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§ 61

Dnr 2017/00074

Budgetuppföljning kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens beslut
Budgetuppföljningen godkänns.
Ärendebeskrivning
Budgetuppföljning för kommunstyrelsen har sammanställts av
ekonomiavdelningen. Prognosen visar underskott för kostenheten och ITenheten. Bedömningen är att underskotten inte kan hämtas in under året utan
att väsentligt försämra kvalitén. Underskotten vägs upp via överskott på
tekniska kontoret. Kommunstyrelseförvaltningen bedömer att budgeten som
helhet kommer att hållas inom ramen.
Tkr

2017
Ackumulerat period
Budget

Utfall

Helår

Avvikelse

Budget

Prognos

Avvikelse

Kommunstyrelsen
Kansliavdelningen

6 892

7 025

-133

20 677

20 677

923

0

923

2 770

2 770

Tekniska kontoret

15 871

3 635

12 236

22 017

20 147

varav fastigheter

1 466

-4 792

6 258

4 397

4 397

varav gator och vägar

6 166

3 027

3 139

18 500

18 500

varav Kollektivtrafik

1 907

776

1 131

5 720

5 720

Ekonomiavdelningen

1 072

1 058

14

3 217

3 217

0

Personalavdelningen

2 917

4 134

-1 217

8 433

8 433

0

0

722

-722

0

670

-670

2 450

2 953

-503

7 352

7 352

0

724

1 007

-283

2 172

2 172

2 966

2 706

260

8 896

8 896

0

0

621

-621

0

1 200

-1 200

779

-13 197

13 976

2 655

2 655

0

0

7 080

-7 080

0

0

32 947

9 657

23 290

73 247

73 247

Varav KS förfogandemedel

IT-enheten
Utvecklingsenhet
varav Fritidsavdelningen
Räddningstjänsten
Kostenheten
AME och Integration
varav Integration

Rapport efter bokförda transaktioner men på grund av uppgradering och ny version av
anläggningsregister saknas kapitalkostnader för perioden motsvarande 9288 tkr att
ta hänsyn till i resultatet
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§ 62

Dnr 2017/00075

Budgetuppföljning kommunen
Kommunstyrelsens beslut
Budgetuppföljningen godkänns.
Ärendebeskrivning
Budgetuppföljning för kommunen har sammanställts av ekonomiavdelningen.
Tkr

apr-17
Ackumulerat period
Budget

Utfall

Helår

Avvikelse

Budget

Politiskt behandlat

Prognos

Avvikelse Nämnd/Styrelse

Kommunstyrelsen

32 947

9 657

23 290

73 247

73 247

Familj- och utbildningsn.

71 620

66 689

4 931

214 861

215 411

Omsorgsnämnden

57 118

51 075

6 043

171 355

172 355

-1 000 ON 2017-05-10

Kulturnämnden

3 182

3 132

50

9 547

9 547

0 KN 2017-05-17

Miljö- och bygg nämnden

2 534

2 483

51

7 601

7 601

0 MBN 2017-05-16

20 401

20 402

-1

61 204

61 204

0

943

1 653

-710

2 830

2 830

0

34

57

-23

102

102

0

Revision

267

179

88

802

802

0

Överförmyndare

378

1 004

-626

1 134

1 134

0

VBU
Kulturskolan
ATL

33 093
Avskrivningar
Pensioner
Skatter och statsbidrag
Finansiella kostnader

0 KS AU 2017-05-23
-550 FUN 2017-05-09

-1 550
16 813

16 813

0

15 500

15 500

0

601 500

601 500

0

10 000

7 000

3 000

2 200

2 200

0

Finansiella intäkter

3 000
1 450
Budgeterat resultat

18 706
20 156

_____
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§ 63

Dnr 2017/00254

Preliminär budget 2018
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Preliminära budgetramar för 2018 fastställs enligt följande:

RESULTATBUDGET (tkr)
2018
Revision
Kommunstyrelsen

-850
-71 955

KS Förfogandemedel

-4 000

Kulturnämnden

-9 940

Miljö- o Byggnadsnämnden

-7 750

Familje- och Utbildningsn.

-222 140

Barn och skolverksamhet

-193 630

IFO
Kulturskolan
Omsorgsnämnden
Överförmyndarn.
VBU
S:a verksamhetskostnader

-28 510
-2 890
-178 760
-1 150
-57 590
-557 025

Avskrivningar

-17 150

Pensioner

-14 900

Nettokostnader
Skatter o statsbidrag
Välfärdsmiljarderna
Finansiella kostnader
Finansiella intäkter
Årets resultat

-589 075
605 300
9 145
-7 000
2 200
20 570

I beslutet deltar inte Tobias Johansson (SD).

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

6(36)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2017-06-07

Kommunstyrelsen

Ärendebeskrivning
Omsorgsnämnden, familje-och utbildningsnämnden, kulturnämnden,
miljö-och byggnadsnämnden, VBU och kulturskolan har lagt fram sina
respektive budgetäskanden inför 2018 års preliminära budget.
Budgetberedningen har föreslagit följande satsningar 2018.
Särskilda satsningar 2018
Läraravtal 40+5,5

1 500

Förskola

1 500

Försörjningsstöd

1 000 Tillfälligt 2018

Solgårdens demensboende

3 000

Ledningsorganisation omsorgen

1 000

Stärkt bemanning omsorgen

1 000

Studieförbund och kulturprogram
Underhåll gata

Enl. nuvarande plan

300
4 000 Tillfälligt 2018

Yrkanden
Kjell Midér (S) yrkar att kommunrevisionens budget för 2018 utökas till
850 000 kronor.
Fredrik Rönning (S) yrkar att budgeten för ATL-nämnden, 105 tkr, förs under
kommunstyrelsen.
_____
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 2017-05-02 § 53
Miljö- och byggnadsnämnden 2017-04-18 30
Omsorgsnämnden 2017-05-10 § 35
Familje- och utbildningsnämnden 2017-05-09 § 34
Kulturnämnden 2015-05-17 § 20
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-05-23 § 68
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§ 64

