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Datum 

2023-01-30 
 

  

Kommunstyrelsen 

kallas härmed till sammanträde tisdagen den 7 februari 2023 kl. 08:30 i 

kommunhuset, sammanträdesrum 1 för att behandla följande ärenden: 

Ärende Anteckningar  

1.  Bokslutsinfo 2022 Smedjebackens kommun 
Dnr 2022/00599  

  

2.  Uppföljning jämlik förskola och skola 2022 
Dnr 2022/00102  

Representanter från familje- och 
utbildningsnämnden deltar kl 8.30 

 

3.  Uppföljning skolresultat 
Dnr 2023/00032  

  

4.  Rapport avtalsförvaltning 
Dnr 2022/00517  

Representanter från 
upphandlingsenheten deltar kl 9.45 

 

5.  Ungdomspolitisk handlingsplan  
Dnr 2020/00646  

Representanter från medborgar-
service deltar kl 10.15 

 

6.  Granskning - detaljplan Norra Brustorpet, del av 
Söderbärke Kyrkby 8:76 m.fl. 
Dnr 2021/00025  

  

7.  Val av kommunstyrelsens representant i pensionärsråd 
och tillgänglighetsråd 
Dnr 2023/00055  

  

8.  Val av kommunstyrelsens representant i 
Ahlbäcksstiftelsen 
Dnr 2023/00056  

  

9.  Redovisning av delegationsbeslut 
Dnr 2023/00006  

  

10.  Meddelanden 2023 
Dnr 2023/00005  

  

 

Fredrik Rönning 

Ordförande 

Mona Hyttsten 

Sekreterare 

 



 

 
 

 
 
 

 
Ekonomiavdelningen 
Jonas Källman, 0240-660147 
jonas.kallman@smedjebacken.se 
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 Kommunstyrelsen 

Bokslutsinfo 2022 Smedjebackens kommun 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen tackar för informationen 

Ärendebeskrivning 

Preliminärt resultat för 2022 presenteras på Kommunstyrelsens sammanträde 

7 februari. 

Beslutsunderlag 

Klicka eller tryck här för att ange text. 

 

Jonas Källman 

Koncernekonomichef 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 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 

 

 



 

 
 

 
 
 

 
Familje- och utbildningsförvaltningen 
Camilla Sömsk,  
camilla.somsk@smedjebacken.se 
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 Familje- och utbildningsförvaltningen 

Uppföljning av Rapporten Jämlik förskola och skola 

Inledning 
I det analysarbetet tidigare gjordes i rapporten påvisade förvaltningen att 

man behöver skapa bättre förutsättningar för barn och elever med svårigheter 

inom nedanstående fokusområden:  

 

 Bristande språkkunskaper 

 Problematisk skolfrånvaro 

 NPF-relaterad problematik 

 Matematiksvårigheter 

 Psykisk ohälsa 

För att kunna arbeta utifrån ovanstående fokusområden så har följande 

insatser tillskapats. 

Insatser kopplade till bristande språkkunskaper 

Genom att anställa en heltidstjänst för språk-, läs- och skrivutveckling på 

förskoleklass till och med årskurs 3 kan både förskola och skola ge alla 

elever de grunder som krävs för att lyckas i skolan längre fram i 

utbildningssystemet. Denna förstärkning kommer att arbeta med insatser för 

att stärka elevers språk-, läs- och skrivutveckling, men även med 

undervisning i svenska som andraspråk för elever som har annat modersmål 

än svenska.   

 

- Speciallärare (specialpedagog rekryterades som ersätter 

specialläraren) med inriktning språk-, läs- och skrivutveckling 100% 

som kombineras på förskola och F-3.  

- Utökning av studiehandledning och modersmålsstödjare i arabiska, 

tigrinja och thailändska för förskola och F-9. 

- Kompetensutveckling till lärare gällande bristande språkkunskaper 

Insatser kopplade till problematisk skolfrånvaro, NPF-relaterad 

problematik, matematiksvårigheter och psykisk ohälsa 

Eftersom mentorerna även är klasslärare eller ämneslärare så blir det svårt att 

finnas där för sin mentorselev varje dag. Möjligheten för alla elever att bli 

uppmärksammade av sin mentor är begränsade. Genom att förstärka 

mentorsrollen, genom att anställa två studiecoacher, kan skolan ge de elever 

som behöver mer stöd och närhet möjlighet till detta. Studiecoachen 

samverkar med mentorerna och stöttar eleverna i deras studier. De finns med 

i rastsituationer, men kan även förstärka i klassrummen för att arbeta med 
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studiero, studieteknik, ha samtal med enskilda elever eller elev i grupp. 

Studiecoacherna kommer även att kunna avlasta lärarna från uppdrag som 

inte har med undervisningen att göra, vilket skapar bättre förutsättningar för 

lärarna att arbeta med elevernas lärande och kunskapsutveckling.  

 

- Studiecoach 300% fördelas på årskurs 4–9  

 

Uppföljning insatser förskola  

NPF- problematik 

Förskolan har arbetat med att utveckla arbetet kring NPF(neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar)- problematik. Specialpedagogerna (den som 

anställdes 2022-08-15 samt den som tidigare arbetat inom förskolan) har fått 

i uppdrag att ta fram material och hjälpmedel som riktar sig till området NPF 

- problematik. Hittills består anpassningarna i att förskolan delar in barnen i 

mindre grupper och använder sig av bildstöd.  

 

En första föreläsning har hållits för centrala förskoleområdet, ca 60 personal, 

nu under hösten. Föreläsningen handlade om bemötande och förhållningssätt 

till barn med neuropsykiatrisk problematik. Förskolan har under hösten 

påbörjat en planering för utformningen av den fysiska miljön på förskolan så 

den NPF- anpassas. Specialpedagogerna håller på att ta fram en lista med 

vilka hjälpmedel som ska finnas på varje avdelning på förskolorna. 

Planeringen är att inköp av hjälpmedel ska ske innan 2022-12-31. 

 

Språksvårigheter 

 

Gällande barn med språksvårigheter har förskolan utökat med en 

kommunlicens för Inprint med teckenstöd. Inprint är ett modernt 

layoutprogram där man kan skapa material för utskrift med bild och 

symbolstöd. Med den utökade licensen med ritade tecken finns möjlighet att 

skriva ut symboler för teckenstöd, vilket är ett bra verktyg gällande arbetet 

med språksvårigheter hos barn. Förskoleverksamheten kommer utöver detta 

satsa på en kompetensutvecklingsdag för personal inom området 

språksvårigheter hos barn. 

 

Utöver ovanstående kommer det att finnas en språkpåse till varje 

förskoleavdelning. Språkpåsarna är ett genomtänkt och utarbetat material 

som syftar till att stimulera och utveckla barnens språk. I påsarna finns spel, 

pussel, rim och ramsor, sagor, bilder och annat som stimulerar 

språkutvecklingen hos barnen. Det finns även tydlig handledning till 

personalen i varje påse. 

 

Uppföljning insatser grundskolan 

Studiecoacher 

Studiecoacherna som arbetar på Röda Bergaskolan och Bergaskolan är med i 

respektive skolas trygghetsteam. Det möjliggör en effektivisering av 

trygghetsteamens arbete då konflikter och kränkningar kan tas tag i direkt.  

Om skolmiljön upplevs som trygg så ökar det också skolnärvaron för 
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eleverna vilket är en förutsättning för att kunna arbeta så att fler når 

kunskapskraven.  

 

Studiecoacherna arbetar för att skapa relationer med elever både genom att 

de närvarar på lektioner, raster och i elevcaféet. Studiecoacherna har även 

deltagit i olika möten tillsammans med rektor, pedagoger, vårdnadshavare 

och elever. Studiecoacherna har haft träffar med elever för att strukturera 

upp elevernas studier. Där ingår det både planering, prioritering och 

studieteknik. Studiecoacherna är delaktiga i arbetet med Motivationslyftet 

tillsammans med pedagogerna. 

 

Studiecoachen på Kyrkskolan har arbetat förmiddagar i årskurs 4-6. 

Studiecoachen har ansvar för en lärstudio dit elever går och har undervisning 

vid olika tillfällen. En del elever är där stor del av dagen och en del är där del 

av dagen, detta är utifrån den enskilda elevens behov. Studiecoachen 

ansvarar för att lägga upp schema för eleverna som deltar i undervisningen i 

lärstudion. Studiecoachen arbetar med 5 elever i årskurs 4- 6.  

 

På eftermiddagarna arbetar studiecoachen med elever i årskurs 7- 9. 

Studiecoachen lägger upp individuella scheman gällande undervisning i 

lärstudion som bygger på elevernas individuella behov.  

 

Utöver detta arbetar studiecoachen med elever med problematisk 

skolfrånvaro. Studiecoachen har då ansvar tillsammans med specialpedagog 

och lärare att lägga upp en individanpassad undervisningsplan för eleven. 

Studiecoachen deltar på samtliga möten som rör den enskilda eleven. 

Gällande elever med problematisk skolfrånvaro så arbetar studiecoachen 

med 4 elever.   

 

Studiestöd 

 

Utifrån utökning av modersmålsundervisning i thai så har elever som 

tidigare saknat studiestöd fått sin rätt till studiehandledning tillgodosedd. 

Tidigare har verksamheten behövt prioritera studiehandledning till sent 

nyanlända och de äldsta eleverna för att de ska ha möjlighet att uppnå 

gymnasiebehörigheten. Eleverna i de yngre åldrarna har genom denna extra 

resurs fått mer tillgång till studiehandledning. Det i sin tur leder till att 

eleverna accelererar sin inlärning tidigare och behovet av studiehandledning 

minskar när de kommer upp på högstadiet. Utökningen innebär att en 

stabilitet i MOSVA som är grundskolans mottagningsenhet. 

 

Specialpedagog 

Utökningen av specialpedagog förskola, förskoleklass, fritidshem och åk 1-2 

på Röda Bergaskolan har påbörjat arbetet med att observera lärmiljön och 

handledning av personal kring bemötande och förtydligande av 

undervisningen. Specialpedagogen lyfter in de olika perspektiven 

organisatoriskt perspektiv, individ- och grupperspektiv i sitt arbete.  
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Uppföljning av NPF anpassad skola 

(medel som kvarstod från 2022 Jämlik förskola och skola) 

 

NPF-säkrad skola är bra för alla elever 

Utifrån det systematiska kvalitetsarbetet på de olika skolorna ser vi att den 

problematik är psykisk ohälsa och NPF (neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar)- problematik. En åtgärd utifrån ovanstående är att 

NPF- säkra klassrum på skolorna så miljön och hjälpmedlen är likvärdiga på 

varje skola. Att NPF- säkra klassrum är bra för samtliga elever. Det innebär 

bland annat att man inte måste ha en diagnos för att för att få tillgång till 

olika hjälpmedel. Tre av fyra elever med hög skolfrånvaro kan ha en 

neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, NPF. Att locka tillbaka dem till 

klassrummet innebär en stor vinst både för dem själva och för 

samhället.(Källa: Habiliteringen Region Halland) 

 

De hjälpmedel som rekommenderas utifrån NPF- säkring är följande: 

 

Källa: Habiliteringen Region Halland 

 

1. Tydlig dagordning på tavlan. Läraren ska ha en tydlig agenda för 

lektionen på tavlan och förklara syftet med lektionen och enskilda 

arbetsuppgifter (som också ska ha en tydlig början och slut). 

2. Visuellt tidhjälpmedel. Det är lättare att hålla koncentrationen under 

lärarens genomgång om man ser tiden tydligt på en klocka som 

TimeTimer. 

3. Inga elevarbeten på väggarna. De kan pocka på uppmärksamhet och 

störa koncentrationen. 

4. Arbetsplatser med variation. Beroende av arbetsuppgift kan elever 

välja att sitta vid enskilda bord, arbetsplatser i grupp eller arbeta vid 

ståbord. Variation i arbetsställningen är bra för alla, inte minst för 

den som har svårt att sitta still. 

5. Alternativ till vanlig stol. Oro och rastlöshet i kroppen kan minska 

om man får röra lite på sig genom att sitta på en stol med svikt eller 

på en pilatesboll. 

6. Saccosäckar. Det kan vara lättare att fokusera på till exempel att läsa 

en längre text om man sitter lite avskilt i en mjuk saccosäck. 

7. Lugna, enhetliga färger. Ett medvetet val av lugnande färg på 

väggarna kan skapa en ler studiefrämjande atmosfär i klassrum och 

korridorer. 

8. Tydlig struktur. Färgkodade scheman i elevskåpen och ämnespärmar 

i samma färger ger en tydligare struktur i elevernas vardag. I 

korridorerna kan tydliga klassrumshänvisningar göra det lättare att 

hitta rätt. 

9. Arbetsbås. Ibland kan ett arbete kräva lite extra koncentration. Då 

kan eleverna välja att dra sig undan och arbeta i särskilda båd, enkelt 

ordnat med flyttbara skärmar (som gärna får vara ljuddämpande) 
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10. Ljuddämpande skärmar. Med hjälp av flyttbara och ljuddämpande 

skärmar kan man snabbt skapa en lugn arbetshörna i klassrummet. 

Draperier är ett annat alternativ. 

Utifrån ovanstående rekommendationer kring hjälpmedel för elever med 

NPF- problematik har en inventering gjorts på respektive skola under augusti 

2022. Det behov av hjälpmedel som framkommer från skolorna består av 

inköp av bland annat ståbord, stor Timetimers och små Timetimers, 

stressbollar, saccosäck, tyngdväst, fönsterfilm, skärmvägg, balanskudde, 

pilatesboll, hörseldämpare, timstock, penngrepp och bänkskärmar.  

Inköp av hjälpmedel kommer ske under hösten 2022. En arbetsgrupp har 

upprättats 2022-10-06 med medarbetare från Specialpedagogrådet. 

Arbetsgruppen har fått uppdrag att gå igenom den första upprättade listan 

med hjälpmedel och de har gjort en del förändringar utifrån de behov som 

finns ute på skolorna. Ett möte med Upphandlingsenheten har skett under 

oktobermånad.    

Arbetsgruppen har också fått i uppdrag att komma med ett utkast till 

ledningsgruppen gällande innehåll på NPF- anpassad undervisning med 

tillhörande utbildning kring de hjälpmedel som har köpts in. Utkastet ska 

presenteras på ledningsgruppen 2022-11-30.  

 

Uppföljning resultat kunskapskrav vårterminen 2021 och vårterminen 

2022 

Elever i årskurs 3 som har lägst godtagbara kunskaper i samtliga ämnen 

vårterminen 2022   (vårterminen 2021) 

Skola Totalt antal 
elever 
i årskursen 

Procent som når 
lägst godtagbara 
kunskaper 

Hagge skola åk 3 9        (15) 89%     (87%) 

Vinsbo skola åk 3 31      (30) 80%     (80%) 

Röda Berga åk 3 46      (49) 74%     (74%) 

Vad åk 3 29      (28) 86%     (75%) 
I stort sett så har inga större förändringar skett gällande resultat för elever i 

årskurs 3 mellan vt 2021 och vt 2022. Det är Vads skola som har den största 

skillnaden resultatmässigt mellan de olika åren åt det positiva hållet.  

 

Elever i åk 6 som har lägst betyget E i samtliga ämnen vårterminen 2022 

(vårterminen 2021) 

Skola Totalt antal 
elever 
i årskursen 

Procent som når 
lägst E i alla ämnen 

Hagge skola åk 6  27     (27) 78%     (96%) 

Vinsbo skola åk 6 29     (29) 81%     (79%) 

Röda Berga åk 6 40     (42) 55%      (55%) 

Kyrkskolan åk 6 25     (22) 76%      (91%) 
Vinsboskolan och Röda Bergaskolan har i stort sett lika resultat mellan 

vårterminen 2021 och vårterminen 2022. Kyrkskolan och Hagge skola har 

däremot sänkt sina resultat. 
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Elever i åk 7,8 och 9 som har lägst betyg E i samtliga ämnen vårterminen 

2022. (vårterminen 2021) 

Skola Totalt antal 

elever 

i årskursen 

Procent som når 

lägst betyg  E i alla 

ämnen 

Kyrkskolan        åk 7 23    (29) 78%     (93%) 

Bergaskolan       åk 7 98    (76) 65%     (54%) 

Kyrkskolan        åk 8 29    (29) 90%     (86%) 

Bergaskolan       åk 8 77    (73) 51%     (78%)  

Kyrkskolan        åk 9 29    (34) 76%     (100%) 

Bergaskolan       åk 9 69    (83) 87%     (71%) 

Kyrkskolan årskurs 7 har sänkt sina resultat från 93% av eleverna som har lägst 

betyg E i samtliga ämnen till 78%. Årskurs 8 däremot har höljt sina resultat från 

86% till 90%. Årskurs 9 har också sänkt sina resultat från 100% till 76%. 

 

På Bergaskolan i årskurs 7 har resultaten höjts från 54% till 65% av eleverna som 

har lägst betyg E i samtliga ämnen. Årskurs 8 har däremot sänkt sina resultat från 

78% till 51% och i årskurs 9 har resultaten höjts från 71% till 87%.  

  

Elever som är behöriga till gymnasieskolan vårterminen 2022 (vårterminen 

2021) 

Skola  Totalt antal 
elever i årskursen 

Behöriga till  
gymnasieskolan 

Kyrkskolan åk 9 29   (34) 90%   (100%) 

Bergaskolan åk 9 68   (83) 91%   (88%) 

   
Behörigheten att komma in på gymnasieskolan har sänkts något på 

Kyrkskolan mellan 2021 och 2022 medan Bergaskolan har ökat sina resultat 

något.  

Sammanfattning  

Resultat 

Sammantaget ser förvaltningen att arbetet enligt Jämlik förskola och skola 

har påbörjats. Studiecoacher på Röda Berga skolan, Kyrkskolan och 

Bergaskolan har rekryterats och de personerna har påbörjat arbetet utifrån de 

angivna punkterna som står i rapporten, dock med vissa variationer utifrån 

de olika skolornas struktur och förutsättningar. De samverkar med 

pedagogisk personal kring elever med större behov av stöd och de bygger 

relationer med både elever och vårdnadshavare i syfte att främja skolnärvaro. 

Studiecoacherna arbetar med studieteknik för eleverna på lite olika sätt på de 

olika skolorna. På Kyrkskolan finns en lärstudio medan på Bergaskolan och 

Röda Berga skolan samverkar studiecoachen med pedagogerna och lägger 

upp individuella studieplaner för de elever som är i behov av stöd. 

Studiecoacherna på samtliga ovan angivna skolor medverkar i 

trygghetsteamen.  
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Den tänkta specialläraren som skulle rekryteras till förskolan har bytts ut mot 

en specialpedagog som har påbörjat sitt arbete ute på de centrala förskolorna. 

