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§ 69 Dnr 2018/00101  

Rapport Röjsågsprojekt 

Samhällsbyggnadsutskottets beslut 
Rapporten godkänns.  

Ärendebeskrivning 
Fritidschefen redovisar rapport från röjsågsprojektet som pågått under 2018.  
Byalag, samfälligheter, vägföreningar och idrottsföreningar erbjöds 
möjlighet till utbildning i hur man använder och nyttjar röjsåg och motorsåg 
samt fick hämta ut ett röjsågspaket som ska användas i arbetet att hålla sly 
borta. Erbjudandet innehöll utbildningstillfällen, för röjsåg RA grund och 
motorsåg A grund, samt ett röjsågspaket per förening. Styrelsen i respektive 
förening utsåg och anmälde deltagare till utbildningen. Totalt har 99 
personer gått utbildningen. 
Det som röjts mest under året är allmänningar, längs med bilvägar och runt 
allmänna platser (bystugor, lekplatser, badplatser, grillplatser etc.) Det har 
även röjts längs med vandrings- och cykelleder och för att få bättre vy och 
utsikt vid utsiktspunkter, rastplatser med mer.        

_____ 

Beslutsunderlag 
Rapport röjsågsprojekt 2018 

Bilaga utvärdering röjsågsprojekt 2018 
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§ 70 Dnr 2019/00426  

Revidering av taxor idrottsanläggningar 

Samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen för 
beslut i kommunfullmäktige 
Frågan lämnas öppen.  

Ärendebeskrivning 
Ett förslag för uppräkning av avgifter vid uthyrning av kommunens lokaler 
och idrottsanläggningar har tagits fram av fritidschef. Senast avgifterna 
räknades upp var inför 2018.  
För att avgifterna vid uthyrning ska följa med prisindex och 
kostnadsutvecklingen samt för att täcka kostnader för bland annat slitage och 
förbrukningsmaterial på anläggningarna så föreslås en höjning inför 2020.  
Avgifterna är uppräknade från 2018 med i snitt 2 %, med en avrundning 
uppåt. Avgifter och hyresvillkor kommer efter beslut att anslås på 
kommunens hemsida samt som bilagor vid uthyrning.     

_____ 

Beslutsunderlag 
Fritidschefens tjänsteskrivelse 

Bilaga 1 – Avgifter Idrottsanläggningar 2020 
Bilaga 2 – Avgifter Idrottsanläggningar Morgårdshammar och Gym BA 
(Barken Arena) 
Bilaga 3 – Avgifter Idrottsanläggningar interntaxa  
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§ 71 Dnr 2019/00427  

Revidering taxor räddningstjänsten 

Samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen för 
beslut i kommunfullmäktige 
Frågan lämnas öppen.  

Ärendebeskrivning 
Räddningschefen har utarbetat förslag till revidering av avgifter för 
räddningstjänstens externa tjänster. Avgifterna har justerats genom 
anpassning till gällande lönenivåer och kostnader för utrustning och  
fordon. 
Det är avgifter vid onödiga automatiska brandlarm, utbildningar och  
tillsyner som har reviderats.           
_____ 

Beslutsunderlag 
Räddningschefens tjänsteskrivelse 
Räddningstjänstens taxor och avgifter 2020                                
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§ 72 Dnr 2019/00262  

Framtida produktion av matlådor 

Samhällsbyggnadsutskottets beslut 
Produktionen av matlådor flyttas till restaurang Gläntan, i enlighet med 
förslaget, när erforderlig utbyggnad är genomförd.  

Ärendebeskrivning 
Kostenheten har i samtal med omsorgsförvaltningen arbetat fram en plan  
för kommunens matlådeproduktion. Det mest gynnsamma alternativet anses 
vara att flytta produktionen av matlådor till restaurang Gläntan. En viss 
utbyggnad av Gläntans kök krävs för att få plats med nödvändig 
kylutrustning.     

_____ 

Beslutsunderlag 
Kostchefens tjänsteskrivelse 

Rapport produktion matlådor 
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§ 73 Dnr 2019/00409  

Fossilfri fordonsflotta  

Samhällsbyggnadsutskottets beslut 
1. Alla nya fordon som upphandlas i kommunkoncernen ska enbart  

gå på fossilfria bränslealternativ såsom exempelvis HVO, etanol  
eller förnyelsebar el. 

