
 

 

 
 
 

 
 
 

KUNGÖRELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2021-09-13 
 

  

Kommunfullmäktige 

kallas härmed till sammanträde måndagen den 20 september 2021 

klockan 18:00 digitalt via Teams för att behandla följande ärenden: 

Ärende Anteckningar  

1.  Information från Ekomuseum Bergslagen 
Dnr 2021/00408  

Malin Andersson, Ekomuseum 
informerar om verksamheten 

 

2.  Information om kommunens arbete med 
coronapandemin 
Dnr 2020/00170  

  

3.  Ekonomisk uppföljning från nämnder och styrelser 
Dnr 2021/00175  

  

4.  Nyemission Barken Vatten & Återvinning AB 
Dnr 2021/00357  

  

5.  Medborgarförslag - Nytt kulturmiljöprogram 
Dnr 2021/00088  

  

6.  Avsägelse (S) ersättare i kommunfullmäktige och 
familje- och utbildningsnämnden 
Dnr 2021/00337  

  

7.  Avsägelse (C) ledamot i kommunfullmäktige 
Dnr 2021/00390  

  

8.  Sammanträdestider 2022 
Dnr 2021/00391  

  

9.  Interpellation från Liberalerna till kommunalrådet 
gällande kommunens ekonomi  
Dnr 2021/00409 

  

10.  Delgivningar 
Dnr 2021/00190  

  

 

Carin Runeson 

Ordförande 

Mona Hyttsten 

Sekreterare 

 



 

 
 

 
 
 

 
Kansliavdelningen 
Mona Hyttsten, 0240-660117 
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 Kommunfullmäktige 

Ekonomisk uppföljning från nämnder och styrelser 

Förslag till beslut 

Informationen godkänns.     

Ärendebeskrivning 

Ekonomisk uppföljning från nämnder och styrelser  

Kommunstyrelsen 

Familje- och utbildningsnämnden 

Omsorgsnämnden 

Miljö- och byggnadsnämnden 

Kulturnämnden 

VBU inkl. kulturskolan 

Bärkehus AB 

Smedjebacken Energi AB 

Barken Vatten & Återvinning  

WBAB 

Revisionen  

Beslutsunderlag 

"[Skriv text här]"   

 

Mona Hyttsten 

Kommunsekreterare 

Beslutet ska skickas till 

"[Skriv text här]"  
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§ 116 Dnr 2021/00357  

Nyemission Barken Vatten & Återvinning AB 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Smedjebackens kommun ska teckna, och därigenom förvärva, 50 aktier 

via nyemission i Smedjebackens kommuns Förvaltnings AB till en 

teckningskurs om 50 000 kronor per aktie, till ett totalt 

anskaffningsvärde om 2 500 000 kronor. Aktieteckningen sker till 

överkurs, aktiekapitalet ökar med 500 000 kronor och 2 000 000 kronor 

redovisas i en överkursfond i fritt eget kapital.  

2. Betalningen om 2 500 000 kronor sker kontant.  

3. Beslut enligt punkt 1-2 ovan gäller under förutsättning att styrelsen och 

bolagsstämman för Smedjebackens kommuns Förvaltnings AB fattar för 

nyemissionen erforderliga beslut.  

4. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att för verkställande av 

kommunfullmäktiges beslut fatta erforderliga beslut och vidta 

nödvändiga åtgärder.  

5. Smedjebackens kommuns Förvaltnings AB ska teckna, och därigenom 

förvärva, 500 aktier via nyemission i Barken Vatten & Återvinning AB 

till en teckningskurs om 5 000 kronor per aktie, till ett totalt 

anskaffningsvärde om 2 500 000 kronor. Nyemissionen i dotterbolaget 

finansieras genom nyemissionen i moderlaget. Aktieteckningen sker till 

överkurs, aktiekapitalet ökar med 500 000 kronor och 2 000 000 kronor 

redovisas i en överkursfond i fritt eget kapital.  

