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Plats och tid Kommunhuset, sessionssalen, måndagen den 19 september 2022 kl 18:00-19:30 

Beslutande Ledamöter 

Se närvarolista på sida 2 

 Ersättare 

Se närvarolista på sida 2 

Övriga närvarande Se närvarolista på sida 2 

Justerare Birgitta Eriksson-Granqvist (M) och Ingemar Hellström (S) 

Justeringens plats och tid Kommunhuset Smedjebacken, fredag den 23 september 2022, klockan 11:00 
 
Underskrifter 
 Sekreterare 

 
Paragrafer §§ 44-55 

 Mona Hyttsten  

 Ordförande 
  

 Carin Runeson  

 Justerare 
  

 Birgitta Eriksson-Granqvist                                Ingemar Hellström  
 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Instans Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 2022-09-19 

Datum då anslaget sätts upp 2022-09-26 Datum då anslaget tas ned 2022-10-18 

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset 
 

Underskrift 
  

 Mona Hyttsten  
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Närvarolista 
Beslutande  

Ledamöter Carin Runeson (S), ordförande 
John Andersson (S), vice ordförande 
Fredrik Rönning (S) 
Lotta Gunnarsson (M) 
Johan Reyier (S) 
Ingemar Hellström (S) 
Göran Engström (C) 
Thomas Björnhager (S) 
Gertrud Jernberg-Zernig (M) 
Jerry Jäger (SD) 
Lena Ludvigsson-Olafsen (S) 
Vanja Larsson (V) 
Karin Winqvist (M) 
Pia Johansson (SD) 
Kalle Johansson (S) 
Calle Morgården (MP) 
Monica Forsgren (S) 
Hans Jansson (S) 
Kerstin Ernebrink (S) 
Birgitta Eriksson-Granqvist (M) 
Jan Tholerus (C) 
Michaela Snygg (S) 
Torsten Åslund (L) 
Solweig Nyrede (S) 
Kristina Karlsson (M) 
Maria Söderlund (S) 
Joacim Lundgren (S) 
Per Erik Hellström (SD) 
Adam Waller (C) 

Tjänstgörande ersättare Monica Georgsson (S) 
Mats Jakobsson (S) 
 

 

Övriga närvarande  

Ej tjänstgörande ersättare Helena Giliusson (M) 

Tjänstemän Susanne Hedman-Jensen, kommunchef 
Mona Hyttsten, kommunsekreterare 

Övriga Hans-Ove Jespersen, kommunrevisionen 
Per Jansson, kommunrevisionen 
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§ 44 Dnr 51836  

Konsument- och budgetrådgivaren informerar 

Kommunfullmäktiges beslut 
Informationen tas emot och läggs till handlingarna.  

Ärendebeskrivning 
Konsument- och budgetrådgivare Håkan Söderlund informerar om det 
osäkra ekonomiska läge som bland annat Sverige befinner sig i. Det väntas 
tuffare tider framöver. De höga priserna på energi och livsmedel samt 
stigande räntor påverkar framför allt de som redan innan hade det 
ekonomiskt svårt. 
Konsument- och budgetrådgivaren bistår med ekonomisk rådgivning till 
privatpersoner som hör av sig och behöver hjälp i olika frågor om budget 
och ekonomi.  
_____ 
 
 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
5(19) 

Sammanträdesdatum 
2022-09-19 

 
 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 45 Dnr 2022/00075  

Ekonomisk uppföljning från nämnder och styrelser 

Kommunfullmäktiges beslut 
Ekonomiska uppföljningen från nämnder och styrelser godkänns.      

