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Datum

2022-01-31

Kommunstyrelsen
kallas härmed till sammanträde tisdagen den 8 februari 2022 kl. 08:30,
digitalt via Teams, för att behandla följande ärenden:
Ärende

Anteckningar

1.

Information om kommunens arbete med
coronapandemin
Dnr 2020/00170

2.

Verksamhetsberättelse och bokslut
kommunstyrelsen ledning och stöd 2021
Dnr 2022/00009

3.

Uppföljning/återrapportering familje- och
utbildningsnämnden
Dnr 2022/00068

4.

Revidering kommunstyrelsens delegationsordning
2022
Dnr 2022/00013

5.

Revidering Borgensramar 2022 Kommunkoncern
Dnr 2022/00034

6.

Upptagande av lån för Backsmedjan
Kommanditbolag
Dnr 2022/00049

7.

Nyemission Bärkehus AB
Dnr 2022/00036

8.

Försäljning Allégården - Backsmedjan
kommanditbolag
Dnr 2019/00584

9.

Försäljning av anläggningar Allégården
Dnr 2022/00038

10.

Översyn av säkerhets- och beredskapsorganisation
Dnr 2021/00537

11.

Fyllnadsval Stiftelsen Barkens Ångbåtar
Dnr 2022/00060

12.

Riktlinjer för distansarbete
Dnr 2021/00525

Personalchef Ann-Sofie Westman
deltar

13.

Medarbetarundersökning 2019-2021
Dnr 2022/00021

Personalchef Ann-Sofie Westman
deltar

Representanter från familje- och
utbildningsnämnden deltar

Smedjebackens kommun

Datum
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2022-01-31
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Ärende

Anteckningar

14.

Verksamhetsberättelse och bokslut
kommunstyrelsens samhällsbyggnadsförvaltning
2021
Dnr 2022/00010

Samhällsbyggnadschef Stefan
Bosbach deltar – ärende 14-19

15.

Uppföljning kostnadsfri tillgång på intimskydd
Dnr 2021/00072

16.

Markköp/fastighetsreglering VB Kraft
Dnr 2019/00588

17.

Uppföljning internkontrollplan 2021 ks
samhällsbyggnadsförvaltning
Dnr 2021/00068

18.

Remiss: Nationell plan för transportinfrastruktur
2022-2033
Dnr 2021/00532

19.

VA-utredning med utbyggnadsplan
Dnr 2021/00497

20.

Beslut om deltagande på distans för förtroendevalda
i gemensamma nämnder
Dnr 2022/00071

21.

Delegationer 2022
Dnr 2022/00002

22.

Meddelanden 2022
Dnr 2022/00001

Fredrik Rönning
Ordförande

Mona Hyttsten
Sekreterare
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Kommunstyrelsens arbetsutskott

§1

Dnr 2022/00009

Verksamhetsberättelse och bokslut kommunstyrelsen
ledning och stöd 2021
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Frågan lämnas öppen.
Ärendebeskrivning
Verksamhetsberättelse och bokslut för år 2021 har upprättats
för kommunstyrelseförvaltningen ledning och stöd. Resultatet är preliminärt
då bokslutsarbetet inte har stängt.
_____
Beslutsunderlag
Kommunchefens tjänsteskrivelse
Verksamhetsberättelse och bokslut 2022 kommunstyrelsens ledning och stöd
preliminär

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

1(1)

Verksamhetsberättelse för
KS Förvaltning 2021
(Uppdaterad 2022-02-01)

Kommunstyrelsen ledning och stöd
(tkr)

Kansliavdelning
Medborgarservice
Personal- och löneavdelning
Ekonomi- och upphandlingsavd

Bokslut 2021
Bokslut 2020
Budget Utfall Avvikelse Budget Utfall Avvikelse
13 720 12 270
1 450 13 555 13 229
326
7 080 7 859
-778 7 065
6 066
999
9 283 8 110
1 173 9 150
8 405
745
5 021 5 367
-346 4 740
6 165
-1 425
35 105 33 607
1 498 34 510 33 865
645

Verksamhetsbeskrivning
Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Den har ett
helhetsansvar för kommunens verksamheter, utveckling och ekonomiska ställning. Styrelsen
ska leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över
övriga nämnders och eventuella gemensamma nämnders verksamhet (ledningsfunktion).
Styrelsen ska också ha uppsikt över verksamhet som bedrivs i kommunala företag, stiftelser,
kommunalförbund och avtalssamverkan.
Styrelsen ska leda kommunens verksamhet genom att utöva en samordnad styrning och leda
arbetet med att ta fram styrdokument för kommunen (styrfunktion).
Styrelsen ska följa de frågor som kan inverka på kommunens utveckling och ekonomiska
ställning och fortlöpande i samråd med nämnderna följa upp de fastställda målen och
återrapportera till fullmäktige (uppföljningsfunktion). Styrelsen ansvarar för i detta reglemente
angivna uppgifter jämte sådana uppgifter som inte lagts på annan nämnd (särskilda uppgifter).
Härutöver ansvarar styrelsen för de uppgifter som framgår av kommunallagen (2017:725),
KL, och annan lagstiftning.
Kommunstyrelsens förvaltning utgörs av kansliavdelningen, avdelningen för
medborgarservice, personalavdelningen samt ekonomi- och upphandlingsavdelningen.
Förvaltningens uppdrag är att skapa största möjliga nytta för kommunens verksamheter och
bidra till att kommunens mål uppfylls genom att strategiskt och operativt stötta, styra, leda
och kontrollera.
Årets händelser
Demokratifrågorna är centrala och demokratin behöver alltid värnas. Det är 100 år sedan
demokratin infördes i vårt land med allmän och lika rösträtt. Under året har kommunen bland
annat skrivit under en nationell deklaration för en stark demokrati. Förberedelser inför de
allmänna valen 2022 har påbörjats.
Fortsatt fokus har varit på beredskapsarbetet i samband med Coronapandemin. Förvaltningen
har samordnat och drivit pandemistabens arbete. Verksamheten har anpassats efter nya
förutsättningar. Sammanträden och möten har genomförts digitalt. Viss verksamhet har ställts
in eller flyttats fram som exempelvis medborgardialoger. Arbetsmiljöfrågor,
skyddsutrustning, bemanning, minskande av smittspridning och möjlighet till bland annat
distansarbete har varit aktuella frågor. Förebyggande av de långsiktiga effekterna på ekonomi,
folkhälsa och företagande i kommunen har varit på agendan. Kontinuitet och uthållighet har
varit ledord.

Omorganisation har genomförts. Enheten för medborgarservice har lyfts ur kansliavdelningen
och bildat en egen avdelning i förvaltningen. I samband med förändringen gjordes tjänsterna
för reception/växel om till kommunvägledare och integrationsenhetens samhällsservice på
flera språk flyttades över från samhällsbyggnadsförvaltningen. Avdelningen fick även en mer
strategisk roll, främst när det gäller kommunikation, demokrati- och medborgarfrågor. Luppundersökning har genomförts.
Översyn av säkerhets- och beredskapsarbetet har genomförts inför år 2022.
Säkerhetsskyddsanalys har upprättats tillsammans med koncernbolagen. En trygghetschef
anställdes i juni, då den tidigare säkerhetschefen gick i pension. Som extra resurs har en
säkerhetssamordnare varit anställd.
Personalavdelningens fokus har varit att stödja verksamheterna i de personalrelaterade
processerna såväl konsultativt som genom utveckling av det strategiska arbetet och de
löneadministrativa processerna. Personalavdelningen har bland annat varit engagerad och
delaktig i kommunens stora äldreomsorgssatsning rörande frågor om bemanning och
kompetens. Vidare har en digital chefshandbok tagits fram och ett chefsutvecklingsprogram
lanserats. Medarbetarundersökning har genomförts under hösten.
En viktig händelse under året har varit lanseringen av e-handel som ekonomiavdelningen
svarade för. Lanseringen har föregåtts av framtagande av ny inköps- och beställarorganisation
samt en omfattande utbildningsinsats, där ett 100-tal behöriga inköpare har utbildats.
Kommunens ekonomisystem har uppgraderats.
Ekonomisk analys
Förvaltningens resultat för året är ett överskott på 1,5 mkr varav den största delen härrör till
kansliavdelningens överskott på 1 450 tkr och personalavdelningens på 1 173 tkr.
Pandemin påverkar utfallet för förvaltningens samlade resultat. Kostnader för arvoden,
konsulter, utbildningar och resor har blivit lägre. Kostnad för medlemsavgifter har också
blivit mindre än budgeterat. Kostnaden för företagshälsovård har varit betydligt lägre.
Överskottet kan tydligt härröras till pandemin eftersom rehabiliteringsinsatser inte har
genomförts på samma sätt som tidigare år. Personalavdelningen har även haft lägre kostnader
för annonsering, rekrytering och deltagande i mässor.
Resultatet för medborgarservice är ett underskott på 778 tkr. Underskottet beror främst på
nedskrivning av infartsskyltarna. Ekonomiavdelningen gör ett underskott på 346 tkr.
Underskottet härrör till konsultkostnader i samband med uppgradering av befintligt
ekonomisystem och upphandling av nytt ekonomisystem. Överskottet i förvaltningen har
möjliggjort dessa satsningar.
Framtid
Demokratifrågorna är i centrum och förberedelser inför valet 2022 är på agendan. Arbetet
med att utveckla medborgarservice fortsätter. Tanken är att hitta nya former för att nå ut i
kommunen. Medborgardialoger för delaktighet och inflytande kommer även framöver att vara
viktiga forum för att möta medborgarna i kommunen.
Den pågående Coronapandemin och det aktuella säkerhetspolitiska läget i landet gör att
kommunen behöver ha en fortsatt god beredskap.

Förvaltningen fortsätter att driva sociala hållbarhetsfrågor där folkhälsa, arbetsmarknadsfrågor
och brottsförebyggande är i centrum. Det är viktiga områden där alla goda krafter behöver
arbeta tillsammans. Arbetet leds och samordnas av förvaltningen.
Arbetet med digitalisering av arbetsflöden och tjänster fortsätter att påverka förvaltningens
uppdrag och arbetssätt, bland annat med e-handelstjänster, e-arkiv, e-tjänsteplattform och
fortsatt samverkan med IT-Center. Planeringen inför upphandling av ett nytt ekonomisystem
pågår.
Kompetensförsörjning och systematiskt arbetsmiljöarbete är viktiga områden och
personalavdelningen kommer att fortsätta utveckla processer och verktyg inom
ansvarsområdet. Övergripande strategiskt arbete för att minska sjukskrivningstalen i
kommunen är prioriterat. Fokus är bland annat implementering av rehabiliteringsverktyg för
effektivare rehabiliteringsprocess, fortsätta stödja omsorgsförvaltningens arbete inom ramen
för äldreomsorgssatsningen och arbetet med att färdigställa det personalpolitiska programmet
inklusive framtagandet av en medarbetarpolicy.

Verksamhetens mål
Mål

Mått

Resultat

En kommun för alla

Nöjd trygghet index (källa: SCB Medborgarundersökning)

År 2020: index 57
Rikssnitt: 55
Ny mätning hösten 2022.

Antal anmälda brott om skadegörelse i kommunen

Ökande
År 2021: 69 anmälda
År 2020: 50 anmälda

Antal skuldsatta hos kronofogden i kommunen

I princip oförändrat
År 2021: 328
År 2020: 326

Närvaro i kommunikationskanaler

Ökat framförallt närvaron
med filminslag

Antal medborgardialoger för alla åldrar

Minskande
År 2021: 10
År 2020: 14

Jämställda löner inom kommunens verksamheter
Mäts utifrån från equal pay index (EPI).
EPI nära 100 indikerar jämställd lönesättning.
En ekokommun i
framkant

År 2021: 100,3
År 2020: 100,9

Förbrukning av kontorspapper inom förvaltningen

Minskande
År 2021: 1,8 miljoner ark
År 2020: 2 miljoner ark

Andel digitala nämndutskick inom förvaltningen

Ökande
År 2021: 80%
År 2020: 77,2%

Andel elektroniska fakturor från leverantör, av totalt
antal fakturor

Ökande
År 2021: 71%
År 2020: 39%

Hög sysselsättning

Bra ekonomi

Andel heltidsarbetande medarbetare inom
kommunens verksamheter (Källa: Kolada)

År 2020: 72 %
År 2019: 73 %

Andel arbetad tid för månadsavlönade i förhållande
till timavlönade

Ökande
År 2021: 93%; 7%
År 2020: 92%; 8%

God ekonomisk hushållning i förvaltningen

Årets resultat 1,5 mnkr

Avtalstrohet och köp från avtal i kommunens
verksamheter

Uppföljning av 2020 visar på
ökad avtalstrohet 68%.
Uppföljning av 2021 görs i
februari 2022.

Antal e-tjänster i kommunens verksamhet

Ökat under år 2021
externt 2 nya e-tjänster och
internt 4 nya e-tjänster

Antal leverantörer i e-handelssystemet
Bra verksamhet

Siffror för år 2021 redovisas 2022.

E-handel lanserades i oktober.
Vid årets slut var två
leverantörer anslutna.

Korttidssjukfrånvaro, % inom kommunen

Minskande
År 2021: 7,5%
År 2020: 8,0%

Långtidssjukfrånvaro, % inom kommunen

Ökande
År 2021: 27,5%
År 2020: 26,6%

Antal anmälda arbetsskador inom kommunen

Ökande
År 2021: 37 anmälda
År 2020: 31 anmälda

Andel som tar kontakt med kommunen via telefon
och får direkt svar på enkel fråga (Källa: KKIK)

Mäts ej -21

Antal utförda internutbildningsveckor

Oförändrat, enligt plan, 2
veckor, en på våren och en
på hösten

Nöjd-kund-index (Källa: Internserviceenkäten)

Något minskande
År 2021: 4,12
År 2020: 4,3

Förvaltningens medelvärde

Hållbart medarbetarengagemang, HME
(Källa: Kolada, totalindex 100)

Ökande
År 2021: 81
År 2020: 80

Kansliavdelningen
(tkr)

Intäkter Personalkostnader +
Övriga kostnader +
Netto

Bokslut 2021
Budget Utfall Avvikelse
-1 269 -1 279
10
7 312 6 941
371
7 677 6 608
1 069
13 720 12 270
1 450

Bokslut 2020
Budget Utfall Avvikelse
-13 601 -13 694
93
6 889
6 372
517
20 266 20 551
-285
13 555 13 229
326

Verksamhetsbeskrivning
Kansliavdelningen innehåller resurser för





Nämndadministration och service för kommunstyrelsen, kommunfullmäktige,
kulturnämnden samt valnämnden
Diarium/arkiv
Utredningar, projekt med mera
Kommunens beredskaps- och säkerhetsarbete, inklusive informationssäkerhet och
GDPR

Kansliavdelningens uppdrag är att ge god administrativ service till övergripande politisk
verksamhet och säkerställa att kommunstyrelsen kan uppfylla sitt tillsynsansvar. Här
redovisas även övergripande politisk verksamhet; kommunfullmäktige, kommunstyrelsen
med utskott, valnämnd samt ATL (gemensam nämnd).
Årets händelser
Omorganisation har genomförts. Enheten för medborgarservice har lyfts ur från
kansliavdelningen och bildat en egen avdelning i förvaltningen. Kansliet utgör därefter en
egen avdelning.
Demokratifrågorna är centrala. Under våren har kommunen skrivit under en nationell
deklaration för en stark demokrati. Vår demokrati är värd att värna varje dag. Förberedelser
inför de allmänna valen 2022 har påbörjats under hösten.
Kansliet arbetar ständigt med verksamhetsförbättringar. Arbetet med implementeringen av
digitala nämndhandlingar har till exempel fortsatt och är nu uppe på en hög nivå. Kansliet har
även arbetat med övergången till e-arkiv och protokoll har lästs in i e-arkivet. Frågor rörande
offentlighet och sekretess liksom hantering av personuppgifter har också varit centrala.
Systemgenomgång har genomförts för att säkerställa att vi följer gällande GDPR-lagstiftning
och ny EU-rättspraxis på området. Kansliet samordnar även arbetet med olika enkäter och
bland annat har enkätundersökning genomförts rörande utvärdering av kommunens
pandemiarbete, en enkät som alla medarbetare i kommunen har fått möjlighet att svara på.
Det har varit fortsatt fokus på beredskapsarbetet i samband med hanteringen av Coronapandemin. Förvaltningen har samordnat och drivit pandemistabens arbete. Kontinuitet och
uthållighet har varit ledord. Verksamheten har anpassats efter de nya förutsättningarna.
Många sammanträden och möten har genomförts digitalt, vilket har ställt nya krav på
organisationen och även utvecklat verksamheten. De långsiktiga effekterna av pandemin
rörande ekonomi, folkhälsa och företagande i kommunen har varit och är väsentliga frågor.

Då säkerhetschefen har gått i pension har trygghetschef rekryterats. Som en extra resurs har
dessutom en säkerhetssamordnare varit anställd under perioden januari t.o.m. september.
Säkerhetsskyddsanalys har genomförts i samverkan med bolagen i kommunkoncernen.
Arbetet med informationssäkerhet fortskrider. Beredskapsorganisationen har förstärkts inför
år 2022.
IT-frågorna är aktuella och arbetet med att utveckla formerna för samverkan med IT-Center i
Ludvika fortsätter. Fungerande BAS-funktioner är mycket prioriterat.
Ekonomisk analys
Resultatet för året är ett överskott på 1 450 tkr. Intäkterna följer budget. Överskottet beror på
lägre personalkostnader och lägre övriga kostnader, vilket till stor del är pandemirelaterat.
Verksamhet har utförts på annat sätt, verksamhet har ställts om och de allra flesta möten har
varit digitala. Kostnaden för exempelvis arvoden, konsulter, utbildningar och resor har
därmed blivit betydligt lägre. Kostnaden för medlemsavgifter har också blivit lägre än
budgeterat. Det har även funnits ekonomiskt utrymme att göra extra avskrivningar på
inventarier.
Framtid
Förberedelser inför de allmänna valen år 2022 har påbörjats. Översyn av vallokaler är aktuellt
utifrån ny statlig utredning rörande förstärkt skydd för väljarna vid röstmottagningen. I
utredningen lyfts tillgänglighetsfrågan fram.
Den pågående Coronapandemin påverkar kommunens arbete även år 2022 och det gäller att
ha god beredskap. Ett fortsatt förebyggande arbete i hela kommunen är angeläget. De sociala
hållbarhetsfrågorna är i fokus liksom effekten på folkhälsan i kommunen. Styrgruppen för
social hållbarhet fortsätter att utveckla det förebyggande arbetet. Folkhälsa, arbetsmarknadoch integrationsfrågor liksom säkerhet & trygg är strategiskt viktiga områden.
Kommunen ska vara en inkluderande, trygg och säker plats att bo, arbeta och vistas i. Det
strukturerade brottsförebyggande arbetet är angeläget. Säkerhetsskyddsanalys leder till vissa
förändringar i arbetssätt och organisation. Strategier för skydd av samhällsviktig verksamhet
är prioriterat samt att skapa ännu bättre förutsättningar för uthållighet och kontinuitet i
händelse av kris. Klimatförändringarna leder också till att vi behöver ha en god beredskap.
När det gäller krisberedskap och det brottsförebyggande arbetet är samverkan och dialog med
civilsamhället allt viktigare och något avdelningen arbetar med för att stärka.
Kommunen fortsätter att verka för att det blir ett statligt servicecenter i Smedjebacken. Det är
viktigt med god samverkan och lokal närvaro av statliga myndigheter som
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Skatteverket och Polisen.

Medborgarservice
(tkr)

Intäkter Personalkostnader +
Övriga kostnader +
Netto

Bokslut 2021
Bokslut 2020
Budget Utfall Avvikelse Budget Utfall Avvikelse
-1 701 -1 630
-71 -1 715 -2 389
674
4 973 4 982
-9 4 597
4 600
-3
3 808 4 507
-699 4 183
3 854
329
7 080 7 859
-778 7 065
6 065
999

Verksamhetsbeskrivning
Medborgarservice innehåller resurser för







Kommunens övergripande informationsverksamhet
Budget- och konsumentrådgivning
Kommunvägledning
Medborgarservice på olika språk
Tryckeri och posthantering
Barn- och ungdomsstrategiska frågor

Uppdraget för enheten medborgarservice är att ge hög och tillgänglig kommunal service till
kommunens medborgare, företagare och besökare.
Årets händelser
En omorganisation har under året skett och i maj blev medborgarservice en egen avdelning. I
samband med detta gjordes tjänster om för reception/växel till kommunvägledare och
integrationsenhetens samhällsservice flyttade över personal till medborgarservice från
samhällsbyggnadsförvaltningen. Det här innebär att det blir en helhet och avdelningen kan
erbjuda medborgarservice på flera språk.
Uppdraget har förändrats för avdelningen och innefattar bland annat det strategiska arbetet
med demokrati- och medborgarfrågor samt folkhälsofrågor. Omfördelning av arbetsuppgifter
inom avdelningen pågår och utökas i och med nya roller.
För avdelningen har alla medarbetare under hösten deltagit i gemensamma träffar tillsammans
med en konsult i och med det nya uppdraget som avdelningen fått. För att stärka gruppen och
avdelningens nya uppdrag. En lyckad satsning som alla varit mycket nöjda med.
Tjänsterna inom telefoni/växel har omformats och blivit kommunvägledare. Under hösten har
kommunvägledarutbildning genomförts. Telefonitjänster fortsätter kommunen att sälja till
Gagnef kommun.
På ungdomssidan har under hösten gjorts besök på högstadieskolorna tillsammans med
kommunalråd och ordförande i familje- och utbildningsnämnden. Lupp-undersökningen har
genomförts och under våren 2022 får vi ett resultat som vi kan arbeta vidare med. En
webbutbildning för elevråden på Kyrkskolan och Bergaskolan har också genomförts.
Kommunikationsarbetet har haft ett stort tryck på sin verksamhet under året. Ett stort antal
filmer har producerats bland annat med hälsningar vid nationaldagen av kommunfullmäktiges
ordförande och hälsning via Länsstyrelsens nationaldagsfirande med avgående landshövding.

Under decembermånad med egen adventskalender med inslag från alla verksamheter och
externa samarbetspartner. Näringslivets Morgonsoffan spelas in och läggs sedan ut i
kommunens kanaler och möjlighet att lyssna på sändningen via en podd gör att det är möjligt
att nå fler.
Under året har Demokrati 100 år uppmärksammats med att kommunfullmäktiges ordförande
skrev under en demokratideklaration, live via webben i samband med Länsstyrelsen Dalarnas
demokrativecka. Under året har olika inslag inom området uppmärksammats genom bland
annat föreläsningar.
Konsument- och budgetrådgivning har under året fått anpassa verksamheten efter pandemin
och kontakter har skett främst via telefon. Även föreläsningar har skett för olika målgrupper
under hösten. Tjänster för konsumentrådgivning fortsätter vi att sälja till Fagersta, Norberg
samt budgetrådgivning till Ludvika kommun. Till Skinnskattebergs kommun säljer vi tjänst
för båda verksamhetsområden. Antal ärenden för konsumentrådgivning för Smedjebacken,
Fagersta, Norberg och Skinnskatteberg har varit 236. År 2020 var antalet 220 ärenden exkl.
Skinnskatteberg.
Inom post- och tryckeri har personalen deltagit i projektet för e-handel och under höstens
senare del börjat beställa via e-handelslösningen för kontorsmaterial. En efterlängtad lösning
som innebär enklare fakturahantering. Kommunstyrelsens första bil som kör på HVO rullar nu
också på vägarna.
Ekonomisk analys
Utfallet för året visar ett underskott på 778 tkr. Intäkterna är lägre än beräknat.
Personalkostnaderna följer i princip budget. När det gäller övriga kostnader beror avvikelsen
främst på nedskrivningar av infartsskyltarna. Mjukvaran till den digitala delen ska upphandlas
på nytt under 2022. Även IT-kostnader har varit dyrare än budget. Underhållsarbete har
utförts i tryckeri och post för att personalen ska få en bra arbetsmiljö med bland annat
förbättrad belysning.
Framtiden
För att stärka och värna demokratin behöver vi utöka dialoger och former för delaktighet och
inflytande för våra medborgare. Här kan avdelningen bland annat bistå andra förvaltningar
med former för dialog, material, kanalval för att nå ut till kommunens invånare.
LUPP-undersökningen är genomförd för åldersgruppen 13–16 år under oktober-november
2021 och ett sammanställt material kommer under våren 2022. En ungdomspolitisk
handlingsplan ska tas fram som beskriver hur vi ska arbeta framöver utifrån LUPP-enkäten de
närmaste tre åren i kommunens verksamheter och externa parter.
Under året behöver vi starta upp en förstudie om kommunkoncernens intranät, SméNET. Det
är 5 år sedan den togs i bruk och den behöver nu ses över och anpassas efter den digitala
utveckling som skett under de senaste åren.

Personalavdelningen
(tkr)

Intäkter Personalkostnader +
Övriga kostnader +
Netto

Bokslut 2021
Bokslut 2020
Budget Utfall Avvikelse Budget Utfall Avvikelse
-2 171 -1 793
-377 -2 086 -1 985
-101
5 567 5 492
75 5 360
5 596
-236
5 887 4 412
1 475 5 876
4 794
1 082
9 283 8 110
1 173 9 150
8 405
745

Verksamhetsbeskrivning
Personalavdelningen ansvarar för att samordna och utveckla arbetet med personal- och
lönefrågorna inom hela kommunen. Avdelningen har såväl ett strategiskt som konsultativt och
operativt ansvar där huvuduppdraget är att ge organisationens chefer tydliga processer och
effektiva verktyg för att de ska känna sig säkra i sitt chefs- och ledarskap. Avdelningen är
organisationens sakkunniga inom arbetsrätten och utgör ett stöd i frågor som rör
kompetensförsörjning, avtal och villkor, arbetsmiljö och hälsa, individärenden, förhandlingar,
lönebildning och löneöversynsförhandlingar. Avdelningen utgörs av 3,0 HR specialister och
1,0 personalchef.
Årets händelser
Pandemins påverkan har varit tydlig under året, även om det för personalavdelningen har varit
relativt enkelt att ställa om till hemarbete och digitala möten. Största fokus under året har varit
att stödja verksamheterna i de personalrelaterade processerna såväl konsultativt som genom
utveckling av det strategiska arbetet och de löneadministrativa processerna.
En digital chefshandbok har tagits fram, Chefsguiden. Chefsguiden ger kommunens chefer
kvalitetssäkrad information inom arbetsrätt, lagar och kollektivavtal som gäller inom offentlig
sektor. Guiden innehåller även lokala riktlinjer, rutiner och mallar vilket gör informationen
lättillgänglig, samlad och sökbar.
Ett chefsprogram har lanserats. Chefsprogrammet syftar till att introducera nya chefer samt
utveckla och stärka befintliga chefer i chefs- och ledarrollen genom att erbjuda
kompetensutveckling. Programmets innehåll har tagits fram i samarbete mellan andra
stödfunktioner inom kommunstyrelsens förvaltning och är uppdelat i tre delar. Den första
delen fokuserar på att lägga grunden för chefskapet, den andra delen att hjälpa chefen att leda
i vardagen och den tredje delen handlar om det utvecklande ledarskapet.
Avdelningen ansvarar för processen och hanteringen av kommunens feriejobb men är
naturligtvis helt beroende av att våra verksamheter erbjuder platser till ungdomarna.
Sommaren 2021 innebar ett stort tryck och totalt ansökte 215 ungdomar om de 155 platser
som verksamheterna erbjöd. Slutligen tog kommunen emot totalt 154 ungdomar.
Under hösten 2021 genomfördes den kommungemensamma medarbetarundersökning som
beslutats ska genomföras vartannat år. Första gången genomfördes den 2019. 467 svar inkom,
att jämföra med 455 svar 2019. Enkäten behandlar frågor om organisatorisk och social
arbetsmiljö och hållbart medarbetarengagemang, HME. Hållbart medarbetarengagemang är
ett verktyg som erbjuds av Sveriges kommuner och regioner för att utvärdera
arbetsgivarpolitiken och ger möjlighet till jämförelse med andra kommuner. HME ger ett
totalindex som beräknas utifrån resultaten för de tre delindex motivation, ledarskap och

styrning. Ett högt värde (100) indikerar en hög nivå på hållbart medarbetarengagemang.
Resultatet för HME 2021 visar att totalindex för Smedjebackens kommun har ökat från 80 till
81. Totalindex för alla kommuner (ovägt medel) 79.
Det råder stor rörlighet på arbetsmarknaden vilket också påverkar kommunen och dess
verksamheter. Under året har totalt 117 rekryteringsannonser publicerats och 102 tjänster har
tillsatts varav åtta nya chefer och två biträdande chefer. Kommunen har god tillgång på
sökande till nyckelpositioner och chefstjänster. Brist ses gällande sjuksköterskor,
förskollärare, lärare, arbetsterapeuter samt till viss del svårigheter att täcka vikariebehov.
Två introduktionsdagar för nya medarbetare inom kommunkoncernen har genomförts med 15
deltagare vid varje tillfälle. Introduktionsdagarna är mycket uppskattade och tar sikte på
kommunkoncernen som helhet, värdegrund, vision, mål och ger en inblick i att vara del av en
politiskt styrd organisation.
Mässor och liknande sammankomster för att stärka arbetsgivarvarumärket Smedjebackens
kommun har inte genomförts på grund av restriktioner. Avdelningen har försökt att
kompensera genom att synas mer på sociala medier genom rekryteringsannonser.
Två internutbildningsveckor har genomförts, höst och vår, med vardera 25 respektive 29
deltagare.
Sedan 1 januari 2021 har kommunen avtal med Dalarnas företagshälsa, numera Feelgood.
Behovet av företagshälsovård minskade markant det första halvåret 2021, troligen ett resultat
av pandemin. Under hösten har behovet återigen ökat och förväntningen är en markant fortsatt
ökning i kölvattnet av pandemin och dess påverkan. Avdelningen har påbörjat arbetet med
införandet av systemstöd till kommunens chefer gällande sjukfrånvaro och rehabilitering.
Ekonomisk analys
Avdelningen redovisar ett överskott mot budget på 1 173 tkr. Överskottet beror främst på
avsevärt lägre kostnader än budget avseende företagshälsovård. Avdelningen har även lägre
kostnader i samband med annonsering, rekrytering och deltagande i mässor. Även lägre
kostnader avseende utbildningskostnader för avdelningen. Överskottet kan tydligt härröras till
pandemin då rehabiliteringsinsatser ej genomförts på samma sätt som tidigare år, mässor har
varit inställda och utbildningsinsatser har genomförts digitalt med följden lägre kostnad.
Framtid
Resurser för personalavdelningen förändras från årsskiftet 2021/2022 i samband med att en av
HR specialisterna övergår motsvarande 40% till beredskapssamordnare. För att fortsätta ge
god service till kommunens verksamheter och för att tydliggöra roller och förväntningar
förändrar avdelningen sitt arbetssätt. Den tidigare inriktningen mot fokusområden ersätts av
att 1,6 tjänst utgörs av direkt chefsstöd och 1,0 tjänst innebär strategiskt stöd.
Avdelningen fortsätter att utveckla processer och rutiner och fokus för 2022 är att färdigställa
det personalpolitiska programmet, ta fram ett koncept för att arbeta med medarbetarskap och
implementera rutiner för det systematiska arbetsmiljöarbetet.
Systemstödet för sjukfrånvaro och rehabilitering ska implementeras i början av året och
avdelningen fortsätter att stödja förvaltningarna i pågående projekt såsom
kompetensförsörjning, heltidsresan, riskorienterat arbetssätt.

Ledarutvecklingsprogrammet i samarbete med extern konsult planerar att fortsätta hösten
2022. För att ytterligare stödja chefer i sina roller och ge möjlighet till utveckling startas ett
mentorsprogram upp i arbetsgivarnätverket i utvecklingsbolaget Samarkand LudvikaSmedjebacken. Löneöversyn 2022 startas upp i början av året och planen är införandet av
individuella löner för samtliga yrkeskategorier inom Smedjebackens kommun.

Ekonomi och upphandling
(tkr)

Intäkter Personalkostnader +
Övriga kostnader +
Netto

Bokslut 2021
Bokslut 2020
Budget Utfall Avvikelse Budget Utfall Avvikelse
-3 020 -3 134
114 -3 539 -3 569
30
7 021 7 012
9 7 505
7 049
456
1 020 1 490
-470
774
2 685
-1 911
5 021 5 367
-346 4 740
6 165
-1 425

Verksamhetsbeskrivning
Ekonomi- och upphandlingsavdelningen är en gemensam stödfunktion som tillhör
kommunstyrelseförvaltningen. Verksamheten arbetar strategiskt och ger service till hela
koncernen inom områdena ekonomiadministration, ekonomistyrning, finansiering samt
upphandling och inköp.
Årets händelser
Den största händelsen under året är lanseringen av e-handel som skedde i oktober.
Lanseringen har föregåtts av framtagande av en ny inköps- och beställarorganisation samt en
omfattande utbildningsinsats, där ett 100-tal behöriga inköpare blivit utbildade. Vid årets slut
var två leverantörer anslutna men fler leverantörer kommer att anslutas i början av 2022.
Kommunens ekonomisystem Agresso/Unit4 har uppgraderats. I samband med uppgraderingen
har det gjorts en utveckling av rapporterna för den ekonomiska uppföljningen. Upphandlingen
av nytt ekonomisystem startade igång i maj där första steget var en ansökningsinbjudan.
Vidare så fortsatte arbetet med sammanställning av krav innan en anbudsinbjudan skickades
ut.
Revisorerna genomförde under våren en granskning av kommunens upphandling och inköp.
Med utgångspunkt från revisionens granskning har upphandlarna jobbat vidare med
utbildnings- och informationsinsatser till förvaltningarna. En översyn av organisationen för
direktupphandlare pågår för närvarande. Tjänsten som e-handelssamordnare inkluderar från 1
januari även inköpssamordnarroll i syfte att bättre kunna följa upp kommunens inköp.
Avdelningen har haft förstärkning under del av året av en vikarie för att täcka upp för
ledigheter men tjänsten har också omfattat framtagande av analys och förslag på förbättringar
i ekonomiprocessen.
Pandemin har inte haft någon större påverkat på avdelningens arbete mer än att personalen
fått ställa om till mer arbete på distans. De ordinarie arbetsuppgifterna har kunnat utföras som
planerat.

Ekonomisk analys
Avdelningen redovisar en total avvikelse mot budget på -346 tkr.
Avvikelsen för intäkter, -114 tkr, beror på ökade intäkter för konsulttjänster då kommunens
upphandlare hjälpt WBAB och FAHNSS med upphandlingar. Avvikelsen beror också på en
momsåterbetalning.
Avvikelsen för övriga kostnader, -470 tkr, förklaras främst av ökade IT-konsultkostnader i
samband med uppgradering av ekonomisystemet samt projektledning i samband med
införande av e-handelssystemet. Dessa poster har kostnadsförts, då de inte anses uppfylla
kravet för en investering.
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Dnr 2022/00013

Revidering kommunstyrelsens delegationsordning
2022
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Delegationsordning för kommunstyrelsen antas enligt upprättat förslag.
Ärendebeskrivning
En översyn av kommunstyrelsens delegationsordning har gjorts inför år
2022. De huvudsakliga förslagen till förändring behandlas här.
3.2. Avtalstecknande (firmateckning)
Som en konsekvens av kommunstyrelsens beslut § 82/2021 att även
samhällsbyggnadschefen tecknar kommunens firma har punkt 3.2.1
uppdaterats.
Den särskilda delegationen rörande dels att teckna kommunens firma vid
avtal om EU-projekt, dels att besluta om och teckna avtal avseende externa
teletjänster tas bort, eftersom de inte behöver regleras särskilt utan kan ingå i
den generella firmateckningen. Delegationen till firmatecknare för IT-center
i Ludvika om att teckna externa avtal vid leasing och köp av klientdatorer
mm utgår, då firmatecknare för IT-Center beslutas av den gemensamma
IT-servicenämnden. Firmateckning för F-skatt och moms samt för
arbetsgivaravgifter, personalskatt mm flyttas till delegationsordningens
andra kapitel Arbetsordning. Det rör sig om åtgärder av mer administrativ
karaktär.
3.3. Ekonomi
En grundlig översyn har gjorts av upphandlingsenheten beträffande
delegationen för upphandling och mer omfattande förändringar föreslås
utifrån att gällande delegationsordning behöver bli tydligare och mer
lättförståelig men också utifrån ansvar, förändrade arbetssätt samt delvis nytt
regelverk. Exempelvis är gränsen för direktupphandling i enlighet med
Lagen om offentlig upphandling, LOU, justerad till cirka 14,5 prisbasbelopp,
pbb, och som en konsekvens föreslås att delegationsgränsen för
kontraktstecknande anpassas från 12 pbb till 14,5 pbb. Ett prisbasbelopp är
48 300 kr år 2022. Beslut om anskaffning upp till 1 pbb ses även som
verkställighet.
Delegationen till arbetsutskottet att besluta om utdelning från Asta
Mennstads minnesfond ändras till att generellt omfatta beslut om utdelning
av donationsfonder som förvaltas av kommunstyrelsen. Asta Mennstads
minnesfond förvaltas av en styrelse utsedd av kommunstyrelsen § 37/2020.
3.4 Arbetsgivarfrågor
Delegationen till kommunstyrelsens personalansvarige att genomföra

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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löneöversynsförhandlingar förtydligas till att avse i de fall lokala parter ej
kan enas efter central rådgivning och om lokal part begär förhandling.
3.5 Trafikfrågor
Förordnande av personal för parkeringsövervakning kompletteras med
gällande lagrum Lag (1987:24) om kommunal parkeringsövervakning mm
§ 6.
3.7 Trygghet och beredskap
Under ”Trygghet och beredskap” har texten justerats till trygghetschef från
säkerhetschef. Vidare har kameraövervakningslagen (2013:460) ersatts av
kamerabevakningslagen (2018:1200).
I dokumentet Delegationsordning för kommunstyrelsen är föreslagna tillägg
markerade med gult och det som föreslås tas bort är överstruket. Förklarande
textrutor finns också på vissa ställen.
_____
Beslutsunderlag
Kommunchefens tjänsteskrivelse
Delegationsordning för kommunstyrelsen, revidering januari 2022

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

2(2)

Delegationsordning för
kommunstyrelsen

Förslag 2022-01-13

1 (18)

Innehållsförteckning

1.

Allmänt om delegation ............................................................................................................................ 2
1.1.

Delegeringens syfte och innebörd .................................................................................................. 2

1.2.

Beslutanderätt som inte får delegeras ............................................................................................. 2

3.1.

Beslut eller verkställighet ............................................................................................................... 2

3.2.

Jäv ................................................................................................................................................... 2

3.3.

Vidaredelegation............................................................................................................................. 2

3.4.

Återkallande av delegation ............................................................................................................. 3

3.5.

Återrapportering av delegationsbeslut till nämnden ....................................................................... 3

3.6.

Beslutets laga kraft och överklagande ............................................................................................ 3

3.7.

Administrativa nivåer ..................................................................................................................... 3

2.

Arbetsordning ......................................................................................................................................... 4

3.

Delegeringsförteckning ........................................................................................................................... 6
3.1.

Allmänt ........................................................................................................................................... 6

3.2.

Avtalstecknande (firmateckning).................................................................................................... 8

3.3.

Ekonomi ......................................................................................................................................... 9

3.4.

Arbetsgivarfrågor.......................................................................................................................... 12

3.5.

Trafikfrågor .................................................................................................................................. 15

3.6.

Mark och exploatering samt lokalförsörjning ............................................................................... 17

3.7.

Trygghet och beredskap................................................................................................................ 18

3.8.

Övriga ärenden ............................................................................................................................. 19

Bilaga 1 ..................................................................................................................................................... 20

2 (18)

1. ALLMÄNT OM DELEGATION
Alla beslut som fattas av delegat måste rymmas inom den tilldelade budgetramen för respektive
verksamhet. Inom kommunstyrelsens ansvarsområden gäller nedanstående för beslut fattade med stöd
av nämndens delegationsordning.
Bestämmelser om delegation finns i kommunallagen (2017:725), KL 6 kap 37–40 §§.

1.1.