Ärendebeskrivning 

Smedjebackens kommun ser ett behov av en kapitalförstärkning till 

dotterbolaget Barken Vatten & Återvinning AB i den bolagskoncern  

som kommunen äger via moderbolaget Smedjebackens kommuns 

Förvaltnings AB. Detta då soliditeten i Barken Vatten & Återvinning AB 

varit låg under de år som bolaget funnits. För att även undvika risken för 

kontrollbalansräkning är en kapitalförstärkning nödvändig. En rimlig nivå på 

kapitalförstärkningen är 2 500 000 kr. 

Tillskottet till Barken Vatten & Återvinning AB behöver ske i två steg 

eftersom bolaget ingår som dotterbolag till koncernmoderbolaget 

Smedjebackens kommuns Förvaltnings AB. En nyemission sker först till 

moderbolaget som sedan ges i uppdrag att genomföra motsvarande 

nyemission i dotterbolaget Barken Vatten & Återvinning AB  
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Nyemissionen innebär att moderbolaget och dotterbolaget emitterar nya 

aktier till ett värde om 2 500 000 kronor. Detta sker efter beslut vid 

bolagsstämman. Processen för en nyemission är i detalj reglerad i aktie-

bolagslagen och innebär i huvudsak att styrelsen tar fram ett förslag till 

beslut som innehåller samtliga för emissionen nödvändiga komponenter, 

teckningsrätt endast för Smedjebackens kommun, betalningsvillkor, 

teckningsperiod, hur aktieteckning ska ske och teckningskurs. Styrelsen ska 

även ta fram ett antal andra handlingar som rör information om bolagets 

aktuella situation, eventuella väsentliga händelser, utlåtande/underskrift från 

bolagets revisor. Dessa handlingar ska läggas fram för Smedjebackens 

kommun vid bolagsstämman.  

För att verkställa kommunfullmäktiges beslut och vidta nödvändiga åtgärder 

för att kunna teckna avtal om förvärv av aktier och utbetala belopp för aktier 

föreslås att kommunstyrelsen ges delegation från kommunfullmäktige att ta 

beslut och vidta åtgärder för att verkställa erforderliga beslut. I detta ligger 

att hantera avtal om förvärv av aktier, ombudsinstruktion för kommande 

bolagsstämma för de beslut som föranleds av nyemissionen.  

_____ 

Beslutsunderlag 

Koncernekonomichefens tjänsteskrivelse 

Arbetsutskottet 2021-08-24 § 67 
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§ 118 Dnr 2021/00088  

Medborgarförslag - Nytt kulturmiljöprogram 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Medborgarförslaget anses besvarat.     

Ärendebeskrivning 

Ett medborgarförslag inkom den 17 februari 2021 till kommunfullmäktige 

med förslag att miljö- och byggnadsnämnden i samverkan med 

kulturnämnden inleder ett arbete med att ta fram ett kulturmiljöprogram som 

beskriver kulturhistorisk, estetiska och sociala värden i byggnader och 

miljöer. 

Kommunfullmäktige beslöt 2021-04-19 § 19 att remittera 

medborgarförslaget till miljö- och byggnadsnämnden och kulturnämnden för 

yttrande.  

Sammanfattning av yttranden 

Kulturnämnden 

Kulturnämnden uppdrog 2019-02-07 åt kulturchefen att, i samverkan med 

miljö- och byggavdelningen samt Länsstyrelsen i Dalarnas län, påbörja 

processen för att skapa ett kulturmiljöprogram för Smedjebackens kommun. 

Sedan dess har antikvarien på länsstyrelsens enhet för kulturmiljö och 

samhällsplanering besökt Smedjebacken vid ett flertal tillfällen för 

information kring arbetet med ett kulturmiljöprogram. Vid dessa tillfällen 

har personal från både kultur & bibliotek och miljö & bygg medverkat.  