Specialpedagogen observerar lärmiljön inom förskoleverksamheten och 

handleder personal kring bemötande och förtydligande av undervisningen. 

Specialpedagogen lyfter in de olika perspektiven organisatoriskt perspektiv, 

individ- och grupperspektiv i sitt arbete i syfte att skapa de bästa 

förutsättningarna för barnen inom förskoleverksamheten. Grunden till 

lärandet är lärmiljön och pedagogernas sätt att bedriva undervisning. 

Gällande språkutveckling har förskolan påbörjat ett arbete i större 

utsträckning med bilder i sin kommunikation. Som stöd i detta arbete har 

pedagogerna verktyget Inprint med teckenstöd. Utöver detta har varje 

avdelning inom den centrala förskoleverksamheten språkpåsar. I varje 

språkpåse finns material med tillhörande handledning till pedagogerna. 

Språkpåsarna är verktyg för pedagoger att använda för utveckling av språket 

hos barnen inom förskolan.  

Utifrån utökning av modersmålsundervisning i thai så har elever som 

tidigare saknat studiestöd fått sin rätt till studiehandledning tillgodosedd. 

Förstärkningen inom MOSVA (som är grundskolans mottagningsenhet för 

nyanlända elever) verksamheten medför en stabilitet som i sin tur ger bättre 

förutsättningar att ge eleverna det stöd som de har rätt till.  

Utöver dessa ovanstående insatser så har ett arbete påbörjats med att NPF- 

säkra lärmiljön och undervisningen inom förskolan och grundskolan. 

Elevhälsans förebyggande och hälsofrämjande arbete på gruppnivå har också 

påbörjats. Grupper för elever i årskurs 5 har genomförts med inriktning trygg 

på nätet, relationer och pubertetssnack. Gruppinsats Ung livsstil har 

påbörjats för elever i årskurs 2. Dessa insatser rör området psykisk hälsa och 

effekterna är av mer långsiktig karaktär.    

Beträffande kunskapsresultat mellan vårterminen 2021 och vårterminen 

2022 gällande elever i årskurs 3 så är resultaten i stort sett oförändrade. Vads 

skola har den största skillnaden resultatmässigt mellan de olika åren åt det 

positiva hållet. Gällande kunskapsresultaten för årskurs 6 är det 

Vinsboskolan och Röda Bergaskolan som höjt sina resultat medan 

Kyrkskolan och Hagge skola sänkt sina resultat.  

För eleverna på Kyrkskolans högstadium har kunskapsresultatet för årskurs 7 

och årskurs 9 sänkts medan årskurs 8 har höjt sina resultat. På Bergaskolan 

har kunskapsresultatet för årskurs 7 och årskurs 9 höjts medan resultatet för 

årskurs 8 har sänkts.  

Behörigheten till gymnasieskolan har på Bergaskolan ökat, från 88% till 

91% medan Kyrkskolan har sänkt sitt resultat, från 100% till 90%.  

  

  

Maria Ronsten  Camilla Sömsk 

Förvaltningschef  Verksamhetsutvecklare 



JÄMLIK FÖRSKOLA OCH SKOLA

Familje- och utbildningsförvaltningen



”… att stärka människor i Smedjebackens 

kommun till goda levnadsförhållanden 

som främjar delaktighet, gemenskap och 

lika möjligheter och innanförskap” är 

något som alla inom vår förvaltning ska 

bidra till.”



JÄMLIK FÖRSKOLA OCH SKOLA



BAKGRUND

- Kommunstyrelsen

Satsning Jämlik förskola och skola 3 mkr

Budget 2022 och 2023 (plan 2024, 2025)

- Familje- och utbildningsnämnden

Utredning och rapport skapad 2022. Uppstart 

och implementering av arbetet pågår.



HUR SER DET UT?
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RESULTAT KUNSKAPSMÅL ÅK 3
Elever i årskurs 3 som har lägst godtagbara kunskaper i samtliga ämnen 

vårterminen 2022   (vårterminen 2021)

Skola Totalt antal elever
i årskursen

Procent som når lägst 
godtagbara kunskaper

Hagge skola åk 3 9        (15) 89%     (87%)

Vinsbo skola åk 3 31      (30) 80%     (80%)

Röda Berga åk 3 46      (49) 74%     (74%)

Vad åk 3 29      (28) 86%     (75%)



RESULTAT KUNSKAPSMÅL ÅK 6
Elever i åk 6 som har lägst betyget E i samtliga ämnen vårterminen 

2022 (vårterminen 2021)

Skola Totalt antal elever
i årskursen

Procent som når lägst E 
i alla ämnen

Hagge skola åk 6 27     (27) 78%     (96%)

Vinsbo skola åk 6 29     (29) 81%     (79%)

Röda Berga åk 6 40     (42) 55%      (55%)

Kyrkskolan åk 6 25     (22) 76%      (91%)



RESULTAT KUNSKAPSMÅL ÅK 7, 8, 9
Elever i åk 7,8 och 9 som har lägst betyg E i samtliga ämnen vårterminen 

2022. (vårterminen 2021)

Skola Totalt antal elever
i årskursen

Procent som når lägst 
betyg E i alla ämnen

Kyrkskolan åk 7 23    (29) 78% (93%)

Bergaskolan åk 7 98    (76) 65% (54%)

Kyrkskolan åk 8 29    (29) 90% (86%)

Bergaskolan åk 8 77    (73) 51% (78%) 

Kyrkskolan åk 9 29    (34) 76% (100%)

Bergaskolan åk 9 69    (83) 87% (71%)



GYMNASIEBEHÖRIGHETEN 

Elever som är behöriga till gymnasieskolan vårterminen 2022 (vårterminen 2021)

Skola Totalt antal elever i 
årskursen

Behöriga till 
gymnasieskolan

Kyrkskolan åk 9 29   (34) 90%   (100%)

Bergaskolan åk 9 68   (83) 91%   (88%)



KYRKSKOLAN-

GYMNASIEBEHÖRIGHET



BERGASKOLAN-

GYMNASIEBEHÖRIGHET



• Bristande språkkunskaper

• Problematisk skolfrånvaro

• NPF- relaterad problematik

• Matematiksvårigheter

• Psykisk ohälsa

FOKUSOMRÅDEN



BRISTANDE SPRÅKKUNSKAPER

Åtgärderoch insatser 2022/2023

• Utökning av studiehandledning- anställd 

modermålsstödjare i thailändska

• Utökning av kommunlicens Inprint med 

bildstöd, implementeras i verksamheten

• Språkpåsar i förskolan



PROBLEMATISK SKOLFRÅNVARO

Åtgärder/insatser 2022/2023

• Studiecoacher

• Revidering av rutin gällande problematisk 

skolfrånvaro samt implementering

• Dagordning BEH team (ny rutin för BEH team 

upprättad under vt 2022)

• Utbildning Magelungen- rektorer och kuratorer



NPF RELATERAD PROBLEMATIK

Åtgärder/insatser 2022/2023

• Specialpedagog anställd inom förskolan 

med NPF kompetens

• Inköp av NPF hjälpmedel ht 2022

ex på hjälpmedel; skärmar, timetimers, 

balanskudde

• NFP- anpassa lärmiljön och undervisningen

• Studiecoacher 



NPF- SÄKRAD SKOLA ÄR BRA FÖR 

ALLA ELEVER

- Alla elever kan få tillgång till hjälpmedel

- Alla elever har nytta av tydlighet kring 

lektionsplanering, planering av dagen 

mm

- Alla elever har nytta av att saker på 

väggar i klassrum tas bort – stör 

koncentrationen

- Alternativ till vanlig stol- bra för alla 

elever



IMPLEMENTERINGSPLAN NPF

- Utbildning hjälpmedel till pedagoger 

Vårterminen 2023

- SPSM- (specialpedagogiska 

skolmyndigheten) utbildning i arbetslag

Höstterminen 2023

- Fortsättning SPSM- utbildning i arbetslag

Vårterminen 2024

- Bokcirkel- arbetslag (”Lektionsdesign”, 

”Tydliggörande pedagogik”)

Höstterminen 2024



MATEMATIKSVÅRIGHETER

Åtgärder/insatser 2022/2023

- Studiecoacher, bl.a. genom individuella 

studieupplägg med uppföljning.



PSYKISK HÄLSA

Åtgärder/insatser 2022/2023

• Elevhälsans förebyggande och 

hälsofrämjande insatser konkretiseras 

genom nytt årshjul. Ex. Ung livsstils och 

gruppinsatser. 

• Studiecoacher

• Ny rutin och dagordning BEH teamen



FORTSATT ARBETE

• Årlig uppföljning, utvärdering och 

möjligtvis revidering.

• Planering att arbetet med Jämlik 

förskola och skola ska ingå i det 

ordinarie systematiska 

kvalitetsarbetet (SKA)



TACK!

Maria Ronsten

Förvaltningschef

Camilla Sömsk

Verksamhetsutvecklare
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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?  

 

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 
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genomlysning av skolresultaten i årskurs 9 och analysera den 

utvecklingsresa som har gjorts.  

_____ 

Beslutsunderlag 

Kommunchefens tjänsteskrivelse 

 



 

 
 

 
 
 

 
Kansliavdelningen 
Susanne Hedman Jensen 
Susanne.hedmanjensen@smedjebacken.se  

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2023-01-19 
Referens 

KS 2023/00032 

  

 

 Kommunstyrelsen  

Uppföljning av skolresultat i kommunens skolor 

Förslag till beslut 

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 

mailto:Susanne.hedmanjensen@smedjebacken.se
http://www.kolada.se/


Smedjebackens kommun 
Datum 

2023-01-18 
 

 
Sida 

2(2) 

 

 

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?  

 

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.  

 

I tjänsten 

 

 

Susanne Hedman Jensen 

Kommunchef 

Beslutsunderlag 

Kommunchefens tjänsteskrivelse 23-01-19 

 

Beslutet ska skickas till 

Familje- och utbildningsnämnden 

Förvaltningschef familje- och utbildningsförvaltningen 
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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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 Kommunstyrelsen 

Rapport Avtalsförvaltning 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen tackar för informationen 

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 

Rapport - Leverantörstrohet och avtals- och fakturakontroll – Smedjebackens 

Kommun   

Jonas Källman 

Koncernekonomichef 

  

  



 

 

 

 

 

 

Rapport 

Leverantörstrohet och  
avtals- och fakturakontroll 
 

 
Smedjebackens kommun 
 

 

På uppdrag av Upphandlingsdialog Dalarna 2022-05-20 

Författare Björn Brandell och Karin Kaibel, Avtalsförvaltning AB 
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1 Bakgrund och beskrivning 
Upphandlingsdialog Dalarna har valt ut Smedjebackens kommun för att få en analys av 
leverantörstrohet och en fakturagranskning. Företaget Avtalsförvaltning AB har genomfört arbetet och 
skrivit rapporten. 

Smedjebackens kommun köper/avropar varje år varor, tjänster och byggentreprenader för ca 244 
miljoner kronor varje år. Smedjebacken har drygt 11 000 innevånare. 

Smedjebackens upphandlingsenhet finns under ekonomiavdelningen och består av två personer som 
arbetar för hela kommunkoncernen, även bolagen. Det finns även en inköpssamordnare på 50%. Man 
gör mellan 40 och 50 upphandlingar per år inklusive bolagen. Man upphandlar allt själva förutom 
livsmedel som går via Upphandlings Center och vissa passande ramavtal går via Adda. Ibland är man 
värdkommun för vissa upphandlingar. 

Utbildning för direktupphandlare har genomförts under våren och löpande utbildningar i 
direktupphandling erbjuds löpande med fasta datum som finns publicerade på vårt intranät.  

Angående system har man sedan årsskiftet 2021/2022 infört e-handelssystem (beställning). Ett nytt 
affärs- och ekonomisystem är på gång. Leverantörkontrollen/-betalningarna säkrar man genom Inyett. 
Avtalsdatabasen ligger i e-avrop. Man har inget spendverktyg. 

Uppdraget 
Uppdraget gäller 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. 

1.1 Avgränsning 
Det är leverantörsregister, gällande avtal och fakturor för år 2021 som granskats.  

Fakturagranskningen omfattar två av kommunen utvalda avtal. Granskningen har utförts på central 
nivå. 

Inköp som registreras som utlägg finns inte med i spendanalysen. 

2 Sammanfattande bedömningar och rekommendationer 
Bedömning 
Av de 244 miljoner kronorna som faktureras kommunen är drygt 146 miljoner kronor från privata 
företag/leverantörer, de övriga är från andra kommuner och myndigheter. 22% (32 miljoner kronor) 
av dem är utanför avtal vilket innebär en leverantörstrohet på 78%. Detta är relativt bra. Ett mål borde 
vara att ha en leverantörstrohet på mellan 85–90%.  

Granskningen har påvisat ett stort antal småinköp hos många olika leverantörer utan avtal. 80% av 
leverantörerna är inte upphandlade. Här finns en stor risk för att det genomförs många otillåtna 
direktupphandlingar. 

Fakturor från fyra leverantörer (två avtal) är kontrollerade. Tre av dem hade ingen nämnvärd 
felfakturering, vad det gäller timpris och påslag för material och underleverantör. En leverantör har 
överdebiterat drygt 7,5% vilket motsvarar ca 140 000 kr under det året vi granskat. Om kommande 
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faktureringsvolym ligger på samma nivå kommer Smedjebacken att ”spara” minst 420 000 kr då avtalet 
startade en bit in på 2021. Vi anser dessutom att Smedjebacken kan kräva leverantören på en del av redan 
fakturerat belopp. 

Rekommendation - övergripande 
Mer detaljerade rekommendationer finns under 3.2, 3.3, 4.2.1, 4.3, 4.4 och 4.5. 

• Skapa rutiner så att leverantören 
o inte fakturerar fel 
o märker fakturan korrekt 

• Säkerställ en korrekt och komplett avtalsdatabas.  
• Öka leverantörstrohet - köp från upphandlade leverantörer. 
• Se över vem/vilka som ska ansvara för att avtalen följs upp. Arbeta tvärfunktionellt. 
• Säkerställ att fakturaattest och -granskning går lätt att genomföra genom att underlag så som 

priser och avtalsvillkor med mera är lättillgängligt och -förståeligt. 
• Minska antalet fakturor från de 10 största leverantörerna. 
• Fortsätt att granska fakturor, enligt instruktionen som levererats i samband med 

granskningen, för att minska antalet felaktiga fakturor och på så sätt skapa mer värde för 
medborgarna skattepengar. 

3 Analys av leverantörsreskontra och avtalsregister 
Uppdrag: 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. 

3.1 Sammanfattning i siffror 
12 månaders redovisning år 2021.  
Totalt fakturerat: 244 095 810 SEK 

Totalt fakturerat (efter rensning1)): 146 530 805 SEK 

Totalt antal fakturor: 30 043 st 

Antal leverantörer: 848 st 

Snittfakturans storlek: 5 821 SEK 

Antal fakturor, snitt per leverantör:  29 st 

Fakturerat utan avtal  32 392 087 SEK 22 % av totalt fakturerat efter rensning.  

Fakturerat utan avtal - antal leverantörer 680  st 80% av totalt antal leverantörer. 

Antal leverantörer som  
står för 80% av volym: 59 st 7% av lev står för 80% av det fakturerade  

Antal leverantörer som  
står för 20% av volym: 820 st 93% av lev står för 20% av det 
fakturerade 

Antal icke e-fakturor 16 307 st 54% av fakturorna är inte e-fakturor 

10 i topp – antal fakturor: 12 859 st 1,2% av lev står för 42% av fakturorna 
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1) Borttag av myndigheter, kommuner, kommunförbund m m   
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Leverantörstrohet – 78% för ”privata sektorn” 

 

Leverantörstroheten är 78 % utan offentlig 
verksamhet, så som Försäkringskassan, andra 
kommuner inkl kommunalförbund 
(räddningstjänst, gymnasium mm), regionen 
(kollektivtrafik mm), pensioner med mera. 

Köp utanför avtal: ca 32 000 000 kr (22 %). 

 
 

Antal leverantörer utan/med avtal 

 
80 % av leverantörerna i reskontran är inte 
upphandlade vilket motsvarar 680 
leverantörer. 

Fakturerad volym – leverantörer 

 
59 leverantörer (7%) står för 80% av det 
fakturerade. Övriga 93% står för resterande 
20% .

  

  

22%
78%

Fakturerat utan avtal 32 MSEK
Fakturerat med avtal 114 MESK

80%

20%

Utan avtal Med avtal

7% av leverantörerna står 
för 

80% av faktureringen

93%  av 
leverantörer står 

för 20% av 
faktureringen
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3.2 Exempel på åtgärder utifrån Spendanalys (bör utredas): 
 

 Sparpotential Kommentar 
Konvertera samtliga till e-faktura 1 630 700 kr Räknat på besparing av 100 kr/fysisk  
  faktura. 1) 
 
Ökad leverantörstrohet - köp  2,3 – 3 900 000 kr Antagit en besparing på 7–12% i minskad 
från upphandlade  kostnad vid konkurrensutsättning. 
leverantörer     
 
Fokuserad avtalsuppföljning  2,3 - 6 900 000 kr Statistik visar på 5 – 15 % minskad kostnad 
på de 10 utvalda största  vid uppföljning och kontroll. 2) 
leverantörerna   
 
 
Minska antalet fakturor med 50%  38 000 kr 6 kr per faktura. Detta ska ej göras på 
från de 10 största    bekostnad av att flera projekt/avtal 

faktureras på samma faktura, då fakturan 
blir krångligare att kontera och attestera. 

 
1)  En försiktig siffra för kostnaden att hantera en faktura manuellt är 60 kronor, motsvarande siffra för en digital faktura är 5 
kronor.  Men enligt andra källor kan en manuellt hanterad faktura mycket väl kosta mellan 200–700 kronor.  
Källa Visma; visma_proceedo_whitepaper_automatisk_fakturahantering.pdf 
 
2) Svenskt Näringslivs rapport, Effektivare offentlig upphandling, juni 2019, visar på en genomsnittlig besparing på 14,7% genom 
bättre kontroller. (sid 45 i rapporten.) 
 

3.3 Kommentarer och rekommendationer 
I denna spendanalys har vi endast kunnat göra en bedömning av leverantörstroheten och inte 
avtalstroheten. Det innebär att vi har kunnat se om köpet är gjort från en upphandlad leverantör, vilken 
som helst. Vi har däremot inte haft möjligheten att avgöra om man köpt en produkt eller tjänst från rätt 
leverantör, alltså den leverantör som har just det avtalet. För att kunna se avtalstroheten krävs ett 
beställningssystem som är kopplat till avtal och produkter/tjänster. 
 
