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§ 40 Dnr 2020/00170  

Information om kommunens arbete med 
pandemiplanering 

Kommunfullmäktiges beslut 

Rapporten tas emot och läggs till handlingarna.  

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsens ordförande Fredrik Rönning och omsorgsnämndens 

ordförande Monica Forsgren informerar om kommunens arbete kring 

Coronapandemin.  

- Nämndernas ordinarie linjeorganisation fortsätter att gälla. 

- Kommunstyrelsen sammanträder varannan vecka för att få aktuell 

information samt fatta erforderliga beslut gällande olika insatser med 

anledning av Coronapandemin.  

- Staben för pandemiplanering har regelbundna möten, för närvarande 

två gånger per vecka.  

- Olika arbetsgrupper är tillsatta som jobbar med frågor kring 

materialtillgång, folkhälsa, bemanning och näringsliv.      

_____ 
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§ 41 Dnr 2020/00086  

Ekonomisk uppföljning från nämnder och styrelser 

Kommunfullmäktiges beslut 

Informationen godkänns och lägg till handlingarna.     

Ärendebeskrivning 

Ekonomisk uppföljning med helårsprognos från nämnder och styrelser: 

- Kommunstyrelsen nollresultat 

- Familje- och utbildningsförvaltningen – 3,5 mkr 

- Omsorgsnämnden -400 tkr 

- Miljö- och byggnadsnämnden nollresultat 

- Kulturnämnden nollresultat 

- VBU nollresultat 

- Bärkehus AB + 2,9 mkr 

- Smedjebacken Energi AB och Energi Nät AB + 4,9 mkr 

- Barken Vatten & Återvinning nollresultat 

- WBAB nollresultat 

 

_____ 
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§ 42 Dnr 2020/00281  

Budget 2021 Smedjebackens kommun 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Budgetramar och övergripande mål för 2021 fastställs.  

2. Till höstens budgetberedning ska samtliga nämnder och styrelsen utöver 

ordinarie uppdrag även presentera ett förslag på möjliga besparingar 

motsvarande 1% av tilldelad budgetram. 

Ärendebeskrivning 

Nämnderna har, utifrån den av kommunfullmäktige beslutade planen för 

2021, inkommit med behov av resurser för verksamheterna kommande året. 

Kommunstyrelsens budgetberedning har upprättat förslag på ekonomiska 

ramar för budget 2020. 

På grund av osäkerheterna kring skatteintäkterna för 2021 behöver 

nämnderna inför hösten även förbereda förslag på möjliga besparingar. 

 

Förstärkningar i Budget 2021

Generell uppräkning 2021

Uppräkning ramar 2% 10 900

Verksamhetsförstärkningar 2021

Nämnd/ 

Styrelse

LSS 5 000 ON

Förskola 6 000 FUN

Kosten 1 700 ON/FUN

Stadsarkitekt 400 MBN

Wifi-IT 500 ON

Tillfälliga tilläggsanslag 2021

Nämnd/ 

Styrelse

Underhåll gator och fastigheter 4 000 KS SB

IFO 6 000 FUN

Kompetensutveckling 60 MBN  
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Resultatbudget för 2021

Belopp i mkr Budget Budget

2020 2021

Verksamhetens intäkter 117,7 120,1

Verksamhetens kostnader -730,1 -743,1

Avskrivningar -17,5 -17,5

Verksamhetens nettokostnader -629,9 -640,5

Skatteintäkter 534,8 531,5

Utjämning och generella statliga bidrag 117,1 131,1

Finansiella intäkter 2,5 2,5

Finansiella kostnader -4,0 -4,3

Årets resultat 20,5 20,3  

Driftramar för 2021

Belopp i tkr Budget Budget

2020 2021

Kommunstyrelsen:

KS Ledning och stöd 34 510 35 200

KS Samhällsbyggnad 62 695 62 450

KS Förfogandeanslag 12 000 3 500

Summa kommunstyrelsen 109 205 101 150

Kulturnämnd 10 545 10 760

Miljö- och byggnadsnämnd 9 030 8 970

Familj- och utbildningsnämnd:

Kansli, barn och skolverksamhet 200 030 210 380

Individ och familjeomsorg 37 255 37 500

Summa familj- och utbildningsnämnd 237 286 247 880

Omsorgsnämnd 197 380 203 175

VBU:

Gymnasiet och komvux 58 325 59 700

Kulturskolan 3 025 3 559

Summa VBU: 61 350 63 259

Överförmyndarnämnd 1 195 1 220

Revision 890 910

Finansen:

Socialaavgifter/pensioner, interna poster mm 11 850 12 050

Internränta -8 800 -8 800

Summa finansen 3 050 3 250

Summa verksamheter drift 629 931 640 575  
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Yrkanden 

Fredrik Rönning (S), Johan Persson (SD), Lotta Gunnarsson (M),  

Vanja Larsson (V) och Calle Morgården (MP) yrkar bifall till 

kommunstyrelsens förslag. 

