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§ 92 Dnr 2020/00170  

Information om kommunens arbete med 
pandemiplanering 

Kommunstyrelsens beslut 
Informationen godkänns.  

Ärendebeskrivning 
Kommunchef Susanne Hedman-Jensen informerar om aktuellt läge gällande 
Coronapandemin. Finns för närvarande inga konstaterade fall av smitta inom 
särskilt boende eller hemtjänsttagare.  
Problem finns inom Region Dalarna att kunna genomföra tillräckligt med 
provtagningar på grund av personalbrist.  
Stabsgruppen kommer under sommaren fokusera på aktuellt smittläge, social 
oro och beredskap inför eventuella bränder.  
_____ 
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§ 93 Dnr 2020/00168  

Disponering av kommunstyrelsens förfogandemedel 
med anledning av coronaepidemin 

Kommunstyrelsens beslut 
1. 500 000 kronor anslås från kommunstyrelsens förfogandemedel för att 

säkerställa att omsorgsförvaltningen har tillräckligt med 
skyddsutrustning för att hantera Coronaepidemin. 

2. 4 miljoner kronor anslås från kommunstyrelsens förfogandemedel för att 
stärka äldreomsorgen med fler månadsanställda för perioden maj till och 
med augusti 2020 och säkerställa bemanningen under Coronapandemin, 
Avräkning och slutreglering av beloppet äger rum i slutet av september 
2020. Personalchefen får i uppdrag att särskilt stötta och följa upp arbetet 
med ökad personalkontinuitet inom äldreomsorgen. En lägesrapport ska 
lämnas på extra kommunstyrelse den 25 augusti. 

3. 400 000 kronor anslås från kommunstyrelsens förfogandemedel för att 
tillfälligt förstärka chefsstödet inom omsorgsförvaltningen. 

4. 150 000 kronor anslås från kommunstyrelsens förfogandemedel till 
omsorgsförvaltningen för ökade assistanskostnader. 

5. 100 000 kronor anslås från kommunstyrelsens förfogandemedel för 
inköp av portabla kylaggregat till Allégården och Hedgården. 

Ärendebeskrivning 
På grund av den pågående pandemin som påverkar omsorgsförvaltningens 
verksamheter hårt äskar förvaltningen om att få ytterligare förstärkning från 
kommunstyrelsens förfogandemedel.  

Följande faktorer leder till kraftigt ökade kostnader inom omsorgen 2020: 
- Ökad materialåtgång i form av skyddsutrustning och desinfektionsmedel. 
- Kraftig ökning av tidsbegränsat månadsanställda vikarier för att säkra upp 

en bättre personalkontinuitet i verksamheterna under våren och sommaren. 
- Ökade personalkostnader på grund av hög korttidsfrånvaro samt att 

nyttjande av personaltimmar inte kan användas optimalt. Flyt-tiden kan 
endast användas inom den egna verksamheten. Vikarier får inte gå mellan 
verksamheterna/förvaltningarna. 

- Utökning av antalet assistanstimmar inom LSS på grund av att 
särgymnasierna och dagliga verksamheter håller stängt.      
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Beslutsunderlag 
Kommunchefens tjänsteskrivelser 
Omsorgschefens tjänsteskrivelse 
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§ 94 Dnr 2020/00341  

Extra kommunstyrelse 

Kommunstyrelsens beslut 
Extra kommunstyrelse hålls tisdag den 25 augusti, klockan 17.00.  

Ärendebeskrivning 
För att ge kommunstyrelsen aktuell information gällande coronaepidemin  
och för att kunna fatta nödvändiga beslut som hör därtill, föreslås att 
kommunstyrelsen håller extra sammanträde den 25 augusti, klockan 17.00. 
_____ 
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§ 95 Dnr 2020/00302  

Fördjupad ekonomisk analys gällande kostenheten 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Ärendet återremitteras till kostenheten för ytterligare handläggning. 

2. Ny rapport ska lämnas till arbetsutskottet den 23 juni 2020.  

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen beslöt 2020-05-12 att uppdra till kostenheten att presentera 
en fördjupad ekonomisk analys.  
Kostchefen har upprättat presentation med analys av budgetprognosen samt 
sammanställning av lönekostnader och personal.  
_____ 

Beslutsunderlag 
Kostchefens presentationsunderlag 
Arbetsutskottet 2020-05-26 § 74 
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§ 96 Dnr 2020/00303  

Fördjupad ekonomisk analys gällande AME 

Kommunstyrelsens beslut 
Rapporten godkänns.    

