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§ 62 Dnr 2018/00581  

Handlingsprogram enligt lagen om skydd mot olyckor 

Samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Frågan lämnas öppen.  

Ärendebeskrivning 
I enlighet med Lag (SFS 2003:778) om skydd mot olyckor 3 kap. 3, 8 § ska 
kommunen upprätta ett handlingsprogram för förebyggande verksamhet och 
för räddningstjänst. Handlingsprogrammet ska beskriva mål för arbetet med 
skydd mot olyckor samt ta upp risker för olyckor som kan föranleda 
räddningsinsats. 
Förslaget till handlingsprogram har varit ute på remiss under tiden  
11 juli-12 augusti 2019.  
Länsstyrelsen Dalarna är den enda remissinstans som lämnat in synpunkter, 
vilka har tagits hänsyn till i handlingsprogrammet.    
_____ 

Beslutsunderlag 
Handlingsprogram enligt lagen om skydd mot olyckor      
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§ 63 Dnr 2019/00371  

Justering av portionspriser kostenheten 

Samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
1. Måltidspriset höjs enligt förslaget med anledning av ökade 

livsmedelskostnader samt nytt transportavtal.  
Enhet Nuvarande pris Nytt pris (2,50 kr i ökat pris) 
Förskola 48,50 kr  51,00 kr 
Skola 41:00 kr  43,50 kr 
Äldreomsorg 81,50 kr  84,00 kr 

 
2. Justeringen av priser gäller från 2020-01-01.  

Ärendebeskrivning 
Kostenheten ser ett behov av ett ökat portionspris då nytt transportavtal samt 
klimat har ökat kostnaderna på ett vis kostenheten inte kan påverka. 
Kommunens nya transportavtal beräknas bli ca 400 000 till 450 000 kr 
högre än tidigare. 
På grund av klimatet senaste åren har livsmedelspriset ökat med nästan  
10% vilket genererar en kostnadsökning för kostenheten på ca 650 000 kr.  
Detta ger en sammanlagd kostnadsökning på ca 1 050 000 – 1 100 000 
kr/helår. Beräknat på de 442 669 portioner som kostenheten producerar  
ger detta en ökning på 2:50 kr per portion.   

_____ 
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§ 64 Dnr 2019/00369  

Avsiktsförklaring EcoDataCenter 

Samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Frågan lämnas öppen.  

Ärendebeskrivning 
Efter detaljplaneläggningen av Röbackens industriområde (område på båda 
sidor om Humbobergsvägen) 75 ha stort, så har utvecklingsavdelningen 
arbetat med att attrahera etablering av främst datacenterverksamhet i 
området. Arbetet har skett och sker i samarbete med följande organisationer;  

 Node Pole, Har ett nationellt uppdrag att marknadsföra Svenska siter 
(industriområden) för utländska investerare inom Datacenter och 
batteritillverknings området. Node Pole ägs av Vattenfall och Skellefteå 
kraft. 

 Busniess Sweden, Har nationellt ansvar för att attrahera utländska 
investerare rent generellt Invest in Dalarna, ansvarar för att attrahera 
investeringar till Dalarna. Organisatoriskt ligger Invest in Dalarna under 
ALMI men arbetar på uppdrag av Busniess Sweden. 

 Stockholm Busniess Agency, arbetar med att attrahera investeringar till 
Stockholms regionen, vilken vi ingår i. 

 Västerbergslagens Energi AB, som är lokal/regional nätägare och 
elleverantör Vattenfalls Regionnät, som ansvarar för eldistribution i 
region mellan Sverige. 

