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§ 29 Dnr 2021/00231  

Demokratideklaration Smedjebackens kommun 

Kommunfullmäktiges beslut 

Informationen godkänns och läggs till handlingarna.       

Ärendebeskrivning 

Den 3 juni signerade kommunfullmäktiges ordförande Carin Runeson en 

demokratideklaration som innebär att Smedjebackens kommun står upp för 

en stark demokrati, allas lika värde, grundläggande fri- och rättigheter samt 

rättsstatens principer. Under året firar demokratin i Sverige 100 år och det 

uppmärksammas under året med olika åtagande. 

Deklarationen är en del i demokratikommitténs arbete med att etablera den 

nationella samlingen Vår demokrati – värd att värna varje dag. Målet är att 

öka kunskapen och medvetenheten om demokratin likväl som att öka 

engagemanget och människors delaktighet i denna. En fungerande 

demokrati förutsätter goda kunskaper, engagemang och ett aktivt deltagande 

i demokratin. Smedjebackens kommun tar avstånd från diskriminering, 

främlingsfientlighet, extremism, rasism och korruption.  

Under året har kommunen i samband med signeringen lovat att genomföra 

olika uppgifter både i kommunens verksamhet, ut till medborgarna samt att 

uppmärksamma demokrati i olika kanaler.         

_____ 

Beslutsunderlag 

Demokratideklaration      

 

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

6(32) 

Sammanträdesdatum 

2021-06-21 
 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 30 Dnr 2021/00175  

Ekonomisk uppföljning från nämnder och styrelser 

Kommunfullmäktiges beslut 

Informationen godkänns.      

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsens ordförande informerar om aktuellt läge gällande 

coronapandemin. Lägesbilden för kommunens verksamheter och de 

kommunala bolagen är stabil. Ingen smitta finns inom omsorgens särskilda 

eller ordinära boenden.   

Fyra feriearbetare inom området folkhälsa arbetar med att utreda ungas syn 

på pandemin och hur de ser på framtiden. 

Ekonomisk prognos för helår 2021  

Kommunstyrelsen 

- Samhällsbyggnadsförvaltningen– 1 mkr 

- Kommunstyrelseförvaltningen nollresultat 

- Kommunen totalt + 30 mkr 

Familje- och utbildningsnämnden -4,5 mkr relaterat till individ- och 

familjeomsorgen 

Omsorgsnämnden nollresultat 

Miljö- och byggnadsnämnden nollresultat 

Kulturnämnden nollresultat 

VBU och kulturskolan 

- VBU nollresultat 

- Kulturskolan nollresultat 

Bärkehus AB 1,3 mkr 

Smedjebacken Energi AB +7,5 mkr 

Barken Vatten & Återvinning nollresultat 

WBAB nollresultat 

Revisionen nollresultat     

_____ 
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§ 31 Dnr 2021/00236  

Budget 2022 Smedjebackens kommun 

Kommunfullmäktiges beslut 

Förslag till budgetramar och övergripande mål för 2022 godkänns. 

Ärendebeskrivning 

Nämnderna har inkommit med behov av resurser för verksamheterna 

kommande året. Ekonomiavdelningen har sammanställt budgetdokument 

med budgetberedningens förslag på ekonomiska ramar för budgetåret 2022. 

Skatteintäkterna och generella statsbidragen beräknas öka med ca 32,0 mkr 

från budget 2021 till budget för 2022. Utifrån denna ökning har 

förvaltningarna fått en generell ramuppräkning med 2 %.     

Generell uppräkning 2022  

Uppräkning ramar 2% 11 405  

Verksamhetsförstärkningar  2022 Nämnd/ Styrelse 

LSS-boende Granholmen 700 ON 

Uppdrag jämlik förskola och skola 3 000 FUN 

Strandängens förskola 1 000 FUN 

Miljöutveckling 760 MOB 

IFO förebyggande arbete 2 000 FUN 

Byutveckling och föreningsstöd 1 000 KS SBF 

Kulturmiljöer 150 KN 

Verksamhetsförstärkning 200 VBU 

Tillfälliga tilläggsanslag 2022 Nämnd/ Styrelse 

Förstärkt underhåll gator och fastigheter 6 000 KS SBF 

IFO 4 000 FUN 

LSS-placeringar 2 300 ON 

 

Äldreomsorgssatsning 12,6 mkr  

Smedjebackens kommun har under 2021 påbörjat en stor 

äldreomsorgssatsning som syftar till att öka kvaliteten genom förstärkt 

bemanning. Ett särskilt måldokument finns framtaget som beskriver 

framtida bemanning och kompetens inom äldreomsorgen. Äldreomsorgen 

garanteras en förstärkning under 2022 på 12 650 tkr. De delar av 
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förstärkningen som inte täcks av statsbidrag ersätts via kommunstyrelsens 

förfogandemedel.  