Dnr 2017/00249

Val av 5 ledamöter och 5 ersättare till
samhällsbyggnadsutskottet
Kommunstyrelsens beslut
Som ledamöter väljs

Fredrik Rönning (S), ordförande
Ingemar Hellström (S), vice ordförande
Calle Morgården (MP)
Lotta Gunnarsson (M)
Jan Tholerus (C)
Som ersättare väljs

Solweig Nyrede (S)
Sven Gåsfors (S)
Christer Larsson (V)
Vakant (M)
Göran Engström (C)
Mot beslutet reserverar sig Tobias Johansson (SD).
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslöt 2017-05-02 § 57 att nuvarande teknik- och
fritidsutskott görs om till ett samhällsbyggnadsutskott.
Samhällsbyggnadsutskottet ska ha 5 ledamöter samt 5 ersättare och börjar
arbeta från och med augusti 2017.
Yrkanden
Tobias Johansson (SD) yrkar att Sverigedemokraterna ska få en insynsplats i
samhällsbyggnadsutskottet.
Fredrik Rönning (S) yrkar avslag på Tobias Johannsons förslag.
Efter framställd proposition beslutar kommunstyrelsen att Tobias Johanssons
yrkande avslås.
_____
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-05-23 § 46
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§ 65

Dnr 2017/00247

Revidering av delegationsordning för kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens beslut
Delegationsordning för kommunstyrelsen antas enligt upprättat förslag.
Ärendebeskrivning
Kommunchef Kerstin Söderlunds tjänsteskrivelse:
”Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde den 2 maj 2017, § 57, att bilda
ett nytt utskott, samhällsbyggnadsutskott, under sig. Kommunchefen gavs i
uppdrag att till kommande sammanträde göra en översyn av gällande
delegationsordning och föreslå revideringar med anledning av förändringen.
Delegationsordningen för kommunstyrelsen har justerats rent textmässig och
teknik- och fritidsutskott har ersatts med samhällsbyggnadsutskott. Dessutom
föreslås att vissa uppdrag kopplade till planfrågor delegeras till
samhällsbyggnadsutskottet. Samhällsbyggnadsutskottet föreslås även få
delegation gällande föreningsbidrag samt ansvar för räddningstjänstens
verksamhet.”
_____
Beslutsunderlag
Delegationsordning daterad 2017-05-15
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-05-23 § 47
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§ 66

Dnr 2017/00251

Sammanträdestider höst 2017
Kommunstyrelsens beslut
Sammanträdestiderna för perioden augusti-december 2017 fastställs.
Ärendebeskrivning
Med anledning av förändrad utskottsorganisation föreslås nedanstående
sammanträdestider för perioden augusti-december 2017.
Samhällsbyggnadsutskott

Arbetsutskott

Kommunstyrelsen

Kl 08:30

Kl 13:00

Kl 08:30

22 augusti

22 augusti

5 september

19 september

19 september

3 oktober

17 oktober

17 oktober

31 oktober

21 november

21 november

5 december

19 december

-

-

_____
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-05-23 § 48
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§ 67

Dnr 2016/00450

Utredning räddningstjänst
Kommunstyrelsens beslut
1. Rapporten godkänns.
2. Några organisatoriska förändringar vidtas inte i dagsläget.
Ärendebeskrivning
Kommunchef Kerstin Söderlunds tjänsteskrivelse:
”Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde den 29 november 2016, § 183,
att ge räddningschefen i uppdrag att utreda framtida organisation av
räddningstjänstverksamheten i Smedjebackens kommun.
Räddningschefen har nu lämnat över sin utredning, i vilken han belyser tre
olika alternativ för räddningstjänsten i Smedjebackens kommun. Två av
alternativen innebär ett medlemskap i närliggande räddningstjänstförbund;
Räddningstjänsten Dala Mitt (RDM) och Södra Dalarnas
räddningstjänstförbund (SDR). Det tredje alternativet innebär en fortsatt
verksamhet som idag.
Utredningen redovisar räddningstjänstens uppdrag, metodik för genomförande,
beskrivningar av de båda aktuella räddningstjänstförbunden innehållande en
samlad bedömning av operativ förmåga och förebyggandeorganisation.
Räddningschefens avslutande rekommendation är att ett ingående i ett
räddningstjänstförbund långsiktigt ger ökad förmåga och minskad sårbarhet.
Då kommunstyrelsen gav räddningschefen i uppdrag att genomföra uppdraget
var en av förutsättningarna att följa den pågående utredningen i Ludvika,
avseende ett samgående för Västerbergslagens räddningstjänst i RDM. Den
utredningen pågår fortfarande och det finns inga tydliga indikationer avseende
utfall.
Kommunchefens bedömning är därför att genomförd utredning inte kräver
några åtgärder på kort sikt. Smedjebackens kommun får fortsatt följa det
pågående arbetet i Ludvika kommun. Däremot behöver räddningstjänsten, på
grund av den höga arbetsbelastningen, rekrytera ersättare på den vakanta
tjänsten som ställföreträdande räddningschef, då det inte är rimligt att fortsätta
att vakanshålla den längre.”
Beslutsunderlag
Utredning räddningstjänsten 2017
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-05-23 § 49
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§ 68