Delegeringens syfte och innebörd

Syftet med att delegera styrelsens/nämndens beslutanderätt är dels att avlasta nämnden mindre viktiga
ärenden, så kallade rutinärenden, dels att möjliggöra en effektivare förvaltning genom att
beslutsvägarna blir kortare och handläggningen snabbare. Beslut som fattats med stöd av delegation
från nämnden fattas följaktligen i nämndens namn och är också juridiskt sett nämndens beslut.
Delegaten ansvarar för ärendets beredning och beslut.

1.2.

Beslutanderätt som inte får delegeras

Uppräkningen i kommunallagen (6 kap 38 § KL) av ärenden som inte får delegeras har vägletts av
intresset att nämnden behåller sitt övergripande ansvar för hela nämndens verksamhetsområde.
Beslut i följande ärenden får inte delegeras:
1. ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet,
2. framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom yttranden med anledning av att beslut av
nämnden i dess helhet eller av fullmäktige har överklagats,
Förbudet mot delegering av yttrande över besvär med mera gäller inte om det överklagade beslutet
har fattats på delegation. Nämnden bestämmer själv om ett sådant yttrande ska avges av delegaten
eller av nämnden själv.
3. ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell beskaffenhet eller
annars av större vikt,
Myndighetsutövning innebär utövning av befogenhet att för enskild bestämma en förmån, rättighet,
skyldighet, disciplinpåföljd, avskedande eller annat jämförbart förhållande. Avgörande är om
ärendet är av principiell beskaffenhet eller om beslutet bedöms särskilt ingripande mot den
enskilde.
4. ärenden som väckts genom medborgarförslag och som lämnats över till nämnden, eller
5. ärenden som enligt lag eller annan författning inte får delegeras.

3.1.

Beslut eller verkställighet

Delegering innebär, som tidigare nämnts, att självständig beslutanderätt förs över från
styrelsen/nämnden till delegaten. Föreligger ingen självständig beslutanderätt brukar man tala om
verkställighet eller förberedande frågor.
Gränsen mellan delegering och verkställighet är svår att dra, ofta är frågorna redan reglerade i
författning, avtal eller taxa. Frågor av typen verkställighet och förberedande frågor ankommer normalt
på den kommunala administrationen. Gränsdragningen har dock betydelse för frågan om besluten kan
överklagas och om de måste anmälas till nämnden.
Ett beslut som fattas av annan än nämnden själv utan stöd i delegationsordningen saknar laga verkan.
Ett sådant ”beslut” är inte giltigt och får inte verkställas eller tillämpas och kan inte heller överklagas.

3.2.

Jäv

I det fall delegaten är jävig enligt 6 kap. 28–31 §§ KL ska ärendet alltid hänskjutas till närmast högre
chef.

3.3.

Vidaredelegation

Kommunallagens regel (7 kap 6 §) om vidaredelegation ger nämnden möjlighet att besluta om
vidaredelegation för förvaltningschefer (eller motsvarande).
Vidaredelegation innebär att nämnden ger delegaten rätt att i sin tur delegera till annan
befattningshavare. Eftersom endast förvaltningschef kan ges rätt till vidaredelegation kan denna inte
ske i mer än ett led.
I det fall att nämnden beslutar om rätten till vidaredelegation, ska nämnden ha kännedom om vem som
har rätt att fatta beslut.
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3.4.

Återkallande av delegation

Nämnden kan när som helst återkalla lämnad delegation. Detta kan till exempel bli aktuellt i ett
delegerat ärende som oförmodat har fått strategiskt övergripande betydelse.

3.5.

Återrapportering av delegationsbeslut till nämnden

När man fattar ett beslut med stöd i delegation är huvudregeln att detta ska återrapporteras till den
nämnd som har delegerat beslutanderätten. Återapporteringen ska ske vid första nämndssammanträdet
efter att beslutet har fattats. Beslutsfattaren sammanställer en lista på fattade delegationsbeslut och
sänder denna till nämndens sekreterare.
Rapporten ska för varje post innehålla beslutsdatum, diarienummer, vad ärendet gäller, vad som är
beslutat samt en hänvisning till den punkt i delegationsordningen som man stöder sitt beslut på.

3.6.

Beslutets laga kraft och överklagande

Beslut som är fattade enligt delegation går att överklaga på samma vis som beslut fattade i nämnden.
Det är av viktigt att återrapportera dessa beslut till nämnden, då överklagandetiden inte slutar löpa
förrän tre veckor efter det att nämndens protokoll, från det sammanträde där återrapport har skett, har
anslagits.

3.7.

Administrativa nivåer

Kommunstyrelsen ansvarar för två förvaltningar; kommunstyrelseförvaltningen och
samhällsbyggnadsförvaltningen. Beslutsnivåerna (delegater) inom de båda förvaltningarna utgörs av
förvaltningschef, avdelningschef och enhetschef. Närmast överordnad chef är alltid behörig att träda
in i delegatens ställe vid delegatens förfall.
För att se hela förvaltningsorganisationen hänvisas till dokumentet Kommunstyrelsens organisation,
dnr 2019/00008.
Kommunchefen har delegation på samtliga punkter i delegationsordningen där delegation har givits
till andra tjänstepersoner.
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2. ARBETSORDNING
Av följande förteckning framgår vad som gäller i administrativa frågor för kommunstyrelsen.
Förteckningen beslutas av kommunstyrelsen men utgör inte delegeringar i kommunallagens
bemärkelse. Åtgärder som vidtas med stöd av denna förteckning behöver inte anmälas till
nämnden.
Nr

Ärende

Ansvar

Anmärkning

1

Underteckna
kommunstyrelsens
handlingar

Ordförande och
nämndsekreterare

Beslut som fattas med stöd av
delegation samt skrivelser, avtal
och andra handlingar som
upprättas med anledning därav
undertecknas av den som fattat
beslutet eller den som annars
utses.

2

Behörig att ta emot
rekommenderat brev

Förvaltningschef
Nämndsekreterare
Registrator

3

Behörig att skriva på
delgivning

Förvaltningschef
Nämndsekreterare
Registrator

4

Utse ombud att föra
kommunstyrelsens talan

Ordförande

Omfattar utfärdande av fullmakt

Förvaltningschef
Teknisk chef

5

Utse
personuppgiftsassistent

Förvaltningschef

6

Ansvara för
kommunstyrelsens arkiv
och utse arkivredogörare

Förvaltningschef

7

Utse tillförordnad
kommunchef under
ordinarie innehavares
semester

Ordförande

8

Utse tillförordnad
förvaltningschef under
ordinarie innehavares
semester

Ordförande

Gäller då ställföreträdande
kommunchef inte tjänstgör
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Nr

Ärende

Ansvar

Anmärkning

9

Firmateckning för F-skatt
(fastighets- respektive
löneskatt) och moms.

Ekonomichef

Specifikation till uppgifter om
fastighetsskatt ska undertecknas
av ansvarig handläggare

10

Firmateckning för
arbetsgivaravgifter,
personalskatt och sociala
försäkringar som grundar
sig på kollektivavtal

Personalchef

Avser till exempel trygghets-,
gruppsjuk-, liv- och
pensionsförsäkring

Obs! Punkterna 9–10 är flyttade från
delegationsförteckning till
arbetsordning.
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3. DELEGERINGSFÖRTECKNING
I delegeringsförteckningen nedan anges vilka ärenden eller grupper av ärenden inom nämndens
område där annan än nämnden får beslutanderätt.
Närmast överordnad chef är alltid behörig att träda in i delegatens ställe vid delegatens förfall.

3.1.

Allmänt

Nr

Ärende

Lagrum

Delegat

Anmärkning

1

Besluta i ärenden som är
så brådskande att
nämndens avgörande inte
kan avvaktas

6 kap. 39 § KL

Ordförande eller
vice ordförande

Vice ordförande vid
förfall för ordförande.

2

Pröva om överklagande
skett i rätt tid och avvisa
överklagande som kommit
in för sent

45 §
Förvaltningslagen
(2017:900) FL

Delegat

*I de fall
kommunstyrelsen eller
dess utskott fattat
beslut.

3

Ompröva och ändra beslut

37–38 §§ FL

Delegat

4

Besluta om avvisande av
ombud

14 § FL

Förvaltningschef

5

Besluta att inte lämna ut
handling, uppställa villkor
för dess utlämnande eller
avge yttrande över
överklagande av sådant
beslut

Offentlighets- och
sekretesslag
(2009:400) OSL

Ansvarig
tjänsteman för
ärendet*

a) Upphandlare

Delegationen omfattar
att ta ställning till om
ändring av beslut ska
ske eller inte.

a) Upphandlingsärenden

b) Arkivarie
c) Personalchef
d) Förvaltningschef

b) Arkivärenden
c) Personalärenden
d) Övriga ärenden

Kommunsekreterare

Registrator
6

Föra kommunstyrelsens
talan och avge yttrande i
ärenden eller mål vid
domstol eller annan
myndighet

a) Teknisk chef
b)
Förvaltningschef

a) Markärenden
b) Övriga ärenden
7

Avge yttrande, som ej är
av större vikt eller
principiell karaktär, till
andra myndigheter

Förvaltningschef

Delegationen omfattar
att ta ställning till om
beslut eller dom ska
överklagas samt att i
förekommande fall
överklaga.
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Nr

Ärende

Lagrum

Delegat

8

Svara på remisser, som ej
är av större vikt eller
principiell karaktär

Förvaltningschef

9

Besluta om representation
över 5000 kr

Ordförande

10

Besluta om
förtroendevaldas
deltagande i kurser och
konferenser

Respektive
utskotts
ordförande

Anmärkning

Representation <5000
kr är verkställighet
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3.2.

Avtalstecknande (firmateckning)

Nr

Ärende

Lagrum

Delegat

1

Teckna Smedjebackens
kommuns firma

Kommunstyrelsens
ordförande

2

Firmateckning inom
verksamhetens
ansvarsområde och som ej
överstiger beloppsgränser för
anskaffning eller är av
övergripande strategisk
betydelse

Förvaltningschef

3

Teckna kommunens firma
vid avtal om EU-projekt

4

Besluta om och teckna avtal
avseende externa teletjänster

Kommunstyrelsens
ordförande samt vice
ordförande
Utgår, då de kan ingå i punkt 3.2.1.
Kommunchef

5

Besluta om och teckna
Firmatecknare för ITexterna avtal vid leasing och
center
köp av klientdatorer,
Tas bort, då detta enbart är
kommunstyrelsens
skrivare och servrar

Firmatecknare
beslutas av den
gemensamma
servicenämnden

Firmateckning för F-skatt
(fastighets- respektive
löneskatt) och moms.

Specifikation till
uppgifter om
fastighetsskatt ska
undertecknas av
ansvarig handläggare

Ekonomichef

Punkterna 6–7 flyttas till kapitel 2. Arbetsordning

7

Firmateckning för
arbetsgivaravgifter,
personalskatt och sociala
försäkringar som grundar sig
på kollektivavtal

Personalchef

8

Besluta om och teckna
personuppgiftsbiträdesavtal
inom verksamhetsområde

Förvaltningschef

Firmateckning avseende
kommunens försäkringar

Ekonomichef

9

I förening med utsedd
tjänsteperson
(kommunchef,
ekonomichef,
samhällsbyggnadschef,
teknisk chef)

Avdelningschef

delegationsordning

6

Anmärkning

Avdelningschef

Avser till exempel
trygghets-, gruppsjuk-,
liv- och
pensionsförsäkring
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3.3.

Ekonomi

Nr

Ärende

Lagrum

Delegat

Anmärkning

1

Besluta om
anskaffning/inköp genom
ramavtal

Lagen om
offentlig
upphandling
LOU

Förvaltningschef
Avdelningschef
Enhetschef
Upphandlare

Inom respektive
ansvarsområde och
budgetram

LOU

Utskott >14,5 pbb 12
pbb
Förvaltningschef <14,5
pbb 12 pbb
Avdelningschef <14,5
pbb 12 pbb
Enhetschef <1 pbb

Pbb = prisbasbelopp
Gränsen för
direktupphandling
motsvarar cirka 14,5
pbb 12 pbb

2

Kontraktstecknande oavsett
kontraktstyp
Besluta om anskaffning i
övrigt

Beslut om
anskaffning upp till
1 pbb är
verkställighet

Beslut om
anskaffning upp till
1 pbb är
verkställighet
I samråd med
beställare av
upphandling

3

Fatta tilldelningsbeslut och
andra beslut inom ramen för
ett upphandlingsärende,
inklusive avbrytande av
upphandling

LOU

Upphandlare

4

a) Genomföra
byggupphandlingar inklusive
tilldelningsbeslut och b)
kontraktstecknande

LOU

a) Upphandlare
Teknisk chef
b) Teknisk chef

a) I samråd med
teknisk chef

5

Genomföra
direktupphandlingar upp till
max 15 % av tröskelvärdet
inklusive tilldelningsbeslut
och kontraktstecknande

LOU

Förvaltningschef

Inom respektive
ansvarsområde och
budgetram

Genomföra upphandlingar
över direktupphandlingsgräns
>14,5pbb

LOU

6

Genomföra förnyad
konkurrensutsättning
inklusive tilldelningsbeslut
och kontraktstecknande

Avdelningschef
Enhetschef

Upphandlare

Upphandling
genomförs i enlighet
med beslut
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7

Frågor som rör övrig
egendom som
fastigheter och
anläggningar
beslutas av
kommunfullmäktige/
kommunstyrelsen.

Besluta om försäljning av
inventarier och utrustning
som är bokföringsmässigt
avskrivna

Förvaltningschef

8

Besluta om försäljning av
inventarier och utrustning
upp till ett bokföringsmässigt
värde av högst två pbb

Förvaltningschef

9

Besluta om placering av
kommunens medel

Ekonomichef

Enligt gällande
finanspolicy

10

Besluta om upptagande av
lån

Ekonomichef

Enligt gällande
finanspolicy och av
kommunfullmäktige
beslutade ramar

11

Besluta om konvertering och
omläggning av befintliga lån

Ekonomichef

12

Besluta om nedskrivning av
fordran upp till 5 pbb

Ekonomichef

13

Besluta om tillfällig
nedsättning av hyror och
arrenden i max 3 månader

Teknisk chef

14

Besluta om uppskov med
betalning av hyra och arrende
i max 6 månader

Teknisk chef

15

Besluta om
inkassering/indrivning samt
ansökan om
betalningsföreläggande och
handräckning vid
myndigheter och domstolar
samt andra åtgärder för
reglering av kommunens
utestående fordringar

Ekonomichef

16

Besluta om utdelning
donationsfonder som
förvaltas av
kommunstyrelsen från Asta
Mennstads minnesfond

Arbetsutskottet

Avdelningschef
Enhetschef
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Nr

Ärende

17

Besluta om bidrag till
näringslivsbefrämjande
verksamhet inom budget.

18

Besluta om
lotteritillståndsgivning samt
registrering

19

Besluta om attestordning

Lagrum

Delegat

Anmärkning

Näringslivschef

§§ 11 och
14 lotterilag
(1994:1000)

Fritidschef

Förvaltningschef

Beslutsattestant är
ekonomiskt ansvarig
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3.4.

Arbetsgivarfrågor

Nr Ärende

Lagrum

Delegat

Anmärkning
I samråd med
personalavdelning/
förvaltningar

1

Besluta att med bindande
verkan för kommunen,
genom kollektivavtal reglera
frågor rörande förhållande
mellan kommunen som
arbetsgivare och dess
arbetstagare

Kommunstyrelsens
personalansvarige

2

Besluta om uppsägning av
lokala kollektivavtal

Kommunstyrelsens
personalansvarige

3

Besluta om
överenskommelse om lön
vid nyanställning av

Kommunstyrelsens
personalansvarige

a) I samråd med
kommunchef och
personalchef

a) förvaltningschef
b) avdelningschef

4

b) I samråd med
förvaltningschef och
personalchef

Besluta om anställning och
lönesättning vid
tillsvidareanställning och
visstidsanställning av
enhetschef och övrig
personal

Avdelningschef

Besluta om anställning och
lönesättning vid
visstidsanställning av övrig
personal

Enhetschef

6

Besluta i övriga löne- och
pensionsfrågor som inte
delegeras till annan

Kommunstyrelsens
personalansvarige

7

Bevilja särskild
avtalspension

Kommunstyrelsens
personalansvarige

8

Avgöra frågor om tolkning
och tillämpning av lag, avtal
och andra bestämmelser
rörande förhållande mellan
kommunen som arbetsgivare
och dess arbetstagare

Kommunstyrelsens
personalansvarige

5

I samråd med
personalchef
Inom befintlig
budget

I samråd med
personalchef
Inom befintlig
budget
I samråd med
personalavdelning/
förvaltningar
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Nr

Ärende

Lagrum

Delegat

9

Besluta om avskrivning av
löneskuld >50 000 kr

Kommunstyrelsens
personalansvarige

10

Genomföra
löneöversynsförhandling
där nivå framgår

Kommunstyrelsens
personalansvarige

Anmärkning

I de fall lokala
parter ej kan enas
efter central
rådgivning och om
lokal part begär
förhandling
Avser ej
överläggningar och
avstämningar

11

Genomföra
tvisteförhandlingar enligt
MBL 64–68 §§

Kommunstyrelsens
personalansvarige

12

Tolka och tillämpa
arvodesreglemente vid
fullgörande av kommunalt
förtroendeuppdrag

Kommunstyrelsens
personalansvarige

13

Utfärda generella
föreskrifter om frågor om
tolkning och tillämpning
av lag, avtal och andra
bestämmelser rörande
förhållande mellan
kommunen som
arbetsgivare och dess
arbetstagare

Personalchef

14

Besluta om ny lön utanför
lönerevisionen

Respektive chef

I samråd med
personalchef och
förvaltningschef

15

Besluta om lönetillägg

Förvaltningschef

I samråd med
personalchef

16

Träffa enskilda
överenskommelser av
anställningsvillkor, ej
lönetillägg

Personalchef

Gäller förutom
befintligt
anställningsavtal

17

Besluta om placering efter
omplaceringsutredning

Personalchef

Gäller hela
kommunen

18

Besluta om avskrivning av
löneskuld <50 000 kr

7 § andra stycket
Lag om
anställningsskydd LAS

I samråd med
förvaltningarna
Personalchef
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19

Delegera
arbetsmiljöuppgifter

Arbetsmiljölag
(1977:1160)
AML 3 kap

Förvaltningschef

20

Besluta om förbud mot
medarbetares bisyssla

Förvaltningschef

För kommunchef
beslutar
kommunstyrelsens
personalansvarige

21

Besluta om
disciplinåtgärder i form av
skriftlig varning respektive
avstängning med eller utan
lön

Förvaltningschef

Obligatoriskt
samråd med
personalchef

22

Besluta om uppsägning på
grund av arbetsbrist eller
personliga skäl

Förvaltningschef

Obligatoriskt
samråd med
personalchef
Gäller inte beslut
avseende
kommunchef

23

Besluta om deltagande i
kurser och konferenser
Punkten utgår då det är verkställighetsbeslut

Överordnad chef

För kommunchef
beslutar
kommunstyrelsens
ordförande
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3.5.

Trafikfrågor

Nr Ärende

Lagrum

Delegat

1

Flyttning av fordon

Lag
(1982:129)
om flyttning
av fordon i
vissa fall
SFS
1982:198

Gatuchef

2

Utforma lokala
trafikföreskrifter, förutom
ärenden av principiell
innebörd, allmän betydelse
eller större vikt

TrafikGatuchef
förordningen
(1998:1276)
10 kap 3 §

3

Dispenser från gällande
lokala trafikföreskrifter

TrafikGatuchef
förordningen
13 kap 3–4
§§

4

Upphäva lokala trafikföreskrifter som blivit
inaktuella på grund av
förändrade förutsättningar

Gatuchef

5

Utforma tillfälliga
trafikföreskrifter (t ex vid
vägarbete eller liknande)

TrafikGatuchef
förordningen
10 kap 14 §

6

Medgivande av undantag
för rörelsehindrad person
från lokala trafikföreskrifter
om parkering samt
beviljande av generella
parkeringstillstånd för
rörelsehindrad är
verkställighet

TrafikGatuchef
förordningen
13 kap 8 §

7

Nyanläggning av enskilda
vägar eller vägbelysningsanläggningar

Samhällsbyggnadsutskottet

Anmärkning

Delegering gäller
även avslag på
dispenser

Delegering gäller
även avslag på
dispenser
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Nr Ärende

Lagrum

Delegat

Anmärkning

8

Ändring eller utökning
av befintlig belysningsanläggning såvitt
ändringen eller
utökningen omfattar
mindre än fem
ljuspunkter

Gatuchef

Enligt gällande
belysningspolicy

9

Teckna avtal om
överlåtelse av
vägbelysning

Gatuchef

Enligt gällande
belysningspolicy

10

Upplåtelse av offentlig
plats för särskilda
ändamål enligt
ordningslagen

Gatuchef

Beroende på plats

Park- och skogschef

11

Förordnande av personal
för
parkeringsövervakning

12

Besluta om bidrag/medel
till vägbelysning

Samhällsbyggnadsutskottet

13

Besluta om
upprustningsbidrag till
enskilda vägar

Samhällsbyggnadsutskottet > 1 pbb

Besluta om intrångs- och
skadeersättning vid
grävtillstånd

Gatuchef

14

Lag
(1987:24)
om
kommunal
parkeringsövervakning
6§

Gatuchef

Gatuchef

< 1 pbb
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3.6.

Mark och exploatering samt lokalförsörjning

Nr Ärende

Lagrum Delegat

Anmärkning

1

Förvärv och överlåtelse av
fast egendom samt
markbyten upp till 10 pbb

Samhällsbyggnadsutskottet

2

Ansökan och
överenskommelse om
fastighetsreglering där
köpeskilling uppgår till
maximalt 10 pbb

Samhällsbyggnadsutskottet

3

Ansökan och
överenskommelse om
fastighetsreglering vid
genomförandeförrättningar
eller där köpeskilling
uppgår till maximalt 1 pbb

Teknisk chef

4

VA-, väg- och
ledningsservitut

Teknisk chef

5

Markupplåtelse avseende
kommunägd mark,
tomträtt, arrende,
nyttjanderätt eller servitut

Samhällsbyggnadsutskottet

Upplåtelsetid av
högst 10 år

Teknisk chef

Upplåtelsetid av
högst ett år

Försäljning av skogsråvara

Samhällsbyggnadsutskottet

Under 0,1 mkr är
verkställighet

6

-över 0,5 mkr
-under 0,5 mkr
7

Teckna externa hyresavtal

Till exempel
fastighetsregleringar
vid beslutade
planändringar och
markförsäljningar

Ordförande
Samhällsbyggnadsutskottet
Teknisk chef

< 3 år/3 pbb årligt
hyresbelopp

8

Ge planuppdrag

Samhällsbyggnadsutskottet

9

Svara på plansamråd

Samhällsbyggnadsutskottet Avser yttrande inför
samråd
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3.7.

Trygghet och beredskap

Nr Ärende

Lagrum

Delegat

Anmärkning

Arbetsutskottet

Arbetsutskottet är
kommunens
krisledningsnämnd

1

Besluta om antagande
av
säkerhetsskyddsplan
och tillhörande
säkerhetsskyddsbestämmelser

2

Ingå
säkerhetsskyddsavtal

Säkerhetsskyddslagen
(2018:585, 2021:952)
6 § 4 kap

Trygghetschef
Säkerhetschef

Trygghetschef
Säkerhetschef är
tillika säkerhetsskyddschef

3

Besluta om
registerkontroll och
placering i
säkerhetsklasser

Säkerhetsskyddsförordningen
(2018:658)
(2021:955) 5 kap

Trygghetschef
Säkerhetschef

Trygghetschef
Säkerhetschef är
tillika säkerhetsskyddschef

4

Besluta om
krigsplacering av
kommunens anställda

5

Avge yttrande
gällande
kameraövervakning

Kommunstyrelsens
personalansvarige
Kamerabevakningslag Trygghetschef
(2018:1200) § 12
Säkerhetschef
Kameraövervakningslag (2013:460)

6

Besluta i kommunens
försäkringsfrågor

Ekonomichef

7

Besluta i ärenden om
skydd och bevakning
av kommunala
anläggningar

Trygghetschef
Säkerhetschef

8

Samverkansöverenskommelser med
myndigheter och
organisationer i
ärenden rörande
förebyggande
verksamhet,
krishantering och
totalförsvar

Arbetsutskottet

Innan
tillsynsmyndigheten
beslutar om tillstånd
till kamerabevakning
ska den kommun där
bevakningen ska ske
få tillfälle att yttra
sig, om det av
särskild anledning
behövs ett yttrande.

Trygghetschef
Säkerhetschef är
tillika säkerhetsskyddschef
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3.8.

Övriga ärenden

Nr Ärende

Lagrum

Delegat

1

Ge tillstånd att använda
kommunens heraldiska
vapen

1 § Lagen
Kommunchef
(1970:498)
om skydd
för vapen
och vissa
andra
officiella
beteckningar

2

Besluta att anta och
revidera styrelsens
dokumenthanteringsplaner

Arkivlagen
(1990:782)

Arkivarie

3

Besluta om gallring av
styrelsens handlingar

Arkivlagen
(1990:782)

Arkivarie

4

Utöva tillsyn enligt
arkivlagen över
kommunens myndigheter,
revisorer och bolag

Arkivlagen
(1990:782)

Arkivarie

5

Besluta om ensidigt
övertagande av arkiv i
samband med tillsyn

Arkivlagen
(1990:782)

Arkivarie

6

Ingå överenskommelser om
vilka arkiv som ska övertas
av arkivmyndigheten

Arkivlagen
(1990:782)

Arkivarie

Anmärkning
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Bilaga 1
Förteckning över ärenden och ärendegrupper som är att anse som ren verkställighet
Verkställighet karaktäriseras bland annat av att






Beslutsalternativ saknas på grund av lagar, avtal eller andra bindande regler
Formellt beslut finns till exempel i budget eller andra måldokument
Det rör sig om beslut i samband med den dagliga löpande arbetsledningen
Det avser åtgärder som i huvudsak bara berör den interna verksamheten
Det inte kan överklagas.

För att underlätta och effektivisera verksamheten är det viktigt att det finns mål och riktlinjer samt att det
finns rutiner för uppföljning och kontroll.

Exempel på verkställighetsärenden
Ekonomiska/administrativa/juridiska ärenden







Avrop från tecknade ram- eller inköpsavtal
Debitering enligt fastställd taxa
Indrivning av fordran och utfärdande av fullmakt i sådana ärenden
Representation upp till 5000 kr
Attestering och utbetalning av fakturor eller andra utbetalningsunderlag enligt den fastställda
attesträtten
Söka och bevaka statsbidrag

Personaladministrativa ärenden









Samverkan och förhandlingar i enlighet med lokalt samverkansavtal och lagen om
medbestämmanderätt
Tjänstledighet enligt lagar och avtal
Arbetsrutiner
Beslut om fortbildning inom budget
Anställdas studiebesök, kurser och konferenser
Beviljande av semester och annan ledighet enligt avtal
Rehabilitering
Tjänstgöringsintyg och betyg

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-01-25
Kommunstyrelsens arbetsutskott

§3

Dnr 2022/00034

Revidering Borgensramar 2022 Kommunkoncern
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i
kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige beslutar, att så som för egen skuld ingå borgen
för Bärkehus AB:s låneförpliktelser upp till högsta lånebelopp om
393 miljoner kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader.
2. Kommunfullmäktige beslutar, att så som för egen skuld ingå borgen för
Barken Vatten & Återvinning AB:s låneförpliktelser upp till högsta
lånebelopp om 245 miljoner kronor, jämte därpå löpande ränta och
kostnader.
3. Kommunfullmäktige beslutar, att så som för egen skuld ingå borgen för
Smedjebackens Energi AB:s låneförpliktelser upp till högsta lånebelopp
om 57 miljoner kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader.
4. Kommunfullmäktige beslutar, att så som egen skuld ingå borgen för
Backsmedjan Kommanditbolag om 55 miljoner kronor, jämte därpå
löpande ränta och kostnader.
Ärendebeskrivning
Bärkehus behöver uppta lån med anledning av köp av
komplementärsandelen i Backsmedjan Kommanditbolag. Borgensramen
utökas med motsvarande. Tjänsteskrivelse om utökad borgensram kommer
inkomma från Bärkehus AB efter deras styrelsemöte 10 februari.
Backsmedjan Kb behöver uppta lån för att betala skulden till kommunen
som uppstod i samband med köpet (43,2 mkr). Vidare behöver bolaget uppta
lån för köp av anläggningar från kommunen (8,0 mkr). Återstående lån
upptas för att utgöra en kassalikviditet i bolaget (3,8 mkr) då sådan saknas
idag.
_____
Beslutsunderlag
Koncernekonomichefens tjänsteskrivelse
Lån och lånebehov sammanställning 2021-12-31

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Lånesammanställning och behov
Koncernen

Bärkehus
SEAB
Barken
Backsmedjan
Bolagen

BorgensÅtagande
Förslag 2022

Kommuninvest
lån per
31 dec

Norrbärke
sparbank
lån per
31 dec

393

385

-
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57

-

245

203

6
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645

6

Kommunen

254

-

Koncernen

899

6

Bärkehus
2022: 8

SEAB
2022: 0

Barken
2022: 32

Backsmedjan
2022: 55*
Återstående låneram (limit)
Kommuninvest: ca 130 mkr
* = limit från Kommuninvest
påverkas inte av lån i
Backsmedjan upp till 43 mkr
då dessa redan är inräknade i
beräkningen - finns i BRlåneskuld
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-01-25
Kommunstyrelsens arbetsutskott

§4

Dnr 2022/00049

Upptagande av lån för Backsmedjan Kommanditbolag
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Backsmedjan Kommanditbolag upptar lån i Kommuninvest om
47 000 000 kronor
2. Backsmedjan Kommanditbolag betalar av skuld till Smedjebackens
kommun om 43 197 729 kronor
Ärendebeskrivning
Backsmedjan Kommanditbolag behöver uppta lån i Kommuninvest för att
kunna betala skulden till kommunen som uppstod i samband med köpet av
bolaget. Total skuld är 43 197 729 kr. Återstående lån upp till 47 000 000 kr
används för att utgöra en kassalikviditet i bolaget då sådan saknas idag.
_____
Beslutsunderlag
Koncernekonomichefens tjänsteskrivelse

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§5

Dnr 2022/00036

Nyemission Bärkehus AB
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i
kommunfullmäktige
1. Smedjebackens kommun ska teckna, och därigenom förvärva, 50 aktier
via nyemission i Smedjebackens kommuns Förvaltnings AB till en
teckningskurs om 220 000 kronor per aktie, till ett totalt
anskaffningsvärde om 11 000 000 kronor. Aktieteckningen sker till
överkurs, aktiekapitalet ökar med 500 000 kronor och 10 500 000 kronor
redovisas i en överkursfond i fritt eget kapital.
2. Betalningen om 11 000 000 kronor ska ske kontant.
3. Beslut enligt punkt 1-2 ovan gäller under förutsättning att styrelsen och
bolagsstämman för Smedjebackens kommuns Förvaltnings AB fattar för
nyemissionen erforderliga beslut.
4. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att för verkställande av kommunfullmäktiges beslut fatta erforderliga beslut och vidta nödvändiga
åtgärder.
5. Smedjebackens kommuns Förvaltnings AB ska teckna, och därigenom
förvärva, 1 000 aktier via nyemission i Bärkehus AB till en teckningskurs om 11 000 kronor per aktie, till ett totalt anskaffningsvärde om 11
000 000 kronor. Nyemissionen i dotterbolaget finansieras genom
nyemissionen i moderlaget. Aktieteckningen sker till överkurs, aktiekapitalet ökar med 1 000 000 kronor och 10 000 000 kronor redovisas i
en överkursfond i fritt eget kapital.
Ärendebeskrivning
Smedjebackens kommun ser ett behov av en kapitalförstärkning till dotterbolaget Bärkehus AB i den bolagskoncern som kommunen äger via moderbolaget Smedjebackens kommuns Förvaltnings AB. Detta med anledning av
finansieringen av förvärvet av kommanditbolaget Backsmedjan AB.
Tillskottet till Bärkehus AB behöver ske i två steg eftersom bolaget ingår
som dotterbolag till koncernmoderbolaget Smedjebackens kommuns
Förvaltnings AB. En nyemission sker först till moderbolaget som sedan
ges i uppdrag att genomföra motsvarande nyemission i dotterbolaget
Bärkehus AB.
Nyemissionen innebär att moderbolaget och dotterbolaget emitterar nya
aktier till ett värde om 11 000 000 kronor. Detta sker efter beslut vid
bolagsstämman. Processen för en nyemission är i detalj reglerad i aktiebolagslagen och innebär i huvudsak att styrelsen tar fram ett förslag till

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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beslut som innehåller samtliga för emissionen nödvändiga komponenter,
teckningsrätt endast för Smedjebackens kommun, betalningsvillkor,
teckningsperiod, hur aktieteckning ska ske och teckningskurs. Styrelsen ska
även ta fram ett antal andra handlingar som rör information om bolagets
aktuella situation, eventuella väsentliga händelser, utlåtande/underskrift från
bolagets revisor. Dessa handlingar ska läggas fram för Smedjebackens
kommun vid bolagsstämman.
För att verkställa kommunfullmäktiges beslut och vidta nödvändiga åtgärder
för att kunna teckna avtal om förvärv av aktier och utbetala belopp för aktier
föreslås att kommunstyrelsen ges delegation från kommunfullmäktige att ta
beslut och vidta åtgärder för att verkställa erforderliga beslut. I detta ligger
att hantera avtal om förvärv av aktier, ombudsinstruktion för kommande
bolagsstämma för de beslut som föranleds av nyemissionen.
_____
Beslutsunderlag
Koncernekonomichefens tjänsteskrivelse

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§6

Dnr 2019/00584

Försäljning Allégården - Backsmedjan kommanditbolag
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i
kommunfullmäktige
1. Smedjebackens kommun säljer 99% av andelarna i Backsmedjan
Kommanditbolag, och indirekt fastigheten Smedjebacken 4:7, till
Bärkehus AB för ett överenskommet fastighetsvärde om 70 000 000
kronor och i övrigt i huvudsakligen på de villkor som framgår av
andelsöverlåtelseavtal.
2. Kommunens firmatecknare utses att underteckna samtliga erforderliga
handlingar med anledning av försäljningen av andelarna i Backsmedjan
Kommanditbolag.
Ärendebeskrivning
Andelsöverlåtelse avseende 99% av andelarna i Backsmedjan
Kommanditbolag (org.nr 969694-8901) har upprättats i enlighet med bilaga.
Genom avtalet säljer kommunen 99% av bolaget och indirekt fastigheten
Smedjebacken 4:7, Allégården till Bärkehus AB.
_____
Beslutsunderlag
Koncernekonomichefens tjänsteskrivelse
Andelsöverlåtelseavtal Backsmedjan Kommanditbolag inklusive bilagor

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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DETTA ANDELSÖVERLÅTELSEAVTAL (detta ”Avtal”) är träffat denna dag mellan:
(1)

Smedjebackens kommun, org.nr 212000-2205, 777 81 Smedjebacken,
(”Säljaren”), och

(2)

Bärkehus AB, org.nr 556527-4023, Gunnarsvägen 7, 777 34 Smedjebacken
(”Köparen”).
Säljaren och Köparen benämns gemensamt för ”Parterna”.

1

BAKGRUND

1.1

Backsmedjan Kommanditbolag, org.nr 969694-8901, (”Bolaget”) är ett svenskt
kommanditbolag infört i handelsregistret, Bolagsverket. Säljaren är ägare av
samtliga andelar i Bolaget och är den enda bolagsmannen.

1.2

Säljaren har förvärvat samtliga andelar i Bolaget genom andelsöverlåtelseavtal
ingånget den 11 augusti 2021. Andelarna har tillträtts den 12 januari 2022, varvid
Säljaren har förvärvat såväl den tidigare komplementärens andel i Bolaget
(”Andelen”), som den tidigare kommanditdelägarens andel i Bolaget
(”Kommanditdelägarandelen”).

1.3

Bolaget är lagfaren och civilrättslig ägare till fastigheten Smedjebacken
Smedjebacken 4:7 (”Fastigheten”).

1.4

Säljaren önskar överlåta Andelen och Köparen önskar förvärva Andelen, och
därigenom även indirekt Fastigheten, för den ersättning och på de villkor som
stadgas i detta Avtal.

1.5

Genom Avtalet blir således Köparen komplementär i Bolaget och Säljaren blir
(kvarstår) som kommanditdelägare. Parterna är överens om att Köparen
förvärvar Andelen mot erläggande av en summa motsvarande 99 % av värdet av
Bolaget. Parterna ska på Tillträdesdagen ingå ett bolagsavtal, Bilaga 1.5, som
reglerar Parternas inbördes rättigheter och skyldigheter under Bolagets bestånd
(”Bolagsavtalet”). Huvudprincipen för Bolagsavtalet är Köparen ansvarar för
driften av verksamheten i Bolaget och att resultatet i Bolaget till 99 % ska tillfalla
Köparen och 1 % Säljaren.

1.6

Säljaren är hyresgäst på Fastigheten sedan många år tillbaka och har därvid
ensam ansvarat för all drift och underhåll avseende Fastigheten i förhållande till
tidigare ägare av Fastigheten och Region Dalarna Hyresgästerna.
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DEFINITIONER
Följande definierade begrepp ska när de används i detta Avtal anses ha den
betydelse som följer av denna punkt 2, i såväl singularis- som pluralisform:
”Andelen”

avser samtliga andelar i Bolaget
enligt punkten 1.1;

”Anläggningarna”

avser de anläggningar som framgår
av Bilaga 4.1;

”Avtalet”

avser detta andelsöverlåtelseavtal
och alla dess bilagor;

3

”Bankdag”

avser en dag då banker (undantaget
internetbanker) i Sverige generellt är
öppna för normal affärsverksamhet;

”Bolaget”

avser det bolag som anges i
punkten 1.1;

”Extern Skuld”

avser Bolagets kapital- och
ränteskuld till Kommuninvest per
Tillträdesdagen;

”Fastigheten”

avser den fastighet som anges ovan i
punkten 1.3;

”Förlust”

avser direkt förlust, skada eller
kostnad som orsakats Köparen eller
Bolaget, inklusive Bolagets förlust av
hyresintäkter eller hyrestillägg samt
skadestånd till hyresgäst, till följd av
bristande uppfyllelse av någon av
Garantierna;

”Garantierna”

avser garantierna återgivna i
punkten 6;

”Garantiavvikelse”

avser avvikelse från någon av
Garantierna;

”Hyresavtalen”

avser de två hyresavtal avseende
Fastigheten som biläggs i Bilaga 2a)

”Hyresgästerna”

avser Region Dalarna, org.nr 2321000180 och Smedjebackens kommun,
org.nr 212000-2205;

”Köparen”

avser den köpare som anges i
Avtalets ingress;

”Köpeskillingen”

avser den överenskomna
köpeskillingen för Andelen om [18
607 921] kronor beräknad enligt
Bilaga 3.2;

”Part”

avser Säljaren och Köparen var för
sig;

”Parter”

avser Säljaren och Köparen
gemensamt;
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”Redovisningsprinciperna”

avser de redovisningsprinciper som
ska tillämpas enligt
årsredovisningslagen (1995:1554),
bokföringslagen (1999:1078) och god
redovisningssed i Sverige;

”Skatter”

avser svenska och utländska skatter
och avgifter, såsom bland annat
inkomstskatt, mervärdesskatt,
punktskatt, sociala avgifter,
arbetsgivaravgifter, statlig
fastighetsskatt och kommunal
fastighetsavgift, jämte skatte- eller
avgiftstillägg, dröjsmåls- och
intäktsräntor, och restavgifter;

”Säljaren”

avser den säljare som anges i
Avtalets ingress;

”Säljarens Närstående”

avser Säljaren samt fysisk eller
juridiks person som från tid till annan,
direkt eller indirekt kontrollerar (eller
gemensamt med annan person
kontrollerar), kontrolleras av eller står
under gemensam kontroll av sådan
förstnämnd person, varvid ”kontroll” i
detta sammanhang avser förmågan
att direkt eller indirekt bestämma
inriktningen av en persons
verksamhet, oavsett om detta sker
genom ägande eller på annat sätt,
och termen ”kontrollera” ska ha en
betydelse som överensstämmer med
det föregående.

