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§ 39 Dnr 2021/00185  

Svar på remiss: Åtgärdsprogram för vatten 2021-2027 
Norra Östersjöns vattendistrikt 

Samhällsbyggnadsutskottets beslut 

1. Informationen godkänns. 

2. Miljö- och byggnadsnämnden uppmanas att skicka in remissyttrandet.  

Ärendebeskrivning 

Miljö- och byggchef Gunilla Skoog föredrar ärendet för 

samhällsbyggnadsutskottet 

Vattenmyndigheterna ska var sjätte år ta fram ett åtgärdsprogram för varje 

vattendistrikt där de pekar på vad Sveriges myndigheter och kommuner 

behöver göra inom sina respektive ansvarsområden för att följa 

miljökvalitetsnormerna för yt- och grundvatten. Som myndigheter räknas 

även Sveriges 21 länsstyrelser. 

Åtgärderna behövs för att vattenförekomsterna i distriktet ska nå den kvalitet 

som miljökvalitetsnormerna (MKN) anger. I första hand syftar 

åtgärdsprogrammet till att åtgärda vattenförekomster med problem, det vill 

säga de som inte uppnår så kallad god vattenstatus. Åtgärderna riktar också 

in sig på vatten som riskerar att få problem, där förebyggande insatser är 

nödvändiga. 

Åtgärdsprogrammet är juridiskt bindande enligt (miljöbalken 1998:808). 

Varje åtgärdsmyndighet och kommun ansvarar för att genomföra sina 

åtgärder. Det kan handla om att ta fram vägledning, prioritera resurser till de 

platser där vattenåtgärder ger störst effekt, eller att genom tillsyn ställa krav 

på en verksamhet som har ett utsläpp av ett miljöfarligt ämne till vatten. 

Vattenmyndigheterna beskriver också de kostnader och nyttor som 

åtgärderna innebär för samhället, och analyserar hur miljön påverkas av 

åtgärderna. 

Miljö- och byggkontoret har upprättat förslag till remissvar vilket miljö- och 

byggnadsnämnden beslutat att anta och överlämna till 

samhällsbyggnadsutskottet för beslut och för att skicka det slutgiltiga svaret 

till Vattenmyndigheten.      

_____ 
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Beslutsunderlag 

Miljö- och byggkontorets remissvar daterat 2021-02-16 

Miljö- och byggnadsnämnden 2021-04-07 § 34 

Missiv - samråd om vattenförvaltning Norra Östersjöns vattendistrikt 

Sammanfattning av åtgärdsprogrammet för marin strategi 
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§ 40 Dnr 2021/00184  

Samråd: Förslag till miljökvalitetsnormer för vatten 
som påverkas av vattenkraft 

Samhällsbyggnadsutskottets beslut 

1. Informationen godkänns. 

2. Miljö- och byggnadsnämnden uppmanas att skicka in remissyttrandet. 

Ärendebeskrivning 

Miljö- och byggchef Gunilla Skoog föredrar ärendet för 

samhällsbyggnadsutskottet. 

Den 1 januari 2019 trädde de nya bestämmelserna angående vattenmiljö och 

vattenkraft i miljöbalken (1998:808) ikraft. Bestämmelserna är en produkt av 

den energiöverenskommelse som träffades i juni 2016. Överenskommelsen 

syftar till att i en större utsträckning harmonisera den svenska lagstiftningen 

med EU-rätten. De verksamheter som påverkas av lagändringen är 

framförallt de som producerar vattenkraftsel men även alla andra 

verksamheter som på något vis riskerar att påverka vattenmiljön negativt. 

Exempelvis infrastruktur, gruvor och industriell verksamhet. 

Den nya lagstiftningen innebär att alla vattenverksamheter som har eller har 

tillkommit i syfte att ha en funktion för att producera vattenkraftsel ska ha 

moderna miljövillkor. Det innebär att sådana verksamheter som syftar till 

eller har syftat till att producera vattenkraftsel ska ha villkor som är i linje 

med miljöbalken. För att uppnå syftet med de moderna miljövillkoren krävs 

att verksamheter som medgivits tillstånd före miljöbalkens ikraftträdande år 

1999 behöver ompröva sina villkor. 

Miljö- och byggkontoret har upprättat förslag till remissvar vilket miljö- och 

byggnadsnämnden beslutat att anta och överlämna till 

samhällsbyggnadsutskottet för beslut och för att skicka det slutgiltiga svaret 

till Vattenmyndigheten.      