Dnr 2017/00197

Revisionsrapport - Granskning av årsredovisning 2016
Kommunstyrelsens beslut
Ekonomichefens yttrande antas och överlämnas till kommunrevisionen.
Ärendebeskrivning
Ekonomichef Annelie Johanssons tjänsteskrivelse:
"PwC har på uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer granskat
bokslut och årsredovisning för år 2016. Kommunrevisionen önskar svar på hur
kommunstyrelsen avser att åtgärda de utvecklingsområden som påtalas i
revisionsrapporten senast 2017-08-31.
Revisionen bedömer att årsredovisningen lever upp till kommunallagens krav
på en ekonomi i balans. Årets resultat är förenligt med fullmäktiges mål för
god ekonomiska hushållning i det finansiella perspektivet, de
verksamhetsmässiga målen är delvis uppfyllda. För att utveckla informationen
ytterligare kan komplettering ske med olika nyckeltal för verksamheten.
Förvaltningsberättelsen omfattar inte en beskrivning av den samlade
kommunala verksamheten, utan omfattar endast den verksamhet som bedrivs i
kommunal förvaltning. I den finansiella analysen redogörs för ett antal
finansiella nyckeltal som en del i beskrivningen av kommunens ekonomiska
ställning. För en ökad utvärdering av kommunens ekonomiska ställning är
revisionens uppfattning att det bör finnas fastställda riktlinjer som anger vad
som är god ekonomisk ställning i Smedjebackens kommun. De fastställda
nyckeltalen bör utgöra underlag för utvärderingen. För att ytterligare förtydliga
i årsredovisningen föreslår revisionen att återrapportering av god ekonomisk
hushållning läggs i ett eget kapitel samt att man fastställer målnivåer för
samtliga mål. Vidare bedöms att vissa tilläggsupplysningar inte följer KRL:s
och RKR:s krav, däremot påtalas att rutiner kring och bokslutsdokumentation
av periodiseringar i samband med bokslutet har utvecklats positivt jämfört med
tidigare år.
Vi skriver i årsredovisningen att arbetet kommer att fortsätta under 2017 med
att utveckla mått och indikatorer. Ambitionen är att utveckla både nyckeltal
och förklaringar i löpande text till kommande årsredovisningar. Vår ambition
är att fortsätta översynen av tilläggsupplysningar och redovisningsprinciper i
nästa års årsredovisning, innebärande genomgång av för kommunen
tillämpliga rekommendationer."
Beslutsunderlag
Granskning av årsredovisning 2016, rapport PwC samt missivbre
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-05-23 § 50
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§ 69

Dnr 2017/00174

Revidering av stadgar för Asta Mennstads stipendiefond
Kommunstyrelsens beslut
Stadgarna för Stiftelsen Asta Mennstads minnesfond revideras enligt förslaget.
Ärendebeskrivning
Ekonomichef Annelie Johanssons tjänsteskrivelse:
"Genom testamente är Smedjebackens kommun universell arvinge i Asta
Mennstads dödsbo. Viljan i testamentet är att en stiftelse ska skapas och att
medel ska användas till insatser för handikappade barn, utöver de insatser som
kommunen i övrigt har.
I beslut i kommunstyrelsen 2016 § 140 beslutades att handikapprådet ska
inkomma med nomineringar senast den 30 juni. Farhågor har inkommit från
omsorgsförvaltningen om eventuell jävsituation kan uppstå om handikapprådet
nominerar. Förändringen som föreslås är att stiftelsen ska hanteras i enlighet
med de flesta övriga stiftelser förvaltade av kommunen. Senast den 15 oktober
ska ansökningar inkommit till kommunkansliet."
_____
Beslutsunderlag
Stadgar för Stiftelsen Asta Mennstads Minnesfond
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-05-23 § 51
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§ 70

Dnr 2017/00250

Utredning e-handel
Kommunstyrelsens beslut
1. Smedjebackens kommun genomför ett e-handelsprojekt under åren 2017
och 2018 i enlighet med upprättat projektdirektiv.
2. Finansiering med 200 000 kronor av projektledare erhålls via
kommunstyrelsens förfogandemedel 2017.
Ärendebeskrivning
Kommunchef Kerstin Söderlunds tjänsteskrivelse:
"Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade vid sammanträde den 24 maj
2017 förslag gällande ett e-handelsprojekt. Arbetsutskottet önskade att
underlaget skulle kompletteras med några förtydliganden.
Ett kommande e-handelsprojekt ska drivas så att hela kommunkoncernen
omfattas. De helägda bolagen nyttjar idag kommunens upphandlingsfunktion
och har samma system för ekonomi och fakturahantering som den kommunala
organisationen.
Ekonomistyrningsverket betonar följande fördelar med e-handel med att
myndigheterna får:
• Kostnadsbesparingar i form av bättre priser på längre sikt, ökad avtalstrohet
och effektivare priskontroller.
• Tidsbesparingar genom en mer rationell hantering av beställningar och
fakturor för snabbare hantering och färre fel.
• Ökad kvalitet och service i form av förbättrad intern styrning och kontroll,
ökad rättssäkerhet, möjlighet till uppföljning och miljövinster.
Den ekonomiska vinsten kan enligt genomförda studier beräknas till 2-4 % av
värdet av totala upphandlingsvolymen. Ett antagande att
kommunorganisationen köper varor och tjänster för cirka 250 - 300 mkr skulle
innebära en möjlig besparingspotential på mellan 5 och 10 mkr. Värdet bygger
på en summering av tidsvinster, ökad avtalstrohet samt förbättrad styrning och
kontroll.
I förslaget till projektdirektiv beräknas tiden för att förbereda, upphandla ITstöd samt påbörja implementeringen av en e-handelslösning till cirka 18
månader. Den relativt korta projekttiden är styrd av kravet att myndigheter ska
kunna skicka och ta emot e-faktura från och med år 2019.
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Kostnader för projektet är i första hand för projektledare och för inköp av ITstöd. En projektledare på heltid kan beräknas till cirka 650 kr. Systemstöd
torde motsvara cirka 700 tkr. Stöd i upphandlingsarbetet samt
uppstartkostnader år 1 beräknas till cirka 200 tkr.
Finansiering av projektledare kan lösas via kommunstyrelsens
förfogandemedel. Behovet av investeringsmedel beräknas till 900 tkr,
vilket bör tas upp i äskandet inför år 2018."
_____
Beslutsunderlag
Förslag till projektdirektiv, daterat 2017-05-30
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-05-23 § 52
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§ 71

