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§ 11 Dnr 2019/00035  

Verksamhetsberättelse och bokslut 2018 
kommunstyrelsen  

Kommunstyrelsens beslut 

1. Bokslut och verksamhetsberättelse för kommunstyrelsen 2018 

godkänns. 

2. Avdelningscheferna för AME, kost och tekniska avdelningen får i 

uppdrag att återkomma med detaljerad redovisning av avvikelser mellan 

prognos och utfall samt budget och utfall. 

3. Lars Lindblom, Samarkand, får i uppdrag att genomlysa 

arbetsmarknadsenhetens verksamhet. Rapport om tidplan lämnas till 

nästa samhällsbyggnadsutskott den 19 februari.  

4. Kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att initiera dialog med 

kommunrevisionen gällande kommunstyrelsens prognosarbete och 

kostnadskontroll. 

5. Kommunchefen ska vid kommunstyrelsens första prognostillfälle  

lämna redogörelse om förvaltningarnas arbete med kvalitetssäkring  

av månadsuppföljningar för att få ökad följsamhet mellan prognos och 

faktiskt utfall.         

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelseförvaltningen har sammanställt verksamhetsberättelse och 

ekonomiskt bokslut för kommunstyrelsen 2018. 

Det samlade ekonomiska resultatet för år 2018 är ett underskott på 9,8 mkr, 

vilket innebär en stor avvikelse från redovisade prognoser under året.  

Tekniska avdelningen har ett betydligt mindre överskott än prognostiserat 

medan kost och AME/integration har större underskott än tidigare prognoser 

visat. Personal och lön samt IT har underskott i nivå med lämnade prognoser 

under året. Räddningstjänstens resultat är något sämre än tidigare prognoser. 

Kansliavdelningen har ett större överskott än prognostiserat på 2,6 mkr, 

ekonomi och upphandling har ett överskott på cirka 250 tkr medan näringsliv 

och fritid har ett underskott på 100 tkr.  

Kommunstyrelsen har under året gjort särskilda genomlysningar av AME 

samt personal och lön i syfte att få underlag för fortsatt arbete med 

anpassning av uppdrag och ekonomi. 
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Respektive avdelning har förutom ekonomisk analys kommenterat årets 

händelser, måluppfyllelse och framtid. Verksamhetsmässigt har alla 

avdelningar 2018 i stort verkställt de uppdrag som fanns i budget för året. 

Flera större projekt har sjösatts, som till exempel e-handel och nytt 

datanätverk i kommunkoncernen. 

Differensen mellan prognoser och utfall under året behöver minska och 

förvaltningen bör därför ges i uppdrag att förbättra rutinen för ekonomisk 

uppföljning.     

_____ 

Beslutsunderlag 

Verksamhetsberättelse för kommunstyrelsen 2018  

Kommunchefens tjänsteskrivelse  
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§ 12 Dnr 2018/00482  

Utredning gällande drift och administration av 
kommunens lönehantering 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige  

1. Smedjebackens kommun ska ingå samverkan beträffande 

lönehantering. 

2. Smedjebackens kommun ansöker om medlemskap i Västmanland-

Dalarnas lönenämnd. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. 500 000 kronor anslås från kommunstyrelsens förfogandemedel till 

personal-/löneavdelningen 2019 

2. Personalchefen får i uppdrag att återkomma med redovisning av 

beräknad kostnadsminskning i budgetarbetet inför 2020.  

Ärendebeskrivning 

Vid kommunstyrelsen sammanträde den 13 november 2018, § 127 

beslutades att personalchefen ska utreda och presentera samverkan i lämplig 

form beträffande drift och administration av Smedjebackens kommuns 

lönehantering.  

Det är ofta genom olika samverkansformer det idag sker utveckling på 

kommunsidan. Gällande löneadministration är trenden att mindre kommuner 

köper tjänsten från större kommun eller att flera kommuner går samman och 

bildar en gemensam lönenämnd. Grunden för detta ligger främst i den 

snabba teknikutvecklingen där mindre kommuner har svårt att täcka behovet 

av specialistkompetens inom löne- och systemförvaltarområdet, vilket leder 

till ökat behov av externa konsulter.  