”Säljarens Vetskap”

avser faktisk kännedom per
Tillträdesdagen hos Jonas Källman
och Fredrik Rönning;

”Tillträdet”

ska ha den betydelse som följer av
punkten 4;

”Tillträdesbalans”

avser Bolagets resultat- och
balansräkning upprättade per
Tillträdesdagen enligt
Redovisningsprinciperna, Bilaga 2 b);

”Tillträdesdag”

avser den 1 april 2022, tillika dag för
undertecknande av detta Avtal;
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”Överenskommet Fastighetsvärde”

avser det överenskomna värdet för
Fastigheten per Tillträdesdagen vilket
är 70 000 000 kronor.

3

KÖP OCH FÖRSÄLJNING AV ANDELEN

3.1

I enlighet med de villkor som anges i detta Avtal överlåter och försäljer Säljaren
Andelen, innefattande alla till Andelen hörande rättigheter, till Köparen för
Köpeskillingen. Köpeskillingen för andelen uppgår till [18 607 921] kronor.

3.2

Köpeskillingen är baserad på Överenskommet Fastighetsvärde och beräknad
enligt vad som framgår av Bilaga 3.2.

3.3

Den Externa Skulden ska inte lösas på Tillträdesdagen, utan övertas indirekt av
Köparen genom förvärvet av Andelen.

3.4

Parterna är överens om att något avdrag för latent skatt inte ska göras, varmed
avses skatt hänförlig till skillnaden mellan Överenskommet Fastighetsvärde och
Fastighetens skattemässiga värde per Tillträdesdagen.

3.5

Äganderätten och alla andra rättigheter som hör till Andelen ska övergå till
Köparen på Tillträdesdagen vid Tillträdet mot Köparens fullgörande av alla sina
förpliktelser vid Tillträdet.
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KOMMUNENS INVESTERING I FASTIGHETEN

4.1

Säljaren har utfört och bekostat investeringar i Fastigheten enligt Bilaga 4.1
(”Anläggningarna”). Anläggningarna har ett sammanlagt restvärde om 7 998
854 kronor.

4.2

Bolaget har förvärvat Anläggningarna av Säljaren till ett belopp om 7 998 854
kronor enligt Bilaga 4.2. Köpeskillingen har betalats av Bolaget genom
upptagande av externt lån från Kommuninvest.
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ÅTGÄRDER PÅ TILLTRÄDESDAGEN

5.1

Tillträdet ska äga rum med början kl. 10:00 på Tillträdesdagen.

5.2

Säljaren ska vid Tillträdet mot Köparens fullgörande av betalningar enligt
punkterna 5.3 a)–c) nedan:
a)

tillse att det för den eller de personer som Köparen anvisar utfärdas och
överlämnas tre (3) generalfullmakter i original att företräda Bolaget intill
dess ny firmateckningsrätt registrerats;

b)

överenskomma med Köparen om dag, som dock ska infalla senast tio (10)
Bankdagar efter Tillträdesdagen, för överlämnande av samtliga övriga
handlingar och material avseende Fastigheten och/eller Bolaget som
Säljaren innehar och som kan vara av betydelse för Köparen, såsom bland
annat redovisningshandlingar (utöver sådana handlingar som Säljaren
behöver för att upprätta Tillträdesbokslutet), bolagshandlingar, Hyresavtal
i original, köpeavtal och köpebrev i original, skattedeklarationer, ritningar
och bygglovshandlingar; och
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c)

till Köparen överlämna en handling som motsvarar en sådan
jämkningshandling som avses i 8a kap 15–17 §§ mervärdesskattelagen
(1994:200) med information om avdragen mervärdesskatt hänförlig till
investering på Fastigheten genomförd av Bolaget fram till Tillträdesdagen.

5.3

Vid Tillträdet ska Köparen till av Säljarna anvisat kontant betala med samma
valutadag Köpeskillingen om [18 607 921] kronor beräknad enligt Bilaga 3.2.

5.4

Vid Tillträdet ska Parterna gemensamt:
a)

underteckna ändringsanmälan avseende ägarförändringarna samt tillse att
Bolagets ändringsanmälan registreras hos Bolagsverket; och

b)

ingå Bolagsavtalet.

5.5

Köparens betalning som anges ovan ska fullgöras utan rätt för Köparen att till
någon del innehålla betalning eller kvittningsvis avräkna någon fordran mot
Säljaren.

5.6

Vid Tillträdet ska Parterna underteckna en tillträdespromemoria som bekräftelse
på att de åtgärder som anges i punkterna 5.2–5.3 utförts och som bekräftelse på
fullbordandet av överlåtelsen enligt detta Avtal.

5.7

De åtgärder som anges i punkterna 5.2–5.3 ovan ska genomföras vid ett och
samma tillfälle och anses utgöra en och samma transaktion. Om någon av dessa
åtgärder inte genomförs ska Tillträdet endast anses ha skett om den Part som
inte ansvarat för genomförandet av åtgärden medger att tillträde ändå ska anses
ha skett. Ett medgivande enligt ovan ska inte ha någon påverkan på Parts
eventuella rätt till kompensation för motpartens bristande uppfyllelse av detta
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SÄLJARENS GARANTIER
Säljaren garanterar att de följande sakförhållandena och/eller omständigheterna
är riktiga per Tillträdesdagen.
Bolaget

6.1

Bolaget är ett bolag behörigen bildat och registrerat enligt svensk lag, i enlighet
med bifogat registreringsbevis, Bilaga 6.1, och inget beslut har fattats som
medför att innehållet häri kommer att ändras;

6.2

Det enda per
Bolagsavtalet;

6.3

Säljaren är ensam ägare till Andelen, vilken tillsammans med
Kommanditdelägarandelen representerar samtliga andelar och rättigheter till
andelar eller vinst i Bolaget och att Säljarens utfästa insats till Bolaget har
betalats till fullo, och att Andelen är fri från optionsrätt, pant eller andra
belastningar och fritt överlåtbar i enlighet med detta Avtal;

6.4

Bolaget äger inga aktier och har inte heller några intressen i andra bolag,
inkluderande handelsbolag och kommanditbolag;

6.5

Bolaget varken har eller har haft någon personal anställd eller anlitat konsulter
som skulle kunna ha några rättigheter mot Bolaget liknande en anställds
rättigheter;

6.6

Bolaget har inga andra skulder per Tillträdesdagen än sådana skulder som
kommer att redovisas i Tillträdesbokslutet;

Tillträdesdagen

gällande

bolagsavtalet

för

Bolaget

är
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6.7

Bolaget har inga skulder till Säljaren Närstående eller bank/finansiellt institut per
Tillträdesdagen utöver den Externa Skulden;

6.8

Bolaget bedriver inte och har inte bedrivit någon annan verksamhet än att
förvärva, äga och förvalta Fastigheten;

6.9

Bolaget är inte bundet av några avtal utöver vad som framgår av Avtalet eller
tillhandahållits Köparen före Tillträdesdagen;
Fastigheten

6.10

Bolaget är civilrättslig och lagfaren ägare till Fastigheten;

6.11

Fastigheten besväras inte av inteckningar, inskrivningar, servitut eller andra
rättigheter som kan göras gällande i Fastigheten, utöver vad som framgår av
detta Avtal och utdrag ur fastighetsregistret, Bilaga 6.11;

6.12

Fastigheten är inte pantsatt;

6.13

De enda hyresavtal som gäller för Fastigheten och som är ingångna av Bolaget
per Tillträdesdagen är Hyresavtalen;

6.14

Inga andra åtaganden har gjorts gentemot Hyresgästerna än sådana som klart
och tydligt framgår av Hyresavtalen;

6.15

Hyresgästerna har inte framfört krav på åtgärder, återbetalning eller nedsättning
av hyra eller annan kompensation och Hyresgästerna har inte enligt Säljarens
Vetskap någon grund för att framställa några sådana krav med avseende på
tiden fram till och med Tillträdesdagen;

6.16

Det finns inte på Tillträdesdagen några förelägganden mot Bolaget eller
motsvarande från domstol eller myndighet beträffande Fastigheten;

6.17

Fastigheten är fullvärdesförsäkrad till och med Tillträdesdagen på de villkor som
följer av Bilaga 6.17;

6.18

Inga entreprenader eller andra arbeten inom Fastigheten är pågående eller
beställda, enligt Säljarens Vetskap;
Skattefrågor

6.19

Bolaget har fullgjort sin deklarationsskyldighet, rapporteringsskyldighet eller
motsvarande och fullgjort sina betalningar avseende Skatter som har förfallit till
betalning, på föreskrivet sätt och även betalat föreskrivna anmälnings- och
registreringsavgifter till myndigheter;

6.20

Bolaget är inte föremål för skatterevision, förfrågningar från Skatteverket eller
något annat förfarande avseende Skatter. Det föreligger, enligt Säljarens
Vetskap, inte heller någon anledning att anta att revision, granskning, tvist eller
annat förfarande avseende Skatter kan komma att uppstå avseende förhållanden
som föreligger på Tillträdesdagen;

6.21

Utöver de Skatter som intagits i Tillträdesbalansen kommer Bolaget inte att
krävas på några Skatter eller andra myndighetsavgifter beslutade av relevant

8

skattemyndighet som är baserade på omständigheter hänförliga till och
belöpande på tidsperioden före Tillträdesdagen;
6.22

Fastigheten omfattas inte av frivillig skattskyldighet till mervärdesskatt;

6.23

Information om mervärdesskatt som kan bli föremål för jämkning i handling som
Säljaren ska överlämna till Köparen på Tillträdesdagen enligt punkt 5.2d), och
övriga uppgifter i den handlingen kommer att vara rättvisande och korrekta, till
den del hänförliga till åtgärder vidtagna av Bolaget;
Rättsliga angelägenheter

6.24

Bolaget är inte part i och Fastigheten är inte föremål för någon rättegång,
skiljeförfarande, medlingsförfarande, eller annat liknande förfarande och det
finns, enligt Säljarens Vetskap, ingen anledning att anta att sådant förfarande
kommer att inledas; och

6.25

Bolaget eller Säljaren har inte fattat något beslut eller ingett någon ansökan om
Bolagets likvidation och Bolaget eller Säljaren har inte heller mottagit något
föreläggande härom.
Information

6.26

Den information som Säljaren tillhandahållit Köparen har sammanställts i syfte
att ge en i alla väsentliga avseenden korrekt och rättvisande bild av Bolaget och
Fastigheten är i allt väsentligt är korrekt och rättvisande.

7

GARANTIANSPRÅK
Friskrivning

7.1

Utöver vad som uttryckligen framgår av Garantierna ovan i punkten 6 lämnar
Säljaren inte några garantier och påtar sig inte heller i övrigt något ansvar. Allt
annat ansvar som Säljaren eventuellt skulle ha kunnat ha på grund av författning
eller på annan grund, inklusive jordabalken, köplagen och miljöbalken, är härmed
exkluderat och kan inte göras gällande av Köparen på vare sig inom- eller
utomkontraktuell grund. Köparen friskriver således Säljaren, med undantag för
vad som garanterats i punkten 6 ovan, från allt ansvar, vad gäller såväl Bolaget
som Fastigheten, för köprättsliga fel, faktiska fel och brister, andra fel i
Fastighetens fysiska skick, rådighetsfel och så kallade dolda fel.
Påföljder

7.2

Påföljd som kan göras gällande i anledning av samtliga Garantiavvikelser ska
vara reduktion av Köpeskillingen med belopp motsvarande den Förlust som
Köparen förorsakas på grund av Garantiavvikelsen. I den mån avdrag på
Köpeskillingen inte täcker hela Förlusten ska skadestånd utgå. Inga påföljder
enligt köplagen, jordabalken eller någon annan lag, allmänna avtalsrättsliga
principer eller i övrigt ska vara tillgängliga för Köparen.
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Ansvarsbegränsningar
7.3

Inget ansvar ska åligga Säljaren i anledning av Garantiavvikelse, om full
ersättning för skada på grund av en sådan Garantiavvikelse utgår från en
försäkring som var i kraft på Tillträdesdagen eller om Köparen eller Bolaget
erhåller full ersättning från tredjeman. Vidare ska inget ansvar åligga Säljaren i
den utsträckning omständighet eller händelse som ligger till grund för Köparens
krav var känd av Köparen före Tillträdesdagen eller uppkommer till följd av
tillämplig lag som inte var i kraft på Tillträdesdagen innefattande utan
begränsning ändring eller upphävande av lag som var tillämplig på
Tillträdesdagen eller höjning av tillämplig skattesats. Med Köparens kunskap
avses i denna punkt 7.3 kunskap som Cia Ferner har per Tillträdesdagen.

7.4

Inget ansvar ska uppkomma om och i den utsträckning som Säljaren efter eget
val och utan kostnad eller väsentligt hinder för Köparen, avhjälper en
Garantiavvikelse inom 30 Bankdagar från Köparens skriftliga reklamation.

7.5

Om en Förlust (i) är skattemässigt avdragsgill; (ii) beror på att en skattepliktig
intäkt bortfaller; eller (iii) är hänförlig till en obeskattad reserv, ska ersättningen
som ska betalas av Säljaren reduceras med ett belopp som motsvarar den
ersättning som ska betalas multiplicerat med såsom tillämpligt för Köparen eller
Bolaget gällande bolagsskattesats under det aktuella räkenskapsåret.
Tröskelvärden, tak och tidsfrister

7.6

Endast enskilda Garantiavvikelser som innebär rätt till ersättning för Köparen
överstigande 75 000 kronor får göras gällande av Köparen. En nedsättning av
Köpeskillingen/skadestånd får endast göras gällande om sådana enskilda
Garantiavvikelser som får göras gällande enligt föregående mening tillsammans
överstiger 500 000 kronor. I sådant fall ska ersättning utgå från första kronan.
Nyss nämnda begränsningar ska inte gälla i förhållande till Garantiavvikelser
enligt punkt 6.6-6.7 (skulder) och 6.19-6.23 (skatt).

7.7

Säljarens totala ansvar för samtliga Garantiavvikelser ska under alla
omständigheter vara begränsat till 22 procent av Överenskommet
Fastighetsvärde.

7.8

Begränsningar angivna i punkt 7.6 och 7.7 ska inte gälla Garantiavvikelser enligt
punkt 6.3 (ägande Andelen respektive Kommanditdelägarandelen), 6.4 (ägande
i andra bolag), 6.10, (ägande Fastigheten), och 6.12 (Pant) avseende vilka
Säljarens totala ansvar inte ska överstiga Överenskommet Fastighetsvärde
(vilken begränsning under alla omständigheter utgör Säljarens maximala ansvar
under detta Avtal).

7.9

Inget anspråk ska kunna framställas om inte skriftlig reklamation har framställts
till Säljaren inom sextio (60) kalenderdagar från den dag Köparen upptäckte
grunden för kravet. Under alla omständigheter ska Köparens anspråk för att få
göras gällande framställas inom nio (9) månader från Tillträdesdagen, dock att
krav i anledning av Garantiavvikelse avseende Skatter får framställas inom två
(2) månader från det att Köparen erhöll slutligt beslut i frågan som inte kan
överklagas.
Anspråk från tredjeman och regressrätt

7.10

Om Köparen eller Bolaget efter Tillträdesdagen informeras om något anspråk
från tredjeman som kan leda till skada på grund av Garantiavvikelse, ska
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Köparen för att bibehålla rätten att framställa ett anspråk mot Säljaren själv eller
genom Bolaget;
a)

så snart det är praktiskt möjligt och senast inom trettio (30) kalenderdagar
från det datum Köparen informerades om anspråket från tredjeman
meddela Säljaren om detta;

b)

inte göra några medgivanden av skuld, ingå avtal eller kompromiss med
någon person, enhet eller myndighet i anslutning härtill utan att dessförinnan erhålla skriftligt samtycke från Säljaren;

c)

beakta Säljarens skäliga intresse vid vidtagandet av samtliga åtgärder med
anledning av ett sådant krav; och

d)

lämna Säljaren eller Säljarens representanter skälig tillgång till relevant
dokumentation, för att göra det möjligt för Säljarens representanter att
undersöka sådana krav.

7.11

Om Säljaren har betalat Köparen till täckande av ett anspråk på grund av
Garantiavvikelse eller har åtgärdat sådan avvikelse enligt punkten 7.4 och
Köparen och/eller Bolaget därefter har regressrätt mot tredjeman avseende det
belopp som utgjort eller kunnat utgöra basen för ett anspråk mot Säljaren enligt
detta Avtal, ska Köparen respektive Bolaget på Säljarens begäran överlåta
denna rättighet till Säljaren utan vederlag.

8

ÖVERLÅTELSE
Part har inte rätt att överlåta detta Avtal eller rättigheter och skyldigheter
hänförliga till detta Avtal.

9

MEDDELANDEN
Alla meddelanden och annan kommunikation enligt detta Avtal ska anses ha
blivit vederbörligen lämnad eller utförd:
(i)

vid avlämnande för hand, vid tidpunkten för avlämnandet;

(ii)

vid skickande via e-post under normal kontorstid, vid avsändarens
mottagande av bekräftat mottagande av meddelandet eller vid
automatisk mottagandekvittens;

(iii)

vid skickande av rekommenderat brev före kl. 10.00, två (2)
Bankdagar efter postandet;

och i varje fall adresserat som följer:
Till Köparen:
Enligt i ingressen angiven adress.
Att: Cia Ferner
E-post: cia.ferner@barkehus.smedjebacken.se
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Till Säljaren:
Enligt i ingressen angiven adress.
Att: Jonas Källman
E-post: jonas.kallman@smedjebacken.se
eller till sådan annan adress som ska ha meddelats (i enlighet med denna punkt)
den andra Parten.
10

PASSIVITET
Att en Part avstår från att utöva någon rättighet enligt detta Avtal eller avstår från
att påtala vissa förhållanden hänförliga till detta Avtal medför inte att denne har
frånsagt sig rätten att göra så.

11

FULLSTÄNDIGHET, ÄNDRING OCH TILLÄGG

11.1

Detta Avtal utgör det fullständiga avtalet mellan Köparen och Säljaren i anledning
av överlåtelsen av Andelen och Parternas mellanhavanden avseende
Fastigheten (inklusive utan begränsning hyresavtal och tidigare diskussioner om
köpoption avseende Andelen) och ersätter alla tidigare förhandlingar och
överenskommelser oavsett om dessa träffats skriftligen eller muntligen, rörande
innehållet i detta Avtal.

11.2

Ändring av eller tillägg till detta Avtal kräver för sin giltighet att en skriftlig
överenskommelse undertecknas av båda Parter med särskild referens till detta
Avtal.

11.3

Skulle någon bestämmelse i detta Avtal eller del därav befinnas ogiltig, ska detta
inte innebära att Avtalet i dess helhet är ogiltigt utan ska i sådant fall, i den mån
ogiltigheten väsentligen påverkar Parts utbyte av eller prestation enligt Avtalet,
skälig jämkning av Avtalet ske.

12

TVISTELÖSNING
Tvister som uppstår i anledning av detta Avtal ska slutligt avgöras av allmän
domstol.
______________________________
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Detta Avtal har undertecknats elektroniskt den 1 april 2022.

Smedjebackens kommun

Bärkehus AB

_______________________

_______________________

Fredrik Rönning

Ingmar Hellström

_______________________

_______________________

Jonas Källman

Cia Ferner
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Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-01-25
Kommunstyrelsens arbetsutskott

§7

Dnr 2022/00038

Försäljning av anläggningar Allégården
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i
kommunfullmäktige
Smedjebackens kommun säljer anläggningar, enligt anläggningsregister
daterat 2021-12-31, till Backsmedjan Kommanditbolag för 7 998 854 kr.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Backsmedjan Kommanditbolag köper anläggningar, enligt
anläggningsregister, daterat 2021-12-31, från Smedjebackens kommun
för 7 998 854 kr. Köpet finansieras med lån i Kommuninvest.
Ärendebeskrivning
Kommunen har under åren gjort investeringar i fastigheten Smedjebacken
4:7 (Allégården) där kommunen stått för investeringskostnaden. Exempel på
större investeringar är installationen av reservkraftaggregat samt anläggande
av nytt tak i ljusgården.
Anläggningarna, som framgår av anläggningsregister, föreslås nu säljas och
överföras till Backsmedjan Kommanditbolag. Totalt finns ett återstående
restvärde på anläggningarna på 7 998 854 kr. Köpet finansieras genom att
bolaget upptar lån i Kommuninvest.
_____
Beslutsunderlag
Koncernekonomichefens tjänsteskrivelse
Anläggningsregister Allégården – daterad 2021-12-31

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Rapport:

L46AT02

Företag:

SK

Periodiska data för period 202112

Urvalsparametrar:
Period:
Periodbeskrivning:
Begrepp:
Anläggningsgrupp:
Anläggningsid:
Relation:
Relationsvärde:
Dimension 1:
Dimension 2:
Dimension 3:
Dimension 4:
Dimension 5:
Dimension 6:
Dimension 7:
Status:
Avskrivningsbok:
Exkl_konv:
AT period:
Datumkolumn konv.:
Egna kontotyper (CA, CR):
Egna ktotyper Årets ansk (CA):
Egna kontotyper (DN, EP):
Egna kontotyper (DP, DR):
Egna kontotyper (CI):
Visa detaljer:
Visa nollrader:

202112
0
ANL

1275

BOK
1
0
1

0
0

Rapport:

L46AT02

Företag:

SK

Periodiska data för period 202112

Anläggningsbegrepp:

ANL

Anläggningsgrupp:

EL

Anläggning

Beskrivning

Avskr. bok

Från datum

Anskaffning

A1146

RENOVERING VÅTUTRYMMEN ALLÉGÅRDEN

BOK

2020-07-01

22 540

A1214

Laddstolpar 2020

BOK

2021-03-01

69 514

A1275

NÄTVERKSPROJEKT IT

BOK

2021-03-01

A1296

Reservkraft Allégården

BOK

2021-01-01

Årets ansk.

Årets ränta

Årets avskr.

Ack. avskr.

Restvärde

-751

-1 127

21 413

563

69 514

-1 931

-1 931

67 584

1 439

437 305

437 305

-121 473

-121 473

315 833

8 020

1 690 769

1 690 769

-56 353

-56 353

1 634 415

41 620

SUM avskr. bok

BOK

2 220 128

2 197 588

-180 508

-180 883

2 039 245

51 642

SUM
anläggningsgrupp:

EL

2 220 128

2 197 588

-180 508

-180 883

2 039 245

51 642

2022-01-13
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L46AT02

Företag:

SK

Periodiska data för period 202112

Anläggningsbegrepp:

ANL

Anläggningsgrupp:

Hiss

Anläggning

Beskrivning

Avskr. bok

A756

Vårdcentralen ombyggnad hissar

BOK

Från datum

Anskaffning

2017-01-01

Årets ansk.

Årets ränta

Årets avskr.

Ack. avskr.

Restvärde

545 982

-19 716

-151 662

394 320

10 124

SUM avskr. bok

BOK

545 982

-19 716

-151 662

394 320

10 124

SUM
anläggningsgrupp:

Hiss

545 982

-19 716

-151 662

394 320

10 124

2022-01-13
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Företag:

SK

Periodiska data för period 202112

Anläggningsbegrepp:

ANL

Anläggningsgrupp:

LARM

Anläggning

Beskrivning

Avskr. bok

Från datum

Anskaffning

A1017

Lås och Larm 2018

BOK

2019-01-01

A1061

LÅS OCH LARM 2019

BOK

A1189

Allégården lokalanpassning hemsjukvård

A950
A969

Årets ansk.

Årets ränta

Årets avskr.

Ack. avskr.

Restvärde

92 000

-9 200

-27 600

64 400

1 734

2020-01-01

152 879

-15 288

-30 576

122 303

3 822

BOK

2021-03-01

127 177

-10 598

-10 598

116 579

2 566

Lås och Larm 2016

BOK

2017-12-01

21 400

-9 466

-9 466

11 934

551

Lås och larm (2017) proj 93029

BOK

2018-01-01

71 025

-7 103

-28 410

42 615

1 161

127 177

SUM avskr. bok

BOK

464 481

127 177

-51 655

-106 650

357 831

9 834

SUM
anläggningsgrupp:

LARM

464 481

127 177

-51 655

-106 650

357 831

9 834

2022-01-13

Sida 4 / 14

Rapport:

L46AT02

Företag:

SK

Periodiska data för period 202112

Anläggningsbegrepp:

ANL

Anläggningsgrupp:

MARKANL

Anläggning

Beskrivning

Avskr. bok

Från datum

Anskaffning

A1036

Parkering carport Allegården id 93095 (2018)

BOK

2019-01-01

A987

Parkering carport Allegården id 93095

BOK

2018-01-01

Årets ansk.

Årets ränta

Årets avskr.

Ack. avskr.

Restvärde

2 522

-50

-151

2 371

60

750 683

-15 014

-60 055

690 628

17 468

SUM avskr. bok

BOK

753 205

-15 064

-60 206

692 999

17 528

SUM
anläggningsgrupp:

MARKANL

753 205

-15 064

-60 206

692 999

17 528

2022-01-13
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L46AT02

Företag:

SK

Periodiska data för period 202112

Anläggningsbegrepp:

ANL

Anläggningsgrupp:

RESTPOST

Anläggning

Beskrivning

Avskr. bok

A1237

Nedlagd tid projektering Allégårdens reservkraft

BOK

Årets ränta

Från datum

Anskaffning

Årets ansk.

Årets avskr.

Ack. avskr.

Restvärde

2021-03-01

173 021

173 021

-4 806

-4 806

168 215

3 581

SUM avskr. bok

BOK

173 021

173 021

-4 806

-4 806

168 215

3 581

SUM
anläggningsgrupp:

RESTPOST

173 021

173 021

-4 806

-4 806

168 215

3 581

2022-01-13
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Företag:

SK

Periodiska data för period 202112

Anläggningsbegrepp:

ANL

Anläggningsgrupp:

STORKÖK

Anläggning

Beskrivning

Avskr. bok

Från datum

Anskaffning

A1135

KÖKSMASKINER STORKÖK 2014

BOK

2020-07-01

250 124

A1224

Storköksutrustning 2020

BOK

2021-03-01

162 950

Årets ansk.

Årets ränta

Årets avskr.

Ack. avskr.

Restvärde

-12 506

-18 759

231 365

6 253

162 950

-6 790

-6 790

156 160

3 351

SUM avskr. bok

BOK

413 074

162 950

-19 296

-25 549

387 525

9 604

SUM
anläggningsgrupp:

STORKÖK

413 074

162 950

-19 296

-25 549

387 525

9 604

2022-01-13
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Företag:

SK

Periodiska data för period 202112

Anläggningsbegrepp:

ANL

Anläggningsgrupp:

STYRREGL

Anläggning

Beskrivning

Avskr. bok

A1011

Inventarier styr och regler id 9546

BOK

Från datum

Anskaffning

2018-01-01

Årets ansk.

Årets ränta

Årets avskr.

Ack. avskr.

Restvärde

37 610

-2 507

-10 030

27 580

723

SUM avskr. bok

BOK

37 610

-2 507

-10 030

27 580

723

SUM
anläggningsgrupp:

STYRREGL

37 610

-2 507

-10 030

27 580

723

2022-01-13
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Företag:

SK

Periodiska data för period 202112

Anläggningsbegrepp:

ANL

Anläggningsgrupp:

VENTKANAL

Anläggning

Beskrivning

Avskr. bok

A1188

Allégården lokalanpassning hemsjukvård

A1198

Energieffektivsering Allégården tom 2020

Årets ränta

Från datum

Anskaffning

Årets ansk.

Årets avskr.

Ack. avskr.

Restvärde

BOK

2021-03-01

508 709

508 709

-10 598

-10 598

498 111

10 562

BOK

2021-03-01

89 731

89 731

-1 869

-1 869

87 861

1 863

SUM avskr. bok

BOK

598 440

598 440

-12 467

-12 467

585 972

12 425

SUM
anläggningsgrupp:

VENTKANAL

598 440

598 440

-12 467

-12 467

585 972

12 425

2022-01-13
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Företag:

SK

Periodiska data för period 202112

Anläggningsbegrepp:

ANL

Anläggningsgrupp:

VVASANITET

Anläggning

Beskrivning

Avskr. bok

A1145

RENOVERING VÅTUTRYMME LYKTAN ALLÉGÅRDEN BOK

Från datum

Anskaffning

2020-07-01

Årets ansk.

Årets ränta

Årets avskr.

Ack. avskr.

Restvärde

202 856

-10 143

-15 214

187 642

5 071

SUM avskr. bok

BOK

202 856

-10 143

-15 214

187 642

5 071

SUM
anläggningsgrupp:

VVASANITET

202 856

-10 143

-15 214

187 642

5 071

2022-01-13
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Företag:

SK

Periodiska data för period 202112

Anläggningsbegrepp:

ANL

Anläggningsgrupp:

VÄRMERÖR

Anläggning

Beskrivning

Avskr. bok

Från datum

Anskaffning

A1154

ENERGIEFFEKTIVISERING ALLÉGÅRDEN

BOK

2020-07-01

258 355

A1199

Energieffektivisering Allégården tom 2020

BOK

2021-03-01

134 596

Årets ansk.

Årets ränta

Årets avskr.

Ack. avskr.

Restvärde

-6 459

-9 688

248 666

6 459

134 596

-2 804

-2 804

131 792

2 795

SUM avskr. bok

BOK

392 950

134 596

-9 263

-12 492

380 458

9 253

SUM
anläggningsgrupp:

VÄRMERÖR

392 950

134 596

-9 263

-12 492

380 458

9 253

2022-01-13

Sida 11 / 14

Rapport:

L46AT02

Företag:

SK

Periodiska data för period 202112

Anläggningsbegrepp:

ANL

Anläggningsgrupp:

YTAINRE

Anläggning

Beskrivning

Avskr. bok

Från datum

Anskaffning

A1105

HANDIKAPPANPASSNING 2010-2018

BOK

2020-07-01

A1144

RENOVERING VÅTUTRYMMEN LYKTAN

BOK

A1159

RENOVERING VÅTUTRYMME LYKTAN,

A1187

Årets ansk.

Årets ränta

Årets avskr.

Ack. avskr.

Restvärde

43 682

-2 912

-4 368

39 314

1 092

2020-07-01

225 396

-15 027

-22 541

202 855

5 635

BOK

2020-07-01

41 659

-2 777

-4 166

37 493

1 041

Allégården lokalanpassning hemsjukvård

BOK

2021-03-01

635 886

635 886

-35 329

-35 329

600 557

12 994

A1191

Lokalanpassning Allégården

BOK

2021-03-01

100 919

-5 046

0

0

1 859

A1219

Allégården lokalanpassning dagverksamhet

BOK

2021-03-01

460 915

460 915

-25 608

-25 608

435 308

9 419

A1227

Lokalanpassning Lyktan Allégården, "Fixarverkstan"

BOK

2021-03-01

494 537

494 537

-27 476

-27 476

467 061

10 106

SUM avskr. bok

BOK

1 902 075

1 692 257

-114 175

-119 487

1 782 588

42 146

SUM
anläggningsgrupp:

YTAINRE

1 902 075

1 692 257

-114 175

-119 487

1 782 588

42 146

2022-01-13
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Rapport:

L46AT02

Företag:

SK

Periodiska data för period 202112

Anläggningsbegrepp:

ANL

Anläggningsgrupp:

YTTERTAK

Anläggning

Beskrivning

Avskr. bok

A1297

Tak ljusgården - Allégården

BOK

Årets ränta

Från datum

Anskaffning

Årets ansk.

Årets avskr.

Ack. avskr.

Restvärde

2021-11-01

1 000 034

1 000 034

-5 555

-5 555

994 478

4 172

SUM avskr. bok

BOK

1 000 034

1 000 034

-5 555

-5 555

994 478

4 172

SUM
anläggningsgrupp:

YTTERTAK

1 000 034

1 000 034

-5 555

-5 555

994 478

4 172

2022-01-13
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Rapport:

L46AT02

Företag:

SK

Periodiska data för period 202112
Summa anläggningsgrupp

Avskr. bok

BOK

Anläggningsgrupp

Beskrivning

EL

El

Hiss

Hissar

545 982

LARM

Larm och lås

464 481

MARKANL

Markanläggning (parkering mm)

753 205

RESTPOST

Restpost

173 021

173 021

STORKÖK

Storköksutrustning

413 074

162 950

STYRREGL

Styr- och regler

-2 507

-10 030

27 580

723

VENTKANAL

Ventilation rör/kanal

598 440

598 440

-12 467

-12 467

585 972

12 425

VVASANITET

VA, santitet

202 856

-10 143

-15 214

187 642

5 071

VÄRMERÖR

Värmesystem rör

392 950

134 596

-9 263

-12 492

380 458

9 253

YTAINRE

Inre ytskikt

1 902 075

1 692 257

-114 175

-119 487

1 782 588

42 146

YTTERTAK

Yttertak

1 000 034

1 000 034

-5 555

-5 555

994 478

4 172

SUM avskr. bok

BOK

8 703 856

6 086 062

-445 155

-705 002

7 998 854

176 105

2022-01-13

Anskaffning

Årets ansk.

Årets avskr.

Ack. avskr.

Restvärde

2 220 128

2 197 588

-180 508

-180 883

2 039 245

51 642

-19 716

-151 662

394 320

10 124

-51 655

-106 650

357 831

9 834

-15 064

-60 206

692 999

17 528

-4 806

-4 806

168 215

3 581

-19 296

-25 549

387 525

9 604

127 177

37 610

Årets ränta
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-12-21
Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 97

Dnr 2021/00537

Översyn av säkerhets- och beredskapsorganisation
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Informationen godkänns.
Ärendebeskrivning
För att skapa en robust säkerhets- och beredskapsorganisation och därmed
även minska sårbarheten i händelse av kris och samhällsstörningar har
beredskapsorganisationen i kommunen setts över. Det är angeläget att skapa
förutsättningar för ökad uthållighet och kontinuitet samt säkerställa
ledningskapaciteten. Den som ansvarar för en verksamhet i vardagen, gör det
också under samhällsstörningar som olycka, kris eller krig enligt
ansvarsprincipen, vilket är en av hörnpelarna i krishanteringen. Vid kriser
och samhällsstörningar behöver kommunen arbeta samordnat för att
underlätta hanteringen och minska konsekvenserna.
Bedömningen är att det behövs två individer som arbetar med samordningen
av säkerhets- och beredskapsfrågor liksom med civilt försvar. Idag utförs
arbetet huvudsakligen av trygghetschef. Kansliavdelningen förstärks därför
med en beredskapssamordnare på deltid med en tjänstgöringsgrad på 40 %
från 1 januari 2022. Beredskapssamordnarens arbetsuppgifter blir att bistå
kommunchef och trygghetschef i beredskaps- och säkerhetsarbetet.
Beredskapssamordnaren ska även kunna leda eventuellt krisstabsarbete vid
trygghetschefens frånvaro. Samverkan med räddningstjänsten är en del av
uppdraget.
Tjänsten kommer att delas med personalavdelningen och befintlig tjänst som
HR-specialist på personalavdelningen görs om så att medarbetaren arbetar
60 % på personalavdelningen och 40 % på kansliet. Det här gör att det blir
en flexibilitet och vid behov kan beredskapssamordnarens arbetsuppgifter
helt övergå till stabsarbete. Den förändrade bemanningen på
personalavdelningen möjliggörs genom förändrade arbetssätt och
omfördelning av arbetsuppgifter både inom avdelningen och förvaltningen.
Förslaget ryms i befintlig budget.
_____
Beslutsunderlag
Kommunchefens tjänsteskrivelse

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

1(1)

Sida

TJÄNSTESKRIVELSE
Referens

2022-01-28

KS102 2022/00060

Kansliavdelningen
Mona Hyttsten, 0240-660117
mona.hyttsten@smedjebacken.se
Kommunstyrelsen

Avsägelse Stiftelsen Barkens Ångbåtar
Förslag till beslut
Ny representant utses.
Ärendebeskrivning
Helena Andersson (S) har avsagt sig uppdraget som kommunens
representant i styrelsen för Stiftelsen Barkens Ångbåtar.
Beslutsunderlag

Avsägelse inlämnad 2022-01-24

Beslutet ska skickas till
Stiftelsen Barkens Ångbåtar

1(1)

Datum

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-12-21
Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 98

Dnr 2021/00525

Riktlinjer för distansarbete
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Riktlinjer för distansarbete godkänns.
Ärendebeskrivning
Smedjebackens kommun vill verka på bred front för att vara en attraktiv
arbetsgivare och för att våra medarbetare ska ha ett hållbart arbetsliv. Den
tekniska utvecklingen och nya arbetssätt under coronapandemin har
möjliggjort en ökad flexibilitet vad gäller när, var och hur arbete kan utföras.
Geografisk närhet har visat sig inte alltid vara lika avgörande. Många
medarbetare har upplevt hemarbetets flexibilitet som något positivt varför
kommunen även fortsättningsvis vill möjliggöra ett mer flexibelt arbetssätt.
Det är viktigt att även uppmärksamma de utmaningar som arbetssättet
innebär. Gränsen mellan arbete och fritid utmanas och tillfällen till mer
spontana samarbeten kan minska. Kontroll och inflytande över det som
händer ersätts av en större förväntan på tillit och enskilt ansvarstagande. Det
moderna och flexibla arbetslivet har många fördelar men ställer också nya
krav på arbetssätt, teknik, lokaler och ledarskap.
Riktlinjer för distansarbete har tagits fram med syfte att vägleda chefer och
medarbetare till överenskommelser om distansarbete som blir positiva för
medarbetare och verksamheter.
_____
Beslutsunderlag
Personalchefens tjänsteskrivelse
Riktlinjer för distansarbete

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

1(1)

Riktlinjer för distansarbete

Antagen i XXX den XXXX-XX-XX § XXX
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1. Inledning
Smedjebackens kommun vill verka på bred front för att vara en attraktiv arbetsgivare och
för att våra medarbetare ska ha ett hållbart arbetsliv. Den tekniska utvecklingen och nya
arbetssätt under coronapandemin har möjliggjort en ökad flexibilitet vad gäller när, var
och hur arbete kan utföras. Geografisk närhet har visat sig inte alltid vara lika avgörande.
Många medarbetare har upplevt hemarbetets flexibilitet som något positivt varför
kommunen även fortsättningsvis vill möjliggöra ett mer flexibelt arbetssätt.

2. Definition
Kommunen tar stöd i EU:s ramavtal om distansarbete för definition. Enligt avtalet
definieras distansarbete som ”ett sätt att organisera och/eller utföra arbete med
användande av informationsteknik inom ramen för ett anställningsavtal eller
anställningsförhållande, där arbete, som också kan utföras i arbetsgivarens lokaler,
regelbundet utförs utanför dessa lokaler”.
Att en arbetstagare vid enstaka tillfällen arbetar hemifrån eller på annan plats än
huvudarbetsplatsen är inte samma sak som att arbeta på distans enligt europeiska
ramavtalets mening.

3. Syfte
Riktlinjen beskriver hur kommunen ser på distansarbete och hemarbete, anger
grundläggande förutsättningar samt ramar att förhålla sig. Riktlinjen är en del av, och
utgör avtalsinnehåll, till den skriftliga överenskommelse som ska träffas mellan
arbetsgivaren och medarbetaren i de fall distansarbete sker regelbundet. Handlar det om
tillfälligt hemarbete ses rutinen som en vägledning i det förebyggande systematiska
arbetsmiljöarbetet.