Uppdrag jämlik förskola och skola 3,0 mkr  

I budget 2022 avsätts 3,0 mkr för satsningar för jämlik förskola och skola. 

Familje- och utbildningsnämnden får i uppdrag att återkomma med en plan 

för detta arbete i samband med höstens budgetarbete.  

Hyror och IT kostnader  

Förvaltningarna kommer att få kompensation för vissa av de 

hyresjusteringar som gjorts med anledning av aktivering av investeringar i 

lokaler och fastigheter samt förändringar i fördelningsmodellen för IT. 

Under kommunstyrelsens förfogandemedel avsätts totalt 4,0 mkr.  

Driftramar för 2022 

Belopp i tkr Budget Budget 

  2021 2022 

Kommunstyrelsen:     

KS Ledning och stöd 35 105 35 807 

KS Samhällsbyggnad 61 321 66 535 

KS Förfogandeanslag 11 000 17 500 

Summa kommunstyrelsen 107 426 119 842 

Kulturnämnd 10 756 10 666 

Miljö- och byggnadsnämnd 8 970 9 319 

Familj- och utbildningsnämnd:     

Kansli, barn och skolverksamhet 214 553 222 846 

Individ och familjeomsorg 34 801 35 497 

Summa familj- och utbildningsnämnd 249 354 258 343 

Omsorgsnämnd 203 518 210 588 

VBU:     

Gymnasiet och komvux 60 200 61 600 

Kulturskolan 3 559 3 649 

Summa VBU: 63 759 65 249 

Överförmyndarnämnd 1 220 1 244 

Revision 910 930 

Summa nämnder 645 913 676 182 

Finansen:     

Sociala avgifter/pensioner, interna poster  12 050 12 250 

Internränta -8 800 -8 800 

Summa finansen 3 250 3 450 

Summa verksamheter drift 649 163 679 632 
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Yrkanden 

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

Åslund (L), Gertrud Jernberg-Zernig (M), Calle Morgården (MP) och  

Göran Engström (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.  

_____ 

Beslutsunderlag 

Förslag till budgetramar 2022 med övergripande mål  

Arbetsutskottet 2021-05-24 § 50 

Kommunstyrelsen 2021-06-08 § 90   
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§ 32 Dnr 2021/00260  

Revidering investeringsplan om- och tillbyggnad  
Röda Berga 

Kommunfullmäktiges beslut 

12 500 000 kronor från investeringsplan 2023 tidigareläggs till 2022 för 

skolprojekt Röda Berga. 

Ärendebeskrivning 

Projektering för renovering, om- och tillbyggnad av Röda Berga har utförts 

tillsammans med representanter från verksamheten. Verksamhetens behov 

har genomlysts och budgetkalkyl samt underlag för upphandling av 

projektet har tagit fram. Behovet av evakueringslokaler har även behandlats 

och resulterat i att Stegelbacken skola kommer att vara evakueringslokaler 

under projekttiden. 

I projektering framkom att verksamhetens behov inte kan inrymmas inom 

dagens lokalytor, en utbyggnad på 220 kvadratmeter behövs för att uppfylla 

detta. 

Den kalkylerade kostnaden för projektet uppgår till ca 45 miljoner kronor 

exklusive moms, varav ca 40 mkr är entreprenad Röda Berga och resterande 

kostnader härrör till evakueringslokaler.  

I investeringsbudget för 2021 finns 13,5 mkr avsatt och i plan för 2022 

finns ytterligare 19 mkr, totalt 32,5 mkr till projektet Röda Berga. Denna 

investeringsplan utgick från att verksamheten skulle inrymmas i befintliga 

lokaler och ingen utbyggnad. Skillnaden mellan budgetkalkyl och 

investeringsplan uppgår till ca 12,5 mkr. Vidare finns i investeringsplanen 

för 2023 20 mkr avsatt för nästa prioriterade skolprojekt. 