Genom lönesamverkan finns det potential gällande kostnadsreducering men 

inte minst är de kvalitativa fördelarna viktiga att framhålla såsom minskad 

sårbarhet, långsiktig kompetensförsörjning, möjlighet till en garanterad 

servicenivå för support gentemot chefer och medarbetare, större möjligheter 

till utveckling och effektivisering av löneprocesser och arbetssätt vid 

hantering av större volymer samt tillgång till specialistkompetens inom 

löneområdet och systemförvaltning.  

 

 



 

 
Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

6(25) 

Sammanträdesdatum 

2019-02-05 
 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

Resultat av utredningen 

En jämförelse av olika kommuner har genomförts, dels genom personliga 

samtal med lönechefer och dels genom att studera verksamhetsbeskrivningar 

och årsredovisningar. Utredningen pekar på fördelar med samverkan såsom 

större volym medger egen lönechef för verksamheten. Mycket tyder också 

på att ju större organisation desto fler fördelar med möjlighet till 

specialistkompetens, minskad sårbarhet, säkrare kompetensförsörjning, 

effektivisering, formalisering av processer leder till ökad rättssäkerhet, 

kostnadsreducering och ökad trivsel för personalen. Utredningen pekar också 

på att ju längre erfarenhet av samverkan desto större möjlighet till 

effektivisering och därmed lägre kostnad per bearbetad lön. 

Västmanland-Dalarnas lönenämnd och förvaltningens långa och breda 

erfarenhet av samverkan såväl som medlemskommunernas geografiska 

närhet, kunskap och förståelse om varandras organisationer, styrning, rutiner 

och kultur är viktiga faktorer för att samverkan ska uppstå.  Genom att 

samverka i Västmanland-Dalarnas lönenämnd blir Smedjebackens kommun 

inte bara en kund utan en samarbetspartner för såväl politisk ledning som för 

personalavdelningen och Kommunen behåller ansvar och inflytande över 

utvecklingen av verksamheten. 

Genom lönesamverkan finns det potential gällande kostnadsreducering. 

Budgeterade lönekostnader och systemkostnader för 2018 som kan härröras 

till rent lönearbete uppgick för Smedjebackens kommun 2018 till cirka  

3,3 miljoner kronor.  

En jämförbar kommun med Smedjebackens kommun debiterades cirka  

2,5 miljoner kronor (2018) för den gemensamma nämnden, inklusive 

kostnader för lönenämnden. Budget 2019 för samma jämförbar kommun  

är 2,6 miljoner kronor.      

_____ 

Beslutsunderlag 

Utredning drift och administration kommunens lönehantering 

Personalchefens tjänsteskrivelse 

Arbetsutskottet 2019-01-22 § 2     
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§ 13 Dnr 2019/00027  

Chefspolicy för Smedjebackens kommun 

Kommunstyrelsens beslut 

Chefspolicyn uppdateras med punkten Hållbart arbetsliv enligt förslaget.  

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Chefspolicy version 2019-02-05 för Smedjebackens kommun antas.  

Ärendebeskrivning 

Som ett led i att förnya, utveckla och förenkla styrdokument inom 

kommunen har ett förslag till Chefspolicy tagits fram och samverkats med 

fackliga parter. Chefspolicyn är en del av utvecklingen av kommunens 

personalpolitiska program som tillsammans med Lönepolicy, 

Kompetensförsörjningsstrategi, Medarbetarpolicy och kommunens 

värdegrund ska ses om en helhet som verkar tillsammans.  

Enligt policyn är chefens främsta uppgift att skapa goda resultat tillsammans 

med sina medarbetare. Rollen som chef i Smedjebackens kommun beskrivs, 

enligt policyn, i fyra perspektiv; Demokratibärare, Resultatansvarig, 

Arbetsgivare och Kommunikatör.  

Policyn ska fungera som vägledning för hur chefer förväntas agera i sina 

roller och hur samverkan bör ske med medarbetare och intressenter. Alla, 

såväl chefer som medarbetare, ska veta vilka förväntningar som 

verksamheten ställer på sina chefer. 