Dnr 2017/00148

Remiss av delbetänkandet digitalforvaltning.nu
(SOU 2017:23)
Kommunstyrelsens beslut
Yttrandet antas och överlämnas till Finansdepartementet.
Ärendebeskrivning
Kommunchef Kerstin Söderlunds tjänsteskrivelse:
"Smedjebackens kommun har tillsammans med ett 30-tal andra kommuner
beretts möjligheten att lämna synpunkter på remissen avseende delbetänkandet
av Utredningen om effektiv styrning av nationella digitala tjänster i en
samverkande förvaltning, ” digitalforvaltning.nu”
(SOU 2017:23). Remissvar ska lämnas till Finansdepartementet senast
den 27 juni 2017.
I delbetänkandet pekar utredningen på att det behövs en övergripande plan för
att stärka digitaliseringen av den offentliga sektorn. Enligt planen, som enligt
utredningen bör bestå av följande sju punkter,
•

ska regeringen besluta om ett mål för övergången till digital förvaltning,

•

regeringen klargöra vilka de offentliga åtagandena ska vara i den
nationella digitala infrastrukturen,

•

myndigheternas uppdrag preciseras, både avseende vad som gäller
generellt och vad som är specifikt för vissa myndigheter,

•

myndigheternas och kommunernas arbete med att bygga ut den digitala
förvaltningen följas upp genom självutvärdering och verifiering,

•

samarbetet mellan staten, kommunerna och landstingen ges fastare former
genom överenskommelser och uppföljning,

•

informationssäkerhet och integritetsskydd beaktas i varje skede av arbetet
med att bygga ut den digitala förvaltningen,

•

de centrala statliga uppgifterna i arbetet att utveckla den offentliga
förvaltningen samlas hos en myndighet."

_____
Beslutsunderlag
Förslag till remissvar
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-05-23 § 53
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§ 72

Dnr 2017/00194

Utökning av borgensram Smedjebacken Energi &
Vatten AB
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att såsom för egen skuld ingå borgen för
Smedjebacken Energi & Vatten AB:s låneförpliktelser upp till högsta belopp
om 180 000 000 kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader.
Ärendebeskrivning
Styrelsen för Smedjebacken Energi & Vatten AB beslöt 2017-04-06 att
hemställa hos kommunen om att utöka det befintliga rambeslutet på
150 000 000 kronor till 180 000 000 kronor gällande kommunal borgen
vid upptagande av lån. Rambeslutet innebär att ett borgensbeslut kan omfatta
flera lån utan att ett nytt borgensbeslut behöver fattas varje gång.
Borgensbeslutet får inte vara äldre än 10 år när lånet beviljas.
Utökad borgensram behövs för att möjliggöra Smedjebacken Energi & Vatten
AB:s planerade investeringar, främst gällande fiber- och VA-utbyggnad.
_____
Beslutsunderlag
Protokollsutdrag Smedjebacken Energi & Vatten AB 2017-04-06 § 24 a)
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-05-23 § 54
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§ 73

Dnr 2016/00499

Handlingsplan för våld i nära relation och hedersrelaterat
våld 2017-2020
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Handlingsplanen för våld i nära relation och hedersrelaterat våld fastställs.
Mot beslutet reserverar sig Tobias Johansson (SD)
Kommunstyrelsens beslut
150 000 kronor anslås från kommunstyrelsens förfogandemedel för
implementering av planen.
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade 2017-02-07 att återremittera ärendet
"Handlingsplan för våld i nära relation och hedersrelaterat våld" till
familje- och utbildningsförvaltningen för ytterligare handläggning.
Familje- och utbildningsnämnden har till största delen åtgärdat planen utifrån
synpunkterna. En implementeringsplan är utformad för hur arbetet med våld i
nära relation och hedersrelaterat våld samt handlingsplanen ska bedrivas.
Yrkanden
Tobias Johansson (SD) yrkar att delmålet överst på sidan 7, avseende
erbjudande av stöd till förövare, ska strykas ur handlingsplanen.
Efter framställd proposition förklarar ordförande att kommunstyrelsen beslutat
bifalla arbetsutskottets förslag.
_____
Beslutsunderlag
Handlingsplan för våld i nära relation
Implementeringsplan
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-05-23 § 55
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§ 74