4. Vägledande synsätt
Distansarbete eller tillfälligt hemarbete har visat sig för många medarbetare innebära
fördelar såsom ökad flexibilitet, effektivitet och lättare att få ihop livspusslet. Färre resor
ger dessutom mindre klimatpåverkan. Det är viktigt att även uppmärksamma de
utmaningar som arbetssättet innebär. Gränsen mellan arbete och fritid utmanas och
tillfällen till mer spontana samarbeten kan minska. Kontroll och inflytande över det som
händer ersätts av en större förväntan på tillit och enskilt ansvarstagande. Det moderna och
flexibla arbetslivet har många fördelar men ställer också nya krav på arbetssätt, teknik,
lokaler och ledarskap. Smedjebackens kommun uppmuntrar till flexibilitet och nya
arbetssätt men det får aldrig äventyra vår förmåga att utföra våra uppdrag gentemot
kommunens medborgare, besökare, företag och andra organisationer. Graden av
flexibilitet ska alltid vägas mot behov som är viktiga för såväl individen, gruppen, den
enskilda verksamheten och kommunen som helhet. Det kommer finnas verksamheter som
inte kan tillåta stor grad av flexibilitet av olika skäl och det kommer finnas verksamheter
som kan erbjuda större grad av flexibilitet. Det finns även arbetsuppgifter som lämpar sig
väl för distansarbete och det finns arbetsuppgifter som måste utföras på arbetsplatsen, inte
minst med hänsyn till risken att annars exponera känslig information.
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5. Grundläggande förutsättningar för distansarbete
Oavsett om det handlar om distansarbete eller tillfälligt hemarbete ska en risk- och
konsekvensanalys upprättas med syfte att beakta arbetsmiljön för såväl den medarbetare
som ska arbeta på distans som medarbetare som arbetar på huvudarbetsplatsen. Sker
distansarbete regelbundet behöver därutöver en skriftlig överenskommelse upprättas
mellan arbetsgivaren och medarbetaren. Den skriftliga överenskommelsen kompletteras
med dessa riktlinjer för att tydliggöra förväntningar och ansvar. Beslut om distansarbete
fattas enligt gällande delegationsordning. Tillfälligt hemarbete sker genom muntlig
överenskommelse mellan närmaste chef och medarbetare. Vid tillfälligt hemarbete ses
riktlinjerna som vägledning i det förebyggande systematiska arbetsmiljöarbetet.
5.1 Arbetsuppgifter och uppföljning
Arbetsgivaren/chefen bedömer vilka arbetsuppgifter som är lämpliga att utföra på distans.
Detta ska dokumenteras. I praktiken innebär det att chef och medarbetare tillsammans
definierar arbetsuppgifter som lämpar sig för distansarbete, eventuella mål för dessa samt
kommer överens om hur arbetet ska redovisas och följs upp. Detta arbete genomförs med
fördel tillsammans med hela arbetsgruppen med syfte att nå samsyn och därmed minska
risken för konflikter. På SuntArbetsliv finns aktuell forskning och användbara verktyg att
ta del av.
5.2 Anställningsvillkor
Verksamhetens behov och krav styr var arbetet ska utföras och arbetsgivaren kan med
kort framförhållning kräva att medarbetaren kommer till den fysiska arbetsplatsen. Den
skriftliga överenskommelsen kan sägas upp med kort varsel om behoven i verksamheten
så kräver eller om arbetsgivaren, eller medarbetaren, gör bedömningen att distansarbetet
inte fungerar väl. Anställningsvillkor, tider för arbetets utförande och kollektivavtal
påverkas inte vid distansarbete. Medarbetaren omfattas av samma policys, rutiner,
riktlinjer och regler för arbetet som gäller på huvudarbetsplatsen. Under arbetstid ska
medarbetare vara tillgänglig för kollegor och andra intressenter via e-post, telefon eller
andra digitala kanaler som kommunen använder oavsett var denne befinner sig.
5.3 Huvudarbetsplats
Kommunens utgångspunkt är att arbete i första hand utförs på medarbetares ordinarie
fysiska arbetsställe, huvudarbetsplats. Medarbetare förväntas utföra huvuddelen av sitt
arbete på huvudarbetsplatsen. Oavsett kommunens ställningstagande till
huvudarbetsplats (tjänsteställe) påverkar det inte var tjänstestället rent skatterättsligt
finns. Vad som utgör tjänsteställe regleras i skattelagstiftningen och är inte en fråga som
arbetsgivaren kan reglera.
5.4 Omfattning av distansarbete
Omfattningen av distansarbete ska framgå av den skriftliga överenskommelsen.
Omfattning kan anges som antal dagar/vecka/månad/år, vissa angivna veckodagar, viss
procent av sysselsättningsgraden, vissa årstider eller perioder under året. Ur ett
arbetsmiljöperspektiv bör distansarbete inte förekomma regelbundet mer än en till tre
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dagar per vecka. Det kan finnas situationer då det är befogat att erbjuda distansarbete i
större omfattning, till exempel vid svårigheter att rekrytera kompetens eller av medicinska
skäl. Oavsett vad som reglerats gällande omfattning i den enskilda överenskommelsen
kan avvikelse ske med kort varsel.

5.5 Utrustning
Kommunen tillhandahåller personliga arbetsredskap för att underlätta mobilt och flexibelt
arbete såsom bärbar dator, mobiltelefon, hörlurar etc. Då överenskommelse om
distansarbete alltid sker på frivillig basis kan medarbetare inte kräva viss arbetsutrustning
om motsvarande utrustning finns på arbetsplatsen. Utgångspunkten är att kommunen inte
står för kostnader som kan uppstå på grund av att distansarbete såsom möbler, belysning
eller internetuppkoppling. Närmaste chef kan ändå göra en individuell bedömningen och,
i undantagsfall, utlåna utrustning som behövs för att möjliggöra distansarbete. Detta ska
i så fall tydliggöras i den skriftliga överenskommelsen. Chef ansvarar för att den
utrustning som lämnas till medarbetaren är betryggande ur arbetsmiljösynpunkt och att
det finns skyddsanordningar och instruktioner för utrustningen. Arbetsgivaren ansvarar
för service på utrustningen. Det är ingen skillnad i händelse av om arbetsgivarens
utrustning skulle gå sönder på ordinarie arbetsplats eller annan plats.
5.6 Leda på distans
När chefer och medarbetare inte alltid ses fysiskt i vardagen behöver nya rutiner för
avstämningar och uppföljning skapas både för gruppen och för de enskilda medarbetarna.
Uppdrag, resultat och arbetsmiljö är i fokus och chefens förväntningar på medarbetare
ska vara tydliga. Stöd, tips och råd för distansledarskap finns på SuntArbetsliv och genom
att ta del av Iknows utbildningsfilmer.
5.7 Upphörande av distansarbete
En överenskommelse om distansarbete ska tidsbegränsas till att omfatta som längst tolv
månader. Det är möjligt för båda parter att med omedelbar verkan säga upp
överenskommelsen om distansarbetet utan att behöva uppge några skäl. Medarbetaren
återgår till ordinarie huvudarbetsplats så snart arbetsgivaren eller medarbetaren själv vill
det. Utrustning som eventuellt anskaffats för distansarbetet ska återlämnas till
kommunen.

6. Arbetsmiljöansvar vid distansarbete
Vid distansarbete begränsas arbetsgivaren möjlighet att upptäcka, hantera och
åtgärda eventuella arbetsmiljöproblem som kan uppsåt på distansarbetsplatsen.
Dialog och samarbete mellan chef och medarbetare blir därför extra viktigt.

3

6.1 Chefens ansvar
Chefen har arbetsmiljöansvaret när medarbetaren arbetar på distans likväl som på
arbetsplatsen. Chef och medarbetare ska kontinuerligt föra en dialog om de fysiska,
organisatoriska och sociala förutsättningarna för distansarbete och chefen ska försäkra sig
om att arbetsmiljön är god. Chefen ska även vid distansarbete samverka med
skyddsombuden kring frågor som rör arbetsmiljön.
6.2 Medarbetarens ansvar
Även medarbetare har ett arbetsmiljöansvar som innebär att följa rutiner och meddela
behov av stöd. Medarbetare har ansvar att samverka och samarbeta med såväl chef som
med andra medarbetare. Om du som medarbetare upplever att något inte fungerar är det
viktigt att du meddelar det till chef eller ditt skyddsombud. Vid regelbundet distansarbete
är det viktigt att rätt arbetsutrustning används och att arbetsutrymmet är utformat och
inrett så att det är lämpligt ur arbetsmiljösynpunkt. Chef och medarbetare har ett
gemensamt ansvar för en väl fungerande dialog trots distansarbete.

7. Försäkringar och arbetsskada vid distansarbete
7.1 Arbetsskada
I det fall en skada inträffar i medarbetares hem finns inte samma självklara koppling till
arbetet som om skadan skett på huvudarbetsplatsen. Försäkringsskyddet kan därmed vara
något svagare. Skälet till det svagare skyddet är att arbetsgivaren inte har något inflytande
över eventuella skaderisker i medarbetares hem eller på andra platser. På AFA Försäkring
finns mer information om arbetsskador och trygghetsförsäkring vid arbetsskada, TFAKL. I händelse av skada görs anmälan på samma sätt som om skadan skett på
huvudarbetsplatsen.
7.2 Skador på egendom
Arbetsgivaren har inte möjlighet att försäkra en medarbetares hem och distansarbete
förutsätter att medarbetare har en hemförsäkring. Det är svårt att förutsäga hur eventuella
skador på annat än arbetsgivarens egendom kommer att hanteras. En förutsättning för att
arbetsgivaren enligt ansvarsförsäkringen ska anses vara skadeståndsskyldig, är att
arbetsgivaren ska ha orsakat skadan genom oaktsamhet eller försumlighet. Medarbetare
ska begränsa risker och förebygga skador genom att följa de rutiner som gäller för
hantering av arbetsutrustning.
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8. Informationssäkerhet och sekretess
Distansarbete och tillfälligt hemarbete kan öka riskerna för att uppgifter som inte ska
spridas exponeras för obehöriga, därför är vissa uppgifter inte lämpliga att utföra utanför
huvudarbetsplatsen. Notera att till obehöriga räknas här även närstående till
medarbetaren. För uppgifter som omfattas av sekretess gäller särskilt strikta regler.
Huvudregeln är att sådana handlingar inte tas från huvudarbetsplatsen om inte närmaste
chef har gett sitt tillstånd i det enskilda fallet. För handlingar som innehåller uppgifter
som inte innehåller sekretess, men som ändå inte bör spridas, är det medarbetarens ansvar
att iaktta försiktighet så att obehöriga inte får tillgång till den informationen.
För att minska risken för att obehöriga ska få åtkomst till känslig eller sekretessbelagd
information, ska mobila enheter aldrig lämnas olåsta och papper som innehåller uppgifter
som inte bör spridas, ska inte lämnas framme. Utskrivna dokument, som innehåller
uppgifter som inte ska spridas, ska tas med till kontoret för att kastas eller strimlas där.
Inga dokument med känsligt innehåll, inbegripet personuppgifter, ska kastas i hushållets
soptunna eller i offentlig pappersåtervinning eller soptunna, om dokumenten inte
strimlats först. Om ärenden diskuteras muntligt, till exempel via Teams eller telefon, ska
detta göras i avskildhet från obehöriga. Om information kommit i orätta händer ska detta
direkt anmälas till närmaste chef som i sin tur anmäler detta till dataskyddsombud. Den
information som används i arbetet ska ha samma skydd oberoende av om den hanteras på
distans eller på huvudarbetsplatsen.

Bilaga
Enskild överenskommelse om distansarbete

5

Bilaga till riktlinjer för distansarbete

Enskild överenskommelse om distansarbete
Vid förfrågan om distansarbete ska chefen först göra en individuell bedömning:
1. Individuell bedömning
Chefen ska göra en individuell bedömning i varje enskilt fall grundat på
medarbetarens förfrågan och behov och som vägs mot verksamhetens och
gruppens behov av att medarbetaren arbetar på sin arbetsplats.

Chefens och medarbetaren gör en gemensam risk och konsekvensanalys:
2. Riskanalys
Tekniken, behov av utrustning, sekretess, försäkring, arbetsmiljö, personliga
förutsättningar osv. Det är viktigt att detta följs upp. Förändringar i
arbetsuppgifter, distansarbetsmiljö och personliga förutsättningar ska löpande
beaktas i en ny eller kompletterad riskanalys.
Punkt 1 och 2 ovan genomförs med fördel tillsammans med hela arbetsgruppen.

Chefen och medarbetare tecknar gemensamt en enskild överenskommelse om
distansarbete:
3. Enskild överenskommelse:
Här kan det, vid behov, framgå:
o
o
o
o
o

Omfattning
Arbetsuppgifter
Mål med arbetsuppgifter
Uppföljningsrutin
Vilka arbetsuppgifter eller möten som kräver fysisk tillgänglighet på
arbetsplatsen
o Tillgänglighet och inställelsetid
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Medarbetarundersökning 2019-2021
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Rapporten godkänns.
Ärendebeskrivning
Under hösten 2019 genomfördes en gemensam medarbetarundersökning
inom Smedjebackens kommunkoncern. Hösten 2021 genomfördes en
uppföljande undersökning. Medarbetarundersökningen har genomförts med
hjälp av ett systemstöd i form av en enkätundersökning som distribuerats via
e-post till kommunkoncernens samtliga medarbetare samt länk på SmeNet.
Respondenterna är anonyma. Enkäten behandlar frågor inom områdena
organisatorisk och social arbetsmiljö (utifrån arbetsmiljöverkets föreskrift
AFS 2015:4) och hållbart medarbetarengagemang, HME. Hållbart
medarbetarengagemang är ett verktyg som erbjuds av Sveriges kommuner
och regioner för att utvärdera arbetsgivarpolitiken och ger möjlighet till
analys och jämförelse med andra kommuner.
Nedan en förklaring till vilka frågeställningar som ingår i HME.

Källa: Sveriges kommuner och regioner, SKR

Personalavdelningen ansvarar för undersökningens genomförande
tillsammans med nämndsekreterare som utgör administrativt stöd inom varje
förvaltning. Resultat av undersökningen presenteras inom kommunen på
koncernnivå, förvaltningsnivå, bolagsnivå och enhetsnivå. En rutin och
arbetsmaterial finns framtagen som stöd till chefer för fortsatt arbete på
enhetsnivå tillsammans med medarbetarna i form av workshops. Planen är
att medarbetarundersökningen ska genomföras vartannat år.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

1(2)
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Resultat
En presentation som visar jämförelse mellan 2019 och 2021 års
medarbetarundersökning bifogas. Sammantaget kan konstateras ett något
bättre resultat för 2021 än 2019. Ett bättre resultat indikeras inom områden
med frågor kopplade till styrning, arbetsbelastning, ledarskap, återhämtning,
motivation och utveckling samt säkerhet. Oförändrat eller något sämre
resultat indikeras inom områdena handlingsutrymme och stöd.
HME ger ett totalindex som beräknas utifrån resultaten för tre delindex;
motivation, ledarskap och styrning. Ett högt värde (max 100) indikerar
en hög nivå på hållbart medarbetarengagemang. Resultatet för HME 2021
visar att totalindex för Smedjebackens kommunkoncern har ökat från 80
till 81 sedan förra mätningen. Totalindex för alla kommuner (ovägt medel)
79 (2021).
_____
Beslutsunderlag
Personalchefens tjänsteskrivelse
Medarbetarundersökning 2019 och 2021, presentation

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

2(2)

Medarbetarundersökning
Smedjebackens kommunkoncern
Jämförelse 2019 och 2021

Vilken organisation tillhör du?

Vilken organisation tillhör du?
Omsorgsförvaltningen
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Kommunstyrelseförvaltningen
Familje- och utbildningsförvaltningen
Bärkehus
SEAB/SENAB
Obesvarat
Totalt

Antal
104
40
38
223
37
12
1
455

Procent
22,9%
8,8%
8,4%
49,0%
8,1%
2,6%
0,2%
100%

Antal
157
41
26
168
46
29
0
467

Procent
33,6%
8,8%
5,6%
36,0%
9,9%
6,2%
0,0%
100%

Känner du till kommunens värdegrund?

Svarsalternativ
• Likertskala – mäter medarbetarnas uppfattningar
• Medarbetaren tar ställning till påståenden

Områden som behandlas i enkäten
•
•
•
•
•
•
•
•

Styrning
Arbetsbelastning
Handlingsutrymme
Ledarskap
Stöd
Motivation och utveckling
Återhämtning
Säkerhet och hälsa

Enkäten utgår från Prevents enkät om Organisatorisk och social arbetsmiljö
(OSA) samt SKRs enkät om Hållbart medarbetarengagemang (HME).

Styrning

1 = Stämmer mycket dåligt
5 = Stämmer mycket bra

Arbetsbelastning

1 = Stämmer mycket dåligt
5 = Stämmer mycket bra

Handlingsutrymme

1 = Stämmer mycket dåligt
5 = Stämmer mycket bra

Ledarskap

1 = Stämmer mycket dåligt
5 = Stämmer mycket bra

Stöd

1 = Stämmer mycket dåligt
5 = Stämmer mycket bra

Motivation och utveckling

1 = Stämmer mycket dåligt
5 = Stämmer mycket bra

Återhämtning

1 = Stämmer mycket dåligt
5 = Stämmer mycket bra

1 = Stämmer mycket dåligt
5 = Stämmer mycket bra

Säkerhet och hälsa

Delindex ledarskap HME

Delindex motivation HME

Delindex styrning HME

Totalindex HME

Tips för att öka svarsfrekvensen i medarbetarundersökningen!
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Verksamhetsberättelse och bokslut 2021 kommunstyrelsens samhällsbyggnadsförvaltning
Samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Frågan lämnas öppen.
Ärendebeskrivning
Verksamhetsberättelse och bokslut 2021 för kommunstyrelsens
samhällsbyggnadsförvaltning har upprättats. Resultatet är preliminärt
då bokslutsarbetet inte har stängt.
_____
Beslutsunderlag
Verksamhetsberättelse och bokslut för kommunstyrelsens
samhällsbyggnadsförvaltning 2021

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

1(1)

Verksamhetsberättelse för
KS Samhällsbyggnadsförvaltning 2021

Samhällsbyggnadsförvaltning KS
Tkr

Teknik inkl. kapitalkostn.
varav Fastigheter
varav Gator och vägar
varav Park o Idrott
varav Skog
AME
Integration
Kost
Näringsliv
Fritid
Räddningstjänst

Bokslut 2021
Budget Utfall Avvikelse
33 512 33 455
57

Bokslut 2020
Budget
Utfall Avvikelse
34 440 33 549
891

3 460

2 934

526

3 000

2 212

788

18 439

17 957

481

18 817

18 766

52

11 613

12 562

-949

12 546

12 817

-271

0

2

-2

77

-246

323

7 678
-1 097
-365
4 803
6 863
9 928
61 321

7 416
-52
-12
3 875
7 252
9 957
61 891

262
-1 045
-353
928
-389
-29
-570

8 452
-1 562
0
5 062
6 791
9 513
62 696

10 410
-821
471
3 929
6 474
10 116
64 128

-1 958
-741
-471
1 133
317
-603
-1 432

Verksamhetsbeskrivning
Kommunstyrelsens del av samhällsbyggnadsförvaltningen utgörs av avdelningarna: tekniska
kontoret, arbetsmarknad och integration, kost, näringsliv, fritid samt räddningstjänst. I
samhällsbyggnadsförvaltningen ingår även avdelningarna kultur och bibliotek samt miljöoch bygg. Dessa avdelningar redovisar till sina respektive nämnder.

Årets händelser
Inom Tekniska avdelningen har man arbetat med renoveringen och tillbyggnaden av Röda
Berga. Arbetet beräknas pågå även under 2022. Ventilationen i Brustorpets förskola byts ut
efter myndighetskrav. Arbetet med energieffektivisering i kommunen fastigheter fortgår.
Under året har en ny DUA överenskommelse gjorts med Arbetsförmedlingen. Utifrån
överenskommelsen har AME fått medel från arbetsförmedlingen för ett projekt för att
identifiera och kartlägga arbetslösa ungdomar.
Medel från Arbetsförmedlingen har möjliggjort att ett antal Ungdomsjobb har kunnat
skapats för ungdomar mellan 18 - 24 år som slutat gymnasiet eller tillhör KAA,
Samverkansgruppen Arbetsmarknadsgruppen har formerats och har regelbundna möten
En väg in (EVI) har utvärderats och beslut har tagits i den Lokala styrgruppen (LSG) i
Västerbergslagen om en fortsatt verksamhet i Smedjebacken. Under året har man även
rekrytering av ny chef för AME. Den nya chefen tillträdde den 4 april.
Handlingshjälpen fortsatte fram till den 30 juni. Tjänsterna har genomförts med hjälp av en
utlånad personal från Omsorgsförvaltningen och två personer som haft Extra tjänster via
Arbetsförmedlingen.

Organisationsförändringarna inom Arbetsmarknadsenheten har fortsatt och
Medborgarkontoret överflyttades till Medborgarservice fr.o.m. maj 2021. Fortsatt finns ett
nära samarbete mellan enheterna kring mottagandet.
From maj så består arbetsmarknadsenheten av en samordnare och 30% av chefstjänst.
Under året har sammanlagt 19 personer anvisats och tagits emot av enheten vilket ska
jämföras med de 12 beslutats av Länsstyrelsen. Majoriteten, 12 personer har tagits emot
under det senaste halvåret.
Inom Kostavdelningen har förskolan Strandängen tagits i drift enligt plan. Stegelbackens
skola har öppnat upp som evakueringskök för Röda Berga. Restaurang Gläntan har varit
stängd under delar av 2021 och byggds om. Glädjande nog kunde Glänta öppna efter
sommaren och tar emot interna gäster. Kylda matlådor för omsorgstagare med
biståndsbeslut produceras också i köket. Kostchefen avslutade sin anställning under hösten
2021 och en ny kostchef tillträdde sin tjänst 1 januari 2022. Inköp genom E-handelsprojektet
har startat upp under sen höst och några av kökspersonalen utbildas men
utbildningsinsatser fortsätter in i 2022. Arbetet med minskat matsvinn i dalarna har fortsatt.
Projektet som startade upp arbetet har avslutats men fortsatt arbete har överlämnats till
Offentlig Gastronomi. Arbetet går nu att följa via avfallsplandalarna.se.
Näringslivet i Smedjebacken mår i huvudsak bra och många företagare har fyllda
orderböcker. Ovako har anställt närmare 45 personer under året och behovet av nya
medarbetare är fortsatt högt. Förutom det sker det nyetableringar av verksamheter i
Smedjebacken och kommunen kan se att det är fler nyetableringar än tidigare.
Fritidsavdelningen har under året fokuserat på arbetet kring Herosfältet. Avdelningen har
fortsatt arbetet med rutiner och arbetsmetoder i samverkan med Bärkehus. Projekt
vandringslyftet (Hiking Dalarna) har fortlöpt och 95 % av kommunens vandringsleder är
kartlagda och inritade i Naturkartan och Geosecma. Medel för byutveckling har fallit väl ut
och en separat rapport kommer att sammanställas för detta projekt. Projekt Gilla Rörelse
har pågått under året och fritidschef har varit projektledare. Projektet har lett till att
föreningarna har skapat nya covidanpassade aktiviteter samt kunna köpa in material till tex.
prova-på-tillfällen eller aktivitet utomhus. En separat rapport kommer att sammanställas
även för detta projekt.
Inom räddningstjänsten har man under 2021 köpt ett höjdfordon från Borlänge. Personalen
är utbildad på fordonet. Tillskottet kommer betyda en hel del för beredskapen vid bränder i
höga byggnader. Räddningstjänsten har hanterat ca 210 larm under året vilket är ca 10% fler
än 2020. Den största händelsen var branden i stålverket på Ovako. Dock ingen skadad, men
skadorna i stålverket blev omfattande. Under avdelningens beskrivning av årets händelser
finns fler siffror på både olyckor och genomförda aktiviteter.

Ekonomisk analys
Utfallet för år 2021 visar på ett underskott för förvaltningen med -570 tkr. Fler verksamheter
uppvisar ett överskott där merparten återfinns hos främst Näringsliv men även AME och

Tekniska visar ett positivt resultat för året. Övriga verksamheter uppvisar ett negativt
resultat mot budget där den största avvikelsen finns inom Integration.
Näringsliv uppvisar ett överskott med 928 tkr vilket givetvis beror på pandemin, där inställda
aktiviteter gjort att ramen för 2021 inte kunnat utnyttjas på planerat sätt.
AME redovisar ett överskott med 262 tkr där administrationen redovisar ett överskott med
158 tkr där vakans av tjänst under en del av året är orsak till den positiva avvikelsen. För
delen bidragstagare så är överskottet 104 tkr där intäkt avser poster från 2020.
Tekniska redovisar ett mindre överskott på +57 tkr där merparten har med partiell
tjänstledighet hos personal att göra.
Integration uppvisar ett underskott med -1 045 tkr. Intäkterna avviker mot budget för
schablonersättning från Migrationsverket med -854 tkr. Intäkterna är idag helt kopplade till
de personer som anvisas till kommunen och den schablonersättning som utgår för varje
anvisad person. De minskade intäkterna hänger också samman med att omfördelning sker
enligt ett tidigare beslut för att kompensera kostnader för skolgång för barn med annat
modersmål än svenska. Denna omfördelning baseras på ett högre elevantal än vad
kommunen får i schablonersättning från Migrationsverket. Underskott på övriga kostnader
med -191 hänger ihop med bland annat tolkkostnader.
Kosten redovisar ett underskott med -353 tkr. Större delen av underskott beror på att IT
kostnader blev dyrare än budget med 226 tkr. Då verksamheten har många anställda så
belastas man också av en större andel av underskottet. En upphandling har även genomförts
via UHC som inneburit en kostnad med 70 tkr. Verksamheten har även haft dyrare kostnader
för livsmedel under året.
Fritid redovisar ett underskott med -389 tkr där minskade externa intäkter för uthyrning av
hallar uppgick till -300 tkr mot budget. Den negativa avvikelsen av övriga kostnader med 89
tkr hänger bland annat ihop med ökade IT kostnader.
Räddningstjänsten uppvisar ett mindre underskott om 29 tkr.
Förvaltningen har även fått dela det underskott som IT-verksamheten redovisade för 2021
med totalt 15 tkr som är fördelat på respektive verksamhet.

Måluppfyllelse
Uppföljning av målen redovisas på avdelningsnivå.

Framtiden
Om man blickar framåt kommer 2022 att vara ett mellanår då inga nya större investeringar
startas. Renoveringen och tillbyggnaden av Röda Berga kommer att pågå under året vilket
medför att större delen av inverstingsbudgeten går till detta projekt. Vidare kommer
utvecklingen av Herosområdet att påbörjas under 2022 med bland annat trygghetshöjande

åtgärder som belysning, men även asfaltering av Prästavägen och parkering vid Barken
Arena.
Inom AME märks den pågående reformeringen av Arbetsförmedlingen. Under våren 2022
förväntas regeringen komma med förslag för att förbättra förutsättningarna för kommuner
att ingå olika typer av samarbeten med Arbetsförmedlingen. Sådana samarbetslösningar kan
grunda sig i överenskommelser som också omfattar statlig finansiering av kommunernas
insatser. Det finns ett påbörjat samarbete mellan AME Näringslivsenheten, VBU,
Arbetsförmedlingen och företagen i kommunen för att skapa möjligheter för arbetslösa
ungdomar och nyanlända. Företagen är i behov av kompetens och genom att starta upp ett
samarbete kring lärlingsplatser och kombinerade yrkesutbildningar så kan det bli en win win
situation för alla, såväl företag som ungdomar och nyanlända. Integrationsverksamheten
arbetar för att ge ett ännu bättre välkomnande och främja integrationen. Det planerade
mottagandet i kommunen handlar om 14 personer vilket är ett par fler än 2021.
Kostenheten arbetar för att bli en ekokommun i framkant genom att skapa förutsättningar
för en klimatmässigt hållbar utveckling av vår kommun i linje med riktlinjerna mat och
måltider. Kostnaderna i verksamheten kommer att öka då prisutvecklingen på varor ökar.
Dessutom påverkan den ökade transportkostnaden på grund av bränslepriset. Inom
avdelningen ser man också över kompetenssituationen och planerar för möjligheten att
validera kompetens tillsammans med Region Dalarna, Offentlig gastronomi och UHR.
Näringslivsavdelningen jobbar vidare dialogmöten med företagarföreningarna i kommunen.
En strävan finns om att ska nya attraktiva företagarnätverk. Arbetet fortsätter också med
utifrån den organisationsförändring som gjordes 2020 med fortsatt starkt lokalt fokus.
Fritidsavdelningen ser att utvecklingen av Herosområdet är viktigt för att stimulera till ökad
aktivitet och rörelse för kommunens innevånare. Genom personalgruppen arbete med
arbetsmiljöfrågor, säkerhet och trygghet kommer även besökarnas miljö bli tryggare. Viktiga
framtidsområden är fortsatt arbete med Hiking och Biking. Man hoppas på att ha 4–5 klass 1
vandringsleder i kommunen inom något år.

Pandemins påverkan
Pandemin och restriktioner har påverkat arbetet med de nyanlända i stor omfattning.
Väntetider hos migrationsverket och Skattemyndigheten har nästan fördubblats. Detta har i
sin tur gjort att väntetider för att kunna skrivas in i etableringen och påbörja SFI har
fördröjts. Integrationsarbete har därför försvårats och gruppaktiviteter och introduktion i
föreningsliv mm försvåras också. Inom AME Det har det även varit svårt att hitta
praktikplatser och många arbetsplatser har sagt nej.
Kostenhetens händelser har fortsatt färgats av det läge som världen är i och det har gått in i
samtliga delar av kostenhetens arbete under 2021. I det arbetet med att bibehålla en
professionell nivå på förväntad service är en utmaning, dvs. en process som kräver kunskap,
engagemang och intresse från både medarbetare, ledning, kunder och UHC. Under året har
det periodvis varit utmanande att få hem utrustning/livsmedel. Sjukdomstoppar gör att
verksamheten behöver ta snabba beslut och ändra om personalplanering så alla

Smedjebacksbor får service för dagen. Planerade insatser mätningar/uppföljningar har
uteblivit för fokus är att hålla verksamheten igång och servera säker mat. Dessutom har
Gläntans kök varit stängt under delar av året på grund av pandemin.
En del av det förebyggande arbetet inom räddningstjänsten mot olyckor och bränder samt
tillsyn av anläggningar har inte kunnat genomföras på grund av smittrisken. Det kom dock
igång under hösten 2021.
Uthyrningen av kommunens idrottsanläggningar och idrottshallar minskat under 2021 p.g.a.
Covid 19-restriktioner. Det finns en stark förhoppning om att de, som på grund av pandemin
inte använt och hyrt lokaler, ska komma tillbaka under kommande år.

Pandemin har också medfört olika positiva effekter. Kommunens byalag och
idrottsföreningar har aktivt bidragit till att rusta upp och underhålla anläggningar för
uteträningar, spontanidrott, gemenskap och friluftsliv. Pandemin har också gjort att stor del
av medborgarna har semestrat hemma och utforskat närmiljöerna. Företagarna i
Smedjebackens kommun klarat sig riktigt bra. Det finns en investeringsvilja och behov av att
nyanställa, vi har etableringsförfrågningar inom lite olika branscher och närmare 60–65 nya
företag startades under 2021 trots allt, detta tyder på ett bra och hälsosamt företagsklimat
och vi kan med tillförsikt se fram emot ett positivt företagsklimat och en positiv
samhällsutveckling

Avdelningarna
Tekniska
Tkr

Intäkter Personalkostnader +
Kostnader +
Netto

Bokslut 2021
Budget Utfall Avvikelse
-55 392 -71 448
16 056
6 158
6 105
53
82 745 98 798 -16 053
33 512 33 455
57

Bokslut 2020
Budget
Utfall Avvikelse
-52 363 -54 373
2 010
5 748
6 032
283
80 772 82 174
-1 402
34 440 33 549
891

Verksamhetsbeskrivning
Tekniska avdelningen är förvaltare av kommunal egendom, fastigheter, skog och mark, gator
och vägar samt kultur-, idrotts- och fritidsanläggningar. Avdelningen upprättar och ansvarar
för kommunens investeringsbudget samt administrerar, planerar och beställer
underhållsinsatser på kommunens egendom. Avdelningen administrerar och planerar
kommunens skolskjuts och linjetrafik samt beviljande av parkeringstillstånd och
evenemangstillstånd. Avdelningen ska leda, styra och samordna sin verksamhet utifrån
tagna beslut och ett koncernekonomiskt tänkande.
Årets händelser
Renoveringen och tillbyggnaden av Röda Berga har påbörjats under året och kommer att
pågå under 2022. Ventilationen i Brustorpets förskola byts ut efter myndighetskrav. Arbetet
med energieffektivisering i kommunen fastigheter fortgår. I övrigt har investeringar och
underhållsarbeten utförts enligt plan och budget.
Ekonomisk analys
Årets resultat visar ett positiv resultat i förhållande till budget med +57 tkr.
Utfallet för verksamhetens intäkter uppvisar ett mindre överskott med +4 tkr i förhållande
till verksamhetens kostnader. Merparten hänger ihop med avskrivningar som ej är
budgeterade men som kompenserats med intäkter.
Utfallet för personalkostnader (+53 tkr) beror till största delen på partiell tjänstledighet
under året.
Måluppfyllelse
Avdelningens mål är att erbjuda attraktiv mark för bostadsbebyggelse och detaljplanerad
industrimark för nyetablering. Arbete pågår med att tillskapa mer mark som i framtiden
framför allt kan erbjudas för bostadsbebyggelse. Målet att investera i och underhålla
kommunens gator har genomförts enligt plan.

Framtiden
Om man blickar framåt kommer 2022 att vara ett mellanår då inga nya större investeringar
startas. Renoveringen och tillbyggnaden av Röda Berga kommer att pågå under året vilket
medför att större delen av inverstingsbudgeten går till detta projekt. Vidare kommer
utvecklingen av Herosområdet att påbörjas under 2022 med bland annat trygghetshöjande
åtgärder som belysning, men även asfaltering av Prästavägen och parkering vid Barken
Arena.

AME
Tkr

Intäkter Personalkostnader +
Kostnader +
Netto

Bokslut 2021
Budget Utfall Avvikelse
-5 815 -6 983
1 168
11 316 11 804
-488
2 176
2 595
-419
7 678
7 416
262

Bokslut 2020
Budget
Utfall Avvikelse
-6 011 -6 792
781
11 867 13 644
-1 777
3 558
2 597
-962
8 452 10 410
-1 958

Verksamhetsbeskrivning
AME verkar för att stärka den enskildes möjlighet till reguljärt arbete. Detta sker genom
praktik, anställningar med olika former av stöd och andra aktiviteter som syftar till att
förbättra möjligheterna att hitta arbete eller försörjning. Arbetsplatser för arbetsträning,
praktik och anställningar med stöd finns inom kommunala verksamheter, bland annat
Fritidsbanken, Herosvallen, skolan, kommunala bolag och hos det sociala företaget,
Väderbackens Allservice. AME ansvarar för individuellt utformade handlingsplaner, stöd,
vägledning och uppföljning samt anställningar.
Ett nära samarbete finns med IFO Inom enheten finns också en väg in, EVI, som är öppet för
alla från 16 år som är i behov av samordnat stöd. I EVI samverkar, Försäkringskassan,
Arbetsförmedlingen, Individ- och familjeomsorgen, Kommunpsykiatrin/LSS, Primärvården
och Specialistpsykiatrin för att slussa deltagare vidare till rätt stödinsats i samhället. AME
leder arbetet och är ofta även operativt ansvarig för arbetet med enskilda individer.
Vidare har enheten ansvaret för det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) och ska erbjuda
insatser till ungdomar under 20 år som inte studerar i gymnasieskolan eller genomför någon
motsvarande utbildning.
Årets händelser
Under året har en ny DUA överenskommelse gjorts med Arbetsförmedlingen. Utifrån
överenskommelsen har AME fått medel från arbetsförmedlingen för ett projekt för att
identifiera och kartlägga arbetslösa ungdomar.
Medel från Arbetsförmedlingen har möjliggjort att ett antal Ungdomsjobb har kunnat
skapats för ungdomar mellan 18 - 24 år som slutat gymnasiet eller tillhör KAA,
Samverkansgruppen Arbetsmarknadsgruppen har formerats och har regelbundna möten
En väg in (EVI) har utvärderats och beslut har tagits i den Lokala styrgruppen (LSG) i
Västerbergslagen om en fortsatt verksamhet i Smedjebacken.
Enheten har påbörjat ansökan till Arbetsförmedlingen för att bli en upphandlad aktör till AF
Under året har rekrytering av ny chef för AME genomförts. Den nya chefen tillträdde den 4
april.

Under året har enheten haft ansvaret för handlingshjälpen fram till att den avslutades 30
juni. Tjänsterna har genomförts med hjälp av en utlånad personal från
Omsorgsförvaltningen och två personer som haft Extra tjänster via Arbetsförmedlingen.
Pandemin och restriktioner har fortsatt påverkat enhetens arbete på ett negativt sätt.
Många arbetsplatser tackar nej till att ta emot personer för praktik. Inga gruppaktiviteter har
kunnat genomföras och de personliga mötena har fått begränsas.
Ekonomisk analys
Årets resultat visar ett positiv resultat i förhållande till budget med +262 tkr.
Överskottet fördelas på administrationen som redovisar ett överskott med 158 tkr där
vakans av tjänst under en del av året har en stor del i överskottet. För delen bidragstagare så
är överskottet 104 tkr som avser ersättning från 2020.
Rutiner har upprättats för att följa erhållna intäkter för varje lönebidragstagare. Det här
kommer underlätta prognosarbetet och intäktshanteringen i samband med bokslut då
utbetalningar av bidrag släpar för flera månader. Under året har två personer slutat sina
bidragsanställningar pga. pension och en person har gått vidare till utbildning.

Måluppfyllelse
Enhet ska aktivt verka för att korta inskrivningstiden hos arbetsmarknadsenheten.
Mått: Andel deltagare som skrivits in sedan 1 jan 2021 och har avslutats inom 6 månader.
Sista december 2020 arbetade enheten med sammanlagt 58 deltagare Under 2022 har
sammanlagt 36 nya deltagare fått insatser av AME. Under 2021 har 42 deltagare avslutats.

Framtiden
Den pågående reformeringen av Arbetsförmedlingen fortsätter. Under våren 2022 förväntas
regeringen komma med förslag för att förbättra förutsättningarna för kommuner att ingå
olika typer av samarbeten med Arbetsförmedlingen. Sådana samarbetslösningar kan grunda
sig i överenskommelser som också omfattar statlig finansiering av kommunernas insatser.
Här kan det alltså finnas möjligheter för ett fördjupat samarbete kring vissa grupper av
arbetssökande med möjlighet till ersättning från arbetsförmedlingen till kommunen.
Ett påbörjat samarbete med näringslivsenheten, VBU, Arbetsförmedlingen och företagen i
kommunen för att skapa möjligheter för arbetslösa ungdomar och nyanlända ska
förhoppningsvis ge resultat under 2022. Företagen är i behov av kompetens och genom att
starta upp ett samarbete kring lärlingsplatser och kombinerade yrkesutbildningar så kan det
bli en win win situation för alla, såväl företag som ungdomar och nyanlända.