Yrkanden 

Johan Eriksson (S) yrkar att tillägg ska göras med ytterligare en punkt under 

stycket "Fyra punkter i ett" med följande: 

Hållbart arbetsliv 

Uppdraget;  

Verka för ett hållbart arbetsliv där alla medarbetare ges utrymme att 

utvecklas.  

Rollen;  

Arbeta för att ha en god arbetsmiljö i fokus, med delaktighet och dialog i 

arbetsgruppen.  

_____ 
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Beslutsunderlag 

Förslag till Chefspolicy  

Personalchefens tjänsteskrivelse 

Arbetsutskottet 2019-01-22 § 3   
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§ 14 Dnr 2019/00033  

Hälsofrämjande och förebyggande arbete i 
Smedjebackens kommun 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Nämnder och styrelser ges i uppdrag att stödja och utveckla det 

hälsofrämjande och förebyggande arbetet i enlighet med 

rekommendationen.  

2. En kommungemensam styrgrupp bildas med strateger från alla 

styrelser och nämnder. 

3. Gruppen ska stödja samverkan med andra aktörer, särskilt  

Region Dalarna.  

Ärendebeskrivning 

Smedjebackens kommun har efter att Landstinget Dalarna sade upp avtalen 

gällande folkhälsoplanerare med länets kommuner från 1 januari 2016 gjort 

förändringar i den interna organisationen. Tidigare funktion som 

folkhälsoplanerare, tillika ungdomssamordnare har från hösten 2017 ersatts 

av en tjänst som mer renodlad ungdomssamordnare.  

Under 2018 har en ny struktur för hälsofrämjande och förebyggande arbete 

tagit form i kommunkoncernen. Utgångspunkten är att alla nämnder och 

styrelser har ett ansvar för hälsofrämjande och förebyggande arbete inom 

ramen för respektive reglemente/ägardirektiv. Det är således inte ett ansvar 

som kan läggas på en funktion, tidigare folkhälsoplanerare. Istället bildas en 

gemensam styrgrupp med strateger från alla styrelser och nämnder. 

Styrgruppen har ansvar för att samordna de aktiviteter som naturligt ligger i 

varje nämnd/förvaltning/bolag och som har förebyggande eller främjande 

karaktär.  

Respektive styrelse/nämnd rekommenderas därför att få i uppdrag att för sina 

huvudsakliga målgrupper säkerställa att tid och resurser läggs på detta 

område och att i uppföljningen även identifiera relevanta nyckeltal som 

speglar det hälsofrämjande och förebyggande perspektivet. Den 

koncerngemensamma styrgruppen blir ett stöd inom detta utvecklingsområde 

som syftar till att inom ramen för kommunfullmäktiges mål ”En kommun för 

alla” bidra till ökad hälsa och trygghet i befolkningen.  
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Beslutsunderlag 

Folkhälsoarbete i Smedjebackens kommun, en skiss  

Kommunchefens tjänsteskrivelse   

Arbetsutskottet 2019-01-22 § 4  
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§ 15 Dnr 2019/00029  

Säker och trygg kommun 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunen ska fortsätta utvecklingsarbetet med att vara en säker och 

trygg kommun. 

2. Kommunen fortsätter att dela ut trygghetspaket till vissa åldersgrupper 

enligt gällande rutin.  

3. Smedjebackens kommun avstår fortsatt medverkan i 

Världshälsoorganisationens internationella nätverk för säker och trygg 

kommun.  

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde den 15 augusti 2006, § 102, 

att ansöka om deltagande i Världshälsoorganisationens (WHO) 

internationella nätverk för Säker och trygg kommun (Safe community). 

Smedjebackens kommun blev senare certifierad och gjorde även en 

återcertifiering år 2013.  

Inför 2019 aktualiserades frågan om en ny återcertifiering och det visar sig 

att förutsättningarna är förändrade sedan tidigare ansökningar. Karolinska 

institutet som fram till år 2015 var aktiv som svensk part i arbetet har inte 

längre det ansvaret i nätverket och det finns därmed inte någon möjlighet att 

göra certifieringen nationellt. I dagsläget finns enbart åtta aktiva svenska 

kommuner redovisade på hemsidan för International Safe Community 

Certifying Centre och det tyder på minskat engagemang i landet. 