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen beslöt 2020-05-12 att uppdra till AME/integration att 
presentera en fördjupad ekonomisk analys. Arbetsmarknadsenheten har 
tillsammans med förvaltningsekonomen gått igenom utfallet till och med 
april 2020. 
I och med omorganisationen av AME under 2019 gjordes ett flertal 
förändringar vad gäller administrationen av anmälan och omfördelning av 
inkomna medel för lönebidragsanställningar. 
Ett flertal fel har nu identifierats i hanteringen och under maj månad har 
dessa rättats till. Från och med juni kan det förväntas komma inbetalningar 
för de som nyanställts eller fått sin anställning förlängd i januari 2020 och 
framåt.  
AME har under 2020 iordningställt och startat verksamheten Återbruket på 
Nytäppans återvinningscentral. Kostnaderna för detta är av engångskaraktär, 
bland annat har en värmestuga, ett flertal hyllor och arbetsbänkar byggts och 
installerats i lokalen, och handverktyg och elverktyg har införskaffats. Det 
förväntas ej inkomma fler stora kostnader för Återbruket under 2020. 
AME har ännu kostnader för bemanning i ryttarföreningens stall på grund av 
ett nytt avtal med ryttarföreningen ej ännu undertecknats av parterna. 
Under mars och april har internhyrorna för kontorslokaler som AME och 
integration nyttjar mer än fördubblats. Ett arbete för att få till rätt debitering 
pågår tillsammans med tekniska, kanslienheten, kostenheten och IT. 

_____ 

Beslutsunderlag 
AME/integrationschefens tjänsteskrivelse 

Arbetsutskottet 2020-05-26 § 75 
 

 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
10(36) 

Sammanträdesdatum 
2020-06-09 

 
 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 97 Dnr 2020/00017  

Budgetuppföljning kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Budgetuppföljning för kommunstyrelseförvaltningen per april 2020 

godkänns. 
2. Budgetuppföljning för kommunstyrelsens del av 

samhällsbyggnadsförvaltningen per april 2020 godkänns. 
3. Samhällsbyggnadschefens förslag till åtgärder för att hålla budgetramen 

godkänns.     

Ärendebeskrivning 

Ks ledning och stöd april     
Tkr Jan-April    
  Ackumulerat period Helår 
  Budget Utfall Avvikelse Budget Prognos Avvikelse 
KS Ledning och stöd             
Kansliavdelning 6 873 8 248 -1 374 20 620 20 620 0 
Varav Medborgarservice 2 355 1 814 541 7 065 7 065 0 
Personalavdelning 3 050 2 743 307 9 150 9 150 0 
Ekonomi- och 
upphandlingsavd. 1 580 1 782 -202 4 740 4 740 0 
  11 503 12 772 -1 269 34 510 34 510 0 

Ekonomisk analys 
Utfallet för perioden januari till och med april visar på ett underskott på drygt 
1,2 mkr jämfört med budget. 
Avvikelsen hos kansliavdelningen beror till stor del på ej periodiserade 
kostnader för främst medlemsavgifter, för ännu ej utbetalt bidrag från MSB 
för beredskapsarbetet. IT-kostnad på 254 tkr påverkar resultatet i rapporten 
negativt men regleras med IT-Center i Ludvika under maj. Kostnad för 
lokalhyra avseende f.d. IT-avdelningens lokaler är inte fördelad och belastar i 
nuläget kansliavdelningen. Omfördelning kommer att göras. 
Orsaken till resultatet för medborgarservice är främst minskade kostnader för 
föräldraledig personal samt för köp av tjänst för telefoniansvar, vikarier och 
beror även på uppbokat bidrag för projektet Miljötinget á 250 tkr. 
Överskottet för personalavdelningen beror bland annat på att budget för 
feriejobben förbrukas under sommarmånaderna. 
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Ekonomiavdelningens underskott förklaras av ökade konsultkostnader inom 
upphandling då tjänst varit vakant och tillsättning nyligen gjorts.  
Underskottet förklaras också av ökade kostnader för utbildningar och 
möbelinköp. 
Förvaltningens rutiner för periodisering kommer att ses över. Prognos för 
förvaltningen är att budget hålls.  

