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§ 1 Dnr 2020/00597  

Information om äldreomsorgssatsningen 

Kommunfullmäktiges beslut 
Informationen tas emot och läggs till handlingarna.   

Ärendebeskrivning 
Monica Forsgren (S) och Johan Reyier (S) informerar om 
äldreomsorgssatsningen som pågår inom omsorgsförvaltningen.  
Omsorgsnämndens övergripande mål är att omsorgsförvaltningen ska  
vara bemannad med rätt kompetens, på rätt plats, vid rätt tidpunkt och 
i rätt omfattning för att kunna möte varje omsorgstagare utifrån dennes 
individuella behov och förutsättningar.  
Målen i satsningen är bland annat:  
2021 – All personal får en heltidsanställning  
2022 – Max 5% timvikarier  
2023 – Högst 7,5% sjukskrivningar 
2024 – 100% utbildade undersköterskor  
2025 – Minst 80% av omvårdnadspersonalen arbetar heltid     
_____ 

Beslutsunderlag 
Presentation äldreomsorgssatsning 
 
 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
5(19) 

Sammanträdesdatum 
2022-02-21 

 
 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 2 Dnr 2021/00539  

Information föreningen Sveriges Ekokommuner 

Kommunfullmäktiges beslut 
Informationen tas emot och läggs till handlingarna.  

Ärendebeskrivning 
Kommunens representant i Föreningen Sveriges Ekokommuner,  
Calle Morgården (MP), informerar om föreningens verksamhet.  
Föreningen Sveriges Ekokommuner är en frivillig samarbetsorganisation  
för kommuner och regioner i form av en ideell förening för hantering av 
gemensamma strategiska frågor av betydelse för en långsiktig hållbar 
utveckling. 
Sveriges Ekokommuner ska främja utvecklingen för ett hållbart samhälle  
utifrån en ekologisk grundsyn med en tydlig koppling till det ekonomiska  
och sociala perspektivet. De fyra hållbarhetsprinciperna utgör ramen för det 
hållbara samhället och föreningens verksamhet. 
De fyra hållbarhetsprinciperna innebär att i det hållbara samhället inte  
utsätta naturen för systematisk: 
1. Koncentrationsökning av ämnen från berggrunden (t ex fossila bränslen, 

metaller och mineraler) 
2. Koncentrationsökning av ämnen från samhällets produktion (t ex 

svårnedbrytbara kemikalier) 
3. Undanträngning med fysiska metoder (t ex avskogning) 
4. Och i det hållbara samhället inte bidra till att människor utsätts för 

strukturella hinder för hälsa, inflytande, kompetensutveckling, opartiskhet 
och meningsskapande. 

Årskonferens och årsmöte med föreningen och nätverket hålls den 6-7 april 
2022 under värdskap av Smedjebackens kommun tillsammans med  
Ludvika kommun.     
_____ 
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§ 3 Dnr 2022/00075  

Ekonomisk uppföljning från nämnder och styrelser 

Kommunfullmäktiges beslut 
Informationen godkänns.   

Ärendebeskrivning 
Redovisning helår 2021 
- Kommunen totalt +27 847 mkr, bokslut 2021 
- Kommunstyrelsen +7,46 mkr (varav 6.5 mkr ks förfogandemedel) 
- Familje- och utbildningsnämnden -500 tkr 
- Omsorgsnämnden +1,5 mkr 
- Miljö- och byggnadsnämnden + 493 tkr 
- Kulturnämnden +162 tkr 
- VBU +2,5 mkr 
- Bärkehus AB prel. -500 tkr 
- Smedjebacken Energi AB prel. +10,3 mkr 
- Barken Vatten & Återvinning - nollresultat 
- WBAB - nollresultat 
- Revision -+126 tkr 

_____ 
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§ 4 Dnr 2019/00584  

Försäljning Allégården - Backsmedjan kommanditbolag 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Smedjebackens kommun säljer komplementärsandelen i Backsmedjan 

Kommanditbolag till Bärkehus AB, och indirekt fastigheten Smedjebacken 4:7, 
för ett överenskommet fastighetsvärde om 70 000 000 kronor och i övrigt i 
huvudsakligen på de villkor som framgår av andelsöverlåtelseavtalet.  