WHO:s kriterier för certifiering är mycket omfattande och i dagsläget 

bedöms inte den arbetsinsats som en utredning inför ansökan utgör vara 

rimlig. Kostnaden för en återcertifiering, inklusive kostnad för själva 

utredningen och ansökan, kan enligt uppgift beräknas till cirka 400 000 kr.   

Smedjebackens kommun har genom åren och med utgångspunkt från Säker 

och trygg kommun arbetat med ett flertal aktiviteter som är väl lämpade att 

fortsätta med. Dock finns inte dokumenterad uppföljning för att påvisa 

effektivitet inom området.  
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En rekommendation blir att fortsatt ha kvar de så kallade trygghetspaketen 

för 1-åringar, 30-åringar och 70-åringar och att säkerställa att den styrgrupp 

för förebyggande arbete som bildats också ges i uppdrag att ta fram 

indikatorer för att följa upp aspekter av säkerhet och trygghet i kommunen. 

Däremot rekommenderas inte att fortsatt ingå i det internationella nätverket 

för Säker och trygg kommun och därmed inte heller göra en återcertifiering.  

_____ 

Beslutsunderlag 

Kommunchefens tjänsteskrivelse   

Arbetsutskottet 2019-01-22 § 5   
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§ 16 Dnr 2019/00034  

Biblioteksplan 2019-2020 

Kommunstyrelsens beslut 

Under stycket Att arbeta med under 2019-2020 på sidan 9, ska punkten "Se 

över mediabudgeten för skolbiblioteken och verka för att den höjs" strykas.  

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Biblioteksplan för 2019-2020, version 2019-02-05 antas.  

Ärendebeskrivning 

Kulturnämnden beslutade den 6 december 2018, § 38 att godkänna upprättat 

förslag till biblioteksplan 2019-2020 samt att överlämna det till 

kommunfullmäktige för antagande.  

Enligt 17 § bibliotekslagen (2013:801) ska kommuner och landsting anta 

biblioteksplaner för sin verksamhet på biblioteksområdet. 

Syftet med Smedjebackens kommuns biblioteksplan är att stärka 

biblioteksverksamheten och att ge en struktur för viktiga 

utvecklingsområden och samtidigt tydliggöra folk- och skolbibliotekens 

gemensamma uppdrag. 

Yrkanden 

Fredrik Rönning (S) yrkar att på sidan 9 under stycket Att arbeta med under 

2019-2020 ska punkten "Se över mediabudgeten för skolbiblioteken och 

verka för att den höjs" strykas.     

_____ 

Beslutsunderlag 

Biblioteksplan 2019-2020 

Kulturnämnden 2018-12-06 § 38 

Arbetsutskottet 2019-01-22 § 6     
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§ 17 Dnr 2019/00031  

Skolbiblioteksplan 2019-2020 

Kommunstyrelsens beslut 

Under stycket Utvecklingsprojekt på sidan 7, ska punkten "Se över 

mediabudgeten för skolbiblioteken och verka för att den höjs" strykas.  

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Skolbiblioteksplan för 2019-2020 version 2019-02-05 antas.  

Ärendebeskrivning 

Kulturnämnden beslutade den 6 december 2018 § 39 att godkänna upprättat 

förslag till skolbiblioteksplan 2019-2020 samt att överlämna det till 

kommunfullmäktige för antagande.  

Folk- och skolbiblioteken i Smedjebackens kommun har en gemensam 

biblioteksplan. För att få en tydlig bild av enbart skolbiblioteks-

verksamheten, har de utvecklingsprojekt som knyter an till skolbiblioteken 

lyfts ut ur den ordinarie biblioteksplanen och presenteras i ett eget dokument. 

Yrkanden 

Fredrik Rönning (S) yrkar att på sidan 7 under stycket Utvecklingsprojekt 

2019-2020 ska punkten "Se över mediabudgeten för skolbiblioteken och 

verka för att den höjs" strykas.     