Dnr 2017/00248

Skatteväxling av kollektivtrafiken
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Smedjebackens kommun begär tillsammans med landstinget och övriga
kommuner i Dalarnas län hos regeringen att den länsvisa skattesatsen för
landstinget respektive kommunerna enligt 2 och 3 §§ förordningen
(2004:881) om kommunalekonomisk utjämning, från och med den
1 januari 2018 höjs med 0,47 procentenheter för landstingen och sänks
med 0,47 procentenheter för kommunerna.
2. Smedjebackens kommun godkänner att skatteväxlingen ska omfatta
allmän kollektivtrafik och färdtjänst. Skatteväxlingen omfattar inte
skolkortstrafik, utan den ska debiteras kommuner motsvarande värdet
av ett normalt skolkort/ungdomskort (för närvarande 320 kr/månad och 9
månader per år.
3. Avtalet som beskriver ansvar, befogenheter och övergångsregler
godkänns. Övergångsreglerna ska tillämpas mellan kommunsektorn och
landstinget i enlighet med redovisad tabell i avtalet.
4. Ett förändrat ägande från Region Dalarna till Landstinget Dalarna av AB
Dalatrafik, Tåg i Bergslagen AB samt AB Transitio godkänns.
5. Överförandet av ansvaret för kollektivtrafik samt uppdraget som regional
kollektivtrafikmyndighet från Region Dalarna till Landstinget Dalarna
2018-01-01 godkänns.
6. Besluten ovan gäller under förutsättning att kommunfullmäktige i samtliga
länets kommuner och landstingsfullmäktige fattar motsvarande beslut.
Ärendebeskrivning
Kommunchef Kerstin Söderlunds tjänsteskrivelse:
"Kollektivtrafikrådet vid Region Dalarna har sedan hösten 2016 haft
direktionens uppdrag att utarbeta ett förslag till hur en skatteväxling av
kollektivtrafiken i Dalarna ska gå till och beskriva hur det påverkar
organisation med mera samt ange en nivå på vilken växlingen ska ske, det så
kallade öret.
Efter beslut i Region Dalarna den 17 maj 2017 om skatteväxling gällande
allmän kollektivtrafik och färdtjänst ska likalydande beslut fattas i
landstingsfullmäktige och i samtliga kommunfullmäktige i Dalarna. En
gemensam ansökan från landstinget och samtliga kommuner ska skickas till
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regeringen (finansdepartementet) senast den 30 september 2017, om
skatteväxling ska kunna ske 2018.
Den 1 januari 2018 sker skatteväxlingen och huvudmannaskapet för
kollektivtrafiken övergår från Region Dalarna till Landstinget Dalarna.
Kommunerna har då inte längre ett finansieringsansvar för den allmänna
kollektivtrafiken eller färdtjänsten.
Efter direktionens sammanträde den 12 april 2017, då frågan behandlades, har
presidiet haft i uppdrag att presentera ett förslag till skatteväxlingsnivå för
kollektivtrafiken samt eventuella övergångsregler. Även frågan om att
färdtjänsten bör ingå i skatteväxlingen har lyfts in. Övergångsregler ska
tillämpas mellan kommunsektorn och landstinget under 2018 och 2019 för att
dämpa negativa effekter av skatteväxlingen.
Ett ändrat ägande av bolagen som Region Dalarna idag äger och deläger
behöver göras eftersom den regionala kollektivtrafikmyndigheten, som
förmodas bli Landstinget Dalarna, måste äga de bolag som myndigheten
avropar transporttjänster av.
Den överenskommelse som har träffats innebär att nivån på skatteväxling är 47
öre men får fullt genomslag först år 2020. 2018 och 2019 ligger nivån på 49
öre. I överenskommelsen har parterna vägt in en beräknad besparingspotential
för trafiken.
Förändringen syftar till att skapa ett samlat ansvar och finansiering av
kollektivtrafiken för att åstadkomma en enhetlig trafikplanering, tydligare
politisk styrning och enklare former för formella samarbeten över länsgräns."
_____
Beslutsunderlag
Avtal om ansvar och befogenheter
Region dalarnas direktionsbeslut, protokoll
Utredningsrapport ”Kollektivtrafiken i Dalarna -Skatteväxling och
huvudmannaskapsförändring”
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-05-23 § 56

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

20(36)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2017-06-07

Kommunstyrelsen

§ 75

Dnr 2017/00188

Regionkommun Dalarna
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Smedjebackens kommun tillstyrker att Landstinget Dalarna ansöker om
att den 1 januari 2019 få överta det regionala utvecklingsansvaret enligt
Lag om regionalt utvecklingsansvar i vissa län (SFS 2010:630) och därmed
att det i Dalarna bildas en region med ett direktvalt fullmäktige.
Ärendebeskrivning
Kommunchef Kerstin Söderlunds tjänsteskrivelse:
"Landstinget Dalarna planerar att vid landstingsfullmäktige den
25 september 2017 pröva frågan om en eventuell ansökan om att 2019 få
överta det regionala utvecklingsansvaret i Dalarna i enlighet med Lag om
regionalt utvecklingsansvar i vissa län (SFS 2010:630). En remiss har därför
skickats till länets kommuner och till Region Dalarna med frågan om bildandet
av en länsregion tillstyrks. Svar på remissen ska lämnas senast
den 30 juni 2017.
Sedan 1 januari 2017 finns nu i Sverige fjorton direktvalda regioner med
regionalt utvecklingsansvar. Av de sju resterande landstingen har Stockholm,
Kalmar och Blekinge redan lämnat in ansökningar för 2019. De fyra sista
landstingen bestående av Värmland, Västerbotten, Sörmland och Dalarna har
samtliga ett pågående arbete med målet att under 2017 lämna in sina
ansökningar.
Bildandet av en regionkommun sker i två faser. I den första förbereds en
ansökan till regeringen om att få bilda region och leder då till ett beslut av
landstingsfullmäktige. Regeringen utarbetar därefter en departements-skrivelse
till grund för lagrådsremiss och proposition. Under förutsättning av ett positivt
beslut från regering och riksdag, fullföljs därefter regionbildningen i en andra
fas.
Arbetet i Dalarna leds av politiska styr- och referensgrupper under ledning av
landstingsstyrelsen. Särskilda politiska arbetsgrupper med förtroendevalda från
landstinget och kommunerna arbetar för närvarande med frågor om

Justerandes signatur

•

Ändrat huvudmannaskap 2018 för kollektivtrafiken och förslag till
skatteväxling

•

Politisk organisation för ny region 2019 och för kollektivtrafikfrågorna i
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•

Regionalt utvecklingsarbete 2019 och framåt
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•

Arbete inom välfärdsområdet 2019 och framåt

•

Kommunal samordning och organisering

Förändringen att skapa en regionkommun i Dalarna innebär i korthet att man
där sammanför verksamheten inom nuvarande Region Dalarna med den inom
Landstinget Dalarna. Även vissa uppgifter, som idag finns hos länsstyrelsen
ingår i förändringen.
Bildandet av en regionkommun motiveras av stärkt demokratiskt inflytande
över utvecklingsfrågorna, samlat ansvar för den regionala utvecklingspolitiken,
bättre förmåga att samordna och planera, stärkt förhandlingsmakt samt en
samlad internationell samverkan. I det arbete som för närvarande pågår i länet,
är det av stor vikt att kommunernas intressen tas tillvara för att säkerställa de
primärkommunala påverkansmöjligheterna i en kommande regionkommun.
Den konkreta remissfrågan lyder: Tillstyrker kommunerna och Region Dalarna
att Landstinget Dalarna ansöker om att den 1 januari 2019 få överta det
regionala utvecklingsansvaret enligt Lag om regionalt utvecklingsansvar i
vissa län (SFS 2010:630) och därmed att det i Dalarna bildas en region med ett
direktvalt fullmäktige?
Smedjebackens kommun ställde sig positiv till ett eventuellt bildande av
Svealands län i enlighet med kommunfullmäktiges remissyttrande den
19 september 2016, § 57. Kommunstyrelsen bör föreslå kommunfullmäktige
att tillstyrka Landstinget Dalarnas ansökan om att bilda en länsregion."
Protokollsanteckning