_____ 

Beslutsunderlag 

Budget 2021, version 200602 
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§ 43 Dnr 2020/00284  

Revidering av taxa för livsmedelskontroll 

Kommunfullmäktiges beslut 

§ 11 i taxa för livsmedelskontroll revideras enligt följande: 

- 11 § Livsmedelsföretagare ska för offentlig kontroll som 

ursprungligen inte var planerad och som har blivit nödvändig efter 

det att bristande efterlevnad upptäckts under en offentlig kontroll, 

och utförs för att bedöma omfattningen och konsekvenserna av denna 

bristande efterlevnad eller för att verifiera att korrigerande åtgärder 

har vidtagits, betala en avgift för nämndens nedlagda kontrolltid och 

för de faktiska kostnaderna för provtagning och analys av prover. 

Detsamma gäller för offentlig kontroll som föranleds av ett klagomål 

som leder till att bristande efterlevnad hos livsmedelsföretagaren kan 

bekräftas. Timavgiften för ej planerad kontroll är 1 101 kr per timme. 

Ärendebeskrivning 

Miljö- och byggnadsnämnden fick en avvikelse vid senaste 

livsmedelsrevisionen där myndigheten behövde uppvisa att de avgifter som 

togs ut motsvarade kostnaderna för den planerade kontrollen. Avvikelsen har 

bedömts som delvis åtgärdad. Länsstyrelsen anser dock att den beslutade 

taxan för ej planerad kontroll inte stämmer överens med beräkningarnas 

resultat. Taxan är beslutad till 1 240 kr/timme för samtlig kontroll – ej 

planerad kontroll inkluderad. Enligt beräkningarna ska avgiften för ej 

planerad kontroll vara 1 101 kr. Länsstyrelsen önskar därför komplettering 

med justerad taxa för ej planerad kontroll.    

Miljö- och byggnadsnämnden beslöt 2020-05-06 § 25, att föreslå 

kommunfullmäktige revidera § 11 i taxan för livsmedelskontroll enligt 

följande: 

11 § Livsmedelsföretagare ska för offentlig kontroll som ursprungligen inte 

var planerad och som har blivit nödvändig efter det att bristande efterlevnad 

upptäckts under en offentlig kontroll, och utförs för att bedöma omfattningen 

och konsekvenserna av denna bristande efterlevnad eller för att verifiera att 

korrigerande åtgärder har vidtagits, betala en avgift för nämndens nedlagda 

kontrolltid och för de faktiska kostnaderna för provtagning och analys av 

prover. Detsamma gäller för offentlig kontroll som föranleds av ett klagomål 

som leder till att bristande efterlevnad hos livsmedelsföretagaren kan 

bekräftas. Timavgiften för ej planerad kontroll är 1 101 kr per timme. 
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Yrkanden 

Joakim Lundgren (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.  

_____ 

Beslutsunderlag 

Miljö- och byggnadsnämnden 2020-05-06 § 25 

Arbetsutskottet 2020-05-26 § 63 

Kommunstyrelsen 2020-06-09 § 100 
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§ 44 Dnr 2020/00282  

Taxa för sotning och brandskyddskontroll 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Reviderad taxa för sotning och brandskyddskontroll fastställs. 

2. Vid upphandling av ny entreprenör ska krav ställas på ekonomisk 

effektivisering. 

Ärendebeskrivning 

Miljö- och byggnadsnämnden beslöt 2020-05-06 § 23 att anta reviderad  

taxa för sotning och brandskyddskontroll, samt att lämna ärendet vidare till 

kommunfullmäktige för beslut.  

Taxan är justerad enligt sotningsindex med 2,14% enligt 

skorstensfejarmästarens riksförbund. Den nya sotningstaxan gäller  

till 2021-03-31, därefter ska den revideras på nytt. 

Yrkanden 

Joakim Lundgren (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.  

_____ 

Beslutsunderlag 

Miljö- och byggnadsnämnden 2020-05-06 § 23 

Taxa för sotning 

Arbetsutskottet 2020-05-26 § 64 

Kommunstyrelsen 2020-06-09 § 101 
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§ 45 Dnr 2020/00283  

Föreskrifter för rengöring (sotning) och 
brandskyddskontroll 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Reviderade föreskrifter för rengöring (sotning) och 

brandskyddskontroll antas. 