Månadsrapport April  

Samhällsbyggnadsförvaltning KS  
Tkr

Budget Utfall Avvikelse Budget Prognos Avvikelse
Tekniska inkl. kapitalkostn. 11 480 10 611 869 34 440 35 587 -1 147
varav Fastigheter 1 000 1 726 -726 2 855 4 077 -1 222
varav Gator och vägar 6 272 5 426 846 18 865 18 865 0
varav Park o Idrott 4 208 3 459 748 12 720 12 645 75
AME 2 817 3 914 -1 097 8 452 8 452 0
Integration -521 -703 182 -1 562 -1 562 0
Kost 0 429 -429 0 1 817 -1 817
Näringsliv 1 687 1 094 593 5 061 5 010 50
Fritid 2 263 2 074 189 6 791 6 791 0
Räddningstjänst 3 171 2 732 439 9 513 9 963 -450

20 898 20 152 746 62 695 66 059 -3 364

Jan-April
Ackumulerat period Helår

 Ekonomisk analys 
Utfallet för perioden visar ett mindre överskott på 746 tkr och prognosen för 
året visar ett underskott på - 3 364 tkr. Orsaken är avvikelser inom 
räddningstjänst, kost och tekniska kontoret.  
Det är ett tidigt skede på året och åtgärder ses över för att få en budget i 
balans, dock bedöms inte tekniska, räddningstjänsten och kosten kunna hålla 
budget utan omfattande åtgärder görs eller att särskilda medel tillförs.  
Kosten arbetar intensivt med beredskap inför Corona. Det är oerhört viktigt 
att i nuläget säkerställa livsmedelsförsörjning på framförallt kommunens 
äldreboenden. Planering och vidtagande av åtgärder vad gäller bortfall av 
personal och varor pågår. Vi återkommer därför med förslag till ytterligare 
kostnadsbesparande åtgärder för kosten först efter beredskapsarbetet med 
Corona.  
Rörande tekniska kontoret så behöver eventuellt omprioriteringar göras då 
ökade kapitalkostnader ej är budgeterade. Det beror på tidigare ej aktiverade 
investeringar på fastighetssidan som nu faller ut och kommer att belasta 
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resultatet. Budgeterade intäkter för ett flertal fastigheter kommer inte uppnås 
då flertalet fastigheter står tomma och saknar hyresgäster. 
Åtgärdsförslag för att förvaltningen ska klara sin budget 2020 redovisas i 
separat skrivelse.      

_____ 

Beslutsunderlag 
Budgetuppföljning och prognos per april 2020 för 
kommunstyrelseförvaltningen 
Budgetuppföljning och prognos per april 2020 för del av 
samhällsbyggnadsförvaltningen 
Åtgärdsförslag för samhällsbyggnadsförvaltningens budget 2020-05-27 

Arbetsutskottet 2020-05-26 § 76 
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§ 98 Dnr 2020/00018  

Budgetuppföljning kommunen 

Kommunstyrelsens beslut 
Budgetuppföljningen godkänns.  

Ärendebeskrivning 
Ekonomiavdelningen har sammanställt budgetuppföljning per april för 
samtliga nämnder   
Resultat april inkl. årsprognos, uppdaterad 2020-05-26

Bel opp i tkr

Budget Utfall Avvikelse Budget Prognos Avvikelse

Verksamhetens intäkter -28 182 -34 038 5 855 -84 547 -84 547 0
Verksamhetens kostnader 231 279 233 058 -1 779 698 166 706 830 -8 664
- varav pensionskostnad ansvarsförbindelse 3 707 5 426 -1 719 11 120 11 120 0
Avskrivningar 5 532 6 226 -694 16 595 14 795 1 800
Summa verksamhetens nettokostnad 208 628 205 246 3 382 630 214 637 078 -6 864

Skatteintäkter -178 267 -178 602 336 -534 800 -517 272 -17 528
Generella statsbidrag och utjämning -39 033 -38 294 -739 -117 100 -132 101 15 001
Summa skatteintäkter -217 300 -216 896 -404 -651 900 -649 373 -2 527

Finansiella intäkter -927 -34 -893 -2 782 -2 782 0
Finansiella kostnader 1 333 709 624 4 000 4 000 0
Summa finansnetto 406 675 -269 1 218 1 218 0

Resultat -8 266 -10 975 2 709 -20 468 -11 077 -9 391

Ackumulerat period Helår
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Resultat april drift per nämnd inkl. årsprognos, uppdaterad 2020-05-26

Belopp i tkr Behandlas
Budget Utfall Avvikelse Budget Prognos Avvikelse Nämnd/Styr

