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Ledamöter Fredrik Rönning (S), ordförande 
Ingemar Hellström (S) 
Helena Andersson (S) 
Jan Tholerus (C) 
Lotta Gunnarsson (M) 

 
 

   
 

Övriga närvarande Stefan Bosbach, samhällsbyggnadschef 
Kathrine Abrahamsen, avdelningschef AME/Integration 
Eva Lundgren, förvaltningsekonom 
Mona Hyttsten, kommunsekreterare 

 

Justerare Lotta Gunnarsson (M) 

Justeringens plats och tid Kommunhuset, fredag den 27 augusti 2021, klockan 14:00 
 

Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 75-80 
 Mona Hyttsten  

 Ordförande 

  

 Fredrik Rönning  

 Justerare 

  

 Lotta Gunnarsson  

 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
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 Mona Hyttsten  
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§ 75 Dnr 2021/00125  

Budgetuppföljning kommunstyrelsens 
samhällsbyggnadsförvaltning 2021 

Samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Budgetuppföljning per 31 juli för kommunstyrelsens 

samhällsbyggnadsförvaltning godkänns.  

Ärendebeskrivning 

Månadsrapport JULI        

Samhällsbyggnadsförvaltning KS       

Tkr 2021-07-31    

  Ackumulerat period Helår 

  Budget Utfall Avvikelse Budget Prognos Avvikelse 

Teknik inkl. kapitalkostn. 19 548 9 224 10 324 33 512 34 040 -528 

varav Fastigheter 2 018 -2 010 4 028 3 460 3 460 0 

varav Gator och vägar 10 756 4 074 6 682 18 439 18 439 0 

varav Park o Idrott 6 775 6 782 -7 11 613 11 613 0 

varav Skog 0 379 -379 0 0 0 

AME 4 479 3 567 912 7 678 7 593 85 

Integration -640 56 -696 -1 097 51 -1 148 

Kost -213 -421 208 -365 -365 0 

Näringsliv 2 802 2 097 705 4 803 4 413 390 

Fritid 4 004 3 963 41 6 863 7 163 -300 

Räddningstjänst 5 791 4 983 808 9 928 9 728 200 

  35 771 23 470 12 301 61 321 62 622 -1 301 

       
 

Ekonomisk analys 

Utfallet för perioden visar ett överskott med 12 301 tkr. Den största 

avvikelsen finns på tekniska avdelningen där underhållskostnader till stor  

del beställts men ännu ej fakturerats samt tilldelade medel från 

kommunstyrelsens förfogande för underhåll inom gata som ej förbrukats. 

Prognosen för året pekar mot ett underskott med 1 301 tkr. Det är en 

försämring med 115 tkr från föregående prognos i maj. 

Tekniska redovisar ett underskott med 528 tkr då debitering av IT kostnader 

blir dyrare än beräknat. Hela avvikelsen för förvaltningen ligger för 
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närvarande här och är ej uppdelad per verksamhet. Tekniska avdelningen 

redovisar ett 0 resultat för året för sin verksamhet. 

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

av vakant tjänst i början av året. 

Integrationen visar ett underskott för perioden och kommer på helår visa ett 

underskott med 1 148 tkr. En försämring med 348 tkr i jämförelse med 

föregående prognos. En större genomlysning har genomförts vilket inneburit 

en klarare bild över verksamheten. Den stora avvikelsen hänger ihop med 

förväntat lägre intäkter i jämförelse med budget. 

Näringsliv genomför färre aktiviteter i år på grund av pandemin och 

beräknas lämna ett överskott på grund av det med 390 tkr. Det är 113 tkr mer 

än senaste prognosen och beror på att beslut fattats om att ej genomföra 

flertalet aktiviteter. 

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

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

Merparten av läger brukar genomföras under våren vilket innebär att 

verksamheten ej kan hämta hem förlusten även om restriktionerna gällande 

pandemin lättar till hösten. 

Räddningstjänsten förväntar ett överskott med 200 tkr, en förbättring med 

120 tkr mot föregående prognos. Det beror på att en anställd är föräldraledig 

under sommaren samt att verksamheten genomfört försäljningar av diverse 

fordon.    

_____ 

Beslutsunderlag 

Resultatrapport juli 
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§ 76 Dnr 2021/00353  

Uppföljning budget integration 

Samhällsbyggnadsutskottets beslut 

1. Förvaltningen får i uppdrag att se över och anpassa rutiner för  

hantering av tolkkostnader och ersättningar till familje- och 

utbildningsförvaltningen.  

2. Förvaltningen får i uppdrag att i samband med budgetarbete för 2022 

återkomma med förslag till organisation för mottagande under 2022.  

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen beslöt 2021-06-22 § 61 att ge förvaltningen i uppdrag att 

till samhällsbyggnadsutskottets sammanträde i augusti presentera förslag på 

åtgärder för underskottet inom integration. 