Tekniska avdelningen föreslår en tidigareläggning av investeringsmedel 

genom att flytta medel från skolprojekt 2023 till 2022 och därigenom 

tillgängliggöra medel till projekt Röda Berga. 

Yrkanden 

Fredrik Rönning (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.  

 

_____ 
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Beslutsunderlag 

Tekniska chefens tjänsteskrivelse   

Arbetsutskottet 2021-05-24 § 53 

Kommunstyrelsen 2021-06-08 § 92      
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§ 33 Dnr 2019/00584  

Förvärv av Allégården - Backsmedjan 
Kommanditbolag 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige godkänner att Smedjebackens kommun  

förvärvar Backsmedjan Kommanditbolag, och indirekt fastigheten 

Smedjebacken 4:7, för ett överenskommet fastighetsvärde om 

51 200 000 kronor och i övrigt i huvudsakligen på de villkor som 

framgår av andelsöverlåtelse-avtal. 

2. Kommunstyrelsens ordförande får uppdrag att slutförhandla villkoren 

för förvärvet av Backsmedjan Kommanditbolag. 

3. Kommunens firmatecknare utses att underteckna samtliga erforderliga 

handlingar med anledning av förvärvet av Backsmedjan 

Kommanditbolag.     

Ärendebeskrivning 

Utkast till andelsöverlåtelse avseende samtliga andelar i Backsmedjan 

Kommanditbolag (org.nr 969694-8901) har upprättats i enlighet med 

bilagan andelsöverlåtelseavtal. Genom avtalet förvärvar kommunen bolaget 

och indirekt fastigheten Smedjebacken 4:7, Allégården.        

Yrkanden 

Fredrik Rönning (S), Jan Tholerus (C) och Lotta Gunnarsson (M) yrkar 

bifall till kommunstyrelsens förslag. 

_____ 

Beslutsunderlag 

Andelsöverlåtelseavtal Backsmedjan Kommanditbolag inklusive bilagor 

Koncernekonomichefens tjänsteskrivelse 

Kommunstyrelsen 2021-06-08 § 98     
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§ 34 Dnr 2021/00254  

Biblioteksplan 2021-2024 

Kommunfullmäktiges beslut 

Biblioteksplan för 2021-2024 antas. 

Ärendebeskrivning 

Kulturnämnden beslöt 20201-05-06 § 25 att godkänna biblioteksplan  

2021-2024 och överlämnas densamma till kommunfullmäktige för 

antagande. 

Enligt 17 § bibliotekslagen (2013:801) ska kommuner och landsting anta 

biblioteksplaner för sin verksamhet på biblioteksområdet. Bibliotekschefen 

har upprättat förslag till revidering av biblioteksplanen.  

Syftet med Smedjebackens kommuns biblioteksplan är att stärka 

biblioteksverksamheten och att ge en struktur för viktiga 

utvecklingsområden och samtidigt tydliggöra folk- och skolbibliotekens 

gemensamma uppdrag. 

Yrkanden 

Vanja Larsson (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.  

_____ 

Beslutsunderlag 

Biblioteksplan 2021-2024 

Kulturnämnden 2021-05-06 § 25 

Arbetsutskottet 2021-05-24 § 57 

Kommunstyrelsen 2021-06-08 § 99  
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§ 35 Dnr 2021/00255  

Skolbiblioteksplan 2021-2024 

Kommunfullmäktiges beslut 

Skolbiblioteksplan 2021-2024 antas. 

Ärendebeskrivning 

Kulturnämnden beslöt 20201-05-06 § 26 att godkänna skolbiblioteksplan  

2021-2024 och överlämnas densamma till kommunfullmäktige för 

antagande. 

Bibliotekschefen har upprättat förslag till revidering av 

skolbiblioteksplanen.  

Folk- och skolbiblioteken i Smedjebackens kommun har en gemensam 

biblioteksplan. För att få en tydlig bild av enbart skolbiblioteks-

verksamheten, har de utvecklingsprojekt som knyter an till skolbiblioteken 

lyfts ut ur den ordinarie biblioteksplanen och presenteras i ett eget 

dokument. 