För att driva frågan vidare har kulturnämnden under 2020 genomfört 

organisationsförändringar inom allmänkulturenheten för att möjliggöra 

tillsättandet av en kommunantikvarietjänst. Ett av skälen för att tillföra 

byggnadsantikvarisk kompetens till Smedjebackens kommun är 

kulturnämndens önskan om att tillsammans med miljö- och 

byggnadsnämnden verka för framtagandet av ett kulturmiljöprogram. 

Kulturnämnden beslöt 2021-05-06 att ge kulturchefen uppdraget att i 

samarbete med kollegor på miljö- och byggavdelningen ta fram ett förslag på 

processdag kring kommunens kulturmiljöer och framtagandet av ett nytt 

kulturmiljöprogram. 

Miljö- och byggnadsnämnden 

Miljö- och byggnadsnämnden ställer sig positiv till att ta fram ett 

kulturmiljöprogram, men det är viktigt hur programmet ska utformas för att 

kunna användas på rätt sätt. Ett kulturmiljöprogram ska samlat beskriva 

kommunens kulturmiljöer och bör fungera dels som ett konkret redskap i den 

enskilda planeringssituationen, dels som ett övergripande visionsdokument 
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för att synliggöra kommunens viktigaste kulturhistoriska berättelser och ange 

en riktning vad gäller tillvaratagande och utveckling av de kulturhistoriska 

miljöerna. Programmet är också viktigt för att bidra till att uppnå en hållbar 

samhällsutveckling och för att värna och utveckla dessa miljöer på ett för 

kommande generationer ansvarsfullt sätt. 

Nämnden anser att kompetensen och resurserna inte finns på miljö- och 

byggavdelningen för att kunna driva arbetet med ett kulturmiljöprogram, 

men samverkan kan ske med kultur- och bibliotek för att bidra i arbetet.  

Miljö- och byggnadsnämnden beslöt 2021-06-09 att ge miljö- och 

byggchefen uppdraget att samverka med kollegor på kultur och bibliotek  

för att påbörja ett arbete kring kulturmiljöprogram, samt att huvudansvaret 

för att ta fram ett kulturmiljöprogram bör ligga på kulturnämnden.    

_____ 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag inlämnat 2021-02-17 

Kulturnämnden 2021-05-06 § 28 

Miljö- och byggnadsnämnden 2021-06-09 § 59  
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§ 28 Dnr 2021/00045  

Remiss - Medborgarförslag om nytt kulturmiljöprogram 

Kulturnämndens beslut 

Kulturchefen får uppdraget att i samarbete med kollegor på miljö- och 

byggavdelningen ta fram ett förslag på processdag kring kommunens kulturmiljöer 

och framtagandet av ett nytt kulturmiljöprogram.    

Ärendebeskrivning 

Ett medborgarförslag har inkommit till kommunfullmäktige med förslag att miljö- 

och byggnadsnämnden i samverkan med kulturnämnden inleder ett arbete med att 

ta fram ett kulturmiljöprogram som beskriver kulturhistorisk, estetiska och sociala 

värden i byggnader och miljöer. 

Kulturnämnden uppdrog 2019-02-07 åt kulturchefen att, i samverkan med Miljö 

och Bygg samt Länsstyrelsen i Dalarnas län, påbörja processen för att skapa ett 

kulturmiljöprogram för Smedjebackens kommun. Sedan dess har antikvarien på 

Länsstyrelsens enhet för kulturmiljö och samhällsplanering besökt Smedjebacken 

vid ett flertal tillfällen för information kring arbetet med ett kulturmiljöprogram. 

Vid dessa tillfällen har personal från både Kultur & Bibliotek och Miljö & Bygg 

medverkat. Det senaste mötet med länsstyrelsens antikvarie ägde rum 2020-05-18, 

vilket följdes upp med översändande av bl.a. slutrapporten för etapp 1 av 

kulturmiljöprogrammet i Leksands kommun.  