Integration
Tkr

Intäkter Personalkostnader +
Kostnader +
Netto

Bokslut 2021
Budget Utfall Avvikelse
-2 653 -1 799
-854
1 290
1 062
229
265
685
-420
-1 097
-52
-1 045

Bokslut 2020
Budget
Utfall Avvikelse
-7 300 -5 442
-1 858
3 262
2 924
-338
1 358
2 814
1 456
-1 562
-821
-741

Verksamhetsbeskrivning
Integrationsenheten ombesörjer mottagandet av anvisade nyanlända till kommunen.
Enheten ger stödinsatser till alla nyanlända under deras två första år med uppehållstillstånd i
Sverige. Integrationsenheten samverkar i hög grad med Individ- och Familjeomsorgen, VBU,
övriga kommunala verksamheter, Ludvika kommun och med civilsamhället.
Årets händelser
Organisationsförändringarna inom enheten har fortsatt och Medborgarkontoret
överflyttades till Medborgarservice fr.o.m. maj 2021. Fortsatt finns ett nära samarbete
mellan enheterna kring mottagandet.
From maj så består enheten av en samordnare och 30% av chefstjänst.
Under året har sammanlagt 19 personer anvisats och tagits emot av enheten vilket ska
jämföras med de 12 beslutats av Länsstyrelsen. Majoriteten, 12 personer har tagits emot
under det senaste halvåret. Mottagandet har inneburit mycket praktiskt arbete kring
mottagande och stöd i processerna kring bosättning, tillstånd och folkbokföring mm
Enheten har deltagit i kommunens projektgrupp för Gilla rörelse och flera av aktiviteterna
har haft tydligt fokus på integration.
Samarbete har inletts med ABF och Brunnsviks folkhögskola för att starta en
folkhögskolekurs för språkstöd till det personer som är i behov av ytterligare språkträning för
att kunna påbörja yrkesutbildning och/eller kunna erhålla arbete.
I slutet av året fick enheten möjlighet att anställa två personer, under ett år, genom
Arbetsförmedlingens Extra tjänster. Uppdraget för dessa blir att bistå i de praktiska delarna
vid mottagandet.
Projektet Kugghjulet som finansierats med medel från Länsstyrelsen har avslutats. Projektet
var lyckat med gruppaktiviteter för framförallt nyanlända kvinnor. Restriktioner kring
pandemin gjorde att de sista aktiviteterna inte kunde genomföras.
Pandemin och restriktioner har påverkat arbetet med de nyanlända i stor omfattning.
Väntetider hos migrationsverket och Skattemyndigheten har nästan fördubblats. Detta har i
sin tur gjort att väntetider för att kunna skrivas in i etableringen och påbörja SFI har

fördröjts. Integrationsarbete har därför försvårats och gruppaktiviteter och introduktion i
föreningsliv mm försvåras också.
Ekonomisk analys
Årets resultat visar ett negativt resultat i förhållande till budget med -1 045 tkr.
Verksamhetens intäkter som baseras på ersättningar från Migrationsverket har under de
senaste åren minskat och avviker med -854 tkr mot budget. Intäkterna är idag helt kopplade
till de personer som anvisas till kommunen och den schablonersättning som utgår för varje
anvisad person. De minskade intäkterna hänger också samman med att omfördelning sker
enligt ett tidigare beslut för att kompensera kostnader för skolgång för barn med annat
modersmål än svenska. Denna omfördelning baseras på ett högre elevantal än vad
kommunen får i schablonersättning från Migrationsverket. Samma förhållande gäller
tolkkostnader, dvs kostnader för tolk betalas av enheten utan koppling till mottagna
personer och schablonersättning. Underskott på övriga kostnader med –420 hänger ihop
med bland annat tolkkostnader samt SFI ersättningen som varit underbudgeterade under
året. Den positiva avvikelsen med +229 tkr på personalkostnader är att anställd har flyttats
till annan verksamhet under året samt en partiell tjänstledighet.

Måluppfyllelse
Integrationsenheten ska bidra till kommunfullmäktiges övergripande mål med särskilt fokus
på målen En kommun för alla och Bra och effektiv kommunal service.
Integrationsenheten ska inom två månader från anvisningsdatum kunna erbjuda bostäder i
Smedjebacken till samtliga nyanlända som anvisats Smedjebackens kommun.
Målet är uppfyllt, samtliga anvisade nyanlända har erhållit bostad inom två månader.
Framtiden
Smedjebackens kommun har av Länsstyrelsen fått beslut om kommunmottagande för 2022
på 14 personer vilket är en höjning från 2021.
För att fortsätta kunna ta emot våra nyanlända på ett välkomnande och bra sätt och främja
integration behövs ett brett engagemang och insatser inom utbildning, arbete och
deltagande i samhälls- och föreningsliv.
Våra nyanlända är viktiga både utifrån ett individ och ett kommunalt perspektiv och inte
minst som en resurs för den framtida kompetensförsörjningen.

Kosten
Tkr

Intäkter Personalkostnader +
Kostnader +
Netto

Bokslut 2021
Budget Utfall Avvikelse
-27 452 -29 796
2 344
17 680 19 475
-1 795
9 407 10 309
-902
-365
-12
-353

Bokslut 2020
Budget
Utfall Avvikelse
-25 721 -28 245
2 524
16 414 18 882
-2 468
9 307
9 834
-528
0
471
-471

Verksamhetsbeskrivning
Kostenheten sköter produktionen av måltider till kommunens förskolor, skolor samt
äldrevård. Kosten har 16 kök och 1 mottagningskök, distribution samt administration och
producerar cirka 1850 portioner/dag. Köken levererar nedkylda matlådor hem till personer
med bistånds-bedömning samt varma portioner varje dag till förskoleavdelningar. Maten
som produceras ska vara näringsriktig samt säker, därför följer kostenheten livsmedelslagen
och livsmedelverkets rekommendationer.
Årets händelser
Kostenhetens händelser har fortsatt färgats av det läge som världen är i och det har gått in i
samtliga delar av kostenhetens arbete under 2021. I det arbetet med att bibehålla en
professionell nivå på förväntad service är en utmaning, dvs. en process som kräver kunskap,
engagemang och intresse från både medarbetare, ledning, kunder och UHC. Under året har
det periodvis varit utmanande att få hem utrustning/livsmedel. Sjukdomstoppar gör att
verksamheten behöver ta snabba beslut och ändra om personalplanering så alla
Smedjebacksbor får service för dagen. Planerade insatser mätningar/uppföljningar har
uteblivit för fokus är att hålla verksamheten igång och servera säker mat. Kostenheten är
delaktig i kommunens pandemistab när den är aktiv och dess övergripande rutiner.
Övriga händelser är:
•
•
•

•
•

Förskolan Strandängen tas i drift enligt plan
Stegelbacken öppnar upp som mottagningskök för Röda Berga. Innebär nya rutiner, flera
transporter och personalförändringar
Restaurang Gläntan har varit stängd under delar av 2021 och byggds om. Dessutom har
köket varit stängt under delar av året på grund av pandemin. Glädjande nog kunde
Glänta öppna efter sommaren och tar emot interna gäster. Kylda matlådor för personer
med bistånd produceras också i köket.
Kostchefen avslutade sin anställning under hösten 2021 och en ny kostchef tillträdde sin
tjänst 1 januari 2022
E-handel startar upp under sen höst och några av kökspersonalen utbildas men
utbildningsinsatser fortsätter in i 2022

•

Arbetet med minskat matsvinn i dalarna har fortsatt. Projektet som startade upp arbetet
har avslutats men fortsatt arbete har överlämnats till Offentlig Gastronomi. Arbetet går
nu att följa via avfallsplandalarna.se.

Ekonomisk analys
Årets resultat visar ett negativt resultat i förhållande till budget med -353 tkr.
En del av överskottet på intäkter hänger ihop med AMS lönebidrag för bidragstagare som
förlängdes under året och ej var medräknade i budget. Verksamheten har även fått
förstärkning av KS förfogandemedel under året.
Underskottet på personalkostnader hänger ihop med lönekostnader för lönebidragstagare
som förlängts under året och som ej var medräknade i budget.
Underskottet på övriga kostnader avser inköp bland annat förstärkning av livsmedelslager.
Verksamheten har även fått ökade kostnader för IT med 226 tkr då verksamheten har en
stor andel anställda och därmed har en stor andel av underskottet. Under 2021 har
verksamheten ingått nytt avtal med UHC, upphandlingscenter i Ludvika för inköp av
livsmedel som påverkat utfallet med 70 tkr. Övrig avvikelse har med inköp av livsmedel att
göra som har blivit dyrare än budget.

Måluppfyllelse
•
•

•

Andel ekologiska råvaror över 25 %. Vi har idag ca 26% (Grönsaker ej medräknat)
Halverad mängd matsvinn till år 2030.
Höstens mätning uteblev pga. avsaknad av kostchef
Kan följas digitalt via avfallsplandalarna.se
Ej mätt kundnöjdhet under året på grund av covid-19 försvårande med mätplattor o
dylikt.

Framtiden
Visionen är att Kostenheten ska arbeta för att bli en ekokommun i framkant. Verka för att
skapa förutsättningar för en klimatmässigt hållbar utveckling av vår kommun i linje med
riktlinjerna mat och måltider.
Kostenheten kommer att fortsätta arbetet med att få en budget där helheten är inräknad
och verklighetsbaserad utifrån fakta från verksamhetens olika områden i och med det utreda
hur kostpeng ska riktas mot olika förvaltningar.
Andra kommande händelser:
•

Nytt avtal på livsmedelsupphandlingar startar under våren så eventuella
fördröjningar och hinder kan inträffa och nya prisbilder som är svåra att sia om. Samt
ökade kostnader för avgifter till respektive upphandling

•
•
•

•
•

Ökade transportkostnader då prisindex ökar varje sommar. Prognosen visar
någonting mellan 4–8% höjning.
Renovering av två förskolekök påverkar verksamheten. Det innebär ändringar i
produktion och transport som kan leda till fördyringar.
Vi undersöker möjlighet till att validera kompetens i verksamheten tillsammans med
Region Dalarna, tillsammans med Offentlig Gastronomi Dalarna och UHR Utbildning
AB
Stegelbackens evakueringskök kommer pågå under hela 2022 och troligtvis in i 2023
Nya system planeras köpa in för att följa upp svinnarbete samt egenkontroll för
verksamheten.

Näringsliv
Tkr

Intäkter Personalkostnader +
Kostnader +
Netto

Bokslut 2021
Budget Utfall Avvikelse
-18
-21
3
857
962
-105
3 964
2 934
1 030
4 803
3 875
928

Bokslut 2020
Budget
Utfall Avvikelse
-518
0
518
1 317
1 719
403
3 130
3 342
212
5 062
3 929
1 133

Verksamhetsbeskrivning
Näringslivsavdelningens arbete utgår från de övergripande mål som Smedjebackens
kommuns fullmäktige har fastställt. I samråd med lokala och regionala aktörer och
samarbetspartners så har vi ett antal prioriterade områden kopplat till de övergripande
målen.
-Utveckling av besöksnäringen
-Breddning/etablering inom och av näringslivsstrukturen
-Regionförstoring mot Mälardalen
-Lokal utveckling

Årets händelser
Arbetet under 2021 har fortsatt präglats starkt av den pågående pandemin där stor del av
den verksamheten som genomförs på näringslivsavdelningen har fått ställas in. Under året
har arbetet bestått av att hålla en nära kontakt med företagen för att inhämta information
kring påverkan, ge information kring statliga stöd men även kommunala åtgärder som
funnits tillgängliga.
Projekt, Snabb, Smart, hållbar omställning, startades tillsammans med Ludvika kommun och
Samarkand där vi med gemensamma ekonomiska insatta medel och med redan beprövade
metoder och aktiviteter erbjuda kompetensutvecklingsinsatser till medarbetare som
permitterats eller varslats. Under 2021 har företagen efterfrågat kortare utbildningar och
önskemålen kring dessa har genomförts med gott resultat och bra uppslutning från
företagen.
Besöksnäringen och handeln har haft det fortsatt tufft och arbetet fortgår med konceptet
Lokal-Lojal som även sammanvävs med projektet Ökad Handelskraft där kostnadsfria
utbildningar erbjuds inom marknadsföring och digitalisering. Under 2022 kommer flertalet
utbildningar inom ämnet erbjudas.
Näringslivet i Smedjebacken mår annars förträffligt bra, övervägande delen av företagen har
fyllda orderböcker och har en ökad omsättning, Ovako har under 2021 anställt närmare 45
personer och ser att behovet är fortsatt högt av nya medarbetare. Vi har flertalet

nyetableringar i form av företag och butiker och intresset för Smedjebackens som
etableringsort upplevs som större än någonsin, vi är i en positiv trend, trots pandemi.

Ekonomisk analys
Näringslivsavdelningen har lämnat ett resultat för 2021 på +928 tkr kronor, detta beror
givetvis på pandemin, där inställda aktiviteter gjort att ramen för 2021 inte kunnat utnyttjas
på planerat sätt.

Måluppfyllelse
Vid ett ”normalt” år mäter vi målen för vår verksamhet i samverkan med kommunens
övergripande mål och på detaljnivå så mäter vi:
-Besöksnäringen mäts via TEM (Turistkronan)
-Regionförstoring mot Mälardalen mäts via kontakter med kollegor och gemensamma
aktiviteter.
Etableringar/breddning av näringslivsstruktur mäts via nystartade företag och antal
etableringar.

Framtiden
Näringslivsavdelningen jobbar vidare med den organisationsförändring som är gjord och
hittar formerna i ett nytt arbetssätt och en ny strategi med en starkare lokal fokus. Nya
arbetsuppgifter kommer läggas till näringslivsavdelningen utifrån de näringslivsundersökning
som är genomförd, detta sker i samverkan med företagarföreningarna i kommunen dialogen
med företagarföreningarna har återupptagits under 2021 och arbetet med strukturen kring
arbetet kring strategin har startat. Målsättningen är att skapa nya attraktiva företagsnätverk,
vilket efterfrågas av företagen.
Trots ytterligare ett år med pandemi har företagen i Smedjebackens kommun klarat sig
riktigt bra. Det finns en investeringsvilja och behov av att nyanställa, vi har
etableringsförfrågningar inom lite olika branscher och närmare 60–65 nya företag startades
under 2021 trots allt, detta tyder på ett bra och hälsosamt företagsklimat och vi kan med
tillförsikt se fram emot ett positivt företagsklimat och en positiv samhällsutveckling.

Fritid
Tkr

Intäkter Personalkostnader +
Kostnader +
Netto

Bokslut 2021
Budget Utfall Avvikelse
-710 -1 199
489
2 899
2 965
-66
4 674
5 486
-812
6 863
7 252
-389

Bokslut 2020
Budget
Utfall Avvikelse
-1 130 -1 247
117
2 792
3 200
408
4
929
4 722
-207
6 791
6 474
317

Verksamhetsbeskrivning
Fritidsavdelningen ska verka för att tillsammans med kommunens avdelningar och
förvaltningar, kommunens föreningar och andra aktörer vara en välkomnande kommun, ge
möjlighet till kommunens medborgare och besökare att få ett varierat och rikt utbud av
fritidsliv.
I kommunen finns ridhus, idrottshallar, bandyplan, hockey- och fotbollshall, utegym, golfoch tennisbanor med mera. Liksom fina möjligheter till utförs- och längdåkning på skidor,
skridskoåkning, vandring, cykling, jakt och fiske. Flera utav våra idrottsanläggningar drivs i
föreningsmedverkan tillsammans med fritidsavdelningen. Utanför tätorterna finns
byföreningar med ett flertal aktiviteter i de boendes närmiljö, skötsel av badplatser och
övriga allmänna platser.
Oavsett storlek på förening är alla lika värdefulla för vår kommun.

Årets händelser
Arbetet på avdelningen har under 2021 varit fortsatt fokuserat kring Herosfältet.
Avdelningen har fortsatt arbetet med att räta upp rutiner och arbetsmetoder i samverkan
med Bärkehus och personal på Herosfältet. Dock har inte uthyrningen av kommunens
idrottsanläggningar och idrottshallar varit som förväntat p.g.a. restriktioner i pågående
pandemi.
Projekt vandringslyftet (Hiking Dalarna) har fortlöpt och 95 % av kommunens vandringsleder
är kartlagda och inritade i Naturkartan och Geosecma. Arbetet med att ta fram
markägaravtal, markera och skylta leder har legat lite i träda då pandemin har satt stopp för
fysiska möten och avdelningen har saknat bemanning att utföra arbetet ute i fält.
Projekt Biking Dalarna har under året stannat av och här satsar vi tillsammans med
föreningar att få till cykelleder kring Uvberget och Malingsbo-Kloten området. Arbetet
fortsätter under 2022.
Medel för byutveckling har fallit väl ut och en separat rapport kommer att sammanställas för
detta projekt.
Projekt Gilla Rörelse har pågått under året och fritidschef har varit projektledare. Projektet
har lett till att föreningarna har skapat nya covidanpassade aktiviteter samt kunna köpa in

material till tex. prova-på-tillfällen eller aktivitet utomhus. En separat rapport kommer att
sammanställas även för detta projekt.
Avdelningen upplever en bra relation med föreningarna och det finns en god vilja från
föreningarna att medverka till utvecklingen av ett aktivt föreningsliv med stort utbud av
fritidsaktiviteter och friluftsliv kommunen.

Ekonomisk analys
Årets resultat visar på ett underskott i förhållande till budget med -389 tkr.
Intäkterna för Fritidsavdelningen har under året minskat rejält p.g.a. pandemin och visar ett
underskott mot budget med -300 tkr. Idrottsanläggningar och sporthallar har haft bokningar
långt ifrån ett normalår.
Herosfältets utfall har varit svårt att följa upp under året då Bärkehus släpat efter med
fakturering för utfört arbete. Övriga kostnader avviker med -89 tkr mot budget där bland
annat verksamhetens IT kostnader blivit 50 tkr dyrare än budget. Förstärkning av KS
förfogandemedel för ”Gilla rörelse”, ”byutveckling” och ”sommarlovsaktiviteter”, finns med i
utfall för både intäkter och kostnader.

Måluppfyllelse
Målen för avdelningens verksamhet samverkar med kommunens övergripande mål. På
detaljnivå så mäts prioriterade områden.
•
•

Föreningsmöten och dialoger under året
Antal uthyrda timmar i våra idrottsanläggningar och idrottshallar

Avdelningen kan under 2021 se en fortsatt avvikande uthyrning av kommunens
idrottsanläggningar och idrottshallar, detta p.g.a. de restriktioner som följt med pandemin.
Friluftslivet har under året ökat i vår kommun, där Naturkartan säkerligen bidragit till att fler
har hittat ut i kommunens natur. Kommunens byalag och idrottsföreningar har aktivt bidragit
till att rusta upp och underhålla anläggningar för uteträningar, spontanidrott, gemenskap och
friluftsliv. Pandemin har också gjort att stor del av medborgarna har semestrat hemma och
utforskat närmiljöerna även under detta år.

Framtiden
Under året så har arbetet med en utvecklingsplan för Herosområdet fortlöpt. Arbetet med
utvecklingsplanen sker i Samhällsbyggnadsförvaltningen tillsammans med andra avdelningar,
förvaltningar, föreningar och allmänhet. Utveckling av Herosfältet är en viktig del för att
fortsätta arbetet med att locka fler besökare och aktiva till våra föreningar och anläggningar.
Sportscamp Smedjebacken har legat lite i träda p.g.a. pandemin och bör få sitt varumärke
under senare delen av 2022 och planerna för att utveckla Sportscamp är redan igångsatta.
Fritidsavdelningens personal ska fortlöpande få utbildningar som är knutna till arbetsmiljö,
säkerhet och lagstadgade krav. Fritidschef och biträdande fritidschef ska verka för att drift av

verksamheten vid Herosfältet ska bli mindre sårbar genom erfarenhetsutbyte mellan personal
och i samverkan med andra kommuner.
Arbetet med Vandringslyftet Smedjebacken (Hiking Dalarna) och Biking Dalarna ska fortgå i
samverkan med AME och berörda föreningar. Målet är att vi ska ha fyra till fem klass 1
vandringsleder (Hiking Dalarna) och förhoppningsvis ett till två cykelområden (Biking Dalarna)
i vår kommun inom något år.
Samverka med Näringsliv i besöksnäringsperspektiv i bl.a. Malingsbo-Kloten projektet.

Räddningstjänst
Tkr

Intäkter Personalkostnader +
Kostnader +
Netto

Bokslut 2021
Budget Utfall Avvikelse
-867 -1 168
301
6 766
6 330
436
4 029
4 795
-766
9 928
9 957
-29

Bokslut 2020
Budget
Utfall Avvikelse
-587 -1 336
749
6 429
7 019
-590
3 671
4 433
-762
9 513 10 116
-603

Verksamhetsbeskrivning
Räddningstjänsten är en del av samhällets krisberedskap och har till uppgift att stödja den
enskilde när inte de egna resurserna räcker till. Räddningstjänsten arbetar utefter
kommunens handlingsprogram som är fastslaget av kommunfullmäktige samt Lagen om
Skydd mot Olyckor (LSO). LSO ger mandat till tillsyn av brandskyddet på vissa verksamheter i
kommunen.
Dessutom är verksamheten remissinstans till flera myndigheter och förvaltningar, bland
annat polisen där yttranden lämnas i ärenden som rör offentliga tillställningar i kommunen.
Yttranden lämnas även till miljö- och byggnadsnämnden vad det gäller tillståndsansökningar
för brandfarlig- och explosiv vara samt till den gemensamma nämnden för alkohol, tobak
och läkemedel (ATL), när någon söker ”alkoholtillstånd”.

Årets händelser
Den största händelsen var branden i stålverket på Ovako. Dock ingen skadad, men skadorna i
stålverket blev omfattande. Eftersom det inte fanns annat brännbart än olja och syrgas, som
relativt snabbt stängdes av, var släckningsarbetet snart avslutat. Styrkor från Smedjebacken
och Ludvika var på plats och Borlänge fick vända på halva vägen.
Däremot var 4 av 5 befälsnivåer på plats. Vakthavande Räddningschef kom från Sunnansjö
och Regional Insatsledare åkte från Gävle.
Räddningstjänsten hade 2021 211 st larm. Det är 18 mer än 2020.
Några händelser som inträffat under året är:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mark och skogsbränderna var lyckligtvis få och små. Totalt 6 st
4 st suicidlarm
61 st automatlarm
36 st Trafikolyckor. En person avled i skogen åkandes på 4-hjuling.
16 st brand i byggnad. Bl a en villa där övervåningen förstördes. Ingen skadad.
2 st gick introduktionsutbildning i Borlänge
2 st gick GRiB-utbildning i Karlstad/Distans
4 st gick sjukvårdsutbildning för IVPA
1 st gick Räddningsledare A utbildning i Sandö/Distans
Inköp av beg. höjdfordon från Borlänge.

Ekonomisk analys
Årets resultat visar ett negativt resultat i förhållande till budget med -29 tkr.
Räddningstjänstens verksamhet är till stor del en beredskapsverksamhet, vilket innebär
svårigheter att budgetera och ha kontroll över lönekostnaderna. Nytt för året är att vi är en
tjänst mindre dagtid. Det gav en osäkerhet i hur det budgeten skulle stå sig om vi behövde ta
in extern hjälp för att klara våra skyldigheter som myndighet. Men pga pandemin pausades
mycket av den verksamheten, och annat, till hösten. En lite positiv effekt av det var att
materialansvarig kunde vara pappaledig 75% under våren, utan att vi behövde ta in
ersättare. Det gav ett betydande överskott på det kontot mot budget. Även kostnaden för
deltidsanställda blev lägre än budget, trots att en ny förman och 2 brandmän gick utbildning
på annan ort.
På fordons och materialsidan har vi tagit en del kostnader på driften, som annars skulle varit
på investeringen. Under våren kom höjdfordonet i drift, men det behövde en del
reparationer och underhåll. Vi har även köpt in stora tvättmaskiner för larmställen då
Ludvika slutat tvätta på stationen och istället skickar all tvätt till Falun. Betydligt dyrare.
Payofftiden på maskinerna är max 4 år.

Måluppfyllelse
Räddningstjänstens uppgift är att hålla beredskap för händelser när den enskilde själv inte
har resurser att klara situationen, den skadeavhjälpande delen av vår verksamhet. Där har
antal uppdrag under 2021 ökat något mot föregående år. Totalt genomfördes 211 st
uppdrag, 166 st uppdrag enligt Lagen om Skydd mot Olyckor (LSO) samt 45 st övrigt t ex
IVPA- och sjukvårdsuppdrag enligt avtalet med Region Dalarna.
Det olycksförebyggande arbetet, som tillsynsverksamheten, rådgivning och utbildning sker
kontinuerligt. Exempel på det arbetet är:
•

Utbildning till kommunens personal i förebyggande brandskydd och D-HLR.

•

Brandskyddsinformation till allmänheten i samband med ”Öppet hus” samt via
hemsidan.

•

Genom ett snabbt ingripande av kunnig personal minskas konsekvenserna av
olyckan.

Räddningstjänstpersonalen får regelbundna övningar och utbildningar i befintlig och ny
utrustning och arbetssätt, främst internt men även externt. Styrkeledarna får
omvärldsbevakning genom att 2 st deltar på Skadeplats-konferensen varje år, där det
senaste av teknik och taktik presenteras i workshops och föreläsningar. De redovisar för de
andra efter konferensen.

I miljöarbetet tas hänsyn till bland annat:

•

Efter händelser med bränder, packas larmkläderna i gelatinsäckar på olycksplatsen
och läggs direkt i tvättmaskinen för tvätt vid ”hemkomst”. Detta för att undvika att få
in cancerogena ämnen och andra gifter i brandfordon och på brandstationen.

•

Skumsläckning används ev. vid olycka, aldrig på övning.

•

Våra nya leasingbilar körs på HVO100

Framtiden
Rekryteringen av brandpersonal fortsätter, trots att vi har fulltaliga grupper.
Huvudanställningar förändras och då kanske det inte passar att vara brandman.
Tillsynsverksamheten kom igång under hösten och tillsynsbesök ska nu kunna genomföras
löpande. Även intern brandskyddsutbildning, SBA och HLR ska kunna rulla igång under våren.
Möten och övningar med FRG och Krisstöd är planerade för våren.
Systemledningen Räddning i samverkan, RiS, kommer under våren att vara i full drift med 3
räddningstjänster från Dalarna, Gästrike Räddningstjänst och 3 räddningstjänster från
Hälsingland. Då har vi ett starkt och stabilt system med alla ledningsnivåer och bra volym av
händelser och uppfyller MSB:s krav och rekommendationer hur en systemledning ska se ut.
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§ 126

Dnr 2021/00072

Uppföljning kostnadsfri tillgång på intimskydd
Samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. 100 000 kronor anslås från kommunstyrelsens förfogandemedel för att
slutföra projektet.
2. Driften av verksamheten ska fortsättningsvis inkluderas i den ordinarie
lokalvården i kommunen.
Ärendebeskrivning
Under 2021 har projektet, att erbjuda kostnadsfria mensskydd till elever,
anställda och besökare i Smedjebackens kommun genomförts i olika
deletapper och utvärderas nu enligt projektplanen.
Förutsättningarna när projektet startade byggde på en del antagande och det
har inte heller varit möjligt att göra någon benchmarking då Smedjebackens
kommun varit först med detta i Sverige. Av den anledningen behöver
budgeten korrigeras.
Initialt kunde arbetsgruppen konstatera att det mest kostnadseffektiva var att
ta fram en egen box med en fack-design som passade de tre olika produkter
som arbetsgruppen valt att arbeta vidare med nämligen bindor, tamponger
och trosskydd. Boxarnas pris var känt när beslutet om projektet togs i
februari 2021. Det som inte var känt är kostnaden för monteringen.
Projektets grundidé
Grundintentionen i projektet är att motverka ojämlikhet och sträva efter
likabehandling av både män och kvinnor. Under året som gått har en del av
projektet handlat om hur det ska bli en del av den ordinarie verksamheten
och i sin form inte fortsätter att göra skillnad på män och kvinnor. Därför bör
skötsel och påfyllnad av boxarna ingå i ordinarie lokalvård som varje
förvaltning beställer av Bärkehus.
Med tanke på grundintentionen i projektet har också vägvalet gjorts att varje
WC utrustas med boxarna.
Etapp 2
Projektet har en etapp 2. Det var inte tydligt när arbetet inleddes men på
grund av okända faktorer så kommer inte de avsatta 100 000: - räcka för att
införa kostnadsfria mensskydd i kommunens alla verksamheter och lokaler.
Enligt den ekonomiska sammanställningen så kommer projektet behöva
ytterligare 100 000 kronor för att till 100 % kunna genomföra allt.
Ekonomisk redogörelse

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

1(2)
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Per 17 november -21
Inköp boxar inkl. montering.

Volym

Kostnad

Inköp 225 boxar
Montering 139 boxar

75 000: -

25 000

25 000: -

Inköp mensskydd
Summa

100 000: -

Kvarstående arbeten
Beställning av ytterligare boxar,
montering

Inköp 225 boxar
Montering 311 st.

Summa

100 000: 100 000: -

Uppföljning och synpunkter
Många har följt arbetet och kommunen har haft möten med ett tio-tal andra
kommuner som vill veta mer för att själva genomföra något liknande. Flera
elevgrupper har kontaktat kommunen för att skriva om projektet i sina
skolarbeten. Dessutom har den mediala exponeringen varit god. Det
viktigaste av allt är att många inom kommunen har visat stor uppskattning
för detta initiativ. Skoleleverna är särskilt nöjda och genom
medborgarservice har man berättat att det finns en förväntan hos elever som
ännu inte fått boxar monterad på sin skola.
_____
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadschefens tjänsteskrivelse

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

2(2)
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§3

Dnr 2019/00588

Markköp/fastighetsreglering VB Kraft
Samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Avsiktsförklaringen mellan Smedjebackens kommun och VB Kraft
godkänns.
2. Köpekontrakt mellan Västerbergslagens Kraft AB och Smedjebackens
kommun godkänns.
3. Köpekontrakt mellan Smedjebackens kommun och Södra Hällsjöns
byalag godkänns.
4. Köpekontrakt mellan Smedjebackens kommun och Kopparfors
Fastigheter AB godkänns.
5. 1 584 000 kr anslås från investeringsbudget 2022 mark och
exploatering, för förvärv av aktuella markområden.
Jäv
I beslutet deltar inte Ingemar Hellström (S) på grund av jäv.
Ärendebeskrivning
Markköp mellan Västerbergslagens Kraft AB och Smedjebackens kommun
kommer att genomföras enligt upprättad avsiktsförklaring, Letter of Intent.
Västerbergslagens Kraft AB kommer att stycka av och sälja
Bergslagodlingars mark direkt till dem i samband med försäljningen till
Smedjebackens kommun.
Den fastighet som är aktuell i Hällsjön kommer att styckas av och säljas
dels till Kopparfors Fastigheter AB som äger intilliggande fastighet samt
resterande del till Södra Hällsjöns byalag, enligt upprättade köpekontrakt.
Smedjebackens kommun kommer efter förvärvet att äga fastigheterna
Västra Lernbo 1:23 och 1:24, del av Västra Lernbo 1:75 som ej hör till
fallrätten, samt andel i Stora Snöån 20:1 och 22:1.
Köpeskillingen uppgår till 1 584 000 kr och föreslås avsättas från
investeringsbudget 2022, Mark och exploatering.
_____

Beslutsunderlag
Tekniska chefens tjänsteskrivelse

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

1(2)
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Avsiktsförklaring (Letter of Intent) uppdatering 2022-01-14
Köpekontrakt VB Kraft
Köpekontrakt Kopparfors Fastigheter AB
Köpekontrakt Hällsjöns byalag

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

2(2)
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Sören Nord, 0240-660194
Soren.nord@smedjebacken.se
Samhällsbyggnadsutskottet

Markköp VB-Kraft
Förslag till beslut
Samhällsbyggnadsutskottet godkänner följande köpekontrakt:


Köpekontrakt mellan Västerbergslagens Kraft AB och
Smedjebackens kommun.



Köpekontrakt mellan Smedjebackens kommun och Södra Hällsjöns
byalag.



Köpekontrakt mellan Smedjebackens kommun och Kopparfors
Fastigheter AB.

Vidare godkänner Samhällsbyggnadsutskottet att 1 584 000 kr avsätts för
köpet från investeringsbudget 2022, Mark och exploatering.
Ärendebeskrivning
Markköp mellan Västerbergslagens Kraft AB och Smedjebackens kommun
kommer att genomföras enligt bifogat Letter of Intent.
Västerbergslagens Kraft AB kommer att stycka av och sälja
Bergslagodlingars mark direkt till dem i samband med försäljningen till
Smedjebackens kommun.
Den fastighet som är aktuell i Hällsjön kommer att styckas av och säljas dels
till Kopparfors Fastigheter AB som äger intilliggande fastighet samt
resterande del till Södra Hällsjöns byalag, enligt upprättade köpekontrakt.
Smedjebackens kommun kommer efter förvärvet att äga fastigheterna Västra
Lernbo 1:23 och 1:24, del av Västra Lernbo 1:75 som ej hör till fallrätten,
samt andel i Stora Snöån 20:1 och 22:1.
Köpeskillingen uppgår till 1 584 000 kr och föreslås avsättas från
investeringsbudget 2022, Mark och exploatering.
Beslutsunderlag

0 Letter of Intent uppdatering 2022-01-14.pdf
2 KK smb kopparfors.pdf
4 KK VB Smb.pdf
5 KK Smb Hällsjöns byalag.pdf
Sören Nord
Teknisk chef

Datum

Smedjebackens kommun

2022-02-03
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Letter of Intent

Köpare: Smedjebackens Kommun
Säljare: Västerbergslagens Kraft AB
Parterna är överens om att Köparen av Säljaren skall förvärva delar av Säljarens fastigheter i
Lernbo/Hagge och Hällsjön samt Säljarens samtliga andelar i två fastigheter i Snöån.
I objektet i Hällsjön ingår även den så kallade Tvättstugan och den nyligen byggda boulebanan.
Parterna är överens om att Säljaren i samband med fastighetsförättningarna styckar av området vid
Bergslagsodlingar och säljer detta direkt till Bergslagsodlingar samt att Bergslagsodlingar står för
Lantmäteriförrättningen.
Köpeskilling Bergslagsodlingar ETTHUNDRASEXTONTUSENKRONOR

116.000 KR

Vidare är parterna överens om att Säljaren behåller de existerande fastighetsbeteckningarna, till vilka
fallrätten är kopplad, och att Köparen får egna, av Lantmäteriet tilldelade nya fastighetsbeteckningar.
Säljaren behåller rätten till existerande servitut och kommer fortsatt att ha rätt att färdas över
Köparens mark för att kunna göra nödvändigt underhåll på sina anläggningar. Säljaren kommer även
att äga och underhålla de broar som hör till dessa servitut och rättigheter. Köparen äger rätt att sälja
vidare hela eller delar av de förvärvade fastigheterna innan Lantmäteriförättningen är klar.
Gällande området kring Bergslagsodlingar förbinder sig Säljaren att sanera befintlig tipp och forsla
bort oljecistern samt uppfylla anvisade miljöåtgärder i samband med detta.
Gällande avstyckningen och försäljningen till Bergslagsodlingar förbinder sig kommunen att svara för
rivning och bortforsling samt erlägga en tilläggsköpeskilling om 116.000 sek, om inte försäljningen av
någon anledning inte genomförs. Vad gäller eventuell marksanering ansvarar Säljaren för detta.
Försäljningsobjekt:
Lernbo – Västra Lernbo 1:23, Västra Lernbo 1:24 och del av Västra Lernbo 1:75 samt Säljarens
andelar i Östra Lernbo S:1
Hällsjön 2:11
Samfällighet Snöån 22:1, andelsinnehav 11/15
Samfällighet Snöån 20:1, andelsinnehav 9/14
Detaljerade kartbilder över de framtida gränsdragningarna skall utarbetas mellan parterna och
biläggas köpeavtal.

Totalt pris exklusive Bergslagsodlingar
ENMILJONFEMHUNDRAÅTTIOFYRATUSENKRONOR

1.584.000 KR

Smedjebackens kommun • Tekniska kontoret • 777 81 Smedjebacken • E-post: tekniska.kontoret@smedjebacken.se
Telefon: 0240-66 00 00 • Telefax: 0240-66 01 01 • Bankgiro: 820-9538 • Org.nr: SE2120002205 • Säte Smedjebacken

Köpeskillingen skall erläggas i sin helhet senast en månad efter att Lantmäteriförättningen är
genomförd.
Parterna är överens om att dela kostnaderna för Lantmäteriet i lika delar vad gäller fastighetsaffären
mellan Smedjebackens Kommun och Västerbergslagens Kraft AB.
Servitut, samfälligheter eller avtal skall upprättas i de fall behov föreligger:
- Tillträde till broar och vägar för Säljarens åtkomst till sina objekt skall garanteras.
Smedjebackens kommun sköter framtagning av dokument och driver förrättningsprocessen med
Lantmäteriet både vad gäller försäljningen till Bergslagsodlingar samt övriga förrättningen.
Detta Letter of Intent gäller till dess ett Köpeavtal parterna emellan har upprättats eller som längst
till 2022-12-31.

Smedjebacken 2022-01-14

För Västerbergslagens Kraft AB

För Smedjebackens Kommun

Smedjebackens kommun • Tekniska kontoret • 777 81 Smedjebacken • E-post: tekniska.kontoret@smedjebacken.se
Telefon: 0240-66 00 00 • Telefax: 0240-66 01 01 • Bankgiro: 820-9538 • Org.nr: SE2120002205 • Säte Smedjebacken
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§7

Dnr 2021/00068

Uppföljning internkontrollplan 2021
Samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Uppföljning av internkontrollplanen för 2021 godkänns.
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde den 23 februari 2021, om
internkontrollplan för samhällsbyggnadsförvaltningen 2021. De ingående
kontrollmomenten har i anslutning till bokslutet nu följts upp.
Rapporterna visar att flertalet områden har fungerande rutiner men till viss
del behöver utvecklas vidare.

Justerandes signatur

Process/rutin
Säkerställande av
kommunens
hyresintäkter

Kontrollmoment
Följa upp att befintliga
hyror betalas

Rutiner för återsökning
av integrationsmedel
från Migrationsverket

Kontrollera att de medel
kommunen har rätt till
återsökts hos
Migrationsverket

Säkerställa att de objekt
som Räddningstjänsten
har tillsyn över är
aktuella och att tillsyn
genomförs
Säkerställa intäkter för
tillsyn hos
Räddningstjänsten
I samband med
nybyggnation och
renovering av skolor
(andra anläggningar) så
behövs en större
samverkan i kommunen
mellan genomförare och
”beställare”.

Avstämning av aktuella
tillsynsobjekt och tillsyn
är genomförd.

Kontroll att tillsyn
faktureras.
Följa upp att samtliga
berörda finns med vid
avstämningar i
byggprojekt. Att
nödvändiga handlingar
finns.

Resultat
Rutinen för
uppföljning finns idag.
Förfallna fakturor
skickas via leverantör
för vidare
handläggning.
Inloggning till
Migrationsverket finns
och rutiner är
framtagna för
återsökning. Rutiner
finns även för FUN.
Rutinen fungerar men
är svåra att genomföra
under pandemin.

Rutinen fungerar och
fakturering av tillsyn
genomförs.
Rutin har tagits fram
för att säkerställa att
behörig inom berörd
verksamhet har
godkänt investeringen
innan projekt påbörjas.
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Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-01-25
Samhällsbyggnadsutskottet

I byggprojekt säkerställa
att entreprenörerna
följer de arbetsrättsliga
villkoren

Följa upp att aktuell
förteckning finns för UE

Vid varje byggprojekt
begära att aktuell
förteckning för UE
finns samt vid varje
återkommande
projektmöte följa upp
denna.

_____
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadschefens tjänsteskrivelse

Justerandes signatur
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Dnr 2021/00532

Remiss: Nationell plan för transportinfrastruktur
2022-2033
Samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Remissvaret gällande förslag till nationell plan för transportinfrastruktur
2022–2033 godkänns och överlämnas till Trafikverket.
Ärendebeskrivning
Trafikverket har på remiss skickat ut förslag till nationell plan för
transportinfrastrukturen för perioden 2022-2033.
I transportsystemet behöver gång- och cykelvägar, vägar, järnvägar, hamnar
och flygplatser samspela och komplettera varandra för att möta samhällets
behov. Det trafikslagsövergripande perspektivet är grundläggande i
planeringen av hur vi ska använda vår infrastruktur smartare och effektivare.
Utgångspunkten för Trafikverkets förslag är de transportpolitiska målen,
inklusive klimatmålen. Trafikverkets övergripande prioritering är att enligt
fyrstegsprincipen i första hand vårda och utveckla den infrastruktur som
redan finns, samt vidta åtgärder som gör att den utnyttjas effektivt.
Remissvar och resonemang
Smedjebackens kommun vill lämna följande svar på remissen.

Justerandes signatur

-

Smedjebackens kommun är glad för satsningen på trimningsåtgärder
om 17 miljarder. Det är bra sätt att förbättra tillgänglighet,
användbarhet, robusthet, kapacitet och kvalitet för resenärer och
godstransporter på vägar, järnvägar. Ett resonemang som har särskild
betydelse för Bergslagspendeln och den strävan som finns efter goda
pendlingsmöjligheter och transport av gods. Det är av stor betydelse att
minska restiden mellan Västerås och Ludvika för att möjligheterna till
en bredare arbetsmarknad. Att öka säkerheten och samtidigt skapa
möjligheter för tunga transporter på järnväg kommer minska utsläpp,
slitage och olyckor.

-

Smedjebackens kommun välkomnar det förstärkta säkerhetsarbetet
genom mittseparering och mitträffling av vägar. Ett bra sätt att öka
tillgängligheten i hela Sverige och samtidigt öka trafiksäkerheten.