Yrkanden 

Vanja Larsson (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.  

_____ 

Beslutsunderlag 

Skolbiblioteksplan 2021-2024 

Kulturnämnden 2021-05-06 § 26 

Arbetsutskottet 2021-05-24 § 58 

Kommunstyrelsen 2021-06-08 § 100   
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§ 36 Dnr 2021/00225  

Taxor och avgifter inom LSS-verksamheten 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Avgifter inom omsorgsförvaltningens LSS-verksamhet fastställs enligt 

omsorgsnämndens förslag. 

2. Avgifterna gäller från 1 september 2021 och tillsvidare. 

Ärendebeskrivning 

Omsorgsnämnden beslöt 2021-04-28 § 53 att föreslå kommunfullmäktige 

att godkänna avgifter inom omsorgsförvaltningens LSS-verksamhet enligt 

förslag samt att beslutet föreslås verkställas från den 1 september 2021. 

Efter översyn av taxor och avgifter har det framkommit att det inte tas ut 

avgifter för skäliga kostnader inom LSS-verksamheterna. Insatser enligt 

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 9 § är 

avgiftsfria avseende personalstöd och omvårdnad, men kommunen har rätt 

att ta skäliga avgifter för mat, resor, bostad och fritidsaktiviteter. Avgifterna 

måste vara skäliga och får inte överstiga kommunens självkostnader. 

Förvaltningen tillser att skäliga avgifter tas ut som ersättning för kostnader i 

samband med insatser enligt Lagen om stöd och service till vissa 

funktionshindrade (LSS). Samtliga insatser enligt LSS är avgiftsfria, dock 

har kommunen enligt 19 § LSS rätt att ta ut skälig ersättning för kostnader 

såsom t ex mat, resor, bostad och fritidsaktiviteter. Vidare har kommunen 

rätt att uppbära underhållsbidrag enligt 20 § LSS gällande barn som får vård 

i ett annat hem än det egna. 

Avgifter tas ut enligt nedan: Boende i familjehem eller bostad med 

särskild service för barn eller ungdomar som behöver bo utanför 

föräldrahemmet, 9 § p.8 LSS  

Om någon som är under 18 år får vård i ett annat hem än det egna, 

exempelvis i familjehem eller elevhem, är föräldrarna skyldiga att i skälig 

utsträckning bidra till kommunens kostnader för omvårdnaden. Kommunen 

får då uppbära underhållsbidrag enligt 20 § LSS. Det belopp som var och en 

av föräldrarna ska bidra med får inte överstiga vad som motsvarar det för 

tidpunkten gällande underhållsstödsbeloppet. Detta belopp återfinns i 18 

kap. 20 § socialförsäkringsbalken (SFB). I avgiften ingår samtliga kostnader 

för barnet utom kläder, fritidsaktiviteter och fickpengar. Föräldrarna 

behåller barnbidraget och svarar för sitt barns kläder, fritidsaktiviteter och 

fickpengar. Då barnet vistas i föräldrahemmet görs avdrag på avgiften. 
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Avdrag görs med 1/30 av den totala avgiften per dag som barnet vistas 

hemma. Är föräldrarna inte sammanboende fördelas den totala avgiften lika 

och faktureras båda föräldrarna.  

Underhållsstöd 2021-06-01, 18 kap. 20 § SFB:  

• Tom månaden då barnet fyller 11 år: 1673 kr/månad  

• Från och med månaden efter då barnet fyllt 11 år t om månaden då barnet 

  fyller 15 år: 1823 kr/månad  

• Från och med månaden efter den då barnet har fyllt 15 år: 2223 kr/månad  

Korttidsvistelse utanför hemmet, 9 § p.6 LSS 

Avgift för måltider och förbrukningsmateriel (toapapper, tvål, servetter etc) 

i samband med korttidsvistelse:  

• Barn och ungdomar upp till 21 år: 75 kr/dygn  

• Vuxna från 21 år:110 kr/dygn  

Korttidstillsyn, 9 § p.7 LSS (för skolungdom över 12 år utanför det 

egna hemmet i anslutning till skoldagen samt under lov)  

Avgifter för måltider och förbrukningsmateriel (toapapper, tvål, servetter 

etc) i samband med korttidstillsyn: 

• Heldag  75 kr  

• Frukost  11 kr  

• Lunch  35 kr  

• Kvällsmål/middag 35 kr  

• Mellanmål  10 kr     

 

Yrkanden 

Monica Forsgren (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.  

