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Plats och tid Kommunhuset, digitalt möte, måndagen den 22 februari 2021 kl 18:00-20:00 

Beslutande Ledamöter 

Se närvarolista på sida 2 

 Ersättare 

Se närvarolista på sida 2 

Övriga närvarande Se närvarolista på sida 2 

Justerare Solweig Nyrede (S) och Lotta Gunnarsson (M) 

Justeringens plats och tid Kommunhuset, tisdag den 23 februari 2021, klockan 15:00 
 

Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 1-8 
 Mona Hyttsten  

 Ordförande 

  

 Carin Runeson  

 Justerare 

  

 Solweig Nyrede                                         Lotta Gunnarsson   

 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Instans Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 2021-02-22 

Datum då anslaget sätts upp 2021-02-24 Datum då anslaget tas ned 2021-03-18 

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset 
 

Underskrift 

  

 Mona Hyttsten  
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Närvarolista 

Beslutande  

Ledamöter Carin Runeson (S), ordförande 
John Andersson (S), 1:e vice ordförande 
Fredrik Rönning (S) 
Lotta Gunnarsson (M) 
Ingemar Hellström (S) 
Göran Engström (C) 
Helena Andersson (S) 
Thomas Björnhager (S) 
Gertrud Jernberg-Zernig (M) 
Jerry Jäger (SD) 
Lena Ludvigsson-Olafsen (S) 
Vanja Larsson (V) 
Linus Karlén (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) 
Birgitta Ericsson-Granqvist (M) 
Bengt Norrlén (S) 
Michaela Snygg (S) 
Synnöve Zachrisson Nording (L) 
Solweig Nyrede (S) 
Kristina Karlsson (M) 
Maria Söderlund (S) 
Joacim Lundgren (S) 
Per Erik Hellström (SD) 
Adam Waller (C) 
Andreas Edvardsson (SD) 
Kjell Andersson (V), tjänstgörande ersättare 
Håkan Jansson (C), tjänstgörande ersättare 
 

Övriga närvarande  

Ej tjänstgörande ersättare Monica Georgsson (S) 
Helena Giliusson (M) 

Tjänstemän Susanne Hedman-Jensen, kommunchef 
Mona Hyttsten, kommunsekreterare  

Övriga Leif Nilsson, kommunrevisionen 
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Ärendelista 

§ 1 Dnr 2021/00080 
Demokrati 100 år ................................................................................................ 4 

§ 2 Dnr 2020/00170 
Information om kommunens arbete med coronapandemin .................................. 5 

§ 3 Dnr 2020/00086 
Ekonomisk uppföljning från nämnder och styrelser ............................................. 6 

§ 4 Dnr 2020/00498 
Detaljplan för kvarteret Berguven, Berga gård .................................................... 7 

§ 5 Dnr 2021/00084 
Avsägelse ledamot i familje- och utbildningsnämnden (S) ................................... 8 

§ 6 Dnr 2021/00014 
Avsägelse ordförande familje- och utbildningsnämnden (S) ................................ 9 

§ 7 Dnr 2021/00059 
Avsägelse ersättare familje- och utbildningsnämnden (S) ................................. 10 

§ 8 Dnr 2021/00002 
Avsägelse ersättare kommunstyrelsen (S) ........................................................ 11 
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§ 1 Dnr 2021/00080  

Demokrati 100 år 

Kommunfullmäktiges beslut 

Informationen tas med beaktande emot och läggs till handlingarna.       

Ärendebeskrivning 

Peter Örn, ordförande i kommittén Demokrati 100 år, håller föredrag kring 

ämnet 100 år med demokrati i Sverige.  

Regeringen uppmärksammar att det år 2021 är hundra år sedan det första 

riksdagsvalet där både kvinnor och män fick rösta. En demokratikommitté 

har tillsatts med uppdraget att under 2018-2021 planera, samordna och 

genomföra en samling av insatser och aktiviteter för en stark demokrati.  

För att demokratin ska stå stark behöver den främjas, förankras och 

försvaras. Människor behöver vara delaktiga, ha kunskap om hur demokratin 

fungerar och gemensamt se till att demokratin är motståndskraftig. 

Varje generation måste vinna demokratin åter i mötet med sin tids 

utmaningar. Det handlar bland annat om göra fler människor mer delaktiga, 

om att fördjupa tilliten i samhället och om att möta nya hot mot demokratin, 

menar Peter Örn.      

_____ 
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§ 2 Dnr 2020/00170  

Information om kommunens arbete med 
coronapandemin 

Kommunfullmäktiges beslut 

Informationen tas emot och lägg till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Kommunalråd Fredrik Rönning (S) informerar om aktuellt läge gällande 

coronapandemin i kommunen. 

Pandemistaben, som är rådgivande och samordnande, sammanträder en gång 

per vecka. 

Det är fortsatt samhällspridning av covid-19 i samhället. 

Kommunens folkhälsogrupp och rådet för social hållbarhet jobbar med 

förebyggande frågor för att stärka den fysiska och psykiska hälsan hos 

kommuninvånarna.  

Inom omsorgsförvaltningens särskilda boenden är brukarna vaccinerade  

och plan finns för fortsatt vaccinering av nya brukare. Vaccinering av 

omsorgspersonalen har påbörjats.  

Kommunens högstadieskolor, Kyrkskolan och Bergaskolan, fortsätter med 

när- och distansundervisning. Beslut har tagits om distansundervisning för 

åk 5-6 på Vinsboskolan.         

