommunfullmäktige 2021 har upprättats.     

 

Kommunfullmäktige  
22 februari  
19 april  
21 juni  
20 september  
22 november  
20 december  

 

_____ 
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§ 92 Dnr 2020/00085  

Delgivningar  

Kommunfullmäktiges beslut 

Delgivningarna tas emot och läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Familje- och utbildningsnämndens beslut 2020-09-17 § 52 – Rapport icke 

verkställda beslut och avbrott enligt 4 kap. 1 § SoL 2:a kvartalet 2020 IFO    

_____ 

 

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

51(51) 

Sammanträdesdatum 

2020-11-23 
 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 93 Dnr 45682  

Avslutning 

Kommunfullmäktiges ordförande tackar ledamöter och ersättare för dagens 

sammanträde som genomfördes digitalt. 

Ordförande tackar också kommunfullmäktige för det gånga årets. Det har varit 

nya utmaningar och prövningar med anledning av Coronapandemin.  

Ordförande tillönskar samtliga ledamöter, ersättare och tjänstepersoner en god 

jul och gott nytt år.  

Kommunfullmäktiges vice ordförande önskar ordförande det samma.       

_____ 

 

 