_____ 

Beslutsunderlag 

Omsorgsnämnden 2021-04-28 § 53 

Arbetsutskottet 2021-05-24 § 59 

Kommunstyrelsen 2021-06-08 § 101   
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§ 37 Dnr 2021/00215  

Arkivreglemente för Västerbergslagens 
utbildningsförbund VBU 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Arkivreglemente för Västerbergslagens utbildningsförbund antas.  

2. Beslutet gäller under förutsättning att kommunfullmäktige i Ludvika 

kommun fattar motsvarande beslut. 

Ärendebeskrivning 

Direktionen för VBU beslöt 2021-04-15 § 33 att föreslå Ludvika och 

Smedjebackens kommunfullmäktige att anta arkivreglemente för VBU, 

daterat 18 februari 2021.  

Arkivreglementet har sin utgångspunkt i arkivlagen (1990:782) och 

arkivförordningen (1991:446) och förtydligar vad som gäller för VBU:s 

arkivhantering och arkivvård.  

Föreskrifter om arkiv måste antas av fullmäktige i samtliga ingående parter 

i kommunalförbundet. Kommunalförbundet är dock i övrigt sin egen 

arkivmyndighet i den mening att man som en kommun har tillsyn enligt 

arkivlagen. 

Yrkanden 

Monica Forsgren (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.  

_____ 

Beslutsunderlag 

Arkivreglemente daterat den 18 februari 2021 

Arbetsutskottet 2021-05-24 § 60 

Kommunstyrelsen 2021-06-08 § 102    
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§ 38 Dnr 2020/00097  

Motion (M) - Sommarskola för feriearbetande 
ungdomar 

Kommunfullmäktiges beslut 

Motionen anses besvarad. 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige beslöt 2020-02-24 § 11 att remittera motionsskrivelse 

från Karin Winqvist (M) gällande sommarskola för feriearbetande 

ungdomar till familje- och utbildningsnämnden för yttrande. 

I motionen yrkas att: 

- De kommunala feriearbetena kombineras med sommarskola för de 

ungdomar som vill förbättra sina betyg och speciellt för dem som inte 

har godkända betyg i svenska/svenska som andra språk, matematik 

eller engelska. 

- De kommunanställda som handleder feriearbetande får särskild 

utbildning samt ersättning. 

- Feriearbetena ses som en introduktion till arbetslivet. 

- Utvärdering för alla feriearbetande görs efter arbetsperiodens slut 

tillsammans med handledare. 

Motionen har varit remitterat till familje- och utbildningsnämnden och VBU 

för yttrande. 

Familje- och utbildningsnämnden 

Familje- och utbildningsnämndens beslut 2020-10-08 § 60: 

- Familje- och utbildningsnämnden har svarat på motionen utifrån 

förvaltningens ansvarsområde, det vill säga grundskolan.  

- Nämnden anser att motionen även berör personalavdelningen och 

gymnasieskolan VBU.  

- Nämnden är enig om att yttrandet godkänns och lämnas vidare till 

kommunstyrelsen. 

Yttrande 

Familje- och utbildningsförvaltningen har genomfört lovskola vid 

Bergaskolan under de senaste läsåren. Under läsåret 2019/2020 hade 

lovskolan över 30 deltagare på höstlov, sportlov och påsklov.  

Upplägget ligger väl i linje med de krav som ställs på lovskola från 

Skolverket. Faktum är att upplägget på Bergaskolan erbjuder elever i 
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årskurs 8 och 9 lovskola motsvarande 100 timmar under två läsår. Kravet 

från Skolverket är minst 50 timmar under samma tid. Bergaskolan erbjuder 

dessutom eleverna 50 timmar lovskola redan i årskurs 7. En elev i 

Smedjebackens kommun erbjuds möjlighet att gå på lovskola 150 timmar 

under sina tre år på högstadiet. Det är omfattande satsning från skolans sida, 

men det är också en värdefull investering i våra ungdomars utbildning och 

framtid.  