2. Föreskrifterna gäller från 2021-01-01. 

Ärendebeskrivning 

Miljö- och byggnadsnämnden beslöt 2020-05-08 § 24 att godkänna 

föreskrifter för rengöring (sotning) och brandskyddskontroll och lämnar 

ärendet vidare till kommunfullmäktige för beslut. 

I samband med att en ny leverantör ska upphandlas behöver föreskrifterna 

revideras för att lagstiftningen ska vara relevant och gälla enligt nya lagar 

och regler. 

Yrkanden 

Joakim Lundgren (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.  

_____ 

Beslutsunderlag 

Miljö- och byggnadsnämnden 2020-05-08 § 24 

Föreskrifter för rengöring (sotning) och brandskyddskontroll 

Arbetsutskottet 2020-05-26 § 65 

Kommunstyrelsen 2020-06-09 § 102 
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§ 46 Dnr 2020/00308  

Revidering av miljö- och byggnadsnämndens 
reglemente med anledning av förslag till ny lag om 
tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen 

Kommunfullmäktiges beslut 

Miljö- och byggnadsnämndens reglemente § 2 Uppgifter enligt 

speciallagstiftning kompletteras med ny punkt 12: 

Miljö- och byggnadsnämnden ansvarar för 

- 12. Tillsyn enligt lag om tillfälliga smittskyddsåtgärder på 

serveringsställen. 

Ärendebeskrivning 

I utkast till lagrådsremiss lämnas förslag till en ny lag om tillfälliga 

smittskyddsåtgärder på serveringsställen.  

Förslaget innebär att den som driver ett serveringsställe ansvarar för att vidta 

vissa åtgärder för att förhindra spridning av det virus som orsakar covid-19. 

Kommunen utövar tillsyn och kan meddela de förelägganden som behövs för 

att lagen och anslutande föreskrifter följs. Kommunen ska vid behov 

samråda med smittskyddsläkaren. Länsstyrelsen ska följa kommunernas 

verksamhet och biträda kommunerna med information och råd. 

Folkhälsomyndigheten får meddela föreskrifter om smittskyddsåtgärder och 

får meddela föreskrifter om verkställigheten av lagen.  

Lagen träder i kraft den 1 juli 2020 och upphör att gälla vid utgången av 

2020. Lagen fortsätter dock att gälla för ärenden eller mål som har inletts 

innan lagen upphörde. 

För att kunna utföra den tillsyn som beskrivs i den nya lagstiftningen 

behöver miljö- och byggnadsnämndens reglemente uppdateras med den nya 

lagstiftningen.  

Miljö- och byggnadsnämnden föreslår att kommunfullmäktige kompletterar 

§ 2 alternativt gör ett nytt tillägg i gällande reglemente för miljö- och 

byggnadsnämnden med nya lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på 

serveringsställen, under förutsättning att den nya lagen kommer att träda 

ikraft. 

Yrkanden 

Joakim Lundgren (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.  
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Beslutsunderlag 

Lagrådsremiss 

Miljö- och byggchefens tjänsteskrivelse 

Miljö- och byggnadsnämndens reglemente 

Arbetsutskottet 2020-05-26 § 73 

Kommunstyrelsen 2020-06-09 § 103 
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§ 47 Dnr 2019/00509  

Detaljplan för del av Vad 2:1, Näsberget 

Kommunfullmäktiges beslut 

Detaljplan för del av Vad 2:1 Näsberget antas. 

Ärendebeskrivning 

Miljö- och byggnadsnämnden har tagit fram förslag till detaljplan för del av 

Vad 2:1, Näsberget. Syftet med detaljplanen är att skapa en funktionell och 

attraktiv boendemiljö i form av permanent- och fritidshus intill sjön Södra 

Barken i enlighet med Smedjebackens kommuns översiktsplan. Syftet är 

även att upphäva strandskyddet inom delar av planområdet. Planen medger 

22 nya tomter. 

Planen har varit ute på granskning under tiden 12 maj till och med 2 juni 

2020. Miljö- och byggkontoret har upprättat ett granskningsutlåtande,  

där inkomna synpunkter är redovisade tillsammans med kommunens 

kommentarer. Mindre ändringar i planhandlingarna har gjorts. 

Miljö- och byggkontoret har gjort en undersökning av betydande 

miljöpåverkan för aktuell detaljplan enligt plan- och bygglagen 4 kap. 34 § 

och miljöbalken 6 kap. 11 §. Vid undersökningen gjordes bedömningen att 

ett genomförande av planen inte innebär betydande miljöpåverkan, varför en 

miljöbedömning med särskild miljökonsekvensbeskrivning inte har gjorts. 

