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§ 19 Dnr 2020/00170  

Information om kommunens arbete med 
pandemiplanering 

Kommunfullmäktiges beslut 
Informationen tas emot och lägg till handlingarna.    

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsens ordförande informerar om kommunens arbete med 
pandemiplanering i samband med coronaviruset Covid-19.  
En arbetsgrupp "Staben för pandemiplanering" är tillsatt. Gruppen har 
avstämningsmöten varje vardagsmorgon. Staben jobbar med kontinuitets- 
och uthållighetsplanering.  
Verksamheterna och respektive nämnd fortsätter att upprätthålla ordinarie 
verksamhet så långt som möjligt. Vissa anpassningar genomförs, främst 
inom vård och omsorg.      
_____ 
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§ 20 Dnr 2020/00086  

Ekonomisk uppföljning  

Kommunfullmäktiges beslut 
Informationen godkänns och läggs till handlingarna.   

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsens ordförande Fredrik Rönning (S) redogör för 
budgetavstämning per den 31 mars 2020. 
Osäkerhetsfaktorer finns gällande de extrakostnader som uppkommer i 
samband med Coronaepidemin.      
_____ 
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§ 21 Dnr 2020/00201  

Reviderad budget 2020 med anledning av 
coronaepidemin 
Kommunfullmäktiges beslut 
Reviderad budget 2020 fastställs.  

Ärendebeskrivning 
Den pågående Coronaepedemin kommer att innebära en stor påfrestning på 
verksamheternas budget med bland annat ökade kostnader för vikarier och 
sjukvårdsmaterial. Verksamheterna har idag möjlighet att ansöka om medel 
från KS Förfogandeanslag. Anslaget beräknas dock inte kunna täcka upp  
alla de ökade kostnaderna, utan föreslås förstärkas med 5,5 mkr till totalt  
12 mkr.  
Förslag till reviderad driftram budget 2020 

Belopp i tkr Budget 2020 

Kommunstyrelsen:   

KS Ledning och stöd 34 510 

KS Samhällsbyggnad 62 695 

KS Förfogandeanslag 12 000 

Summa kommunstyrelsen 109 205 

Kulturnämnd 10 545 

Miljö- och byggnadsnämnd 9 030 

Familj- och utbildningsnämnd:   

Barn- och skolverksamhet 200 030 

Individ och familjeomsorg 37 255 

Summa familj- och utbildningsnämnd 237 286 

Omsorgsnämnd 197 380 

VBU:   

Gymnasiet och komvux 58 325 

Kulturskolan 3 025 

Summa VBU: 61 350 

Överförmyndarnämnd 1 195 

Revision 890 

Finansen:   

Sociala avgifter/pensioner, interna poster m.m. 11 850 

Internränta -8 800 

Summa finansen 3 050 

Summa verksamheter drift 629 931 
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Denna förstärkning av verksamhetens kostnader med 5,5 mkr föreslås 
finansieras av de extra höjningar av statsbidrag som beslutas under första 
halvåret 2020.  
I februari beslutade riksdagen om en höjning av statsbidraget med 2,5 mdkr 
till Sveriges kommuner och regioner vilket innebär ett tillskott för 
Smedjebackens Kommun på 1,8 mkr. I juni förväntas riksdagen ta nästa 
beslut om ytterligare höjning med 5,0 mdkr vilket innebär ett förväntat 
tillskott för Smedjebackens Kommun på 3,7 mkr. Totalt förstärks posten 
Utjämning och generella statsbidrag i förslaget nedan med 5,5 mkr.  
Förslag till reviderad resultatbudget 2020 

 

 

Yrkanden 
Fredrik Rönning (S) och Lotta Gunnarsson (M) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag.  
_____ 

Beslutsunderlag 
Koncernekonomichefens tjänsteskrivelse 
Kommunstyrelsen 2020-04-03 § 52   

 
 

Belopp i tkr Budget 

  2020 

    

Verksamhetens intäkter 117,7 

Verksamhetens kostnader -730,1 

Avskrivningar -17,5 

Verksamhetens nettokostnader -629,9 

    

Skatteintäkter 534,8 

Utjämning och generella statliga bidrag 117,1 

Finansiella intäkter 2,5 

Finansiella kostnader -4,0 

Årets resultat 20,5 
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§ 22 Dnr 2020/00084  

Årsredovisning och bokslut 2019 Smedjebackens 
kommun 

Kommunfullmäktiges beslut 
Årsredovisning och bokslut 2019 för Smedjebackens kommun godkänns.  