1) 1,2% av leverantörerna står för 42% av fakturorna  

a) säkra i första hand att dessa har e-faktura 
b) titta också på om det går att minska antalet fakturor. 

 
2) 78% leverantörstrohet.  

a) Vår rekommendation är att fokusera på att konkurrensutsätta (d v s upphandla) inom de områden 
där de största volymerna ligger. 
 

3) Idag saknas avtalsuppföljning och leverans- och fakturakontroll är troligen mycket begränsad.  
a) Se till att samtliga avtalsdokument finns tillgängliga för beställarna (köparna). 
b) Utbilda och informera kring avtalen och vilka kontroller som måste göras i samband med 

beställning och fakturabetalning. 
c) Starta med en strukturerad avtalsuppföljning på de tio största (volymmässigt) leverantörerna. 
 

https://www.visma.se/globalassets/documents/se/visma-commerce/visma_proceedo_whitepaper_automatisk_fakturahantering.pdf
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4 Fakturagranskning 
Syftet med fakturagranskningen är att säkerställa att 
leveransen motsvarar det man kommit överens om i avtalet. 
Det handlar om mer än att det är rätt pris. Vanligt 
förekommande fel, eller avvikelser som det också kallas, är att  

• man har köpt varor eller tjänster som ej ingår i avtalet 
• fakturering ej sker i enlighet med avtalet t ex om en 

tjänst har ett fast pris och leverantören fakturerar 
timmar och material. 

• leverantören tar betalt för frakt, när frakt enligt avtalet 
ska ingå 

• leverantören tar betalt för till exempel 
förbrukningsmaterial och maskiner, som enligt avtalet 
ska ingå i priset 

Fakturagranskningen ger information om hur leverantören 
sköter leverans och fakturering, om beställaren har beställt på rätt sätt och om upphandlingen ger den goda 
affär som avsågs. Ett möjligt scenario är att leverantören blir återbetalningsskyldig eller att man har ett 
möte där man styr upp beställnings- och faktureringsrutiner. 

Uppdrag: Hur leverantörer fakturerar i förhållande till ingånget avtal och vilka brister som kan ses i 
genomgånget avtal och beställningar.  

4.1 Fakturagranskning  
Granskningen omfattar alla fakturor för ”Ramavtal hantverkstjänster bygg” och ”Måleritjänster”. 
Granskningsperiod är år 2021. 

Fakturagranskningen har innefattat två leverantörer på respektive avtal. 

4.1.1 Granskningsresultat och reflektioner - Avtal Bygg, leverantör 1 
Total omsättning: 1 874 059 kr exklusive moms. Totalt 44 fakturor. (Plus tre fakturor som inte gick att 
granska vilka inte är medräknade.) 

16 % av fakturorna var korrekta. Med hänsyn till timpris samt påslag för material och underleverantör. 

Felaktigheter: 

• Fel timpris. Enligt avtal ska vara 350 kr/tim och leverantören har oftast fakturerat 472 kr/tim och 
ibland 380 kr/tim.  

• Leverantören fakturerar oftast för servicebil, 350 kr/dag, vilket ska ingå. På de sista fakturorna 
ökade man till 375 kr. 

• För procentpåslag på material tar leverantören 10% i stället för 6 % enligt avtal på de flesta 
fakturorna. 

• När UE/UL används har man fakturerat har man också oftast lagt på 10% i stället för 6 %. 
• Fakturakopior saknas generellt, vilket gör det omöjligt att kontrollera materialpriser. Leverantören 

har specificerat material, mängd, pris och prispåslag manuellt utan underlag, i alla fall har vi inte 
fått ta del av det.  

• Tre fakturor gick inte att granska på grund att de saknade fakturaunderlag och -kopior. 
 

Övriga iakttagelser: 
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• Under granskningen har vi inte haft tillgång hur leverantören förbundit sig att utforma fakturorna. 
Dock är det brukligt att ange avtalsnummer och/eller ordernummer. Ibland har man angett 
diarienummer och ibland något som kan tolkas som ordernummer. 

• På deras fakturor skriver de att de tar ut 11% i dröjsmålsränta. Korrekt är 8%. 
• Ibland använder de underleverantör. Har underleverantör anmälts och godkänts av kommunen? 
• Ibland använder de omvänd betalningsskyldighet.  
• Maskiner finns det ingen prislista på och går därför inte att följa upp.  
• Under denna fakturakontroll uppmärksammades att fakturor verkade ha olika priser beroende på 

vilken del av kommunen som beställt och fakturerats. Därför gjorde vi ytterligare en kontroll, 
internuppföljning, som egentligen inte ingår i uppdraget. Vilket innebär att vi tittade på 
fakturamärkningarna ”er referens”, beställare och Smedjebackens kundnummer hos leverantören. 
Det sistnämnda är två olika nummer. Kundnummer 914 är ofta helt korrekta mht timpris, påslag på 
material och UE samt inget arvode för servicebil. Medan det på kundnummer 1135 (=BAP, 
bostadsanpassning) alltid har fel timpris och påslag plus nästan alltid servicebil. 

• Detta kan vara helt korrekt men vi vill ändå lyfta ämnet inför framtida avtalstexter. Leverantören 
specificerar oftast inte vilken yrkeskategori som fakturerats, utan anger ett namn på personen som 
utfört uppdraget.  
Samordningsarbete ska ingå gratis och finns inte specificerat, vilket de inte behöver. Men 
mantimmarna specificeras inte utan man anger bara ett personnamn, vilket omöjliggör kontroll. 
Önskvärt vore om de skrev tex hantverkare på fakturan. Detsamma gäller lärling som ska 
faktureras upp till 75% av timkostnaden. Har de använt sig av lärling går det inte att utläsa av 
fakturan då endast personnamn används. 

Summering: 

Av de totalt 44 fakturorna som gick att granska har man debiterat 143.481 kr för mycket. Det motsvarar 
drygt 7,5% överdebitering. Tittar man enbart på de som fakturerats till kundnummer 1135 är det drygt 
15% för mycket debiterat. Varje faktura har en felmarginal mellan 9,45 - 46,84 %. 
Kundnummer 914 är det under 1% feldebiterat. 

 

4.1.2 Granskningsresultat och reflektioner - Avtal Bygg, leverantör 2 
Total omsättning: 54 511 kr exklusive moms. Totalt 1 faktura.  

Felaktigheter: 

• Debiterat timpris 389 kr, ska vara 350 kr/tim. 
• Fakturaunderlag saknas eventuellt. Vi har inte fått ta del av det i alla fall. 

Fakturerat belopp på 54 511 kr är 770 kr för mycket.  

 

4.1.3 Granskningsresultat och reflektioner - Avtal Måleri, leverantör 1 
Total omsättning: 367 160 kr exklusive moms. Totalt 13 fakturor. 

Felaktigheter: 

• Inga fakturakopior på material. 
• Två fakturor har feltimpris. En gång för lågt och en gång för högt. 

Övriga iakttagelser:  
Är konteringskoden kopplad till en person inom SMB? De har inte angett er kontaktperson, bara en 
konteringskod. Så hur vet ni vem som ska attestera? 

Fakturerat 927 kr för lite. 
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4.1.4 Granskningsresultat och reflektioner - Avtal Måleri, leverantör 2 
Total omsättning: 102 154 kr exkl moms. Totalt 3 fakturor granskade. 

Felaktigheter: 

• Felaktigt timpris. På två fakturor är det för mycket, 420 i stället för 345 kr/tim. Och på en är det 
debiterat 343 kr/tim vilket är för lite. 

Övriga iakttagelser: 

• Förbrukningsmaterial borde inte debiteras, att jämföras med byggmaterial. 

Totalt fakturerat 2 326 kronor för mycket.  

 

4.2 Förslag på åtgärdspunkter 
• Organisation och administration 

o Se över vem/vilka som ska ansvara för att avtalen följs upp.  
o Arbeta tvärfunktionellt. 
o Säkerställ att fakturaattest och -granskning går lätt att genomföra genom att underlag 

så som priser och avtalsvillkor med mera är lättillgängligt och -förståeligt. 
o Minska antalet fakturor från de 10 största leverantörerna. 
o Fortsätt att granska fakturor, enligt instruktionen som levererats i samband med 

granskningen, för att minska antalet felaktiga fakturor. Skapa en rutin för detta som 
fungerar i verkligheten. Gör stickprover. 

• Leverantören 
o Öka dialogen med leverantörerna under avtalstiden kring faktureringen för att 

säkerställa korrekta fakturor. Gå igenom fakturainformation med mera så att det blir rätt 
och enkelt för fakturaattestanten att kontrollera fakturan mot avtal. 

o Skapa rutiner så att leverantören inte fakturerar fel. Interna och tillsammans med 
leverantören. 

o Säkerställa att leverantörer märker fakturorna korrekt.  
Förslag: en lättförståelig information om innehåll och vilka benämningar som ska anger 
samt eventuellt i vilka fält, genomgång på uppstartsmötet, fakturatest inledningsvis vid nytt 
avtal, kontroll efter tex 3 månader med mera. 

o Se till att leverantören bistår med underlag till uppföljningen så som statistik, information 
med mera. 

• Beställare 
o Öka leverantörstrohet - köp från upphandlade leverantörer. 
o Smedjebacken har planerat in beställarutbildning sedan tidigare. Här uppmuntrar vi att 

göra detta kontinuerligt. Beställarutbildning ökar leverantörs- och avtalstroheten samt 
löser strukturella problem som att inte handla spontant i den närmsta affären.  

o Eventuellt begränsa antalet beställare och/eller kvalitetssäkra dem. 
• Avtalsdatabasen. 

o Alla avtal ska ligga i avtalsdatabasen. Det kan finns något undantag men huvudregel är att 
alla ska ligga där. Alla avtal behöver dock inte publiceras för beställarna. 

o Addera sökord för att lättare hitta i avtalsdatabasen. 
o En kort sammanfattning av avtalet bör vara lättillgängligt för beställarna. 

• Fakturan 
o Fakturaunderlag, så som kopia på underleverantörers fakturor och material, ska vara 

enklare att få fram.  
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o Bra att även ha med beställningen med fakturan eller att de kopplas på något sätt. Borde 
vara ett krav när beställningssystem saknas. 

o Avtalsnummer på fakturan är ett måste. I avtalet bör det framgå att fakturan inte betalas 
om avtalsnummer inte är med. 

 

4.3 Övrigt 
• Tips angående förbrukningsmaterial vs byggmaterial. Klargör i avtalet vad som är vad. Det som 

finns kvar när arbetet är klart, räknas som byggmaterial, tex spik och lim. Övrigt är 
förbrukningsmaterial tex täckpapp. Flera gånger har de fakturerat för förbrukningsmaterial fast det 
ska ingå. 

• Förslag: beställningen "skickas med" (kopplas till) fakturan. Så att all information finns samlad. 
• Går det att finna mer samordning med andra kring upphandling? 40-50 upphandlingar per år är 

väldigt mycket för en så pass liten upphandlingsenhet. 

 

4.4 Förslag på framtida granskningar/åtgärder 
Genomgången och analysen som nu är gjord är en bra första del att göra för att få en grundläggande 
förståelse för vad som fungerar och vad som kan utvecklas. För att komma vidare behöver man titta 
närmre. Här följer några förslag: 

• Hur takvolymer, rangordning och direktupphandlingsgränsen efterlevs. 
• Översyn av informationen till leverantörer på krav på fakturans innehåll. När felaktigheter 

uppmärksammas – informera leverantörer för kommande fakturor. 
• Kontrollera hur det fungerar kring godkännandet av tillkommande underleverantörer i ett avtal. 
• Avtalstrohet. Går inte i dagsläget för att det inte går att koppla fakturorna till avtal. 
• Personalliggare. 
• Hur ser avtalstexterna ut? Går det att underlätta uppföljningen genom att utveckla dem? 
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Analysen och rapporten är framtagen i maj 2022 av Avtalsförvaltning AB på uppdrag av Länsstyrelsen 
Dalarna (Upphandlingsdialog Dalarna). 



AVTALSUPPFÖLJNING



Analys av leverantörsreskontra och avtalsregister 2021
Sammanfattning i siffror

(Totalt fakturerat: ca 244 000 000 kr) 

Totalt fakturerat: 146 530 805 SEK (efter rensning1))

Totalt antal fakturor: 30 043 st

Antal leverantörer: 848 st

Fakturans storlek i snitt:  5821 kr

Fakturor per leverantör i snitt: 29st

1)Borttag av myndigheter, kommuner, kommunförbund m m

Övrigt intressant:
54% (16 703 fakturor) är inte e-fakturor



Exempel på åtgärder utifrån Spendanalys
(dessa bör naturligtvis utredas närmare):

ÅTGÄRD SPARPOTENTIAL KOMMENTAR

Konvertera samtliga leverantörer 
till e-fakturering

1 630 700kr Beräknat på en besparing om 100 kr per 
fysisk faktura 

Öka leverantörstroheten (78%) –
köp från upphandlade 
leverantörer

2 300 000 – 3 900 000kr Erfarenheter visar på besparing om 7–
12% i minskad kostnad vid 
konkurrensutsättning

Fokuserad avtalsuppföljning på 
de 10 utvalda största 
leverantörerna

2 300 000 – 6 900 000 kr Statistik visar på 5 – 15 % minskad 
kostnad vid uppföljning och kontroll

Minska antalet fakturor med 50% 
från de 10 största

8 000 kr 6 kr per faktura (men ej flera avtal på en 
faktura)



Kommentarer och rekommendationer till spenden

1) 1,2% av leverantörerna står för 42% av fakturorna

a) säkra i första hand att dessa har e-faktura

b) titta också på om det går att minska antalet fakturor

2) 78% leverantörstrohet

a) Vår rekommendation är att fokusera på att konkurrensutsätta (d v s upphandla) inom de områden där de största 
volymerna ligger

3) Idag saknas avtalsuppföljning och leverans- och fakturakontroll är troligen mycket begränsad.

a) Se till att samtliga avtalsdokument finns tillgängliga för beställarna (köparna)

b) Utbilda och informera kring avtalen och vilka kontroller som måste göras i samband med beställning och 
fakturabetalning

c) Starta med en strukturerad avtalsuppföljning på de tio största (volymmässigt) leverantörerna



De fyra granskade leverantörerna

Bygg, leverantör 1

44 fakturor varav 3 fakturor inte gick att granska. 
Totalt 1 875 000 kr

16% av fakturorna var rätt

143.481 kr för mycket fakturerat = 7,5% 
överdebitering.

Bygg, leverantör 2

1 faktura. Totalt 54 000 kr

770 kr för mycket fakturerat

Måleri, leverantör 1

 13 fakturor. Totalt 367 000 kr

 927 kr för lite fakturerat

Måleri, leverantör 2

 3 fakturor. Totalt 102 000 kr

 2 326 kr för mycket fakturerat

Sammanfattning åtgärder:

Verksamheter och avtalsägare har blivit informerade om detta och utifrån det har ytterligare 
avstämningar gjorts med andra leverantörer där vi på upphandling har deltagit och stöttat.
Avvikelsen för byggleverantör 1 avser främst bostadsanpassningen där verksamheten tagit in 
särskilt offert från leverantören och inte använt ramavtalet. Därav rapporteras den stora 
avvikelsen.

Miljö och Bygg har sett över och ändrat sina rutiner för Bostadsanpassning och kommer att gå 
över till att arbeta med kontantbidrag.



RAPPORTEN-NULÄGE

Chefer i kommunkoncernen har tagit del av innehållet och de brister som 

identifierats.

Enkät har skickats ut för att få in reflektioner och förslag på åtgärder.
”Vi måste bli bättre på att följa upp avtal och granska fakturor”

”Det finns mycket pengar att spara”

”Få in fler leverantörer i e-handel”

”Fler leverantörer måste e-fakturera”

”Resursbrist, anställ en avtalscontroller”

Miljö och Bygg har sett över och ändrat sina rutiner för Bostadsanpassning och 

kommer att gå över till att arbeta med kontantbidrag.



ARBETET FRAMÅT

Sanktionstrappa

Öka elektronisk handel

Utbildning i avtalsuppföljning

Tillsätta arbetsgrupp



SANKTIONSTRAPPA

Förslagsvis i upphandlingar så regleras någon form av sanktionstrappa som ska följas 

om det finns brister i leveranser eller utförandet mot vad som avtalats. 

En sanktionstrappa ger möjlighet till dialog och rättelse innan det blir aktuellt med 

stegvisa sanktioner som blir alltmer kännbara. En sanktionstrappa kan se ut så här.

Sanktionstrappa: 

1. Dialog eller reklamation. 

2. Vite eller prisavdrag. 

3. Uppsägning av avtal. 

4. Hävning av avtalet samt eventuell polisanmälan

Det första steget vid ett fel är att uppmärksamma leverantören om felet, och begära 

att få det åtgärdat.

Det andra steget är att överväga att göra ett prisavdrag för att täcka de kostnader 

som uppstått på grund av felet. Vite är en vanligt förekommande sanktion vid försening 

av leveransen.

Det tredje steget är att använda eventuella uppsägningsklausuler för att säga upp 

avtalet.

Det fjärde och mest ingripande steget är att häva avtalet. Huvudregeln är dock att 

hävning endast får ske om avtalsbrottet är väsentligt.

Samtal med leverantör

Vite eller prisavdrag. 

Uppsägning av avtal. 

Häva avtal och 

ev polisanmäla 



ÖKA ELEKTRONISK HANDEL

Ansluta fler leverantörer till e-handel

Fler e-fakturor

Göra brevutskick

Skapa intern rutin för uppföljning vid avvikelser



UTBILDNING I AVTALSUPPFÖLJNING

Innehåll utbildning:

Avtalsförvaltning

Vad är det och varför är det viktigt?

Avtalsuppföljning

Vilka är fördelarna med avtalsuppföljning?

Hur ska vi arbeta med Avtalsuppföljning i Smedjebacken

Vad är det vi ska följa upp

Följa upp krav i avtal

Kontrollera priser och villkor

Hur hanterar vi avvikelser



TILLSÄTTA ARBETSGRUPP

Upphandlingsenheten leder och förvaltningsekonomer utför inköps- och fakturakontroll.

Arbetsgruppen analyserar och prioriterar arbetet framåt.

Rutin fakturagranskning kan bli aktuell att ta fram.

Träffas en gång per kvartal

Initialt uppdrag: 

Att utifrån spend ta fram topp 10 största leverantörer och varje kvartal ta 10 st 

stickprovsfakturor för kontroll mot avtalade villkor.

Dessa följs sedan upp med ansvarig Beställare i verksamheterna
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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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 Kommunstyrelsen 

Lupp-undersökning 2021 

Förslag till beslut 

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 åk 7 - 9 på kommunens högstadieskolor 

och åk 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 

Klicka eller tryck här för att ange text. 