_____ 

Beslutsunderlag 

Miljö- och byggkontorets remissvar daterat 2021-03-02 

Miljö- och byggnadsnämnden 2021-04-07 § 33 

Samrådshandling 
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§ 41 Dnr 2021/00101  

Remiss - Västmanlands Regionala 
Trafikförsörjningsprogram, dnr KTM 200 084 

Samhällsbyggnadsutskottets beslut 

Remissyttrandet godkänns och inlämnas till kollektivtrafikförvaltningen vid 

Region Västmanland.  

Ärendebeskrivning 

Kollektivtrafikförvaltningen vid Region Västmanland har översänt 

remissversion av Västmanlands Regionala Trafikförsörjningsprogram.  

I enlighet med lag 2010:1065 om kollektivtrafik ska den ansvariga regionala 

kollektivtrafikmyndigheten i varje län regelbundet ta fram ett Regionalt 

Trafikförsörjningsprogram (RTP). 

Remissen består av förslagsskrivelsen och två bilagor i form av remissmissiv 

och nulägesbeskrivning.  

Förslaget till Trafikförsörjningsprogram knyter an till länets Regionala 

Utveckligstrategi (RUS) 2020. Med siktet inställt bortom 2030 beskrivet 

RUS att regionen ska ha ett mer hållbart transportsystem där fler människor 

ska använda den kollektivtrafik som finns och i större utsträckning utveckla 

cykel- och gångtrafiken. De större resandevolymerna kommer hanteras av 

tågtrafik och en väl utbyggd busstrafik. Fokus ligger på trafiken inom och 

runt de större tätorterna. Västmanlands strategiska läge i den expansiva 

Stockholmsregionen och Bergslagsregionen lyfts fram. Regionen förutspås 

ha har en positiv invånarutveckling. Enligt RUS är kollektivtrafiken ett 

centralt verktyg i den regionala utvecklingen. Arbetspendlingen är en viktig 

komponent och man ser att pendlingen över länsgränsen ökar mest. Framför 

allt pendlingen mellan Västerås och Stockholm. Genom samverkan mellan 

regionerna har Tåg i Bergslagen en betydande roll. Den berör persontrafiken 

mellan Västerås-Fagersta-Ludvika med viktiga stopp i Söderbärke och 

Smedjebacken. Trender som påverkar persontrafiken är den ökade viljan 

bland människor att bosätta sig utanför storstäderna. Arbetet i en digital 

värld minska också behovet av att bosätta sig vid den plats man arbetar på.  

Synpunkter 

Smedjebackens kommun har tagit del av remissen och har följande 

synpunkter. Västmanlands läns förslag till regionalt 

trafikförsörjningsprogram innehåller goda beskrivningar av de utmaningar 

som framtiden kan stå inför och efterföljande redogörelse av regioners 

framtidsarbete. Det som skulle tydliggöras i programmet är sammanhanget 

med kringliggande regioner och kommuner. 
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Våra ömsesidiga utmaningar att verka för en god tillväxt med attraktiva 

boendemiljöer, goda kommunikationer med ett livskraftigt näringsliv kan 

beskrivas tydligare. I trafikförsörjningsplanen bör Bergslagspendeln 

betydelse lyftas fram. Bergslagspendelns vikt för både persontrafik, såväl 

som för godstrafik, är avgörande i området. Därför anser Smedjebackens 

kommun att Västmanlands läns trafikförsörjningsprograms strategiska 

riktning bör sträckas sig förbi Fagersta vidare mot Ludvika och inte stanna 

vid länsgränsen. Möjligheten till arbetspendlingen och godstransporter till 

och från de större industrierna är angeläget för hela områdets utveckling.  

För Smedjebackens kommuns del så är pendling något som kommunen vill 

betona i arbetet med regional trafikförsörjningsarbete. För att vara en 

kommun som erbjuder boende och arbete så vill vi i detta sammanhang 

betona vikten av regelbunden persontransport där målet om timmestrafik 

mellan Västerås och Ludvika finns och fortsatt strävan för kortare restider. 

På grund av att remisstiden gått ut kommer ärendet inte att behandlas av 

kommunstyrelsen.      