Lovskolan är dels frivillig, men även att betrakta som en obligatorisk insats 

för elever som behöver mer tid för att klara kunskapskraven i skolämnena. 

Vid behov fattar rektor i samförstånd med vårdnadshavare beslut om att 

elever ska delta på lovskolan som en insats för att höja meritvärdet och 

förbättra sina möjligheter att bli antagna till gymnasieskolan.  

Lovskolan arrangeras av rektor och behöriga lärare som får extra ersättning 

för att arbeta på loven. Samtliga mentorslärare är dessutom delaktiga i 

arbetet med att uppmuntra och motivera eleverna att delta vid lovskolan. 

Lovskolan har varit mycket betydelsefull för de elever som deltagit vid den.  

Förvaltningen betraktar således lovskoleverksamhet som mycket värdefullt, 

men ställer sig ändå tveksamma till motionen om sommarskola för 

feriearbetande ungdomar. Det beror framför allt på tre faktorer.  

När eleverna går på sommarlov lämnar de skolan mentalt. Det är svårt att få 

elever att anmäla sig till sommarlovsskola. Bergaskolan tog in anmälningar 

till sommaren 2020 och fick då endast 10 intresserade elever vilket är en 

tredjedel av elevantalet som anmälde sig till lovskolorna som genomfördes 

under läsåret.  

När skolan slutat för läsåret är betygen redan satta för den terminen och 

resultatet av lovskolan kommer således eleverna tillgodo först nästa läsår. 

Detta gör att lovskola för årskurs 9 är extra problematiskt att genomföra 

eftersom de betyg som eleverna söker på till gymnasiet måste ändras i 

efterhand.  

Lärarna har andra viktiga arbetsuppgifter veckan efter att eleverna slutat 

skolan. Det innebär att lovskoleverksamheten ställs mot systematiskt 

kvalitetsarbete, institutionsarbete och planering inför hösten. Att driva 

lovskola efter skolavslutningen påverkar alltså verksamhetskvaliteten 

negativt på ett helt annat sätt än under övriga lov. 

I övrigt ställer sig förvaltningen även tveksam till hur det påverkar 

skolverksamheten om kommunen inför arvoderad skolgång på sommaren, 

vilket blir resultatet av motionens punkt 1. Det är omöjligt att veta exakt hur 

möjligheten att studera på sommarskola med lön påverkar den ordinarie 

skolan, men det kan tänkas att motivationen att anstränga sig under det 

ordinarie skolåret minskar när elever vet att de kan komplettera uteblivna 
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resultat med ”studier med lön” under lovskola på sommaren. Kort sagt ser 

förvaltningen en risk att eleverna blir lite mindre motiverade under 

ordinarie skolår om man kan studera och få lön på sommaren.   

Familje- och utbildningsförvaltningen är nöjd med sitt nuvarande upplägg 

på lovskola och ser olika svårigheter med att genomföra lovskola på 

sommaren enligt förslaget i motionen. Förvaltningen vill därför fortsätta 

med, samt finslipa det nuvarande upplägget med lovskola på höstlov, 

sportlov och påsklov.    

VBU:s yttrande 

VBU:s arbetsutskott beslutade 2020-11-19 § 86 att avge följande yttrande: 

VBU har ingen annan uppfattning än det yttrande som har lämnats från 

familje- och utbildningsnämnden. Tjänstemän närmast verksamheten har 

den bästa insynen och kännedomen om organisation och lokala 

förutsättningar inom det område som motionen har riktat sina frågor. VBU:s 

generella hållning är att alla elever ska få det stöd som eleven har rätt till 

och att stödinsatser bör och kan se olika ut under grundskoletiden.     

 

_____ 

Beslutsunderlag 

Motion sommarskola (M) 

Familje- och utbildningsnämnden § 60  

VBU:s arbetsutskott § 86   

Arbetsutskottet 2021-05-25 § 61   

Kommunstyrelsen 2021-06-08 § 103 
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§ 39 Dnr 2020/00110  

Återtagande av motion (M) - Ung inom omsorgen, 
feriejobb hela året 

Kommunfullmäktiges beslut 

Motionen Ung inom omsorgen, feriejobb hela året, avskrivs.  

Ärendebeskrivning 

Moderaterna har meddelat att de väljer att återta motionen Ung inom 

omsorgen – feriejobb hela året.   