2. Biogas är i dagsläget inte aktuellt då det inte finns något 
tankningsställe i närheten av kommunen.        

Ärendebeskrivning 
Hela transportsektorn är inne i en stor förändringsprocess. Fossila bränslen 
är en stor källa till utsläpp av växthusgaser som i sin tur bidrar till 
klimatförändringar. För att minska transporternas klimatpåverkan pågår 
därför omställning från fossila till fossilfria bränslen. Enligt gällande 
översiktsplan i Smedjebackens kommun antagen av KF 2018-09-17 ska 
kommunkoncernens transporter och tjänsteresor vara klimatneutrala senast 
år 2025. Utvecklingen har gått framåt och idag finns det flera möjligheter  
när det gäller fossilfria bränslealternativ såsom HVO, biogas, etanol eller 
laddningsbar el från förnyelsebara källor som sol och vind. För att nå målet  
i översiktsplanen behöver en övergång till fossilfria bränslen göras redan  
nu. Tekniken finns. Fordon som köps in framöver föreslås därför enbart  
gå på fossilfria bränslealternativ såsom exempelvis HVO, etanol eller 
förnyelsebar el. 
Det här ligger också i linje med kommunfullmäktiges övergripande mål  
att Smedjebackens kommun ska vara en ekokommun i framkant. Det står  
att vi ska skapa förutsättningar för en klimatmässig hållbar utveckling av  
vår kommun. Vi ska fortsätta arbetet för en klimatsmart energi, miljövänliga 
transporter och minskade giftutsläpp. Kommunen och de kommunala 
bolagen ska vara goda miljöförebilder.  
Förslaget är en tydlig riktning för att utveckla miljöarbetet kring 
kommunkoncernens transporter och för att nå kommunens mål i 
översiktsplanen.        

_____ 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadschefens tjänsteskrivelse      
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§ 74 Dnr 2019/00429  

LSS-boende 

Samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
1. Bärkehus får i uppdrag att bygga ett LSS-boende, antingen i 

nyproduktion eller anpassning av befintliga lokaler.  
2. Samverkan ska ske med omsorgsförvaltningen.   

Ärendebeskrivning 
Omsorgsförvaltningen i Smedjebackens kommun har uttryckt behov av  
nya platser för serviceboende för personer över 18 år och som ingår i  
LSS-verksamheten. Boendet planeras att starta under 2020. 
Enligt omsorgsförvaltningen bör ett lämpligt serviceboende bestå av minst 
10 lägenheter.        
_____ 

Beslutsunderlag 
Tekniska chefens tjänsteskrivelse      
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§ 75 Dnr 2019/00421  

Investering utemiljö Brustorpets förskola 

Samhällsbyggnadsutskottets beslut 
150 000 kronor anslås från ospecificerat underhåll fastighet och  
350 000 kronor från ospecificerade investeringar fastighet för anpassning  
av utemiljön vid Brustorpets förskola.    

Ärendebeskrivning 
I en skrivelse från rektorerna i Söderbärke ansöks om 500 000 kr för 
anpassning av utemiljön vid Brustorpets förskola. Utemiljön på förskolan är 
sliten och egentligen inte anpassad för små barn. Byggnaden och tomten är 
från början ett äldreboende som fått en ny funktion och någon ordentlig 
anpassning av gården har aldrig gjorts.  
Tekniska kontoret har tillsammans med rektor och personal på förskolan 
tagit fram ett skissunderlag och en inventering av gården är gjord.  
I förslaget ingår att anpassa gården så den passar för två avdelningar i 
byggnaden. Idag finns bara en. 
Tekniska kontoret föreslår att 1 000 000 kronor investeras till gården på 
Brustorpet.    
_____ 

Beslutsunderlag 
Park- och skogschefens tjänsteskrivelse      
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§ 76 Dnr 2019/00425  

Fastighetsreglering Söderbärke S:3 

Samhällsbyggnadsutskottets beslut 
1. Smedjebackens kommun ska ansöka till Lantmäteriet om 

fastighetsreglering för Söderbärke Kyrkby S:3 i enlighet med förslaget. 
2. Kommunal mark för gång- och cykelväg ska avsättas längs med 

Hedgatan.           

