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§ 52 Dnr 2021/00125  

Budgetuppföljning kommunstyrelsens 
samhällsbyggnadsförvaltning 2021 

Samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Budgetuppföljning för kommunstyrelsens samhällsbyggnadsförvaltning  

per 30 april 2021 godkänns.  

Ärendebeskrivning 

Tkr 2021-04-30      

 Ackumulerat period  Helår   

 Budget Utfall Avvikelse Budget Prognos Avvikelse 

Teknik inkl. kapitalkostn. 11 171 7 476 3 695 33 512 33 512 0 

varav Fastigheter 1 153 1 120 33 3 460 3 460 0 

varav Gator och vägar 6 146 3 312 2 835 18 439 18 439 0 

varav Park o Idrott 3 871 3 010 861 11 613 11 613 0 

varav Skog 0 34 -34 0 0 0 

AME 2 559 2 005 555 7 678 7 593 85 

Integration -366 -289 -76 -1 097 -1 097 0 

Kost -122 -657 536 -365 -365 0 

Näringsliv 1 601 1 136 465 4 803 4 628 175 

Fritid 2 288 2 020 268 6 863 7 163 -300 

Räddningstjänst 3 309 2 704 605 9 928 9 848 80 

 20 440 14 393 6 048 61 321 61 281 40 

 

Ekonomisk analys 

Utfallet för perioden visar ett överskott på 6 048 tkr. Prognosen för året 

pekar mot ett mindre överskott på 40 tkr. Flertalet verksamheter inom 

förvaltningen pekar i dagsläget på att hålla budget.  

Inom AME verksamheten beräknas ett mindre överskott på 85 tkr på grund 

av vakant tjänst i början av året. 

Näringsliv genomför färre aktiviteter i år på grund av pandemin och 

beräknas lämna ett överskott på grund av det med 175 tkr. 

Fritid påverkas stort av covid-19 restriktioner och beräknar ett underskott 

med 300 tkr på grund av förlorade intäkter då läger och liknande avbokats. 

Merparten av läger brukar genomföras under våren vilket innebär att 
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verksamheten ej kan hämta hem förlusten även om restriktionerna gällande 

pandemin lättas till hösten.  

Räddningstjänsten förväntar ett överskott med 80 tkr på personalkostnader 

då en anställd är föräldraledig under våren. 

_____ 

Beslutsunderlag 

Rapport kommunstyrelsens samhällsbyggnadsförvaltning per 30 april       
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§ 53 Dnr 2021/00260  

Revidering investeringsplan gällande om- och 
tillbyggnad Röda Berga 

Samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen för 
beslut i kommunfullmäktige 

12 500 000 kronor från investeringsplan 2023 tidigareläggs till 2022 för 

skolprojekt Röda Berga. 

Ärendebeskrivning 

Projektering för renovering, om- och tillbyggnad av Röda Berga har utförts 

tillsammans med representanter från verksamheten. Verksamhetens behov 

har genomlysts och budgetkalkyl samt underlag för upphandling av projektet 

har tagit fram. Behovet av evakueringslokaler har även behandlats och 

resulterat i att Stegelbacken skola kommer att vara evakueringslokaler under 

projekttiden. 

I projektering framkom att verksamhetens behov inte kan inrymmas inom 

dagens lokalytor, en utbyggnad på 220 kvadratmeter behövs för att uppfylla 

detta. 

Den kalkylerade kostnaden för projektet uppgår till ca 45 miljoner kronor 

exklusive moms, varav ca 40 mkr är entreprenad Röda Berga och resterande 

kostnader härrör till evakueringslokaler.  

I investeringsbudget för 2021 finns 13,5 mkr avsatt och i plan för 2022 finns 

ytterligare 19 mkr, totalt 32,5 mkr till projektet Röda Berga. Denna 

investeringsplan utgick från att verksamheten skulle inrymmas i befintliga 

lokaler och ingen utbyggnad. Skillnaden mellan budgetkalkyl och 

investeringsplan uppgår till ca 12,5 mkr. Vidare finns i investeringsplanen 

för 2023 20 mkr avsatt för nästa prioriterade skolprojekt. 

Tekniska avdelningen föreslår att den planerade avsättningen på 20 mkr till 

skolprojekt 2023 tidigare läggs till 2022 och därigenom kan tillgängliggöras 

projekt Röda Berga. Då beslutsunderlag baseras på budgetkalkyl och stor 

osäkerhet råder vad gäller prisökning på byggmaterial föreslås att detta 

belopp till del eller i sin helhet görs disponibelt för finansiering av projekt 

Röda Berga.      

_____ 

Beslutsunderlag 

Tekniska chefens tjänsteskrivelse 
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§ 54 Dnr 2021/00261  

Fickpark pergolan Vasatorget 

Samhällsbyggnadsutskottets beslut 

Tekniska avdelningen får i uppdrag att inlämna ansökan om bidrag till  

Boverket för projektet och därefter återkomma med förslag till 

samhällsbyggnadsutskottet.  

