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§ 9 Dnr 2020/00170  

Information om kommunens arbete med 
coronapandemin 

Kommunfullmäktiges beslut 

Informationen godkänns. 

Ärendebeskrivning 

Fredrik Rönning informerar om aktuellt läge gällande coronapandemin i 

kommunen.  

Staben för pandemiplanering är fortsatt aktiverad och sammanträder en gång 

per vecka. Lägesbilden för kommunens verksamheter och de kommunala 

bolagen är stabil.  

Högstadieskolorna i Söderbärke och Smedjebacken bedriver kombinerad 

när- och distansundervisning. 

Vaccinering pågår i Barken Arena genom Region Dalarna. Kommunen 

upplåter lokalen.  

       

_____ 
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§ 10 Dnr 2021/00175  

Ekonomisk uppföljning från nämnder och styrelser 

Kommunfullmäktiges beslut 

Informationen godkänns. 

 

Ekonomisk prognos för helår 2021 

Kommunstyrelsen nollresultat  

- Hela kommunen prognos 33 mkr 

Familje- och utbildningsnämnden -1.9 mkr 

Omsorgsnämnden nollresultat 

Miljö- och byggnadsnämnden nollresultat 

Kulturnämnden nollresultat 

VBU - nollresultat 

- kulturskolan +200 tkr 

Bärkehus AB +3.3 mkr 

Smedjebacken Energi AB/Energi Nät AB +8,3 mkr 

Barken Vatten & Återvinning nollresultat 

WBAB nollresultat 

Revisionen nollresultat     

_____ 
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§ 11 Dnr 2020/00658  

Årsredovisning och bokslut 2020 Smedjebackens 
kommun 

Kommunfullmäktiges beslut 

Årsredovisning och bokslut för år 2020 godkänns. 

Ärendebeskrivning 

Från ekonomiavdelningen föreligger årsredovisning 2020 för Smedjebackens 

Kommun. Årsredovisningen innehåller även en sammanställd redovisning 

för de kommunala bolagen. 

Resultaträkning       

Miljoner kronor   Kommunen   Kommunkoncernen 

  Årsbokslut Årsbokslut  Årsbokslut Årsbokslut 

 Not 2020 2019  2020 2019 

Verksamhetens intäkter Not 1 117,9 110,3  324,4 348,1 

varav jämförelsestörande poster  0,0 0,0  0,0 0,0 

Verksamhetens kostnader Not 2 -725,0 -700,5  -898,2 -912,0 

Avskrivningar Not 3 -20,2 -16,3   -47,8 -40,5 

Verksamhetens nettokostnader  -627,3 -606,5  -621,6 -604,3 

           

Skatteintäkter Not 4 526,6 532,5  526,6 532,5 

Utjämning och generella statliga bidrag Not 5 130,5 99,8  130,5 99,8 

Finansiella intäkter Not 6 2,5 3,3  1,2 2,2 

Finansiella kostnader Not 7 -5,2 -4,5   -8,4 -6,9 

Årets resultat Not 8 27,0 24,5  28,2 23,3 

 

Yrkanden 

Fredrik Rönning (S), Lotta Gunnarsson (M), Göran Engström (C) och  

Karin Winqvist (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.     

_____ 

Beslutsunderlag 

Koncernekonomichefens tjänsteskrivelse 

Årsredovisning Smedjebackens Kommun 2020, ver2021-04-08 

Arbetsutskottet 2021-03-23 § 24 

Kommunstyrelsen 2021-04-06 § 53      
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§ 12 Dnr 2021/00178  

Revisionsberättelse för år 2020 samt beslut om 
ansvarsfrihet 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Revisionsberättelsen för år 2020 tas emot och läggs till handlingarna.  

2. Kommunstyrelsen, övriga nämnder samt, gemensamma 

servicenämnden, 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.  

Protokollsanteckning 

Respektive ledamot deltar inte i beslutet med avseende på det eller de organ 

ledamoten är vald till.           

Ärendebeskrivning 

Revisionsberättelse 

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. 

Ansvarsprövning 

Kommunfullmäktige ska årligen besluta om ansvarsfrihet för 

kommunstyrelsen, nämnderna, de gemensamma nämnderna och de enskilda 

förtroendevalda i dessa organ gällande föregående års verksamhet.  

