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Beslutande Ledamöter 

Se närvarolista på sida 2 

 Ersättare 
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Övriga närvarande Se närvarolista på sida 2 
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 Mona Hyttsten  

 Ordförande 
  

 Carin Runeson  

 Justerare 
  

 Lotta Gunnarsson                                      Calle Morgården  
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Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Instans Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 2022-04-25 

Datum då anslaget sätts upp 2022-04-29 Datum då anslaget tas ned 2022-05-24 

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset 
 

Underskrift 
  

 Mona Hyttsten  
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Närvarolista 
Beslutande  

Ledamöter Carin Runeson (S), ordförande 
John Andersson (S), vice ordförande 
Fredrik Rönning (S) 
Lotta Gunnarsson (M) 
Ingemar Hellström (S) 
Göran Engström (C) 
Thomas Björnhager (S) 
Gertrud Jernberg-Zernig (M) 
Jerry Jäger (SD) 
Lena Ludvigsson-Olafsen (S) 
Vanja Larsson (V) 
Jan Gustavsson (C) 
Åsa Engberg (S) 
Karin Winqvist (M) 
Pia Johansson (SD) 
Kalle Johansson (S) 
Calle Morgården (MP) 
Monica Forsgren (S) 
Hans Jansson (S) 
Kerstin Ernebrink (S) 
Jan Tholerus (C) 
Bengt Norrlén (S) 
Michaela Snygg (S) 
Torsten Åslund (L) 
Solweig Nyrede (S) 
Kristina Karlsson (M) 
Maria Söderlund (S) 
Joacim Lundgren (S) 
Per Erik Hellström (SD) 
Adam Waller (C) 
Andreas Edvardsson (SD) 

Tjänstgörande ersättare Mats Jakobsson (S) 
Kjell Andersson (V) 
Helena Giliusson (M) 

 

Övriga närvarande  

Tjänstemän Susanne Hedman-Jensen, kommunchef 
Mona Hyttsten, kommunsekreterare 

Övriga Andreas Boström, revisionen 
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Ärendelista 
§ 15 Dnr 2022/00075 

Ekonomisk uppföljning från nämnder och styrelser ............................................. 4 
§ 16 Dnr 2022/00005 
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§ 20 Dnr 2022/00114 
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§ 21 Dnr 2022/00132 
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§ 23 Dnr 2021/00474 

Motion om införskaffande av lekredskap för funktionsnedsatta på 
kommunala lekplatser (SD) ............................................................................... 16 

§ 24 Dnr 2022/00152 
Avsägelse av kommunala uppdrag (M) ............................................................. 19 

§ 25 Dnr 2022/00125 
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§ 26 Dnr 2022/00115 
Delgivningar april 2022 ..................................................................................... 21 
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§ 15 Dnr 2022/00075  

Ekonomisk uppföljning från nämnder och styrelser 

Kommunfullmäktiges beslut 
Informationen godkänns.      

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsens ordförande Fredrik Rönning informerar om 
krisledningsstabens arbete. 
Ekonomisk uppföljning från nämnder och styrelser  
Kommunstyrelsen  
- ks förvaltning ledning & stöd - nollresultat  
- ks samhällsbyggnadsförvaltning -1,5 Mkr 
Familje- och utbildningsnämnden -1,8 Mkr 
Omsorgsnämnden - nollresultat 
Miljö- och byggnadsnämnden - nollresultat 
Kulturnämnden - nollresultat 
VBU inkl. kulturskolan - nollresultat 
Bärkehus AB - inom budget 
Smedjebacken Energi AB - inom budget 
Barken Vatten & Återvinning – inom budget 
WBAB – inom budget          
_____ 
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§ 16 Dnr 2022/00005  

Årsredovisning och bokslut 2021 Smedjebackens 
kommun 

Kommunfullmäktiges beslut 
Årsredovisning för Smedjebackens kommun 2021 godkänns.  

Ärendebeskrivning 
Ekonomiavdelningen har sammanställt årsredovisning 2021 för 
Smedjebackens kommun. Årsredovisningen innehåller även en 
sammanställd redovisning för de kommunala bolagen. 