Ärendebeskrivning 
Från ekonomiavdelningen föreligger årsredovisning 2019 för Smedjebackens 
kommun. Årsredovisningen innehåller även en sammanställd redovisning för 
de kommunala bolagen. 
Resultaträkning       

Miljoner kronor  Kommunen  Kommunkoncernen 

  Årsbokslut Årsbokslut  Årsbokslut Årsbokslut 
 Not 2019 2018  2019 2018 
       

Verksamhetens intäkter Not 1 110,3 122,4  348,1 287,6 
varav jämförelsestörande poster  0,0 0,0  0,0 0,0 

Verksamhetens kostnader Not 2 -700,5 -701,2  -912,0 -838,4 
Avskrivningar Not 3 -16,3 -15,4  -40,5 -40,6 

Verksamhetens nettokostnader  -606,5 -594,1  -604,3 -591,5 
       

Skatteintäkter Not 4 532,5 515,2  532,5 515,2 

Utjämning och generella statliga bidrag Not 5 99,8 99,3  99,8 99,3 
Finansiella intäkter Not 6 3,3 3,7  2,2 2,8 

Finansiella kostnader Not 7 -4,5 -2,4  -6,9 -2,5 

Årets resultat Not 8 24,5 21,7  23,3 23,3 

Yrkanden 
Fredrik Rönning (S) och Lotta Gunnarsson (M) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag.  

_____ 

Beslutsunderlag 
Koncernekonomichefens tjänsteskrivelse 

Arbetsutskottet 2020-03-24 § 41  
Kommunstyrelsen 2020-04-03 § 56                
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§ 23 Dnr 2020/00216  

Revisionsberättelse för år 2019 samt beslut om 
ansvarsfrihet 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Revisionsberättelsen för år 2019 tas emot och läggs till handlingarna.  
2. Kommunstyrelsen, övriga nämnder samt 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 
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.   
_____ 

Beslutsunderlag 
Revisionsberättelse för år 2019    
Bilaga 1 – Revisorernas redogörelse 2019  

Bilaga 2 – Granskning av årsredovisning 2019  
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§ 24 Dnr 2019/00469  

Bolagspolicy för Smedjebackens kommunkoncern 

Kommunfullmäktiges beslut 
Bolagspolicy för Smedjebackens kommunkoncern godkänns.  

Ärendebeskrivning 
Kommunen äger bolag och driver bolagsverksamhet för att förverkliga 
kommunala ändamål. Verksamheten som bedrivs i dessa bolag syftar till att 
skapa nytta för kommunen och kommuninvånarna.  
De kommunala bolagen är liksom nämnder och förvaltningar till för att 
bedriva verksamhet inom ramen för det kommunala ändamålet och de 
kommunala befogenheterna. Verksamheten i de kommunala bolagen är 
inriktad mot affärsmässighet.  
Smedjebackens kommun organiserar de helägda bolagen under ett 
gemensamt moderbolag, Smedjebackens Kommuns Förvaltnings AB (SKF). 
Motivet för kommunens ägande av moderbolaget är att ge kommunen en 
tydlig ägarroll för bolagen samt möjlighet till strategisk koordination för 
kommunal planering. Moderbolagets styrelse har därigenom fått rollen som 
koncernstyrelse. Det finns därmed ett behov av att tydliggöra vilka frågor 
som ankommer på koncernstyrelsen, både i relationerna till 
kommunfullmäktige och kommunstyrelsen, men även till respektive 
dotterbolags styrelse. En tydlig bolagspolicy bidrar till att skapa 
förutsättningar för en fungerande ledning av den kommunala 
bolagsverksamheten. Om tveksamhet uppstår i frågor som berörs av denna 
policy ska kommunstyrelsen konsulteras. 