Enligt 5 kap. 48 § punkt två i kommunallagen (2017:725), får en ledamot 

eller tjänstgörande ersättare i kommunfullmäktige inte delta i den del av 

beslutet om ansvarsfrihet som avser ledamoten eller ersättaren själv.  
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En notering till protokollet läggs till att respektive ledamot inte deltar i 

beslutet med avseende på det eller de organ ledamoten är vald till.      

______ 

Beslutsunderlag 

Revisionsberättelse 2020 med bilagor, inkommen 2020-04-09     
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§ 13 Dnr 2021/00107  

Revidering borgensramar 2021 kommunkoncern 

Kommunfullmäktiges beslut 

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

för Bärkehus AB:s låneförpliktelser upp till högsta lånebelopp om  

385 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 215 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 80 miljoner kronor, jämte därpå löpande ränta och 

kostnader. 

4. Kommunfullmäktige beslutar att avsluta borgensåtagandet avseende 

WBAB, WessmanBarken Vatten & Återvinning AB. 

Ärendebeskrivning 

Bärkehus AB har inkommit med en tjänsteskrivelse om utökad borgensram. 

I och med denna utökning blir borgensramarna följande: 

Bärkehus AB   385 000 000 kr 

Barken Vatten & Återvinning AB 215 000 000 kr 

Smedjebackens Energi AB (koncern)   80 000 000 kr 

Styrelsen för WBAB WessmanBarken Vatten & Återvinning AB har 

beslutat att återbetala det lån som finns på 20 mkr samt att lämna tillbaka  

den borgen som kommunfullmäktige beslutat om. 

Yrkanden 

Ingemar Hellström (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.  

_____ 

Beslutsunderlag 

Koncernekonomichefens tjänsteskrivelse 

Arbetsutskottet 2021-03-23 § 25 

Kommunstyrelsen 2021-04-06 § 54            
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§ 14 Dnr 2020/00601  

Motion (C) handlingsplan för suicidprevention 

Kommunfullmäktiges beslut 

Motionen bifalls. 

Ärendebeskrivning 

Linus Karlén (C) har lämnat in en motionsskrivelse med yrkande om att 

Smedjebackens kommun upprättar en handlingsplan för suicidprevention.   

Folkhälsogruppen ställer sig bakom motionärens förslag och anser att en 

handlingsplan för suicidprevention ska tas fram. För att arbeta brett i 

kommunen med handlingsplanen är det viktigt att det bildas en arbetsgrupp 

som förslagsvis leds av trygghetschefen. I arbetsgruppen bör det finnas 

representanter med från bland annat polisen, räddningstjänsten, omsorgen, 

socialtjänsten och tekniska kontoret. Viktiga utgångspunkter i arbetet med 

handlingsplanen är det nationella handlingsprogrammet för suicidprevention 

samt regeringens mål att ingen människa ska hamna i en sådan utsatt 

situation att självmord ses som den enda utvägen. Det är också viktigt att 

arbetsgruppen upprättar ett nära samarbete med Regionen. Folkhälsogruppen 

har föredragit sitt förslag för folkhälsorådet. Rådet är positiv till idén med en 

handlingsplan och anser att motionen ska bifallas.  

Fakta 

Under 2019 avled totalt 1 264 personer i åldern 15 år eller äldre till följd av 

suicid i Sverige. Antalet suicid per 100 000 invånare, suicidtalet, var 15 detta 

år. Av de avlidna var ca 70 procent män. Av samtliga dödsfall i gruppen    

15–29 år var 35 procent orsakade av suicid. (Källa: Folkhälsomyndigheten). 

Yrkanden 

Linus Karlén (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.  

_____ 

Beslutsunderlag 

Motionsskrivelse (C) 

Koncernekonomicheftens tjänsteskrivelse 

Arbetsutskottet 2021-03-23 § 34 

Kommunstyrelsen 2021-04-06 § 64 
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§ 15 Dnr 2021/00015  

Taxa brandskyddskontroll 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Taxan för brandskyddskontroll fastställs till 698,08 kronor från  

och med 2021-04-01. 

2. Taxan kommer hädanefter justeras enligt index från 

skorstensfejarmästarens riksförbund och samtidigt som  

sotningstaxan justeras. 

Ärendebeskrivning 

Miljö- och byggnadsnämnden beslöt 2021-03-10 § 18 att föreslå 

kommunfullmäktige att justera taxa för brandskyddskontroll till  

698,08 kronor från och med 2021-04-01 samt att taxan hädanefter s 

ka justeras enligt index från skorstensfejarmästarens riksförbund och 

samtidigt som sotningstaxan justeras. 