Miljoner kronor   Kommunen   Kommunkoncernen 

  Årsbokslut Årsbokslut  Årsbokslut Årsbokslut 

 Not 2021 2020  2021 2020 

           

Verksamhetens intäkter Not 1 108,2 117,9  406,8 450,6 

varav jämförelsestörande poster  0,0 0,0  0,0 0,0 

Verksamhetens kostnader Not 2 -748,3 -725,0  -1 005,2 -1 016,9 

Avskrivningar Not 3 -29,5 -20,2   -57,8 -48,1 

Verksamhetens nettokostnader  -669,6 -627,3  -656,3 -614,4 

           

Skatteintäkter Not 4 546,4 526,6  546,4 526,6 

Utjämning och generella statliga bidrag Not 5 153,4 130,5  153,4 130,5 

Finansiella intäkter Not 6 1,9 2,5  1,0 1,3 

Finansiella kostnader Not 7 -3,1 -5,2  -6,2 -8,8 

Skatt i bolagssektorn  0,0 0,0  -2,2 -1,5 

Årets resultat Not 8 29,0 27,0  36,0 33,6 
 

Yrkanden 
Fredrik Rönning (S), Lotta Gunnarsson (M), Monica Forsgren (S),  
Vanja Larsson (V), Jan Tholerus (C), Karin Winqvist (M),  
Gertrud Jernberg-Zernig (M) och Göran Engström (C) yrkar bifall  
till kommunstyrelsens förslag.  
_____ 
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Beslutsunderlag 
Årsredovisning Smedjebackens kommun 2021 
Arbetsutskottet 2022-03-29 § 29 
Kommunstyrelsen 2022-04-12 § 52 
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§ 17 Dnr 2022/00158  

Revisionsberättelse för år 2021 samt beslut om 
ansvarsfrihet 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Revisionsberättelsen för år 2021 tas emot och läggs till handlingarna.  
2. Kommunstyrelsen, övriga nämnder samt, gemensamma 

servicenämnden, gemensamma nämnden för alkohol, tobak och 
läkemedel, Språktolknämnden i Dalarna, Hjälpmedelsnämnden Dalarna, 
Nämnden för överförmyndare i samverkan, Direktionen för VBU och de 
enskilda förtroendevalda i dessa organ beviljas ansvarsfrihet.      

Ärendebeskrivning 
Revisionsberättelse 
Kommunens revisorer, har granskat den verksamhet som bedrivits i styrelse, 
nämnder och genom utsedda lekmannarevisorer/revisorer den verksamhet 
som bedrivits i kommunens bolag. Granskningen har utförts av sakkunniga 
från PwC som biträder revisorerna. 
Revisorerna ansvarar för att granska verksamhet, intern kontroll och 
räkenskaper samt att pröva om verksamheten bedrivits enligt fullmäktiges 
uppdrag och mål samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten.  
Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i 
kommunal verksamhet och kommunens revisionsreglemente. 
Revisorerna tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för styrelse och 
nämnder samt de enskilda ledamöterna i dessa organ. 
Ansvarsprövning 
Kommunfullmäktige ska årligen besluta om ansvarsfrihet för 
kommunstyrelsen, nämnderna, de gemensamma nämnderna och de enskilda 
förtroendevalda i dessa organ gällande föregående års verksamhet.  
Enligt 5 kap. 48 § punkt två i kommunallagen (2017:725), får en ledamot 
eller tjänstgörande ersättare i kommunfullmäktige inte delta i den del av 
beslutet om ansvarsfrihet som avser ledamoten eller ersättaren själv.  
En notering till protokollet läggs till att respektive ledamot inte deltar i 
beslutet med avseende på det eller de organ ledamoten är vald till.     
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Beslutsunderlag 
Revisionsberättelse 2021 
Årsredovisningar 2021från Gemensamma servicenämnden, Gemensamma 
nämnden för alkohol, tobak och läkemedel, Språktolknämnden i Dalarna, 
Hjälpmedelsnämnden Dalarna, Nämnden för överförmyndare i samverkan, 
Direktionen för VBU   
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§ 18 Dnr 2022/00160  

Medarbetarpolicy Smedjebackens kommun 

Kommunfullmäktiges beslut 
Medarbetarpolicy för Smedjebackens kommun antas.  