Utöver nämnda aktörer så sker dialog/samverkan med en rad andra 
organisationer. 
Komplexiteten är omfattande vid sådana här typer av etableringar och kräver 
ett brett nätverk av olika kompetenser för att bli framgångsrikt. 
Efter att detaljplaneläggningen blivit klar så har mycket arbete lagts på att 
tydliggöra förutsättningarna för etablering av Datacenterverksamhet på 
Röbackens industriområde. Vi har även arbetat med att tydliggöra våra andra 
industriområden, Nytäppan, Villastaden samt Åkerivägen som alla nu ligger 
på Node Pole´s hemsida med beskrivningar. 
Vid förfrågningar från potentiella investerare så får vi en s.k. RFI (Request 
for information) vanligt vis bestående av 70-100 olika frågor som man vill 
ha svar på. I dagsläget har vi ett antal sådana förfrågningar som vi svarat på 
och som gällt lite olika storlekar på etableringar. 
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Det är vanligen långa processer till beslut och många olika faktorer som 
avgör det slutliga beslutet. Vi kan dock konstatera att vi har en mycket 
konkurrenskraftig site. 
Tillgången på elkraft är en avgörande fråga för investerarna. Vår region har 
stor potential när det gäller tillgång på kraft. Det har den senaste tiden dock 
skett en osäkerhet kring just tillgången på elkraft i Sverige. Svenska kraftnät 
har de senaste åren fått in många ansökningar om s.k. reservationsavtal 
vilket innebär att en intressent frågar om tillgång på elkraft för ett specifikt 
område varefter det görs en utredning om detta och om det finns tillgänglig 
elkraft så tecknas ett s.k. reservationsavtal vilket innebär att eldistributören 
lovar att den sökta effekten är tillgänglig. Så länge reservationsavtalet gäller 
så är effekten låst. Man gör just nu en genomgång av dessa reservationsavtal 
och undersöker vilka som fortfarande är aktuella innan det arbetet är slutfört 
så är man mycket restriktiva med att ge nya reservationsavtal. 
Som bekant så har det de senaste åren skett en rad viktiga beslut om 
etableringar i vår region, Google i Avesta, Microsoft i Sandviken-Gävle  
med flera. Detta stärker våra möjligheter att attrahera etableringar på vår site 
då närheten till dessa aktörer kommer att vara mycket intressant. 
Sverige är mycket intressant för utländska företag beroende på flera faktorer, 
stabilitet, tillgång på mark och inte minst förnyelsebar energi. Just 
förnyelsebar energi är redan idag en viktig konkurrensfördel och allt flera 
aktörer och inte minst konsumenterna prioriterar denna fråga högt. 
EcoDataCenter AB har ett mycket bra koncept när det gäller miljötänk med 
förnyelsebar energi och återvinning av värmeöverskottet i kylprocessen så är 
man idag klimatneutrala. Redan idag har man verksamhet i Falu kommun 
med detta koncept och man har en hel del förfrågningar från intressenter som 
vill ha sin datalagring i deras företag. 
För Smedjebackens kommuns del så skulle en etablering av EcoDataCenter 
AB´s verksamhet på Röbackens industriområde innebära stora fördelar i 
form av direkt intäkter (markförsäljning, anslutningsavgifter, levereras av 
kylvatten med mera), arbetstillfällen och man skulle få ”igång” Röbackens 
industriområde i den mening att andra intressenter skulle bli intresserade av 
att etablera sig på området.     
_____ 

Beslutsunderlag 
Avsiktsförklaring EcoDataCenter AB  
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§ 65 Dnr 2019/00366  

Extra föreningsbidrag till OS-satsning BK Swing 

Samhällsbyggnadsutskottets beslut 
1. BK Swing beviljas extra föreningsbidrag om 20 000 kr för 2019 och 

30 000 kr för 2020.  
2. Medel anslås från budgeterade medel för föreningsbidrag.     

Ärendebeskrivning 
BK Swing har ansökt om extra föreningsbidrag för 2019. Föreningsbidraget 
är för medlemmen Love Holgerssons OS-satsning 2020. Bidraget ska täcka 
föreningens utlägg för transport, mat och förlorad arbetsinkomst till Love för 
hennes träningstillfällen och medverkan i topp och talangprogrammet 2019.  