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

Beslutsunderlag 
Förslag till bolagspolicy 
Koncernekonomichefens tjänsteskrivelse 

Arbetsutskottet 2020-02-25 § 25 
Kommunstyrelsen 2020-03-10 § 28 
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§ 25 Dnr 2020/00039  

Ägardirektiv och bolagsordning för Bärkehus AB 

Kommunfullmäktiges beslut 
Ägardirektiv och bolagsordning för Bärkehus AB godkänns.  

Ärendebeskrivning 
I samband med framtagande av bolagspolicy har en översyn gjorts av 
ägardirektiv och bolagsordning. 
Ägardirektivet ska fastställa bolagets ändamål, mål med verksamheten och 
ekonomi. Bolagsordningen reglerar bland annat de kommunala 
befogenheterna, specifika direktiv samt de beslut som ska prövas av 
kommunfullmäktige före genomförande. 
Ändamålet med Bärkehus AB:s verksamhet är att: 

- Bärkehus AB ska bygga, äga och förvalta bostäder i allmännyttigt 
syfte. I detta ingår att tillgodose olika bostadsbehov och tillhandahålla 
ett varierat bostadsutbud av god kvalitet. 

- Bolaget har också i uppdrag att förvalta Smedjebackens kommuns 
förvaltnings-, fritids- och verksamhetsfastigheter. 

- Enligt särskilda driftdirektiv beslutade av kommunstyrelsen och enligt 
beslutad budget samt enligt självkostnadspris utföra arbetsuppgifter på 
kommunens fastigheter, gator, parker och idrottsanläggningar. Detta 
ska samordnas och integreras med bolagets ordinarie verksamheter 
med syfte att uppnå ökad kvalitet och service och innebära 
effektivisering och optimering av insatta resurser. 

Yrkanden 
Ingemar Hellström (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.  

_____ 

Beslutsunderlag 
Förslag till ägardirektiv och bolagsordning för Bärkehus AB  

Koncernekonomichefens tjänsteskrivelse 
Arbetsutskottet 2020-02-25 § 26 

Kommunstyrelsen 2020-03-10 § 29 
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§ 26 Dnr 2020/00038  

Ägardirektiv och bolagsordning för Smedjebacken 
Energi AB 

Kommunfullmäktiges beslut 
Ägardirektiv och bolagsordning för Smedjebacken Energi AB godkänns.  

Ärendebeskrivning 
I samband med framtagande av bolagspolicy har en översyn gjorts av 
ägardirektiv och bolagsordning. 
Ägardirektivet ska fastställa bolagets ändamål, mål med verksamheten och 
ekonomi. Bolagsordningen reglerar bland annat de kommunala 
befogenheterna, specifika direktiv samt de beslut som ska prövas av 
kommunfullmäktige före genomförande. 
Ändamålet med Smedjebacken Energi AB:s verksamhet är bland annat att: 
- Vara kommunens redskap för att långsiktigt främja en klimat- och 

resurseffektiv energiförsörjning och eldistribution. 

- Producera och distribuera fjärrvärme inom kommunen. 
- Bygga ut bredband och samordna bredbandsförsörjningen i kommunen 

samt vara den part som tillser att kommunkoncernen samt dess bolags 
behov av kommunikationsoperatör i bredbandsnätet uppfylls för eget 
samt hyresgästers behov, via avtal med extern part eller annan lämplig 
lösning. 

- Bygga och ansvara för att näten för eldistribution och bredband sköts 
kostnadseffektivt och håller hög leveranssäkerhet. 

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

Beslutsunderlag 
Förslag till ägardirektiv och bolagsordning för Smedjebacken Energi AB 
Koncernekonomichefens tjänsteskrivelse 

Arbetsutskottet 2020-02-25 § 27 
Kommunstyrelsen 2020-03-10 § 30               
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§ 27 Dnr 2020/00040  

Ägardirektiv för Barken Vatten & Återvinning AB 

Kommunfullmäktiges beslut 
Ägardirektiv för Barken Vatten & Återvinning AB godkänns.  