Länsstyrelsen delade kommunens uppfattning enligt samrådsyttrande. 

Miljö- och byggnadsnämnden beslöt 2020-06-17 § 44 att godkänna 

granskningsutlåtandet och antagandehandlingen samt överlämna 

planförslaget till kommunfullmäktige för antagande. 

Kommunstyrelsen har beslutat att godkänna upprättat avtal med exploatören 

gällande kostnadsfördelning för åtgärder av tillfartsvägar till 

exploateringsområdet på fastigheten Vad 2:1.  

Yrkanden 

Ingemar Hellström (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.  

_____ 

Beslutsunderlag 

Antagandehandlingar detaljplan för del av Vad 2:1, Näsberget 

Kommunstyrelsen 2020-06-22 § 115                           
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§ 48 Dnr 2020/00236  

Årsredovisning och revisionsberättelse för 
Västerbergslagens Samordningsförbund 2019 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Västerbergslagens Samordningsförbunds årsredovisning för 2019 

godkänns.  

2. Västerbergslagens Samordningsförbunds styrelse beviljas ansvarsfrihet 

för verksamhetsåret 2019. 

Ärendebeskrivning 

Från Västerbergslagens Samordningsförbund (Finsam) föreligger 

årsredovisning för 2019.  

Finsams revisorer tillstyrker att styrelsen och dess ledamöter beviljas 

ansvarsfrihet för 2019. 

Yrkanden 

Monica Forsgren (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.  

_____ 

Beslutsunderlag 

Årsredovisning Finsam 2019 

Revisionsberättelser  

Revisionsrapport KPMG 

Revisionsrapport Freveko AB 

Arbetsutskottet 2020-05-26 § 66 

Kommunstyrelsen 2020-06-09 § 105 
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§ 49 Dnr 2020/00286  

Bolagsordning för Smedjebacken Energi Nät AB 

Kommunfullmäktiges beslut 

Bolagsordning för Smedjebacken Energi Nät AB godkänns. 

Ärendebeskrivning 

Bolagsordning har ändrats av kommunfullmäktige gällande Smedjebacken 

Energi AB. Som en följd av detta måste även bolagsordning för 

Smedjebacken Energi Nät AB ändras. 

Yrkanden 

Ingemar Hellström (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.  

_____ 

Beslutsunderlag 

Förslag till bolagsordning för Smedjebacken Energi Nät AB 

Arbetsutskottet 2020-05-26 § 68 

Kommunstyrelsen 2020-06-09 § 107 
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§ 50 Dnr 2018/00511  

Bibliotekssamverkan i Dalarna 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Smedjebackens kommun går in i bibliotekssamverkan Dalarna 

tillsammans med länets övriga 14 kommuner och Region Dalarna.  

2. Upprättat förslag till samverkansavtal godkänns. 

Ärendebeskrivning 

Dalarnas bibliotekschefer har tillsammans med Länsbibliotek Dalarna under 

2015–2019 inventerat möjligheter och önskemål om ett djupare samarbete 

mellan kommunbiblioteken i Dalarna samt Region Dalarna i form av 

Länsbibliotek Dalarna. Detta har skett i enlighet med bibliotekslagen (SFS 

2013:801 14§) som säger att bibliotek och bibliotekshuvudmän inom det 

allmänna biblioteksväsendet ska samverka med varandra. Under 2020 

föreslås parterna fatta beslut om att ingå samverkansavtal med varandra om 

bibliotekssamverkan i Dalarna. 

Syftet med samverkan över kommungränserna är att stärka Dalarnas 

invånares tillgång till bibliotekens utbud och tjänster. Det stärker invånarnas 

rätt till information, kunskap, bildning och kultur. Det ger människor ökade 

förutsättningar att delta i det demokratiska samhället.  Syftet är också att 

säkra fortsatt utvecklingskraft av bibliotekens tjänster i framtiden, få bättre 

användning av gemensamma resurser, utnyttja och stärka personalens 

kompetenser och underlätta kompetensförsörjningen. 

Yrkanden 

Vanja Larsson (V), Lotta Gunnarsson (M) och Linus Karlén (C) yrkar bifall 

till kommunstyrelsens förslag.  