_____ 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadschefens tjänsteskrivelse 2021-04-27 

Trafikförsörjningsprogram Västmanland, remissversion 

Remissmissiv. Dnr. KTM200084 

Nulägesbeskrivning kollektivtrafiken Västmanland 2020-08-27    
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§ 42 Dnr 2021/00172  

Anläggningsarrende XL Bygg vid Hoganders 
Smedjebacken 2:1 

Samhällsbyggnadsutskottets beslut 

Avtal om anläggningsarrende för del av fastigheten Smedjebacken 2:1 

godkänns.  

Ärendebeskrivning 

Tekniska avdelningen har upprättat förslag till arrendeavtal för del av 

fastigheten Smedjebacken 2:1. Arrendator är XL-Bygg.  

Syftet med arrendeavtalet är uppförande av byggnader, staket med mera 

enligt ansökan om bygglov. 

Arrendetiden är anpassad efter det tillfälliga bygglovet, d.v.s. det gäller till 

och med 2031-03-31 och förlängs därefter årsvis om uppsägning inte sker. 

Arrendeavgiften är 4 000 kr per år och indexreglerad.     

_____ 

Beslutsunderlag 

Tekniska chefens tjänsteskrivelse 

Avtal om anläggningsarrende 

Plankarta 
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§ 43 Dnr 2021/00090  

Broar Söppenmyren 2021 

Samhällsbyggnadsutskottets beslut 

800 000 kronor anslås från ospecificerade investeringar gata för att bygga 

broarna på Söppenmyren. 

Ärendebeskrivning 

Efter genomfört anbudsförfarande har ett anbud på att bygga de nya broarna 

på Söppenmyren kommit in, Anbudets pris är 4 495 000 kronor. Broarna ska 

enligt upphandlingsunderlaget vara färdigställda senast 2021-11-30. Det 

finns i nuläget 3 900 000 kronor kvar i budget kvar det att projektering och 

upphandlingskostnader är reglerade. 

För att kunna utföra entreprenaden behövs ett tilläggsanslag på 800 000 

kronor, detta inkluderar besiktningskostnader och kontroll av handlingar. 

_____ 

Beslutsunderlag 

Gatuchefens tjänsteskrivelse 
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§ 44 Dnr 2020/00285  

Detaljplan för del av Smedjebacken 3:1, Vattenparken 

Samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen för 
beslut i kommunfullmäktige 

Detaljplan för del av Smedjebacken 3:1, vattenparken antas.   

Ärendebeskrivning 

Miljö- och byggnadsnämnden beslöt 2021-04-07 § 32 att godkänna 

granskningsutlåtande och antagandehandling gällande detaljplan för del av 

Smedjebacken 3:1 och överlämna planförslaget till kommunfullmäktige för 

antagande. 

Detaljplanen har varit tillgänglig för granskning under tiden 15 februari till 

och med den 8 mars 2021. Granskningsutlåtande har upprättats. Sammanlagt 

har tre yttranden inkommit, vilka har tillmötesgåtts med mindre ändringar i 

planhandlingarna.  

Syftet med detaljplanen är att anlägga en spillvattenvåtmark för rening av 

utgående avloppsvatten från reningsverket och som ska vara tillgänglig för 

allmänheten och utgöra en pedagogisk naturbiotop för vattenvård. 

Detaljplanen syftar också till att klarlägga våtmarkens utsträckning och 

säkerställa användningen. Våtmarken ska så småningom implementeras i 

reningsverkets reningsprocess då nytt tillstånd för reningsverket söks. 

Planförslaget bedöms vara förenligt med Smedjebackens kommuns 

översiktsplan och upprättas med standardförfarande. 

Miljö- och byggkontoret har gjort en undersökning av betydande 

miljöpåverkan för aktuell detaljplan. Bedömningen är att miljöpåverkan inte 

kan antas bli så betydande att en strategisk miljöbedömning enligt 6 kap. 

miljöbalken har behövt göras. Länsstyrelsen delade kommunens bedömning 

enligt samrådsyttrande.  

Kommunstyrelsen bör föreslå kommunfullmäktige anta detaljplan för del av 

Smedjebacken 3:1, vattenparken.       

_____ 

Beslutsunderlag 

Miljö- och byggnadsnämnden 2021-04-07 § 32 

Antagandehandlingar;  

Planbeskrivning 

Granskningsutlåtande 

Plankarta                               
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§ 45 Dnr 2021/00025  

Informationsärende exploatering Brustorpet 

Samhällsbyggnadsutskottets beslut 

Informationen godkänns.  