-

Smedjebackens kommun ser att det viktigt att även prioritera objektet;
förbifarten Yttermalung. Att hålla samman satsningarna efter rv66 är
betydelsefullt för området. Smedjebackens kommun ser också att
sträckan mellan Smedjebacken och Ludvika bör vara prioriterad så att
hela det planerade arbetet med rv66 i området genomförs.
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-

Trafikverket har i sin Funktionsutredning för Bergslagspendeln (TRV
2021/111640) konstaterat att det finns stor potential till
hastighetshöjningar på Bergslagspendeln mellan Fagersta-Ludvika då
signalerad hastighet är långt under vad banans geometri är kapabel till.
Däremot är underhållsskulden betydande. De åtgärder som trafikverket
föreslår på sträckan Ludvika-Fagersta bedöms kunna ge en förkortad
restid på nästan 7 minuter vilket skulle få en väldigt stor effekt för
utvecklingen i västerbergslagen. För att få till den kortare restiden och
öka robustheten på banan behövs det på sträckan Fagersta-Ludvika en
investering på 430 mnkr varav över 90% är att betrakta som
reinvesteringsåtgärder. Det är viktigt att denna reinvestering tas med i
planeringen för de kommande åren.

-

I det ekonomiska resonemanget beskrivs det i planen att de projekt
som blivit markant dyrare också är objekt man ska nedprioritera.
Projekteringsarbetet är en fråga som Trafikverket äger och därför kan
påverka på ett mer realistiskt sätt. kostnadsökningarna beror inte bara
på förklaras av dyrare insatsvaror och en generell ökning av bygg- och
anläggningskostnader samt förändringar av investeringarnas
omfattning eller utformning. En del ligger också i att projekteringen
inte tagit hänsyn till alla faktorer som ligger i projektet från början och
som inte varit helt okända.

-

Den nationella planen för infrastruktur tar upp underhållet av befintligt
vägnät och lyfts frågan om att mindre trafikerade vägar ska underhållas
för just den trafiken. För en kommun, som har näringslivets båda ben i
skogsnäringen såväl som den tyngre industri, så är det betydelsefullt att
även mindre trafikerade vägar klarar fordon med större vikt. Vi vill
understryka att det behöver finnas vägar som klarar tyngre transporten
som anslutningar till vägar med högsta bärighetsklass.

_____
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadschefens tjänsteskrivelse med remissvar
Remiss - Förslag till nationell plan för transportinfrastruktur 2022-2033

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanfattning
Planförslagets förutsättningar och framtagande
En plan för åtgärder i den statliga transportinfrastrukturen
Den nationella planen för transportinfrastruktur beskriver hur den statliga
infrastrukturen ska underhållas och utvecklas. Planen omfattar i huvudsak:
• drift och underhåll av statliga vägar och järnvägar
• investeringar i statliga vägar, järnvägar, farleder och slussar
• åtgärder för att minska infrastrukturens miljöpåverkan
• stöd till kommuner för att främja hållbara stadsmiljöer (stadsmiljöavtal)
• medel till forskning och innovation.
I transportsystemet behöver gång- och cykelvägar, vägar, järnvägar, hamnar och
flygplatser samspela och komplettera varandra för att möta samhällets behov.
Det trafikslagsövergripande perspektivet är grundläggande i planeringen av hur
vi ska använda vår infrastruktur smartare och effektivare.
Utgångspunkten för Trafikverkets förslag är de transportpolitiska målen,
inklusive klimatmålen. Trafikverkets övergripande prioritering är att enligt
fyrstegsprincipen i första hand vårda och utveckla den infrastruktur som redan
finns, samt vidta åtgärder som gör att den utnyttjas effektivt. Transportsystemets
funktion, användning och miljöpåverkan påverkas även av en rad andra faktorer
som inte är en del av infrastrukturplanen, såsom styrmedel, regleringar och
upphandlad trafik. För att nå de transportpolitiska målen är infrastrukturen
en pusselbit bland flera.
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Ökade ekonomiska ramar för utveckling och vidmakthållande
De ekonomiska ramarna för infrastrukturplanen anges i propositionen Framtidens
infrastruktur – hållbara investeringar i hela Sverige (prop. 2020/21:151, beslutad
av riksdagen i bet. 2020/21:TU16, rskr. 2020/21:409). Inriktningarna för arbetet
anges också av regeringens direktiv den 23 juni 2021 till Trafikverket att upprätta
ett förslag till en trafikslagsövergripande nationell plan för utveckling av transportinfrastrukturen för perioden 2022–2033.
Den statliga planeringsramen för åtgärder i transportinfrastrukturen uppgår
till 799 miljarder kronor för perioden 2022–2033 och anges i 2021 års prisnivå.
Medlen ska fördelas enligt följande:
• 165 miljarder kronor ska avsättas till vidmakthållande (drift, underhåll
och reinvesteringar) av statliga järnvägar;
• 197 miljarder kronor ska avsättas till vidmakthållande av statliga vägar,
inklusive bärighet och tjälsäkring samt statlig medfinansiering till enskilda vägar;
• 437 miljarder kronor ska användas till utveckling av transportsystemet.
Av dessa anger regeringen i direktivet att 107 miljarder kronor bör avsättas till nya
stambanor för höghastighetståg, och 42 miljarder kronor till länsplanerna. 1
Jämfört med den gällande planen för 2018–2029 innebär anslagen till vidmakthållande av vägar och järnvägar en ökning med 13 procent respektive 25 procent
(uttryckt i fasta priser). Anslaget till utveckling av transportsystemet innebär
en ökning med 25 procent jämfört med den gällande planen.
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Begränsat utrymme för nya investeringar
Regeringens direktiv anger att den gällande planen ska fullföljas. Detta är en
förutsättning som i stor utsträckning styr innehållet i planförslaget. Utrymmet inom
utvecklingsanslaget är i hög grad redan intecknat av den gällande planen, eftersom
många av investeringarna har genomförandetider som sträcker sig bortom planperioden 2018–2029. Om man lägger ihop den gällande planens kostnader för den
resterande planperioden 2022–2029 med kostnaderna för de objekt vars genomförandetid fortsätter in i nästa planperiod 2030–2033, samt medel till ej namngivna
poster på samma nivå som i gällande plan, så summerar det till 353 miljarder kronor
(i 2021 års priser).
Till detta kommer dock ytterligare kostnadsanspråk. Kostnaderna för investeringarna
i gällande plan har ökat sedan planens fastställelse. Utgår man från en preliminär
tidsplanering av objekten i gällande plan motsvarar kostnadsökningarna omkring
80 miljarder kronor under planperioden, varav omkring 30 miljarder kronor under
planperioden härrör från de etapper av nya stambanor som finns med i gällande
plan. Regeringen har också angett att Norrbotniabanans etapp Skellefteå–Luleå ska
påbörjas, och Trafikverket bedömer att 3 miljarder kronor är en lämplig nivå under
planperioden. Vidare är det nödvändigt att inrymma den fortsatta utbyggnaden
av det nya digitala signalsystemet ERTMS (European Rail Traffic Management
System) i planförslaget. Med en tekniskt optimal utbyggnadstakt skulle ERTMSimplementeringen behöva ytterligare drygt 20 miljarder kronor under planperioden,
förutom 18 miljarder kronor för objekt som redan finns med i gällande plan.
Sammanlagt summerar den gällande planens fortsättning och de ytterligare kostnadsanspråken till nära 460 miljarder kronor under planperioden, vilket överstiger den
angivna ramen för utvecklingsanslaget på 437 miljarder kronor. Trafikverket har
därför i första hand analyserat om kostnadsbesparingar kan genomföras, och i andra
hand övervägt tidsförskjutningar och etappindelningar av vissa objekt i den gällande
planen. Trafikverkets bedömning är att utrymmet för nya investeringsobjekt i planen
är ytterst begränsat, utöver den fortsatta utbyggnaden av ERTMS samt den av
regeringen utpekade tidigareläggningen av Norrbotniabanan.
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Trafikverkets prioriteringar och förslag i sammanfattning
För att planförslaget ska rymmas inom anvisad ram behöver vissa investeringar
i den gällande planen förskjutas i tid. Trafikverket föreslår att detta i första hand
bör handla om investeringar som inte påbörjats men vars bedömda kostnad ökat
betydligt sedan gällande plan fastställdes. I förslaget till senareläggningar har bidrag
till transportpolitisk måluppfyllelse varit vägledande. För väginvesteringar har
kostnadseffektiva åtgärder för att minska antalet omkomna prioriterats. Sammanlagt rör det sig om nio investeringar i gällande plan som föreslås förskjutas i tid
så att de slutförs efter 2033, vilket innebär att totalt 11 miljarder kronor förskjuts
till efter planperioden. Genom besparingar och omfattningsförändringar minskas
kostnaderna med ytterligare 3 miljarder kronor. Medlen under planperioden
till etapper av nya stambanor för höghastighetståg föreslås minskas från
107 till 104 miljarder kronor eftersom planläggningsprocessen för etappen
Göteborg–Borås har tvingats senareläggas.
Med anledning av bland annat det begränsade budgetutrymmet föreslås en
något långsammare utbyggnadstakt av ERTMS än den rent tekniskt optimala,
vilket minskar kostnaderna under planperioden med cirka 9 miljarder kronor.
En ännu långsammare utbyggnadstakt än den som nu föreslås skulle innebära
stora problem att upprätthålla ett robust järnvägssystem eftersom den befintliga
signalanläggningen är gammal och sliten, och eftersom ERTMS är en förutsättning för många planerade investeringar.
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Planförslaget innehåller också ett begränsat antal nya investeringar som bedöms
vara nödvändiga att inrymma, bland annat kapacitetsförstärkningar föranledda av
de nya industrisatsningarna i Norrbottens län och Västerbottens län och åtgärder för
ökade hastigheter på Ostkustbanan och Västkustbanan, vilket även förutsätter att det
nya signalsystemet ERTMS är utbyggt enligt plan. Kostnaden för dessa uppgår till
cirka 3 miljarder kronor under planperioden.
Planförslaget innebär också en ökning av anslaget för trimnings- och miljöåtgärder
med cirka 5 miljarder kronor, eftersom sådana åtgärder på ett kostnadseffektivt sätt
kan förbättra funktionen i befintlig infrastruktur och minska infrastrukturens miljöpåverkan. Trafikverket föreslår vidare att 1 miljard kronor per år avsätts till stadsmiljöavtal fram till 2030, vilket Trafikverket anser är en lämplig brytpunkt för att
möjliggöra en utvärdering av systemet med stadsmiljöavtal i syfte att kunna föreslå
hur de bör utvecklas.
Det begränsade utrymmet inom utvecklingsanslaget innebär att ett stort antal
kostnadseffektiva åtgärder inte kunnat inrymmas i planförslaget. Det kan inte
uteslutas att mer samhällsnyttor hade kunnat skapas för den givna budgeten om
vissa av dessa hade kunnat inrymmas i planförslaget. Regeringens direktiv anger
dock att gällande plan ska genomföras, och Trafikverket har därför inte prövat
denna fråga vidare.
Grundläggande för Trafikverkets arbete är fyrstegsprincipen, som innebär att
åtgärder som kan påverka transportefterfrågan och val av transportsätt prövas
i första hand för att lösa brister i transportsystemet. Trafikverket arbetar med
så kallade steg 1- och steg 2-åtgärder (åtgärder som påverkar transportefterfrågan
och transportsätt), till exempel trafikinformation, trafikledning, kapacitetstilldelning
och hastighetsgränser. Majoriteten av dessa åtgärder handlar dock om annat än
fysisk infrastruktur varför huvuddelen av detta arbete ligger utanför planförslaget.
De investeringar som finns med i gällande plan har tidigare analyserats enligt
fyrstegsprincipen.
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3. Förbättrade alternativ

2. Fördelning, Åtgärder, utveckling; vidmakthållande

Planförslagets fördelning av medel
Planförslagets fördelning på olika kostnadsposter.
FoI, planering, bidrag mm
Trimning, miljö, stadsmiljöavtal

Vidmakthållande järnväg

Sjöfartsinvesteringar
Väginvesteringar

Etapper nya stambanor
höghastighetståg
Vidmakthållande väg
Järnvägsinvesteringar

Nära hälften av medlen i infrastrukturplanen används till vidmakthållande av vägar
och järnvägar. Av de namngivna investeringarna (inklusive etapperna av nya stambanor), som tillsammans utgör nära 40 procent av planen, är drygt 80 procent järnvägsinvesteringar, 15 procent väginvesteringar och resten sjöfartsinvesteringar.

Kostnadsökningar sker främst i ännu ej påbörjade projekt
Trafikverkets namngivna projekt ingår i stora, komplexa och långa samhällsutvecklingsprocesser, där all kunskap om framtiden inte finns. Projekten innefattar många olika aktörer och perspektiv. Den ursprungliga utformningen och
omfattningen kan förändras under projektets gång. Därutöver kan samhälls-
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utvecklingen medföra förändringar som kan vara svåra att bedöma. Det handlar även
om hur branschindex utvecklas, och förändringar av krav och lagar som sker parallellt
med projektet. Samtidigt kan teknikutveckling leda till att kostnaderna kan minskas.
Eftersom planeringsprocessen bygger på att objekt läggs in i plan i relativt tidiga
skeden är det svårt att undvika att vissa objekt visar sig vara dyrare, eller ge lägre
nyttor, än man bedömt i tidigare skeden. Meningen är att man i planeringsprocessen
ska kunna ompröva åtgärder vartefter man får mer information om nyttor och
kostnader. Det uppstår dock problem om kostnadsökningarna visar sig i ett så sent
skede i planeringsprocessen att det är förenat med stora kostnader att ompröva
objektet, till exempel när objektet utgör en förutsättning för andra objekt eller för
bebyggelseplanering. Regeringens direktiv anger dock att gällande plan ska genomföras. Trafikverket har därför undersökt besparingar och senareläggningar av objekt i
gällande plan, men inte prövat frågan huruvida några objekt ska utgå ur planförslaget.
Kostnaderna för de namngivna investeringarna i den gällande planen har ökat sedan
planen fastställdes i maj 2018. Det är främst de beräknade kostnaderna för ännu ej
påbörjade projekt som har ökat. Kostnaderna för pågående investeringar i vägar och
banor har i genomsnitt ökat med 7 procent respektive 12 procent i förhållande till den
gällande planen, vilket är något lägre än ökningen av investeringsindex. Kostnaderna
för pågående investeringar i järnvägssystem (varav majoriteten är ERTMS-objekt) har
i genomsnitt ökat med 38 procent sedan gällande plans fastställelse.
De beräknade kostnaderna för ännu ej påbörjade investeringar i vägar och banor har
i genomsnitt ökat med 50 procent sedan gällande plans fastställelse. De beräknade
kostnaderna för ej påbörjade järnvägstekniska system har ökat med nära 80 procent.
En del av kostnadsökningarna förklaras av förändringar av investeringarnas omfattning eller utformning. Ytterligare en del förklaras av dyrare insatsvaror och
en generell ökning av bygg- och anläggningskostnader. Slutligen förklaras en del
av omständigheter som inte varit kända i tidigare utredningsskeden.
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Trafikverkets arbete med stärkt kostnadsstyrning
Trafikverket har ett viktigt ansvar för att åstadkomma en god hushållning med statens
medel och en effektiv verksamhet, och följer löpande utvecklingen och utfallet av
kostnader i pågående och slutförda åtgärder. Detta redovisas i Trafikverkets årsredovisning, men också vid andra tillfällen som i byggstartsrapporteringen. Vid dessa tillfällen redovisas också vilka orsaker som ligger bakom förändring av kostnader, bland
annat förändrad omfattning av projekten.
Trafikverket bedriver också ett kontinuerligt arbete för att utveckla kostnadsstyrning
och effektivitet med hjälp av system, processer och rutiner. Detta arbete sker också
mot bakgrund av att inköpsvolymen har ökat i snabb takt. En ökad produktivitet är
också nödvändig eftersom branschindex har ökat snabbare än den generella prisutvecklingen i samhället. Det finns ett fortsatt behov av att utveckla och se över
kostnadsstyrningen, produktiviteten och effektiviteten i verksamheten. Centrala
punkter i detta arbete handlar om att utveckla systematiken vad gäller uppföljning
av orsaker till förändring av kostnader. Trafikverket har därför vidtagit vissa åtgärder
redan under arbetet med planförslaget.
Trafikverket har även genomfört ett fördjupat arbete för att identifiera kostnadsreducerande åtgärder i investeringsskedet av nya stambanor.
Trafikverket har också beslutat om ett antal åtgärder som särskilt ska prioriteras
under det kommande året. Valet av åtgärder baseras på Trafikverkets egna analyser
och erfarenheter från planarbetet, iakttagelser i tidigare regeringsuppdrag samt
rekommendationer från Riksrevisionen. Åtgärdsområdena är:
• Utvecklade kalkyler för säkrare och effektivare kostnadsbedömningar
• i tidigt skede samt minskade kostnadsökningar under genomförandefasen.
• Förbättrad kostnadsstyrning i tidiga skeden, bland annat genom att förstärka
systematiken gällande beslut om förändringar i innehåll och omfattning.
• Utveckling av arbetssätt, styrformer och affärsperspektiv så att Trafikverket
proaktivt kan hantera förändringar innan de resulterar i kostnadsökningar.
• Stärkt beredning av förändringshantering för tekniska krav, planeringsförutsättningar och utformningsfrågor.
• Fortsatt utveckling av produktivitet och innovation i bygg- och anläggningssektorn, till exempel genom att i ett antal utpekade nybyggnads- och underhållsentreprenader nyttja olika typer av innovationsupphandlingar för att
pröva olika affärsupplägg och gränssnitt mellan beställare och utförare,
och ge incitament att investera i nya tekniska lösningar.
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Utrymmet i kommande planer är högt intecknat
Många av de namngivna investeringarna i planförslaget har genomförandetider
som fortsätter efter planperiodens slut. Det gäller framför allt de nya stambanorna
för höghastighetståg, men även ERTMS-utrullningen, andra järnvägstekniska
system samt andra investeringar.
Diagrammet nedan ger en ungefärlig bild över planerad verksamhetsvolym inom
utvecklingsanslaget fram till 2040, antaget att ramen för länsplaner och ej namngivna poster är samma som i föreliggande planförslag. Observera att diagrammet
inte inkluderar eventuella tillkommande investeringar i framtida infrastrukturplaner, utan enbart avser investeringar i föreliggande planförslag samt aviserade
fortsättningar av nya stambanor samt järnvägstekniska system.
Eftersom investeringarnas tidsplaner revideras löpande ska diagrammet tolkas med
försiktighet, men det ger en bild av de långsiktiga planeringsförutsättningarna.

Ungefärlig fördelning av kostnadsvolymer över tid. Miljoner kronor.
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Betydande investeringsvolymer fortsätter in på den förväntade nästkommande planperioden (2026–2037). Om man hypotetiskt antar att denna har oförändrad ram för
utvecklingsanslaget skulle det innebära att kommande planperiod redan är övertecknad med omkring 40 miljarder kronor. En stor del av dessa medel härrör sig till nya
stambanor och signalsystemet ERTMS.
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Vi fortsätter att rusta, bygga ut
och modernisera järnvägen
Vi rustar upp järnvägen
Anslaget till vidmakthållande av statliga järnvägar ökar
med 25 procent (40 miljarder kronor under planperioden)
jämfört med planen 2018–2029. Mer resurser till att
underhålla järnvägen minskar långsiktiga underhållsoch reinvesteringskostnader, eftersom det är billigare
att underhålla i tid, och minskar risken för störningar
och hastighetsnedsättningar.
Satsningar fortsätter på de fyra särskilt utpekade
transportflöden – Västra stambanan, Södra stambanan,
norra godsflödet (Hallsberg–Luleå) och Malmbanan
(Luleå–Riksgränsen) – och det eftersatta underhållet
kommer där att kunna minskas, med förbättrad
eller oförändrad robusthet som följd. Under
gällande planperiod har viktiga åtgärder genomförts på Södra och Västra stambanan, och nu
skiftas fokus mot Malmbanan och norra godsflödet.
Underhållsåtgärder och reinvesteringar genomförs
också på de tio prioriterade transportflöden som är
särskilt viktiga för både person- och godstrafik.
De lägre trafikerade banorna kommer att få
ett försämrat tekniskt tillstånd, med försämrad
robusthet, ökad risk för trafikpåverkan och tillfälliga hastighetsnedsättningar. Funktionaliteten
på dessa banor kan upprätthållas med förstärkt
underhåll och åtgärder som förlänger livslängden.
Utrullningen av ERTMS utgör den enskilt
största och viktigaste underhållssatsningen.
Dagens ATC-system har på flera ställen redan
passerat sin tekniska livslängd och når successivt
sin tekniska livslängd i järnvägsnätet.
För att framkomlighet och kapacitet ska
kunna upprätthållas är ett fortsatt införande
av ERTMS nödvändigt.

FÖRSLAG TILL NATIONELL PLAN FÖR TRANSPORTINFRASTRUKTUREN 2022–2033 – PLANEN I KORTHET

15

Vi bygger ut järnvägen
Över 80 procent av de namngivna investeringarna är järnvägsinvesteringar.
Nära hälften av detta utgörs av de tre första etapperna av nya stambanor för höghastighetståg, och nära en fjärdedel av järnvägstekniksystem , bland annat kraftförsörjningsåtgärder, trafikledningssystem och det nya digitala signalsystemet
ERTMS.
Regeringen har i direktiven angett att Trafikverkets planförslag bör innefatta
investeringar på de nya stambanorna till ett belopp av 107 miljarder kronor under
planperioden. Eftersom förutsättningar i nuläget saknas för att komma fram
i pågående planläggningsprocess för Göteborg–Borås behöver Trafikverket
senarelägga delar av genomförandet och omfördela medel till andra objekt både
inom och utom nya stambanor under planperioden. Trafikverket föreslår därför
att 104 miljarder kronor avsätts för nya stambanor under planperioden.
Utbyggnaden av nya stambanor startar från storstadsområdena och de tre objekten
där planläggning pågår, Järna–Linköping (Ostlänken), Göteborg–Borås och
Hässleholm–Lund, färdigställs först. Ostlänkens utbyggnad sker etappvis och börjar
i norr med start i Järna och fortsättning söderut. Byggstart för utbyggnaden av
Göteborg–Borås respektive Hässleholm–Lund är planerad till 2025–2027 respektive
2027–2029. För fortsatt utbyggnad ska en prioritering göras utifrån en systemövergripande utbyggnadsanalys, men inriktningen är att de nya stambanorna i sin
helhet ska stå klara kring 2045. För planläggning av centrala systemdelar mellan
Linköping och Borås respektive Hässleholm avsätts 5 miljarder kronor under
planperioden.
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Den bedömda kostnaden för nya stambanor enligt nuvarande systemutformning
är 325 +/- 55 miljarder kronor. Trafikverket har fördjupat arbetet kring möjligheter
att reducera investeringskostnaderna och bedömer att det finns betydande
potential när det gäller förenklade tätortspassager och stationsutformningar,
anpassade fordon, anpassade tekniska standarder, landbroar, masshantering och
industrialisering. Trafikverkets mål är att investeringskostnaderna för hela systemet
ska reduceras med 65 miljarder kronor jämfört med den bedömda kostnaden för
nuvarande systemutformning.
Enligt regeringsbeslut ska planläggningsarbetet för Norrbotniabanans kvarvarande
sträcka, Skellefteå–Luleå, påbörjas, och direktivet anger att planeringen för hela
Norrbotniabanan ska intensifieras. Trafikverket föreslår därför att 3 miljarder
kronor anslås till sträckan Skellefteå–Luleå.
Gällande plan innehåller ett stort antal andra järnvägsinvesteringar för ökad
kapacitet längs de viktigaste stråken. Exempel på tillkommande anläggningar
är Varbergstunneln, Ängelholm–Maria, Hallsberg–Degerön, Tomteboda–Kallhäll
och Värnamo–Jönköping/Nässjö. Många mindre åtgärder på Mittbanan, Dalabanan,
Värmlandsbanan, Västra stambanan och Malmbanan förbättrar kapacitet och
punktlighet för person- och godstrafik, exempelvis genom olika trimningspaket
för ökad kapacitet och minskade restider. Planen innehåller även åtgärder för
modernisering av stationsmiljöer samt åtgärder för längre och tyngre tåg.
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Med anledning av de stora industrisatsningarna i Norrbottens län och Västerbottens
län föreslås bland annat åtgärder för ökad kapacitet på malmbanan, som föreslås
en lånefinansiering som delvis kan hanteras med ökade banavgifter. Vidare föreslås
åtgärder för höjd hastighet till 250 km/tim på delar av Västkustbanan och Ostkustbanan, vilket även förutsätter att ERTMS byggs ut på sträckorna. Slutligen innehåller
planförslaget medel till fortsatt planering av stora ombyggnader av Stockholms
central och Tomteboda. Medlen är nödvändiga för att Trafikverket ska kunna delta i
pågående planeringsarbete som bedrivs av Stockholms stad och Jernhusen.

Vi fortsätter moderniseringen av järnvägen
Det fortsatta införandet av det nya digitala signalsystemet ERTMS är en förutsättning och plattform
för järnvägens modernisering. ERTMS är också en
förutsättning bland annat för nya stambanor för
höghastighetståg och anpassningarna på Ostkustbanan och Västkustbanan för att där kunna köra
tåg i 250 km/tim.
Med anledning av bland annat att utvecklingsans-lagets ram inte räcker till alla kostnadsanspråk föreslår Trafikverket en något långsammare utbyggnadstakt av ERTMS jämfört med
den rent tekniskt optimala. Med den föreslagna
utbyggnadstakten kommer ERTMS att vara fullt
utbyggt mellan 2040 och 2045. En långsammare
utbyggnadstakt skulle innebära stora problem
att upprätthålla systemets robusthet och ökade
kostnader för att underhålla befintlig signalanläggning som är gammal och sliten.
Andra viktiga moderniseringar är ny optoanläggning för ökad kapacitet i
kommunikationsnät inklusive vägklassificering, nationellt tågledningssystem,
utveckling och förvaltning av Trafikverkets teletransmissionsanläggning, fjärrstyrning av järnväg, samt införande av Future Railway Mobile Communications
System (FRMCS).
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Några väginvesteringar tillkommer
– fortsatt stora vägunderhållsbehov
Ett begränsat antal nya väginvesteringar
Av medlen till namngivna investeringar utgörs 15 procent av vägåtgärder.
De flesta av dessa syftar till att förbättra trafiksäkerheten, samtidigt som de
bidrar till regional utveckling genom förbättrad tillgänglighet.
Planförslaget innehåller, förutom pågående investeringar, två nya namngivna
åtgärder på väg, nämligen mittseparering av E4 mellan Blåberget och Matfors,
och E4 Förbifart Skellefteå med anledning av de stora industrisatsningarna
i området. Planeringen för att bygga Sveriges första permanenta elväg på
sträckan Hallsberg–Örebro fullföljs.
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Åtgärder för ökad trafiksäkerhet
Nollvisionens etappmål för 2020 uppnåddes, och nu
fortsätter resan mot ett nytt etappmål för år 2030.
Väginvesteringarna handlar i första hand om mittseparering och nya trafiksäkra vägsträckningar.
Dessutom finns möjlighet till samfinansiering av
trafiksäkerhetsåtgärder på det regionala vägnätet.
Ett annat viktigt område är åtgärder som minskar
skaderisken för fotgängare och cyklister. Trafikverket
fortsätter att höja säkerhetsnivån i plankorsningar
och arbetet med åtgärder för att förhindra obehörigt
spårbeträdande.
Behovet att genomföra trafiksäkerhetsåtgärder
är fortsatt stort, och nödvändiga åtgärder för att
klara etappmålet för 2030 ryms inte i planen.
I Trafikverkets förslag på nya investeringsobjekt
som skulle kunna inrymmas med en ökning av
utvecklingsanslaget dominerar investeringar för
ökad trafiksäkerhet på vägar i landsbygd. Förslaget
innehåller nya objekt för omkring 14 miljarder kronor
vars trafiksäkerhetseffekt skulle vara i samma storleksordning som samtliga namngivna objekt i hela
planförslaget. En viss ökning av medlen till trafiksäkerhetsinvesteringar skulle alltså kunna ha
betydande effekter.

VÄGTYPER
Vägtyper är en strategisk
indelning av vägnätet som
baseras på vägens funktion
i transportsystemet.
Indelningen utgör en
grund för prioritering
och planering av åtgärder.
VÄGTYP 1:
Vägar i storstadsområden
VÄGTYP 2:
Vägar som bildar större
sammanhängande stråk
VÄGTYP 3:
Vägar för dagliga resor
och arbetspendling
VÄGTYP 4:
Övriga för näringslivets
viktiga vägar
VÄGTYP 5:
Vägar som är viktiga
för landsbygden
VÄGTYP 6:
Lågtrafikerade vägar
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Vägarnas underhållsbehov överstiger medlen
Anslaget till vidmakthållande av statliga vägar ökar
med 13 procent jämfört med planen 2018–2029.
Tillståndet på det statliga vägnätet har under en
längre tid gradvis försämrats, och med givna anslagsnivåer kommer nedbrytningstakten att bli högre än
åtgärdstakten. Det betyder att vägsystemet trots
anslagsökningen kommer att försämras snabbare
under planperioden än vad Trafikverket kan återställa.
De ökade underhållsbehoven beror bland annat
på tillkomsten av mer komplexa anläggningar, ett
växande behov av rekonstruktion av väg- och brokonstruktioner som en följd av att de har uppnått
sina tekniska livslängder, ökade trafikmängder och
en utveckling mot allt högre fordonsvikter. Drygt 60
procent av det statliga vägnätet är byggt före år 1970,
och dimensionerat för den trafik som var aktuell
då. Tillsammans bidrar allt detta till ett ökat slitage
och en negativ tillståndsutveckling på stora delar
av vägnätet. Det innebär att Trafikverket inte kan
vidmakthålla vägsystemet kostnadseffektivt eftersom
nödvändiga åtgärder inte kan utföras förebyggande,
i rätt omfattning eller till önskad standard.
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Både det låg- och högtrafikerade vägnätet försämras, vilket ökar risken för
restriktioner på de mest lågtrafikerade delarna av vägnätet. Nedbrytningen ökar
som en följd av att nödvändiga rekonstruktioner av vägunderbyggnaden inte kan
prioriteras, vilket leder till växande underhålls- och reinvesteringsbehov. För de
lågtrafikerade vägarna kommer en snabbare tillståndsförsämring av vägunderbyggnaden att ske under planperioden. Risken för mindre störningar och tillfälliga
restriktioner kommer att öka på denna del av vägnätet. Trafikverket kommer att
säkerställa att vägarna inte blir så dåliga att framkomligheten för lätt trafik påverkas.
En fortsatt bärighetssatsning bidrar till att de viktigaste vägarna för tung trafik ska
kunna upplåtas för den högsta bärighetsklassen (BK4) och för att kunna upprätthålla nivån på framkomligheten för tung trafik året runt. Vägnätets robusthet på
dessa delar kommer också att förbättras genom åtgärder för att minska sårbarheten
för klimatrelaterade händelser som högre vattenflöden och ökade ras- och skredrisker. De vägar som åtgärdas via bärighetssatsningen kommer därför att vara
robusta och tillgängliga för både tung och lätt trafik.
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Viktiga satsningar för ett smidigt, grönt och tryggt
transportsystem för medborgare och näringsliv
Förbättrade möjligheter till pendling och resande
Åtgärderna i planförslaget bidrar till god tillgänglighet för medborgare och näringsliv i hela landet på flera sätt. Genom förbättrade pendlingsmöjligheter vidgas arbetsoch bostadsmarknader så att matchningen mellan jobb och arbetstagare förbättras.
Det bidrar till regional utveckling, ökad sysselsättning och till att fler kan hitta
passande arbeten. Bättre tillgänglighet till service, kultur och fritidsaktiviteter bidrar
också till regional utveckling och ökad livskvalitet.
Nära 80 procent av personresandet sker med bil, och ytterligare nästan 10 procent
med buss. Att vidmakthålla vägnätet är därför av stor betydelse för god tillgänglighet, i synnerhet utanför tätortskärnorna. De mest trafikerade vägarna har högst
prioritet, eftersom de har en central funktion för att hålla samman landet, men
även de lågtrafikerade delarna av vägnätet ska ha en acceptabel standard.
Det innebär att vägarna inte ska tillåtas bli så dåliga att framkomligheten för lätt
trafik påverkas. Hastigheten kan dock behöva anpassas på vissa sträckor under delar
av året trots att det kommer att innebära en försämrad tillgänglighet. Trafiksäkerhetsåtgärder har stor betydelse även för tillgängligheten, genom att resorna blir
3. Förbättrade alternativ
tryggare och säkrare.

makthållande järnväg

Personresandet fördelat per färdmedel.
Andel av inrikes personkilometer.
Reg. tåg 4%
Fjärtåg 4%
Gång 2%

T-bana/spårvagn 2%
Flyg 2%
Sjö 0%

Cykel 1%

Buss 7%
Bil 77%

Vidmakthållande väg
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De nya stambanorna binder på sikt ihop de tre storstäderna och mellanliggande
orter, vilket är särskilt viktigt för tjänste- och fritidsresor. När den långväga persontågstrafiken flyttar över på de nya stambanorna frigörs kapacitet på de befintliga
banorna, som kan användas bland annat för utökad regional kollektivtrafik vilket
har betydelse för arbetspendling.
Planförslaget innehåller en särskild pott till cykelåtgärder längs statliga vägar.
Under planperioden kommer Trafikverket att fokusera på åtgärder som skapar goda
förutsättningar för barns resor till och från skola, pendling till arbete och studier och
till andra viktiga målpunkter som närservice och fritidsaktiviteter. En del av denna
pott föreslås gå till samfinansiering av länsplanernas renodlade cykelåtgärder,
både namngivna åtgärder och trimningsåtgärder, längs statliga allmänna vägar.
Trafikverket föreslår också att länsplaneupprättarna med minst motsvarande
summa som de får i samfinansiering, ska planera och genomföra åtgärder på det
regionala vägnätet som bidrar till ökad och säker cykling.
Planförslaget omfattar också cykelåtgärder inom ramen för storstadsöverenskommelserna och stadsmiljöavtalen. Vidare ingår förbättrad cykelinfrastruktur
i flera av väginvesteringarna. Ambitionen är också att höja drift- och underhållsstandarden på cykelstråk där det ger stor samhällsnytta.

Vem ansvarar för delarna inom cykelvägnätet?
• Enskilda väghållare: 153 mil
• Statliga nationella och statliga regionala: 311 mil
• Kommunerna: 2 066 mil (ca 80 procent)
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Stärkt konkurrenskraft för näringslivet
Underhållssatsningar görs på vägar och järnvägar som är viktiga för näringslivet,
inklusive bärighetssatsningar med utveckling av BK4-vägnätet. Åtgärder genomförs
som möjliggör överflyttning av godstransporter från väg till järnväg och sjöfart samt
kapacitetsåtgärder på järnväg. Trafikering av längre och tyngre tåg skapar bättre
tillgänglighet i viktiga godsstråk på järnväg. Med anledning av de stora industrisatsningarna i Norrbotten och Västerbotten föreslås nya infrastruktursatsningar
i området, framför allt i järnvägssystemet. Den särskilda näringslivspotten ger
möjligheter att bidra till intermodala transportlösningar.
Flera viktiga satsningar sker inom sjöfarten. För att kunna ta emot större fartyg
för ökade malmtransporter görs anpassningar av farleden till Luleå hamn.
Projektet omfattar muddringsåtgärder i hamnen och farleden, farledsutmärkning,
anläggande av ny djuphamn med tillhörande infrastruktur och tillskapande av nya
landytor. Luleå Hamn AB och LKAB står för åtgärderna inom hamnområdet. Vidare
ingår muddring av farleden in till Göteborgs hamn, Skandiaporten, Nordens största
hamn, så att hamnen kan fortsätta att vara en del av de allt större containerfartygens
globala rutt. Därutöver görs utbyte och uppgradering av slussarna i Trollhättan och
förbättring av farleden mellan Landsort och Södertälje och, via ombyggda slussar i
Södertälje, farleden i Mälaren.
Åtgärder för förbättrade pendlingsmöjligheter gör det lättare för näringslivet
att hitta kvalificerad arbetskraft. Särskild vikt läggs vid att vidmakthålla vägar
som är viktiga för besöksindustrin.

Under en dag i Sverige (2020)
• Görs 6 miljoner resor med personbil
• Fraktas 1 300 000 ton gods på väg
• Fraktas 220 000 ton gods med 530 godståg
• Färdas 300 000 personer med 3 100 persontåg
• Färdas 800 000 personer med buss
• Tar 1 200 000 personer cykeln
• Görs 61 000 personresor med färja
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Minskad lokal miljöpåverkan
Planen innehåller ökade medel för att minska miljöpåverkan från transporter och
infrastruktur, bland annat en särskild pott till miljöåtgärder längs statlig infrastruktur. Planen omfattar exempelvis medel till sanering av förorenad mark,
viltpassager, bekämpning av invasiva arter, vattenskydd, bullerskydd, landskap
(natur- och kulturmiljö) och vatten.
Ramen för buller och vibrationer möjliggör fortsatt arbete och hantering av förelägganden i ungefär samma takt som idag. Landskapsåtgärderna fokuserar dels på de
åtgärder som lagstiftningen kräver och på att begränsa spridningen av invasiva arter,
dels på barriäreffekter för och olyckor med vilt och renar. Ramen för vattenåtgärder
innebär en ökad ambitionsnivå, men den innebär ändå att endast en tredjedel av
behovet för dricksvattenförsörjning och skyddsvärda ekologiska vatten kan åtgärdas.
Åtgärderna mot förorenade områden fokuserar på undersökningar, saneringar samt
på att efterkomma förelägganden. Åtgärdsområdet omfattar också den så kallade
miljögarantin, vilket innebär ersättning till vissa statliga verksamheter.