_____ 

Beslutsunderlag 

Skolbiblioteksplan 2019-2020  

Kulturnämnden 2018-12-06 § 39 

Arbetsutskottet 2019-01-22 § 7     
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§ 18 Dnr 2019/00059  

Revidering arvoden WBAB 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Följande arvoden ska gälla från ordinarie bolagsstämma 2019: 

  Arbetstid Arvode per månad 

Ordförande  15 % 10 % av inkomstbasbeloppet  

Vice ordförande   8 %   5 % av inkomstbasbeloppet  

I handläggningen och beslutet deltar ej Ingemar Hellström (S) på grund  

av jäv.      

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige beslöt 22 februari 2016 att fastställa arvoden till 

ordförande och vice ordförande i WBAB enligt följande: 

 Arbetstid Arvode per månad 

Ordförande  15 % 10 % av inkomstbasbeloppet  

Vice ordförande 5 % 3  % av inkomstbasbeloppet   

Ordförandeposten innehas av Smedjebackens kommun och vice ordförande 

av Ludvika kommun.  

En översyn av arvodet till vice ordförande är aktuell.  

Kommunfullmäktiges ordförande lagt förslag om arvoden till ordförande och 

vice ordförande som ska gälla från ordinarie bolagsstämma 2019.      

______ 

Beslutsunderlag 

Förslag till arvoden  
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§ 19 Dnr 2019/00060  

Revidering arvoden Barken Vatten och Återvinning AB 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunfullmäktiges ordförande får i uppdrag att, i samråd med övriga 

partier, göra en översyn av arvodet för ordförande och vice ordförande i 

Barken Vatten och Återvining AB.  

I handläggningen och beslutet deltar ej Ingemar Hellström (S) på grund  

av jäv.  

Ärendebeskrivning 

Inför valet 2018 arbetade en parlamentarisk grupp med en översyn av bland 

annat den politiska organisationen och arvodesreglementet. Under samma 

period, hösten 2017 till våren 2018, skedde en förändring i kommunens 

bolagsstruktur, då Smedjebackens kommuns förvaltnings AB bildades. Ett 

nytt anläggningsbolag, Barken Vatten och Återvinning AB, tog samtidigt 

över ansvaret för VA och återvinning från tidigare Smedjebacken Energi och 

Vatten AB. 

När den parlamentariska gruppen behandlade förslag till nytt 

arvodesreglemente antogs att uppgiften för ordförande och vice ordförande i 

Barken Vatten och Återvinning AB inte krävde någon större tidsinsats. Det 

fasta arvodet för ordförande respektive vice ordförande sattes till 0 

kr/månad. Efterhand har det visat sig att uppdragen varit mer omfattande än 

vad som kunde förutses. Kommunstyrelsen bör därför föreslå 

kommunfullmäktige att revidera arvode för ordförande och vice ordförande 

för Barken Vatten och Återvinning AB.        

_____ 

Beslutsunderlag 

Arvoden till förtroendevalda i kommunens bolag (utdrag från 

Arvodesreglemente 2019-2022)   
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§ 20 Dnr 2019/00025  

Medel till skolavslutningsevenemang 2019 

Kommunstyrelsens beslut 

1. 100 000 kronor anslås från kommunstyrelsens förfogandemedel till 

skolavslutningsevenemang för Smedjebackens kommuns 

högstadieelever år 2019.  

2. Utvecklingsavdelningen får i uppdrag att genomföra projektet i 

enlighet med upprättat projektdirektiv.    

Ärendebeskrivning 

Under år 2018 pågick projektet ”Drogfria aktiviteter för unga år 2018” (dnr 

2018.72). Projektet sågs av deltagande parter som en förstärkning av 

kommunens förebyggande arbete inom ANDT (alkohol, narkotika, doping 

och tobak) -området. Det förebyggande ANDT-arbetet är strategiskt mycket 

viktigt då bl.a. flera faktorer kopplade till området starkt påverkar de 

hälsoklyftor som finns i samhället.  

En av grundorsakerna till att projektet initierades var att fältarbetare och 

polis upplevde att det skett en attitydförändring hos unga kopplat till främst 

alkohol. Ungdomarna upplevdes vara väldigt öppna med att de brukar 

alkohol samtidigt som de var väl medvetna om att de är förbjudna enligt lag. 