Avdelningschef Kathrine Abrahamsen redogör för integrationsenhetens 

organisation samt kostnader och intäkter.  

_____ 

Beslutsunderlag 

AME/integrationschefens tjänsteskrivelse 

Sammanställning kostnader och intäkter integration 
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§ 77 Dnr 2021/00310  

Samråd - detaljplan för Smedjebacken 2:23, 
Svanströms såg 

Samhällsbyggnadsutskottets beslut 

Samrådet för Smedjebacken 2:23, Svanströms såg lämnas utan erinran.  

Ärendebeskrivning 

Miljö- och byggkontoret har upprättat samråd gällande förslag till detaljplan 

för Smedjebacken 2:23, Svanströms såg.  

Planområdet är beläget på Gunnars industriområde, i korsningen 

Gunnarsvägen – Thenors väg. Det primära syftet är att ge befintliga 

byggnader stöd i detaljplanen. Planförslaget innebär att ändra användning 

från allmän platsmark till kvartersmark. Ett genomförande av planen har 

ingen påverkan för omgivningen och angränsande fastigheter, utan är endast 

en reglering efter rådande förhållanden. Planförslaget är förenligt med 

översiktsplanen och ett genomförande bedöms inte medföra betydande 

miljöpåverkan. 

Detaljplanen upprättas med standardförfarande enligt PBL 2010:900  

(SFS 2014:900). 

Planförslaget finns tillgängligt för synpunkter under tiden 21 juni till och 

med 23 augusti 2021.    

_____ 

Beslutsunderlag 

Samrådshandlingar 
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§ 78 Dnr 2021/00241  

Bredbandsmål Smedjebackens kommun 

Samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen för 
beslut i kommunfullmäktige 

Frågan lämnas öppen.  

Ärendebeskrivning 

Samhällsbyggnadsutskottet beslöt 2021-04-27 § 47 att uppdra till 

Smedjebacken Energi AB ta fram förslag på nya bredbandsmål för 

Smedjebackens kommun som innehåller både täckningsgrad och 

anslutningsgrad. 

Styrelsen för Smedjebacken Energi AB beslöt 2021-06-10 § 36b att föreslå 

nya bredbandsmål enligt följande: 

Förslag bredbandsmål 

Hushåll och företag i Smedjebackens kommun ska erbjudas 

bredbandsuppkoppling med nedan angiven hastighet. 

98 %       1 Gbps 

1,9 %  100 Mbps 

0,1 %    30 Mbps 

Målet är teknikneutralt, vilket innebär att anslutningen kan tillhandahållas 

genom fast eller trådlös teknik. Dock kan idag i praktiken endast fibernät 

erbjuda 1 Gbps med stabil kvalitet. Därför ska fibernät vara prioriterat 

framför andra lösningar. Målet innebär att alla bör ha möjlighet till 

anslutning och målet är beroende av det finns ett skäligt erbjudande. Målet 

innebär att hushållet eller företagen har fiber eller motsvarande i sin absoluta 

närhet och därmed möjlighet att köpa en anslutning. En faktisk anslutning 

förutsätter efterfrågan och individens vilja samt möjlighet att investera. 

Senast 2025 ska målen vara uppfyllda.  

Förslag anslutningsgrad 

Målet är att 80 % av hushåll och företag som erbjuds inkoppling till fibernät 

ska ansluta sig dit. Totalt med alla tekniker är målet 100 % uppkopplade 

hushåll och företag. 

Tidplan för målet är 2030, fem år efter täckningsmålen uppfyllts.    

_____ 

Beslutsunderlag 

Styrelsebeslut Smedjebacken Energi AB 2021-04-27 § 47                 
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§ 79 Dnr 2020/00510  

Motionssvar strategisk lokalförsörjningsplan för 
Smedjebackens kommun (M) 

Samhällsbyggnadsutskottets beslut 

Ärendet återremitteras för ytterligare handläggning.  

Ärendebeskrivning 

Lotta Gunnarsson (M) har lämnat in en motionsskrivelse om upprättande av 

strategisk lokalförsörjningsplan för Smedjebackens kommun.  

I motionen yrkas att via extern konsult upprätta strategisk 

lokalförsörjningsplan för hela kommunen.   

Samhällsbyggnadschefen har upprättat motionssvar med förslag att motionen 

ska anses besvarad.       

_____ 

Beslutsunderlag 

Motion daterad 2020-09-23     

Samhällsbyggnadschefens tjänsteskrivelse  
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§ 80 Dnr 2021/00364  

Organisationsförändring tekniska avdelningen 

Samhällsbyggnadsutskottets beslut 

Informationen godkänns.    

Ärendebeskrivning 

Samhällsbyggnadschefen informerar om att tekniska chefen aviserat om 

pensionsavgång. Det kommer troligen ske under första kvartalet 2022.  

Förvaltningen kommer till nästa möte med samhällsbyggnadsutskottet 

presentera förslag rörande ersättingsrekrytering.   

_____ 

 

 