Ärendebeskrivning 
Som ett led i att förnya och förenkla styrdokument inom kommunen har 
förslag till medarbetarpolicy och omarbetad arbetsmiljöpolicy tagits fram 
och samverkats med fackliga parter. Tillsammans med kommunens 
värdegrund, chefspolicy (Kf 2019-02-18 § 3), lönepolicy (Kf 2018-12-17  
§ 102) och kompetensförsörjningsstrategi (Ks 2019-12-03 § 135) bildar 
dessa dokument en helhet för personalpolitiken inom Smedjebackens 
kommun. 
Medarbetarpolicyn är ett nytt dokument som syftar till att tydliggöra hur 
kommunens medarbetare förväntas ta ansvar för det egna uppdraget och  
vad som förväntas i mötet med andra.  
För tillämpning och implementering av medarbetarpolicyn planeras  
en utbildning i medarbetarskap inom kommunens verksamheter. 
Kommunchefens ledningsgrupp arbetar med ett förslag som har sin 
utgångspunkt i de tre perspektiven; hållbarhet, utveckling och effektivitet. 

Yrkande 
Ingemar Hellström (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.  
_____ 

Beslutsunderlag 
Personalchefens tjänsteskrivelse 
Medarbetarpolicy  
Arbetsutskottet 2022-03-29 § 36 
Kommunstyrelsen 2022-04-12 § 59 
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§ 19 Dnr 2022/00159  

Revidering Arbetsmiljöpolicy Smedjebackens kommun 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Reviderad arbetsmiljöpolicy för Smedjebackens kommun antas. 
2. Rehabiliteringspolicy beslutad av kommunfullmäktige 2017-02-20 § 5 

upphävs.  

Ärendebeskrivning 
Som ett led i att förnya och förenkla styrdokument inom kommunen har 
förslag till medarbetarpolicy och omarbetad arbetsmiljöpolicy tagits fram 
och samverkats med fackliga parter. Tillsammans med kommunens 
värdegrund, chefspolicy (Kf 2019-02-18 § 3), lönepolicy (Kf 2018-12-17 § 
102) och kompetensförsörjningsstrategi (Ks 2019-12-03 § 135) bildar dessa 
dokument en helhet för personalpolitiken inom Smedjebackens kommun.   
Arbetsmiljöpolicyn är omarbetad med syfte att tydliggöra kommunens 
målsättning, viljeinriktning och medel för det långsiktiga arbetsmiljöarbetet.  
För tillämpning av Arbetsmiljöpolicyn har rutiner för det systematiska 
arbetsmiljöarbetet samverkats och beslutats av kommunchef i februari 2022. 
Rutinerna är utarbetade utifrån brister som framkom av en inspektion som 
genomfördes av Arbetsmiljöverket under våren 2021. Resultatet av 
inspektionen visade att det praktiska arbetet fungerade väl i de delar som 
undersöktes men att riktlinjer för arbetsmiljöarbetet (Ks 2018-02-06 § 9)  
inte tillräckligt konkret beskriver när och hur de olika aktiviteterna ska 
genomföras samt vem som ansvarar för att det görs och vilka som ska 
medverka.  
Kommunfullmäktige föreslås att anta förslag till reviderad arbetsmiljöpolicy 
samt att upphäva rehabiliteringspolicy beslutad av kommunfullmäktige 
2017-02-20 § 5. 
Beslutade rutiner för arbetsanpassning och rehabilitering (rev. 2022-02-07) 
ersätter rehabiliteringspolicy, Kf 2017-02-20 § 5. 
 