Ärendebeskrivning 
Samfälligheten Söderbärke Kyrkby S3 består av bland annat Hedgatan och 
Skeppargatan i Söderbärke. För Hedgatan finns en vägförening som sköter 
vägen, men för Skeppargatan finns ingen vägförening., vilket innebär att 
kommunen sköter vägen. Båda vägarna ligger relativt centralt i Söderbärke, 
vilket gör att det vore lämpligt om kommunen tog över. Då skulle 
kommunen dessutom ha möjlighet att bygga en GC-väg i anslutning till 
Hedgatan. 
Fastighetsregleringen skulle innebära att de delar av Söderbärke Kyrkby S3 
som är vägområde (rosa i kartan) ska föras över till kommunens fastighet 
Söderbärke Kyrkby 8:57. De delar som ligger i anslutning till villafastigheter 
längs Hedgatan och Skeppargatan (grönt i kartan) ska föras över till 
respektive fastighet. 
I ansökan om fastighetsreglering föreslås att kostnaden för regleringen 
fördelas på ägarna till villafastigheterna och att kommunen inte betalar 
något.                               

 

Beslutsunderlag 
GIS-samordnare Åsa Lundins tjänsteskrivelse 

Ansökan om fastighetsreglering 
Karta                   
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§ 77 Dnr 2019/00428  

Arrendeavtal del av Vinsbo 1:124 

Samhällsbyggnadsutskottets beslut 
Avtal för lägenhetsarrende för del av Vinsbo 1:124 godkänns.      

Ärendebeskrivning 
Tekniska kontoret har upprättat förslag till lägenhetsarrende för del av 
fastigheten Vinsbo 1:124.  

Området ska skötas och användas till trädgårdsändamål och arboretum. 
Arrendetiden är 10 år räknat från 2020-10-01. Därefter förlängs det 
automatiskt och löper 1 år i taget om inte uppsägning sker minst 8 månader 
före denna tidpunkt.  
Nuvarande arrendeavtal, tecknat hösten 2009, är uppsagt från och med  
2020-09-30.  

Arrendeavgiften är 100 kr per år.       
_____ 

Beslutsunderlag 
Tekniska chefens tjänsteskrivelse 
Avtal lägenhetsarrende för del av Vinsbo 1:124 

Karta med markerat område  
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§ 78 Dnr 2018/00500  

Avslut av planbesked Vad 6:11 

Samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Detaljplanearbetet för bostäder inom fastigheten Vad 6:11 avslutas i 
avvaktan på ansvarsutredning gällande sanering av området.       

Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnadsutskottet beslöt 2018-10-30 att ge miljö- och 
byggnadsnämnden i uppdrag att revidera detaljplanen för Vad 6:11 i  
enlighet med ansökan från fastighetsägaren. 
Avsikten med en reviderad detaljplan var att möjliggöra avstyckning för  
två bostadshus inom fastigheten.   
Miljö- och byggkontoret tillsatte en arbetsgrupp med uppdrag att undersöka 
möjligheterna till sanering av Vad 6:11 och genomförde ett samråd med 
Länsstyrelsen Dalarna. Länsstyrelsen bedömde att det inte är lämpligt att 
endast sanera en fastighet eftersom föroreningarna runt omkring kvarstår.  
Eftersom fastigheten Vad 6:11 i dagsläget inte uppfyller de krav som ställs 
på ett boende på platsen bedöms planläggningen inte längre aktuell. 
Miljö- och byggnadsnämnden beslöt 2019-06-12 att föreslå 
kommunstyrelsen besluta att detaljplanearbetet för bostäder inom  
fastigheten Vad 6:11 avslutas.      
_____ 

Beslutsunderlag 
Miljö- och byggnadsnämnden 2019-06-12 § 74    
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§ 79 Dnr 2018/00331  

Planbesked för detaljplan avseende vattenpark vid 
Bylandet 

Samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
1. Planbesked för planläggning av vattenpark beviljas.   
2. Miljö- och byggnadsnämnden får i uppdrag att ta fram förslag till 

detaljplan på del av fastigheten Smedjebacken 3:1 avseende tekniska 
anläggningar.   