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen +850 tkr 
Familje- och utbildningsnämnden - nollresultat 
Omsorgsnämnden -1,3 mkr 
Miljö- och byggnadsnämnden -1 mkr 
Kulturnämnden - nollresultat 
VBU inkl. kulturskolan +1,6 mkr 
Bärkehus AB - nollresultat 
Smedjebacken Energi AB + 9,6 mkr 
Barken Vatten & Återvinning -1 mkr 
WBAB - nollresultat 
Revisionen - nollresultat 
_____ 
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§ 46 Dnr 2022/00343  

Riskhantering i Smedjebackens kommun genom 
egenandelsprogram i Kommunassurans 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige godkänner att ägarkommunerna i 

Kommunassurans gemensamt uppdrar åt Kommunassurans att, för 
ägarkommuner som beslutat att delta, tillhandahålla självförsäkring 
inom Kommunassurans ram (Egenandelsprogrammet). 

2. Nytt ägardirektiv till Kommunassurans godkänns. 
3. Kommunens ägarombud eller dennes ersättare får i uppdrag att vid extra 

bolagsstämma i Kommunassurans den 16 november 2022 att rösta för 
ovanstående förslag.  

4. Nytt aktieägaravtal gällande Kommunassurans godkänns.  
5. Kommunens firmatecknare får i uppdrag att den 16 november 2022 ingå 

aktieägaravtalet för Smedjebackens kommuns räkning.  
6. Smedjebackens kommun ska delta i egenandelsprogrammet med en 

egenandel om lägst 1,5 mkr. Den fortsatta nivån på egenandelen 
delegeras till koncernekonomichefen att besluta om. 

Ärendebeskrivning 
Kommunassurans är ett kommunägt försäkringsbolag där Smedjebackens 
kommun är en av de 72 delägarkommunerna. Kommunassurans styrelse 
föreslår nu att ägarkommunerna gemensamt ska ta nästa steg gällande 
samverkan om risk- och försäkringsfrågor, genom att nyttja 
Kommunassurans mer aktivt även utanför bolagets renodlade roll som 
försäkringsbolag. Detta genom ett Egenandelsprogram. Programmet innebär 
att självförsäkring av kommunens mindre skador sker inom 
Kommunassurans ram samt att administration av självförsäkringen sker i 
samverkan med övriga delägarkommuner.  
Egenandelsprogrammet medför vidare möjlighet att avropa även ytterligare 
tjänster och att internförsäkra även försäkringsformer som tidigare inte har 
kunnat hanterats internt i kommunsektorn. För Smedjebackens Kommun 
skulle det innebära en möjlighet att teckna försäkringar för både kommunen 
och för fastighetsbolaget Bärkehus AB. Ett annat tillval som blir möjligt är 
olycksfallsförsäkring där annan extern lösning valts idag. 
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Kommunassurans föreslår att Smedjebackens kommun väljer en egenandel 
om lägst 1,5 mkr. Kommunen har ställt frågan om det går att betala in hela 
summan på en gång och detta utreds nu av bolaget. Är det inte möjligt 
kommer kommunen fortsätta att betala försäkringspremie på ungefär samma 
nivå som idag till dess att egenandelen är uppfylld, dvs beräknat ca 5 år om 
inget oförutsett inträffar. När egenandelen är uppfylld kommer 
försäkringspremien att kunna sänkas. Det finns dock inget hinder att fortsätta 
bygga upp en ännu högre egenandel när väl inbetalningen av  
1,5 mkr är genomförd. Beslut om den fortsatta nivån på egenandelen bör då 
tas på delegation.  
Kommunassurans styrelse föreslår att beslut om erforderliga ändringar i 
ägardirektiv till Kommunassurans fattas vid en extra bolagsstämma den  
16 november 2022 samt att ett nytt ägaravtal mellan kommunerna ingås 
samma dag. 