Ärendebeskrivning 
I samband med framtagande av bolagspolicy har en översyn av ägardirektiv 
gjorts.    
Ägardirektivet ska fastställa bolagets ändamål, mål med verksamheten och 
ekonomi. 
Ändamålet med bolagets verksamhet är att: 
- Vara huvudman för kommunens VA-verksamhet i enlighet med Lag om 

allmänna vattentjänster (2006:412) 
- Inom, av kommunfullmäktige, fastställt verksamhetsområde bereda 

vattenförsörjning och avlopp till bostadsbebyggelse eller annan 
bebyggelse 

- Äga och förvalta verksamhetens fastigheter, anläggningar och utrustning 

- Ansvara för kommunens renhållningsverksamhet  
- Omhänderta, behandla och förvara avfall 

Bolaget äger del i WBAB WessmanBarken Vatten & Återvinning AB 
(WBAB) och ska arbeta för samsyn vad gäller vatten, avlopps- och 
avfallsfrågor. 

Yrkanden 
Ingemar Hellström (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.  

_____ 

Beslutsunderlag 
Förslag till ägardirektiv för Barken Vatten & Återvinning AB 

Koncernekonomichefens tjänsteskrivelse 
Arbetsutskottet 2020-02-25 § 28 

Kommunstyrelsen 2020-03-10 § 31 
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§ 28 Dnr 2020/00037  

Ägardirektiv för Smedjebackens kommuns 
Förvaltnings AB 

Kommunfullmäktiges beslut 
Ägardirektiv för Smedjebackens kommuns Förvaltnings AB godkänns.  

Ärendebeskrivning 
I samband med framtagande av bolagspolicy har en översyn av 
ägardirektiven gjorts. Ägardirektivet ska fastställa bolagets ändamål, mål 
med verksamheten och ekonomi.  
Smedjebackens kommuns Förvaltnings AB:s roll är att äga och förvalta 
aktier och andelar i kommunens helägda aktiebolag: 

- Smedjebacken Energi AB 
- Bärkehus AB  
- Barken Vatten & Återvinning AB. 

 

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

Beslutsunderlag 
Förslag till ägardirektiv för Smedjebackens kommuns Förvaltnings AB   
Koncernekonomichefens tjänsteskrivelse 

Arbetsutskottet 2020-02-25 § 29 
Kommunstyrelsen 2020-03-10 § 32 
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§ 29 Dnr 2020/00155  

Bolagsordning WBAB 

Kommunfullmäktiges beslut 
Förslag till bolagsordning för WBAB godkänns.  

Ärendebeskrivning 
WBAB fick i oktober ett föreläggande från Bolagsverket där man hade 
synpunkter på skrivningen om kallelse till bolagsstämma. Kallelsesättet 
digitalt behövde förtydligas. Detta är nu gjort i det nya förslaget till 
bolagsordning. 

Yrkanden 
Ingemar Hellström (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.  

_____ 

Beslutsunderlag 
Föreläggande från Bolagsverket daterad 2019-10-28 

Arbetsutskottet 2020-03-24 § 46 
Kommunstyrelsen 2020-04-03 § 59 
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§ 30 Dnr 2020/00161  

Markpris Röbacken 

Kommunfullmäktiges beslut 
Markpriset för industrimark inom Röbackens detaljplan fastställs  
till 150 kr/m2.  

Ärendebeskrivning 
En omvärldsbevakning har gjorts vad gäller prissättning på industrimark i 
Avesta, Borlänge och Falu kommun. Utifrån denna undersökning föreslås ett 
markpris på 150 kr/m2 inom Röbackens detaljplan. Inom annan detalj-
planelagd industrimark i kommunen behålls priset på 40 kr/m2. 

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

Beslutsunderlag 
Tekniska chefens tjänsteskrivelse 
Omvärldsbevakning markpris 

Samhällsbyggnadsutskottet 2020-03-24 § 19 
Kommunstyrelsen 2020-04-03 § 67 
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§ 31 Dnr 2020/00132  

Utträde ur Falun Borlänge Regionen 

Kommunfullmäktiges beslut 
Smedjebackens kommun begär utträde ur Falun Borlänge-regionen per den 
31 december 2020.     