2. Smedjebackens kommun ingår bolagsavtal med Bärkehus AB som reglerar 
parternas inbördes rättigheter och skyldigheter under Backsmedjan 
Kommanditbolags bestånd, i huvudsakligen på de villkor som framgår av 
bolagsavtalet.  

3. Kommunens firmatecknare utses att underteckna samtliga erforderliga 
handlingar med anledning av försäljningen av andelarna i Backsmedjan 
Kommanditbolag.  

Ärendebeskrivning 
Utkast till andelsöverlåtelseavtal avseende komplementärensandelen i 
Backsmedjan Kommanditbolag (org.nr 969694-8901) har upprättats i enlighet 
med bilaga. Utkast till bolagsavtal som ska undertecknas på tillträdesdagen av 
komplementärensandelen har upprättats enligt bilaga 1.5 till andelsöverlåtelse-
avtalet. Huvudprincipen för bolagsavtalet är att Bärkehus AB ansvarar för 
driften av verksamheten i Backsmedjan Kommanditbolag och att resultatet i 
Backsmedjan Kommanditbolag till 99 % ska tillfalla Bärkehus AB och 1 % 
kommunen. 

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

Beslutsunderlag 
Koncernekonomichefens tjänsteskrivelse 2022-01-19 
Andelsöverlåtelseavtal Backsmedjan Kommanditbolag inklusive bilagor   
Arbetsutskottet 2022-01-25 § 6 
Kommunstyrelsen 2022-02-08 § 9 
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§ 5 Dnr 2022/00036  

Nyemission Bärkehus AB 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Smedjebackens kommun ska teckna, och därigenom förvärva, 50 aktier  

via nyemission i Smedjebackens kommuns Förvaltnings AB till en 
teckningskurs om 220 000 kronor per aktie, till ett totalt anskaffningsvärde 
om 11 000 000 kronor. Aktieteckningen sker till överkurs, aktiekapitalet 
ökar med 500 000 kronor och 10 500 000 kronor redovisas i en 
överkursfond i fritt eget kapital.  

2. Betalningen om 11 000 000 kronor ska ske kontant.  
3. Beslut enligt punkt 1-2 ovan gäller under förutsättning att styrelsen och 

bolagsstämman för Smedjebackens kommuns Förvaltnings AB fattar för 
nyemissionen erforderliga beslut.  

4. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att för verkställande av 
kommunfullmäktiges beslut fatta erforderliga beslut och vidta nödvändiga 
åtgärder.  

5. Smedjebackens kommuns Förvaltnings AB ska teckna, och därigenom 
förvärva, 1 000 aktier via nyemission i Bärkehus AB till en teckningskurs 
om 11 000 kronor per aktie, till ett totalt anskaffningsvärde om  
11 000 000 kronor. Nyemissionen i dotterbolaget finansieras genom 
nyemissionen i moderlaget. Aktieteckningen sker till överkurs, 
aktiekapitalet ökar med 1 000 000 kronor och 10 000 000 kronor redovisas 
i en överkursfond i fritt eget kapital.  

Ärendebeskrivning 
Smedjebackens kommun ser ett behov av en kapitalförstärkning till 
dotterbolaget Bärkehus AB i den bolagskoncern som kommunen äger via 
moderbolaget Smedjebackens kommuns Förvaltnings AB. Detta med anledning 
av finansieringen av förvärvet av kommanditbolaget Backsmedjan AB. 
Tillskottet till Bärkehus AB behöver ske i två steg eftersom bolaget ingår  
som dotterbolag till koncernmoderbolaget Smedjebackens kommuns 
Förvaltnings AB. En nyemission sker först till moderbolaget som sedan ges i 
uppdrag att genomföra motsvarande nyemission i dotterbolaget Bärkehus AB. 
Nyemissionen innebär att moderbolaget och dotterbolaget emitterar nya aktier 
till ett värde om 11 000 000 kronor. Detta sker efter beslut vid bolagsstämman. 
Processen för en nyemission är i detalj reglerad i aktiebolagslagen och innebär i 
huvudsak att styrelsen tar fram ett förslag till beslut som innehåller samtliga för 
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emissionen nödvändiga komponenter, teckningsrätt endast för Smedjebackens 
kommun, betalningsvillkor, teckningsperiod, hur aktieteckning ska ske och 
teckningskurs. Styrelsen ska även ta fram ett antal andra handlingar som rör 
information om bolagets aktuella situation, eventuella väsentliga händelser, 
utlåtande/underskrift från bolagets revisor. Dessa handlingar ska läggas fram  
för Smedjebackens kommun vid bolagsstämman.  
För att verkställa kommunfullmäktiges beslut och vidta nödvändiga åtgärder  
för att kunna teckna avtal om förvärv av aktier och utbetala belopp för aktier 
föreslås att kommunstyrelsen ges delegation från kommunfullmäktige att ta 
beslut och vidta åtgärder för att verkställa erforderliga beslut. I detta ligger att 
hantera avtal om förvärv av aktier, ombudsinstruktion för kommande 
bolagsstämma för de beslut som föranleds av nyemissionen. 