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

Beslutsunderlag 
Skrivelse ”Riskhantering i Smedjebackens kommun genom 
Egenandelsprogram i Kommunassurans” – daterad 2022-07-13 
Förslag till nytt ägardirektiv för Kommunassurans Försäkrings AB 
Förslag till nytt aktieägaravtal för Kommunassurans Försäkrings AB 
Arbetsutskottet 2022-08-23 § 77 
Kommunstyrelsen 2022-09-06 § 124 
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§ 47 Dnr 2022/00220  

Patientavgifter för hjälpmedel i Dalarna 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Avgift på 250 kr per personligt förskrivet hjälpmedel fastställs.  
2. Gemensamt högkostnadsskydd för Region Dalarna och Dalarnas 

kommuner, införs och ska räknas fram på samma sätt som för hälso-  
och sjukvården enligt Hälso- och sjukvårdslagens 17 kap 6 §. 

3. Den nya avgiftsnivån och högkostnadsskydd träder i kraft  
1 januari 2023. 

4. Beslutet gäller under förutsättning att samtliga berörda kommuner och 
Region Dalarna fattar likalydande beslut. 

Ärendebeskrivning 
Den gemensamma nämnden för hjälpmedel i Dalarna har låtit Dalarnas 
Hjälpmedelscentral göra en översyn av patientavgifter för hjälpmedel i länet. 
Utifrån resultatet av översynen har hjälpmedelsnämnden beslutat föreslå att 
en gemensam avgift på 250 kronor per personligt föreskrivet hjälpmedel 
samt ett högkostnadsskydd på 1 150 kronor införs.  
Omsorgsnämnden har yttrat sig i ärendet den 11 maj 2022 § 50 och föreslår 
fullmäktige att besluta enligt hjälpmedelnämndens förslag.  
Regionstyrelsens arbetsutskott behandlade ärendet på sitt sammanträde den 
16 maj 2022 § 60 och föreslår en ändring avseende högkostnadsskyddet, där 
de föreslår att det ska räknas fram på samma sätt som för hälso- och 
sjukvården enligt Hälso- och sjukvårdslagens 17 kap 6 §. Genom ändringen 
möjliggörs indexjustering utan att nya beslut om summor på 
högkostnadsskyddet behöver tas i de olika kommunernas fullmäktigen och i 
Region Dalarna. Regionstyrelsen fastställde beslutet den 13 juni 2022 § 53.  
Den nya prissättningen föreslås träda i kraft 1 januari 2023. 

Yrkanden 
Johan Reyier (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.  
_____ 
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Beslutsunderlag 
Följebrev från Region Dalarna inklusive beslut från Hjälpmedelsnämnden 
med bilagor  
Protokollsutdrag från regionstyrelsens arbetsutskott den 16 maj 2022 § 60 
Omsorgsnämnden 2022-05-11 § 50 
Arbetsutskottet 2022-08-23 § 78 
Kommunstyrelsen 2022-09-06 § 125 
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§ 48 Dnr 2022/00354  

Nytt uppdrag för gemensamma nämnden för alkohol, 
tobak och receptfria läkemedel gällande tobaksfria 
nikotinprodukter 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Den kommunala skyldigheten enligt lag om tobaksfria nikotinprodukter 

ska ingå i uppdraget för den gemensamma nämnden för alkohol, tobak 
och receptfria läkemedel.  

2. Förslag till reviderat reglemente för den gemensamma nämnden för 
alkohol, tobak och receptfria läkemedel godkänns.  

3. Förslag till reviderat samarbetsavtal för den gemensamma nämnden för 
alkohol, tobak och receptfria läkemedel godkänns. 