Det uppkom en önskan om att erbjuda ungdomarna något att göra istället för 

att ”driva runt” vid de helger och tillfällen där det bedöms finnas en högre 

risk att ungdomar brukar alkohol eller andra beroendeframkallande medel.  

Styrgruppen under projektet 2018 hade som ambition att själva anordna eller 

motivera andra aktörer att anordna evenemang eller aktiviteter vid alla helger 

eller tillfällen som arbetsgruppen kunde identifiera som högriskhelger/-

tillfällen. Under projektets gång visade det sig att ambitionen inte var möjlig 

att uppnå utifrån deltagande parters arbetsbelastning. En av projektets 

slutsatser blev därför att den rimliga ambitionsnivån framåt är anordna ett 

skolavslutningsevenemang för högstadieeleverna och sedan utifrån bästa 

förmåga motivera andra aktörer att anordna aktiviteter under de andra 

riskhelgerna/-tillfällena.  

Inför 2019 är därav ambitionen att arrangera ett evenemang under 

skolavslutningskvällen som en fortsättning på 2018 års 

skolavslutningsprojekt som var mycket uppskattat av besökarna.  

Av de 130 000 kronor som avsattes under år 2018 användes 99 705 kronor 

till evenemanget under kvällen för högstadiets skolavslutning.  
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För att kunna anordna ett liknande evenemang under år 2019 föreslås att  

100 000 kronor avsättas för ändamålet. 

Yrkanden 

Johan Persson (SD) yrkar avslag till samhällsbyggnadsutskottets förslag.  

Åsa Engberg (S) och Johan Eriksson (S) yrkar bifall till 

samhällsbyggnadsutskottets förslag.  

Efter framställd proposition förklarar ordförande att kommunstyrelsen 

beslutat bifalla arbetsutskottets förslag.  

_____ 

Beslutsunderlag 

Projektdirektiv Drogfritt skolavslutningsevenemang 

Ungdomssamordnarens tjänsteskrivelse 

Samhällsbyggnadsutskottet 2019-01-22 § 12    
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§ 21 Dnr 2018/00335  

Motion om förbättrad och billigare kollektivtrafik (V) 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Motionen anses besvarad.     

Ärendebeskrivning 

Vanja Larsson (V) och Annika Lönnström (V) har lämnat in en 

motionsskrivelse med yrkande om: 

• att avgiftsfri kollektivtrafik införs för skolungdomar även på fritiden,  

• att zongränsen mellan Smedjebackens och Ludvikas kommuner 

avskaffas med omedelbar verkan, 

• att det införs en betydande rabatt på avgifterna för kollektivtrafiken för 

pensionärer, personer med permanent sjukersättning och 

aktivitetsersättning samt för arbetslösa. 

Tekniska chefen har upprättat yttrande till motionen: 

Samtliga yrkanden är aktiviteter som måste föregås av politiska beslut. 

Region Dalarna är huvudman för kollektivtrafiken, vilket innebär att 

kommunen inte själv kan fatta beslut gällande ändringar i kollektivtrafik. 

Ett införande av avgiftsfri kollektivtrafik för skolungdomar kostar 320 kr per 

elev och månad. 

Det finns i dag flextrafik/kompletteringstrafik från byarna till Bärkehallen i 

Söderbärke och ICA-Pilen i Smedjebacken. Inga signaler har inkommit till 

kommunen om ytterligare behov eller önskemål om utökning. 

Dalatrafik arbetar med förändring av zongränser. 

Idag finns inget beslut om införande av extra rabatter för särskilda grupper.” 

Samhällsbyggnadsutskottet har gett tekniska chefen i uppdrag att kontakta 

Dalatrafik om gemensam zon Smedjebacken-Ludvika   

_____ 

Beslutsunderlag 

Motionsskrivelse 

Tekniska chefens tjänsteskrivelse   

Samhällsbyggnadsutskottet 2019-01-22 § 13      
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§ 22 Dnr 2018/00409  

Motion om införande av strategi för ökat 
trähusbyggande i Smedjebacken 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Motionen anses besvarad.  

Ärendebeskrivning 

Centerpartiets har lämnat in en motion som uppmanar till att Smedjebackens 

kommun ska utveckla en strategi för att öka husbyggandet i trä i kommunen.  