Ärendebeskrivning 

Pergolan på torget, den yta som idag är grus och var avsedd för boule, nyttjas 

väldigt lite och ger inget fint intryck i miljön. Tekniska avdelningen har tagit 

fram ett förslag om att göra om platsen till en fickpark med fasta bänkar och 

bord. 

Grunden som idag består av en slaggstensram med grus innanför blir kvar, 

men uppe på den byggs 60 cm höga planteringsbäddar av korténstål och på 

dem inbyggda träbänkar. Bäddarna fylls med lummiga och blommande 

buskar, perenner och lök.  

Parken förväntas bli en trevlig plats att vila, samtala eller äta sin lunch vid, 

och blir även vacker att titta på.  

Valet av korténstål (stål som får en naturligt rostig yta) är tänkt att associeras 

med Smedjebackens relation till järnet och passar bra ihop med slaggstens-

detaljerna på torget. 

Budget:  

Stål och träarbeten 300 000 kr 

Jord, växter och mark 200 000 kr 

Övrigt (El, rivning etc)     50 000 kr 

En ansökan till Boverkets stöd för Gröna och Trygga Samhällen kommer att 

skickas in via konsultföretaget Urban Utveckling. Om ansökan beviljas får 

kommunen ett stöd på 50 % av totala kostnaden.        

_____ 

Beslutsunderlag 

Park- och skogschefens tjänsteskrivelse 
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§ 55 Dnr 2021/00262  

Skogsbruksplan revidering Larssveden avdelning 141, 
145 och del av 144 

Samhällsbyggnadsutskottets beslut 

Skogsbruksplanens avdelning 141, del av 144 och avdelning 145 ändras till 

lövskog enligt förslaget.     

Ärendebeskrivning 

Skogen på sjösidan av stigen mellan norra och södra Larssveden är angripen 

av granbarkborre. Mellan 20-30 träd är döda sen tidigare och en avverkning 

måste göras.  

Skogen är hög och tät och 70 till 110 år gammal. Det är inte troligt att träden 

klarar en gallring utan att de träd som blir kvar blir skadade av vind och sol, 

med nya barkborreangrepp som följd. 

Tekniska avdelningen föreslår att all gran avverkas ner mot sjön och att 

marken ställs om till lövproduktion. Marken är gynnsam och det skulle göra 

boendemiljön ljusare och mer inbjudande. Blandad lövskog nära sjön är 

också mycket bra ur naturvårdssynpunkt och gynnar biologisk mångfald. 

_____ 

Beslutsunderlag 

Park- och skogschefens tjänsteskrivelse 
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§ 56 Dnr 2021/00268  

Extra underhållsmedel gata 

Samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

5 000 000 kronor anslås från kommunstyrelsens förfogandemedel till utökat 

gatuunderhåll 2021. 

Ärendebeskrivning 

Planerat underhåll gata för 2021 är budgeterat till 4 198 000 kronor varav 

2 494 000 kronor avser åtgärder för asfalteringar och förstärkningsarbeten  

av gator och gång- och cykelvägar. Samtliga dessa åtgärder är beställda och 

färdigställs senast under sommaren 2021.  

Tekniska avdelningen kommer att under veckorna 22-25 utföra en 

inventering av alla kommunens gator och cykelvägar. Utifrån denna 

inventering upprättas ett prissatt underhållsbehov. Det är känt att det finns  

ett mycket stort behov av underhåll på vägnätet. Bedömningen är att tekniska 

under innevarande år på ett effektivt sätt kan förvalta ytterligare 4-5 miljoner 

kronor riktat mot asfalteringsåtgärder. 

_____ 

Beslutsunderlag 

Gatuchefens tjänsteskrivelse 
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§ 57 Dnr 2020/00243  

Försäljning Berga Gård 

Samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Frågan lämnas öppen.       

Ärendebeskrivning 

Samhällsbyggnadsutskottet beslöt 2021-04-28 att uppdra till tekniska 

kontoret att avyttra fastigheten Berga Gård. För att möjliggöra försäljning 

har en ny detaljplan för området antagits av kommunfullmäktige.  

Tekniska kontoret har via mäklare lagt ut fastigheten till försäljning och 

budgivning pågår. Om inte försäljningen och upprättande av handlingar är 

klara till kommunstyrelsens sammanträde den 8 juni föreslås att 

kommunstyrelsen delegerar till samhällsbyggnadsutskottet att slutföra 

försäljningen.  

Om budgivningen är slutförd och förslag till köpekontrakt upprättats 

kommer ärendet hanteras av kommunstyrelsen.       

______ 
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§ 58 Dnr 2021/00263  

Samverkansavtal Räddning i Samverkan, RiS 

Samhällsbyggnadsutskottets beslut 

1. Samverkansavtal Räddning i Samverkan godkänns.  

2. Tidigare avtal med Räddningstjänsten Dala Mitt upphävs vid 

undertecknande. 