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen i Smedjebackens kommun beslutade vid sammanträde 
den 3 december 2019, § 138, att ge kommunchef i uppdrag att i samverkan 
med Ludvika kommun förhandla ett utträde ur Falun Borlänge-regionen AB. 
Motsvarande beslut togs av kommunstyrelsen i Ludvika kommun vid 
sammanträde den 21 januari 2020, § 6.  
Bakgrund 
Ludvika och Smedjebackens kommuner är tillsammans med kommunerna 
Falun, Borlänge, Gagnef och Säter medlemmar och aktieägare i 
utvecklingsbolaget Falun Borlänge-regionen AB (FBR). Utvecklingsbolaget 
har som syfte att verka inom områdena kompetensförsörjning, 
näringslivsutveckling, infrastruktur och byggande. På projektbasis bedrivs 
kommunövergripande samverkansprojekt. En fråga om fortsatt medlemskap 
aktualiserades i samband med de förändringar som skett i länet från år 2019 
med nya regionala aktörer, Dalarnas kommunförbund (DKF) och nya Region 
Dalarna. 
De båda kommunerna Ludvika och Smedjebacken bildar tillsammans en 
lokal arbetsmarknadsregion och ingår tillsammans med Region Dalarna, 
ABB och Ovako i den ekonomiska föreningen Samarkand2015. Genom 
Samarkand får kommunerna en kanal för att påverka samhällsutvecklingen 
inom områden som utbildning, forskning, infrastruktur, 
kompetensförsörjning inklusive medflyttarjobb, regionens attraktivitet, 
näringslivets utveckling och roll i samhället samt kunskapsutbyte. Det finns 
således en parallellitet i delar av Samarkands utbud jämfört med FBR. I det 
perspektivet bedöms stödet från FBR vara av mindre betydelse.  
Efter avvecklingen av kommunalförbundet Region Dalarna upplevs det 
nybildade DKF ha möjlighet att bli en stark aktör och är därför ett viktigt 
forum som Ludvika och Smedjebacken vill lägga energi på. Att hitta former 
för ett inflytande i Region Dalarna bedöms också vara av stor betydelse.  
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Beredning 
Kommuncheferna har efter beslutet i respektive kommunstyrelse tagit upp 
frågan om utträde i samband med FBR:s beredningsmöten. Beredningen 
utgörs av VD för FBR och de ingående kommunernas kommunchefer 
/kommundirektörer. I första hand har frågan om tolkning av nu gällande 
aktieägaravtal beretts i den gruppen. Aktieägaravtalet anger att en 
uppsägning av detsamma ska göras senast sex (6) månader före avtalstidens 
utgång, vilket är den 31 december 2020. I samband med utträdet ska 
Ludvikas och Smedjebackens andelar av aktiekapitalet lösas in av bolaget. 
Vid styrelsens för FBR sammanträde den 12 februari 2020 beslutades att ge 
VD i uppdrag att göra en utredning för att beskriva konsekvenserna av att 
Ludvika och Smedjebackens kommuner förväntas begära utträde ur bolaget. 
Kommuncheferna i Ludvika och Smedjebacken har därefter träffat VD för 
FBR för att säkerställa tolkningen av befintligt aktieägaravtal. Den praktiska 
hanteringen av ett eventuellt utträde föreslås att skötas med stöd av 
kommunchefer och ekonomichefer i Ludvika och Smedjebacken. 

Yrkanden 
Fredrik Rönning (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.  

_____ 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 

Arbetsutskottet 2020-03-24 § 44 
Kommunstyrelsen 2020-04-03 § 57 
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§ 32 Dnr 2019/00321  

Detaljplan för del av Danskbo 2:2 

Kommunfullmäktiges beslut 
Detaljplan för del av Danskbo 2:2 antas.  

Ärendebeskrivning 
Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt med ny bebyggelse i form av 
permanent- och fritidshus i ett attraktivt läge intill sjön Vevungen i enlighet 
med Smedjebackens kommuns översiktsplan. Syftet är även att upphäva 
strandskyddet inom delar av planområdet. Planen medger 10 - 12 nya tomter. 
Miljö- och byggkontoret har bedömt att ett genomförande av planen inte 
innebär betydande miljöpåverkan, varför en miljöbedömning med särskild 
miljökonsekvensbeskrivning inte har gjorts. Länsstyrelsen delade 
kommunens uppfattning enligt samrådsyttrande.  
Planförslaget har varit tillgängligt för granskning under tiden 11 februari till 
och med 3 mars 2020. Sammanlagt inkom 6 yttranden och mindre ändringar 
har därefter gjorts i planhandlingarna. Miljö- och byggkontoret har upprättat 
ett granskningsutlåtande, där synpunkterna är redovisade tillsammans med 
kommunens kommentarer. 