Ärendebeskrivning 
Wessman Barken Vatten & Återvinning AB, WBAB, har till miljö- och 
byggnadsnämnden lämnat in ansökan om planbesked för planläggning av 
översilningsyta och dammsystem för efterspolning av vatten från 
reningsverket på en del av fastigheten Smedjebacken 3:1.   
Detaljplanen kommer att omfatta en liten del av befintlig detaljplan för 
reningsverket och norrut på båda sidorna om väg 635.  
Planläggningen bekostas av exploatören WBAB. 
Miljö- och byggnadsnämnden beslöt 2019-06-12 att föreslå 
kommunstyrelsen bevilja planbesked och uppdra åt miljö- och 
byggnadsnämnden att ta fram ett förslag till detaljplan på del av  
fastigheten Smedjebacken 3:1 avseende tekniska anläggningar.     

_____ 

Beslutsunderlag 
Miljö- och byggnadsnämnden 2019-06-12 § 73 

Undersökning detaljplan för vattenparken 
Ansökan om planbesked 209-06-07  
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§ 80 Dnr 2019/00321  

Samråd, förslag till detaljplan för del av Danskbo 2:2 

Samhällsbyggnadsutskottets beslut 
1. I genomförandeplanen bör det krävas att exploatören anlägger en 

gångväg längsmed stranden. 
2. Beslutet fattas av arbetsutskottet istället för kommunstyrelsen med 

anledning av att samrådstiden löpt ut.  

Ärendebeskrivning 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för ny bebyggelse i form av 
bostadsändamål i ett attraktivt läge intill sjön Vevungen i enlighet med 
Smedjebackens kommuns översiktsplan från 2018. Syftet är också att 
upphäva strandskyddet inom delar av planområdet. 
Miljö- och byggnadsnämnden bedömer att genomförandet av detaljplanen 
inte medför betydande miljöpåverkan. En miljökonsekvensbeskrivning 
behöver därför inte göras. 
Detaljplanen genomförs enligt Plan- och bygglagens regler för ett standard-
förfarande. 
Med stöd av miljöbalken kapitel tre är sjön Vevungen ett utpekat 
riksintresseområde för friluftslivet som inte påtagligt får skadas. Kommunen 
har i översiktsplanen, gjort en avvägning mot riksintresset och bedömt att 
den del av riksintresset som planområdet omfattar är lämpligt för 
landsbygdsutveckling i strandnära läge genom byggnation av bostäder. En 
förutsättning för detta är dock att friluftslivets intressen tas tillvara, bland 
annat genom att stranden är fortsatt tillgänglig för friluftslivet.  
En utveckling av området ger vissa positiva effekter då allemansrättslig 
tillgänglighet för friluftslivet förbättras genom att en stig längs med stranden 
kommer att anläggas och förvaltas, likaså mindre bryggor för bad och båtar.  

_____ 

Beslutsunderlag 
Tekniska chefens tjänsteskrivelse 

Samråd med planbeskrivning 
Karta 
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§ 81 Dnr 2019/00414  

Rapport - Broarna på Söppenmyren 

Samhällsbyggnadsutskottets beslut 
Rapporten godkänns.  

Ärendebeskrivning 
Gatuchefen har upprättat rapport gällande broar på Söppenmyren och  
bro elljusspåret. 
Broar Söppenmyren 
Det pågår en förstudie som ska levereras senast 30 september. Förstudien 
utreder hur bron som är kvar ska repareras, vilka åtgärder som måste göras 
förutom att byta pylonerna, vad det kommer att kosta och om det är praktiskt 
genomförbart. 
När rapporten är klar så kan man gå vidare med att upphandla en bro och 
reparera en bro eller upphandla två nya broar. Kostnaden för en bro 
uppskattas enligt uppgift till cirka 1,5 miljoner. 
Bro Elljusspåret 
Konsult håller på att ta fram underlag för upphandling av ny bro. Den går ut 
på räkning under hösten 2019. Det blir en totalentreprenad där kommunen 
endast bestämmer ramarna med bredd höjd belastning med mera.  
Det kommer att efterfråga pris på två olika utformningar: 

1. Likvärdig den som fanns, dvs. 3 meter bred och klara snölaster och 
spårning med skoter. 

2. En bro som är 4,5 meter bred och klara snölaster och spårning med 
pistmaskin.     

_____ 
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§ 82 Dnr 2019/00215  

Omställning AME-verksamheten 

Samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
1. De föreslagna strukturella förändringarna av arbetsmarknadsenheten 

godkänns. 
2. Förvaltningschefen får i uppdrag att verkställa förändringarna. 
3. 1,6 mkr för omställningskostnader avsätts från kommunstyrelsens 

förfogandemedel 2019.  