Protokollsanteckning  

Fredrik Rönning (S) noterar å Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och 

Miljöpartiets vägnar att man inte instämmer i Lotta Gunnarssons motivering 

till tillbakadragande av motionen.  

_____ 

Beslutsunderlag 

Motionsskrivelse  

Kommunfullmäktige 2020-02-24 § 13 

Omsorgsnämnden 2020-11-25 § 93 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-01-26 § 6 

Omsorgsnämnden 2021-06-02 § 67 

Meddelande om återtagande 2021-06-07 
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§ 40 Dnr 2021/00259  

Årsredovisning 2020 Västerbergslagens 
Samordningsförbund - Finsam 

Kommunfullmäktiges beslut 

Västerbergslagens Samordningsförbunds styrelse beviljas ansvarsfrihet för 

verksamhetsåret 2020. 

Jäv 

Carin Runeson (S) och Monica Forsgren (S) deltar inte i beslutet på grund 

av jäv.  

Ärendebeskrivning 

Från Västerbergslagens Samordningsförbund, Finsam föreligger 

årsredovisning för 2020.  

Finsams revisorer tillstyrker att styrelsen och dess ledamöter beviljas 

ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020. 

Yrkanden 

Joakim Lundgren (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.  

_____ 

Beslutsunderlag 

Årsredovisning 2020 Finsam 

Revisionsberättelse 

Revisionsrapporter KPMG och Freveko AB 

Arbetsutskottet 2021-05-25 § 62   

Kommunstyrelsen 2021-06-08 § 104    
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§ 41 Dnr 2020/00285  

Antagande - detaljplan för del av Smedjebacken 3:1, 
Vattenparken 

Kommunfullmäktiges beslut 

Detaljplan för del av Smedjebacken 3:1, vattenparken antas.      

Ärendebeskrivning 

Miljö- och byggnadsnämnden beslöt 2021-04-07 § 32 att godkänna 

granskningsutlåtande och antagandehandling gällande detaljplan för del av 

Smedjebacken 3:1 och överlämna planförslaget till kommunfullmäktige för 

antagande. 

Detaljplanen har varit tillgänglig för granskning under tiden 15 februari till 

och med den 8 mars 2021. Granskningsutlåtande har upprättats. 

Sammanlagt har tre yttranden inkommit, vilka har tillmötesgåtts med 

mindre ändringar i planhandlingarna.  

Syftet med detaljplanen är att anlägga en spillvattenvåtmark för rening av 

utgående avloppsvatten från reningsverket och som ska vara tillgänglig för 

allmänheten och utgöra en pedagogisk naturbiotop för vattenvård. 

Detaljplanen syftar också till att klarlägga våtmarkens utsträckning och 

säkerställa användningen. Våtmarken ska så småningom implementeras i 

reningsverkets reningsprocess då nytt tillstånd för reningsverket söks. 

Planförslaget bedöms vara förenligt med Smedjebackens kommuns 

översiktsplan och upprättas med standardförfarande. 

Miljö- och byggkontoret har gjort en undersökning av betydande 

miljöpåverkan för aktuell detaljplan. Bedömningen är att miljöpåverkan inte 

kan antas bli så betydande att en strategisk miljöbedömning enligt 6 kap. 

miljöbalken har behövt göras. Länsstyrelsen delade kommunens bedömning 

enligt samrådsyttrande.      

Yrkanden 

Ingemar Hellström (S), Calle Morgården (MP) och Jan Tholerus (C) yrkar 

bifall till kommunstyrelsens förslag.  

_____ 
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Beslutsunderlag 

Miljö- och byggnadsnämnden 2021-04-07 § 32 

Antagandehandlingar; Planbeskrivning, granskningsutlåtande, plankarta 

Samhällsbyggnadsutskottet 2021-04-27 § 44 

Kommunstyrelsen 2021-06-08 § 85      
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§ 42 Dnr 2021/00220  

Medborgarförslag angående taxa för fritidsplats 

Kommunfullmäktiges beslut 

Familje- och utbildningsnämnden får i uppdrag att lämna svar på 

medborgarförslaget.        

Ärendebeskrivning 

Ett medborgarförslag har inlämnats med förslag om att föräldrar med delad 

vårdnad ska ha möjlighet att få en halvtidsplats på fritids och därmed halv 

taxa.     

