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Matilda Kilström (S) 
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Övriga närvarande Susanne Hedman-Jensen, kommunchef 
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Mona Hyttsten, kommunsekreterare 

 

Justerare Lotta Gunnarsson (M) 
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Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 1-8 
 Mona Hyttsten  

 Ordförande 

  

 Fredrik Rönning  

 Justerare 

  

 Lotta Gunnarsson (M)  

 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Instans Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Sammanträdesdatum 2023-01-24 

Datum då anslaget sätts upp 2023-01-27 Datum då anslaget tas ned 2023-02-20 

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset 
 

Underskrift 

  

 Mona Hyttsten  
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§ 1 Dnr 2022/00517 

Rapport avtalsförvaltning 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Informationen godkänns.  

Ärendebeskrivning 

Smedjebackens kommun köper/avropar årligen varor, tjänster och 

byggentreprenader för ca 244 miljoner kronor. 

Upphandlingsdialog Dalarna (UDD) har valt ut Smedjebackens kommun för 

att få en analys av leverantörstrohet och även få en fakturagranskning. 

Företaget Avtalsförvaltning AB har genomfört arbetet och skrivit en rapport. 

Uppdraget gällde två uppföljningsaktiviteter, dels leverantörstrohet, dels 

uppföljning av avtals- och fakturakontroll: 

1. Hur stor andel av kommunens totala inköp som köps inom och utanför 

avtal, vad informationen kan användas till och förslag på aktiviteter utifrån 

gjord analys. 

2. Hur leverantörer fakturerar i förhållande till ingånget avtal och vilka 

brister som kan ses i genomgånget avtal och beställningar. 

Rapporten finns bifogad i ärendet. 

Utifrån resultatet av rapporten har upphandlingsenheten tagit fram en 

process för det fortsatta arbetet. Det man kommer att arbeta vidare med är: 

• Sanktionstrappa med stegvisa sanktioner 

• Ökad elektronisk handel genom att fler leverantörer ansluts 

• Tillhandahålla utbildningar i avtalsuppföljning 

• Tillsätta en arbetsgrupp för kvartalsvis avtalsuppföljning 

_____ 

Beslutsunderlag 

Koncernekonomichefens tjänsteskrivelse 

Rapport - Leverantörstrohet och avtals- och fakturakontroll – Smedjebackens 

kommun 
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§ 2 Dnr 2022/00582 

Ansökan om bidrag från Falu domstolars 
nämndemannaförening  

Arbetsutskottets beslut 

Falu domstolars nämndemannaförening beviljas bidrag med 3 600 kronor  

för verksamhetsåret 2023. 

Ärendebeskrivning 

Falu domstolars nämndemannaförening ansöker om verksamhetsbidrag för 

år 2023 med 3 600 kronor.  

_____ 

Beslutsunderlag 

Ansökan om bidrag för 2023 

 



 
 
 
 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

5(11) 

Sammanträdesdatum 

2023-01-24 
 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 3 Dnr 2022/00407 

Ansökan om verksamhetsbidrag från Dalarnas 
Folkrörelsearkiv 

Arbetsutskottets beslut 

Dalarnas Folkrörelsearkiv beviljas 25 000 kronor i verksamhetsbidrag för 

2023. 

Ärendebeskrivning 

Dalarnas Folkrörelsearkiv ansöker om verksamhetsbidrag på 25 000 kronor 

för verksamhetsåret 2023. Bidraget är beräknat procentuellt utifrån antal 

arkivbildare per kommun. Det finns 203 arkivbildare som härrör till 

Smedjebackens kommun. 

_____ 

Beslutsunderlag 

Ansökan om verksamhetsbidrag för 2023 
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§ 4 Dnr 2022/00542 

Ansökan om driftsbidrag från Strömsholms kanal 

Arbetsutskottets beslut 

Strömsholms kanal beviljas driftbidrag för 2023 med 650 000 kronor. 

Ärendebeskrivning 

Strömsholms kanal AB ansöker om driftsbidrag för verksamhetsåret 2023.  

Från medlemskommunerna Hallstahammar, Surahammar, Fagersta och 

Smedjebacken äskas driftbidrag om 650 000 kronor, från Region 

Västmanland 225 000 kronor och från Region Dalarna 75 000 kronor. Det 

innebär oförändrat bidrag. 

Medel för ändamålet är inräknat i kommunstyrelsens budget för 2023. 

_____ 

Beslutsunderlag 

Ansökan om utbetalning av driftbidrag 
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§ 5 Dnr 2020/00646 

Ungdomspolitisk handlingsplan  

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Ungdomspolitisk handlingsplan godkänns enligt upprättat förslag. 