Sveriges Kommuner och Region (SKR) och Sveriges Skorstensfejare-

mästares Riksförbund (SSR) publicerar sotningsindex för kommuner som i 

avtal med Skorstensfejarmästare beslutat om att tillämpa indexet. 

Sotningsindexet 2020 kom sent eftersom avtalsrörelsen försköts på grund av 

pandemin. Berörda kommuner uppmanas att så snart som möjligt justera 

taxorna utifrån indexet. 

Taxan för sotning är redan beslutad för 2021 och beslutet ska ligga fast 

eftersom höjningen ligger i linje med SKR:s index. Taxan för sotning  

ligger i linje med priserna i övriga länet. Däremot saknas taxa för 

brandskyddskontroll. Miljö- och byggnadsnämnden har tittat på taxorna  

för Dala Mitt och jämfört även med andra dalakommuner. Taxan för 

brandskyddskontroll hamnar lägre än genomsnittet och för att hamna på  

en jämförbar nivå med övriga länet behövs en större justering göras. 

Brandskyddskontrollens taxa behöver därför höjas från 667,38 kr till  

698,08 kr, vilket är en uppräkning med 4,60 %. 

Yrkanden 

Joakim Lundgren (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.  

_____ 
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Beslutsunderlag 

Miljö- och byggnadsnämnden 2021-03-10 § 18 

Taxa brandskyddskontroll 

Arbetsutskottet 2021-03-23 § 35 

Kommunstyrelsen 2021-04-06 § 65 
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§ 16 Dnr 2021/00138  

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens 
område 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område godkänns. 

2. Taxan gäller från och med 2021-05-01. 

3. Miljö- och byggnadsnämnden får i uppdrag att till kommunfullmäktige i 

november 2021 presentera en taxa som baseras på efterdebitering på 

faktisk tillsyn.      

Ärendebeskrivning 

Miljö- och byggnadsnämnden beslöt 2021-03-10 § 19 att föreslå 

kommunfullmäktige att fastställa taxor och avgifter inom miljöbalkens 

område. Taxan gäller från och med 2021-05-01. 

Länsstyrelsen Dalarna upphävde 2021-02-26 ett överklagat beslut för årlig 

avgift inom miljöbalkens område. Det överklagade beslutet var daterat  

2020-02-28.  

Under länsstyrelsens handläggning av överklagandet upptäcktes svårigheter 

att ta fram de dokument som handläggaren hos länsstyrelsen ville ta del av. 

Utifrån det konstaterade kontoret att vi måste sammanställa ett 

sammanhängande taxedokument som även innefattar de bilagor som ligger 

till grund för arbetet med fastställande av avgifter.  

Senaste gången som kommunfullmäktige beslutade om de dokument som 

ligger till grund för möjligheten att fatta beslut om årliga avgifter var  

2008-11-11. Därför har länsstyrelsen bedömt att det är den taxan inklusive 

bilagor som gäller. Enligt 17 § i taxan ska en årlig tillsynsavgift betalas för 

regelbunden tillsyn över sådan miljöfarlig verksamhet som anges i 

taxebilaga 2 eller 3. Avgiften ska baseras på den tillsynstid som nämnden 

tilldelar verksamheten.  

Taxan med tillhörande bilagor grundar sig på SKRs reviderade taxa från 

2017, vilket även är fallet med den nu giltiga taxan. Vid genomgången av 

taxan har även laghänvisningar uppdaterats, samt smärre justeringar gjorts, 

framför allt i taxebilaga 1. Taxebilaga 2 och 3 är oförändrade. 

Kommunfullmäktige behöver därför fastställa det nya dokumentet för taxor 

och avgifter inom miljöbalkens område. 
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Yrkanden  

Joakim Lundgren (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.  

_____ 

Beslutsunderlag 

Miljö- och byggnadsnämnden 2021-03-10 § 19 

Taxor och avgifter inom miljöbalkens område 

Arbetsutskottet 20210-03-23 § 36 

Kommunstyrelsen 2021-04-06 § 66 
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§ 17 Dnr 2021/00156  

Revidering av samarbetsavtal gemensamma 
servicenämnden 

Kommunfullmäktiges beslut 

Reviderat samarbetsavtal för den gemensamma servicenämnden antas. 