_____ 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag inkommet 2021-04-30     
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§ 43 Dnr 2021/00084  

Fyllnadsval ersättare i familje- och utbildnings-
nämnden (S) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Åsa Engberg (S) utses till ersättare i familje- och utbildningsnämnden.      

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige beslöt 2021-04-19 § 21 att återremittera fyllnadsval 

för att utse ny ersättare i familje- och utbildningsnämnden efter Vali 

Popescu (S) som har valts till ledamot  

_____ 
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§ 44 Dnr 2021/00059  

Fyllnadsval ersättare i familje- och utbildnings-
nämnden (S) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Michaela Snygg (S) utses till ersättare i familje- och utbildningsnämnden.     

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige beslöt 2021-04-19 § 22 att återremittera fyllnadsval  

för att utse ny ersättare i familje- och utbildningsnämnden efter  

Julia Johansson (S).      

_____ 
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§ 45 Dnr 2021/00108  

Fyllnadsval ersättare kommunstyrelsen (SD) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Andreas Edvardsson (SD) utses till ersättare i kommunstyrelsen.     

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige beslöt 2021-04-19 § 24 att utse ersättare  

Per-Erik Hellström (SD) till ledamot i kommunstyrelsen efter  

Johan Persson.  

Fyllnadsval för ersättarplatsen förrättas.    

_____ 
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§ 46 Dnr 2021/00243  

Avsägelse som ersättare i kulturnämnden (S) 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Avsägelsen godkänns.  

2. Ulla Engborg (S) utses till ersättare i kulturnämnden.   

Ärendebeskrivning 

Michaela Snygg (S) har inlämnat avsägelse från uppdraget som ersättare i 

kulturnämnden.     

_____ 

Beslutsunderlag 

Avsägelse  
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§ 47 Dnr 2021/00291  

Avsägelse som ledamot i gemensamma ATL-nämnden 
(S) 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Avsägelsen godkänns.  

2. Karl Johansson (S) utses till ledamot i den gemensamma nämnden 

med ansvarsområde för prövning och tillsyn gällande läkemedelslag, 

alkohollag och tobakslag, ATL-nämnden.        

Ärendebeskrivning 

Joakim Lundgren (S) har inlämnat avsägelse från uppdraget som ledamot i 

gemensamma nämnden med ansvarsområde för prövning och tillsyn 

gällande läkemedelslag, alkohollag och tobakslag, ATL-nämnden.   

_____ 

Beslutsunderlag 

Avsägelse     

 

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

31(32) 

Sammanträdesdatum 

2021-06-21 
 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 48 Dnr 2021/00190  

Delgivningar 

Kommunfullmäktiges beslut 

Delgivningarna tas emot och läggs till handlingarna.   

Ärendebeskrivning 

- Familje- och utbildningsnämndens beslut 2021-05-06 § 40 – 

Rapportering av icke verkställda beslut och avbrott enligt 4 kap 1 § SoL 

§ 1: kvartalet 2021 IFO.  

- Länsstyrelsen Dalarnas beslut 2021-05-04 om att utse ny 

ledamot/ersättare i kommunfullmäktige efter Synnöve Zachrisson-

Nording (L). 

Ny ledamot: Torsten Åslund (L) 

Ny ersättare: Agneta Karlsson (L) 

- Länsstyrelsen Dalarnas beslut 2021-05-04 om att utse ny ledamot i 

kommunfullmäktige efter Johan Persson (SD). 

Ny ledamot: Vilhelm Johansson (SD) 

Ny ersättare: Någon ny ersättare kunde inte utses 

- Länsstyrelsen Dalarnas beslut 2021-05-04 om att utse ny ersättare i 

kommunfullmäktige efter Johanna Adolfsson (SD). 

Ny ersättare: Någon ny ersättare kunde inte utses  

- Revisionsberättelse 2020 Västerbergslagens Utbildningsförbund      

_____ 
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§ 49 Dnr 48034  

Avslutning 

Kommunfullmäktiges ordförande Carin Runeson tackar ledamöter och 

ersättare för vårterminens arbete i kommunfullmäktige och önskar samtliga 

en trevlig sommar.       

_____ 

 

 