_____ 

Beslutsunderlag 
Bilaga 1: Beslut stipendium 2019, Sveriges Olympiska Kommitté 

Bilaga 2: Uppskattade utgifter BK Swing 20190331  
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§ 66 Dnr 2019/00368  

IK Heros Bandy, reparation och upprustning av Heros 
Isbana 

Samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
1. 10-årigt nyttjanderättsavtal för Heros Isbana och IK Heros Bandy 

antas. 
2. Förslag till finansiering under förutsättning att beviljade medel från 

Dalarnas Idrottsförbund beviljas.  
3. Medfinansieringen från Smedjebackens kommun fördelas enlig nedan:  

Idrottsrådets önskemål 2019  180 000 kr 
Ospecificerade underhållsmedel tekniska 220 000 kr 

4. Föreningslåneavtal med avbetalningsplan antas.       

Ärendebeskrivning 
Heros Isbana drabbades under vintern 2018/2019 av läckor av köldmedia i 
kylanläggningen. Under våren 2019 har en kalkyl tagits fram för reparation 
och upprustning av kylanläggningen och beroende på åtgärd så är kalkylen 
satt till 800 000 kr till 1 200 000 kr.  
IK Heros Bandy som tillsammans med kommunen driftar anläggningen har 
tagit fram ett förslag för finansiering av åtgärderna.  
Ansökan från idrottslyftet Dalarnas Idrottsförbund 200 000 kr 
Föreningslån från kommunen (med klubbstugan som säkerhet) 
    200 000 kr 

Medfinansiering Smedjebackens kommun 400 000 kr 
Arbetsinsats på plats av IK Heros Bandy  (grävning etc.)      x   kr  
    _________ 
    800 000 –1 200 000 kr 
För att IK Heros Bandy ska kunna ansöka om medel från Idrottslyftet så 
fordras ett nyttjanderättsavtal på 10 år från Smedjebackens kommun 
gällande Heros Isbana.  
Övrig upprustning av Heros Isbana: 
IK Heros Bandy kommer under hösten 2019 att bygga plank på kortsidorna 
av isbanan för att fästa bollnät och få en utökad säkerhet för spelare och 
besökare kring isbanan. Byggnationen görs i samråd med Smedjebackens 
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kommun och Bärkehus. Finansieras av utlovade medel från Dalarnas 
Idrottsförbund. 

Yrkanden 
Fredrik Rönning (S) yrkar att samhällsbyggnadsutskottet föreslår 
kommunstyrelsen godkänna fritidskontorets förslag.  

Jan Tholerus (C) yrkar att ärendet lämnas öppet. 
Efter framställd proposition förklarar ordförande att arbetsutskottet föreslår 
kommunstyrelsen besluta enligt förslaget. 

Reservation 
Mot beslutet reserverar sig Jan Tholerus (C) och Lotta Gunnarsson (M).       

_____ 

Beslutsunderlag 
Nyttjanderättsavtal IK Heros Bandy 

Avbetalningsplan föreningslån     
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§ 67 Dnr 2019/00367  

Rapport friluftslivskartläggning 

Samhällsbyggnadsutskottets beslut 
Rapporten kartläggning friluftsliv 2018 godkänns.  

Ärendebeskrivning 
En kartläggning av områden för friluftsliv har genomförts i Smedjebackens 
kommun under 2017-2018. Kartläggningen har genomförts i samverkan med 
Naturvårdsverket och Länsstyrelsen i Dalarna och utförts av en arbetsgrupp 
bestående av fritidschef Siw Östlund, miljöstrateg Ida Dahl, park- och 
skogschef Erik Blomquist, GIS-samordnare Åsa Lundin och fysiske 
planeraren Johan Harrysson.    

_____ 

Beslutsunderlag 
Bilaga 1: Rapport kartläggning friluftsliv 2018  
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§ 68 Dnr 2019/00215  

Omställning AME-verksamheten 

Samhällsbyggnadsutskottets beslut 
Rapporten godkänns.  

Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnadschef Susanne Hedman-Jensen lämnar muntlig rapport 
gällande omställningsarbetet för AME-verksamheten.  

_____ 
 

 