Ärendebeskrivning 
På uppdrag av kommunstyrelsen har utredning av arbetsmarknadsenhetens 
ekonomi och verksamhet ägt rum för att få en ekonomi i balans samt en 
verksamhet av god kvalité som möter dagens krav.  
Målgruppen för arbetsmarknadsenhetens verksamhet är i första hand 
individer som av olika skäl står långt utanför den ordinarie arbetsmarknaden 
och som behöver mycket stöd. Det finns ofta både fysiska och psykiska 
hinder för att de ska kunna arbeta på den öppna arbetsmarknaden. Det är 
dessutom en grupp som löper stor risk att hamna på försörjningsstöd. 
Målgruppens behov har således varit i centrum. Effekten av åtgärderna är 
viktiga och att åtgärderna leder till önskat resultat för målgruppen. 

Arbetet med omställningen har utmynnat i några olika grenar; 
1) Ledning och samordning 
Ledning- och samordningsfunktionen blir det centrala navet i 
arbetsmarknadsenhetens verksamhet och kommer att svara för koordinering, 
matchnings- och coachfunktion, gruppverksamhet, stödsamtal både 
individuellt och i grupp, projektansökningar, administration samt kontakter 
med bland annat IFO, AF, försäkringskassan, förvaltningar, näringsliv och 
föreningsliv.  

Lednings- och samordningsfunktionen består av  
1) avdelningschef på 75 %,  
2) arbetsmarknadskoordinator på 100 % och  
3) coach på 100 % (två tjänster á 50 %).  
Funktionen har minskats med två tjänster, administratörstjänst 100 % och 
coachtjänst 100 %, en besparing på ca 950 tkr. Flytt av coachverksamheten 
till medborgarcentrum i kommunhuset från fritidsgården i Morgårdshammar 
äger rum vid årsskiftet. 
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2) Anpassade arbetsplatser 
a) Nya Komhall 

Förhandlingar pågår rörande bildande av socialt företag, som på uppdrag 
av kommunen får i uppgift att bland annat ta emot och handleda 
personer i åtgärder, utföra pensionärstjänster som exempelvis 
snöskottning och gräsklippning, hantering och distribution av sandpåsar 
samt utförande av olika tjänster åt de kommunala förvaltningarna och 
bolagen. Skötsel av jordbruket och skog ingår också i upplägget liksom 
fårskötseln. Verksamheten blir kvar i lokalerna på Väderbacken. 
Omställningskostnader av engångskaraktär är cirka 1,6 mkr, vilket kan 
belasta 2019-års räkenskaper. 
Om det inte visar sig möjligt med ett socialt företag är tanken att 
verksamheten ”Nya Komhall” flyttas över till omsorgsförvaltningen och 
organisatoriskt drivs därifrån för att få synergieffekter med exempelvis 
fixarverkstan. Jordbruket arrenderas i detta fall ut till intressenter. 
Översyn av befintliga lokaler på Väderbacken kommer då också att 
göras.  
Budget 1,5 mkr.  

b) Herosfältet 
I förslaget kommer även en ny anpassad arbetsplats att skapas vid 
Herosfältet där syftet också är att utveckla Herosfältet. En stor fördel är 
att ett samlat helhetsgrepp över verksamheten tas. Det innebär bland 
annat inrättande av en ny befattning, en anläggningsansvarig för 
Herosfältet. Den nya befattningen kommer att ha ansvar för samordning 
av verksamheten, arbetsledning och handledning av deltagare. Uppgifter 
som arbetsgruppen kommer att utföra är exempelvis svara för 
reception/ta emot besökare/det goda värdskapet, idrottsvaktmästeri, 
kontakter med föreningar, bokningar, nyckelhantering, yttre skötsel och 
svara för verksamheten vid Fritidsbanken.  
 