 

Evamari Anestedt 

Chef medborgarservice 

Beslutet ska skickas till 

Hannele Mustonen 
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Inledning 
Ungdomspolitiken utgår från att alla ungdomar i åldern 13 - 25 år, måste ges de bästa 

förutsättningarna för att ha goda levnadsvillkor, möjlighet att forma sina liv och inflytande 

över samhällsutvecklingen. För kommuner och regioner är ungdomspolitiken endast 

vägledande men genom Barnkonventionen som är lag, ställs stora krav på kommunernas 

arbete med barn och unga. 

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 åk 7 - 9 på kommunens 

högstadieskolor och åk 2 på gymnasiet. I oktober 2021 genomfördes Lupp-enkäten bland 

kommunens ungdomar och utifrån resultatet kombinerat med kompletterande undersökningar 

tas en ny handlingsplan fram. Handlingsplanen redovisar en serie aktiviteter på operativ nivå 

som är pågående, påbörjade eller planerade.  

Syftet med Lupp är att bidra till ett aktivt arbete med ett ungdomsperspektiv genom kunskap 

om unga av unga samt att se hur arbete och riktade insatser riktade mot unga upplevs samt 

genom resultatet utveckla insatser för att på ett långsiktigt perspektiv nå förbättrade och 

hållbara livsvillkor för unga.  

Lupp är också kopplat till FN:s konvention om barnens rättigheter- barnkonventionen, lag i 

Sverige samt Agenda 2030:s 17 globala mål. 

Genom Lupp får kommunen: 

 Kunskap om unga och ungas livssituation samt om deras erfarenheter och synpunkter 

 Underlag till beslutsprocesser som rör unga 

 Indikatorer och prioriteringar för åtgärder och uppföljningsarbetet 

 Underlag i medborgardialoger 

 

 

UNDERSÖKA

ANALYSERA

ÅTGÄRDAUPPFÖLJA

UTVÄRDERA
Cirkulärt 

arbetssätt 
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Bakgrund och syfte 
I Smedjebackens kommun finns ett politiskt beslut på att Lupp ska genomföras vart tredje år, 

med syfte att ge kommunen ett verktyg för att vidareutveckla en kunskapsbaserad och 

sektorsövergripande ungdomspolitik och på så sätt öka ungas delaktighet och inflytande i 

samhället. Målområden för arbetet med att förbättra levnadsvillkoren lokalt är: 

 ungas sociala samvaro ska kännetecknas av trygghet, engagemang och framtidstro 

 unga ska ha möjlighet att leva ett gott liv och känna sig delaktiga 

 ungas fysiska, psykiska och sociala hälsa ska vara god 

 unga ska få sitt ungdomsperspektiv beaktat i frågor som berör just unga i den hållbara 

samhällsutvecklingen 

Lupp - Hälsa 
En god och jämlik hälsa, både fysiskt och psykiskt, är en grundförutsättning för att nå det 

ungdomspolitiska målet att alla unga ska ha goda levnadsvillkor.  

I Lupp på frågan om hur nöjda unga är med sitt liv så svarar majoriteten, både tjejer och killar 

att de är ganska/mycket nöjda med vad gäller kompisar, familjen och livet som helhet. 

Tjejerna är dock mindre nöjda än killarna och gymnasietjejerna är minst nöjda, speciellt med 

livet som helhet. Vad gäller den självskattade hälsan på hur de mår eller känner sig så är 

resultatet väldigt högt bland killarna, deras hälsa är ganska/mycket god både på högstadie- 

och gymnasienivå. Däremot sjunker andelen när det gäller tjejerna både på högstadie- och 

gymnasienivå, främst bland gymnasietjejerna. De besvär som påverkar deras mående är 

stress, nedstämdhet, sömnproblem, huvudvärk och magont.  

Lupp - Covid-19 pandemin 
Coronaviruset nådde landet i februari 2020 och svaren i enkäten är därmed till viss del 

påverkade av den då rådande situationen samt att smittskyddsåtgärderna påverkade 

grundskolan och därmed ungas vardagsliv. De största förändringarna handlade om att de 

sociala kontakterna, möten med andra människor och kompisar minimerades, fritiden 

försämrades, skolsituationen blev sämre samt att möjligheten till sommarjobb uteblev för 

många.  

Rapporten från Lupp finns att läsa på: www.smedjebacken.se/lupp 

 

Handlingsplan 
Utifrån rapporten från Lupp är en handlingsplan framtagen som beskriver kommunens och 

externa verksamheters arbete fram till 2024.  

Elevhälsan 
Elevhälsans grunduppdrag är att förebygga och främja god hälsa för elever i grundskolan. 

Genom att arbeta mer på gruppnivå så når elevhälsan fler elever och kan på så sätt sprida 

livsstilsfrågorna mer för att ge barn och unga en chans till god hälsa och optimal prestation. 

Aktivitet  

Ung livsstil - Förebyggande och hälsofrämjande arbete med livsstilsfrågor, där unga får 

kunskap om hur levnadsvanor hänger ihop med hälsa och prestation. Unglivsstil genomförs i: 

 

 årskurs 2 och 4, 7 och 9 

http://www.smedjebacken.se/lupp
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 årskurs 5 - Ung livsstil samt grupp gällande relationer och trygg på nätet 

 årskurs 8 - grupp kring alkohol och sexuella trakasserier  

De tidigare insatserna på individnivå fortsätter som tidigare så som Ester – screening med 

målet att tidigt upptäcka normbrytande beteende.  

Ungas inflytande: Gruppinsatsen Ung livsstil bygger på elevernas delaktighet, de kan ställa 

frågor, komma med egna synpunkter eller ställa frågor inom visst tema anonymt och lägga i 

förslagslåda.  

Kost 
Kosten påverkar inte bara den fysiska hälsan utan har även stor inverkan på vår mentala hälsa 

och vårt känsloliv. Grunden för ett skolbarns vardagskost är frukost, skollunch o middag. 

Resultatet ur lupp visar att tjejer hoppar över frukost och lunch i högre grad än killar i 

respektive årskurs och frukostmåltiden är den måltid som flest unga hoppar över. Maten är för 

övrigt det området där unga upplever att de inte får vara med och påverka. 

Kostavdelningen 

Aktivitet: 

 Elevens val- var 7:e vecka får eleverna ett röstkort som de får välja 3 favoriträtter, 

vinnande rätt serveras på utsedd dag. Genom delaktighet och möjligheten att få 

påverka lunchen så att fler elever äter. Uppstart har skett under 2022.  

 Matråd – medverkar på elevråd vid behov 

 Eventuellt kan det bli aktuellt med frukost för åk 7-9. 

Ungas inflytande: Lyssnar in åsikter från eleverna på matråd eller ifrån elevråden 

Fritid 
Fritid är en viktig del i unga människors liv då det skapar en känsla av sammanhang och 

möjlighet att utveckla sin egen identitet. Att ha en meningsfull fritid hjälper till att bygga upp 

självkänsla, framtidstro och ambitioner samtidigt som den skapar en grund för utveckling 

både på ett personligt och socialt plan, vilket i förlängningen också kan ha inverkan på 

framtida vägval. 

Fritidsavdelningen  

Aktivitet: 

 After school i Barken Arena, unga får tillgång till fotbollshallen där de kan vistas i 

väntan på träning, göra läxor, prova olika aktiviteter, Fritidsbanken finns på plats för 

utlåning av utrustning, mellanmål finns att tillgå och trygga vuxna finns på plats. En 

mötesplats där unga har möjlighet att vistas efter skolan samt en rörelsesatsning för att 

skapa intresse för föreningslivet. Aktiviteten var på prov under hösten 2022. 

 Gilla Rörelse RF-SISU- rörelsesatsning i skolorna fortsätter. 

 Lovaktiviteter under alla skollov med möjlighet att prova på olika föreningsdrivna 

idrotter. Klubbar och föreningar öppnar upp sina verksamheter under loven med 

kostnadsfria aktiviteter för att bidra till meningsfull fritid för unga samt att 

Fritidsbanken finns tillhanda för utlån av utrustning, antingen på plats för aktiviteten 

eller i sin butikslokal. Fritidsaktiviteter för LSS pågår med under hela året, 

 Skolavslutning- 2023 

Ungas inflytande: Alltid i dialog med unga eftersom dialog, delaktighet och samverkan 

håller idrotten levande.  
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Fritidsgårdarna Haket och Allra bästa fritidsgården – ABF Dala-Finnmark  

Aktivitet:  

 Cykelprojekt, Ridprojekt, Fiskeprojekt, Kopparbo sommarläger 

 Skapa gemenskap bland unga, inspirera och motivera till rörelse, glädje och motion 

samt få kunskap i projektämnena. Motverka utanförskap genom inkludering. 

Aktiviteter pågår året runt med olika teman och efter intresse 

 Flytt har skett till nya lokaler vid årsskiftet 22/23, iordningställa lokalerna, 

ungdomarna är delaktiga med idéer, önskemål och utformning av hur de vill ha sin 

fritidsgård. 

Ungas inflytande: Ungdomarna är delaktiga i planerandet av verksamheten vilket leder till att 

den utvecklas i den riktning som ungdomarna själv önskar och därigenom blir mer attraktiv 

för fler besökare.  

Kultur- Bibliotek 
Aktivitet: 

 San Siro projekt: ”I skuggan av San Siro” med 4 föreläsningar av idrottsprofil, 

filmvisning, temat kretsar kring bland annat fysisk och psykisk hälsa. Föreläsarens bok 

delas ut till elever i åk 8,9 och gymnasiet. Uppstart under vt-22 - avslut ht-23 

 Biblioteket särskild uppmärksamhet åt barn och ungdomar för att främja 

språkutveckling och stimulera till läsning. 

 Lovaktiviteter för olika åldrar ex konstkollo på Meken för +13. 

 Spelprovning- Gaming och brädspels eftermiddagar på Werner Aspenströms bibliotek. 

Skapa mötesplats för unga som vill spela spel, tv-spel och brädspel även prova på 

rollspel. Åldersinriktning åk 4-6, 7-9, +15 år, både tjejer och killar.  

Ungas inflytande: unga får ge förslag på önskade spel och vad de skulle vilja ha för 

aktiviteter med kulturella inslag. 

Medborgarservice, Personal- och kansliavdelning 
Aktivitet:  

 Feriearbete samordnas av kommunstyrelsens förvaltning. 

 Unga kommunutvecklare- feriejobb Unga ska få kunskap och inblick i den 

kommunala verksamheten. Unga kommunutvecklare är ett feriearbete som syftar till 

att öka ungas inflytande och delaktighet, 

 Ta tillvara på ungas engagemang och innovationskraft genom att låta dem arbeta med 

olika utvecklingsfrågor 

 Deltagande av ungdomssamordnaren på elevråd och andra projekt och aktiviteter som 

pågår ute i organisationen, Lupp-enkätanalysering med hjälp av praoelever, AMK-

arbetsmarknadskunskap, demokratihörna, deltagande på evenemang i kommunen för 

att göra marknadsundersökningar  

Ungas inflytande: Unga kommunutvecklare ska få komma med förslag på hur kommunen 

kan förbättras och komma med förslag därmed får vi in ungdomsperspektivet i viktiga frågor i 

kommunen.  
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Miljö och bygg  
Aktivitet:  

 Barnchecklista - vid varje ny detaljplan sker en genomgång av checklistan för att 

utreda om åtgärden berör barn/ungdomar. Detaljplanen kan komma att revideras 

utifrån de behov som framkommer utifrån svaren eller om kompletterande dialoger 

behövs.  

 Att få ett barn och ungdomsperspektiv vid planering av nya områden och byggnationer 

Ungas inflytande:  Fysiska dialoger med barn och unga sker om behov uppkommer vid 

detaljplanering även under pågående planprocess. Dialogen leds av planarkitekt, stadsarkitekt 

och miljö och byggchef. 

Grundskolan 
Skolan är en central arena för unga och är stor del av deras uppväxt och deras fysiska och 

psykiska arbetsmiljö. Skolans mest uppenbara roll är den som kunskapsförmedlare men 

skolan är också en social arena där den sociala samvaron med relationer, samhörighet tränas 

dagligen. För att alla elever ska tillförsäkras en utbildning av hög kvalitet där skolmiljön är 

såväl trygg som jämställd är det därför angeläget att skolor bedriver ett aktivt och långsiktigt 

arbete med jämställdhet kopplat till trygghet.  

Berga- Kyrkskolan och SYV (studie och yrkesvägledare) 
Aktivitet:  

 Utbilda elevrepresentanter i elevrådsarbete varje år. Utbildningen stöds av Sveriges 

Elevråd. 

 Eleverna får lära sig att hålla möten och organisera sig, samtidigt som de övar på den 

demokratiska kompetensen som utvecklas genom delaktighet och inflytande.  

 Ständigt pågående processer och obligatoriskt arbete med systematiskt kvalitetsarbete 

för att främja alla elevers utveckling och lärande, arbetsmiljöarbete där det ingår att 

motverka diskriminering och trakasserier, värdegrundsarbete och likabehandlingsplan 

så att barn och unga behandlas utifrån sina förutsättningar så att de får lika rättigheter 

och möjligheter.  

 Motivationslyftet startades upp hösten 2019 - tränar elevers självledarskap och 

självmotivation. Metodiken och materialet utgår från läroplanen och konventionen för 

barn. Arbetssättet involverar hela skolan, all personal och vårdnadshavare. Pågår i åk 

4-9. 

 Hälsovecka med föreläsning och aktiviteter som främjar rörelse. 

 Trygghetsenkät med trygghetsvandring på högstadieskolorna. 

 Brandsäkerhetsövning i samarbete med Räddningstjänst och trygghetschef. 

 Unga Ögon- 2023, ett samarbete mellan skola/SYV näringsliv och företagarföreningen 

elever i åk 8. Lokala företagare besöker skolan och presenterar sig sen får eleverna ett 

fadderföretag tilldelat till sig som de sedan presenterar på lokal mässa i april. 

Företaget blir då presenterat och sett från unga ögon. Eleverna gör sin prao på 

företaget. Eleverna är delaktiga i hela arbetsprocessen. 

Ungas inflytande: Genom dialog med eleverna via klassråd, elevråd får eleverna göra sin röst 

hörd. I skolan finns det en ständigt pågående dialog mellan skolans personal och elever.  
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Externa aktörer - Svenska kyrkan Bärke Pastorat  
Bärke pastorat har under lång tid arbetat med aktiviteter för barn och unga. Den psykosociala 

hälsan har stort fokus i kyrkans arrangemang och samverkan med kyrkan ses som en viktig 

del för att förbättra livsvillkoren för gruppen unga. 

Aktivitet: 

 Ungdomsgrupp 14 - 19 år - träffar med olika teman varje onsdag. Mötesplats för 

gemenskap, där unga får samverka, samtala i en stödjande miljö  

 Musikterapi FMT, Körverksamhet, Lägerverksamhet 

 Ungdomsverksamheten vill fortsätta samverkan och samarbetet med kommunens 

verksamheter. Ett samarbete med fritidsgårdarna, fritidsenheten och skolan ses som 

viktig då man kan komplettera varandras verksamheter med olika insatser och 

funktioner.  

Ungas inflytande: Dialog med unga vid möten, skapa delaktighet genom att ta tillvara på 

deras önskemål och forma aktiviteter utifrån behov. Unga får forma sin fritid. 

Organisering och uppföljning 
Utgångspunkt för arbetet med ungdomsfrågor sker i styrgruppen för Social hållbarhet – 

folkhälsorådet, med tillhörande arbetsgrupp för barn och unga. I grupperna deltar 

kommunvägledare med ansvar för ungdomsfrågor.  

I arbetsgruppen för unga görs kartläggning och analys av utvalda rapporter för att hitta vilka 

indikatorer som påverkar valet av insatser och åtgärder. Det är en pågående process. Arbetet 

med ungas levnadsvillkor sker i samverkan med olika aktörer ute i verksamheterna och ska 

ses som fortlöpande under de kommande åren. Uppföljning sker löpande för att sedan 

sammanställas i en rapport under hösten 2024 när nästa Lupp-undersökning genomförs.  

 

 



Lupp 2021
Lokal uppföljning av ungdomspolitiken 

Smedjebacken



Rapport sammanställd av Enkätfabriken, april 2022

” Ta hänsyn och lägg ner lite extra tid 
på att lyssna på dagens ungdomar. 
Det kan vara dina barn, släktingar 
eller främlingar. Bara att någon tar 
sig tiden att visa för oss unga att vi 
blir sedda och hörda kan hjälpa något 
enormt.”
– Tjej i högstadiet svarar på frågan om vad Smedjebacken behöver veta 
för att göra kommunen bättre för unga
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Sammanfattning
Att ha kunskap om unga och deras livsvillkor är en viktig förutsättning för kommuner-
nas arbete i alla förvaltningar och områden. Både barnkonventionen, som nu är lag, 
och Sveriges ungdomspolitik betonar vikten av att alla beslut som rör barn och unga 
alltid ska utgå från ett barn- och ungdomsperspektiv. I Sverige beslutade riksdagen år 
2014 om en ny ungdomspolitik. De nya målen för ungdomspolitiken är att alla ung-
domar (mellan 13 och 25 år) ska ha goda levnadsvillkor, makt att forma sina liv och 
inflytande över samhällsutvecklingen. Alla beslut och insatser som genomförs 
beträffande unga ska utgå från dessa mål. Tre prioriterade områden har även tagits 
fram i det ungdomspolitiska handlingsprogrammet och dessa är: ungdomars 
inflytande, egen försörjning och psykisk hälsa.

Dalarna vill bli och vara Sveriges bästa ungdomsregion. För att åstadkomma detta har 
Region Dalarna i samverkan med kommunerna tagit fram en regional ungdoms- 
strategi som Region Dalarna och samtliga kommuner i regionen har skrivit under. 
Strategin innehåller fyra mål med tillhörande prioriteringar och indikatorer samt en 
avsiktsförklaring. Målen är:

• Mål 1: Unga i Dalarna kan påverka sina egna liv, kommunen de bor i och  länets 
utveckling och ungas perspektiv beaktas i alla frågor som berör dem. 

• Mål 2: Unga i Dalarna har förutsättningar för en god och jämlik fysisk,  psykisk 
och social hälsa

• Mål 3: Unga i Dalarna har förutsättningar att leva, studera och arbeta                   
utifrån sina drivkrafter och styrkor, oavsett bostadsort. 

• Mål 4: Unga i Dalarna har förutsättningar att aktivt delta i omställningen till ett 
klimatsmart Dalarna. 

Vi rekommenderar att man läser hela rapporten för att få en mer heltäckande bild av 
ungdomars livsvillkor i Smedjebacken. Några sammanfattade reflektioner presenteras 
dock här.