Ärendebeskrivning 

Den gemensamma servicenämnden beslöt 2021-02-08 att föreslå ändringar i 

samarbetsavtalet gällande följande avsnitt: 

Avsnitt 9 ekonomi 

IT- center har enligt uppdrag under 2020 tagit fram en ny 

finansieringsmodell. Som följd av detta har konstaterats att kommunerna 

fortfarande till stor del har separata kostnader för sin IT-infrastruktur. Därför 

har avsnittet ekonomi förtydligats. 

Avsnitt 10 organisation 

Förtydliganden har gjorts avseende organisation och förvaltning. 

Avsnitt 12 samordning 

Förtydligande har gjorts att kommunchef/kommundirektör utser 

representanter till samordningsgruppen.  

Avsnitt 15 utvärdering 

Borttagen del avseende utvärdering ska ske vid det första mötet efter 

årsskiftet. 

Yrkanden 

Fredrik Rönning (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.  

_____ 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag gemensamma servicenämnden 2021-02-08 § 8 

Reviderat samarbetsavtal daterat 2021-03-15 

Arbetsutskottet 20210-03-23 § 39 

Kommunstyrelsen 2021-04-06 § 68 
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§ 18 Dnr 2021/00163  

Delegation till kommunstyrelsen att besluta om 
föreskrifter enligt pandemilagen och 
begränsningsförordningen 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Delegation lämnas till kommunstyrelsen att vid behov utfärda 

föreskrifter om förbud att vistas på särskilt angivna platser, enligt 13 § 

lagen om särskilda begränsningar för att förhindra spridningen av 

sjukdomen covid-19 (2021:4) samt 8 kap 1 § förordningen om särskilda 

begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 

(2021:8). 

2. Delegationen begränsas till att gälla föreskrifter av tillfällig karaktär. 

3. Den eller de platser som förbudet gäller ska utmärkas med kartbilagor. 

4. Innan kommunstyrelsen meddelar förbudet ska smittskyddsläkare och 

Folkhälsomyndigheten, enlighet med covid-19-förodningen, ha givits 

tillfälle att yttra sig. 

5. Delegationen gäller fram till 30 september 2021.      

Ärendebeskrivning 

Regeringen beslutade den 4 mars 2021 om en förordning som ger kommuner 

rätt att utfärda föreskrifter som förbjuder vistelse på särskilt angivna platser 

om det på platsen finns en påtaglig risk för trängsel. 

I 13 § covid-19-lagen räknas vissa platser upp som exempel på geografiska 

områden som en kommunal föreskrift om förbud mot vistelse kan omfatta: 

• Parker 

• Badplatser 

• Annan liknande särskilt angiven plats. 

Förutsättningarna för att utfärda en föreskrift om ett sådant förbud är att: 

• det på platsen ska finns en påtaglig risk för trängsel, 

• att föreskrifterna inte innebär ett hinder mot att förflytta sig inom 

riket, och 

• inte heller i övrigt innebär obefogade inskränkningar i enskildas 

frihet 
 

Med begreppet ”annan liknande särskilt angiven plats” avses att det endast är 

vissa typer av platser omfattas av bemyndigandet. De platser som omfattas är 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

18(29) 

Sammanträdesdatum 

2021-04-19 
 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

sådana som allmänheten typiskt sett har tillträde till. Av propositionen 

framgår dock uttryckligen att vissa platser inte omfattas. Det är platser där 

det bedrivs näringsverksamhet eller offentlig verksamhet av mer betydande 

omfattning, t.ex. köpcentrum och bibliotek, och platser som framför allt 

används för att förflytta sig från en plats till en annan, t.ex. gågator och 

bilvägar, fartyg och andra färdmedel. Föreskrifter om förbud kan alltså inte 

gälla sådana platser. Det går inte heller att besluta om föreskrifter som avser 

bostäder eller arbetsplatser. 

Innan en kommun meddelar föreskrifter om förbud mot att vistas på en 

särskilt angiven plats ska smittskyddsläkaren och Folkhälsomyndigheten ges 

tillfälle att yttra sig över kommunens förslag. 

Förvaltningen föreslår att kommunfullmäktige delegerar till 

kommunstyrelsen rätt att utfärda föreskrifter om förbud att vistas  

på särskilt angivna platser.   

Yrkanden 

Ingemar Hellström (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.  