Kommunstyrelsen 36 402 36 924 -522 109 206 112 570 -3 364 KS 9 juni
KS Ledning och stöd 11 503 12 772 -1 269 34 510 34 510 0
KS Samhällsbyggnad 20 898 20 152 746 62 696 66 060 -3 364
KS Förfogandeanslag 4 000 4 000 0 12 000 12 000 0
Kulturnämnden 3 515 3 459 56 10 545 10 545 0 KN 7 maj

Miljö- o byggnadsnämnden 3 010 2 006 1 004 9 030 9 030 0 MBN 6 maj

Familje- och utbildningsn. 79 095 72 531 6 565 237 286 241 586 -4 300 FUN 7 maj
FUN Kansli, barn och skolverksamhet 67 438 60 391 7 047 202 314 204 314 -2 000
FUN Individ- och familjeomsorg 11 657 12 140 -482 34 972 37 272 -2 300
VBU 20 450 20 450 0 61 350 61 350 0
Gymnasiet och komvux 19 442 19 442 0 58 325 58 325 0
Kulturskolan 1 008 1 008 0 3 025 3 025 0

Omsorgsnämnden 64 350 60 740 3 610 197 380 198 380 -1 000 ON 6 maj

Överförmyndarnämnden 398 668 -270 1 195 1 195 0
Revision 297 195 102 890 890 0
Finans 1 111 8 273 -7 162 3 332 1 532 1 800
Socialaavgifter/pensioner, interna poster mm 3 950 10 859 -6 909 11 850 10 050 1 800
Internränta -2 839 -2 586 -254 -8 518 -8 518 0

Verksamhetens nettokostnad 208 628 205 246 3 382 630 214 637 078 -6 864

Ackumulerat period Helår

 
KS Samhällsbyggnad, -3 364 tkr 
 
Familj- och utbildningsnämnden, - 4 300 tkr 
Kansli, Barn och skolverksamheten, - 2 000 tkr 
Orsaker till underskott är bland annat dyrare kostnader för särskoleelever i 
annan kommun, kostnader för skoltidsresor samt att kostnader för 
modersmålslärare och studiehandledning inte täcks fullt ut av bidrag från 
Migrationsverket. 
 
Individ och familjeomsorg, - 2 300 tkr 
Orsaker till underskott är bland annat ökade kostnader för placeringar inom 
barn och unga, ökade kostnader för ekonomiskt bistånd samt ökade kostnader 
för personal då fler personal har varit anställd och man även haft konsult inne 
under två månader. 
 
Omsorgsnämnden, - 1 000 tkr 
LSS och psykiatri, -1 600 tkr 
Orsaker till underskott beror främst på nya ärenden inom personlig assistans 
där kommunen står för hela kostnaden. Även korttidsplaceringarna visar ett 
underskott i förhållande till budget. 
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Förvaltningsövergripande, + 100 tkr 
 
Äldreomsorgen och Hälso- och sjukvård, + 500 tkr 
 
Finans, + 1 800 tkr 
 
PO/Sociala avgifter, + 4 000 tkr 
Uttag från verksamheterna för PO beräknas ge ett överskott 
 
Pensionskostnader, - 5 000 tkr 
Enligt ny prognos från KPA för 2020. 
 
Avskrivningskostnader, + 1 800 tkr 
Avser återföring av tidigare gjorda avskrivningar då överavskrivning gjorts. 
Försäljningsintäkter, + 1 000 tkr 
Avser försäljning av Hovslagargatan     
_____ 
 

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet 2020-05-26 § 77 
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§ 99 Dnr 2020/00281  

Budget 2021 Smedjebackens kommun 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
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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Beslutsunderlag 
Familje- och utbildningsnämnden § 36 
Omsorgsnämnden § 42 

Kulturnämnden § 11 
Miljö- och byggnadsnämnden § 21  

Presentation VBU 
Kommunstyrelsen § 82 

Arbetsutskottet 2020-05-26 § 62 
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§ 100 Dnr 2020/00284  

Revidering av taxa för livsmedelskontroll 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
§ 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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Beslutsunderlag 
Miljö- och byggnadsnämnden 2020-05-06 § 25 
Arbetsutskottet 2020-05-26 § 63 
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§ 101 Dnr 2020/00282  

Taxa för sotning och brandskyddskontroll 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
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. 

_____ 

Beslutsunderlag 
Miljö- och byggnadsnämnden 2020-05-06 § 23 

Taxa för sotning 
Arbetsutskottet 2020-05-26 § 64 
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§ 102 Dnr 2020/00283  

Föreskrifter för rengöring (sotning) och 
brandskyddskontroll 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
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. 