Högstadieungdomar ser mer positivt på sin fritid i år

När det kommer till ungas syn på fritiden i Smedjebacken framgår det att en hög 
andel av högstadieungdomarna samt gymnasiekillarna svarar att de är nöjda med sin 
fritid totalt sett. Tjejer är generellt sett mindre nöjda än vad killar är och gymnasietje-
jerna sticker ut som klart mindre nöjda när det kommer till flera frågor om fritiden. 
Andelen högstadieungdomar som anser att det finns mycket eller ganska mycket att 
göra på fritiden har ökat från år 2018 bland både killar och tjejer. Andelen högstadie-
tjejer som svarar att de saknar fritidsaktiviteter har även minskat tydligt från år 2018. 
Gymnasietjejer är den grupp som i högst grad saknar fritidsaktiviteter (56 %). 

Intresset för inflytande i kommunen minskar

34 % av högstadieungdomarna och 40 % av gymnasieungdomarna uppger att de vill 
vara med och påverka i frågor som rör kommunen, vilket är en nivå som liknar 
regionsnittet för Dalarna 2021. Däremot har andelen högstadieungdomar som vill 
påverka tydligt minskat från år 2018. Andelen tjejer som vill påverka i kommunen har 
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tydligt minskat från 63 % år 2018 till 37 % år 2021. Även andelen högstadieungdomar 
som ser sig ha mycket eller ganska stora möjligheter att föra fram sina åsikter i kom-
munen har minskat från år 2018. I frågan om möjligheter så ser vi att gymnasiekillar 
utmärker sig som en grupp där en relativt hög andel (35 %) ser sig ha möjligheter att 
föra fram sina åsikter till dem som bestämmer i kommunen. Denna siffra bidrar till att 
Smedjebackens resultat för gymnasieungdomar i frågan ligger högre än regionsnittet 
för Dalarna. 

Även när det kommer till intresset för politik och olika samhällsfrågor så ser vi att det-
ta har minskat bland högstadieungdomarna från år 2018. När det gäller den regionala 
frågan gällande intresset för miljö- och klimatfrågor så uppger tjejer att de är intresse-
rade i klart högre grad än killar, detta gäller både högstadiet och gymnasiet.

Tryggheten i Smedjebacken

I avsnittet om trygghet så framgår det att när det kommer till utsattheten för brott och 
otrygga situationer så anger unga främst att de blivit utsatta för hot och stöld under 
se senaste sex månaderna. Färre har utsatts för misshandel eller sexuellt våld/utnytt-
jande. Killar svarar i högre grad än tjejer att de blivit utsatta för stöld. Gymnasiekillar 
sticker ut med en relativt hög andel (30 %) som utsatts för hot.

När det gäller tryggheten på olika fysiska platser i kommunen och på internet 
svarar en hög andel av unga i Smedjebacken att de alltid eller oftast är trygga hemma, 
i bostadsområdet och på träningen. Det framgår dock att tjejer i lägre grad än killar 
känner sig trygga i skolan, på internet, i centrum och i kollektivtrafiken. Endast 47 % av 
gymnasietjejerna och 58 % av högstadietjejerna uppger att de alltid eller oftast känner 
sig trygga i kollektivtrafiken.

När det kommer till utsatthet för mobbning kan vi se att detta minskat tydligt bland 
högstadietjejerna från år 2018. År 2018 svarade 45 % av högstadietjejerna att de ut-
satts för mobbning enstaka gånger eller en längre period. I årets resultat är andelen 
29 %. Även bland högstadiekillar har andelen utsatta minskat något.

Stora könsskillnader i frågor som rör hälsan

I avsnittet om hälsa kan vi se vi att det finns skillnader utifrån kön. Tjejerna skattar sin 
hälsa som mycket eller ganska dålig i högre grad än vad killarna gör. Gymnasietjejer är 
den grupp som sticker ut mest, 58 % svarar att de mår mycket eller ganska dåligt. 
Jämfört med år 2018 har andelen högstadietjejer som bedömer sin hälsa som mycket 
eller ganska bra minskat något, medan resultatet för högstadiekillar är på samma nivå 
som år 2018. Könsskillnaderna har därmed ökat. 

Även när det kommer till psykiska och somatiska besvär som stress, nedstämdhet, 
huvudvärk med mera upplever tjejerna samtliga besvär i högre grad än killarna. Över 
tid är dock förändringarna små. Andelen högstadietjejer som upplever att de har ont i 
magen har ökat något från år 2018. Högstadiekillarnas resultat är likt år 2018.

I avsnittet om hälsa framgår det även att 71 % av högstadieungdomarna i Smedje-
backen tränar flera gånger i veckan, vilket är högre än regionsnittet för Dalarna. På 
gymnasiet är andelen som tränar flera gånger i veckan eller varje dag 56 %. Över tid 
syns det att andelen högstadiekillar som tränar flera gånger i veckan har minskat     
från år 2018 medan andelen högstadietjejer som tränar lika ofta har ökat något.
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Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågors Lupp-undersökning har år 2021 
genomförts i Smedjebacken på högstadiet samt på gymnasiet i årskurs 2. Undersök-
ningen genomfördes under hösten 2021 och insamlingen gjordes genom en webben-
kät på skolorna. Insamlingen har skötts av kommunen och analys samt sammanställ-
ning har gjorts av Enkätfabriken på uppdrag av Smedjebacken.

Lupp står för lokal uppföljning av ungdomspolitiken och startades av MUCF år 2001. 
Lupp är en enkät som ska ge kommuner, stadsdelar eller regioner kunskap om ung-
as situation. MUCF erbjuder enkäten för att stötta kommuner i utvecklingen av ung-
domspolitiken. Syftet är att beslut som berör unga i kommuner ska bygga på aktuell 
kunskap om ungas situation, erfarenheter och åsikter. Lupp-enkäten erbjuds inom tre 
åldersgrupper: högstadiet 13-16 år, gymnasiet 16-19 år och unga vuxna 19-25 år. 

Svarsfrekvens

Totalt har 257 elever av 302 på högstadiet svarat på undersökningen. Svarsfrekvensen 
på högstadiet är således 85 %. På gymnasiet i årskurs 2 har 42 elever som studerar i 
Ludvika men som bor i Smedjebacken svarat på enkäten, utav totalt 93 elever. Detta 
ger en svarsfrekvens om 45 %. 

I den här typen av skolundersökningar beror bortfallet ofta på att vissa klasser inte 
har haft möjlighet att delta i enkäten eller att elever varit sjuka. 

Bortfallsanalys

För vissa frågor finns det internt bortfall, det vill säga att ungdomar på grund av olika 
anledningar valt att inte besvara vissa frågor i enkäten. Det rör sig oftast om några få 
procent, men varierar något mellan frågorna. Exempelvis kan det bero på att elever 
bedömt frågor som irrelevanta eller känsliga. Detta är dock vanligt förekommande i 
undersökningar av liknande slag.

Analys 

Enkätfabriken har analyserat och sammanställt resultat för att i denna rapport ge 
en bild av ungdomarnas upplevelser. Rapporten innefattar först och främst statistik 
uppdelat på ålder och kön. Jämförelser med avseende på andra faktorer än kön ingår 
också och möjliggör för en större förståelse om ungdomars villkor och möjligheter i 
samhället. Sådan kunskap är viktig för att kunna arbeta vidare med förändring och för 
att kunna anpassa insatserna. Observera att nedbrytningar (detaljerade svarsgrupper) 
endast redovisas om minst 10 personer har svarat i den aktuella gruppen. 

Rapporten innefattar även jämförelse med resultatet från år 2018. Observera att 
resultat för 2018 endast finns för högstadiet, då det finns för få svar från gymna-
sieungdomar i tidigare års Lupp-data. 

Bakgrund och syfte
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I enkäten finns en fråga om respondenternas könsidentitet. Utöver alternativen kille 
och tjej fanns även alternativet ”annan könsidentitet”. Att vi endast redovisar 
skillnader mellan de som identifierar sig som killar eller tjejer beror på att de som 
svarat ”annan könsidentitet” är väldigt få till antalet. 

Jämförelser med Dalarnas regionsnitt för Lupp 2021

I den löpande texten samt i tabeller anges även jämförelser med regionsnittet i 
Dalarna för Lupp 2021. Snittet i Dalarna innefattar totalresultatet för de kommuner 
i region Dalarna som deltog i Lupp år 2021. Syftet med jämförelsen är att kunna se 
kommunens resultat i förhållande till övriga kommuner i regionen. I rapporten tas 
snittet i Dalarna upp i utvalda frågor där det bedöms vara relevant att jämföra 
resultatet.

Läsanvisningar

Rapporten är indelad tematiskt i de områden som finns i Lupp-enkäten: A. Bakgrunds-
frågor, B. Fritid, C. Skola, D. Politik och samhälle E. Trygghet, F. Hälsa, G. Arbete och 
H. Framtid.

För att göra materialet mer överskådligt tas de mest relevanta jämförelserna och 
nedbrytningarna fram. Vad som även kan vara viktigt att uppmärksamma är att en del 
svarsalternativ uteslutits i redovisningen. Detta har gjorts för att göra resultatet mer 
överskådligt. Observera också att vissa diagram redovisar resultatet totalt eller totalt 
per kön. 

Notera även att maskinella avrundningar kan förekomma i rapporten. Det handlar då 
om enstaka procent.

  Svarsfrekvensen 
är 85 % på 

högstadiet och  
45 % på gymnasiet
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82% Heterosexuella
1% Homosexuella

4% Bisexuella
13% Övrigt/annat/

vill ej svara

14% totalt har en 
långvarig nedsatt 

funktion

45% tjejer
51% killar

3% annan könstillhörighet

A. Bakgrundsfrågor

Frågor om bakgrund och familj

I den första delen ställdes några frågor om ungdomarna och deras familjesituation. 

Som det framgår av bilden nedan är det 51 % killar och 45 % tjejer som svarat på en-
käten. 3 % har en annan könsidentitet än tjej/kille. Totalt sett svarar 14 % att de har en 
långvarig nedsatt funktion eller sjukdom.

I tabell A5 på nästa sida framgår det att 88 % av ungdomarna som svarat själva är 
födda i Sverige. 

Om de svarande:
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A6. Vad gör din/dina föräldrar huvudsakligen?

A5. Var är du och dina föräldrar födda?

A4. Har du någon sjukdom eller någon nedsatt funktion, som inte är tillfällig, och 
som innebär att du har svårigheter att delta i olika aktiviteter, t.ex. i skolan, med 
vänner eller på din fritid?

12%

82%

6%

13%

85%

1%

16%

79%

5%

17%

83%

0%
0%

25%

50%

75%

100%

Ja Nej Vill inte svara

Tjej, högstadiet
Kille, högstadiet
Tjej, gymnasiet
Kille, gymnasiet

A5a. Du angav att du inte var född i Sverige. Hur länge har du bott här?

Sverige Norden Europa
Utanför 
Europa

Du själv 88% 0% 3% 9%

Förälder A 83% 2% 4% 12%

Förälder B 83% 1% 3% 13%

Procent

10 år eller längre 51%

4-9 år 37%

0-3 år 11%

Förälder a Förälder b

Arbetar 90% 82%

Studerar 5% 4%

Föräldraledig 0% 1%

Arbetslös 1% 3%

Långtidssjukskriven/sjukpensionär 1% 2%

Ålderspensionär 0% 0%

Annat 1% 3%

Vet inte 2% 5%
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Ekonomi

En majoritet av ungdomarna svarar att de inte är oroliga för sina föräldrars ekonomi, 
se diagram A7. Det är dock en del som svarar att de är ganska eller mycket oroliga. 
Tjejer på gymnasiet är oroliga i klart högre utsträckning än övriga grupper. 

Vidare framgår det i diagram A8 att 14 % av både killar och tjejer i högstadiet svarar 
att det en eller flera gånger hänt att de inte kunnat göra eller köpa något som många 
andra i deras ålder gör eller köper för att familjen inte haft råd. Tjejer på gymnasiet 
svarar i högst grad att det hänt minst en gång (27%), medan 0 % av gymnasiekillarna 
anger detsamma.

A7. I vilken grad är du orolig för dina föräldrars ekonomi?

57%

36%

7%
1%

71%

24%

4%
1%

53%

21%

11%
16%

70%

26%

0%
4%

0%

25%

50%

75%

100%

Inte alls orolig Inte särskilt
orolig

Ganska orolig Mycket orolig

Tjej, högstadiet
Kille, högstadiet
Tjej, gymnasiet
Kille, gymnasiet
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A8. Under de senaste sex månaderna, har det hänt att du inte kunnat göra något 
eller inte kunnat köpa något som många andra i din ålder gör eller köper för att din 
familj inte haft råd?

6%
8%

86%

4%
10%

85%

11%
16%

74%

0% 0%

100%

0%

25%

50%

75%

100%

Ja, flera gånger Ja, en gång Nej

Tjej, högstadiet
Kille, högstadiet
Tjej, gymnasiet
Kille, gymnasiet

A9. Hur nöjd är du med din ekonomi?

Ungdomarna svarade på en fråga om hur nöjda de är med sin ekonomi. Vad som 
framgår i diagrammet nedan är att majoriteten svarar att de är mycket eller ganska 
nöjda med sin ekonomi. Gymnasietjejerna är minst nöjda med sin ekonomi, och hög-
stadiekillarna är nöjdast. 

5%

18%

45%

31%

4%
7%

40%

49%

17% 17%

50%

17%

4%

26%

35% 35%

0%

25%

50%

75%

100%

Mycket missnöjd Ganska
missnöjd

Ganska nöjd Mycket nöjd

Tjej, högstadiet
Kille, högstadiet
Tjej, gymnasiet
Kille, gymnasiet
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B. Fritid

”Vet inte riktigt men något som 
involverar många personer, kul 
och träffa nya människor”

- Kille i gymnasiet svarar på frågan om vilka fritids- 
aktiviteter som saknas i kommunen

Inom området fritid ställs frågor om hur ungdomarna uppfattar sin fritid, hur mycket 
det finns att göra på fritiden samt hur ofta de deltar i olika typer av kultur- och fritids-
sysselsättningar. 

Kommunens eller samhällets ansvar när det kommer till ungas fritid handlar dels om 
att erbjuda ett utbud med många olika möjligheter för olika åldrar och intresseinrikt-
ningar och dels om att bevaka tillgängligheten samt se till att ingen utestängs från en 
stimulerande och meningsfull fritid. Studier visar dock att vissa ungdomsgrupper i läg-
re grad deltar i olika typer av fritidsaktiviteter. Bland annat framgår det att utrikesföd-
da tjejer, unga med funktionsnedsättning, unga hbtq-personer och unga med begrän-
sade ekonomiska resurser i lägre grad är aktiva i fritidsverksamheter och föreningar.1

En studie från MUCF år 2020 visar också att det är vanligare att unga utrikesfödda, 
unga hbtq-personer samt unga tjejer upplever olika hinder att delta i fritidsaktiviteter. 
I samma studie finner man också att var tredje ung med funktionsnedsättning och var 
fjärde ung hbtq-person avstår från fritidsaktiviteter av rädsla för att bli dåligt bemöt-
ta.2

1  MUCF 2014: Fokus 14 - Om ungas fritid och organisering 
2  MUCF 2020: Ungas rätt till en meningsfull fritid – tillgång, trygghet och hinder
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Nöjdhet med fritiden

Inom området fritid ställs frågor om hur ungdomarna uppfattar sin fritid, hur mycket 
det finns att göra på fritiden i kommunen samt hur ofta de deltar i olika typer av kul-
tur- och fritidssysselsättningar. 

I diagram B0 nedan redovisas andelen nöjda med sin fritid i Smedjebacken. Gymna-
sietjejer sticker ut som den minst nöjda gruppen. Även på högstadiet är tjejer mindre 
nöjda än killar. Jämför man med regionsnittet i Dalarna är högstadieungdomarna i 
Smedjebacken lika nöjda som snittet, medan gymnasieungdomarna är mindra nöjda.

I diagram B0b på följande sida kan vi se att andelen nöjda med fritiden har ökat något 
över tid bland högstadiekillar, men är på liknande nivå som år 2018 för tjejer. Köns-
skillnaden i frågan har därmed ökat.  

B0. Hur nöjd eller missnöjd är du med ditt liv när det kommer till din fritid?
Andel som svarat ”mycket nöjd” eller ”ganska nöjd”

84%

93%

58%

91%

0%

25%

50%

75%

100%

Fritiden

Tjej, högstadiet
Kille, högstadiet
Tjej, gymnasiet
Kille, gymnasiet

B0a. Andel nöjda med sin fritid: Jämförelse med snittet i Dalarna

Smedjebacken 
högstadiet

Dalarna 
högstadiet

Smedjebacken 
gymnasiet

Dalarna 
gymnasiet

88% 88% 78% 85%
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B0b. Andel nöjda med sin fritid: Jämförelse över tid, högstadiet*

När det handlar om hur mycket det finns att göra på fritiden så framkommer i dia-
gram B1 att tjejerna är mindre nöjda med utbudet än killarna. 38 % av högstadietjejer-
na och 84 % av gymnasietjejerna svarar att det finns ganska eller väldigt lite att göra 
på fritiden. 

22%

40%

32%

6%

25%

49%

21%

5%
0%

16%

58%

26%
30%

48%

22%

0%
0%

25%

50%

75%

100%

Väldigt mycket Ganska mycket Ganska lite Väldigt
lite/ingenting

Tjej, högstadiet
Kille, högstadiet
Tjej, gymnasiet
Kille, gymnasiet

B1. Hur mycket eller lite tycker du att det finns att göra på fritiden?

84% 84%

89%

93%

60%

70%

80%

90%

100%

2018 2021

Tjej, högstadiet
Kille, högstadiet

* Resultat över tid finns endast för högstadiet på grund av för få svar på gymnasiet från år 2018. Detta 
gäller alla diagram över tid i rapporten. 
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B1a. Andel som svarat att det finns ”väldigt mycket” eller ”ganska mycket” att göra 
på fritiden: Jämförelse med snittet i Dalarna

Totalt 68 % av högstadieungdomarna i Smedjebacken svarar att det finns ganska eller 
väldigt mycket att göra, vilket är på en liknande nivå som regionsnittet i Dalarna. På 
gymnasiet är motsvarande andel, 51 %, lägre än snittet. 

Över tid har andelen högstadieungdomar som är nöjda med hur mycket det finns att 
göra på fritiden ökat, se diagram B1b.