Beslutade rutiner för systematiskt arbetsmiljöarbete (rev. 2022-02-25) 
ersätter riktlinjer för arbetsmiljöarbete, Ks 2018-02-06 § 9. 
 

Yrkande 
Ingemar Hellström (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.  
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Beslutsunderlag 
Personalchefens tjänsteskrivelse 
Arbetsmiljöpolicy Smedjebackens kommun 
Rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete 
Rutin för arbetsanpassning och rehabilitering 
Arbetsutskottet 2022-03-29 § 37 
Kommunstyrelsen 2022-04-12 § 60 
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§ 20 Dnr 2022/00114  

Personalpolitiskt program - upphävande av beslut 

Kommunfullmäktiges beslut 
Dokumentet En ny arbetsgivarpolitik beslutad av kommunfullmäktige  
2005-04-19 § 21 upphävs.  

Ärendebeskrivning 
Som ett led i att förnya och förenkla styrdokument inom kommunen och 
tillsammans med kommunens värdegrund utgör dokumenten lönepolicy, 
chefspolicy, kompetensförsörjningsstrategi, medarbetarpolicy och 
arbetsmiljöpolicy kommunens personalpolitiska program.  
Det personalpolitiska programmet ersätter det tidigare dokumentet  
En ny arbetsgivarpolitik. Därav föreslås att dokumentet En ny 
arbetsgivarpolitik upphävs, Kf 2005-04-19 § 21. 

Yrkande 
Ingemar Hellström (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.  
_____ 

Beslutsunderlag 
Personalchefens tjänsteskrivelse 
Arbetsutskottet 2022-03-29 § 38 
Kommunstyrelsen 2022-04-12 § 61 
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§ 21 Dnr 2022/00132  

Revidering Upphandlings- och inköpspolicy 

Kommunfullmäktiges beslut 
Reviderad upphandlings- och inköpspolicy antas.  

Ärendebeskrivning 
I gällande policy regleras enbart upphandlingsfrågan och inköpsdelen 
saknas. 
Upphandlingsenheten föreslår att policyn revideras och får ett nytt namn 
vilket överensstämmer med processen upphandling före inköp. Nytt namn 
föreslås vara Upphandlings och inköpspolicy. 
Då policyn är koncernövergripande tydliggörs detta i löpande text.  
Tillägg som beskriver inköpsorganisation har lagts till. 

Yrkande 
Fredrik Rönning (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.  
_____ 

Beslutsunderlag 
Upphandlingsansvariges tjänsteskrivelse 
Upphandlings- och inköpspolicy 
Arbetsutskottet 2022-03-29 § 39 
Kommunstyrelsen 2022-04-12 § 62 
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§ 22 Dnr 2022/00143  

Arvoden till röstmottagare på valdagen 

Kommunfullmäktiges beslut 
Arvoden till röstmottagare på valdagen fastställs till: 
Ordförande  3 500 kr 
Vice ordförande 3 100 kr 
Övriga röstmottagare 2 500 kr 
Valdistrikt med begränsat öppethållande: 
Ordförande  3 100 kr 
Vice ordförande 2 700 kr 
Övriga röstmottagare 2 300 kr      

Ärendebeskrivning 
Valnämnden beslöt 2022-03-17 § 9 att föreslå kommunfullmäktige besluta 
om arvoden till valförrättare på valdagen enligt följande: 
Arvoden till röstmottagare på valdagen fastställs till: 
Ordförande  3 500 kr 
Vice ordförande 3 100 kr 
Övriga röstmottagare 2 500 kr 
Valdistrikt med begränsat öppethållande: 
Ordförande  3 100 kr 
Vice ordförande 2 700 kr 
Övriga röstmottagare 2 300 kr 
Förberedelser inför 2022 års allmänna val är påbörjade och en översyn och 
omvärldsbevakning har genomförts avseende arvoden till ordförande, vice 
ordförande och valförrättare i vallokal på valdagen.  
Vid valet 2018 var arvodena till röstmottagare på valdagen fastställda till 
2 500 kronor för ordförande och vice ordförande och 2 300 till övriga 
valförrättare. Vid valdistriktet med begränsat öppethållande var 
arvodesnivån 200 kr lägre.  
Valdistriktsordförandens arbetsuppgifter är i förhållande till övriga 
röstmottagare mer omfattande och ansvarsfyllda. Med anledning därav 
föreslås en större höjning av dessa arvoden än till övriga, samt för att i högre 
grad motsvara omkringliggande kommuners nivåer.  
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Förutom tjänstgöring vid valdagen ska röstmottagarna delta i en obligatorisk 
utbildning. För detta betalas fastställt sammanträdesarvode för kommunen. 