Verksamheten kommer organisatoriskt att ligga under fritidsenheten. 
Fritidsenheten tillför medel till den nya tjänsten. Förändringen innebär 
även att befintlig befattning som fritidsledare/administratör vid 
fritidsenheten försvinner. Medel förs också över från AME. Antal 
åtgärdsplacerade personer kan vara upp till 10 individer.  
Budget från AME ca 200 000 kr beroende på antal placerade individer. 
 
c) Återbruket 
Ytterligare en anpassad arbetsplats inrättas med uppgift att möjliggöra 
återbruk av inlämnade saker på återvinningscentralen i Smedjebacken. 
En ny befattning som arbetsledare inrättas med ansvar för verksamheten 
samt arbetsledning och handledning av placerade personer i åtgärder. 
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Samverkan kommer att ske med WBAB och på sikt är tanken att den 
nya befattningen organisatoriskt hamnar under WBAB. Antal 
åtgärdsplacerade personer kan vara upp till 10 individer.  
Budget ca 200 000 - 500 000 kr beroende på avtal med WBAB och 
intäkter från försäljning. 

c) Samverkansmöjligheter – en palett av alternativ 
Dessutom utvecklas en rad olika samverkansformer såsom 
- Fortsatt samverkan med förvaltningarna i kommunen, idag är cirka 

20 personer placerade vid förvaltningarna, 
- Samverkan med FUN, fler extra vuxna i skolan, bussvakter, 

rastvakter, elevcaféer, läxhjälp, 
- Samverkan med IFO rörande försörjningsstödstagare, social 

praktik, bättre rutiner för att få personer snabbare i åtgärder 
- Samverkan med omsorgen och LSS-verksamheten som 

fixarverkstan, hunddagis, Vasagruppen, tvätteri i egen regi, 
- Samverkan med föreningslivet/civilsamhället, näringslivet, ”Vägar 

framåt” process i samarbete med Svenska kyrkan, Norrbärke 
församlingStrukturförändringen fullt genomförd våren 2020. 

Fackliga förhandlingar genomförda.      
_____ 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadschefens tjänsteskrivelse om utredning AME-organisation 
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§ 83 Dnr 2019/00422  

Ansökan om projektmedel ESF 

Samhällsbyggnadsutskottets beslut 
Ansökan godkänns.  

Ärendebeskrivning 
Arbetsmarknadsenheten har ansökt om projektmedel hos ESF-rådet för att 
kunna jobba närmare de som står längst ifrån arbetsmarknaden och samtidigt 
uppbär försörjningsstöd. 
Det tvååriga projektet avser att utforma en mer omfattande 
arbetsmarknadsinsats för att få deltagarna ut i arbete, till studier eller stå 
mätbart närmare den reguljära arbetsmarknaden. Med projektet vill AME 
möta upp de lokala behov som finns på arbetsmarknaden i vår region och 
utveckla de egna arbetsmetoderna hos AME och samverkan med övriga 
berörda parter. 
Deltagarna i projektet kommer från alla de målgrupper som finns utanför 
arbetsmarknaden idag. Projektet riktar sig därför till både män och kvinnor, 
unga, äldre, utlandsfödda och personer med funktionshinder. 
Samarbetsplattformen EVI (en väg in), som är en samverkan mellan AME, 
IFO, AF och FK, kommer att vara den instans som tar ut deltagare till 
projektet efter att socialsekreterare på IFO aktualiserat de personer som finns 
i gruppen som idag uppbär försörjningsstöd. 
Deltagarna i projektet kommer att ha en daglig sysselsättning och mycket 
intensiv handledning där aktiveter utformas för att stärka den egna förmågan, 
förbättra förståelsen för hur dagens arbetsmarknad ser ut och hur varje 
individ kan förbättra sina förutsättningar för att komma till egen försörjning. 
Vidare kommer deltagarna i projektet så småningom gå ut till praktikplatser 
med veckovisa uppföljningar med både deltagare och arbetsplats. 
I projektets slutfas kommer det också troligen finnas en möjlighet för vissa 
att gå till en kortare bidragsanställning. 
Projektutlysningen kräver medfinansiering och AME medfinansierar 
projektet med 3 096 506 kr. Medfinansieringen består av två delar. Dels lön 
för redan anställda medarbetare som då kommer att arbeta en del av sin 
arbetstid i projektet dels försörjningsstöd för de individer som deltar i 
projektet. 
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Projektmedel som söks av ESF-rådet är 2 452 555 kr. 
Total finansiering av projektet är således 5 549 061 kr. 
Projektansökan är inskickad med bifogade avsiktsförklaringar från individ- 
och familjeomsorgen i Smedjebackens kommun.    

_____ 

Beslutsunderlag 
AME-chefens tjänsteskrivelse 

Projektansökan ESF-rådet 
 

 