57%
62%

69%
74%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2018 2021

Tjej, högstadiet
Kille, högstadiet

B1b. Andel som svarat att det finns ”väldigt mycket” eller ”ganska mycket” att göra 
på fritiden: Jämförelse över tid, högstadiet

Smedjebacken 
högstadiet

Dalarna 
högstadiet

Smedjebacken 
gymnasiet

Dalarna 
gymnasiet

68% 69% 51% 57%
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70%

64%

60%

64%

80%

91%

34%

30%

24%

27%

33%

29%

19%

9%

55%

57%

6%

9%

7%

7%

2%

12%

14%

Högstadiet

Gymnasiet

Högstadiet

Gymnasiet

Högstadiet

Gymnasiet

Högstadiet

Gymnasiet

Stämmer inte alls Stämmer delvis Stämmer helt

Det finns saker att göra men 
inget som intresserar mig

Det finns saker att göra men 
min familj säger att jag inte 
får delta

Det finns saker att göra men 
jag kan inte ta mig dit

Det finns saker att göra men 
det kostar för mycket

B2. Hur stämmer dessa påståenden in på dig?

B2a. Andel som svarat ”stämmer inte alls” jämförelse med snittet i Dalarna

Orsaker till att avstå från fritidsaktiviteter

Ungdomarna fick ta ställning till några påståenden om fritidsutbudet och orsaker att 
avstå från fritidsaktiviteter, se diagram B2. Här framgår bland annat att få instämmer i 
påståendet att det finns saker att göra men att familjen säger nej. Däremot är det fler 
som instämmer i att det finns saker att göra men inget som är av intresse. 

Jämfört med regionsnittet för Dalarna syns vissa skillnader. Exempelvis gällande "det 
finns saker att göra men det kostar för mycket", där högstadieungdomar i Smedje-
backen svarar "stämmer inte alls" i högre grad än regionsnittet. Gymnasieungdomar-
na i Smedjebacken svarar "stämmer inte alls" i lägre grad än regionsnittet gällande 
påståendet "det finns saker att göra men inget som intresserar mig".

Smedjebacken 
högstadiet

Dalarna 
högstadiet

Smedjebacken 
gymnasiet

Dalarna 
gymnasiet

Det finns saker att göra men inget som intresserar 
mig 34% 35% 30% 35%

Det finns saker att göra men min familj säger att 
jag inte får delta 80% 76% 91% 91%

Det finns saker att göra men jag kan inte ta mig dit 60% 58% 64% 62%

Det finns saker att göra men det kostar för mycket 70% 63% 64% 60%
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B3. Hur ofta gör du följande saker på din fritid? Andel som svarat ”en gång i veck-
an” eller oftare

0%

0%

1%

11%

25%

21%

22%

33%

40%

55%

66%

41%

77%

0%

1%

0%

2%

11%

18%

24%

15%

31%

42%

61%

96%

76%

0% 25% 50% 75% 100%

Går på konsert

Går på museum eller utställning

Går på teater, musikal eller
dansuppvisning

Besöker bibliotek

Spelar teater, gör musik eller dansar

Går på ungdomens hus, fritidsgård
eller liknande

Går på match eller annat
idrottsevenemang

Håller på med foto, film, tecknar/målar,
skriver, pysslar, syr eller liknande

Läser böcker, tidningar, artiklar,
bloggar eller liknande

Annat

Är ute i naturen

Spelar onlinespel, dataspel eller tv-spel

Tränar/idrottar Kille total
Tjej total

Vad ungdomarna gör och hur ofta 

I diagram B3 redovisas vilka aktiviteter ungdomarna regelbundet (minst en gång i 
veckan) sysselsätter sig med. Vad som framgår är att 3 av 4 ungdomar tränar eller 
idrottar minst en gång i veckan och att drygt 60 % är ute i naturen minst en gång i 
veckan. Det finns också vissa könsskillnader i vad ungdomarna gör på fritiden. Vad 
gäller data-, tv- eller onlinespel svarar 96 % av killarna att de spelar minst en gång i 
veckan. Motsvarande siffra för tjejerna är 41 %. Tjejer håller på med foto, film, målar, 
skriver eller pysslar samt spelar teater, gör musik eller dansar i högre grad än vad 
killar gör. Tjejer svarar även i högre grad än killar att de läser och besöker bibliotek på 
fritiden. 

Bland de som svarar att de gör något annat på sin fritid nämns bland annat umgås 
med vänner, idrotta, spela brädspel, kolla på Youtube, film, TV-serier samt ridning/
vara i stallet.

Resultatet i Smedjebacken gällande vad högstadieungdomarna gör minst en gång i 
veckan är i många fall likt snittet i Dalarna för Lupp, se tabell B3a på följande sida. Dä-
remot går högstadieungdomar i Smedjebacken på fritidsgårdar i högre grad än snittet 
i Dalarna samt spelar tv-,data- och onlinespel i något högre utsträckning. På gymna-
siet är det en högre andel ungdomar i Smedjebacken som läser, spelar tv-, data- och 
onlinespel, idrottar samt är ute i naturen, medan en lägre andel än snittet håller på 
med foto, film, målar, skriver eller pysslar. Det är även en högre andel gymnasieung-
domar i Smedjebacken som angett alternativet "annat" som svar på vad de gör på 
fritiden.
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B3a. Fritidsaktiviteter minst en gång i veckan, jämförelse med snittet i 
Dalarna

Andelen högstadietjejer som spelar teater/gör musik/dansar och läser på fritiden har 
minskat från år 2018. Vi ser även att andelen tjejer som spelar onlinespel, dataspel 
eller tv-spel har ökat från år 2018, se diagram B3b på följande sida.

Bland högstadiekillar är resultatet väldigt likt år 2018. Andelen killar som håller på 
med foto, film, målar, skriver eller pysslar och andelen killar som läser på fritiden har 
minskat något. Skillnaderna är dock små. 

Smedjebacken 
högstadiet

Dalarna 
högstadiet

Smedjebacken 
gymnasiet

Dalarna 
gymnasiet

Tränar/idrottar 76% 74% 76% 70%

Spelar teater, gör musik eller dansar 20% 23% 14% 17%

Håller på med foto, film, tecknar, målar, 
skriver, pysslar, syr eller liknande 26% 25% 11% 17%

Spelar online-, data- eller tv-spel 71% 67% 69% 53%

Läser böcker, tidningar, artiklar, bloggar 
eller liknande 34% 35% 44% 33%

Besöker bibliotek 6% 5% 9% 5%

Är ute i naturen 63% 65% 61% 54%

Går på ungdomens hus, fritidsgård eller 
liknande 22% 14% 2% 4%

Går på konsert 0% 1% 0% 1%

Går på teater, musikal eller dansup-
pvisning 1% 1% 0% 1%

Går på museum eller utställning 1% 1% 0% 1%

Går på match eller annat idrottsevene-
mang 22% 25% 24% 22%

Annat 47% 46% 53% 44%

w
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Håller på med foto, film,
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Läser böcker, tidningar,
artiklar, bloggar eller

liknande

Besöker bibliotek

2018
2021
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B3c. Fritidsaktiviteter minst en gång i veckan, jämförelse över tid, kille
högstadiet
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Saknas fritidsaktiviteter?

Ungdomarna svarade på en fråga om ifall det saknas fritidsaktiviteter där de bor, se 
diagram B5 på följande sida. 30 % av högstadieungdomarna och 36 % av gymnasie-
ungdomarna saknar fritidsaktiviteter där de bor. Gymnasietjejer anger i högst grad 
(56 %) att de saknar fritidsaktiviteter. Motsvarande siffra för gymnasiekillar är 22 %.

Ungdomarna i Smedjebacken saknar fritidsaktiviteter i liknande grad som regionsnit-
tet för Dalarna, se tabell B5a på följande sida.

Andelen högstadietjejer som saknar fritidsaktiviteter har minskat kraftigt sedan 2018 
och är nu på en liknande nivå som killarna. Även andelen killar som saknar fritidsakti-
viteter har minskat något från år 2018, se diagram B5b på följande sida.

B4. När du träffar dina kompisar på fritiden, var brukar ni då vara?
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I galleria eller i köpcentrum

Någon annanstans

På en restaurang, pub, bar eller
liknande

På ungdomens hus, fritidsgård eller
liknande

I en idrottshall/sporthall eller på annat
ställe i samband med idrott

I centrum/på stan

På sociala medier på internet

Utomhus

Hemma hos varandra Kille total
Tjej total

Var ungdomar träffas

Vad gäller var ungdomarna brukar träffa sina kompisar på fritiden är det vanligast att 
träffas hemma hos varandra. En stor andel av tjejerna, 76 %, svarar att de brukar träf-
fa sina kompisar hemma hos varandra. Bland killar är motsvarande andel lägre, 63 %.  
62 % av killarna anger att de träffas utomhus och motsvarande andel bland tjejerna är 
41 %. En större andel killar (36 %) än tjejer (26 %) anger att de brukar träffas på sociala 
medier på internet. Fler tjejer än killar träffas i centrum/på stan, på restaurang/pub/
bar, på café och i galleria/köpcentrum. 
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B5a. Andel som saknar fritidsaktiviteter: Jämförelse med snittet i Dalarna
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B5. Tycker du att det saknas fritidsaktiviteter där du bor?
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B5b. Andel som saknar fritidsaktiviteter: Jämförelse över tid, högstadiet
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Ungdomarna kunde även i fritext skriva vad för fritidsaktiviteter de saknar. Flera 
kommenterar att de saknar olika typer av sporter eller sportanläggningar, till exempel 
basket, skateboardpark, simning, gokart, downhill, fotboll, innebandy, ridning, box-
ning, volleyboll och karate. Vad gäller anläggningar så nämns downhill-bana, simhall, 
basketplan, fotbollsplan, och en cykelpark. Andra saker som nämns är bland annat 
trampoliner, fik, och olika affärer.

Mötesplatser av olika slag önskas också av flertalet ungdomar, till exempel upprust-
ning av platser där man kan vara och träffa sina kompisar och/eller göra olika aktivite-
ter tillsammans. Det finns också de som önskar aktiviteter som inte är sport, exempel-
vis föreslås en bakförening. I övrigt önskas ett motorgarage av flera ungdomar.

Vilka aktiviteter som saknas

B5c. Vad är det för fritidsaktiviteter du saknar?

– Tjej, högstadiet

”Föreningar som inte 
har med sporter att 
göra, som till exempel, 
bokklubb, bak klubb 
osv”

”Allt typ något skojigt att 
göra med kompisar, en 
gokart bana hade varit nått”

– Kille, högstadiet

– Tjej, gymnasiet

”Allt möjligt, aktivi-
tetskvällar med lekar 
osv för olika åldrar, 
konserter"

–Tjej, högstadiet

” Jag vill att fritidsgården 
ska vara öppen alla dagar 
samt att det skulle finnas 
mer aktiviteter att ta del 
av både där och på andra 
ställen. Kanske att det 
skulle anordnas olika ty-
per av evenemang så som 
konserter och turneringar. 
Kanske resor.”
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Medlemskap i föreningar

I Sverige har andelen unga som är medlemmar i en förening eller anger att de har 
ett intresse för ett föreningsmedlemskap minskat de senaste åren. Föreningslivet i 
Sverige når inte en lika stor andel unga som det tidigare gjort och unga är även i lägre 
utsträckning med i flera föreningar. Ju äldre undersökningsgruppen är bland 10–19 
åringar, i desto högre grad gäller detta1. I Smedjebacken svarar totalt 46 % av hög-
stadieungdomarna att de är medlemmar i någon förening. Andelen på gymnasiet är 
tydligt lägre, 34 %. 

Andelen ungdomar i Smedjebacken som är föreningsmedlemmar är lägre än snittet i 
Dalarna, se tabell B6a. I diagram B6b på nästa sida ser vi även att andelen högstadie-
ungdomar som är föreningsmedlemmar har minskat tydligt från år 2018.

1  MUCF 2020: Ungas rätt till en meningsfull fritid – tillgång, trygghet och hinder
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B6. Är du medlem i någon förening? Andel ”ja”

B6a. Andel som svarat att de är föreningsmedlemmar: Jämförelse med snittet i 
Dalarna

Smedjebacken 
högstadiet

Dalarna 
högstadiet

Smedjebacken 
gymnasiet

Dalarna 
gymnasiet

46% 53% 34% 47%

w
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B6b. Andel som är medlem i en förening: Jämförelse över tid, högstadiet
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Kollektivtrafiken 

I Dalarna ställdes även en regionspecifik fråga om huruvida kollektivtrafiken passar 
ungdomarnas behov av att ta sig till och från olika platser, se diagram B7 på följande 
sida. 

Vad som framgår är att majoriteten av ungdomarna i Smedjebacken anser att kollek-
tivtrafiken passar deras behov av att ta sig till och från skolan. Andelen som svarar 
att det passar deras behov att ta sig till andra platser är lägre. Totalt 22 % av högsta-
dieungdomarna och 7 % av gymnasieungdomarna svarar att kollektivtrafiken passar 
deras behov av att ta sig till fritidsaktiviteter. 17 % av högstadieungdomarna och 
13 % av gymnasieungdomarna svarar att kollektivtrafiken inte passar deras behov alls 
och gymnasietjejer svarar detta i högst grad. Högstadietjejer anger i högst grad att 
kollektivtrafiken passar deras behov av att ta sig till och från samtliga platser, förutom 
skolan, där gymnasiekillar svarar detta i högst grad.

Jämfört med regionsnittet för Dalarna ser vi i tabell B7a att högstadieungdomarna 
i Smedjebacken anser att kollektivtrafiken passar deras behov att ta sig till samtliga 
ställen i lägre eller något lägre grad än Dalarnas regionsnitt. Endast när det gäller att 
ta sig till och från fritidsaktiviteter är andelen instämmande på en liknande nivå som 
snittet. Bland gymnasieungdomarna är det fler i Smedjebacken som anser att kollek-
tivtrafiken passar deras behov av att ta sig till skolan. I övrigt anser gymnasieungdo-
marna i Smedjebacken att kollektivtrafiken passar deras behov i lägre grad än snittet 
för Dalarna. Det är dock en något lägre andel gymnasieungdomar i Smedjebacken 
som svarat att kollektivtrafiken inte passar deras behov alls.
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B7. Kollektivtrafiken passar mina behov att ta mig till och från:
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B7a. Kollektivtrafiken passar mina behov att ta mig till och från: Jämförelse med 
snittet i Dalarna

Smedjebacken 
högstadiet

Dalarna 
högstadiet

Smedjebacken 
gymnasiet

Dalarna 
gymnasiet

Skola 55% 61% 71% 60%

Fritidsaktiviteter 22% 24% 7% 21%

Samhällsservice 9% 12% 4% 17%

Träffa vänner 35% 41% 31% 37%

Träffa släkt/familj 19% 23% 4% 22%

Längre resor 27% 32% 16% 33%

Kollektivtrafiken passar inte för att ta 
mig till något av ovanstående alter-

nativ
17% 13% 13% 17%

w
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C. Skola 
Enligt en forskningssammanställning av Skolinspektionen bygger framgångar i skolan 
och undervisningen bland annat på ett tydligt pedagogiskt ledarskap från lärarens 
sida, goda relationer mellan lärare och elever, samt att själva lärandemiljön i skolan är 
trygg och stödjande för eleverna.1 

Det tas också upp att det behöver finnas tilltro till varje elevs förmåga samt att skolan 
måste anpassa undervisningen efter varje elev.

De senaste åren har det kommit en rad publikationer gällande jämställdhet i skolan. 
Det är nämligen så att killarnas skolresultat är avsevärt sämre än tjejernas, vilket 
bland annat förklaras med begränsande normer kring maskulinitet.2 Därutöver har 
det kommit studier som visar att tjejer är mindre trygga i skolan, mår sämre och är 
mer utsatta för bland annat trakasserier och övergrepp. Flera studier pekar på att lös-
ningen på dessa problem är ett aktivt jämställdhetsarbete i skolorna, där man konti-
nuerligt utmanar destruktiva normer.3 

För att alla elever ska tillförsäkras en utbildning av hög kvalitet där skolmiljön är såväl 
trygg som jämställd är det därför angeläget att skolor bedriver ett aktivt och långsik-
tigt arbete med jämställdhet kopplat till trygghet.4

I Lupp-enkäten ställs en rad frågor om hur ungdomarna ser på sin skola – hur de trivs, 
hur de ser på undervisningen och skolmiljön samt övriga aspekter. Lupp-resultatet 
ger således värdefull information om elevernas syn på vissa aspekter, även om 
frågorna inte är heltäckande avseende skolsituationen. 

1  Skolinspektionen 2010: Framgång i undervisningen
2  SKL 2018: Maskulinitet och jämställd skola: Arbete för ökad trygghet och bättre studieresultat. 
3  Skolinspektionen 2020: Grundskolors arbete med jämställdhet
4  Skolinspektionen 2020: Grundskolors arbete med jämställdhet

”Jag tycker att skolan behöver 
handla mer om hur man är en 
vuxen människa, räkningar, lån 
och försäkring mm. (...)"
– Kille i högstadiet svarar på frågan om vad 
Smedjebacken borde veta för att göra kommunen 
bättre för unga
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C2. Vilken inriktning har ditt gymnasieprogram?

Programinriktning gymnasiet

Gymnasieungdomarna svarade på en fråga om vilken inriktning deras gymnasiepro-
gram har, se diagram C2 nedan. Fler killar än tjejer svarar att de går ett yrkesförbere-
dande program och fler tjejer än killar svarar att de går ett studieförberedande pro-
gram.

Nöjdhet med skolan och utbildningen

Ungdomarna fick även svara på en fråga om hur nöjda de är med skolan, se diagram 
C2a på följande sida. En andel om totalt 76 % svarar att de är nöjda med skolan. Tje-
jerna är tydligt mindre nöjda med skolan än killarna. 

I tabell C2b framgår att högstadieungdomarna i Smedjebacken är ungefär lika nöjda 
med skolan som Dalarnas regionsnitt, medan gymnasieungdomarna är mindre nöjda 
än snittet. Över tid kan vi se att andelen nöjda med skolan i högstadiet är på samma 
nivå som år 2018, se diagram C2c. 

Gymnasieungdomarna fick även svara på en fråga om hur nöjda de är med utbild-
ningen, se diagram C2a. 84 % av gymnasieungdomarna svarar att de är nöjda med 
utbildningen, vilket är något lägre än Dalarnas regionsnitt. Fler killar (91 %) än tjejer 
(79 %) anger att de är nöjda med utbildningen.
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C2a. Hur nöjd är du med ditt liv när det handlar om följande?
Andel ”mycket nöjd” eller ”ganska nöjd”
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C2b. Andel nöjda med skolan och utbildningen: Jämförelse med snittet i Dalarna

C2c. Andel nöjda med skolan: Jämförelse över tid, högstadiet
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Skolan 76% 74% 76% 84%

Utbildning - - 84% 88%
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C3. Hur tycker du att det stämmer in på hur det är på din skola? *
Andel som svarat ”stämmer helt” eller ”stämmer till stor del”

Trivsel och stämning

Hur elever trivs i skolan har ett nära samband med hur de upplever skolmiljön, men 
det har också ett samband med deras allmänna välbefinnande samt psykosomatiska 
hälsa.1 

I diagram C3 nedan redovisas andelen som instämmer helt eller till stor del i respekti-
ve påstående. En hög andel instämmer i att skolans personal lyssnar på elevrådet och 
tar dem på allvar samt i påståendet att de trivs med stämningen på sin skola. Tjejer          
instämmer dock i lägre grad än killar i flertalet av frågorna. 
 