_____ 

Beslutsunderlag 

Kulturnämnden 2020-05-07 § 14 

Samverkansavtal för bibliotekssamverkan 

Arbetsutskottet 2020-05-26 § 69 

Kommunstyrelsen 2020-06-09 § 108 
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§ 51 Dnr 2020/00288  

Borgen till Strömsholms Kanal AB vid omsättning  
av lån 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar, att så som för egen skuld ingå borgen 

för Strömsholms Kanal AB låneförpliktelser upp till högsta lånebelopp  

om 2 miljon kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader. 

2. Som förutsättning för borgen ska bolaget lägga en betryggande pant. 

Ärendebeskrivning 

Strömsholms Kanal AB ska omsätta ett lån på 1 miljon från checkkredit till 

ett långsiktigt lån. Det finns egna säkerheter i bolaget men de får 2 %-

enheter bättre ränta om det finns en kommunal borgen. 

Yrkanden 

Fredrik Rönning (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.  

_____ 

Beslutsunderlag 

Koncernekonomichefens tjänsteskrivelse 

Arbetsutskottet 2020-05-26 § 72 

Kommunstyrelsen 2020-06-09 § 110 
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§ 52 Dnr 2020/00312  

Revidering av avtal för Hjälpmedelsnämnden Dalarna 

Kommunfullmäktiges beslut 

Revidering av avtal för Hjälpmedelsnämnden Dalarna godkänns. 

Ärendebeskrivning 

Med anledning av att Landstinget Dalarna övergick till Region Dalarna  

2019-01-01 behöver avtal för Hjälpmedelsnämnden Dalarna från 2013-08-29 

revideras. Sakinnehåll är i stort oförändrat. Landsting är ersatt av region. 

Omformulering av text är gjord under rubriken Ekonomi § 6 fjärde stycket 

samt under rubriken Externa utförare av Hälso- och sjukvård § 7 

innebärande följande:  

Rubrik Ekonomi, § 6, 4:e stycket, ersätts siffran 1 200 tkr 2013 med 1 600 tkr 

för 2019.  

Rubrik Externa utförare av Hälso- och sjukvård, § 7, tillägg ”I de fall 

kommunerna eller regionen har avtal med externa utförare av Hälso- och 

sjukvård, där hjälpmedelsförsörjning ingår och avtalet omfattar 

sammanhållande journalföring, ska det informeras till Beredningsgruppen.  

En gång per år sker en avstämning i Hjälpmedelsnämnden av vilka externa 

aktörer som är aktuella.”    

Omsorgsnämnden beslöt 2020-06-03 § 55 att godkänna avtalet och 

överlämna det till kommunfullmäktige för beslut. 

Yrkanden 

Monica Forsgren (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.  

______ 

Beslutsunderlag 

Omsorgsnämnden 2020-06-03 § 55 

Protokollsutdrag Regionfullmäktige 2019-11-18 § 108 och 

Hjälpmedelsnämnden 2019-09-26 § 40 

Avtal för Hjälpmedelsnämnden Dalarna inklusive bilagor 

Kommunstyrelsen 2020-06-09 § 112 
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§ 53 Dnr 2020/00248  

Avsägelse (M) från uppdrag som ersättare i 
omsorgsnämnden, gemensam ATL-nämnd och 
gemensam överförmyndarnämnd 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Avsägelsen godkänns.  

2. Ärendet återremitteras till kommunfullmäktige den 9 september 

gällande förrättande av fyllnadsval.   

Ärendebeskrivning 

Christina Brunell (M) har lämnat in avsägelse från uppdragen som ersättare  

i omsorgsnämnden, gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria 

läkemedel samt gemensam överförmyndarnämnd.   

_____ 

Beslutsunderlag 

Avsägelse inlämnad 27 april 2020  
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§ 54 Dnr 2020/00085  

Delgivningar  

Kommunfullmäktiges beslut 

Delgivningarna tas emot och läggs till handlingarna.   

Ärendebeskrivning 

- Länsstyrelsens beslut 2020-05-06 att utse ny ledamot i 

kommunfullmäktige från och med den 1 maj 2020 till och med den 14 

oktober 2022.  
 

Avgången ledamot: Alexandra Børgesen (SD) 

Ny ledamot: Andreas Edvardsson (SD) 
 

- Omsorgsnämndens rapport 2020-06-03 § 54 gällande icke verkställda 

beslut kvartal 1 2020, gällande beslut om bistånd enligt 4 kap. 1 § 

Socialtjänstlagen och beslut enligt 9 § Lag om stöd och service till vissa 

funktionshindrade LSS.        

_____ 
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§ 55 Dnr 44445  

Avslutning 

Ordförande tackar ledamöter, ersättare och tjänstemän för den gångna 

vårterminen och önskar alla en trevlig sommar.       

_____ 

 

 