Göran Engström (C) framför till protokollet att namnet på den nya
regionkommunen ska vara Landstinget Dalarna.
_____
Beslutsunderlag
Beslutsunderlag landstingsstyrelsen LD16/02768
Kunskapsunderlag om bildande av regionkommun i Dalarna
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-05-23 § 57

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

22(36)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2017-06-07

Kommunstyrelsen

§ 76

Dnr 2017/00230

Årsredovisning för år 2016 Region Dalarna
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Region Dalarnas direktion beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016.
Ärendebeskrivning
Direktionen för Region Dalarna beslöt 2017-03-22 att fastställa årsredovisning
för räkenskapsåret 2016. Region Dalarnas medlemmar föreslås att pröva frågan
om ansvarsfrihet för direktionen utifrån föreliggande årsredovisning.
_____
Beslutsunderlag
Årsredovisning 2016 Region Dalarna
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-05-23 § 59
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§ 77

Dnr 2017/00245

Årsredovisning för år 2016 - Västerbergslagens
samordningsförbund Finsam
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Västerbergslagens Samordningsförbunds styrelse beviljas ansvarsfrihet för
räkenskapsåret 2016.
Ärendebeskrivning
Från Västerbergslagens Samordningsförbund (Finsam) föreligger
årsredovisning för 2016 som underlag för beslut i kommunfullmäktige
om ansvarsfrihet för Finsams styrelse.
_____
Beslutsunderlag
Årsredovisning 2016 Finsam
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-05-23 § 60
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§ 78

Dnr 2017/00236

Upphävande av äldre författningar
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Beslut redovisade i bifogad förteckning upphävs i enlighet med förslaget.
Kommunstyrelsens beslut
Följande beslut upphävs:
Datum
2008-03-11
1990-06-06
1990-01-16
1990-06-26
1993-06-22
2003-10-07
2001-05-08
2006-02-14

Dnr
2008.055
1990.448
1990.199
1990.513
1993.333
2003.188
2001.105
2006.015

Författning
Barnplan för Västerbergslagen 2008-2011
Kommunens informationsplan
Annonsering i Smedjebacksbladet
Dröjsmålsränta, inkassokostnader med mera
Garantipension
Särskilda brandsyneförrättare
Policy för användande av mobiltelefoner
Varuhemsändningsbidrag

Ärendebeskrivning
Kommunchef Kerstin Söderlunds tjänsteskrivelse:
"Kansliavdelningen har med stöd av tidigare kanslichef gjort en översyn av
den kommunala författningssamlingen. Ett antal av de kommunala
författningarna är av äldre datum och inaktuella. Samtliga gällande
författningar har setts över i respektive förvaltning.
Redovisade beslut i bilaga föreslås att upphävas. Åtta av besluten kan
upphävas av kommunstyrelsen, resterande kräver kommunfullmäktiges beslut
om upphävande.
Kommunstyrelsen bör upphäva redovisade äldre författningar samt föreslå
kommunfullmäktige att upphäva övriga inaktuella beslut."
_____
Beslutsunderlag
Redovisning av inaktuella författningar, daterad 2017-05-15
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-05-23 § 61
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§ 79

Dnr 2017/00253

Riktlinjer för registerkontroll och säkerhetsprövning
Kommunstyrelsens beslut
Riktlinjer för kommunala befattningar som ska omfattas av registerkontroll
och säkerhetsprövning fastställs enligt upprättat förslag.
Ärendebeskrivning
Säkerhetschef Lars Anderssons tjänsteskrivelse:
"Säkerhetsskyddslagen (1996:627) och säkerhetsskyddsförordningen
(1996:633) innehåller de grundläggande bestämmelserna om
säkerhetsprövning. Rikspolisens föreskrifter och allmänna råd om
säkerhetsskydd (RPSFS 2010:03) innehåller råd om bland annat
tillträdesbegränsning och säkerhetsprövning.
Registerkontroll och säkerhetsprövning är en del av det så kallade
infiltrationsskyddet för Smedjebackens kommun. Det är en sammanfattande
benämning på åtgärder som syftar till att upptäcka, förebygga och hindra att
säkerhetshotande verksamhet direkt eller indirekt bedrivs av personer som har
eller kan få anställning eller uppdrag hos Smedjebackens kommun.
Skyddet måste vara verksamt före, under och efter den aktuella anställningen
eller uppdraget.
Den person som genom sin anställning kan få tillgång till sekretessbelagda
uppgifter som har betydelse för rikets säkerhet placeras i så kallade
säkerhetsklasser: Det finns tre olika säkerhetsklasser beroende på i vilken
utsträckning den anställde bedöms få ta del av sekretessbelagda uppgifter.
Det är Smedjebackens kommun som beslutar om den anställde ska placeras i
säkerhetsklass. Om det sker ska registerkontroll göras och användas som
ytterligare ett underlag i säkerhetsprövningen. Är anställningen eller
deltagandet i verksamheten placerad i säkerhetsklass 1 eller 2 ska
registerkontrollen kompletteras med en särskild personutredning.
Smedjebackens kommuns säkerhetsskyddschef Lars Andersson bedömer att
följande befattningar inom kansliavdelningen bör placeras i säkerhetsklass 2.
•
•
•
•
•
•
•