Miljöstrategen vid miljö- och byggkontoret har på tekniska avdelningens 

uppdrag skrivit ett yttrande till motionen.  

Sammanfattning av motionssvar 

Behov i Smedjebacken 

För kommunens del finns det många vinster med att bygga i trä. Det bidrar 

till lägre klimatutsläpp, fungerar till och med som kolinlagring. Det skapar, i 

mångas ögon, vackrare samhällen och inomhusmiljöer. Det kan skapa nya 

affärsmöjligheter för lokala skogs- och sågföretag eller byggentreprenörer. 

Det kan användas i kommunens marknadsföring och visa på att 

Smedjebacken vill vara en aktör i utvecklandet av Sveriges och Europas 

bioekonomi.  

Smedjebackens kommun och Bärkehus bygger inte i sådana mängder att 

fastighetsavdelningarna behöver dokumenterade strategier för att få 

kännedom om vad den politiska viljan är för samhällsutvecklingen i 

kommunen. Här är det lätt för politiken att få insyn och kunna påverka det 

koncernen bygger och beställer. Mycket har och kommer att byggas till stora 

delar i trä. Trots detta kan koncernen behöva uppdaterad kunskap om hur 

man kan jobba med beställning, kravställning i upphandling, bestämmelser i 

detaljplaner, exploateringsavtal med privata aktörer, och i samverkan för 

näringslivsutvecklingen, för att kunna möjliggöra för anbud och erbjudanden 

från exploatörer, innovatörer och entreprenader som jobbar med trä i 

byggnadsmaterial m.m.  Smedjebackens kommun är även medlem i 

föreningen ByggDialog Dalarna som gärna erbjuder oss information och 

underlag om just detta.  

Förslag på arbetsgång för ett ökat träbyggande i Smedjebacken 

Miljö- och byggkontoret föreslår att kommunen inleder en egen dialog med 

ByggDialog Dalarna, om hur vi i Smedjebacken vill och kan jobba för ökat 

byggande i trä. Utifrån utvecklingen i denna dialog kan sedan beslut fattas 
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om vilken form detta utvecklingsarbete ska ta. Det finns nämligen olika 

alternativ för detta. Kommunen kan exempelvis (i) använda riktlinjer för 

kravställning i upphandling och vägledande exempel på exploateringsavtal, 

(ii) ta fram nya livscykel- och klimatpåverkans-beräkningsmodeller för val 

av byggnadsmaterial inför investeringar och utbyggnad, eller (iii) utbilda 

tjänstepersoner som jobbar med exempelvis exploateringsavtal, detaljplaner, 

eller koncernens fastigheter. Dessa åtgärder kan sedan formuleras som ett 

eget, eller del i, ett styrande dokument, som uppdrag till förvaltningarna, 

eller i tjänstepersoners enskilda handlingsplaner för en viss period. 

En träbyggnadsstrategi skulle exempelvis kunna utgöra en del utav det 

miljöprogram som miljö- och byggkontoret fått i uppdrag av miljö- och 

byggnadsnämnden att ta fram. Miljöprogrammet kommer att fungera som en 

handlingsplan för de verksamheter i kommunkoncernen som är av betydelse 

för kommunens ekologiskt hållbara utveckling och tydliggöra för 

ansvarsfördelningen, samt möjliggöra för samarbeten i det miljöförbättrande 

arbetet. 

Svar 

Miljö- och byggkontoret ser fördelarna med byggmaterialet trä framför 

betong och andra ändliga eller fossila byggmaterial. Det finns behov av 

ytterligare insatser för att möjliggöra ett ökat träbyggande i kommunen. 

Utvecklingen av byggmaterial i trä går fort och kommunen skulle gynnas 

utav att ta stöd av kompetensen hos ByggDialog Dalarna. Kontoret anser 

svaret på frågan om hur kommunen ska arbeta för att gynna denna 

utveckling kan får utvecklas i ett sådant samarbete. 

Yrkanden 

Jan Tholerus (C) yrkar bifall till motionen. 

Ingemar Hellström (S) yrkar att motionen ska anses besvarad.  