På följande sida redovisas Smedjebackens resultat och snittet i Dalarna för Lupp 2021. 
Högstadieungdomarna instämmer på en liknande eller något högre nivå än regionsnit-
tet i flera av frågorna. Gymnasieungdomarna i Smedjebacken instämmer däremot i 
lägre eller något lägre grad än i snittet i flera av frågorna. 

1  Folkhälsomyndigheten: Skolbarns hälsovanor 2017-2018

*OBS! Andelen som svarat ’vet ej’ är bortplockad ur redovisningen för C3 för att ge en mer rättvis bild av 
instämmandegraden. Andelen som svarat vet ej varierar stort i frågorna och är mellan 2-30 %.

Notera även att endast högstadieelever fick svara på frågan ”Skolan uppmuntrar mig att aktivt medverka i klassråd och 
elevråd”.
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C3a. Andel som instämmer i påståenden om skolan: Jämförelse med snittet i Dalar-
na*

*OBS! Andelen som svarat ’vet ej’ är bortplockad ur redovisningen för C3a för att ge en mer rättvis bild av instämmandegraden. 
Andelen som svarat vet ej varierar stort i frågorna och är mellan 2-30.%.

C3b. Andel som instämmer i påståenden om skolan: högstadiet, Jämförelse över 
tid*
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Över tid kan vi se att det skett en positiv utveckling på högstadiet i frågorna om att 
skolan lyssnar på elevrådet och uppmuntrar medverkan i elevråd, i övrigt är resultatet 
likt år 2018.

*OBS! Andelen som svarat ”vet ej” är bortplockad ur redovisningen för C3b för att ge en mer rättvis bild av instämmandegraden. 

Andelen som svarat vet ej varierar stort i frågorna och är mellan 2-30 %.  

Smedjebacken 
högstadiet

Dalarna 
högstadiet

Smedjebacken 
gymnasiet

Dalarna
gymnasiet

Jag trivs med stämningen i min skola 70% 71% 77% 83%

Min skola agerar om en elev mobbar en annan elev 62% 58% 65% 70%

Elever och lärare bemöter varandra med respekt i 
min skola 64% 64% 79% 82%

Min skola agerar om en lärare kränker en elev 64% 60% 73% 72%

Mina lärare behandlar killar och tjejer lika 66% 65% 77% 80%

Jag har fått veta vad eleverna ska ha inflytande över/
ska kunna påverka i skolan 64% 61% 60% 65%

Skolans personal lyssnar på vad elevrådet/elevkåren 
säger och tar dem på allvar 76% 62% 74% 70%

Skolan uppmuntrar mig att aktivt medverka i klassråd 
och elevråd 55% 54% - -



31

Rasism, våld, trakasserier och mobbning

Ungdomarna fick även ta ställning till huruvida rasism, våld, mobbning eller sexuella 
trakasserier är problem som förekommer på skolan. Vad som framgår är att en 
relativt hög andel av högstadieungdomarna, och framförallt högstadietjejer, svarar 
att rasism och mobbning förekommer. Killar anger i högre grad än tjejer i respektive 
årskurs att våld förekommer och högstadiekillar anger detta i högst grad (19 %). 11 % 
av gymnasiekillarna anger att sexualla trakasserier förekommer i skolan, motsvarande 
andel bland gymnasietjejerna och högstadieungdomarna är 6-8 %.

I jämförelse med Dalarnas regionsnitt framkommer det att våld förekommer i lägre 
utsträckning på högstadiet, se tabell C3d på följande sida. På gymnasiet förekommer 
rasism och sexuella trakasserier i högre grad än snittet.

I diagram C3e på följande sida ser vi att förekomsten av problemen på högstadiet är 
på en liknande nivå som år 2018. 

C3c. Hur tycker du att det stämmer in på hur det är på din skola?
Andel som svarat ”stämmer helt” eller ”stämmer till stor del”
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C3d. Andel som instämmer i att problem förekommer på skolan: Jämförelse med 
snittet i Dalarna*

C3e. Andel som instämmer i att problem förekommer på skolan: högstadiet, 
Jämförelse över tid*
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Mobbning förekommer i min skola 16% 19% 10% 7%

Rasism förekommer i min skola 22% 22% 15% 10%

Sexuella trakasserier förekommer i min skola 8% 11% 11% 6%

Våld förekommer i min skola 16% 21% 5% 6%
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Omdöme skola

Lupp-enkäten innefattar även frågor om en rad centrala aspekter av ungdomarnas 
skolsituation, såsom skolbiblioteket, skolmiljön, skolmaten, undervisningen, lärarna, 
elevhälsovården, tillgången till datorer samt möjligheten att få extra hjälp eller stöd. 
I diagram C4 framgår att en hög andel av ungdomarna i Smedjebacken är nöjda med 
tillgången till datorer, lärarna och möjligheten att få extra hjälp. När det kommer till 
skolmaten är nöjdheten lägre, speciellt på högstadiet. Killar är mer nöjda än tjejer 
med undervisningen och skolmiljön.

I tabell C4a görs en jämförelse med snittet i Dalarna. Här framgår att högstadieungdo-
marna i Smedjebacken är nöjdare än snittet med flera aspekter. En stor skillnad 
mellan regionsnittet och Smedjebacken ser vi gällande skolbiblioteket där högstadie-
ungdomar i Smedjebacken är mycket mer nöjda. Gymnasieungdomarna är däremot 
mindre nöjda än regionsnittet gällande skolmiljön, skolbiblioteket och undervisning-
en. De är dock nöjdare än snittet med skolmaten, lärarna och tillgången till datorer.  

I majoriteten av dessa frågor är nöjdheten på liknande nivåer som år 2018 för högsta-
diet. En positiv utveckling gällande skolmaten går att utläsa ur diagram C4b.
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C4a. Nu kommer några frågor om din skola. Vad tycker du om…
Andel som svarat ”mycket bra” eller ”ganska bra”: Jämförelse med snittet i Dalarna

C4b. Nu kommer några frågor om din skola. Vad tycker du om…: högstadiet,
Andel som svarat ”mycket bra” eller ”ganska bra”, Jämförelse över tid
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om du behöver det?

elevhälsan (skolkurator,
skolsköterska eller

skolpsykolog)?

tillgången till datorer?

lärarna?

2018
2021

Smedjebacken 
högstadiet

Dalarna 
högstadiet

Smedjebacken 
gymnasiet

Dalarna
gymnasiet

skolmiljön? 75% 74% 82% 87%

skolbiblioteket? 90% 74% 76% 84%

skolmaten? 51% 44% 72% 61%

undervisningen? 84% 82% 82% 91%

möjligheten att få extra hjälp och stöd av 
lärarna om du behöver det? 85% 77% 82% 85%

elevhälsan (skolkurator, skolsköterska 
eller skolpsykolog)? 79% 78% 82% 85%

tillgången till datorer? 91% 85% 100% 95%

lärarna? 81% 82% 97% 92%
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C5a. Högstadiet: Hur mycket eller lite vill/får du som elev vara med och bestämma om föl-
jande? Andel som svarat ”väldigt mycket” eller ”ganska mycket”

Elevinflytande

Lupp-enkäten innehåller ett antal frågor som rör elevinflytande. Ungdomarna svarade 
på frågor om hur mycket de skulle vilja vara med och bestämma i skolan och hur myck-
et de anser att de får bestämma i dagsläget. Skolverket påpekar att det finns ett tydligt 
samband mellan elevers möjlighet till delaktighet och inflytande samt kunskapsresultat 
och välmående i skolan. I en utredning från 20091 framgår det att ju mer inflytande en 
elev upplever att den har om en aspekt, desto mer positivt ser eleven på den aspekten i 
skolan. Med andra ord korrelerar möjligheter till inflytande med nöjdhet.

I klassrummet är elevernas möjligheter att påverka beroende av lärarens inställning. 
Elevrådets möjlighet att påverka beslut som rör hela skolan beror på skolledningens 
inställning och vilka strukturer som finns för elevinflytande på skolan.2

I Smedjebacken ser vi att andelen unga som vill påverka är hög i både högstadiet (se dia-
gram C5a) och gymnasiet (C5b). Tjejerna svarar i högre grad än killarna att de vill påverka 
olika frågor, medan det i många frågor är fler killar än tjejer som upplever att de får vara 
med och bestämma. Gymnasiekillar svarar oftast i lägre grad än övriga att de vill vara 
med och påverka. Hur man ska arbeta i skolan är det som högstadieungdomarna anser 
att de i högst grad får vara med och bestämma om idag. Motsvarande på gymnasiet är 
skolans regler, skolmiljön inomhus och hur man ska arbeta.

1  SOU 2009:64 Flickor och pojkar i skolan - hur jämställt är det?
2  Rädda Barnen 2008: Vems röst väger mest? Barn och vuxna om elevinflytande i skolan 
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C5b. Gymnasiet: Hur mycket eller lite vill/får du som elev vara med och bestämma 
om följande? Andel som svarat ”väldigt mycket” eller ”ganska mycket”
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I tabell C5c nedan redovisas andelen som upplever att de får vara med och påverka 
i jämförelse med snittet i Dalarna. Vad som framgår är att högstadieungdomarna i 
Smedjebacken i liknande grad som snittet svarar att de får vara med och bestämma 
om flera saker i skolan. Gymnasieungdomar i Smedjebacken anser i lägre grad än 
snittet att de får vara med och bestämma om flera aspekter. Däremot är det fler gym-
nasieungdomar i Smedjebacken som upplever att de får bestämma om skolans regler.  

C5c: Andel som upplever att de får vara med och bestämma om följande: 
Jämförelse med snittet i Dalarna

Smedjebacken 
högstadiet

Dalarna 
högstadiet

Smedjebacken 
gymnasiet

Dalarna
gymnasiet

Vad jag får lära mig 31% 28% 26% 34%

Hur vi ska arbeta, till exempel grupparbete/
projektarbete 38% 36% 36% 48%

Läxorna 20% 21% 23% 30%

Proven 19% 24% 21% 35%

Schemat 20% 21% 23% 24%

Maten 17% 19% 15% 17%

Skolans “regler” 34% 27% 36% 26%

Skolmiljön inne 29% 31% 36% 32%

Skolmiljön ute 28% 28% 23% 27%
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Andelen i högstadiet som upplever att de får vara med och bestämma om olika saker 
i skolan har ökat i de flesta frågor sedan 2018. Undantaget är läxorna och skolmiljön 
(både inne och ute) samt vad eleverna får lära sig. 

C5d: Andel som upplever att de får vara med och bestämma om följande, 
högstadiet, jämförelse över tid
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” Saker som rör oss ungdomar. 
Allt från kollektivtrafik, 
trygghet och hälsa"
– Tjej i gymnasiet svarar på frågan om vad hon skulle 
vilja påverka i kommunen 

D. Politik och samhälle
Det tredje delmålet i ungdomspolitiken syftar till att unga ska få vara med och göra 
sina röster hörda, både i frågor som direkt berör dem och för samhället i stort. 

I aktuell forskning både i Sverige och i andra demokratier finns det oenigheter om 
ungas engagemang. En del menar att demokratin är hotad och att unga tappat både 
intresset och tron på möjligheten att påverka. Andra menar istället att unga är mer 
missnöjda och kritiska till dagens traditionella former för inflytande, och att det nöd-
vändigtvis inte bör ses som ett hot.1 

Vad som dock framkommer är att man inte kan se skillnader mellan äldre och 
unga avseende intresse för politik och samhälle. Däremot röstar unga i mindre ut-
sträckning än äldre och en mindre andel uppger att de är medlemmar eller aktiva i 
politiska partier eller föreningar. Fler unga uppger dock att de deltar i andra politiska 
aktiviteter, exempelvis demonstrationer. Jämfört med äldre är ungas engagemang 
mer individualiserat och många väljer bort organiserade aktiviteter. Slutsatsen enligt 
flera nya studier är att unga inte är mindre politiskt aktiva än äldre, däremot deltar 
de på andra sätt.2 

Förutsättningarna för unga att delta och påverka är även ofta sämre på grund av 
bland annat ålder, utbildning och erfarenhet. Trösklarna för deltagande kan vara 
högre då unga ofta har ett svagare politiskt kapital jämfört med vuxna.3  För att 
sänka trösklarna för engagemang bland unga är det bland annat viktigt att det finns 
kontaktytor mellan unga och organisationer samt att unga har kunskap om olika 
vägar att kanalisera samhällsengagemang.4 Samhället och kommunen får därför en 
väldigt viktig roll i att stötta unga i dessa frågor. 

1  SOU 2016:5 ”Låt fler forma framtiden” del A
2  MUCF 2019: Ungas möjlighet till inflytande på lokal nivå
3  SKL 2014: Ungas inflytande och delaktighet
4  MUCF 2021: Fokus 21: Om ungas samhällsengagemang 
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Intresse för olika frågor

Ungdomarna i Smedjebacken svarade på frågor om hur intresserade de är av politik, 
samhällsfrågor i allmänhet och av vad som händer i andra länder. Resultatet visas i 
diagram D1 nedan. Är man intresserad är också sannolikheten större att man engage-
rar sig aktivt i samhället.1 

Intresset för de olika frågorna varierar en hel del utifrån ålder och kön. Killar i gymna-
siet är de som är mest intresserade av politik (35 %) medan tjejer i gymnasiet är mest 
intresserade av samhällsfrågor (47 %). Jämfört med regionsnittet är ungdomarna i 
Smedjebacken intresserade i lägre eller något lägre grad gällande samtliga frågor. 

Jämfört med tidigare år har intresset för samtliga frågor minskat tydligt på högstadiet. 
Störst minskning ser vi gällande intresset för politik , se diagram D1b på följande sida. 

1  Amnå mfl. 2016
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D1. Hur intresserad är du av följande?
Andel som svarat ”mycket intresserad” eller ”ganska intresserad”

D1a. Andelen som är mycket eller ganska intresserade av följande: Jämförelse med 
snittet i Dalarna

Smedjebacken 
högstadiet

Dalarna 
högstadiet

Smedjebacken
gymnasiet

Dalarna
gymnasiet

Politik 16% 21% 31% 34%

Samhällsfrågor i allmänhet 22% 27% 38% 45%

Vad som händer i andra länder 42% 46% 33% 50%
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D1c. När det gäller frågor som rör klimat och miljö är jag:

Frågor om klimat och miljö

I region Dalarna ställdes även en fråga om intresset för klimat- och miljöfrågor i 
Lupp-enkäten. I diagram D1c ser vi att tjejer är mer intresserade än killar. Vid en jäm-
förelse med regionsnittet är gymnasieungdomarna i Smedjebacken mindre intresse-
rade av klimat- och miljöfrågor.
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D1d. Andelen som är mycket eller ganska intresserade av frågor som rör klimat 
och miljö: Jämförelse med snittet i Dalarna

Smedjebacken 
högstadiet

Dalarna 
högstadiet

Smedjebacken
gymnasiet

Dalarna
gymnasiet

28% 31% 22% 39%

Aktivt samhällsengagemang 

Formerna för det politiska engagemanget bland unga har som tidigare nämnts för-
ändrats under senare år. Antalet unga som väljer att bli medlemmar i politiska partier 
och som är engagerade i de traditionella folkrörelseorganisationerna har minskat. 
Tidigare nämndes även att det inte nödvändigtvis behöver vara något negativt, men 
denna utveckling leder samtidigt till att färre unga får erfarenheter av den represen-
tativa demokratins beslutsprocesser, som exempelvis gemensamt beslutsfattande. 
Dessa erfarenheter är viktiga och ses som bidragande till känslan av delaktighet, 
tillhörighet och ansvarstagande.1 Dock innebär förändringarna i formerna för enga-
gemang att vi troligtvis på sikt kommer att behöva anpassa det politiska systemet till 
dessa förändrade omständigheter.2

I Lupp-enkäten ställs inte någon fråga om politiskt engagemang i partier, men däre-
mot finns en fråga om ifall ungdomarna gjort någon aktiv politisk handling under det 
senaste året.

Vad som framgår i diagram D2 är att en väldigt varierande andel av ungdomarna 
(mellan 12- 48 %) har gillat eller delat ett inlägg om samhällsfrågor eller politik på                   
internet. Därefter är det vanligast att ha diskuterat samhällsfrågor eller politik online. 
Vi ser även att 18 % av gymnasiekillarna svarar att de tagit kontakt med någon politi-
ker eller tjänsteperson. Motsvarande andel bland gymnasietjejerna är 0 %. Vidare sva-
rar 12 % av högstadiekillarna att de har skrivit ett medborgarförslag till kommunens 
politiker. 

1  Kommittédirektiv 2014:111. Demokratisk delaktighet och inflytande över det politiska beslutsfattandet
2 MUCF 2019: Ungas möjlighet till inflytande på lokal nivå
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D2. Under de senaste 12 månaderna, har du gjort något av följande?
Andel som svarat ”ja”
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D2a. Andel som gjort följande de senaste 12 månaderna: Jämförelse med snittet i 
Dalarna

Vid en jämförelse med regionsnittet framgår det att resultatet för Smedjebacken skil-
jer sig i vissa avseenden. Exempelvis har en större andel högstadieungdomar skrivit 
ett medborgarförslag jämfört med snittet. Färre högstadieungdomar har dock gillat/
delat inlägg om samhällsfrågor/politik på internet. 

På följande sida redovisas resultatet över tid för högstadiet. Vi ser stora förändringar 
från år 2018. Färre ungdomar har gillat/delat eller diskuterat samhällsfrågor och poli-
tik online samt deltagit i demonstrationer, medan andelen unga som skrivit medbor-
garförslag har ökat från år 2018.

Smedjebacken 
högstadiet

Dalarna 
högstadiet

Smedjebacken
gymnasiet

Dalarna
gymnasiet

Tagit kontakt med någon politiker, tjänste-
man eller beslutsfattare i kommunen 8% 4% 9% 5%

Skrivit ett förslag (medborgarförslag) till 
kommunens politiker 10% 4% 2% 2%

Deltagit i demonstration 2% 3% 2% 3%

Diskuterat samhällsfrågor/politik på 
forum eller bloggar på internet 5% 8% 16% 12%

Gillat/delat inlägg om samhällsfrågor/
politik på internet 17% 22% 38% 35%
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D2b. Andel som gjort följande de senaste 12 månaderna: högstadiet, 
Jämförelse över tid
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Möjligheter att påverka

En viktig faktor för att kunna öka ungas delaktighet i kommunen och samhället är att 
unga faktiskt ser att de har möjligheter att få sin röst hörd. När unga får inflytande 
över sin vardag och görs delaktiga i det lokala samhället skickas samtidigt signaler 
om att ungas röster tas på allvar och att det är möjligt att påverka i olika frågor, vilket 
främjar framtida politiskt deltagande.1 

Vad som framgår i diagrammet nedan är att killar ser mer positivt än tjejer på sina 
möjligheter att föra fram sina åsikter till dem som bestämmer i kommunen.