Ärendebeskrivning 

Två exploatörer har utryckt intresse för att bygga bostadsrätter vid 

Brustorpet i Söderbärke. Samhällsbyggnadsförvaltningen har beslutat att låta 

exploatörerna presentera var sitt förslag på genomförande av projektet där 

helheten, hållbarhet och gestaltning kommer att väga tungt vid bedömning 

av vinnare. 

_____ 

Beslutsunderlag 

Skiss Norra Brustorpet 
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§ 46 Dnr 2021/00212  

Informationsärende utvecklingsarbete Herosfältet 

Samhällsbyggnadsutskottets beslut 

Informationen godkänns.  

Ärendebeskrivning 

Samhällsbyggnadschef Stefan Bosbach informerar om arbetet med 

Herosvallens utveckling och framtid.  

Det pågår en översyn av hela områdets gestaltning. För närvarande utreds 

placering av en ny padelhall. Arbetsgruppen för Herosfältet har övervägt de 

framtagna alternativen för placering av den padelhall VB Padel ämnar 

uppföra på området. Berörda boende efter Frejgatan kommer informerats om 

placeringen. 

Under 2020 tecknades ett arrendeavtal mellan Smedjebackens kommun och 

VB Padel om upplåtande av mark för framtida byggnation av en padelhall på 

Herosfältet. Arbetet har sedan dess pågått med att utvärdera vilken placering 

som lämpar sig bäst för ändamålet. 

Arbetsgruppen för Herosfältet har tittat olika alternativ för placeringar och 

vägt samman olika aspekter i relation till detaljplan och framtida behov. 

Slutsatsen är att hallen bör placeras efter Frejgatan. 

En förutsättning för att bygget ska bli av är att krav kring bygghöjd, fasad, 

återplantering av träd samt markåterställning uppfylls. Det inte klart hur  

VB Padel ställer sig till dessa krav.       

_____ 
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§ 47 Dnr 47382  

Informationsärende fiberutvecklingen i kommunen 

Samhällsbyggnadsutskottets beslut 

Smedjebacken Energi AB får uppdrag att ta fram förslag på nya 

bredbandsmål för Smedjebackens kommun som innehåller både 

täckningsgrad och anslutningsgrad. 

Ärendebeskrivning 

Stadsnätschef Jan Nordqvist, Smedjebacken Energi AB informerar om 

fiberutbyggnaden i kommunen.  

Smedjebacken Energi AB bygger under 2021 ut nätet till 250 hushåll, 

+4.5%. 

Regeringen har satt ett mål om att år 2025 ska hela Sverige ha tillgång till 

snabbt bredband.  

Kommunens bredbandsmål 2015-2020, som fastställdes av 

kommunfullmäktige 2015-02-23, anger att alla hushåll och företag ska ha 

möjlighet att ansluta sig till någon form av bredband samt att 90 procent av 

hushåll och företag ska ha tillgång till 100 Mbt 2020. Målet är inte helt 

uppfyllt.      

_____ 
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§ 48 Dnr 2020/00596  

Förlängning Gilla rörelse 2021 

Samhällsbyggnadsutskottets beslut 

Projekt Gilla Rörelses projekttid förlängs till 2021-12-31 och följs löpande 

upp under året i samband med Folkhälsogruppens möten.  

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen beslutade 2021-01-12 § 5 att anslå 100 000 kronor från 

kommunstyrelsens förfogandemedel till projekt Gilla rörelse.  

Projektet startade i samband med en pressträff 2021-03-02 och är planerat att 

pågå till 2021-06-30. Projektet skapar nya och samlar pågående aktiviteter 

inom temat rörelse, motion och glädje. Aktiviteterna marknadsförs i 

samverkan med föreningar och i kommunens organisation via anslag, media, 

sociala medier och hemsida.  

Projektgrupp Gilla Rörelse består av fritidschef, biträdande fritidschef, 

integrationssamordnare, hälsofrämjare och sjukgymnast. Gruppen har 

regelbundna möten med en intervall av 1-2 gånger per månad. Till mötena 

bjuds olika samverkansparter in efter behov och aktivitet. Projektledare och 

sammankallande är fritidschef.  