Justerandes signatur

Kommunchef
Räddningschef
Säkerhetschef
Beredskapssamordnare
Kommunikatör
IT chef
IT-strateg med informationssäkerhetsansvar.
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Även befattningar i kommunens bolag bör säkerhetsprövas enligt gällande lag
och förordning.
Smedjebackens kommuns säkerhetsskyddschef Lars Andersson bedömer att
följande befattningar inom SEAB, SENAB samt WBAB bör placeras i
säkerhetsklass 2.
•
•
•
•
•
•
•
•

VD
Elnätschef
Driftansvarig
Kommunikatör
VA-chef
Produktionsledare dricksvatten
VA-strateg
ScaDA ansvarige

Kommunstyrelsen bör fatta beslut om vilka befattningar som ska placeras i
säkerhetsklass 2."
_____
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-05-23 § 62
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§ 80

Dnr 2017/00252

SFI-ersättning VBU
Kommunstyrelsens beslut
Smedjebackens kommun ersätter Västerbergslagens Utbildningsförbund
(VBU) med 43 000 kr per elev som betalas ut kvartalsvis i efterskott för
svenskundervisning för invandrare (SFI).
Ärendebeskrivning
Avdelningschef Jesper Folkessons tjänsteskrivelse:
"Smedjebackens kommun genom kommunstyrelsen ansvarar för integration
och etablering av nyanlända flyktingar. En åtgärd som ingår vid integration
eller etablering av nyanlända flyktingar är svenska för invandrare (SFI) som
tillhandahålls av Västerbergslagens Utbildningsförbund (VBU).
Smedjebackens kommun har under de senaste åren samverkat med Ludvika
kommun gällande integrationsinsatser i Smedjebackens kommun. Båda
kommunerna har sedan 2006 haft avtal med Västerbergslagens
utbildningsförbund om undervisning i svenska för nyanlända flyktingar. I
avtalet reglerades också den ersättning för varje SFI-elev som VBU har rätt att
erhålla av kommunerna.
Enligt VBU:s förbundsordning 2 § är förbundets ändamål att samverka bland
annat i fråga om SFI och att förbundet är huvudman för kommunernas
svenskundervisning för invandrare.
Då förbundsordningen fastställer VBU:s ansvar för SFI-undervisning är ett
nytt avtal ej nödvändigt. Däremot behövs en ny överenskommelse gällande
den ersättning som VBU ska erhålla från Smedjebackens kommun."
_____
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-05-23 § 63

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

28(36)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2017-06-07

Kommunstyrelsen

§ 81

Dnr 2017/00271

Ägardirektiv för Bärkehus AB
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige fastställer upprättat förslag till ägardirektiv för
Bärkehus AB.
Ärendebeskrivning
Smedjebackens kommun har uppdaterat flera styrande dokument som gäller
för hela koncernen. Med anledning av det så har också ägardirektiven setts
över och förtydligats.
_____
Beslutsunderlag
Ägardirektiv Bärkehus AB
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-05-23 § 65

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 82

Dnr 2017/00270

Ägardirektiv för Smedjebacken Energi & Vatten AB
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige fastställer upprättat förslag till ägardirektiv för
Smedjebacken Energi & Vatten AB.
Ärendebeskrivning
Smedjebackens kommun har uppdaterat flera styrande dokument som gäller
för hela koncernen. Med anledning av det så har också ägardirektiven setts
över och förtydligats.
_____
Beslutsunderlag
Ägardirektiv för Smedjebacken Energi & Vatten AB
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-05-23 § 66

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 83

Dnr 2017/00275

Bildande av anläggningsbolag för VA- och
renhållningsanläggningar
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunchefen får i uppdrag att ta fram förslag för bildande av
anläggningsbolag för VA- och avfallsverksamheten.
2. Huvudmannaskapet ska särskilt utredas.
3. Ambitionen är att anläggningsbolaget ska träda i kraft till 1 januari 2018.
Ärendebeskrivning
Ekonomichef Annelie Johanssons tjänsteskrivelse:
"VA- och avfallsverksamheten som idag finns under Smedjebacken Energi &
Vatten AB regleras av olika lagar. Det är viktigt att verksamheterna är åtskilda
så att taxan för respektive tjänst endast finansierar kostnaderna för sitt eget
kollektiv.
1 januari 2016 bildades ett gemensamägt driftbolag för VA- och
avfallsverksamheten tillsammans med Ludvika kommun, Wessman Barken
Vatten & Återvinning AB. Ansvaret för anläggningarna ligger i Ludvika under
kommunens verksamhet medan det i Smedjebacken ligger under
Smedjebacken Energi & Vatten AB. Det har framkommit i dialogen att det är
svårt att hantera verksamheten likvärdigt på grund av skillnaderna i de båda
ägarstrukturerna."
_____
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-05-23 § 67

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 84

Dnr 2017/00277

Investering energieffektivisering
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
14 500 000 kr omdisponeras ur investeringsbudgeten 2017 från posten
Röda Berga till projekt för energieffektivering.
Ärendebeskrivning
Fastighetschef Hans Törnbloms tjänsteskrivelse:
”Tekniska kontoret har utrett behovet av energioptimerande insatser på
fastigheter, lokaler och idrottsanläggningar i Smedjebackens kommun.
För att klara insatser på de mest energikrävande anläggningarna har en
prioritering genomförts och sammanställts i bifogad bilaga.
En överslagsmässig bedömning visar att den totala energiförbrukningen
beräknas minska med ca 900 000 kWh per år, dock krävs det mer
genomgripande energianalyser och beräkningar för att uppnå en mer
rättvisande besparing.
Redovisning i projekten kommer även att innefatta miljöbesparing enligt
kommunens miljömål bl.a. genom sk. ”LCC-, Pay-offberäkningar” samt
vilka minskade kostnader projekten medför.
I samband med genomförandet så kommer en stor del av det eftersläpade
underhållet på anläggningarna att minska, samt att driftmässiga förändringar
sker som ger mindre personalkrävande insatser i framtiden.
Beräknad kostnad 14 500 000 kr exklusive mervärdesskatt.”
_____
Beslutsunderlag
Planeringsunderlag energiprojekt 2017
Teknik- och fritidsutskottet 2017-05-24 § 42
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§ 85