4. Förslag till avgifter gällande tobaksfria nikotinprodukter godkänns. 

Ärendebeskrivning 
Lag om tobaksfria nikotinprodukter  
Riksdagen har den 21 juni 2022 beslutat om lag om tobaksfria 
nikotinprodukter (2022:1257) som trädde i kraft den 1 augusti 2022. Syftet 
med lagen är att begränsa de hälsorisker och olägenheter som är förenade 
med bruk av tobaksfria nikotinprodukter. Lagen innebär att näringsidkare 
som vill sälja tobaksfria nikotinprodukter ska anmäla detta till kommunen. 
Näringsidkaren ska utöva egenkontroll över försäljningen, vilket ska 
beskrivas i ett egenkontrollprogram. I lagen regleras försäljningen med bland 
annat åldersgräns, krav på märkning och begränsningar i marknadsföringen. 
Kommunen har ansvaret över tillsynen på de fysiska försäljningsställena. 
Lagen har stora likheter med delen om e-cigaretter och påfyllningsbehållare i 
lag om tobak och liknande produkter (2018:2088). 
Eftersom kommunens skyldigheter i den nya lagen liknar dem som den 
gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel redan 
ansvarar för föreslås att uppdraget ska tillhöra den gemensamma nämnden. 
I likhet med de andra anmälningspliktiga varorna föreslås att tillsyn ska ske 
en gång per år för de tobaksfria nikotinprodukterna. Då lagen börjar gälla i 
augusti är det inte rimligt att alla ställen ska hinna få ett tillsynsbesök innan 
årsskiftet, därför kommer tillsynen till största del ske på de ställen där tillsyn 
redan är inplanerad för andra varor.  
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Nuläge för den gemensamma nämnden 
Den gemensamma nämnden har ansvar för de sju samverkande 
kommunernas skyldigheter utifrån alkohollagen, lag om tobak och liknande 
produkter (exklusive tillsynen av rökfria miljöer) samt lag om handel med 
vissa receptfria läkemedel. Nämndens uppdrag består av 
myndighetsutövning. Värdkommun är Falu kommun och den gemensamma 
nämnden hör således till Falu kommuns nämndsorganisation. Verksamheten 
består av fem årsarbetare varav en är enhetschef och fyra handläggare. 
Tjänstepersonerna är sedan 2021 anställda på miljö- och samhällsbyggnads-
förvaltningen i Falun, och ställs till den gemensamma nämndens förfogande 
genom ATL-kontoret. 

Yrkanden 
Kalle Johansson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.  
_____ 

Beslutsunderlag 
ATL-nämndens beslut 2022-08-16 § 61 
Förslag till revidering av reglemente  
Förslag till revidering av samarbetsavtal 
Förslag till avgift gällande tobaksfria nikotinprodukter 
Arbetsutskottet 2022-08-23 § 80 
Kommunstyrelsen 2022-09-06 § 126 
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§ 49 Dnr 2022/00030  

Ändring av detaljplan för del av Hagge 1:263,  
Hagge skola 

Kommunfullmäktiges beslut 
Detaljplan för del av Hagge 1:263, Hagge skola antas. 

Ärendebeskrivning 
Miljö- och byggavdelningen har upprättat förslag till ändring av detaljplan 
för del av Hagge 1:263, Hagge skola.  
Planförslagets syfte är att möjliggöra permanent bygglov för skollokaler som 
varit placerad på en prickmark med tillfälligt bygglov. Planförslaget innebär 
att prickmark tas bort, högsta totalhöjden höjs för idrottshallen, högsta 
byggnadshöjd vid takfot höjs för skolan. Området där prickmarken tas bort 
reglerar med byggrätt som högsta byggnadshöjd vid takfot, maximal 
utnyttjandegrad samt andel av marken som får hårdgöras.  
En 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, till följd därav en miljökonsekvensbeskrivning inte har 
behövt upprättas. Länsstyrelsen delade kommunens bedömning. 
Planförslaget har varit ute för granskning under tiden 20 april till och med  
18 maj. Granskningsutlåtande är upprättat med inkomna synpunkter 
redovisade tillsammans med kommunens kommentarer.  
Miljö- och byggnadsnämnden beslöt 2022-06-15 § 80 att godkänna 
granskningsutlåtandet och antagandehandlingen samt överlämna 
planförslaget till kommunfullmäktige för antagande. 