_____ 
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§ 3 Dnr 2020/00086  

Ekonomisk uppföljning från nämnder och styrelser 

Kommunfullmäktiges beslut 

Informationen tas emot och läggs till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

- Kommunen bokslutsresultat 2020 preliminärt + 27 mkr.  

- Kommunstyrelsen totalt + 5,5 mkr 

    Kommunstyrelseförvaltningen ledning och stöd +645 tkr,  

    Kommunstyrelsens del av samhällsbyggnadsförvaltningen –1,4 mkr 

- Familje- och utbildningsförvaltningen, nollresultat  

- Omsorgsnämnden +400 tkr  

- Miljö- och byggnadsnämnden +807 tkr 

- Kulturnämnden -148 tkr 

- VBU +4,8 mkr varav 2,7 mkr går tillbaka till Smedjebackens kommun. 

Kulturskolan +28 tkr 

- Bärkehus AB +3,7 mkr 

- Smedjebacken Energi AB +1,6 mkr  

Smedjebacken Energi Nät AB +5,3 mkr 

- Revisionen enligt plan             

 

_____ 
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§ 4 Dnr 2020/00498  

Detaljplan för kvarteret Berguven, Berga gård 

Kommunfullmäktiges beslut 

Detaljplanen för kvarteret Berguven, Berga gård antas. 

Ärendebeskrivning 

Miljö- och byggkontoret har arbetat fram förslag till detaljplan för kvarteret 

Berguven. Planförslagets syfte är att utöka antalet användningar för 

kvartersmarken inom fastigheterna Berguven 7 och 9 för att skapa 

möjligheter för området att förändras över tid. Planförslaget innebär att fler 

typer av verksamheter kan etablera sig i de centrala delarna av 

Smedjebacken med närhet till service och kollektivtrafik. 

Ett genomförande av planen innebär en möjlighet till komplettering av 

bostäder, kontor eller andra småskaliga verksamheter, vilket bedöms vara i 

linje med gällande översiktsplan. Planförslaget är förenligt med 

översiktsplanen och har upprättats med standardförfarande.  

Undersökning av betydande miljöpåverkan har gjorts för aktuell detaljplan 

enligt plan- och bygglagen 4 kap. 34§ och miljöbalken 6 kap. 11§. 

Bedömningen är att ett genomförande av planen inte innebär betydande 

miljöpåverkan, varför en miljöbedömning med särskild 

miljökonsekvensbeskrivning inte har behövt göras. 

Planförslaget har varit tillgänglig för granskning under tiden 30 november 

till och med 21 december 2020. Granskningsutlåtande är upprättat med 

inkomna synpunkter redovisade tillsammans med kommentarer. 

Miljö- och byggnadsnämnden beslöt 2021-02-10 § 8 att godkänna 

granskningsutlåtandet och antagandehandlingen samt att överlämna 

planförslaget till kommunfullmäktige för antagande. 

Yrkande 

Joakim Lundgren yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.         

_____ 

Beslutsunderlag 

Antagandehandlingar; Granskningsutlåtande, planbeskrivning, plankarta 

Miljö- och byggnadsnämnden 2021-02-10 § 8 

Kommunstyrelsen 2021-02-16 § 27                          
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§ 5 Dnr 2021/00084  

Avsägelse ledamot i familje- och utbildningsnämnden  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Avsägelsen godkänns. 

2. Vali Popescu (S) utses till ny ledamot i familje- och 

utbildningsnämnden. 

3. Fyllnadsval för att utse ny ersättare i familje- och utbildningsnämnden 

återremitteras.        

Ärendebeskrivning 

Från Sonia Rönning (S) föreligger avsägelse från uppdraget som ledamot i 

familje- och utbildningsnämnden.       

_____ 

Beslutsunderlag 

Avsägelse daterad 15 februari 2021  
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§ 6 Dnr 2021/00014  

Avsägelse ledamot tillika ordförande i familje- och 
utbildningsnämnden 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Avsägelsen godkänns. 

2. Matilda Kilström (S) utses till ny ledamot tillika ordförande i  

familje- och utbildningsnämnden från 1 mars 2021.     

Ärendebeskrivning 

Från Bengt Norrlén (S) föreligger avsägelse från uppdraget som ledamot 

tillika ordförande i familje- och utbildningsnämnden från den 1 mars 2021.     

_____ 

Beslutsunderlag 

Avsägelse daterad 13 januari 2021   
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§ 7 Dnr 2021/00059  

Avsägelse ersättare familje- och utbildningsnämnden 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Avsägelsen godkänns.   

2. Fyllnadsval för att utse ny ersättare i familje- och utbildningsnämnden 

återremitteras. 

Ärendebeskrivning 

Från Julia Johansson (S) föreligger avsägelse från uppdraget som ersättare i 

familje- och utbildningsnämnden.    

_____ 

Beslutsunderlag 

Avsägelse daterad 4 februari 2021  
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§ 8 Dnr 2021/00002  

Avsägelse ersättare kommunstyrelsen (S) 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Avsägelsen godkänns. 

2. Fyllnadsval för att utse ny ersättare i kommunstyrelsen återremitteras.   

Ärendebeskrivning 

Från Thomas Björnhager (S) föreligger avsägelse från uppdraget som 

ersättare i kommunstyrelsen.   

_____ 

Beslutsunderlag 

Avsägelse daterad 5 januari 2021  

 

 