Dnr 2017/00178

Organisation upphandling
Kommunstyrelsens beslut
Funktionen för upphandling och inköp förs över från tekniska avdelningen
till ekonomiavdelningen.
Ärendebeskrivning
Kommunchefens tjänsteskrivelse:
”Smedjebackens kommun har för närvarande två heltidstjänster som ansvarar
för kommunkoncernens upphandlings- och inköpsverksamhet. Organisatoriskt
ligger upphandlingsfunktionen i det tekniska kontoret, en av kommunstyrelseförvaltningens avdelningar, och har teknisk chef som närmaste chef. Som
ansvarig för bland annat kommunens fastigheter är tekniska avdelningen en
stor avropare av tjänster från en upphandlings-funktion. Uppdraget för
upphandlingsfunktion att dock ge stöd, service och genomföra upphandlingar
till hela kommunkoncernen.
Flertalet kommuner väljer att ha en tydlig organisatorisk samhörighet mellan
ekonomi- och upphandlingsfunktionerna, vilket bör gälla även för
Smedjebackens kommun. Upphandlingsfunktionen bör därför organisatoriskt
flyttas till kommunens ekonomiavdelning. Motivet är att få en stärkt koppling
mellan upphandling och ekonomi, att få en mer neutral placering utifrån
uppdraget samt att ge ett bättre stöd i kommande utveckling av e-handel.
Efter beslut förs budget för upphandling och inköp över från tekniska
avdelningen till ekonomiavdelningen."
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 86

Dnr 2017/00221

Ansökan om investeringsbidrag till färdigställande av
klubbstuga – Norrbärke SK längd
Kommunstyrelsens beslut
1. Investeringsbidrag på 250 000 kronor beviljas Norrbärke SK Längd för
färdigställande av klubbstuga.
2. Medel anslås från kommunstyrelsens förfogandemedel.
I beslutet deltar inte Sven Gåsfors (S) på grund av jäv.
Ärendebeskrivning
Fritidschef Siw Östlunds tjänsteskrivelse:
”Norrbärke Skidklubb ängd söker kommunalt bidrag på 250 000 kr för
färdigställande av klubbstuga. Totalt har byggnationen av en klubbstuga vid
Hagvallen kostat 3,6 miljoner som NSK längd har finansierat genom ett bidrag
på 2,7 miljoner från allmänna arvsfonden, samt med hjälp av egna sponsorer
och egna krafter.
Klubbstugan vid Hagvallens idrottsplats kommer bli en samlingsplats för NSK
Längd, samt för övriga föreningar som vistas vid Hagvallen både sommar och
vintertid. Smedjebackens fotbollsklubb är en av de större föreningarna.
Vid ett bidrag från kommunen på 250 000 kr för färdigställande av
klubbstugan så bidrar kommunen med 6,9 % av den totala kostnaden av
byggnationen.”
_____
Beslutsunderlag
Ansökan om investeringsbidrag NSK Längd

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 87

Dnr 2016/00489

Delegationsärenden 2017
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar godkänna redovisningen av delegationsbeslut.
Ärendebeskrivning
Gatuchefens beslut enligt beviljad delegation gällande utfärdande av
parkeringstillstånd januari-april 2017.
Nr 01336, 01338, 01339, 01340, 01341, 01342, 01343, 01344, 01345, 01346,
01347, 01348
Teknik- och fritidsutskottets beslut 2017-05-24:
§ 36
§ 37
§ 38
§ 39
§ 40
§ 41
§ 43
§ 44

Nyttjanderättsavtal del av Munkbo 7:41 – Bärke RBK
Uppdaterade styrdokument för fritidskontoret – Hyresvilkor samt
rutiner för bokningar
Ansökan om statlig medfinansiering gång-/cykelväg
Stenbäcken-Jobsbo
Ansökan om statlig medfinansiering till gång-/cykelväg i Vad
Renovering våtutrymmen Lyktan, Allégården
Utemiljö Almen dagcenter
Uppförande av toaletter vid Hagudden i Söderbärke
Utredning kollektivtrafik

Kommunchefens beslut enligt beviljad delegation gällande förordnande av
Sören Nord och Annelie Johansson till t.f. kommunchef under ordinarie
befattningshavares frånvaro på grund av semester.
____
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Dnr 2016/00488

Meddelanden 2017
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar lägga informationen till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Kolbäcksåns Vattenförbund protokoll från årsstämma 2017-04-04
Miljö- och byggnadsnämndens protokoll 2017-04-18
GYSAM styrgrupp protokoll 2017-03-24
Västerbergslagens kulturskolenämnd protokoll 2017-04-12
Region Dalarna direktionens protokoll 2017-03-22
Region Dalarna direktionens protokoll 2017-04-26
Region Dalarna direktionens sammanträdesplan 2018
Stiftelsen för främjande av trafiken på Strömsholms kanal årstämma med
representantskapet protokoll 2017-04-28
Stiftelsen för främjande av trafiken på Strömsholms kanal styrelsemöte
protokoll 2017-04-28
Stiftelsen för främjande av trafiken på Strömsholms kanal konstituerande
styrelsemöte protokoll 2017-04-28
Stiftelsen för främjande av trafiken på Strömsholms kanal årsredovisning 2016
Region Dalarna direktionens extra sammanträde protokoll 2017-05-17
Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel protokoll
2017-05-17
FSF Förenade Småkommuners Försäkrings AB styrelsemöte
protokoll 2017-05-10
Falun Borlänge Regionen årsstämma protokoll 2017-04-12
Kulturnämnden protokoll 2017-05-17
Miljö- och byggkontoret protokoll 2017-05-16
_____
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