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

Beslutsunderlag 
Koncernekonomichefens tjänsteskrivelse  
Arbetsutskottet 2022-01-25 § 5 
Kommunstyrelsen 2022-02-08 § 8 
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§ 6 Dnr 2022/00034  

Revidering borgensramar 2022 kommunkoncern 

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

för Bärkehus AB:s låneförpliktelser upp till högsta lånebelopp om  
393 miljoner kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader.  

2. Kommunfullmäktige beslutar, att så som för egen skuld ingå borgen  
för Barken Vatten & Återvinning AB:s låneförpliktelser upp till högsta 
lånebelopp om 245 miljoner kronor, jämte därpå löpande ränta och 
kostnader. 

3. Kommunfullmäktige beslutar, att så som för egen skuld ingå borgen för 
Smedjebackens Energi AB:s låneförpliktelser upp till högsta lånebelopp  
om 57 miljoner kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader.  

4. Kommunfullmäktige beslutar, att så som egen skuld ingå borgen för 
Backsmedjan Kommanditbolag om 55 miljoner kronor, jämte därpå  
löpande ränta och kostnader.  

Ärendebeskrivning 
Bärkehus behöver uppta lån med anledning av köp av komplementärsandelen i 
Backsmedjan Kommanditbolag. Borgensramen utökas med motsvarande. 
Tjänsteskrivelse om utökad borgensram kommer inkomma från Bärkehus AB 
efter deras styrelsemöte 10 februari.  
Backsmedjan KB behöver uppta lån för att betala skulden till kommunen som 
uppstod i samband med köpet (43,2 mkr). Vidare behöver bolaget  
uppta lån för köp av anläggningar från kommunen (8,0 mkr). Återstående lån 
upptas för att utgöra en kassalikviditet i bolaget (3,8 mkr) då sådan saknas idag. 

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

Beslutsunderlag 
Koncernekonomichefens tjänsteskrivelse 
Lån och lånebehov sammanställning 2021-12-31  
Arbetsutskottet 2022-01-25 § 3 
Kommunstyrelsen 2022-02-08 § 6                       
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§ 7 Dnr 2022/00038  

Försäljning av anläggningar Allégården 

Kommunfullmäktiges beslut 
Smedjebackens kommun säljer anläggningar, enligt anläggningsregister  
daterat 2021-12-31, till Backsmedjan Kommanditbolag för 7 998 854 kronor.     

Ärendebeskrivning 
Kommunen har under åren gjort investeringar i fastigheten Smedjebacken 4:7 
(Allégården) där kommunen stått för investeringskostnaden. Exempel på större 
investeringar är installationen av reservkraftaggregat samt anläggande av nytt 
tak i ljusgården.  
Anläggningarna, som framgår av anläggningsregister, föreslås nu säljas och 
överföras till Backsmedjan Kommanditbolag. Totalt finns ett återstående 
restvärde på anläggningarna på 7 998 854 kr. Köpet finansieras genom att 
bolaget upptar lån i Kommuninvest. 

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

Beslutsunderlag 
Koncernekonomichefens tjänsteskrivelse 
Anläggningsregister Allégården – daterad 2021-12-31   
Arbetsutskottet 2022-01-25 § 7 
Kommunstyrelsen 2022-02-08 § 10 
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§ 8 Dnr 2021/00497  

VA-strategi med utbyggnadsplan 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. VA-strategi med utbyggnadsplan fastställs. 
2. VA-strategin och utbyggnadsplanen ska revideras varje mandatperiod med 

hänsyn till miljö och ekonomi.  
3. Varje VA-verksamhetsområde ska fastställas av kommunfullmäktige 

Reservation 
Mot beslutet reserverar sig Pia Johansson (SD), Jerry Jäger (SD) och  
Per-Erik Hellström (SD).  