_____ 

Beslutsunderlag 
Miljö- och byggnadsnämnden 2020-05-08 § 24 

Föreskrifter för rengöring (sotning) och brandskyddskontroll 
Arbetsutskottet 2020-05-26 § 65 
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§ 103 Dnr 2020/00308  

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
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. 

_____ 
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Beslutsunderlag 
Lagrådsremiss     
 
Miljö- och byggchefens tjänsteskrivelse 
 

Miljö- och byggnadsnämndens reglemente 
Arbetsutskottet 2020-05-26 § 73 
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§ 104 Dnr 2019/00509  

Detaljplan för del av Vad 2:1, Näsberget Vad 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Informationen godkänns. 
2. Ärendet behandlas på extra kommunstyrelsemöte den 22 juni,  

klockan 8.00. 

Ärendebeskrivning 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2020-05-06 att detaljplan för del  
av Vad 2:1, Näsberget skulle göras tillgänglig för granskning. Under tiden  
12 maj till och med 2 juni 2020 var planförslaget tillgängligt för granskning. 
Miljö- och byggkontoret har upprättat ett granskningsutlåtande, där inkomna 
synpunkter har redovisats tillsammans med kommunens kommentarer.  
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. 
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.  

Inkomna synpunkter 
Inkomna synpunkter har kommit från: 
Lantmäteriet 
Det bör tydliggöras vem som är exploatören respektive ”huvudmannen” i 
samband med plangenomförandet. Eftersom delägande i 
gemensamhetsanläggning är en ekonomisk konsekvens som 
plangenomförandet medför, så är det också viktigt att redovisa vilka som 
förväntas att delta i ny gemensamhetsanläggning, både de inom planområdet 
och eventuellt utanför. 
WBAB 
WBAB kommer att bygga ut VA inom området och vill föreslå KF att besluta 
om verksamhetsområde. 
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Boenden på Ängsvägen 
Synpunkter på trafikmängd och underhållet på vägen, flouridhalten i vattnet 
samt elförsörjning. 
Trafikverket 
 Trafikverket har inget att erinra 
Länsstyrelsen Dalarna 
Staket krävs i gräns mellan bostads- och naturmark för tomterna ned mot 
vattnet. Annars behöver den fria passagen vara bredare. Det behöver finnas 
en begränsning i antalet byggnader som får uppföras inom planbestämmelse 
för friluftsbad. Med planförslaget finns möjlighet att hela ytan täcks med 
mindre byggnader. 
Miljö- och byggkontoret har kompletterat plankarta och planbeskrivning efter 
inkomna synpunkter. Planen kommer att tas upp i miljö- och 
byggnadsnämnden 17 juni 2020 och skickar ärendet vidare till 
kommunfullmäktige för antagande.   
______ 

Beslutsunderlag 
Miljö- och byggchefens tjänsteskrivelse      
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§ 105 Dnr 2020/00236  

Årsredovisning och revisionsberättelse för 
Västerbergslagens Samordningsförbund 2019 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
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. 
_____ 

Beslutsunderlag 
Årsredovisning Finsam 2019 
Revisionsberättelser  

Revisionsrapport KPMG 
Revisionsrapport Freveko AB 

Arbetsutskottet 2020-05-26 § 66 
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§ 106 Dnr 2020/00200  

Grundläggande granskning av kommunstyrelse och 
nämnder 2019 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen överlämnar yttrandet till revisorerna. 

Ärendebeskrivning 
På uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer har PWC genomfört en 
grundläggande granskning av kommunstyrelse och nämnder. Syftet med 
granskningen är att granska och pröva om styrelsens verksamheter bedrivs på 
ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt och 
med tillräcklig intern kontroll. 
Vid granskningen gjorda iakttagelser, bedömningar och rekommendationer 
redovisas i en rapport som översänts för yttrande och åtgärder. Skriftligt svar 
avseende hur utvecklingsområden som påtalas i revisionsrapporten avses att 
åtgärdas, senast 2020-06-25. 
För kommunstyrelsen lämnas följande rekommendationer 

 mätbara mål med målvärden samt genomför konkreta bedömningar av 
måluppfyllelse. 