Ärendebeskrivning 

Smedjebackens kommun har sedan januari 2019 avtal med 

Räddningstjänsten Dala Mitt, RDM om systemledning. Från 2022 är 

det lagkrav att varje räddningstjänst ska ingå i en räddningsregion 

(systemledning) och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB 

har uttalat att landet bör indelas i ca 10 räddningsregioner för att få en viss 

kvantitet av händelser och bra kvalitet i utförandet.  

RDM bjöd in Gästrike Räddningsförbund 2020 till samtal om samverkan och 

det har nu resulterat i Räddning i Samverkan, RiS, även Rättviks 

räddningstjänst anslöt under 2020. 

Hälsinglands tre räddningstjänster kommer innan sommaren att skriva på en 

avsiktsförklaring att också de ska ansluta till RiS under första kvartalet 2022. 

Med den sammansättningen kommer RiS att uppfylla lagkraven och får en 

stabil och robust systemledning och en befolkningsmängd att fördela 

kostnaderna på.  

Avtalet är justerat och uppdaterat utifrån tidigare samverkansavtalet med 

RDM, för att omfatta fler räddningstjänster.  

Kostnader för systemledning 

 2020 2021 2022 

Utan statsbidrag 440 000 450 000 390 000 

Med statsbidrag  404 000 344 000 
 

Från 2021 erhålls statligt bidrag från MSB med 46 000 kronor.  

Smedjebackens kommun delar yttre befäl YB med Ludvika kommun till en 

kostnad av ca 210 000 kronor. Ingår i kostnaden ovan.  

Övriga ledningsnivåer och funktioner, som enligt lagkraven ska finnas, ingår 

i RiS från och med v.40 2021. Att Hälsingland ansluter 2022 innebär inga 

extra kostnader, istället blir det fler som delar på kostnaden.     

_____ 
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Beslutsunderlag 

Räddningschefens tjänsteskrivelse 
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§ 59 Dnr 2021/00097  

Söderbärke GoIF - bidrag till bana för discgolf 

Samhällsbyggnadsutskottets beslut 

102 115 kronor anslås från 2021 års medel för byutveckling till inköp av 

discgolfkorgar.   

Ärendebeskrivning 

Söderbärke GOIF har två projekt på gång för utveckling av Bärkevallen  

som idrottsplats och aktivitets-/samlingsyta för medborgarna, en 

professionell discgolfbana samt en pumptrackbana för cykel.  

Föreningen ämnar söka extern finansiering för båda projekten och har valt 

att i första skedet satsa på discgolf, då projekten måste delas i två. Planering, 

offertförfrågningar och förfrågan om extern medfinansiering från RF-SISU 

för pumptrackbanan pågår, då RF-SISU meddelat att enbart ansökan till ett 

projekt tas emot.  

Fritidsavdelningen ser positivt på utvecklingen som sker vid Bärkevallen då 

det skapar ett komplement till kommunens idrottsplats Herosfältet. 

Discgolfbana för professionellt bruk och en pumptrackbana gör att 

kommunen får två helt nya idrotts-/aktivitetsytor som lockar till aktivitet hos 

medborgarna samt säkerligen även besökare från andra kommuner. 

Fritidsavdelningen kommer också i samverkan med park- och skogschefen 

se över vindskydd och grillplats vid elljusspåret under året, vilket gör att hela 

området får ett lyft.  

Föreningen ansöker om medfinansiering från medel för byutveckling för 

inköp av discgolfkorgar – offererat material 102 115 kronor inklusive moms. 

Resterande tillkommande kostnader finansieras genom föreningen egna 

medel samt sponsorer.  

_____ 

Beslutsunderlag 

Projektbudget, Söderbärke GOIF, discgolf 

Fritidschefens tjänsteskrivelse   
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§ 60 Dnr 2021/00247  

Smedjebackens Ryttarsällskap - återställning av 
boxplatser  

Samhällsbyggnadsutskottets beslut 

130 000 kronor anslås från ospecificerade investeringsmedel fastighet för 

återställning av boxplatser i Väderbacken stall.   

Ärendebeskrivning 

I Väderbackens stall som nyttjas av Smedjebackens Ryttarsällskap återstår 

inköp och uppbyggnad av 8 boxar för ridskolehästar innan stallet är helt 

återställt efter en större renovering. Föreningen har tagit fram offerter på 

boxar samt en kalkyl över återstående arbete.  

Föreningen ansöker om medel för inköp samt montering av 8 boxar enligt 

offert från Stallkompaniet, 101 346 kr exklusive moms, tillkommer 

monteringskostnad, som föreningen önskar hjälp med. Monteringskostnaden 

beräknas till 18 654 kronor då Väderbackens Allservice ska tillfrågas om 

montering. Boxarna behöver också färg samt lite monteringsmaterial om en 

summa på ca. 10 000 kronor.      

_____ 

Beslutsunderlag 

Fritidschefens tjänsteskrivelse 

 

 