Dagordning för projektgruppens möten: 

• Målgrupper och aktiviteter – genomgång tidsplan och aktiviteter  

• Barn och unga (0-25 år) 

• Vuxna (26-65 år) 

• Äldre (65+) 

• Samverkansparter (Föreningar, RF-SISU, Region Dalarna, 

Församlingarna etc) 

• Ansökningar föreningar (5000 kr/förening)  

• Övrigt 

Information om projektet har gått ut till samtliga idrottsföreningar och 

byalag/byföreningar och föreningarna kan nu ansöka om medel för 

nyskapande verksamhet riktat till målgrupper där verksamheten ej omfattar 

idag. Max 5000 kr/förening. I dagsläget har fem föreningar ansökt om medel 

och startat igång aktiviteter såsom vandringar, yoga, stavgång och 

tipspromenader och flera föreningar har fört dialog med fritidschef som 

inväntar fler ansökningar. Föreningarnas ordinarie verksamheter är också 

involverade i projektet där det i dagsläget är mestadels barn och 

ungdomsträning som pågår i organiserad form enligt gällande riktlinjer från 

Folkhälsomyndigheten.  
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Projektgruppens egna organisationer har startat upp stavgångsgrupper i 

byarna, Naturreservatsbingo och fler aktiviteter riktade mot allmänheten  

och kommunens verksamheter är på gång.  

I rådande pandemisituation med stigande smittotal och restriktioner ser 

projektgruppen att en förlängning av projektet ses som en möjlighet att 

motverka negativ effekt på folkhälsan genom rörelse, motion och glädje. 

Projektgruppens förslag är att förlänga projektet under hela 2021.    

_____ 

Beslutsunderlag 

Fritidschefens tjänsteskrivelse 
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§ 49 Dnr 2021/00149  

Ansökan om lån NSK Längdskidor- Padelbana 
Hagvallen 

Samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

1. Norrbärke Skidklubb längd beviljas föreningslån på 220 000 kronor.  

2. Föreningslånet ska amorteras på 10 år.       

Ärendebeskrivning 

Norrbärke Skidklubb längd ansöker om föreningslån alternativt sponsring på 

220 000 kronor för att förverkliga projekt padelbana vid Hagvallen.  

Padelbanan kommer att vara tillgänglig för alla och kan nyttjas kostnadsfritt 

av målgruppen barn och ungdomar. NSK Längd kommer att samverka med 

övriga föreningar i Smedjebackens kommun och i synnerhet IK Heros 

Tennis som i framtiden kan förlägga träningstillfällen för barn och unga även 

på padelbanan. 

Föreningslån återbetalas på 10 år.   

_____ 

Beslutsunderlag 

Bilaga 1: Ansökan lån till padelbana Hagvallen.   

Fritidschefens tjänsteskrivelse 

 

 



 
 
 
 
 

Samhällsbyggnadsutskottet 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

17(18) 

Sammanträdesdatum 

2021-04-27 
 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 50 Dnr 2021/00125  

Budgetuppföljning kommunstyrelsens 
samhällsbyggnadsförvaltning 2021 

Samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Budgetuppföljningen för kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 

perioden januari-mars 2021 godkänns.  

Ärendebeskrivning 

Ekonomisk analys 

Utfallet för perioden visar ett överskott på 2 514 tkr. Prognosen för året 

pekar mot ett mindre överskott på 60 tkr. 

Det är tidigt på året men flera 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 195 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. Räddningstjänsten förväntar ett 

överskott med 80 tkr på personalkostnader då en anställd är föräldraledig 

under våren. 

_____ 

Beslutsunderlag 

Resultatrapport samhällsbyggnadsförvaltningen jan-mars 2021 
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§ 51 Dnr 2021/00210  

Budget 2022 kommunstyrelsens 
samhällsbyggnadsförvaltning 

Samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

1. Preliminärt budgetunderlag för kommunstyrelsens 

samhällsbyggnadsförvaltning godkänns och skickas vidare till 

budgetberedningen. 

2. Vikten av fortsatt behov av stärkt underhåll av gator och fastigheter 

påtalas.  

3. Behov av utökade resurser i fritidsavdelningens budget genom en 

förstärkning med 1 mkr ses som angeläget. 

Ärendebeskrivning 

Enligt beslutad tidplan ska kommunstyrelsen, liksom övriga nämnder, 

redovisa en budget 2022 för kommunstyrelsens verksamhet inför vårens 

budgetberedning den 25 maj 2021. Budgetarbetet har utgått från särskild 

instruktion fastställd av kommunstyrelsen. Budgetprocessen kompletteras 

under hösten med en plan för kommande år, 2023-2024.     

_____ 

Beslutsunderlag 

Förslag till budget 2022 kommunstyrelsens samhällsbyggnadsförvaltning 

 

 

 