 Säkerställ att upprättade mål följs upp i delår och årsredovisning 
Kommentar: Revisorernas synpunkter kommer att övervägas vid kommande 
arbete med budget, budget, delårsrapport och årsredovisning. 
_____ 

Beslutsunderlag 
Revisionsrapport – Grundläggande granskning: Smedjebackens kommun  
Koncernekonomichefens tjänsteskrivelse 

Arbetsutskottet 2020-05-26 § 67 
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§ 107 Dnr 2020/00286  

Bolagsordning för Smedjebacken Energi Nät AB 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Förslag till bolagsordning 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. 
_____ 

Beslutsunderlag 
Förslag till bolagsordning för Smedjebacken Energi Nät AB 
Arbetsutskottet 2020-05-26 § 68 
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§ 108 Dnr 2018/00511  

Bibliotekssamverkan i Dalarna 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
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. 

_____ 

Beslutsunderlag 
Kulturnämnden 2020-05-07 § 14 

Samverkansavtal för bibliotekssamverkan 
Arbetsutskottet 2020-05-26 § 69 
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§ 109 Dnr 2020/00142  

Uppföljning av avtalssamverkan 2019 

Kommunstyrelsens beslut 
Rapporten är mottagen. 

Ärendebeskrivning 
Med anledning av att avtalssamverkan omfattas av kommunstyrelsens 
uppsiktsplikt har en uppföljning gjorts kring avtalssamverkan med Ludvika 
kommun om en specialistfunktion för budget- och skuldrådgivning.  
Syftet med samverkan är att kunna tillhandahålla kompetens inom området. 
Av uppföljningen framgår att samverkan under 2019 fungerat 
tillfredställande. 

_____ 

Beslutsunderlag 
Uppföljning samverkansavtal gällande budget- och skuldrådgivning 

Arbetsutskottet 2020-05-26 § 71 
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§ 110 Dnr 2020/00288  

Borgen till Strömsholms Kanal AB vid omsättning av 
lån 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
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. 

_____ 

Beslutsunderlag 
Koncernekonomichefens tjänsteskrivelse 

Arbetsutskottet 2020-05-26 § 72 
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§ 111 Dnr 2020/00328  

Rekrytering av förvaltningschef för samhällsbyggnads-
förvaltningen 

Kommunstyrelsens beslut 
Stefan Bosbach anställs som förvaltningschef för samhällsbyggnads-
förvaltningen från och med 1 september 2020. 

Ärendebeskrivning 
Tjänsten som förvaltningschef för samhällsbyggnadsförvaltningen har varit 
utlyst och rekryteringsarbete har genomförts. 
Förslag föreligger om att Stefan Bosbach ska erbjudas tjänsten som 
förvaltningschef.  
Fackliga förhandlingar har genomförts.  

_____ 
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§ 112 Dnr 2020/00312  

Revidering av avtal för Hjälpmedelsnämnden Dalarna 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
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.    
_____ 

Beslutsunderlag 
Omsorgsnämnden 2020-06-03 § 55 
Protokollsutdrag Regionfullmäktige 2019-11-18 § 108 och 
Hjälpmedelsnämnden 2019-09-26 § 40 
Avtal för Hjälpmedelsnämnden Dalarna inklusive bilagor      
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§ 113 Dnr 2020/00002  

Delegationsärenden 2020 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar godkänna redovisningen av delegationsbeslut.               

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslut 2020-05-26 
§ 70 En utvecklad organisation för lokal statlig service 

Samhällsbyggnadsutskottets beslut 2020-05-26 
§ 40 Överföring investeringsmedel till 2020 tekniska kontoret 
§ 42 Försäljning Hovlagaregatan 12 och 14 
§ 43 Information Berga Gård detaljplan och försäljning 
§ 44 Information sammanställning byutvecklingsmedel 2020 
§ 45 Information – ansökan om ESF-medel 
 
Kommunstyrelsens ordförandes beslut i brådskande ärende – 
Granskning detaljplan för del av Vad 2:1                     
_____ 
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§ 114 Dnr 2020/00001  

Meddelanden 2020 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar lägga informationen till handlingarna.                    

Ärendebeskrivning 
Västmanland-Dalarnas lönenämnd protokoll 2020-04-24 
Falun Borlänge Regionen protokoll fört vid konstituerande styrelsemöte 
2020-04-22 
Gemensamma servicenämnden protokoll 2020-04-27 

Falun Borlänge Regionen protokoll årsstämma med styrelsen 2020-04-22 
Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel protokoll 
2020-05-12 
WBAB WessmanBarken Vatten & Återvinning AB protokoll årstämma 
2020-04-27 
Barken Vatten & Återvinning AB protokoll årstämma 2020-04-27 

SKR:s sammanträdesplan för 2021                        
_____ 

 