Efter framställd proposition mellan Jan Tholerus förslag och Ingemar 

Hellströms förslag, förklarar ordförande att kommunstyrelsen föreslår 

kommunfullmäktige i enlighet med Ingemar Hellströms förslag att  

motionen ska anses besvarad.  

Votering  

Votering begärs och ska verkställas.  

Följande voteringsproposition godkänns; Den som bifaller Ingemar 

Hellströms förslag röstar ja. Den som bifaller Jan Tholerus förslag röstar nej. 

Vinner nej har kommunstyrelsen beslutat föreslå kommunfullmäktige att 

bifalla motionen.  
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Vid voteringen avges 10 ja-röster och 3 nej-röster enligt särskild 

voteringslista.  

Kommunstyrelsen har således beslutat föreslå kommunfullmäktige att 

motionen ska anses besvarad.  

Mot beslutet reserverar sig Jan Tholerus (C).     

_____ 

Beslutsunderlag 

Dnr MBN-2018-967, Svar på motion om införande av strategi för ökat 

trähusbyggande i Smedjebacken 

Samhällsbyggnadsutskottet 2019-01-22 § 14    
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§ 23 Dnr 2019/00001  

Delegationsärenden 2019 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar godkänna redovisningen av delegationsbeslut.              

Ärendebeskrivning 

Samhällsbyggnadsutskottets beslut 2018-11-27 

§ 81 Nyttjanderättsavtal Vikersviks samfällighetsförening 

§ 84 Ansökan om lån-Smedjebackens ryttarsällskap 

Samhällsbyggnadsutskottets beslut 2018-12-17 

§ 86 Samarbetsavtal larm och ledning 

§ 87 Avsteg handlingsprogram gällande anspänningstider 

Samhällsbyggnadsutskottets beslut 2019-01-22 

§ 1 Investering laddningsstolpar 

§ 2 Investeringsmedel ombyggnad tekniksal rektorsvillan 

§ 3 Investeringsmedel lokalanpassning dagverksamhet 

§ 4 Uthyrning hamnkiosken 

§ 5 Fastighetsreglering Båtshopen 

§ 6 Underhållsplaner 2019 

§ 8 Fördelning av föreningsbidrag och verksamhetsbidrag 

§ 9 Stöd till Ung företagsamhet 2019 

§ 10 Ersättningar till VBU utöver medlemsbidrag 

§ 11 Avtal för genomförande av samhällsorientering inom området  

            integration 

Beslutattestanter inom kommunstyrelseförvaltningen. 

Beslut fattat med stöd av delegationsbestämmelsen enligt punkten 7.4 

trafikfrågor punkt nr 4 i kommunstyrelsens delegationsordning: 

- Beslut om 3 st tillfälliga lokala trafikföreskrifter med beteckning:  

2061 2018:010-012 
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- Beslut om upphävande av 3 st lokala trafikföreskrifter med beteckning: 

2061 2012:022, 2061 2013:009 och 2061 2018:004 

- Beslut om 5 st lokala trafikföreskrifter med beteckning:  

2061 2018:013-017 

Beslut enligt beviljad delegationsrätt avseende löneförhandlingar m.m. 

träffade av kommunstyrelsens ansvarige för personalfrågor  

Ingemar Hellström, personalchef Ann-Sofie Westman, avdelningschef 

tillsammans eller var för sig. 

 

Nr 

27/2018            

_____ 
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§ 24 Dnr 2019/00002  

Meddelanden 2019 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar lägga informationen till handlingarna.              

Ärendebeskrivning 

Västerbergslagens kulturskolenämnd protokoll 2018-11-21 

Uppföljning av plan för intern kontroll 2018, kommunövergripande och 

nämndspecifik 

Protokoll från möte med lednings- och tjänstemannagrupp för Partnerskap 

Bergslagsbanan 

Protokoll Språktolknämnden i Dalarna 2018-11-29 

Justering av interna avgifter för kart- och mätverksamheten 

Ekomuseum Bergslagen anteckningar från Ekoråd 2018-12-14 

Protokoll Länsstyrelsen Dalarna över inspektion av kommunens 

överförmyndarverksamhet – Överförmyndare i samverkan                   

_____ 

 