_____ 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsen 2021-04-06 § 48 
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§ 19 Dnr 2021/00088  

Medborgarförslag - Nytt kulturmiljöprogram 

Kommunfullmäktiges beslut 

Medborgarförslaget remitteras till miljö- och byggnadsnämnden och 

kulturnämnden för yttrande.       

Ärendebeskrivning 

Ett medborgarförslag har inkommit med förslag att miljö- och 

byggnadsnämnden i samverkan med kulturnämnden inleder ett arbete med 

att ta fram ett kulturmiljöprogram som beskriver kulturhistorisk, estetiska 

och sociala värden i byggnader och miljöer.      

_____ 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag       
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§ 20 Dnr 2021/00192  

Fråga ställd till miljö- och byggnadsnämndens 
ordförande 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige lägger frågan och svaret till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Jan Tholerus (C) ställer fråga till miljö- och byggnadsnämndens ordförande 

Lena Ludvigsson-Olafsen (S). Frågan lyder: 

”Länsstyrelsen i Dalarnas län presenterade i början av 2013 en rapport 

"Miljögifter i Kolbäcksåns avrinningsområde (PM 2013:7). I denna framgår 

att det vid provtagning av fisk och sediment i Norra Barken finns PCB, 

oktylfenol och TBT i halter som överstiger föreslagna gränsvärden. Vidare 

att sedimentprover i Södra Barken innehåller DDT, HCH och PAH i halter 

över föreslagna gränsvärden.  

Det har nu gått över åtta år sedan rapporten presenterades.  

Vilka beslut om åtgärder för att spåra källorna till miljögifterna, för att 

förhindra fortsatta föroreningar och för att sanera uppkomna föroreningar har 

miljö- och byggnadsnämnden fattat och vilken effekt har eventuella 

beslutade åtgärder haft.” 

Miljö- och byggnadsnämndens ordförande redovisar svar på frågan: 

”Miljö- och byggkontoret arbetar kontinuerligt och förebyggande med dessa 

frågor i samband med tillsynen av miljöfarliga verksamheter. I samband med 

tillsynen kontrolleras tex. kemikalieförteckningar, eventuella utsläpp till 

recipienter. Skulle verksamheten inte uppfylla de krav som finns enligt 

miljöbalken ställs krav mot verksamheten. Krav kan tex vara nollutsläpp 

eller utföra provtagning för att utreda vad utsläppet från verksamheten 

innehåller. 

Förorenad mark är ett område som också är prioriterat på avdelningen. Vi 

har många områden i kommunen som är prioriterade och där vi arbetar med 

åtgärder. Exempel på områden är Vilmoren och Lernbo gamla plantskola där 

vi håller på att arbeta med sanering av gamla föroreningar, i samverkan med 

länsstyrelsen Dalarna.  

Att åtgärda kommunala deponier är också prioriterat, 1 deponi per år ska 

undersökas för att se vilka åtgärder som kan behövas för att säkerställa 

miljön. I de flesta fallen behövs en täckning av deponin för att säkerställa att 
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tippen inte läcker ut föroreningar. Just nu sker ett arbete med Vackerskogen 

som ligger precis vid Kolbäcksån, där kommer extra sedimentprovtagning 

ske för att säkerställa att deponin inte läcker ut i Kolbäcksån.  

Vi ska också komma ihåg att angränsande kommuner kan vara orsak till 

höga halter i våra recipienter och därför är även angränsande kommuner en 

viktig nyckel i arbetet med att förbättra miljön i våra vatten. Samarbete sker 

med Ludvika kommuns miljökontor i flera frågor.  

Analyser av sediment och även provtagning av fisk sker kontinuerligt av 

Länsstyrelsen Dalarna och Kolbäcksån Vattenförbund. Länsstyrelsen 

Dalarna informerar miljö- och byggkontoret om de ser avvikande resultat 

och vi följer även hur trenden ser ut.”     

_____ 
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§ 21 Dnr 2021/00084  

Fyllnadsval ersättare i familje- och utbildnings- 
nämnden (S) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Ärendet återremitteras.      

Ärendebeskrivning 

Fyllnadsval ska förrättas för att utse ny ersättare i familje- och 

utbildningsnämnden efter Vali Popescu (S) som är vald till ledamot   

(Kf 2021-02-22 § 5).  

_____ 

Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktige 2021-02-22 § 5  
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§ 22 Dnr 2021/00059  

Fyllnadsval ersättare familje- och utbildnings- 
nämnden (S) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Ärendet återremitteras.      