För att driva frågan vidare har Kulturnämnden under 2020 genomfört 

organisationsförändringar inom allmänkulturenheten för att möjliggöra tillsättandet 

av en kommunantikvarietjänst. Ett av skälen för att tillföra byggnadsantikvarisk 

kompetens till Smedjebackens kommun är Kulturnämndens önskan om att 

tillsammans med Miljö- och byggnadsnämnden verka för framtagandet av ett 

kulturmiljöprogram.    

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag och Dnr 2019/00013   

 

 



 

Miljö- och byggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1(2) 

Sammanträdesdatum 

2021-06-09 
 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 59 Dnr 2021/00045 EDP dnr 2021-431 

Svar på remiss: Medborgarförslag, kulturmiljöprogram 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

1. Miljö- och byggnadsnämnden ger miljö- och byggchefen uppdraget 

att samverka med kollegor på kultur och bibliotek för att påbörja ett 

arbete kring kulturmiljöprogram. 

2. Huvudansvaret för att ta fram ett kulturmiljöprogram bör ligga på 

kulturnämnden.  

Svar gällande medborgarförslaget 

Nämnden ställer sig positiv till att ta fram ett kulturmiljöprogram, men det är 

viktigt hur programmet ska utformas för att kunna användas på rätt sätt. Ett 

kulturmiljöprogram ska samlat beskriva kommunens kulturmiljöer och bör 

fungera dels som ett konkret redskap i den enskilda planeringssituationen, 

dels som ett övergripande visionsdokument för att synliggöra kommunens 

viktigaste kulturhistoriska berättelser och ange en riktning vad gäller 

tillvaratagande och utveckling av de kulturhistoriska miljöerna. Programmet 

är också viktigt för att bidra till att uppnå en hållbar samhällsutveckling och 

för att värna och utveckla dessa miljöer på ett för kommande generationer 

ansvarsfullt sätt. 

Nämnden anser att kompetensen och resurserna inte finns på miljö- och 

byggavdelningen för att kunna driva arbetet med ett kulturmiljöprogram, 

men samverkan kan ske med kultur- och bibliotek för att bidra i arbetet.  

Antikvarien på länsstyrelsens enhet för kulturmiljö och samhällsplanering 

har besökt Smedjebacken vid ett flertal tillfällen för information kring 

arbetet med ett kulturmiljöprogram. Vid dessa tillfällen har personal från 

både kultur & bibliotek och miljö och byggavdelningen medverkat. Det 

senaste mötet med länsstyrelsens avdelning för kulturmiljö- och 

samhällsplanering ägde rum 2020-05-18 tillsammans med medarbetare på 

kultur och bibliotek, miljö- och byggavdelning samt nämndpolitiker.  

För att driva frågan vidare har kulturnämnden under 2020 genomfört 

organisationsförändringar inom allmänkulturenheten för att möjliggöra 

tillsättandet av en kommunantikvarietjänst. Ett av skälen för att tillföra 

byggnadsantikvarisk kompetens till Smedjebackens kommun är 

kulturnämndens önskan om att tillsammans med miljö- och 

byggnadsnämnden verka för framtagandet av ett kulturmiljöprogram.   
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Ärendebeskrivning 

Ett medborgarförslag har inkommit till kommunfullmäktige med förslag att 

miljö- och byggnadsnämnden i samverkan med kulturnämnden inleder ett 

arbete med att ta fram ett kulturmiljöprogram som beskriver kulturhistorisk, 

estetiska och sociala värden i byggnader och miljöer.  

  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2021-05-10 

Medborgarförslag  
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 Kommunfullmäktige 

Avsägelse från uppdraget som ersättare i 
kommunfullmäktige och familje- och 
utbildningsnämnden 

Förslag till beslut 

1. Avsägelsen godkänns.    

2. Hemställan om sammanräkning för att utse ny ersättare i 

kommunfullmäktige skickas till Länsstyrelsen Dalarna. 

3. Ny ersättare i familje- och utbildningsnämnden utses.      

Ärendebeskrivning 

Från Albetol Mohammed (S) föreligger avsägelse från uppdraget  

som ersättare i kommunfullmäktige och ersättare i familje- och 

utbildningsnämnden.      