Yrkande 
Lena Ludvigsson-Olafsen (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.  
______ 
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Beslutsunderlag 
Planbeskrivning  
Plankarta  
Granskningsutlåtand 
Samhällsbyggnadsutskottet 2022-08-23 § 67 
Kommunstyrelsen 2022-09-06 § 130 
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§ 50 Dnr 2022/00306  

Motion om att Smedjebackens kommun tillsammans 
med Region Dalarna verkar för en flytt från 
elprisområde 3 till 2 

Kommunfullmäktiges beslut 
Motionen remitteras till kommunstyrelsen för handläggning.   

Ärendebeskrivning 
Sverigedemokraterna har lämnat in en motionsskrivelse där de föreslår att 
kommunfullmäktige beslutar att Smedjebackens kommun tillsammans med 
Region Dalarna verkar för att Dalarna snarast ska flyttas från prisområde  
3 till prisområde 2.   
_____ 

Beslutsunderlag 
Motion inkommen 2022-06-16 
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§ 51 Dnr 2022/00356  

Val av ledamot i familje- och utbildningsnämnden samt 
ledamot i VBU  

Kommunfullmäktiges beslut 
Adam Waller (C) utses som ledamot i familje- och utbildningsnämnden och 
ledamot i VBU. 

Ärendebeskrivning 
Fyllnadsval genomförs efter Håkan Jansson (C) som ledamot i familje- och 
utbildningsnämnden samt ledamot i VBU.   
_____ 
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§ 52 Dnr 2022/00373  

Avsägelse som ledamot i kulturnämnden (C) 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Avsägelsen beviljas. 
2. Rolf Långström (C) utses som ledamot i kulturnämnden.  

Ärendebeskrivning 
Från Mona Sundberg (C) föreligger avsägelse från uppdraget som ledamot i 
kulturnämnden.   
_____ 

Beslutsunderlag 
Avsägelse inkommen 2022-07-25 
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§ 53 Dnr 2022/00408  

Avsägelse som ersättare i miljö- och 
byggnadsnämnden 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Avsägelsen godkänns. 
2. Beslut om att utse ny ersättare i miljö- och byggnadsnämnden 

återremitteras.      

Ärendebeskrivning 
Från Britt-Marie Södarv (S) föreligger avsägelse från uppdraget som 
ersättare i miljö- och byggnadsnämnden.  
_____ 

Beslutsunderlag 
Avsägelse inkommen 2022-09-19      
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§ 54 Dnr 2022/00401  

Avsägelse från uppdraget som revisor (S) 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Avsägelsen godkänns.  
2. Britt-Marie Södarv (S) utses till revisor för Smedjebackens kommun och 

VBU samt lekmannarevisor för Smedjebackens kommuns Förvaltnings 
AB, WBAB WessmanBarken Vatten & Återvinning AB och Barken 
Vatten & Återvinning AB.   

Ärendebeskrivning 
Från Leif Nilsson (S) föreligger avsägelse från uppdraget som revisor  
för Smedjebackens kommun och VBU samt lekmannarevisor för 
Smedjebackens kommuns Förvaltnings AB, WBAB WessmanBarken  
Vatten & Återvinning AB och Barken Vatten & Återvinning AB.   
_____ 

Beslutsunderlag 
Avsägelse inkommen 2022-09-08 
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19(19) 

Sammanträdesdatum 
2022-09-19 

 
 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 55 Dnr 51969  

Avslutning 

Ordförande Carin Runeson tackar kommunfullmäktiges ledamöter och 
ersättare för ett bra samarbete den gånga mandatperioden. Särskilt tack till  
de ledamöter och ersättare som lämnar kommunfullmäktige i samband med 
mandatperiodens slut.  
Fullmäktiges vice ordförande John Andersson tackar ordförande  
Carin Runeson för att på ett föredömligt sätt leda kommunfullmäktiges 
sammanträden. Under mandatperioden har både fysiska och digitala möten 
genomförts på grund av pågående covid-19 pandemi.    
_____ 
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