Yrkande 
Solweig Nyrede (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.  
_____ 

Beslutsunderlag 
Valnämnden 2022-03-17 § 9 
Arbetsutskottet 2022-03-29 § 45 
Kommunstyrelsen 2022-04-12 § 68 
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§ 23 Dnr 2021/00474  

Motion om införskaffande av lekredskap för 
funktionsnedsatta på kommunala lekplatser (SD) 

Kommunfullmäktiges beslut 
Motionen anses besvarad. 

Reservation 
Mot beslutet reserverar sig Pia Johansson (SD), Per-Erik Hellström (SD), 
Jerry Jäger (SD) och Anderas Edvardsson (SD).  

Ärendebeskrivning 
Sverigedemokraterna har lämnat in en motionsskrivelse om att kommunen 
införskaffar lekredskap för funktionsnedsatta på kommunala lekplatser.  
Sverigedemokraterna yrkar att kommunen: 
- undersöker rullstolsgungor till olika kommunala lekplatser, 
- undersöker ytterligare lekredskap för barn med funktionsvariation  

till olika kommunala lekplatser,  
- undersöker matta för framtillgänglighet med rullstol till kommunala 

lekplatser. 
Yttrande 
”Fokus i skrivelsen handlar om att kommunen bör införskaffa nya 
lekredskap och fallskyddsmaterial för att tillgängliggöra de kommunala 
lekplatserna.  
Tekniska avdelningen arbetar för att erbjuda kvalitativa lekmiljöer för alla 
barn, men det målet uppnås inte enbart genom inköp av nya redskap eller 
byte av fallskydd. Det är inte möjligt att konstruera lekplatser som är fullt 
anpassad till alla barns behov med de medel som är tillgängliga i 
kommunens budget då en sådan plats blir mycket stor och kostsam. Det 
rimliga är att göra kompromisser och erbjuda offentliga platser som är 
attraktiva för så många som möjligt, efter de förutsättningar som finns på 
platsen.  
En bra lekmiljö är väldigt komplex, och handlar framförallt om en trygg, och 
inkluderande miljö som inbjuder till lek och stimulerar fantasin efter den 
enskilda individens förutsättningar.  
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Rullstolsgungor är inte ett bra alternativ, då de inte är tillåtna på offentliga 
platser. Det krävs personal som är med när dom används av säkerhetsskäl. 
Dessa gungor är i normalfall låsta. 
Smedjebackens kommun har 17 lekplatser på parkmark och 17 på skola eller 
förskola. Av dessa är 10 kvarterslekplatser som endast består av en gunga, en 
sandlåda och kanske ett gungdjur. Ett bänkbord för föräldrar och en 
papperskorg. Dessa ligger ofta i skogen och nyttjas av de barn som bor i 
närheten. De fungerar som en social plats, dit man går för att träffas och 
leka. Oftast inte för utrustningens skull. Dessa platser är inte påkostade eller 
tillrättalagda utan får utvecklas fritt i naturmiljön. 
Eftersom dessa platser nyttjas av barn som bor i direkt närhet, är barnen inte 
så många totalt sett, och det kan gå tiotals år mellan tillfällena då ett barn 
med ett funktionshinder besöker dom.  
Dessa platser är det inte lönsamt att göra påkostade åtgärder eller investera i 
mer utrustning. Sannolikt kommer den inte nyttjas i den grad att det 
försvarar kostnaderna.  
Lekplatserna på skola och förskola varierar mycket. Lekutrustningen är 
anpassad efter de fysiska förutsättningarna på platsen och verksamhetens 
önskemål. Löpande underhåll pågår hela tiden, och utrustningarna byts eller 
förändras över tid för att möta behoven. 
Lekplatsen på Vasatorget är kommunens största och mest påkostade.  
Den byts under 2022 och krav på tillgänglighet finns med i upphandlingen.” 
I park- och skogschefens tjänsteskrivelse finns en text från dokumentet  
Lek på Riktigt. (Framtagen i Vinova-projektet Digifys 2018. Skriven av 
Mimmi Beckman, Örebro kommun och Susan Paget på SLU i Uppsala.) 
Texten förklarar tillgänglighetsproblematiken kring lekmiljöer och belyser 
skillnaden mellan att inkludera och göra tillgänglig. 
I Borlänge kommun finns lekplatser som är tillgänglighetsanpassade.  
Dessa lekplatser kan ses som bra exempel inför ombyggnad av lekplatser  
i Smedjebackens kommun. 

