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§ 61 Dnr 2022/00008  

Budgetuppföljning 2022 kommunstyrelsens 
samhällsbyggnadsförvaltning 

Samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Budgetuppföljningen för kommunstyrelsens samhällsbyggnadsförvaltning 
godkänns.  

Ärendebeskrivning 
Tkr 2022-07-31      

 Ackumulerat period  Helår   

 Budget Utfall Avvikelse Budget Prognos Avvikelse 

Teknik inkl. kapitalkostn. 20 117 17 817 2 301 34 487 34 487 0 

varav Fastigheter & idrott 3 823 5 884 -2 060 6 554 6 554 0 

varav Gator och vägar 12 216 9 889 2 327 20 942 20 942 0 

varav Park 4 078 2 321 1 757 6 991 6 991 0 

varav Skog 0 -277 277 0 0 0 

AME 4 689 4 015 674 8 039 8 039 0 

Integration -643 -585 -58 -1 103 -671 -432 

Kost 99 439 -340 170 885 -715 

Näringsliv 2 876 2 478 398 4 931 4 731 200 

Fritid 4 795 4 972 -177 8 219 8 419 -200 

Räddningstjänst 6 008 5 609 399 10 299 10 299 0 

 37 941 34 744 3 197 65 042 66 189 1 147 

 
Ekonomisk analys 
Utfallet för perioden visar ett överskott med 3 197 tkr. Den största 
avvikelsen finns på tekniska där underhållskostnader till stor del beställts 
men ännu ej fakturerats. 
Prognosen för året visar ett underskott med 1 147 tkr. Underskotten återfinns 
inom Integration, kostenhet samt fritid. Överskott finns hos Näringsliv på 
200 tkr. 
Tekniska redovisar en budget i balans. 
AME redovisar en budget i balans. 
Integrationen redovisar ett underskott med 432 tkr. Verksamheten har tagit 
hänsyn till intäkter och kostnader i samband med mottagandet av anvisningar 
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av flyktingar från Ukraina. Dessa är dock svåra att beräkna i nuläget 
beroende på antalet som anvisas, när de anvisas och vilka behov de har. 
Kostenheten redovisar ett underskott med 715 tkr. Det beror på förlust av 
intäkter och ökade personalkostnader där utrymmet för vikariekostnad och 
ob inte finns med i budget. Utöver detta så är största osäkerheten de bränsle 
och livsmedelskostnader som fortfarande kan ändras kraftigt. 
Näringsliv planerar att genomföra det aktiviteter som tidigare ställts in  
på grund av pandemin. Prognosen för året är att lämna ett överskott med  
200 tkr. 
Fritid redovisar ett underskott med 200 tkr. Bokningar av läger med mera har 
inte återhämtat sig efter pandemin och samtidigt har redan inbokade läger 
avbokats. Verksamheten förväntar sig att övriga poster håller budget. 
Räddningstjänsten redovisar en budget i balans. 
_____ 

Beslutsunderlag 
Resultatrapport kommunstyrelsens samhällsbyggnadsförvaltning 31 juli 
2022 
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§ 62 Dnr 2020/00167  

Yttrande granskningshandling vägplan för väg 66 

Samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
1. Smedjebackens kommun anser att vägplanen i sin helhet ser bra ut och 

har inga ytterligare synpunkter att lämna. 
2. Tekniska kontoret får i uppdrag att föreslå för Trafikverket att gång- och 

cykelvägen vid Rastahyttan, som nu går på arrenderad mark, kommer 
med som en del av kommande Lantmäteriförrättning gällande 
ersättningsvägar etc. Risk finns att markägare inte kommer att förlänga 
nuvarande arrendeavtal alternativt begära en mycket hög ersättning vid 
arrendes utgång. Önskemål från Tekniska kontoret är att omvandla 
arrendeavtal till ett servitutsavtal, alternativ köp av mark. Frågan berör 
inte yttrande av vägplanen, men ingår som en del av helhetslösningen.      

Ärendebeskrivning 
Vägplan för väg 66 delen Söderbärke – Smedjebacken i Smedjebackens 
kommun, är i granskningsskede och Trafikverket önskar ett yttrande från 
Smedjebackens kommun.  
Samråd har tidigare ägt rum där Smedjebackens kommun har kommit med 
yttranden vilka besvarats av Trafikverket. Se nedan. 
Med start från Smedjebacken:  
Kartblad 3-5: 

• Gång- och cykelvägen mellan Backbyn och Vanhäll via Rastahyttan går 
på arrenderad mark, arrendet går ut 2036-01-01. Hela den gc-sträckan 
inklusive rastplatsen behöver inkluderas i vägplanen för att säkerställa 
framtida nyttjande.  