Beslutsunderlag 

Avsägelse  

 

Beslutet ska skickas till 

Länsstyrelsen Dalarna 

Familje- och utbildningsnämnden 

Lönekontoret 
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 Kommunfullmäktige 

Avsägelse från uppdraget som ledamot i 
kommunfullmäktige 

Förslag till beslut 

1. Avsägelsen godkänns.     

2. Hemställan om sammanräkning för att utse ny ledamot i 

kommunfullmäktige skickas till Länsstyrelsen Dalarna.      

Ärendebeskrivning 

Från Linus Karlén (C) föreligger avsägelse från uppdraget som ledamot i 

kommunfullmäktige.   

Beslutsunderlag 

Avsägelse     

 

Beslutet ska skickas till 

Länsstyrelsen Dalarna 

Lönekontoret 
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§ 119 Dnr 2021/00391  

Sammanträdestider 2022 

Kommunstyrelsens beslut 

Sammanträdestider 2022 för samhällsbyggnadsutskott, arbetsutskott och 

kommunstyrelse fastställs.   

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Sammanträdestider 2022 för kommunfullmäktige fastställs.    

Ärendebeskrivning 

Förslag till sammanträdestider för 2022 har tagits fram.     

 

 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 

KF kl 18.00 - 21 - 25 - 20 - - 19 - 21 19 

KS kl 08.30 - 8 15 12 10 7 - - 6 4 8 6 

SBU/AU  
kl 08.30 

25 - 1, 29 26 24 21 - 23 20 25 22 20 

 

_____ 

 



Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Fredrik Rönning: 

 

 

Hur mår vår kommun ekonomiskt? 

 

I SKR:s tidning Dagens Samhälle nr 23 som nyligen utkom kan man läsa att regeringen förändrat 

kriterierna för de kommuner och regioner som kan söka stöd hos den s.k. ”kommunakuten” 

(delegationen för kommunal ekonomi i balans).  

 

25 kommuner uppfyller nu kriterier för att få stöd och en av de nya som har blivit stödberättigad 

är Smedjebacken. De nya kriterierna utgår bara från en parameter: Negativ soliditet år 2020 när 

pensionsskulden räknas in. I artikeln redovisas alla 25 kommunernas negativa soliditet och 

Smedjebacken ligger på plats 18, dvs bara 7 kommuner i hela Sverige hade år 2020 sämre 

soliditet. 

 

Som tidigare ersättare i KF har jag följt många möten samt läst bokslut och budget men inte fått 

intrycket av att vår kommun ligger så dåligt till i jämförelse med andra kommuner. 

 

Med utgångspunkt från uppgifterna i denna artikel och att de rapporter och den uppföljning som 

kommunfullmäktigeledamöter får på fullmäktigemöten vill jag ställa följande frågor till Fredrik 

Rönning: 

 

1. Soliditeten i vår kommun har ju förbättrats under senaste åren men från en låg nivå. Hur 

ser prognosen ut för kommande år vad gäller detta mått, vilka åtgärder tas för att förbättra 

dessa siffror och hur länge innebär det att vi generellt sett har en av kommunsveriges 

svagaste ekonomier ur detta perspektiv? 

2. Avser Smedjebackens kommun att söka detta stöd? 

 

 

Torsten Åslund 

Ledamot (L) 
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 Kommunfullmäktige 

Delgivningar 

Förslag till beslut 

Delgivningarna tas emot och läggs till handlingarna.      

Ärendebeskrivning 

Länsstyrelsen Dalarnas beslut 2021-07-05 att inte överpröva kommunens 

antagandebeslut gällande detaljplan för del av Smedjebacken 3:1, 

Vattenparken i Smedjebackens kommun.   

Revisorernas granskningsrapport gällande Bärkehus AB:s upphandlingar och 

inköp.  

Revisorernas granskningsrapport gällande Smedjebacken Energi AB:s 

upphandlingar och inköp.    