Ärendebeskrivning 

Fyllnadsval ska förrättas för att utse ny ersättare i familje- och 

utbildningsnämnden efter Julia Johansson (S) som avsagt sig uppdraget  

(Kf 2021-02-22 § 7).      

_____ 

Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktige 2021-02-22 § 7  
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§ 23 Dnr 2021/00002  

Fyllnadsval ersättare kommunstyrelsen (S) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Bengt Norrlén (S) utses till ersättare i kommunstyrelsen.       

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige beslöt 2021-02-22 § 8 att återremittera fyllnadsval  

för att utse ny ersättare i kommunstyrelsen efter Thomas Björnhager (S).            

_____ 

Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktige 2021-02-22 § 8  
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§ 24 Dnr 2021/00108  

Avsägelse från uppdrag som ledamot i 
kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, kulturnämnden 
och ersättare i miljö- och byggnadsnämnden (SD) 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Avsägelsen godkänns. 

2. Hemställan om ny sammanräkning för att utse ledamot i 

kommunfullmäktige skickas till Länsstyrelsen Dalarna. 

3. Per-Erik Hellström (SD) utses till ledamot i kommunstyrelsen. 

4. Per-Erik Hellström (SD) utses till ledamot i kulturnämnden. 

5. Jerry Jäger (SD) utses till ersättare i kulturnämnden efter  

Per-Erik Hellström.  

6. Pia Johansson (SD) utses till ersättare i miljö- och byggnadsnämnden.    

Ärendebeskrivning 

Johan Persson (SD) har inlämnat avsägelse från uppdragen som ledamot i 

kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, kulturnämnden och ersättare i miljö- 

och byggnadsnämnden.    

_____ 

Beslutsunderlag 

Avsägelse inkommen 2021-03-02  
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§ 25 Dnr 2021/00109  

Avsägelse från uppdrag som ersättare i 
kommunfullmäktige (SD) 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Avsägelsen godkänns.    

2. Hemställan om ny sammanräkning för att utse ny ersättare i 

kommunfullmäktige skickas till Länsstyrelsen Dalarna.    

Ärendebeskrivning 

Johanna Adolfsson (SD) har inlämnat avsägelse från uppdraget som ersättare 

i kommunfullmäktige. 

_____ 

Beslutsunderlag 

Avsägelse inkommen 2021-03-02 
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§ 26 Dnr 2021/00113  

Avsägelse från uppdrag som ersättare i familje- och 
utbildningsnämnden (MP) 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Avsägelsen godkänns. 

2. Calle Morgården (MP) utses till ersättare i familje- och 

utbildningsnämnden.   

Ärendebeskrivning 

Christina Nilsson (MP) har inlämnat avsägelse från uppdraget som ersättare i 

familje- och utbildningsnämnden. 

_____ 

Beslutsunderlag 

Avsägelse inkommen 2021-03-03  
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§ 27 Dnr 2021/00174  

Avsägelse från uppdraget som ledamot i 
kommunfullmäktige och ersättare i kulturnämnden (L) 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Avsägelsen godkänns. 

2. Hemställan om ny sammanräkning för att utse ledamot i 

kommunfullmäktige skickas till Länsstyrelsen Dalarna.  

3. Jari Antell (L) utses till ersättare i kulturnämnden.   

Ärendebeskrivning 

Synnöve Zachrisson Nording (L) har inlämnat avsägelse från uppdraget som 

ledamot i kommunfullmäktige samt ersättare i kulturnämnden. 

_____ 

Beslutsunderlag 

Avsägelse inkommen 2021-04-01 
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§ 28 Dnr 2021/00190  

Delgivningar 

Kommunfullmäktiges beslut 

Delgivningarna tas emot och läggs till handlingarna.  

Ärendebeskrivning 

Familje- och utbildningsnämndens beslut 2020-12-10 § 67 gällande 

rapportering av icke verkställda beslut och avbrott enligt 4 kap. 1 § SoL  

3:e kvartalet 2020 IFO. 

Protokoll från Länsstyrelsen Dalarna 2020-12-14 – Inspektion hos 

Överförmyndarnämnd i Samverkan avseende kommunerna Borlänge, Falun, 

Gagnef, Ludvika, Smedjebacken och Säter den 30 september 2020.      

_____ 

 

 