Samhällsekonomisk effektivitet
Trafikverkets analyser visar att ökningarna av anslagen till vidmakthållande av vägar
och järnvägar är samhällsekonomiskt lönsamma, och att det hade varit samhällsekonomiskt effektivt att öka resurserna ytterligare. Bärighetssatsningarna som
möjliggör tyngre vägfordon har hög samhällsekonomisk lönsamhet, och det vore
vidare mycket samhällsekonomiskt lönsamt att tillåta längre fordon på delar av
vägnätet eftersom det skulle minska såväl transportkostnader som transporternas
miljöbelastning.
Anslagen till trimnings- och miljöåtgärder bedöms ha hög kostnadseffektivitet,
baserat på de effektberäkningar av typåtgärder som Trafikverket tagit fram.
Trafikverket föreslår därför att detta anslag ökas.
De namngivna investeringarna har en genomsnittlig nettonuvärdeskvot (NNK) på
-0,3 (oräknat storstadsförhandlingar och vissa systeminvesteringar som inte kan
effektberäknas); exklusive etapperna av nya stambanor för höghastighetståg blir
genomsnittlig NNK 0,2. För järnvägsobjekten är genomsnittliga NNK -0,2, för
vägobjekten 0,9 och för sjöfartsobjekten 0,7. För både järnvägs- och vägobjekt är
spridningen i lönsamhet mycket stor. Ett stort antal samhällsekonomiskt mycket
lönsamma investeringar, både vägar och järnvägar, har inte kunnat inrymmas
i planförslaget.
Den samhällsekonomiska lönsamheten för etapperna av nya stambanor är negativ,
med nettonuvärdeskvoter mellan -0,8 och -0,6. Att lönsamheten är så låg beror delvis
på att de etapper som ingår i planförslaget inte används fullt ut förrän hela systemet
är färdigt. NNK för hela systemet (inklusive de etapper som ingår i planen) beräknas
vara -0,5 med nuvarande kostnadsuppskattningar. För närvarande pågår ett arbete
med kostnadsreducerande åtgärder där ambitionen är att minska systemets totala
investeringskostnad med 65 miljarder kronor.
Det övergripande målet om samhällsekonomiskt effektiv transportförsörjning handlar
inte bara om infrastrukturinvesteringar, utan också om att användningen av transportsystemet ska vara effektiv. För detta krävs bland annat styrmedel och regleringar
som internaliserar externa effekter som utsläpp, olyckor och buller, samt ett effektivt
tillhandahållande av offentliga transporttjänster, till exempel regional kollektivtrafik.
Detta ligger dock i huvudsak utanför den nationella infrastrukturplanen.
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Ny teknik och digitalisering ger förutsättningar
för att utveckla ett modernt och hållbart transportsystem
Trafikverket bidrar till ny teknik och implementerar digitaliseringens möjligheter,
vilket utvecklar transportsystemets utformning, underhåll och användning.
Mängden data och information ökar, blir alltmer tillgänglig och skapar nya tjänster
i transportsystemets olika delar. Digitaliseringen möjliggör nya typer av åtgärder
och beslutstöd som bygger på interaktion mellan fordon och infrastruktur för att
skapa nyttor. Trafikverket kommer under planperioden att verka för att tillvarata
digitaliseringens möjligheter genom att utvecklingen av informationsmängder och
den digitala infrastrukturen beaktas, både inom ramen för den egna verksamheten
och i samverkan med andra aktörer. Nya typer av åtgärder med tydliga inslag
av digitalisering som ger direkta effekter i transportsystemet kan underlätta
omställningen till ett hållbart transportsystem.
Prioriterade områden inom forskning och innovation är ökad produktivitet, klimatpåverkan, effektivt, inkluderande transportsystem och digitalisering av transportsystemet för ett hållbart samhälle.
En viktig del av omställningen till fossilfrihet i transportsystemet är elektrifiering
av vägtrafiken. Planeringen för att bygga Sveriges första permanenta elväg på
sträckan Hallsberg–Örebro fullföljs, och elvägen förväntas vara i drift kring årsskiftet 2025–2026.
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De mest kraftfulla klimatpolitiska verktygen
ligger utanför infrastrukturplanen
Transportsektorns klimatmål är att utsläppen från inrikes transporter (exklusive
flyg) år 2030 ska vara 70 procent lägre än år 2010, och vara i princip noll år 2045.
Den absoluta merparten av koldioxidutsläppen från inrikes transporter, cirka
93 procent (2017), kommer från vägtrafiken. Eftersom vägtrafiken utgör omkring
85 procent av persontransportarbetet
och 50 procent av godstransportarbetet
Transportsektorns klimatmål är att utsläppen
från inrikes transporter (exklusive flyg)
så är det ofrånkomligt att vägen till att
år 2030 ska vara 70 procent lägre än
nå klimatmålen i första hand handlar
år 2010, och vara i princip noll år 2045.
om att göra vägtrafiken fossilfri.
Eldrift måste dominera i vägtrafiken inom ett par decennier, huvudsakligen genom
batteridrift men även genom bränsleceller. De fossildrivna fordon som fortfarande
säljs måste också bli effektivare. Under det närmaste dryga decenniet krävs också
ökad användning av biodrivmedel för att etappmålet 2030 ska nås, eftersom det tar
tid att fasa ut bränslefordonen ur fordonsflottan. För allt detta krävs olika typer
av styrmedel samt en omfattande utbyggnad av laddinfrastruktur. De centrala
verktygen – styrmedel, regleringar och laddinfrastruktur – ligger dock utanför
planförslaget, eftersom planen huvudsakligen omfattar underhåll av och
investeringar i väg- och järnvägsinfrastruktur.
Förutom omställningen till fossilfria drivmedel kan transportsektorns utsläpp
av växthusgaser minskas genom att minska vägtrafiken, vilket även bidrar till att
minska trängsel, olyckor, buller och andra typer av utsläpp. I planförslaget går
omkring 85 procent av medlen för namngivna investeringar till järnvägs- och
sjöfartsinvesteringar, och Trafikverket finansierar också en mängd åtgärder
för cyklande och kollektivtrafik. Sådana investeringar och åtgärder kan skapa
mycket stora samhällsnyttor genom att de ökar tillgängligheten för medborgare
och näringsliv utan att ge ökade klimatutsläpp. De bidrar också i någon mån till
att minska vägtrafiken, och kan i viss mån öka effekten av och acceptansen för
åtgärder som gör vägtransporter mindre attraktiva, till exempel höjda bränsleskatter och sänkta hastigheter.
Även de omfattande infrastrukturinvesteringarna i planförslaget har mycket
liten påverkan på det totala trafikarbetet. Enligt preliminära beräkningar minskar
järnvägsinvesteringarna vägtrafikarbetet med totalt en kvarts procent, och vägtrafikinvesteringarna ökar trafikarbetet med ungefär lika mycket. Att effekterna
på det totala trafikarbetet är så pass begränsade beror dels på att vägtrafiken har
en så mycket större andel av transportarbetet än övriga trafikslag, så att även
en stor ökning av ett annat trafikslag motsvarar en relativt liten minskning av
vägtrafiken, dels på att substitutionseffekten mellan trafikslagen är relativt liten.
När transportvolymen ökar till följd av en förbättring, till exempel utbyggnad
av alternativ till vägtrafiken, består huvuddelen av ökningen vanligen av
nygenererade transporter, inte av överflyttning från vägtrafiken.
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Planförslaget bidrar till och passar in med klimatmålen
Förutom att prioriteringen av investeringar påverkas av ambitionen att flytta över
transporter från väg till järnväg och sjöfart, så påverkas även prioriteringen indirekt,
eftersom analyser och trafikprognoser
inkluderar antaganden om styrmedel
Om trafikprognoser
som dämpar vägtrafiken och flyttar
Prognoserna utgör ett underlag för att kunna
identifiera och värdera lämpliga åtgärder
över en del av trafiken till järnväg och
i transportsystemet. Prognoserna beräknar,
sjöfart. Enligt regeringens direktiv
utifrån beslutad politik och omvärldsfaktorer,
ska planeringen baseras på ”ett
hur trafik, resande och transporter kan förväntas
utvecklas.
scenario som innehåller redan
beslutade och aviserade styrmedel
Prognoserna baseras på underlag från externa
källor och två viktiga underlag är Konjunkturoch åtgärder inom transportsektorn”.
institutets prognoser om ekonomins långsiktiga
tillväxt och SCBs prognoser om befolkningsutveckling.

Trafikverkets prognoser och
kalkyler innehåller därför bland
annat antaganden om framtida ökningar av bränsleskatter och reduktionsplikt, vilka tillsammans gör att bränslepriset
ökar till ungefär det dubbla (i fasta priser) fram till prognosåret 2040. I prognosen
antas också att åtgärder vidtas så att bilinnehavet slutar öka och i stället minskar
något. Dessa antaganden bidrar till att vägtrafikökningen dämpas och att järnvägstrafiken ökar snabbare, så att järnvägens marknadsandel ökar jämfört med idag.
Järnvägsinvesteringar blir därmed något mer lönsamma och väginvesteringar något
mindre lönsamma, jämfört med ett scenario utan dessa antaganden.
Planförslaget kan därför sägas både bidra till och passa in med klimatmålen.
Den bidrar till uppfyllelse av klimatmålen genom att en helt övervägande del
av investeringarna är järnvägsinvesteringar, och den passar in med klimatmålen
genom att planeringen utgår från ett scenario där styrmedel för att dämpa
vägtrafiken och styra mot elektrifiering antas sättas in i framtiden, och att de
väginvesteringar som ingår i planförslaget är motiverade även helt utan
trafiktillväxt.
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Remissvar förslag till nationell plan för
transportinfrastrukturen 2022–2033
Förslag till beslut
Smedjebackens kommun vill lämna nedanstående svar på remiss gällande
förslag till nationell plan för transportinfrastruktur 2022–2033.
Ärendebeskrivning
I transportsystemet behöver gång- och cykelvägar, vägar, järnvägar,
hamnar och flygplatser samspela och komplettera varandra för att möta
samhällets behov. Det trafikslagsövergripande perspektivet är
grundläggande i planeringen av hur vi ska använda vår infrastruktur
smartare och effektivare.
Utgångspunkten för Trafikverkets förslag är de transportpolitiska målen,
inklusive klimatmålen. Trafikverkets övergripande prioritering är att enligt
fyrstegsprincipen i första hand vårda och utveckla den infrastruktur som
redan finns, samt vidta åtgärder som gör att den utnyttjas effektivt.
Remissvar och resonemang
Smedjebackens kommun vill lämna följande svar på remissen.
-

Smedjebackens kommun är glad för satsningen på trimningsåtgärder
om 17 miljarder. Det är bra sätt att förbättra tillgänglighet,
användbarhet, robusthet, kapacitet och kvalitet för resenärer och
godstransporter på vägar, järnvägar. Ett resonemang som har särskild
betydelse för Bergslagspendeln och den strävan som finns efter goda
pendlingsmöjligheter och transport av gods. Det är av stor betydelse
att minska restiden mellan Västerås och Ludvika för att
möjligheterna till en bredare arbetsmarknad. Att öka säkerheten och
samtidigt skapa möjligheter för tunga transporter på järnväg kommer
minska utsläpp, slitage och olyckor.

-

Smedjebackens kommun välkomnar det förstärkta säkerhetsarbetet
genom mittseparering och mitträffling av vägar. Ett bra sätt att öka
tillgängligheten i hela Sverige och samtidigt öka trafiksäkerheten.

-

Smedjebackens kommun ser att det viktigt att även prioritera
objektet; förbifarten Yttermalung. Att hålla samman satsningarna
efter rv66 är betydelsefullt för området. Smedjebackens kommun ser
också att sträckan mellan Smedjebacken och Ludvika bör vara
prioriterad så att hela det planerade arbetet med rv66 i området
genomförs.

Smedjebackens kommun

Datum

Sida

2020-02-11
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-

Trafikverket har i sin Funktionsutredning för Bergslagspendeln (TRV
2021/111640) konstaterat att det finns stor potential till
hastighetshöjningar på Bergslagspendeln mellan Fagersta-Ludvika då
signalerad hastighet är långt under vad banans geometri är kapabel
till. Däremot är underhållsskulden betydande. De åtgärder som
trafikverket föreslår på sträckan Ludvika-Fagersta bedöms kunna ge
en förkortad restid på nästan 7 minuter vilket skulle få en väldigt stor
effekt för utvecklingen i västerbergslagen. För att få till den kortare
restiden och öka robustheten på banan behövs det på sträckan
Fagersta-Ludvika en investering på 430 mnkr varav över 90% är att
betrakta som reinvesteringsåtgärder. Det är viktigt att denna
reinvestering tas med i planeringen för de kommande åren.

-

I det ekonomiska resonemanget beskrivs det i planen att de projekt
som blivit markant dyrare också är objekt man ska nedprioritera.
Projekteringsarbetet är en fråga som Trafikverket äger och därför kan
påverka på ett mer realistiskt sätt. kostnadsökningarna beror inte bara
på förklaras av dyrare insatsvaror och en generell
ökning av bygg- och anläggningskostnader samt förändringar av
investeringarnas omfattning eller utformning. En del ligger också i att
projekteringen inte tagit hänsyn till alla faktorer som ligger i
projektet från början och som inte varit helt okända.
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VA-utredning med utbyggnadsplan
Samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen för
beslut i kommunfullmäktige
Frågan lämnas öppen.
Ärendebeskrivning
Smedjebackens kommun har under en tid arbetat med att granska vatten- och
avloppssituationen i bebyggelseområden utanför kommunalt
verksamhetsområde för vatten och avlopp (VA-verksamhetsområde) genom
en VA-utredning med utbyggnadsplan.
Kommunen är skyldig att se till att en allmän VA-anläggning anordnas om
en sådan behövs för att säkerställa vattentjänster i ett ”större sammanhang”
med hänsyn till människors hälsa och miljö. Detta följer av 6 § i lagen om
allmänna vattentjänster (LAV). ”Större sammanhang” innebär, enligt praxis,
en bebyggelse som omfattar minst 20 bostäder.
Syftet med utredningen är att identifiera, bedöma och rangordna
bostadsområden som idag saknar kommunala VA-tjänster utifrån detta
behov. Allmänna VA-tjänster ordnas genom att bostadsområdet först
inkluderas i ett VA-verksamhetsområde och sedan ansluts till en allmän
VA-anläggning (kommunalt vatten- och avloppsverk).
Samråd har skett med länsstyrelsen och vissa kompletteringar är gjorda
utifrån de synpunkter som inkommit, resterande synpunkter kommer att
beaktas vid nästkommande revidering av strategin.
_____
Beslutsunderlag
Miljö- och byggnadsnämnden 2021-11-10 § 116
VA-utredning med utbyggnadsplan
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VA-strategi och utbyggnadsplan 2021
Förslag till beslut
Att godkänna Miljö- och byggnadsnämndens beslut om gällande VAstrategin med utbyggnadsområden.
Ärendebeskrivning
VA-plan (vatten- och avloppsplan) är en del av kommunens övergripande
planering. Syftet är att få en långsiktig och heltäckande planering för vatten
och avlopp i hela kommunen. Att ta fram en VA- plan ingår som ett av de
kommunala uppdragen i vattenmyndigheternas åtgärdsprogram.
Smedjebackens kommun har under en tid arbetat med att granska vatten och avloppssituationen i bebyggelseområden utanför kommunalt
verksamhetsområde för vatten och avlopp (VA-verksamhetsområde) genom
en VA-utredning med utbyggnadsplan.
Syftet med utredningen är att identifiera, bedöma och rangordna
bostadsområden som idag saknar kommunala VA-tjänster utifrån detta
behov.
Samråd har även skett med länsstyrelsen och vissa kompletteringar är gjorda
utifrån de synpunkter som inkommit. Utskick har också gjordes till cirka 470
hushåll på de områden som finns med i VA-strategin. En skriftlig
svar/synpunkt har inkommit från en samfällighet som rör område lilla Snöån.
Man undrade kring finansiering och påverkan på fastigheten under
byggtiden. I övrigt har muntliga telefonsamtal inkommit där man haft frågor
kring tidplan och finansiering, dessa frågor har lämnats vidare till VAhuvudmannen.
Samråd med medborgarna kommer att ske i samband när ett VAverksamhetsområde ska beslutas.
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1. Bakgrund och syfte
En VA-plan (vatten- och avloppsplan) är en del av kommunens övergripande planering.
Syftet är att få en långsiktig och heltäckande planering för vatten och avlopp i hela
kommunen. Att ta fram en VA- plan ingår som ett av de kommunala uppdragen i
vattenmyndigheternas åtgärdsprogram. VA-planen är en plattform för att lyfta fram
möjligheter och utmaningar, för budgetarbete och för att visa var, när och i vilken ordning
man bör prioritera utbyggnaden av kommunalt VA, men också var andra lösningar än
kommunalt VA är mer lämpliga. Kommunens VA-strategi med utbyggnadsplan är en del
av VA-planen. I kommunens VA-plan ingår dessa olika delar som kan ses nedan.
Smedjebackens kommun arbetar med att färdigställa de olika delarna.

Principiell bild som visar att en VA-plan kan innehålla ett antal strategier och styrdokument med
olika avgränsningar och benämningar

Smedjebackens kommun har inlett ett arbete med att granska vatten - och
avloppssituationen i bebyggelseområden utanför kommunalt verksamhetsområde för
vatten och avlopp (VA-verksamhetsområde) genom en VA-strategi med utbyggnadsplan.
Kommunen har idag en beslutad VA-strategi med utbyggnadsplan som beslutades 201306-24 i kommunfullmäktige, denna kommer att upphöra när detta dokument beslutas i
kommunfullmäktige.
Kommunen är skyldig att se till att en allmän VA-anläggning anordnas om en sådan
behövs för att säkerställa vattentjänster i ett ”större sammanhang” med hänsyn till
människors hälsa och miljö. Detta följer av 6 § i lagen om allmänna vattentjänster (LAV).
”Större sammanhang” innebär, enligt praxis, en bebyggelse som omfattar minst 20
bostäder.
Syftet med utredningen är att identifiera, bedöma och rangordna bostadsområden som
idag saknar kommunala VA-tjänster utifrån detta behov. Allmänna VA-tjänster ordnas
genom att bostadsområdet först inkluderas i ett VA-verksamhetsområde och sedan ansluts
till en allmän VA-anläggning (kommunalt vatten- och avloppsverk)

3

2. Lagar, myndigheter och andra styrande dokument
Dricksvatten och avlopp styrs av flera olika regelverk. Det viktigaste finns i Lagen om
allmänna vattentjänster, Plan- och bygglagen, Miljöbalken och Anläggningslagen.
•

Lagen om allmänna vattentjänster (LAV) är en ny lag från 2007 som ska garantera
att VA ordnas ur ett långsiktigt perspektiv. Lagen innebär ett ökat ansvar för
kommunen. Enligt 6 § LAV är kommunen skyldig att ordna vatten- och
avloppsförsörjning om den av hälso- eller miljöskäl behöver lösas i ett större
sammanhang. I dessa områden upprättar den kommunala VA-huvudmannen
verksamhetsområden.

•

Enligt Plan- och bygglagen ska kommunen ska planera användningen av mark och
vatten i en översiktsplan. Översiktsplanen är kommunens avsiktsförklaring om hur
den fysiska miljön bör användas och fungerar som en riktlinje för
bebyggelseutvecklingen. Den är därmed ett viktigt politiskt måldokument. I
översiktsplanen ska kommunen ta ställning till hur bebyggelsen förväntas utvecklas,
bedöma om VA-försörjningen kan klaras och förebygga vattenförorening och
översvämning. Översiktsplanen planerar också för hantering av dagvatten vilket är all
den nederbörd som avleds från tomter, tak, gator och andra hårda ytor.

•

Miljöbalken reglerar allt utsläpp av avloppsvatten. I de övergripande bestämmelserna
finns kunskapskravet, försiktighetsprincipen och principen om bästa möjliga teknik. I
miljöbalkens 9:e kapitel finns fler bestämmelser om avloppsvatten och hur det avleds.
Avloppsvatten ska tas om hand utan risk för att olägenheter för människors hälsa eller
miljön uppstår. Hållbar utveckling och resurshushållning är viktiga principer som
bland annat innebär kretslopp av näringsämnen från avlopp. Miljöbalken reglerar
också alla vattentäkter. Enligt miljöbalken är det en olägenhet att sakna tillgång till
rent dricksvatten.

•

Anläggningslagen reglerar gemensamhetsanläggningar för VA där flera
fastighetsägare gemensamt förvaltar och driver anläggningen.
Tabell 1. Olika lagar styr olika VA-lösningar

Lag om allmänna vattentjänster
Anläggningslagen
Miljöbalken

•

stora system som sköts av VA-huvudmannen
medelstora system och
gemensamhetsanläggningar som förvaltas och
drivs av fastighetsägare i samverkan
små enskilda avlopp, privata eller
servitutslösningar

Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten innehåller krav på dricksvatten från
vattenverk med en viss minsta storlek, till exempel gemensamhetsanläggningar.
Omfattar också krav på dricksvatten som levereras i kommersiell/offentlig verksamhet
oavsett mängden som produceras. Livsmedelsverkets råd om enskild vattenförsörjning
innehåller bland annat råd om egen provtagning av dricksvattnets kvalitet.
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•

Miljökvalitetsnormer finns fastställda för vattendrag, sjöar och grundvatten inom
Smedjebackens kommun. Normerna har tagits fram av Vattenmyndigheten för Norra
Östersjöns vattendistrikt som ett led i kraven på vattenkvalitet och vattentillgång i
EU:s ramdirektiv för vatten. Miljökvalitetsnormer anger vilka kvalitetskrav som
vattnet ska uppnå vid en viss tidpunkt. För att slå fast nuvarande status för ett yt- eller
grundvatten görs en bedömning enligt föreskrifter från Havs- och vattenmyndigheten
och Sveriges Geologiska Undersökning, därefter bestäms status enligt en särskild
skala. För vattendrag och sjö bedöms ekologisk och kemisk status medan det för
grundvatten bedöms kemisk och kvantitativ status. Huvudregeln är att alla
vattenförekomster (vattendrag, sjöar och grundvatten) ska uppnå ”god status” och att
status inte får försämras. Åtgärdsprogram tas regelbundet fram som beskriver hur
miljökvalitetsnormer ska uppnås. Miljökvalitetsnormer används som ett juridiskt
styrmedel av kommunen när den tillämpar lagar och bestämmelser på miljöområdet,
till exempel vid tillståndsprövning och tillsyn av vatten och avlopp.

3. Ansvar och roller för VA inom kommunen
•

Kommunen har genom kommunfullmäktige det övergripande ansvaret för VAförsörjningen. Kommunfullmäktige beslutar om VA-strategi och tillhörande
dokument. VA-strategin ska se till att VA-systemet har en acceptabel standard genom
att lyfta upp problemområden inom VA och föreslå åtgärder av bristande
anläggningar. Kommunen har en skyldighet att fördela ansvaret för vatten och avlopp
internt så att de krav som finns i lagen om allmänna vattentjänster, miljöbalken samt
plan- och bygglagen uppfylls. Ansvaret för det löpande arbetet är fördelat på VAhuvudmannen (Barken Vatten och Återvinning) och Miljö- och byggnadsnämnden.

•

VA-huvudman (Barken Vatten och Återvinning) har ansvar för det som ligger inom
ett verksamhetsområde för VA. VA-huvudmannen ansvarar därmed för drift och
underhåll i det allmänna kommunala VA-systemet. VA-huvudmannen äger också de
VA-anläggningar som ingår, det vill säga vatten- och avloppsverk, pumpstationer och
ledningar.

•

Miljö- och byggnadsnämnden ansvarar för bebyggelseplanering, tillstånd och är
tillsynsmyndighet enligt Miljöbalken. Nämnden har tillsammans med Miljö- och
byggavdelningen en central roll vid planering, tillstånd, tillsyn och kontroll av vaanläggningar, både kommunala och enskilda. Miljö- och byggavdelningen fångar
genom sitt tillsynsansvar upp behov utanför verksamhetsområden, men har inte ansvar
för att genomföra några åtgärder. Miljö- och byggnadsnämnden har ansvar att revidera
VA-utredningen minst varje mandatperiod.

•

Länsstyrelsen är också tillsynsmyndighet och ska se till att kommunen ordnar och
vidmakthåller en allmän VA-anläggning där det behövs. Länsstyrelsen kan förelägga
VA-huvudmannen om utbyggnad, om behovs finns.
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Tabell 2. Ansvarsområden för VA-frågor inom kommunen

Ansvarsområde
Övergripande
Huvudman kommunalt VA
Ansvar för tillsyn enskilt VA
Ansvar för drift enskilt VA
Fysisk planering

Ansvarig
Kommunfullmäktige
Barken Vatten och Återvinning
Miljö- och byggnadsnämnden
Fastighetsägaren
Miljö- och byggnadsnämnden

4. Metod
4.1 Identifiering av områden ”större sammanhang”
För att hitta de områden som utgör bebyggelse i ett ”större sammanhang” har en GIS-analys
genomförts. GIS (Geografiskt informationssystem) är ett datorbaserat system som länkar
digitala kartor till information om bostäders geografiska läge. Områden med ett större antal
bostäder och tillräcklig bostadstäthet utanför nuvarande VA-verksamhetsområden har valts ut
eftersom de kan innebära risk för miljö- och hälsoproblem. Bebyggelse som består av minst
20 bostäder med högst 150 meters avstånd sinsemellan, s.k. ”75-m kluster”, har valts ut för
fortsatt bedömning i denna utredning. Både permanentbostäder och fritidsbostäder ingår i det
som klassas som bostadshus.
Områden som ligger utanför VA-verksamhetsområden men där kommunalt VA finns, har
uteslutits från bedömningen. Bostäderna i dessa områden har enskilda avtal för vatten eller
avlopp eller ligger nära en anslutningspunkt för kommunalt VA-nät.
Bland de identifierade områdena finns ett fåtal gemensamhetsanläggningar och enskilda avtal
för vatten eller avlopp. Dessa anläggningar och avtal bedöms ha en begränsad betydelse i
sammanhanget och påverkar därför inte bedömningen av behovet.
Utöver de identifierade områdena finns ett stort antal fastigheter med enskild VA-försörjning
som bildar för små kluster för att utgöra ett ”större sammanhang”. Behovet av allmänna VAtjänster för sådana fastigheter kan komma att bedömas senare efter det att 75-m-klustren, med
minst 20 bostäder, har valts ut för utbyggnad av VA-verksamhetsområde.
I samband med identifieringen av områden har även länsstyrelsens rapport 2020:03 Bebyggda
områden med eventuellt behov av allmänna vattentjänster, granskats och beaktats i
utredningen.

4.2 Urval av områden utifrån miljö och hälsa
VA-verksamhetsområden behöver byggas ut om det finns ett behov utifrån risk för påverkan
på miljö och människors hälsa enligt 6 § i LAV. För att ta hänsyn till detta görs därför en
bedömning utifrån de tre faktorerna ”Övergödning”, ”Dricksvattenförsörjning” och
”Vattenskyddsområde”. De områden som helt saknar problem inom någon av dessa tre
områden gallras bort.
Det kan i detta sammanhang konstateras att det inte finns kända data som påvisar övergödda
sjöar eller vattendrag inom Smedjebackens kommun. Information kring övergödning i sjöar
och större vattendrag har hämtats från VISS (Vatteninformationssystem Sverige).
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Ytterligare kluster som också gallras bort är de med liten andel bofast befolkning. Detta görs
för att ta hänsyn till skillnaden i belastning mellan permanentboende och fritidsboende. En
mindre andel permanentboende än 15 % innebär att området gallras bort.
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4.3 Behovsbedömning och prioritetsordning för VA-utbyggnad
Behovet av en förändrad VA-försörjning varierar mellan olika områden och beror på ett antal
faktorer. Förutom fastighetsägarnas behov av god dricksvattenförsörjning och
avloppshantering måste också andra aspekter vägas in som indirekt hänger samman med
vatten och avlopp. Sådana aspekter är markförhållanden, risk för påverkan på recipienter
(vattenskyddsområden), tekniska utbyggnadsmöjligheter och graden av permanentboende.
Figur 1 visar en modell som beskriver behovet uppdelat i basfaktorer och faktorerna miljö,
hälsa och teknik och ytterligare i totalt åtta olika kriterier.

Figur 1. Bedömningsmodell för behov av förändrad VA-försörjning.

En prioritetsordning kan fastställas genom att sätta poäng på de åtta kriterierna för respektive
område. Dessa redovisas i tabellform med beskrivande text under:
Basfaktorer
Faktor
Basfaktorer

Kriterium
Antal fastigheter (inklusive obebyggda)
Andel permanentboende (inklusive obebyggda)
(%)

Källa
Fastighetsregister/karta
Fastighetsregister/karta

Antal fastigheter inom ett klusterområde ger ett slags mått på hur tät bebyggelsen är. Med
ökad täthet följer en ökad risk för miljö- och/eller hälsopåverkan från området. Boendetrycket
varierar mellan olika klusterområden. Vissa områden har mer fritidsboende än andra. För att
väga in detta i modellen bestäms andelen permanentboende för att få ett mått på i hur stor
utsträckning bostäderna faktiskt används. Med permanentboende menas i denna utredning att
personer är folkbokförda på fastigheten. Kluster med lägre permanentgrad än 15 % har
gallrats bort i ett tidigare steg.
Miljö
Faktor
Miljö

Kriterium
Markförhållanden
Status enskilda avlopp:
Andel bristfälliga avlopp (%)

Källa
GIS-stöd för planering och
tillsyn små avlopp
Inventeringar
Smedjebackens kommun
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Markförhållandenas egenskaper bestämmer hur sårbar grundvattnet och ytvattnet är för
enskilda avlopp. Exempelvis berg och täta jordarter som lera-silt innebär generellt dåliga
förutsättningar för funktionen hos enskilda avlopp. En lucker jordart medför en risk att
reningen av avloppsvattnet inte blir tillräcklig innan det når grundvattnet.
Risken för påverkan från enskilda avlopp har studerats i en särskild modell som finns
tillgängligt i ett web-verktyg (GIS-stöd för planering och tillsyn av små avlopp). Här visas hur
enskilda avlopp påverkar grundvatten och ytvatten via spridning av mikroorganismer och
gödningsämnena fosfor och kväve. Ur jordarten i området, jordlagrets tjocklek och närhet till
vattendrag och sjö tas två olika risk-mått fram. Dessa risk-mått kallas för ”sårbarhet för
grundvatten” och ”sårbarhet för ytvatten”.
Övriga risk-mått som finns för avloppspåverkan i detta i web-verktyg utelämnas i
bedömningsmodellen. Ett av dem, ”potentiell risk för smittspridning”, tar hänsyn till närvaron
av allmänna vattentäkter, antalet bostäder och närbelägna badplatser, av vilka de två första
redan ingår i VA-utredningen. För att samma parameter inte ska ge poäng flera gånger tas
”potentiell risk för smittspridning” därför inte med. Eventuell ”potentiell risk för
smittspridning” redovisas endast i faktatabellen för varje område i kapitel 4. Två andra riskmått, ”risk för påverkan av fosfor” och ”risk för påverkan av kväve”, har inte påvisat någon
risk för de områden som har utretts och utelämnas därför även de i utredningen.
Standarden på enskilda avlopp i ett område har betydelse för risken att lokala vattentäkter
påverkas, därför är statusen på enskilda avlopp viktig information. Ju högre andel
bristfälliga avlopp desto större risk för spridning av sjukdomsframkallande ämnen och
föroreningar till grund- och ytvatten. Informationen om avloppens standard har hämtats från
kommunens inventering av enskilda avlopp där enkäter skickats ut och besvarats av
avloppsägare. Enkätsvaren har bedömts och klassificerats enligt mall från Avloppsguiden.
Alla avlopp med röd eller gul klassning enligt Avloppsguiden har ansetts som bristfälliga.
För ett antal av de identifierade områdena saknas aktuella inventeringar över standarden på
enskilda avlopp. Uppgifter om avloppsstandard har här istället hämtats från kommunens
ärendehanteringssystem. Dessa områden kommer att inventeras i ett senare skede för att
uppdatera informationen.
Hälsa
Faktor

Hälsa

Kriterium
Dricksvattenproblem:
Kända problem med kvalitet eller kvantitet
Vattenskyddsområde:
• Inom primär zon = 1
• Inom sekundär zon = 0,5
• Utanför vattenskyddsområde = 0

Källa
Inventeringar
Smedjebackens kommun,
Länsstyrelsen Dalarna
Karta

Problem med tillgång på dricksvatten kan innebära en hälsorisk. Hälsorisk kan också uppstå
vid problem med dricksvattnets kvalitet, till exempel förhöjda halter av arsenik, fluorid,
radon, uran, nitrat eller nitrit. Även mikrobiologiska prover med förhöjda halter av
mikroorganismer kan förekomma och innebära hälsorisker. Underlag för dricksvattnets
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kvalitet har hämtats från sammanställningar av Länsstyrelsen i Dalarna och Smedjebackens
kommun. Status för grundvattentäkter som används till kommunalt dricksvatten finns
tillgängligt i VISS (Vatteninformationssystem Sverige). I VISS finns statusklassningar och
kartor över alla Sveriges större sjöar, vattendrag, grundvatten och kustvatten. VISS är en
databas som har utvecklats av vattenmyndigheterna, länsstyrelserna och Havs och
vattenmyndigheten.
Inom kommunen finns ett antal vattenskyddsområden för allmänna vattentäkter och
reservvattentäkter. Skyddsområdena är indelade i primär (inre) och sekundär (yttre) zon med
särskilda krav om aktsamhet. För ett skyddsområde finns därför bestämmelser om vilka
verksamheter som får bedrivas inom sådant område. Detta för att skydda dricksvattnet som tas
fram ur vattentäkten från föroreningar. Exempelvis innebär undermåliga enskilda avlopp en
ökad risk för att dricksvattnets kvalitet påverkas.
Teknik

Teknik

Täckningsgrad (% enligt normaltaxa)
• God = 1
• Måttlig = 0,7
• Låg = 0,3
• Mycket låg = 0
Kapacitet i befintligt system:
• Inga nyinvesteringar krävs = 1
• Mindre nyinvesteringar krävs = 0,7
• Större nyinvesteringar krävs = 0,3
• Mycket stora nyinvesteringar krävs = 0

Kostnadsbedömning
WBAB

Kostnadsbedömning
WBAB

Kostnaden för att bygga ut VA till ett nytt område varierar beroende på bland annat närheten
till befintligt ledningsnät, tätheten bland fastigheterna samt markförhållandena. För att ansluta
områden med stort avstånd till utbyggda VA-nät kan det krävas längre överföringsledningar.
Faktorn anger täckningsgraden med befintlig taxa. Kostnader för både det lokala nätet och
eventuella överföringsledningar räknas in. Även fastigheter utanför det planerade VAverksamhetsområdet tas med i bedömningen om de förväntas ansluta sig enskilt eller via
gemensamhetsanläggningar inom överskådlig tid.
Faktorn visar också om kapacitet finns i befintliga försörjande/mottagande ledningsnät, verk
och pumpstationer eller om förstärkningar/nyinvesteringar krävs för att ansluta området.
4.3.1 Beräkning av prioritetsordning
Sammanlagt åtta olika kriterier poängsätts enligt tabell 3 för varje kluster/bostadsområde som
har identifierats och ej gallrats bort (se kapitel 4.1 och 4.2)
Varje poängsatt kriterium normaliseras sedan. Detta innebär att poängen delas med det
maximala värdet - för detta kriterium - bland alla jämförda kluster. Normaliseringen betyder
att varje värde i beräkningen skalas om till intervallet 0-1. Detta tillvägagångssätt är ofta
använt för att kunna väga samman faktorer med olika enheter och skalor vid en s.k.
multikriterieanalys. Normaliseringen tar även bort dold viktning mellan kriterierna innan
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beräkningen. I nästa steg summeras (normaliserade) poängen parvis för vart och ett av de fyra
faktorerna (basfaktorn och faktorerna för miljö, hälsa och teknik). Den poängsumma som
erhålls för varje faktor normaliseras igen och sätts sedan in i en formel (figur 2) för att räkna
ut den slutliga prioriteringspoängen. Principen för formeln är att multiplicera basfaktorn med
den sammanvägda summan av de andra tre faktorerna. Siffran 1 har lagts till för att skapa en
poängmässig spridning mellan områdena. En dubbelt så stor vikt har getts till faktorn ”Hälsa”.
Detta ska återspegla att eventuell vattenburen smitta kan ha akuta och allvarliga konsekvenser
för människors hälsa.

Bas

× (1 +

Miljö

+ 2×

Hälsa

+

Teknik

)

Figur 2. Formel för beräkning av prioritetsordning.

Resultatet uttrycks som en slutpoäng och utgör underlag för fortsatta diskussioner och
utbyggnadsplan för kommunalt VA. Det viktigt att understryka att resultatet inte följs strikt
som den enda grunden för hur kommunen ska besluta om framtida VA-utbyggnad. Diskussion
med andra förvaltningar och en kvalitativ värdering av andra parametrar sker alltid efter det
att prioritetspoängen beräknats.
4.4 Utbyggnadsplan
När samtliga identifierade klusterområden bedömts, poängberäknats och en preliminär
rangordning är klar finns ytterligare faktorer som kan behöva vägas in innan en
utbyggnadsplan finns framtagen:
•

•

•
•

Områden med låg prioritering kan komma att samordnas med högre prioriterade
områden om de ligger nära sett till geografiskt avstånd. Bedömning sker från fall till
fall i dessa ärenden.
Små bostadskluster som inte tillhör ”större sammanhang” kan senare komma att
bedömas för att eventuellt anslutas till ett nybildat VA-verksamhetsområde om de
ligger i närheten. Detta kan i vissa fall gälla också enstaka fastigheter, bedömning sker
från fall till fall i dessa ärenden.
Osäkerheter i underlaget förekommer alltid och det kan behöva värderas parallellt med
den slutliga prioriteringen.
Ny information och allmänna förändringar kan leda till omprioritering. Exempelvis
kan underlaget förändras vad gäller antalet bofasta och de enskilda avloppens status.

5. Resultat behovsbedömning
5.1 Identifiering av områden ”större sammanhang”
En GIS-analys över Smedjebackens kommun omfattade kluster med minst 20 bostadshus med
maximalt 75 m emellan husen. Resultatet blev sammanlagt 20 kluster (Tabell 4) utanför
nuvarande VA-verksamhetsområden och utanför områden där kommunalt VA-finns (enskilda
avtal för kommunala VA-tjänster).
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Tabell 4. Samtliga områden vilka bedöms utgöra ”större sammanhang” – ”75m-kluster”.

Klusterområden i större sammanhang
Fallbyn
Lilla Snöån
Hagen
Lilla Tolvsbo
Hägnen
Läsarbo
Hällsjön
Myggnäset/Viksberg
Kolpebo/Grådåkärret
Norra Bisen
Kolviken
Norsbotten
Korsheden
Saxenäs/Ösänget

Skarviken
Svartviken
Söräng
Torrbo
Åsamansbo
Älgsjöbo

5.2 Urval av områden utifrån miljö och hälsa
Svartviken gallrades bort då varken miljö- eller hälsoproblem kunde beläggas. Likaså uteslöts
Hägnen, Söräng, Älgsjöbo, Norsbotten från vidare bedömning eftersom permanentgraden var
under 15 %. Dessa fem områden finns sammanfattade i lista för bevakning/tillsyn (Bilaga 1).
Övriga områden bedömdes ha behov av VA-utbyggnad och rangordnades.
5.3 Preliminär prioriteringsordning för utbyggnad efter behov
Utifrån bedömningsgrunderna poängsattes kluster och ett resultat beräknades enligt formel
(figur 2). Skarviken togs bort från behovsprövningen på grund av ett för litet underlag i
informationen om de enskilda avloppens status. Ett mönster som kan utläsas är att hög andel
permanentboende och vattenskyddsområden ger hög prioritering i resultatet. För några av
områdena som rangordnats (Hagen, Korsheden, Norra Bisen, Saxenäs/Ösänget och delar av
Åsmansbo) saknas aktuella inventeringar över standarden på enskilda avlopp. Uppgifter om
avloppsstandarden har här istället hämtats från kommunens ärendehanteringssystem.
Inventeringar av dessa områden kommer senare att genomföras för att uppdatera
informationen. Detta gäller också Skarviken som utelämnades från prioriteringen på grund av
för litet kunskapsunderlag för avloppen. Faktaunderlaget för samtliga kluster-områden ”större
sammanhang” finns redovisat i Bilaga 2.
Sammanlagt ingår 14 områden i resultatet för behovsprioriteringen av utbyggt kommunalt
VA. Resultatet beskrivs i Tabell 5.
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6. Utbyggnadsplan
Målet är att bygga ut VA för områdena i den ordning de har behov och möjlighet utifrån
gällande lagstiftning. Utbyggnaden planeras att genomföras i rangordningsföljd med
utbyggnad av ett område åt gången enligt tabell 5. Ambitionen är att alla områden för VAutbyggnad ska vara utbyggda senast till 2040.
Det finns omständigheter som kan göra det lämpligt att flytta fram tiden för utbyggnaden om
ytterligare utredning av kritiska faktorer anses nödvändiga. En reell utbyggnadsplan bör också
ta hänsyn till de tekniska faktorerna i behovsbedömningen för att på bästa sätt få största
möjliga effektivitet i anläggnings- och driftfasen. Sådana omständigheter redovisas nedan.
•

Grådåkärret/Kolpebo, Myggnäset/Viksberg och Saxenäs/Ösänget kommer beröras av
en planerad utredning och utbyggnad av vatten- och avloppsreningsverket i
Söderbärke.

•

I Korsheden och Åsmansbo behöver man överväga gemensamhetsanläggningar för
avlopp, eller andra VA-lösningar. En utredning kan visa att tillfredsställande VAförsörjning helt eller delvis går att uppnå med enskilda eller gemensamma VAanläggningar som inte ansluts till den allmänna VA-anläggningen.

•

Hällsjön, N. Bisen och Fallbyn föreslås tas bort från planeringen av VA-utbyggnad på
längre sikt på grund ekonomiska konsekvenser. Förhållandevis måttliga behov kan ej
motivera en dyr utbyggnad p.g.a. stora avstånd från nuvarande VA-nät. För Hällsjön
och N. Bisen föreslås istället att tillsynen över enskilda avlopp prioriteras eller andra
alternativa lösningar. Detta kan även ses i tabell 5.