Ärendebeskrivning 

Ungdomspolitiken är sektorsövergripande och påverkar ungdomars liv inom 

olika områden som skola och utbildning, hälsa, fritid, arbete, boende, kultur, 

trygghet, delaktighet och inflytande. För att få reda på ungas upplevelser 

inom olika områden så genomförs enkäten LUPP, lokal uppföljning av 

ungdomspolitiken, vart tredje år för årskurs 7-9 på kommunens 

högstadieskolor och årskurs 2 på gymnasiet. I oktober 2021 genomfördes 

LUPP-enkäten bland kommunens ungdomar och utifrån resultatet 

kombinerat med kompletterande undersökningar har en ny handlingsplan 

arbetats fram. Handlingsplanen redovisar aktiviteter på operativ nivå som är 

pågående, påbörjade eller planerade. 

Verksamheterna har arbetat fram de aktiviteter de vill arbeta med inom 

respektive område. En del aktiviteter är redan planerade och vissa har testats 

och kommer att genomföras igen, Andra aktiviteter kommer att genomföras 

under perioden. Varje verksamhet ansvarar för arbetet kring sina aktiviteter 

samt beslutsprocesser som kan uppkomma i samband med det.  

_____ 

Beslutsunderlag 

Chef för medborgarservice tjänsteskrivelse 

Ungdomspolitisk handlingsplan 
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§ 6 Dnr 2022/00102 

Uppföljning jämlik förskola och skola 2022 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Uppföljningen tas emot och läggs till handlingarna.  

Ärendebeskrivning 

Från familje- och utbildningsnämnden föreligger uppföljning jämlik förskola 

och skola 2022. 

_____ 

Beslutsunderlag 

Uppföljning Jämlik förskola och skola 
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§ 7 Dnr 2023/00032 

Uppföljning skolresultat 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Högskolan Dalarna anlitas för extern utvärdering och analys av 

skolresultaten i årskurs 9 i kommunens skolor. 

Ärendebeskrivning 

Familje- och utbildningsnämnden har strategiskt arbetat med att höja 

skolresultaten för elever i kommunens skolor. Sveriges kommuner och 

regioner, SKR, gör varje år en kartläggning över hur det sammanvägda 

resultatet i grundskolans årskurs 9 ser ut och publicerar en rankning, se 

www.kolada.se. Kommunens övergripande mål är att vara bland de 100 

främsta i landet. De senaste fem åren har målet uppnåtts med god marginal. 

Vid den senaste SKR-rankningen hamnade Smedjebackens kommun på plats 

24 av 290 kommuner (se bild). Jämfört med exempelvis år 2014 är det en 

förbättring med hela 232 platser.  

I ett strukturellt förändringsarbete är det viktigt att följa upp, utvärdera och 

analysera resultaten. Vilka lärdomar kan dras från den fantastiska utveckling 

som har ägt rum? Vilka är framgångsfaktorerna? Vilka är de bakomliggande 

omständigheterna? Vad kan vi lära oss och vad kan vi med in i framtiden? 

Finns det något som behöver förändras för att ytterligare kunna höja kvalitén 

i arbetet?  
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För att få svar på dessa frågor och ytterligare stärka kvalitetsarbetet föreslås 

att en extern part, förslagsvis Högskolan i Dalarna, får i uppdrag att göra en 

genomlysning av skolresultaten i årskurs 9 och analysera den 

utvecklingsresa som har gjorts.  

_____ 

Beslutsunderlag 

Kommunchefens tjänsteskrivelse 
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§ 8 Dnr 2021/00025 

Granskning - detaljplan Norra Brustorpet, del av 
Söderbärke Kyrkby 8:76 m.fl. 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Granskningshandlingen gällande förslag till detaljplan för Norra Brustorpet, 

del av Söderbärke Kyrkby 8:76 med flera tillstyrks.  

Ärendebeskrivning 

Miljö- och byggkontoret har tagit fram ett förslag till detaljplan för Norra 

Brustorpet, del av Söderbärke Kyrkby 8:76 m.fl med syfte att skapa 

möjligheter för etablering av ca 16 nya en- och tvåbostadshus i centrala 

Söderbärke samt för att förskoleverksamhet ska kunna få permanenta 

bygglov.  

Samråd har genomförts och miljö- och byggnadsnämnden har godkänt 

samrådsredogörelsen och beslutat att planförslaget görs tillgänglig för 

granskning.  

Kommunstyrelseförvaltningen har tagit del av granskningshandlingarna och 

har inget att erinra mot förslaget. 

_____ 

Beslutsunderlag 

Granskningshandlingar 

 

 