Ärendebeskrivning 
Smedjebackens kommun har under en tid arbetat med att granska vatten- och 
avloppssituationen i bebyggelseområden utanför kommunalt 
verksamhetsområde för vatten och avlopp (VA-verksamhetsområde) genom en 
VA-utredning med utbyggnadsplan.  
Kommunen är skyldig att se till att en allmän VA-anläggning anordnas om en 
sådan behövs för att säkerställa vattentjänster i ett ”större sammanhang” med 
hänsyn till människors hälsa och miljö. Detta följer av 6 § i lagen om allmänna 
vattentjänster (LAV). ”Större sammanhang” innebär, enligt praxis, en 
bebyggelse som omfattar minst 20 bostäder.  
Syftet med utredningen är att identifiera, bedöma och rangordna 
bostadsområden som idag saknar kommunala VA-tjänster utifrån detta behov. 
Allmänna VA-tjänster ordnas genom att bostadsområdet först inkluderas i ett 
VA-verksamhetsområde och sedan ansluts till en allmän VA-anläggning 
(kommunalt vatten- och avloppsverk). 
Samråd har skett med länsstyrelsen och vissa kompletteringar är gjorda utifrån 
de synpunkter som inkommit, resterande synpunkter kommer att beaktas vid 
nästkommande revidering av strategin. 
En enhällig miljö- och byggnadsnämnd beslöt den 10 november 2021 § 116, att 
godkänna förslaget till VA-strategi med utbyggnadsplan samt lämna ärendet 
vidare till kommunstyrelsen. 
Kommunstyrelsen beslöt enhälligt den 24 februari 2022 att föreslå 
kommunfullmäktige att godkänna VA-strategi med utbyggnadsplan,  
att VA-strategin och utbyggnadsplanen ska revideras varje mandatperiod med 
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hänsyn till miljö och ekonomi samt att varje VA-verksamhetsområde ska 
fastställas av kommunfullmäktige. 

Yrkande 
Ingemar Hellström (S), Lena Ludvigsson-Olafsen (S) och Jan Tholerus (C) 
yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.   
_____ 

Beslutsunderlag 
Miljö- och byggnadsnämnden 2021-11-10 § 116 
VA-utredning med utbyggnadsplan 
Kommunstyrelsen 2022-02-15 § 24 
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§ 9 Dnr 2022/00071  

Beslut om deltagande på distans för förtroendevalda i 
gemensamma nämnder 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Deltagande på distans vid nämndsammanträden för förtroendevald i 

gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel 
godkänns.      

2. Beslutet inkluderar även deltagande på distans för förtroendevalda i  
övriga gemensamma nämnder där Smedjebackens kommun ingår 

Ärendebeskrivning 
Med anledning av den fortsatta coronapandemin finns ett stort behov av att 
snarast möjliggöra distansdeltagande för förtroendevalda i gemensamma 
nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel.  
Distansdeltagande bedöms även vara ett alternativ i framtiden då det möjliggör 
ett ökat deltagande, minskade resor samt är bättre ur ett hållbarhetsperspektiv.  
För att möjliggöra deltagande på distans behöver respektive kommunfullmäktige 
godkänna ett sådant beslut. 

Yrkande 
Carin Runeson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.  
_____ 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse ATL 2022-01-20 
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§ 10 Dnr 2021/00310  

Förslag till detaljplan för Smedjebacken 2:23,  
Svanströms såg 

Kommunfullmäktiges beslut 
Detaljplan för Smedjebacken 2:23, Svanströms såg antas.      