Yrkanden 
Joakim Lundgren (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.  
_____ 

Beslutsunderlag 
Antagandehandlingar detaljplan Danskbo 2:2 
Ordförandebeslut miljö- och byggnadsnämnden 

Samhällsbyggnadsutskottet 2020-03-24 § 20 
Kommunstyrelsen 2020-04-03 § 68 
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§ 33 Dnr 2020/00148  

Föreskrift om eldningsförbud 

Kommunfullmäktiges beslut 
Förslag till föreskrifter om eldningsförbud godkänns.  

Ärendebeskrivning 
Sommaren 2014 och 2018 innebar stora påfrestningar på samhället generellt 
och räddningstjänsten specifikt till följd av de bränder som förekom och det 
väder som låg till grund för att bränderna kunde utvecklas och spridas på det 
sätt som skedde.  
Länsstyrelsen Dalarna har haft föreskrifter om eldningsförbud sedan 2001, 
och dessa föreskrifter skärptes med tillfälliga föreskrifter under sommaren 
2018. Vid utvärderingen efter att de tillfälliga föreskrifterna upphörde kom 
Länsstyrelsen fram till att den befintliga regleringen på området var 
föråldrad och inte helt ändamålsenlig samt att vissa juridiska osäkerheter 
fanns. Länsstyrelsen beslutade den 31 maj 2019 att upphäva sina föreskrifter 
om eldningsförbud. Upphävandet av de länsgemensamma föreskrifterna kom 
samtidigt med en handbok om hur kommunerna själva skulle utforma och 
utfärda föreskrifter om eldningsförbud. Även MSB gav ut en handbok på 
området mot bakgrund av att SOU 2019:7 om skogsbränderna konstaterade 
att det fanns dålig styrning och kompetens på området och MSB fick i 
uppdrag att ta fram nationella riktlinjer. Denna utredning med förslag till 
föreskrifter har utformats utifrån de båda handböckerna och med viss 
anpassning utifrån räddningstjänstens egna behov. 
En reglering om förbud mot eldning utomhus, samt liknande 
brandförebyggande åtgärder, anses nödvändig för att minska risken för 
olyckor och specifikt bränder i skog och mark som kan hota liv, hälsa, 
egendom och miljö. Anläggande av bränder som får till följd att någon av de 
uppräknade skyddsvärda tillgångarna hotas kan även hanteras som ett 
allmänfarligt brott enligt Brottsbalken, men detta bedöms inte tillräckligt för 
att tydligt kunna kommunicera ut vikten av att vissa typer av eldning ska 
undvikas. Förenklat kan det alltså uttryckas som att kommunikationen kring 
riskerna för att göra upp eld i skog och mark förutsätter ett eldningsförbud 
som räddningstjänsten är inblandat i. Eftersom detta också har varit den 
gängse modellen under många år så är detta förslag utformat utifrån denna 
grundsyn. Förslaget är utformat för att innebära så små förändringar som det 
är möjligt utifrån hur eldningsförbud har utformats, hanterats och bedömts 
de senaste åren. 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
21(27) 

Sammanträdesdatum 
2020-04-20 

 
 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

Yrkanden 
Helena Andersson (S) och Lotta Gunnarsson (M) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag.  
_____ 

Beslutsunderlag 
Räddningschefens tjänsteskrivelse 
Föreskrift om eldningsförbud 

Samhällsbyggnadsutskottet 2020-03-24 § 24 
Kommunstyrelsen 2020-04-03 § 69 
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§ 34 Dnr 2020/00217  

Val av lekmannarevisorssuppleant i Smedjebackens 
kommuns Förvaltnings AB 

Kommunfullmäktiges beslut 
Krister Torssell (M) utses som lekmannarevisorssuppleant i Smedjebackens 
kommuns förvaltnings AB.     