Yrkande 
Pia Johansson (SD) yrkar bifall till motionsskrivelsen. 
Fredrik Rönning (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.  
Efter framställd proposition mellan kommunstyrelsens förslag att  
motionen anses besvarad och Pia Johanssons förslag att motionen  
ska bifallas, förklarar ordförande att kommunfullmäktige beslutat  
i enlighet med kommunstyrelsens förslag.          
_____ 
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Beslutsunderlag 
Motionsskrivelse SD 
Kommunfullmäktige 2021-11-22 § 75 
Park- och skogschefens tjänsteskrivelse 
Samhällsbyggnadsutskottet 2022-03-29 § 31 
Kommunstyrelsen 2022-04-12 § 70 
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§ 24 Dnr 2022/00152  

Avsägelse av kommunala uppdrag (M)  

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Avsägelsen godkänns. 
2. Hemställan om att utse ny ersättare i kommunfullmäktige skickas till 

Länsstyrelsen Dalarna. 
3. Alexandra Collins (M) utses som ledamot i kulturnämnden. 
4. Alexandra Collins (M) utses som ersättare i kommunstyrelsen. 
5. Karin Winqvist (M) utses som ledamot i valnämnden.    

Ärendebeskrivning 
Håkan Berggren (M) har avsagt sig uppdragen som ledamot i 
kulturnämnden, ledamot i valnämnden, ersättare i kommunstyrelsen  
samt ersättare i kommunfullmäktige.     
_____ 

Beslutsunderlag 
Avsägelse      
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§ 25 Dnr 2022/00125  

Avsägelse av uppdrag som styrelseledamot i Barken 
Vatten & Återvinning AB och WBAB 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Avsägelsen godkänns. 
2. Peter Karmala (C) utses som styrelseledamot i Barken Vatten & 

Återvinning AB. 
3. Peter Karmala (C) utses som styrelseledamot i WessmanBarken  

Vatten & Återvinning AB (WBAB).       

Ärendebeskrivning 
Jan Tholerus (C) har inlämnat avsägelse från uppdrag som styrelseledamot i 
Barken Vatten & Återvinning AB och WessmanBarken Vatten & 
Återvinning AB (WBAB).       
_____ 

Beslutsunderlag 
Avsägelse   
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§ 26 Dnr 2022/00115  

Delgivningar april 2022 

Kommunfullmäktiges beslut 
Delgivningarna tas emot och läggs till handlingarna.   

Ärendebeskrivning 
- Länsstyrelsen Dalarnas beslut 2022-03-02 om att utse ny 

ledamot/ersättare i kommunfullmäktige efter Helena Andersson (S). 
Ny ledamot: Johan Reyier (S). Ny ersättare: Leif Eriksson (S) 

- Länsstyrelsen Dalarnas beslut 2022-03-02 om att utse ny ersättare i 
kommunfullmäktige efter Niklas Björklund (S) 
Ny ersättare: Lars-Ove Norling (S)  

_____ 
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