•

Torrbo har låg andel fastigheter som bor permanent.

Samtliga kluster för VA-utbyggnad finns i Bilaga 4.
6.1 Förslag till verksamhetsområde för utbyggnad
Förslag till verksamhetsområde redovisas som kartor för respektive utbyggnadsområde.
Områdena redovisas i prioritetsordning.
De orangea klustren i kartorna nedan ska ej tolkas som den exakta utbredningen för framtida
VA-verksamhetsområden. Områdena justeras ofta innan förslag om nytt VAverksamhetsområde läggs fram för beslut. Exempelvis kan mindre grupper av bostäder eller
enstaka fastigheter i närheten inkluderas. Samtliga områden är 75m-kluster (orange färg)
utanför nuvarande kommunalt VA-verksamhetsområde och område där kommunalt VA finns.
Bostäderna i klustret visas som bruna objekt i kartan. För teckenförklaring till jordartkartan,
se Bilaga 3.
Faktatabellen till varje område beskriver faktaunderlaget (utom den tekniska faktorn) till
bedömningen av behovet. Eventuellt förekomst av lera-silt och potentiell smittrisk som
redovisas här ingår dock inte i de kriterier som ger poäng i behovsprioriteringen.
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Lilla Snöån (26 bostäder)

Figur 3. Klusterkarta och jordartskarta för Lilla Snöån.

Fastigheter
(Permanentgrad)

Markförhållanden

Status enskilda
avlopp

Vattenskyddsområde

Dricksvattenproblem

27 (78%)

Lucker jordart gör
grundvatten sårbart
för enskilda avlopp.

Stor andel bristfälliga
avlopp.
Dricksvattentäkter
kan vara utsatt för
hygienrisk

Ja, Snöåns
vattenskyddsområde
(allmän
grundvattentäkt)

Dricksvatten med
förhöjd halt kväve i
enskilda brunnar

Potentiell smittrisk
för dricksvattentäkt
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Kolpebo/Grådåkärret (88 bostäder)

Figur 4. Klusterkarta och jordartskarta för Kolpebo/Grådåkärret.

Fastigheter
(Permanentgrad)
101 (45%)

Markförhållanden

Status enskilda
avlopp

Vattenskyddsområde

Dricksvattenproblem

Delvis lera-silt ger
problem anlägga
enskilda avlopp.

Stor andel
bristfälliga avlopp.
Dricksvattentäkter
kan vara utsatt för
hygienrisk

Nej

Dricksvatten med
förhöjd halt fluorid, uran
och m.a.p. på
mikrobiologi i enskilda
brunnar.

Potentiell smittrisk för
dricksvattentäkt

Problem med tillgång
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Kolviken (32 bostäder)

Figur 5. Klusterkarta och jordartskarta för Kolviken. Närmaste VA-verksamhetsområde 100 m åt
sydöst (blå linje).

Fastigheter
(Permanentgrad)
34 (77%)

Markförhållanden

Status enskilda
avlopp

Vattenskyddsområde

Dricksvattenproblem

Delvis lera-silt ger
problem anlägga
enskilda avlopp.

Stor andel bristfälliga
avlopp.
Dricksvattentäkter kan
vara utsatt för
hygienrisk.

Nej

Dricksvatten med
förhöjd halt radon,
kväve, m.a.p.
mikrobiologi i enskilda
brunnar.
Problem med tillgång
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Myggnäset-Viksberg (89 bostäder)

Figur 6. Klusterkarta och jordartskarta för Myggnäset-Viksberg.

Fastigheter
(Permanentgrad)
81 (28%)

Markförhållanden

Status enskilda
avlopp

Vattenskyddsområde

Dricksvattenproblem

Närhet till sjön gör
sjön sårbar för
enskilda avlopp.

Stor andel bristfälliga
avlopp.
Dricksvattentäkter kan
vara utsatt för
hygienrisk.

Ja, Viksvikens
vattenskyddsområde
(allmän
grundvattentäkt)

Problem med tillgång
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Saxenäs-Ösänget (73 bostäder)

Figur 7. Klusterkarta och jordartskarta för Saxenäs-Ösänget.

Fastigheter
(Permanentgrad)
65 (25%)

Markförhållanden

Status enskilda
avlopp

Vattenskyddsområde

Dricksvattenproblem

Lucker jordart gör
grundvatten sårbart
för enskilda avlopp.

Stor andel bristfälliga
avlopp.
Dricksvattentäkter kan
vara utsatt för
hygienrisk.

Nej

Dricksvatten med
förhöjd halt m.a.p.
mikrobiologi i enskilda
brunnar.
Problem med tillgång

Tät jordart och
närhet till sjö gör
sjön sårbar för
enskilda avlopp.
Potentiell smittrisk
för dricksvattentäkt.
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Torrbo (21 bostäder)

Figur 8. Klusterkarta och jordartskarta för Torrbo 21-bostadskluster. Gränsar till område med
kommunalt VA i väster och öster (beige fält).
Fastigheter
(Permanentgrad)
19 (58%)

Markförhållanden

Status enskilda
avlopp

Vattenskyddsområde

Dricksvattenproblem

-

Stor andel
bristfälliga avlopp.
Dricksvattentäkter
kan vara utsatt för
hygienrisk.

Nej

Dricksvatten med förhöjd
halt uran, kväve i
enskilda brunnar.
Problem med tillgång
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Lilla Tolvsbo (31 bostäder)

Figur 9. Klusterkarta och jordartskarta för Lilla Tolvsbo. Närmaste VA-verksamhetsområde 100 m åt
nordöst (blå linje).

Fastigheter
(Permanentgrad)
29 (40%)

Markförhållanden

Status enskilda
avlopp

Vattenskyddsområde

Dricksvattenproblem

Delvis lera-silt ger
problem anlägga
enskilda avlopp.

Stor andel bristfälliga
avlopp.
Dricksvattentäkter
kan vara utsatt för
hygienrisk.

Nej

Dricksvatten med förhöjd
halt kväve i enskilda
brunnar.

Lucker jordart gör
grundvatten sårbart
för enskilda avlopp.

Problem med tillgång
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Korsheden (52 bostäder)

Figur 10. Klusterkarta och jordartskarta för Korsheden.
Fastigheter
(Permanentgrad)
56 (30%)

Markförhållanden

Status enskilda
avlopp

Vattenskyddsområde

Dricksvattenproblem

Delvis lera-silt ger
problem anlägga
enskilda avlopp.

Stor andel bristfälliga
avlopp.
Dricksvattentäkter
kan vara utsatt för
hygienrisk.

Nej

Dricksvatten med förhöjd
halt uran, kväve i enskilda
brunnar.

Lucker jordart gör
grundvatten sårbart
för enskilda avlopp.

Problem med tillgång

Potentiell smittrisk
för dricksvattentäkt
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Hagen (27 bostäder)

Figur 11. Klusterkarta och jordartskarta för Hagen.

Fastigheter
(Permanentgrad)
28 (35%)

Markförhållanden

Status enskilda
avlopp

Vattenskyddsområde

Dricksvattenproblem

-

Liten andel
bristfälliga avlopp
(<50%)

Nej

Problem med tillgång
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Åsmansbo (39 bostäder)

Figur 12. Klusterkarta och jordartskarta för Åsmansbo.

Fastigheter
(Permanentgrad)
49 (37%)

Markförhållanden

Status enskilda
avlopp

Vattenskyddsområde

Dricksvattenproblem

Delvis lera-silt ger
problem anlägga
enskilda avlopp.

Stor andel bristfälliga
avlopp.
Dricksvattentäkter
kan vara utsatt för
hygienrisk.

Nej

Problem med tillgång
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Läsarbo (42 bostäder)

Figur 13. Klusterkarta och jordartskarta för Läsarbo.

Fastigheter
(Permanentgrad)
40 (25%)

Markförhållanden

Status enskilda
avlopp

Vattenskyddsområde

Dricksvattenproblem

Lera-silt i norr ger
problem anlägga
enskilda avlopp.

Stor andel bristfälliga
avlopp.
Dricksvattentäkter
kan vara utsatt för
hygienrisk

Nej

Dricksvatten med förhöjd
halt m.a.p. mikrobiologi i
enskilda brunnar.
Problem med tillgång
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Fallbyn (34 bostäder)

Figur 14. Klusterkarta och jordartskarta för Fallbyn.

Fastigheter
(Permanentgrad)
29 (24%)

Markförhållanden

Status enskilda
avlopp

Vattenskyddsområde

Dricksvattenproblem

Markförhållanden
med lera-silt ger
problem anlägga
enskilda avlopp.

Stor andel bristfälliga
avlopp.
Dricksvattentäkter
kan vara utsatt för
hygienrisk.

Nej

Dricksvatten med förhöjd
halt radon, kväve i enskilda
brunnar

Tät jordart och närhet
till sjö gör sjön sårbar
för enskilda avlopp.
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7. Genomförandeprocess för kommunal VA-utbyggnad
Genomförandeprocessen är ett kontinuerligt samarbete, där tjänstemän från alla parter deltar i
projektgruppsarbetet och bidrar med kunskap och synpunkter vid såväl formella som
informella samråd. Miljö- och byggavdelningen fångar genom sin VA-tillsyn upp behov
gällande miljö- och avloppssituationen utanför VA-verksamhetsområdena. Miljö- och
byggnadsnämnden pekar på de områden som har behov av kommunalt vatten och avlopp
enligt lagen om allmänna vattentjänster (6 §). En VA-utredning genomförs av miljö- och
byggavdelningen i samverkan med det kommunala VA-bolaget.
Ansvarsfördelning för utbyggnad av verksamhetsområden för vatten- och avlopp:
1. VA-utredningens förslag till nya verksamhetsområden behandlas i Kretsloppsgruppen
(förtroendevalda och tjänstemän från miljö- och byggnadsnämnden och VAhuvudmannen).
2. VA-huvudmannen planerar för VA-utbyggnaden och förbereder beslut till
kommunfullmäktige genom att ge förslag till avgränsningar av nya
verksamhetsområden samt utföra tidsplan och kostnadskalkyler. Motiven till att bilda
ett nytt verksamhetsområde skrivs av miljö- och byggkontoret och biläggs till beslutet.
3. Miljö- och byggnadsnämnden får ärendet på remiss och svarar tillbaka till
huvudmannen.
4. VA-huvudmannen har en övergripande plan för information, rådgivning och
kommunikation. Fastighetsägarna informeras om kommande VA-utbyggnad, avgifter,
tidsplan och motiven till dessa. Vid behov hålls samrådsmöte med VA-huvudmannen
(i samverkan med miljö- och byggkontoret). Genomförandeplan och tidsplan justeras
efter synpunkterna från samrådet. Rapportering sker till Kretsloppsgruppen.
5. VA-huvudmannen skriver förslag till beslut om nytt VA-verksamhetsområde.
6. Kommunfullmäktige beslutar om VA-verksamhetsområdet
7. Utbyggnad genomförs av VA-huvudmannen.
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Bilaga 1
Klusterområden som inte bedöms utgöra §6-områden i nuläget men visar tecken på framtida
behov, samt klusterområde (Svartviken) som inte bedöms utgöra §6-område på en längre
tidshorisont hanteras via tillsyn enligt miljöbalken.
Klusterområden
Hägnen

Miljö
Hälsa
Hälsa
Kommentarer
Övergödning Vattenskyddsområde Dricksvattenförsörjning
Nej
Nej
Ja
Låg
permanentgrad
Norsbotten Nej
Nej
Ja
Låg
permanentgrad
Söräng
Nej
Nej
Ja
Låg
permanentgrad
Älgsjöbo
Nej
Nej
Ja
Låg
permanentgrad
Svartviken Nej
Nej
Nej
Låg
permanentgrad

Bilaga 2
Här visas faktaunderlag för samtliga 20 identifierade kluster-områden ”större sammanhang”.
Fallbyn
Hagen
Hägnen
Hällsjön
Antal bostäder
34
27
23
22
Antal fastigheter
29
24
21
24
(inkl. obebyggda)
Permanentgrad
24
36
10
63
(inkl. obebyggda) (%)
Jordarter
Lera-silt,
Morän, berg
Morän, leraMorän och
morän.
med morän,
silt, morän
berg med
morän med
med lera-silt
morän.
lera-silt och
och berg.
lera-silt.
Förutsättningar enskilt
avlopp
(5 parametrar) 1:
Geologisk risk (0-4)

1

2

2

2

Lokal retentionspotential (1-4)

1-4

1

1

1-2

Hälsoskydd (0-4)

2-3

1

1

1

Kväve (0-4)
Fosfor (0-4)
Bristfälliga enskilda avlopp
(%)2
Klassning av
vattenförekomst
(2 parametrar):
Övergödd recipient5

0
0
76

0-1
0
33 3

0
0
70

0
0
24

Nej
(Haggeån)

Grundvattenstatus 6
Vattenskyddsområde
Dricksvattenproblem kvalitet7
Dricksvattenproblem kvantitet

Nej
Radon, kväve
Nej

Nej (sjöarna
Västra och
Östra Sveten,
Hyttån, sjön
Södra Barken)
Nej
Ja

Nej (sjön
Nej (sjön
Södra Barken) Nedre Hillen)

Nej
Ja

Nej
Radon
(uppgift
saknas)

Kolpebo/
Grådåkärret
99
101

Kolviken

Korsheden

L. Snöån

32
34

52
56

26
27

45

77

30

78

Morän, morän
med stenblock, lerasilt, morän
med lera-silt
och torv.

Lera-silt,
morän och
blandning
morän/ lerasilt.

Berg med
morän, lerasilt, morän,
isälvssedimen
t och torv.

Isälvssedimen
t,
isälvssedimen
t-grus, glacial
grovsiltfinsand,
glacial
grovsiltfinsand med
torv samt
morän.

Förutsättningar enskilt
avlopp
(5 parametrar) 1:
Geologisk risk (0-4)

1-2

2-3

1-4

3

Lokal retentionspotential (1-4)

1-2

1-2

1-2

1

Hälsoskydd (0-4)
Kväve (0-4)
Fosfor (0-4)
Bristfälliga enskilda avlopp
(%)2
Klassning av
vattenförekomst
(2 parametrar):
Övergödd recipient5

2-3
0-1
0
68

1-3
0
0-1
75

3-4
0-2
2
72 3

3
0
0
100

Nej (sjön
Södra
Barken)

Nej (sjön
Leran)

Nej (sjön
Haggen)

Grundvattenstatus 6
Vattenskyddsområde
Dricksvattenproblem kvalitet7

Nej
Fluorid, uran,
mikrobiologi

Dricksvattenproblem kvantitet

Ja

Nej
Radon,
kväve,
mikrobiologi.
Ja

Nej
(vattendrag
till Larsboån,
Larsboån,
sjön norra
Barken)
Nej
Kväve,
mikrobiologi
Ja

Nej

Antal bostäder
Antal fastigheter
(inkl. obebyggda)
Permanentgrad
(inkl. obebyggda) (%)
Jordarter

God (Snöån)
Ja
Kväve

Norra Bisen

42
40

Myggnäset/
Viksberg
89
81

40

25

28

22

Lera-silt,
morän, berg
med morän,
berg och
drumlin el.
likn.

Morän, glacial
grovsilt
finsand, lerasilt.

Glacial
Morän och
grovsiltberg med
finsand, morän morän.
med
postglacial
sand-grus,
morän med
lera-silt,
morän.

Förutsättningar enskilt
avlopp
(5 parametrar) 1:
Geologisk risk (0-4)

1-4

1-2

1

3

Lokal retentionspotential (1-4)

1-3

1-4

2-3

2

Hälsoskydd (0-4)

1-2

1-3

2

2-3

Kväve (0-4)
Fosfor (0-4)
Bristfälliga enskilda avlopp
(%)2
Klassning av
vattenförekomst
(2 parametrar):
Övergödd recipient5

0
0-1
73

0-1
0
59

1
0
67

1
0
78 3

Nej (sjön
Östra
Sveten,
Hyttån, sjön
Södra
Barken)
-

Nej (sjön
Södra Barken)

Nej (sjön
Södra Barken)

Nej (Övre och
Nedre
Malingsbosjön
)

-

-

Nej
Radon,
kväve
Ja

Nej
Radon,
mikrobiologi.
Ja

God
(Färnaåsen Oti/Björsbo)
Ja
-

Antal bostäder
Antal fastigheter
(inkl. obebyggda)
Permanentgrad
(inkl. obebyggda) (%)
Jordarter

Grundvattenstatus 6
Vattenskyddsområde
Dricksvattenproblem kvalitet7
Dricksvattenproblem kvantitet

Lilla
Tolvsbo
31
29

Läsarbo

Ja

27
23

Nej
Flourid, uran,
kväve
Ja

Norsbotten

Skarviken

Svartviken

23
18

Saxenäs/
Ösänget
73
65

108
55

21
18

12

25

42

11

Morän

Morän, berg
med morän,
morän med
sten-block,
lera-silt och
lera-silt med
torv.

Morän och
lera-silt

Berg med
morän, morän
och morän
med lera-silt.

Förutsättningar enskilt
avlopp
(5 parametrar) 1:
Geologisk risk (0-4)

2

2-4

2

4

Lokal retentionspotential (1-4)

2

2-3

1-2

4

Hälsoskydd (0-4)

2

3-4

2

3

Kväve (0-4)
Fosfor (0-4)
Bristfälliga enskilda avlopp
(%)2
Klassning av
vattenförekomst
(2 parametrar):
Övergödd recipient5

0
0
(uppgift
saknas)

1
0
74 3

0-1
0-2
(uppgift
saknas)

0
2
(uppgift
saknas)

Nej (sjön
Nedre Hillen)

Nej (sjön
Norra
Barken)

Nej (sjön
Övre Hillen,
Kolbäcksån,
sjön Nedre
Hillen)

Grundvattenstatus 6
Vattenskyddsområde
Dricksvattenproblem kvalitet7

Nej
Arsenik,
mikrobiologi
(uppgift
saknas)

Nej
Mikrobiologi

Nej
Arsenik,
fluorid
Ja

Nej (sjön
Issen,
Stimmerboån,
vattendrag
mellan Issen
och Norra
Barken, sjön
Norra
Barken)
Nej
-

Antal bostäder
Antal fastigheter
(inkl. obebyggda)
Permanentgrad
(inkl. obebyggda) (%)
Jordarter

Dricksvattenproblem kvantitet

Ja

(uppgift
saknas)

Söräng
29
29

Torrbo
21
19

Åsmansbo
39
49

Älgsjöbo
39
57

14

58

37

12

Morän med
lera-silt, lerasilt, lera-silt
med torv,
morän med
sten-block
och morän.

Morän

Morän, lerasilt,
isälvssedimen
t och torv.

Morän, berg
med morän,
berg och lerasilt.

Förutsättningar enskilt
avlopp
(5 parametrar) 1:
Geologisk risk (0-4)

2

2

2

3-4

Lokal retentionspotential (1-4)

1-2

1

1

1-4

Hälsoskydd (0-4)
Kväve (0-4)
Fosfor (0-4)
Bristfälliga enskilda avlopp
(%)2
Klassning av
vattenförekomst
(2 parametrar):
Övergödd recipient5

1-2
0-1
0
67 3

1-2
0
0
93

1-2
0
0
75 4

2-3
0
0-1
63 3

Nej (sjön
Södra
Barken)
Nej
Mikrobiologi
(uppgift
saknas)

Nej (sjön
Norra
Barken)
Nej
Uran, kväve
Ja

Nej
(Stimmerboån
)
Nej
Ja

(uppgift
saknas)

Antal bostäder
Antal fastigheter
(inkl. obebyggda)
Permanentgrad
(inkl. obebyggda) (%)
Jordarter

Grundvattenstatus 6
Vattenskyddsområde
Dricksvattenproblem kvalitet7
Dricksvattenproblem kvantitet

Nej
Arsenik, uran
Ja

1

Hämtat från GIS-stöd för planering och tillsyn av små avlopp. Geologisk risk (sårbarhet
grundvatten): 0-4 (låg-hög risk), Lokal retentionspotential (sårbarhet ytvatten): 1-4 (låg-hög
risk), Hälsoskydd (potentiell risk smittspridning till dricksvattentäkt/badplats): 0 -4 (ingenstor risk), Kväve resp. Fosfor (risk påverkan genom utsläpp till vattenförekomst): 0 -4 (ingenstor risk).
2

Visar andel bristfälliga avlopp i förhållande till totalt antal inventerade avlopp. Avlopp med
gul eller röd klassning bedöms som bristfälliga.
3

Uppgifter från ärendehanteringssystemet då inventering saknas

4

Uppgifter delvis från ärendehanteringssystemet då inventering delvis saknas

5

Hämtat från VISS (Vatteninformation Sverige). Recipient, större vattendrag eller sjöar,
klassas som övergödd om halten total-fosfor överstiger referensvärdet för recipienten. Små
vattenförekomster klassas ej och anges som "uppgift saknas”.
6

Kvantitativ och kemisk status ingår. Anges om det finns en klassad grundvattenförekomst i
området.
7

Avser förhöjda halter. I förekommande fall: Kväve = nitrat/nitrit, Mikrobiologi= förhöjda
halter mikroorganismer

Bilaga 3
Teckenförklaring jordartskarta.

Bilaga 4
Utbyggnadslista. Samtliga 75-m kluster för utbyggnad med kommentar om behov av allmän VAförsörjning.
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Yttrande över förslag på VA- strategi med
utbyggnadsplan, Smedjebackens kommun
Övergripande
Vid granskning av förslaget har Länsstyrelsen i första hand utgått från
Vattentjänster för kommunens utveckling – En introduktion till vatten- och
avloppsplanering (Länsstyrelsen i Dalarnas län 2018).
Tydlig och strategisk VA-planering är en avgörande förutsättning för att leda
kommunens utveckling i rätt riktning. VA-planens innehåll avgörs av
kommunens förutsättningar och behov. Väljer kommunen att utesluta någon
aspekt av VA-planering i planen bör man motivera varför.
Smedjebackens kommun har gjort ett bra arbete med en VA-plan för långsiktig
planering för vatten och avlopp i hela kommunen. Med vissa kompletteringar blir
planen det underlag som kommunen behöver för att kunna fatta väl underbyggda,
hållbara och kostnadseffektiva beslut och för att underlätta prioritering av
åtgärder.

Nödvändiga kompletteringar
Länsstyrelsens bedömer att VA-planen behöver följande kompletteringar:
1. I översiktsplanen ska kommunen ta ställning till den långsiktiga
utvecklingen av bebyggelseområden i förhållande till bland annat
möjligheter för VA-försörjning. En tydlig, långsiktigt och väl förankrad VAplan som integreras i kommunens översiktsplan är kommunens styrmedel
för en hållbar VA-försörjning i hela kommunen.VA-planen bör
beaktas/revideras varje mandatperiod i samband med kommunens
upprättande av planeringsstrategi.
2. Den aktuella VA-planen nämner kommunens översiktsplan som ett viktigt
politiskt måldokument där kommunen bland annat tar ställning till hur
bebyggelsen förväntas utvecklas, bedömer hur VA-försörjningen kan
klaras, förebygger vattenförorening och hanterar dagvatten. Av vad som
framgår av den aktuella VA-planen utgår den dock endast ifrån nuvarande
förutsättningar för bebyggelsen. Urvalsmetodens bedömningar utgår ifrån
befintlig bebyggelse (framför allt befintliga permanentbostäder) men
förhåller sig inte till översiktsplanens tänkta mark- och vattenanvändning
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Bankgiro 5050-5858
Orgnr 202100-2429

Smedjebackens kommun Inkom: 2021-10-11 Dnr: MBN-2021-663
Yttrande
2021-10-08

2 (5)
Dnr: 567-167302021

på sikt och tar därmed inte hänsyn till en framtida utveckling med
ny/förändrad bebyggelse och behovet av VA-utbyggnad som kan uppstå till
följd av det. VA-planen bör förhålla sig även till planerade utbyggnader,
t.ex. utpekade områden för ny/förändrad bebyggelse i översiktsplanen
(inklusive eventuella tillägg och fördjupningar) och byggrätt för ny
bebyggelse i både gällande detaljplaner och planer under
framtagande/planer som förväntas tas fram inom den tidshorisont som VAplanen sträcker sig över. Som exempel kan nämnas de utpekade LISområdena i översiktsplanen. Utöver ovan nämnda är det möjligt att det
kan finnas fler områden som är relevanta att utreda utifrån vilka planer
som kommunen har på framtida utveckling av bebyggelse, t.ex. om det
finns tankar på förändringar i kommande planeringsstrategi och eventuell
revidering av översiktsplanen.
3. Det saknas en beskrivning av befintlig VA- anläggningar och kapacitet för
dessa. VA- anläggningen bör beskrivas utifrån tillståndsgiven och teknisk
kapacitet, utnyttjad kapacitet (utifrån BOD7 som pe), drift, status på
recipient.
4. Det saknas en beskrivning av befintliga gemensamhetsanläggningar i
kommunen för avlopp. Gemensamhetsanläggningar definieras som
anläggningar för flera hushåll där kommunen inte är huvudman.
5. Förväntat behov av kapacitet i nuvarande avloppsreningsverk till följd av
framtida befolkningsökning och nybyggnation är inte beskrivet i VAplanen. Detta bör inkluderas för att skapa en bild av vilka förutsättningar
som finns för att bygga ut. VA-planen bör beskriva behov av om/utbyggnad och nya miljötillstånd.

Rekommenderade kompletteringar
Länsstyrelsens rekommenderar följande kompletteringar av VA-planen:
1. Det framgår av bilden på sida 3 att drift-, underhålls- och förnyelseplaner
ingår i VA-planen. Däremot saknas en beskrivning av statusen på dessa
planer. Även beskrivningar av uppströmsarbetet och status samt behov av
underhåll på ledningsnätet saknas.
2. Enligt bilden på sida 3 framgår även att strategi för enskilt VA ingår i
kommunens VA- plan. Det saknas information om huruvida
Smedjebackens kommun har tagit fram en strategi redan eller om detta är
ett arbete som är kvar att göra. Att ha en aktuell strategi är till stor hjälp
för arbetet med små avlopp.
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Om kommunen har olika styrdokument som är viktiga för VA-arbetet bör
det framgå i VA-planen var de finns och vem som är ansvarig för
respektive dokument. Alternativt om arbete pågår/planeras för att ta fram
styrdokument.
3. VA-planen bör beskriva gällande detaljplaner översiktligt så att det går att
förhålla sig till antal beviljade byggrätter (belastning på ARV, behov av
vattenförsörjning) samt i vilken utsträckning som planerna är
genomförda/utbyggda. Motsvarande bör även göras för detaljplaner under
framtagande eller som förväntas tas fram inom den närmsta perioden.
4. Av länsstyrelsens granskningsyttrande (2018-07-27) på översiktsplanen
(antagen 2018-09-17) framgår att översiktsplanen inte redovisar några
konkreta åtgärder kopplade till de områden där miljökvalitetsnormer inte
uppnås. Det innebär att framtida exploateringsönskemål i närheten kan
komma att fördröjas på grund av att denna fråga måste utredas. Det kan
vara lämpligt att kommunen i sin VA-plan förhåller sig till de områden i
översiktsplanen där miljökvalitetsnormer för vatten inte kan uppnås. Det
kan även vara relevant att VA-planen förhåller sig till de
ställningstaganden för vatten som redovisas på sidan 75 i översiktsplanen.
Den aktuella VA-planen beskriver översiktligt miljökvalitetsnormerna för
vatten som ett styrande regelverk men förhåller sig inte till hur den tänkta
utbyggnadsplanen påverkar miljökvalitetsnormerna för vatten.
5. Det framgår inte av VA-planen ifall Smedjebackens kommun ser behov av
eventuell samverkan med grannkommuner för att lösa VA-utbyggnaden i
eventuella gränsområden mot grannkommunerna. VA-planen bör
kompletteras med sådan information om sådant behov finns efter att VAplanen har kompletterats med planerade utbyggnadsområden.
6. Det framgår inte av underlaget hur denna VA- plan förhåller sig till
tidigare VA- plan.
7. Alla de områden som Smedjebackens kommun har identifierat återfinns i
listan på de områden som har identifierats inom Länsstyrelsens så kallade
LAV- projekt (Bebyggda områden med eventuellt behov av allmänna vattentjänster |
Länsstyrelsen Dalarna (lansstyrelsen.se)). Inom LAV- projektet har 33 områden
identifierats som områden med eventuella behov av allmänt VA, här
finns alltså fler områden än vad kommunen själva har fått fram i sin
kartläggning. Länsstyrelsen ser gärna att kommunerna i Dalarna
använder sig av det materialet som tagits fram inom projektet. Vid
Smedjebackens kommuns deltagande på Länsstyrelsens ärendeberedning
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framkom att underlaget från LAV- projektet hade använts, det är bra om
detta även framkommer av texten i VA- planen.
8. Då andel permanentboende finns med bland de kriterier som använts i
bedömningsmodellen är det bra om det framgår om Smedjebackens
kommun har uppmärksammat något område som pågående eller troligt
framtida omvandlingsområde.
9. Ett av de kluster som av kommunen bedömdes utgöra ”större
sammanhang”, Skarviken, tog bort från behovsprövningen på grund av ett
för litet underlag i informationen om de små avloppens status. Förtydliga
gärna detta ytterligare.
10. Det är bra att hänsyn har tagits till vattenskyddsområden, sårbarhet för
grundvattnet och kända dricksvattenproblem. Det vore önskvärt att det
framgår vilken hänsyn som har tagits till övriga
grundvattenskyddsintressen såsom dricksvattentäkter, grundvatten/dricksvattenförekomster och Regionalt vattenförsörjningsintresse.
11. Det är lämpligt att det kopplas en handlingsplan för hur kommunen
hanterar frågan om tillstånd/anmälningar för små avlopp (enskilda
anläggningar) i väntan på planerade åtgärder (framför allt för de områden
som pekas ut enligt tabell 5, preliminär prioritering för VA- utbyggnad).
Den bör beskriva vilka tekniska lösningar som är lämpliga i väntan på
långsiktiga åtgärder och vad som bör beaktas i bygglovsärenden under
tiden.
12. I det fall utbyggnad av avloppsledningsnätet verkställs år 2040 behöver
kommunen dimensionera hela systemet för det klimat som kan förväntas
om cirka 60 år. Vid år 2100 har klimatet med största sannolikhet
förändrats betydligt och med effekter som måste beaktas redan i dagsläget.
Det kan handla både om dimensionering och lokalisering av ledningar
såväl som säkring av vattenkvalitet.

Övriga synpunkter
1. På sida nummer 8, första stycket, sista raden står följande mening:
En lucker jordart medför en risk att infiltrationen av avloppsvattnet inte
blir tillräcklig innan det när grundvattnet.
Meningen blir mer rättvisande om infiltrationen byts ut med reningen då
det är reningen som inte blir tillräcklig.
2. I bilaga 4, utbyggnadslista, återfinns Fallbyn, medan i tabell 5, preliminär
prioritering för VA- utbyggnad, står Fallbyn listad som prio tillsyn.
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Hällsjön och N. Bisen som enligt tabell 5 har samma bedömning som
Fallbyn återfinns inte i bilaga 4.
3. Möjlighet att göra en granskning hade underlättats om det i
underlaget funnits med en karta med alla kluster som ingått i
analysen och en karta där det framgår vart de som fallit ut är
lokaliserade.
Då endast de kluster med fastigheter som fallit ut i analysen
redovisas och inte alla som varit med i analysen, är det inte möjligt
att bedöma om något kluster missats utifrån exempelvis risk för
påverkan på beslutad eller preliminär grundvattenförekomst.

Information
Länsstyrelsens yttrande begränsar inte Länsstyrelsens möjligheter att framgent
ställa krav enligt lag (SFS 2006:412) om allmänna vattentjänster om uppgifter
framkommer eller omständigheter uppstår som föranleder sådana krav. I praxis
och förarbeten framgår att en VA-plan kan räcka för att motivera en utbyggnad
av VA- anläggning i viss ordning, så länge det inte görs i syfte att förhala
genomförandet av ett beslut om verksamhetsområde.

De som deltagit i yttrandet
Yttrandet är framtaget av Avdelningen för miljö och samhällsplanering på
Länsstyrelsen i Dalarnas län, med stöd av Avdelningen för verksamhetsstöd och
samhällsskydd. I remissvaret har Andreas Ekberg, Isak Jakobsson, Ann- Louise
Haglund, Adina Grälls, Annafia Jansson samt Eva- Karin Ljunglund deltagit.

Så här hanterar Länsstyrelsen personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa finns på www.lansstyrelsen.se/dataskydd.
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Kansliavdelningen
Mona Hyttsten, 0240-660117
mona.hyttsten@smedjebacken.se
Kommunstyrelsen

Beslut om deltagande på distans för förtroendevalda i
gemensamma nämnder
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Deltagande på distans vid nämndsammanträden för förtroendevald i
gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel
godkänns.
2. Beslutet inkluderar även deltagande på distans för förtroendevalda i
övriga gemensamma nämnder där Smedjebackens kommun ingår.
Ärendebeskrivning
Med anledning av den fortsatta coronapandemin finns ett stort behov av att
snarast möjliggöra distansdeltagande för förtroendevalda i gemensamma
nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel.
Distansdeltagande bedöms även vara ett alternativ i framtiden då det
möjliggör ett ökat deltagande, minskade resor samt är bättre ur ett
hållbarhetsperspektiv.
För att möjliggöra deltagande på distans behöver respektive
kommunfullmäktige godkänna ett sådant beslut.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse ATL 2022-01-20

Beslutet ska skickas till
ATL-nämnden
Kommuner i gemensamma ATL-nämnden

Falu kommun
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Julie Williams
Tel. 023-830 00
E-post: julie.williams@falun.se

Tjänsteskrivelse
Dnr
ATL0012/22
Datum
2022-01-20

Godkännande av deltagande på distans för
förtroendevalda i gemensamma nämnden för alkohol,
tobak och receptfria läkemedel
Förslag till beslut
1. Deltagande på distans vid nämndsammanträden för förtroendevald i
gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel
godkänns.
2. Beslutet gäller under förutsättningar att övriga kommuner som ingår
i gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel
fattar ett likalydigande beslut. Det är viktigt att det av beslutet
framgår att det omfattar den gemensamma nämnden.

Sammanfattning
Med anledning av den fortsatt och utbredda smittan av Coronaviruset
(Covid-19) finn ett stort behov av att snarast möjliggöra distansdeltagande
för förtroendevalda i gemensamma nämnden för alkohol, tobak och
receptfria läkemedel.
Distansdeltagande bedöms även vara ett alternativ i framtiden då det
möjliggör ett ökat deltagande, minskade resor samt är bättre ur ett
hållbarhetsperspektiv.
Bilagor
1.Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2021-12-09 §280 Förlängning av
beslut för deltagande på distans för förtroendevalda vid
kommunfullmäktige- och styrelsenämndsammanträden
Beslutet ska skickas till
Samtliga ingående kommuners Kommunfullmäktige
Julie Williams
Nämndsekreterare

Marcus Tell
Enhetschef ATL

Postadress

Telefonväxel

Organisationsnummer

Bankgiro

Internet

791 83 FALUN

023-830 00

212000-2221

218-0289

www.falun.se
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2022-01-12

KS002 2022/00002

Kansliavdelningen
Mona Jansson, 0240-660118
mona.jansson@smedjebacken.se
Kommunstyrelsen

Delegationer 2022
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar godkänna redovisningen av delegationsbeslut.
Ärendebeskrivning
Kommunchefens beslut enligt delegationsbestämmelser:
Underskrivet Personuppgiftsbiträdesavtal enligt dataskyddsförordningen som
omfattar kommuner, kommunalförbund, gemensam nämnd, avtalsamverkan
och/eller kommunala bolag inom ramen för FAHNS-kommunerna.
Samhällsbyggnadsförvaltningens chef enligt delelgationsbestämmelser:
1.

Underskrivet Personuppgiftsbiträdesavtal med Region Dalarna enligt
avtal om regional kollektivtrafik.

2.

Beslutsattestanter inom samhällsbyggnadsförvaltningen.

Gatuchefens beslut enligt delegationsbestämmelser:
Parkeringstillstånd för rörelsehindrad enligt bilagt delegationsbeslut
Samhällsbyggnadsförvaltningens beslut enligt delegationsbestämmelser:
Enligt bilagd delegationsförteckning
Samhällsbyggnadsutskottets beslut 2021-12-21
§ 120

Budgetuppföljning samhällsbyggnadsförvaltningen

§ 121

Markförsäljning del av Söderbärke Kyrkby 8:57

§ 122

Arrende åkermark Söderbärke kyrkby 8:57

§ 123

Samråd väg 66

§ 124

Myndighetskrav storkök vid förskolorna Skogsgläntan och
Hattstugan

§ 125

Uthyrning Hamnkiosken

§ 127

Byutvecklingsmedel 2021

§ 128

Rekrytering teknisk chef

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2021-12-21
§ 95

Budgetuppföljning kommunstyrelseförvaltningens ledning och
stöd

§ 96

Budgetuppföljning kommunen

§ 99

Ansökan om driftsbidrag Strömsholms kanal

Datum

Smedjebackens kommun

§ 100

2022-01-12

Sida

KS 2022/00002

Ansökan om verksamhetsbidrag Dalarnas folkrörelsearkiv

Samhällsbyggnadsutskottets beslut 2022-01-25
§2

Riktlinjer för markupplåtelse av kommunens mark

§4

Underhållsbudget fastighet, gata och park 2022

§5

Samråd detaljplan del av Hagge 1:263, Hagge skola

§6

Uthyrning Rastahyttan

§9

Föreningsbidrag 2022

§ 10

Rapport Byutvecklingsmedel 2021

§ 11

Rapport och förlängning Gilla rörelse

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2022-01-25
§8

Äskande om medel för 2022 Personalföreningen Smeden

§ 10

Remiss av En förbättrad förpackningsinsamling - nya roller för
kommuner och producenter
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KS00 2022/00001

Kansliavdelningen
Mona Jansson, 0240-660118
mona.jansson@smedjebacken.se
Kommunstyrelsen

Meddelanden 2022
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar lägga informationen till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Styrgruppsmöte e-arkiv 2021-11-26
Överförmyndare i samverkan protokoll 2021-11-24
Barken Vatten & Återvinning extra bolagsstämma 2021-11-26
Barken Vatten & Återvinning styrelsemöte 2021-11-26
Uppföljning av handelsplaner vid individ- och familjeomsorgen till familjeoch utbildningsnämndens arbetsutskott
Region Dalarna – Dalarna Sveriges bästa ungdomsregion
Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel
protokoll 2021-12-07
Västerbergslagens samordningsförbund protokoll 2021-10-18
Västerbergslagens samordningsförbund protokoll 2021-11-22
Familje- och utbildningsnämnden protokollsutdrag 2021-12-09 gällande
”Återrapport om utredning Utveckling av öppenvården och förebyggande
insatser”.
Familje- och utbildningsnämnden protokollsutdrag 2021-12-09 gällande
”Utredning om grundsärskola i Smedjebackens kommun”
Familje- och utbildningsnämnden protokollsutdrag 2021-12-09 gällande
ekonomisk rapport 2021
Familje- och utbildningsnämnden protokollsutdrag 2021-12-09 gällande
Nämndplan 2022 och plan 2023-2024
Partnerskap Bergslagsbanan protokoll 2021-11-11
Västmanland-Dalarna lönenämnd protokoll 2021-11-26
Överförmyndare i samverkan protokoll 2021-12-15
Familje- och utbildningsnämnden beslut 2021-12-09 gällande Nämndplan
2022 och plan 2023-2024
Sveriges kommuner och Regioner meddelande från styrelsen –
Överenskommelse mellan SKR och regeringen kring Säker digital
kommunikation

Datum

Smedjebackens kommun

2021-12-21

Sida
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Familje- och utbildningsnämndens beslut 2021-12-16 gällande Uppföljning
av handlingsplaner vid individ- och familjeomsorgen
GYSAM styrgrupp strategidagar protokoll 2021-11-11—12
Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel
protokoll 2022-01-11
Information från miljö- och byggavdelningen om genomförande av årlig
rapportering av genomförandet av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram för
vatten
Överförmyndare i samverkan protokoll 2022-01-26
Gemensamma servicenämnden protokollsutdrag 2021-12-06 gällande
uppföljning av internkontroll 2021
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