TRV´s svar:  
Då Rastahyttan och gång- och cykelvägen är befintliga kommunala vägar tas 
detta ej med i vägplanen. 
Kartblad 11:  

• Slitlager på den delen som ska flyttas av Bergsmansvägen bör vara 
asfalt. 

TRV´s svar:  
Bergsmansvägen som flyttas planeras att beläggas. 
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• Ersättningsvägen från Smällbo/Brustorpet till väg 671 bör följa 
detaljplanen 2061-P22, detaljplan 198 Åkerivägen, där industrigata är 
planlagd. 

TRV´s svar:  
Brustorpet berör efter uppdelning av vägplanen vägplan för den andra 
delsträckan, Oti-Söderbärke, och inte denna vägplan. 

•  En cirkulationsplats bör eftersträvas i korsningen väg 671 och rv 66 
med tanke på de ökade trafikflödena som industrietableringen väster om 
rv66 kommer att medföra.  

• En ny väg mellan väg 671 och Formvägen skulle vara positiv då den 
skulle koppla ihop industriområdena och möjliggöra att mer trafik kan ta 
sig till cirkulationsplatsen enligt punkten ovan. 

TRV´s svar:  
Trafikverket har efter inkomna synpunkter och ny utvärdering beslutat att sig 
för att bygga en cirkulationsplats i Söderbärke. Den hanteras inte i denna 
vägplan utan i vägplan för delen Oti-Söderbärke. 
Kartblad 13:  

• Den nya 4-vägskorsningen vid väg 624 kommer att öka trafiken på 
Bergsmansvägen söder om Söderbärke. Den vägen kommer då behöva 
en upprustning. 

TRV´s svar:  
Bergsmansvägen berör vägplan för den andra delsträckan, Oti-Söderbärke, 
och inte denna vägplan.      
_____ 

Beslutsunderlag 
Trafikverkets granskningshandlingar 
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§ 63 Dnr 2022/00355  

Utbyggnad laddstolpar 

Samhällsbyggnadsutskottets beslut 
150 000 kronor anslås från ospecificerade investeringsmedel fastighet 2022 
för utbyggnad av laddstolpar.    

Ärendebeskrivning 
För att kommunen ska kunna möta framtida behov av att ladda el-tjänstebilar 
är nu tre nya platser på behovslistan. Det gäller Bergaskolan, kommunhuset 
och förskolan Strandängen, en laddstolpe per objekt med två uttag. Bidrag 
från Naturvårdsverket sökes parallellt med de gängse regler som gäller 2022. 
Eventuellt bidrag från Naturvårdsverket betalas ut i efterhand mot 
redovisade faktiska kostnader för utförandet. 
_____ 

Beslutsunderlag 
Fastighetschefens tjänsteskrivelse 
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§ 64 Dnr 2022/00208  

Etablering av ladd-infrastruktur längs riksväg 66 

Samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Inriktningen är att projektet samt projektmedlen ska överlåtas till 
Smedjebacken Energi AB samt att anläggningen ägs av Smedjebacken 
Energi AB. 

Ärendebeskrivning 
På initiativ av Malung-Sälens kommun har berörda kommuner efter riksväg 
66 diskuterat på vilket sätt som kommunerna kan underlätta för elektrifierad 
tung trafik efter riksvägen. En ansökan skickades till Energimyndigheten i 
slutet av våren 2021.  
Energimyndigheten har tagit beslut om ett stöd till regionala 
elektrifieringspiloter om totalt 1,4 miljarder kronor. Ladd- och 
tankstationerna ska färdigställas senast den 30 september 2023 och vara i 
drift i minst 5 år. 
Smedjebackens kommun har blivit beviljad 100 % ersättning för 3 
laddstationer för tung trafik efter Gunnarsvägen 1–7. Ansökt och beviljat 
belopp är 9 075 tkr.  
Det finns möjlighet att överlåta anläggningen under projektskedet.  
Tekniska avdelningen föreslår att projektet lämpligtvis hanteras av 
Smedjebacken Energi AB som då kan förvärva parkeringsplatsen Grävlingen 
3 från kommunen. 
I samband med det fortsatta projektarbetet så bör även projektets medel 
överföras från Smedjebackens kommun till Smedjebacken Energi AB. 
Ägare av anläggningen blir SEAB.     
_____ 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadschefens tjänsteskrivelse 
Sammanfattning beviljad ansökan 
Beslut 52903-1 
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§ 65 Dnr 2022/00346  

Plan för utbyggnad av cykelvägar i Smedjebackens 
kommun 

Samhällsbyggnadsutskottets beslut 
Reviderad plan för utbyggnad av cykelvägar i Smedjebackens kommun 
godkänns.    

Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnadsutskottet beslutade att godkänna planen för utbyggnad av 
cykelvägar daterad 2018-04-17. Nedanstående projekt i denna plan är nu 
genomförda: 
- GC-väg Vad 
- GC-väg Jobsbo, Stenbäcken mot Marieberg 
- GC-vägar Risingsbo, 3 etapper 
- Asfaltering gc-vägar Rastahyttan 
- GC-väg från Moga till nya förskolan 
- GC-väg förbi Vinsbo skola 

Ny plan för utbyggnad av gc-vägar daterad 2022-08-16 är framtagen och 
indelad i 3 grupper. 
1. Projekt 1–3 projekteras och byggs 2022–2023 
2. Projekt 4 planeras och projekteras för framtida byggnation 
3. Projekt 5–10 under utredning tillsammans med Trafikverket och Region 

Dalarna. 
Genomförandet av utbyggnaden ska tas från budgeterade medel i 
investeringsplanen för GC-vägar.    
_____ 

Beslutsunderlag 
Gatuchefens tjänsteskrivelse 
Plan för utbyggnad av gång- och cykelvägar i Smedjebackens kommun 
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§ 66 Dnr 2021/00403  

Mark för solcellsbyggnation 

Samhällsbyggnadsutskottets beslut 
Tekniska kontoret får i uppdrag att upprätta riktlinjer för kommande 
solcellsetableringar vilket innebär att: 
- Upprätta förslag till utformning arrendeavtal. 
- Upprätta förslag till urvalskriterier. 
- Upprätta förslag till hantering av intressentlista. 
- Solcellsplanen ska utgöra en bilaga till riktlinjerna.  

Ärendebeskrivning 
Miljö- och byggnadsnämnden har antagit en solcellsplan med syfte att 
underlätta etablering av solcellsparker i Smedjebacken kommun. Intresset är 
stort och flertalet exploatörer har visat intresse av att etablera solcellspark i 
kommunen. Solcellsparker är relativt nytt både för Smedjebackens kommun 
och övriga kommuner, vilket innebär att kommunen bör se över riktlinjer för 
kommande solcellsbyggnationer. 
Tekniska kontoret föreslår att riktlinjer tas fram för kommande 
solcellsetableringar.    
_____ 

Beslutsunderlag 
Solcellsplan antagen av miljö- och byggnadsnämnden 2022-06-15 
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§ 67 Dnr 2022/00030  

Ändring av detaljplan för del av Hagge 1:263, Hagge 
skola 

Samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen för 
beslut i kommunfullmäktige 
Detaljplan för del av Hagge 1:263, Hagge skola antas.      

Ärendebeskrivning 
Miljö- och byggavdelningen har upprättat förslag till ändring av detaljplan 
för del av Hagge 1:263, Hagge skola.  
Planförslagets syfte är att möjliggöra permanent bygglov för skollokaler som 
varit placerad på en prickmark med tillfälligt bygglov. Planförslaget innebär 
att prickmark tas bort, högsta totalhöjden höjs för idrottshallen, högsta 
byggnadshöjd vid takfot höjs för skolan. Området där prickmarken tas bort 
reglerar med byggrätt som högsta byggnadshöjd vid takfot, maximal 
utnyttjandegrad samt andel av marken som får hårdgöras.  
En undersökning av betydande miljöpåverkan har gjorts för aktuell 
detaljplan enligt plan- och bygglagen 4 kap. 34§ och miljöbalken 6 kap. 11§. 
Bedömningen är att ett genomförande av planen inte innebär betydande 
miljöpåverkan, till följd därav en miljökonsekvensbeskrivning inte har 
behövt upprättas. Länsstyrelsen delade kommunens bedömning. 
Planförslaget har varit ute för granskning under tiden 20 april till och med  
18 maj. Granskningsutlåtande är upprättat med inkomna synpunkter 
redovisade tillsammans med kommunens kommentarer.  
Miljö- och byggnadsnämnden beslöt 2022-06-15 § 80 att godkänna 
granskningsutlåtandet och antagandehandlingen samt överlämna 
planförslaget till kommunfullmäktige för antagande.      
_____ 

Beslutsunderlag 
Planbeskrivning  
Plankarta  
Granskningsutlåtand 
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