
 

 
 
 

 
Samhällsbyggnadsutskottet 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1(5) 

Sammanträdesdatum 

2021-08-03 
 

 

  
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

Plats och tid Kommunhuset, digitalt sammanträde, tisdagen den 3 augusti 2021 klockan 08:30-09:00 

Ledamöter Fredrik Rönning (S), ordförande 
Ingemar Hellström (S) 
Helena Andersson (S) 
Jan Tholerus (C) 
Lotta Gunnarsson (M) 

 
 

   
 

Övriga närvarande Göran Pålsson, gatuchef 
Mona Hyttsten, kommunsekreterare 

 

Justerare Lotta Gunnarsson 

Justeringens plats och tid Kommunhuset, måndag den 9 augusti 2021, klockan 14:00 
 

Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 72-74 
 Mona Hyttsten  

 Ordförande 

  

 Fredrik Rönning  

 Justerare 

  

 Lotta Gunnarsson  

 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Instans Samhällsbyggnadsutskottet 

Sammanträdesdatum 2021-08-03 

Datum då anslaget sätts upp 2021-08-09 Datum då anslaget tas ned 2021-08-31 

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset 
 

Underskrift 

  

 Mona Hyttsten  
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§ 72 Dnr 2020/00605  

Reservation del av fastigheten Västansjö 2:7 

Samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Reservationsavtal gällande del av fastigheten Västansjö 2:7 godkänns.  

Ärendebeskrivning 

Tekniska kontoret har upprättat förslag till reservationsavtal mellan 

Smedjebackens kommun och Zinkhus AB (559203-0612) gällande  

del av fastigheten Västansjö 2:7. 

Köparen, Zinkhus AB, har för avsikt att bygga solcellspark i kombination 

med nyuppförande av industrihall/serverhall om 1500 kvm på det aktuella 

området. 

Smedjebackens kommun förbinder sig att sälja område om ca 24 000 kvm 

till köparen under förutsättning att köparen har genomfört de första två 

etapperna av solcellsutbyggnaden på dennes fastighet, samt är i behov av 

ytterligare markområde för expansion.  

Reservationsavtalet är giltigt till 2022-12-31.     

_____ 

Beslutsunderlag 

Tekniska chefens tjänsteskrivelse 

Reservationsavtal 

Karta 
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§ 73 Dnr 2021/00027  

Uppdaterad underhållsplan gata 2021 

Samhällsbyggnadsutskottets beslut 

Fördelningen av extra underhållsinsatser för gata godkänns enligt förslaget. 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen beslöt den 8 juni 2021 att anslå extramedel för utökat 

gatuunderhåll om 5 000 000 kronor.  

Gatuchefen har upprättat förslag till uppdatering av underhållsplanen med 

nya objekt som kan inrymmas genom det extra anslaget.  

Smedjebackens kommuns tätorter med kommunala vägar är Smedjebacken, 

Söderbärke, Vad och Harnäs. Efter genomförd inventering av kommunens 

vägar visar det sig att det finns ett stort underhållsbehov. Tekniska kontoret 

har valt att uppdatera underhållsplanen med satsningar i Vad, Söderbärke 

och Smedjebacken. Fördelningen av insatser på respektive ort har gjorts 

utifrån procentuell fördelning av meter asfalterad väg.  

I Harnäs har en väg precis åtgärdats med planerat underhåll utifrån tidigare 

beslutad underhållsplan.  

Underhållsplanen delas upp i tre etapper där etapp ett i huvudsak är 

toppningsåtgärder som måste utföras snarast, dock senast 15 oktober 2021. 

I etapp två och tre tas befintlig asfalt bort och ny asfalt läggs på grusbädd, 

utföres senast 30 november 2021.      

_____ 

Beslutsunderlag 

Gatuchefens tjänsteskrivelse 

Underhållsplan sammanställning 

Kartbilaga 
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§ 74 Dnr 2021/00335  

Information - Rekrytering kostchef 

Samhällsbyggnadsutskottets beslut 

Informationen godkänns.  

Ärendebeskrivning 

Kommunens kostchef har lämnat in en uppsägning på egen begäran från 

tjänsten som kostchef i kommunen. Tjänsten avslutas den 30 september.  

Rekryteringsarbetet har inletts och beräknas vara avslutat för beslut om 

anställning av ny chef vid samhällsbyggnadsutskottets sammanträde den  

21 september 2021. I kravprofilen har några viktiga krav och egenskaper 

lyfts fram. Det handlar om en högskoleutbildad chef inom kostekonomi med 

tidigare erfarenhet av personalansvar. Chefen behöver också goda 

ekonomiska kunskaper och ha personlig kompetens där flexibilitet, lyhördhet 

och kommunikativ förmåga sätt högt.    

_____ 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadschefens tjänsteskrivelse 

Kravspecifikation kostchef 

 

 