Ärendebeskrivning 
Miljö- och byggnadsnämnden beslöt 2021-11-10 § 118 att godkänna 
granskningsutlåtandet och antagandehandlingen samt överlämna planförslaget 
till kommunfullmäktige för antagande. 
Planförslaget gällande detaljplan för Smedjebacken 2:23, Svanströms såg har 
varit tillgängligt för granskning under tiden 13 september till och med 4 oktober 
2021. Granskningsutlåtande är upprättat med inkomna synpunkter redovisade 
tillsammans med kommentarer. 
Byggnader till en liten sågverksamhet har av misstag uppförts utanför egen 
fastighet, på allmän platsmark (PARK) som ägs av Smedjebackens kommun. 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2017-09-19 att uppdra åt miljö- och 
byggkontoret att ändra berörd del av gällande stadsplan med syfte att ge 
byggnaderna stöd i detaljplan.    
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, varför en miljöbedömning med särskild 
miljökonsekvensbeskrivning inte har behövt göras. Länsstyrelsen delade 
kommunens bedömning enligt samrådsyttrande. 
Planförslaget är förenligt med översiktsplanen och upprättas med 
standardförfarande. 

Yrkande 
Lena Ludvigsson-Olafsen (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.  
_____ 

Beslutsunderlag 
Antagandehandlingar detaljplan för Smedjebacken 2:23, Svanströms såg 
Miljö- och byggnadsnämnden 2021-11-10 § 118 
Samhällsbyggnadsutskottet 2021-11-23 § 110 
Kommunstyrelsen 2021-12-07 § 171             



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
16(19) 

Sammanträdesdatum 
2022-02-21 

 
 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 11 Dnr 2022/00039  

Avsägelse från uppdraget som ersättare i 
omsorgsnämnden (S) 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Avsägelsen godkänns. 
2. Ingrid Silfverin (S) utses till ny ersättare i omsorgsnämnden.     

Ärendebeskrivning 
Lena Nilsson (S) har lämnat in avsägelse från uppdraget som ersättare i 
omsorgsnämnden.     
_____ 

Beslutsunderlag 
Avsägelse daterad 13 januari 2022 
 
 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
17(19) 

Sammanträdesdatum 
2022-02-21 

 
 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 12 Dnr 2022/00060  

Avsägelse från uppdragen som ledamot i 
kommunfullmäktige, ledamot i kommunstyrelsen samt 
ledamot i Smedjebackens kommuns förvaltnings AB (S) 

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

Länsstyrelsen Dalarna. 
3. Åsa Engberg (S) utses till ledamot i kommunstyrelsen. 
4. Ellen Hyttsten (S) utses till ny ersättare i kommunstyrelsen efter  

Åsa Engberg. 
5. Solweig Nyrede (S) utses till ledamot i Smedjebackens kommuns 

Förvaltnings AB.      

Ärendebeskrivning 
Helena Andersson (S) har lämnat in avsägelse från uppdragen som ledamot i 
kommunfullmäktige, ledamot i kommunstyrelsen samt ledamot i 
Smedjebackens kommuns Förvaltnings AB.      
_____ 

Beslutsunderlag 
Avsägelse daterad 24 januari 2022 
 
 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
18(19) 

Sammanträdesdatum 
2022-02-21 

 
 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 13 Dnr 2022/00062  

Val av ersättare i familje- och utbildningsnämnden (S) 

Kommunfullmäktiges beslut 
Björn Wallén (S) utses till ersättare i familje- och utbildningsnämnden.      

Ärendebeskrivning 
Med anledning av att Mustafa Hassan (S) har flyttat från kommunen  
behöver fyllnadsval genomföras för att välja ny ersättare i familje- och 
utbildningsnämnden.    
_____ 
 
 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
19(19) 

Sammanträdesdatum 
2022-02-21 

 
 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 14 Dnr 2022/00074  

Delgivningar  

Kommunfullmäktiges beslut 
Delgivningarna tas emot och läggs till handlingarna.   

Ärendebeskrivning 
- Länsstyrelsen Dalarnas protokoll 2022-01-25, Inspektion hos 

Överförmyndarnämnd i samverkan den 3 december 2021 
- Dnr 2022/00076  

Avfallsföreskrifter för Smedjebackens kommun reviderade av  
Barken Vatten & Återvinning AB 2021-09-28. Reviderade utifrån  
ändringar i 15 kap. miljöbalken och en ny avfallsförordning, SFS 2020:614.  

- Familje- och utbildningsnämndens beslut 2021-12-09 § 102 gällande 
rapportering av ej verkställda beslut för kvartal 3, 2021. 

- Omsorgsnämndens beslut 2021-12-01 § 93 gällande rapportering av ej 
verkställda beslut för kvartal 3, 2021.         

_____ 
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