Ärendebeskrivning 
Vid val av ledamöter och ersättare i kommunens nämnder och styrelser  
den 17 december 2018, valdes Leif Nilsson (S) och Rolf Winqvist (M) till 
lekmannarevisor respektive lekmannarevisorssuppleant i Smedjebackens 
kommuns Förvaltnings AB.  
I februari 2019 behandlade kommunfullmäktige en avsägelse från Rolf 
Winqvist från uppdraget som kommunrevisor och Krister Torssell utsågs till 
ny revisor. 
Något separat beslut att utse ny lekmannarevisorssuppleant i Smedjebackens 
kommuns Förvaltnings AB togs inte, varför ärendet behöver lyftas för beslut 
i kommunfullmäktige. 
Kommunfullmäktiges beslut om lekmannarevisorer ska anmälas till 
Bolagsverket.    

_____ 
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§ 35 Dnr 2020/00232  

Val av lekmannarevisorssuppleant i Barken Vatten & 
Återvinning AB 

Kommunfullmäktiges beslut 
Sten Blomqvist (C) utses till lekmannarevisorssuppleant i Barken Vatten & 
Återvinning AB.      

Ärendebeskrivning 
Ny lekmannarevisorssuppleant behöver utses till Barken Vatten & 
Återvinning AB, efter Ulf Hällqvist (C) som flyttat från kommunen.    

_____ 
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§ 36 Dnr 2020/00231  

Val av ersättare i Kolbäcksåns vattenförbund 

Kommunfullmäktiges beslut 
Thor Draiby (MP) utses till ersättare i Kolbäcksåns Vattenförbund.        

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslöt den 18 februari 2019 § 12 att välja  
Kjell Eriksson (S) som ersättare till Kolbäcksåns vattenförbund.  
Då Kjell Eriksson flyttat från kommunen behöver ny ersättare utses.     

_____ 
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§ 37 Dnr 2020/00218  

Avsägelse från uppdrag som ersättare i miljö- och 
byggnadsnämnden (S) 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Avsägelsen godkänns. 
2. Som ny ersättare i miljö- och byggnadsnämnden utses  

Ann-Louise Eriksson (S).     

Ärendebeskrivning 
Christer Persson (S) har lämnat in avsägelse från uppdraget som ersättare i 
miljö- och byggnadsnämnden.      
_____ 

Beslutsunderlag 
Avsägelse inkommen 15 april 2020  
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§ 38 Dnr 2020/00227  

Avsägelse från uppdrag som ledamot i 
kommunfullmäktige, ledamot i familje- och 
utbildningsnämnden samt ersättare i omsorgsnämnden 
(SD) 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Avsägelsen godkänns.      
2. Hemställan skickas till Länsstyrelsen Dalarna om att utse ny ledamot i 

kommunfullmäktige. 
3. Pia Johansson (SD) utses till ny ledamot och Jerry Jäger (SD) utses till 

ny ersättare i familje- och utbildningsnämnden. 
4. Per-Erik Hellström (SD) utses till ny ersättare i omsorgsnämnden.  

5. Besluten gäller från 1 maj 2020.        

Ärendebeskrivning 
Aleksandra Børgesen (SD) har inlämnat avsägelse från samtliga uppdrag 
från 2020-05-01. Uppdragen gäller ledamot i kommunfullmäktige, ledamot i 
familje- och utbildningsnämnden samt ersättare i omsorgsnämnden.       

_____ 

Beslutsunderlag 
Avsägelse inlämnad 2020-04-17  
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§ 39 Dnr 2020/00085  

Delgivningar  

Kommunfullmäktiges beslut 
Delgivningarna tas emot och läggs till handlingarna.  

Ärendebeskrivning 
- Länsstyrelsens beslut 2020-03-10 om att utse ny ledamot/ersättare i 

kommunfullmäktige.  
Ny ledamot: Solweig Nyrede (S). Ny ersättare: Mats Jakobsson (S) 

- Revisionsrapport – grundläggande granskning av kommunstyrelse och 
nämnder 2019       
 

_____ 

 