42 % av högstadieungdomarna och 44 % av gymnasieungdomarna svarar ”vet ej” på 
denna fråga, vilket kan vara bra att vara medveten om.

Fler gymnasieungdomar i Smedjebacken ser sig ha möjligheter att påverka än Dalar-
nas regionsnitt, se tabell D3a nedan. 

1  MUCF 2019: Ungas möjlighet till inflytande på lokal nivå
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D3. Vilka möjligheter har du att föra fram dina åsikter till dem som bestämmer i 
kommunen? Andel som svarat ”mycket stora” eller ”ganska stora” möjligheter

D3a. Andel som ser sig ha mycket eller ganska stora möjligheter: Jämförelse med 
snittet i Dalarna

Smedjebacken 
högstadiet

Dalarna 
högstadiet

Smedjebacken
gymnasiet

Dalarna
gymnasiet

21% 19% 27% 19%
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D3b. Andel som ser sig ha mycket eller ganska stora möjligheter: 
Jämförelse över tid, högstadiet

Över tid framkommer det att andelen tjejer och killar i högstadiet som ser sig ha 
mycket eller ganska stora möjligheter att påverka har minskat sedan år 2018. Störst 
minskning ser vi bland tjejerna. 

Vill vara med och påverka

Ungdomarna svarade på en fråga om huruvida de vill vara med och påverka i frågor 
i kommunen. I denna fråga framgår att andelen tjejer som vill påverka är högre än 
andelen killar, se diagram D4 på nästa sida. 

Högstadieungdomarna i Smedjebacken vill vara med och påverka vad som händer i 
kommunen i liknande utsträckning som snittet för Dalarna, se tabell D4a. Gymnasie-
ungdomarna vill vara med och påverka i något lägre utsträckning än snittet.

I diagram D4b på följande sida framkommer att andelen högstadieungdomar som vill 
påverka i kommunen har minskat över tid. Störst minskning ser vi bland tjejerna.
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D4. Vill du vara med och påverka i frågor som rör din kommun?

D4a. Andel som vill påverka i kommunen: Jämförelse med snittet i Dalarna
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D4b. Andel som vill påverka i kommunen: Jämförelse över tid, högstadiet
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D4c. Till vem eller vart vänder du dig om du vill påverka något i din kommun?
Besvarades endast av de som svarat att de vill påverka
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De som svarade att de vill påverka i kommunen fick en följdfråga gällande vem de 
skulle vända sig till om de ville påverka något. 43 % av killarna och 54 % av tjejerna 
svarar att de inte vet vart de skulle vända sig. Därefter svarar högst andel att de skulle 
vända sig till någon de känner. Killar uppger i högre grad än tjejer att de skulle vända 
sig till en tjänsteperson eller politiker och tjejer svarar i högre grad än killar att de skul-
le vända sig till internet/sociala medier.

Över tid kan vi bland annat se att andelen högstadieungdomar som inte vet vart de 
skulle vända sig har ökat sedan 2018 samt att andelen som skulle vända sig till inter-
net, en förening, någon organiserad ungdomsgrupp eller till en tjänstperson ha mins-
kat sedan år 2018.
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D4d. Till vem eller vart vänder du dig om du vill påverka något i din kommun?
Besvarades endast av de som svarat att de vill påverka: 
Jämförelse över tid, högstadiet
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D4e. Vad vill du påverka?

Ungdomarna som svarade att de vill påverka kunde även i fritext ta upp vad för typ av 
frågor de skulle vilja påverka. Många kommenterar sådant som rör skolan, till exem-
pel skolmaten. Även fritidsaktiviteter är något som flertalet ungdomar vill påverka. 
Busstider nämns också av flera. Det finns också några som kommenterar att de tycker 
att ungdomar borde ha mer inflytande i allmänhet. 

Ytterligare saker som nämns av enstaka unga är bland annat bensinpriser, hur kom-
munen ser ut, jordbruk, skogsbruk och landsbygd, fördelning av budget och ned-
skräpningen i kommunen. 

– Kille, högstadiet

 

”Jag vill att kommunen 
ska kunna ha ett 
bättre ekonomi och 
utveckla sig"

”Kanske hur 
kommunen ser ut, 
vad som kanske kan 
byggas eller 
förbättras osv"

– Tjej, gymnasiet

–Tjej, högstadiet

”Vad man kan göra ex på 
loven typ som nu på 
halloween vill jag att det ska 
vara ett disko, någon 
spöktunnel och typ någon 
spök jackt som alla i 
kommunen får delta i"

–Tjej, högstadiet

"Jag vill att 
Smedjebackens kom-
mun ska utöka chansen 
till ungdomar att ha en 
bredare och friare 
fritid"

 

”Bensinpriser"

– Kille, gymnasiet
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De som inte vill påverka

De som på fråga D4 svarade att de inte vill vara med och påverka i kommunen fick 
svara på en fråga om varför de inte vill det, se diagram D4f nedan. Drygt 60 % svarar 
att de inte är tillräckligt intresserade. En större andel killar (29 %) än tjejer (21 %) tror 
att det inte spelar någon roll. Fler killar än tjejer svarar även att de inte har tid, medan 
fler tjejer än killar svarar att de kan för lite om hur de ska göra.

6%

18%

26%

21%

62%

11%

24%

20%

29%

63%

0% 25% 50% 75% 100%

Annat

Jag har inte tid

Jag kan för lite om hur jag ska göra

Jag tror inte att det spelar någon roll

Jag är inte tillräckligt intresserad

Kille total
Tjej total

Förtroende för vuxna och politiker

Ungdomarna svarade på en fråga om hur stort förtroende de har för vuxna i allmän-
het och en fråga om hur stort förtroende de har för politiker. Runt 68 % totalt svarar 
att de har ett högt förtroende för vuxna i allmänhet. Förtroendet för politiker är däre-
mot lägre, 46 % på högstadiet och 27 % på gymnasiet. Tjejer i gymnasiet sticker ut 
med tydligt lägre förtroende för vuxna (47 %) än övriga grupper. 

Vid en jämförelse med snittet i Dalarna framgår det att ungdomarna i Smedjebacken 
har ett lika högt förtroende för vuxna som snittet, se tabell D5a på följande sida. Gym-
nasieungdomarna i Smedjebacken har däremot ett lägre förtroende för politiker. 

Resultatet för högstadiet är på en liknande nivå som år 2018, se diagram D5b. 

D4f. Vilken eller vilka är anledningarna till att du inte vill vara med och påverka?
Besvarades endast av de som svarat att de inte vill påverka
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D5a. Andel med stort eller ganska stort förtroende för vuxna och politiker. 
Jämförelse med snittet i Dalarna

43%
46%

71% 68%
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40%

60%

80%

100%
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Politiker
Vuxna i allmänhet

D5b. Andel med stort eller ganska stort förtroende för vuxna och politiker. 
Jämförelse över tid, högstadiet
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Politiker Vuxna i allmänhet

Tjej, högstadiet
Kille, högstadiet
Tjej, gymnasiet
Kille, gymnasiet

D5. Hur stort eller litet förtroende har du för följande vuxna personer?
Andel som svarat ”mycket stort” eller ”ganska stort”

Smedjebacken 
högstadiet

Dalarna 
högstadiet

Smedjebacken
gymnasiet

Dalarna
gymnasiet

Politiker 46% 45% 27% 35%

Vuxna 68% 66% 67% 68%
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21%

26%

18%

35%

17%

22%

23%

38%

16%

32%

21%

32%

17%

13%

35%

35%

0% 25% 50% 75% 100%

Nej, jag känner inte till rättigheterna
i barnkonventionen.

Ja, jag känner till rättigheterna i 
barnkonventionen – men vet inte 

vad de innebär för mig i praktiken.

Ja, jag känner till rättigheterna i 
barnkonventionen – och vet vad de 

kan innebära för mig i praktiken.

Nej, jag vet inte alls vad
barnkonventionen är för något.

Kille, gymnasiet
Tjej, gymnasiet
Kille, högstadiet
Tjej, högstadiet

Barnkonventionen

I Lupp-enkäten ställdes även två frågor om barnkonventionen. Vad som framgår är att 
drygt var tredje ungdom svarar att de inte alls vet vad barnkonventionen är för något.  

I diagram D6b ser vi att drygt 40 % av högstadieungdomarna och gymnasiekillarna 
tror att de flesta vuxna känner till barnets rättigheter i barnkonventionen och försöker 
ta hänsyn till dem. Gymnasietjejer tror däremot inte detta i lika hög grad. Bland gym-
nasietjejerna svarar drygt hälften att de inte tror att de flesta vuxna känner till barnets 
rättigheter i barnkonventionen. 

D6a. Känner du till vilka rättigheter du har enligt barnkonventionen?

D6b. Tror du att vuxna i allmänhet känner till barnets rättigheter enligt barnkon-
ventionen?

13%

16%

30%

41%

13%

10%

35%

42%

5%

53%

21%

21%

26%

17%

13%

43%

0% 25% 50% 75% 100%

Nej, jag tror inte de flesta vuxna vet
vad barnkonventionen är för något.

Nej, jag tror inte de flesta vuxna
känner till barnets rättigheter i

barnkonventionen.

Ja, jag tror de flesta vuxna känner 
till barnets rättigheter i 

barnkonventionen – men inte bryr 
sig så mycket om de

Ja, jag tror de flesta vuxna känner 
till barnets rättigheter i 

barnkonventionen – och försöker ta 
hänsyn till dem

Kille, gymnasiet
Tjej, gymnasiet
Kille, högstadiet
Tjej, högstadiet
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D7. Vi vill att du berättar för oss vilka påståenden som passar in på dig. Här kan du 
välja flera alternativ. Jag känner:

8%

36%

37%

42%

43%

48%

60%

58%

75%

72%

72%

10%

43%

38%

35%

25%

36%

46%

60%

57%

74%

71%

0%

37%

42%

58%

63%

47%

68%

63%

74%

68%

79%

17%

30%

52%

35%

43%

48%

70%

78%

61%

78%

74%

0% 25% 50% 75% 100%

Inget av ovanstående alternativ
stämmer in på mig

Att jag litar på de flesta människor

Att jag betyder mycket för andra

Att jag bidrar utan att förvänta mig
någonting i utbyte

Ansvar för andra

Att det är bra att vara del av en
gemenskap

Att andra människor litar på mig

Gemenskap med andra människor

Att andra betyder mycket för mig

Att jag tar ansvar för mig själv

Att jag kan fatta egna beslut om
mitt liv

Kille, gymnasiet
Tjej, gymnasiet
Kille, högstadiet
Tjej, högstadiet

Ungas syn på delaktighet och gemenskap

Det ställdes även en regionspecifik fråga om ungas syn på gemenskap, möjlighet till 
självbestämmande, synen på sig själva och relationen till andra. Vad som framgår är 
att majoriteten av ungdomarna i Smedjebacken känner att de tar ansvar för sig själva 
och att de kan fatta egna beslut om sitt liv. Majoriteten känner också gemenskap med 
andra människor och att andra betyder mycket för dem. Andelen som instämmer i att 
de litar på de flesta människor eller att de betyder mycket för andra är något lägre.
 
Gymnasietjejer svarar i högre grad än övriga att de känner ansvar för andra och att 
de bidrar utan att förvänta sig något i utbyte och gymnasiekillar svarar i högst grad att 
de känner att de betyder mycket för andra och att de känner gemenskap med andra 
människor. Högstadiekillar svarar i lägre grad än övriga att de känner ansvar för andra 
och att det är bra att vara del av en gemenskap. 17 % av gymnasiekillarna och 8-10 % 
av högstadieungdomarna svarar att inget av alternativen stämmer in på dem. 
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D7a. Vi vill att du berättar för oss vilka påståenden som passar in på dig. Här kan 
du välja flera alternativ. Jag känner:

Smedjebacken 
högstadiet

Dalarna 
högstadiet

Smedjebacken
gymnasiet

Dalarna
gymnasiet

Gemenskap med andra 
människor 58% 58% 71% 66%

Ansvar för andra 33% 43% 53% 47%

Att jag tar ansvar för mig själv 73% 72% 73% 75%

Att det är bra att vara del av en 
gemenskap 42% 47% 49% 57%

Att jag bidrar utan att förvänta 
mig någonting i utbyte 39% 39% 47% 43%

Att jag kan fatta egna beslut om 
mitt liv 72% 66% 76% 70%

Att jag betyder mycket för 
andra 37% 44% 49% 42%

Att andra betyder mycket för 
mig 65% 63% 67% 62%

Att jag litar på de flesta 
människor 39% 43% 33% 39%

Att andra människor litar på 
mig 52% 55% 69% 57%

Inget av ovanstående alternativ 
stämmer in på mig 9% 6% 11% 4%

Jämfört med regionsnittet svarar högstadieungdomarna i Smedjebacken i liknande 
grad som regionsnittet i flera av påståendena. Det är dock fler högstadieungdomar 
i Smedjebacken som känner att de kan fatta egna beslut om sina liv, medan färre 
känner ansvar för andra, känner att det är bra att vara del av en gemenskap och att 
de betyder mycket för andra. Gymnasieungdomarna i Smedjebacken instämmer i 
högre grad än regionsnittet i flera frågor. De instämmer dock i lägre grad än snittet 
i att det är bra att vara del av en gemenskap och att de litar på de flesta människor. 
Det är också fler gymnasieungdomar i Smedjebacken som svarar att inget av alter-
nativen stämmer in på dem.
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E. Trygghet

Att så många unga som möjligt får trygga uppväxtvillkor möjliggör en bra start i livet 
och goda möjligheter att utvecklas. 

Utsatthet för mobbning, kränkningar, trakasserier och våld påverkar hälsan och käns-
lan av trygghet hos unga. MUCF konstaterar att en av de faktorer som påverkar ungas 
hälsa i störst utsträckning är om man under den senaste tiden har blivit utsatt för 
någon form av mobbning, men även andra former av utsatthet tas upp (hot, misshan-
del, utnyttjande).1 Otrygghet och utsatthet kan även påverka den utsattes möjligheter 
till kunskapsutveckling i skolan och således potentiellt även påverka möjligheterna för 
individen i framtiden. 

Enligt SCB så ökar mobbningen och otryggheten i skolan och detta gäller både pojkar 
och flickor.2 Förutom ökad mobbning och otrygghet i skolan syns även en negativ ut-
veckling vad gäller ungas rapportering av mobbning och hot på nätet.3 Att få bukt med 
denna typ av problem är därmed väldigt viktigt. 

1   MUCF 2007: Fokus 07: En analys av ungas hälsa och utsatthet
2   SCB 2020: Genomförandet av Agenda 2030 i Sverige
3   Statens medieråd: Ungar och medier 2019

”Prata om rasism eftersom 
de är så många som är 
rasister och jag känner 
mig inte trygg alls"

– Tjej i högstadiet svarar på frågan om vad Smedje-
backen borde veta för att göra kommunen bättre för 
unga
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Utsatthet för brott och otrygga situationer

I enkäten ställdes en fråga om huruvida man har blivit utsatt för någon otrygg situ-
ation de senaste sex månaderna. Störst andel svarar att de har utsatts för hot och 
stöld. Killar svarar i högre grad än tjejer att de blivit bestulna. Gymnasiekillar sticker 
ut med en större andel än övriga som svarar att de utsatts för hot (30%), stöld (22%) 
och misshandel (13 %). 10 % av tjejerna i högstadiet anger att de har blivit utsatta för 
sexuellt våld/utnyttjande. Motsvarande andel bland högstadiekillarna är 1 %.

Högstadieungdomarna i Smedjebacken har utsatts för hot, stöld, misshandel och 
sexuellt våld/utnyttjande i liknande grad som regionsnittet. Gymnasieungdomarna i 
Smedjebacken har utsatts för misshandel i något högre grad än snittet, men har däre-
mot utsatts för sexuellt våld/utnyttjande i något lägre grad. 

I diagram E1b och E1c på följande sida ser vi förändringarna i högstadiet över tid och 
där framgår det att andelen killar som blivit utsatta för hot har minskat från år 2018. 
Bland tjejer har andelen som utsatts för misshandel eller stöld minskat något från år 
2018.

E1. Nu vill vi att du tänker tillbaka på de senaste sex månaderna. Har något av det-
ta hänt dig? Andel som svarat ”ja”
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Någon har hotat
mig
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Jag har blivit
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Jag har blivit
utsatt för sexuellt
våld/utnyttjande

Tjej, högstadiet
Kille, högstadiet
Tjej, gymnasiet
Kille, gymnasiet

E1a. Har något av detta hänt dig? 
Andel som svarat ”ja”: Jämförelse med snittet i Dalarna 

Smedjebacken 
högstadiet

Dalarna 
högstadiet

Smedjebacken 
gymnasiet

Dalarna 
gymnasiet

Någon har hotat mig 18% 19% 18% 17%

Någon har stulit från mig 14% 14% 13% 12%

Jag har blivit utsatt för misshandel 3% 5% 9% 5%

Jag har blivit utsatt för sexuellt våld/
utnyttjande 6% 6% 2% 6%
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E1b. Har något av detta hänt dig? Andel som svarat ”ja”: Jämförelse över tid, 
kille högstadiet
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E1c. Har något av detta hänt dig? Andel som svarat ”ja”: Jämförelse över tid, 
tjej högstadiet
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E2. Hur ofta känner du dig trygg på följande ställen?*
Andel som svarat att de ”alltid” eller ”oftast” är trygga

Trygghet på olika platser

Ungdomarna fick svara på en fråga om hur trygga de upplever att de är på olika fysis-
ka platser i kommunen och på internet. Som det framgår i diagram E2 nedan svarar 
en stor andel att de alltid eller oftast är trygga hemma, i bostadsområdet och på 
träningen. Bland tjejer är tryggheten däremot lägre på stan/i centrum, på internet, i 
kollektivtrafiken och i skolan. Bland gymnasietjejer är tryggheten lägre även på frit-
idsgårdar. Vid en jämförelse med regionsnittet är unga i Smedjebacken ungefär lika 
trygga på flera platser. Gymnasieungdomarna i Smedjebacken är dock mindre trygga 
än snittet i kollektivtrafiken, på väg till eller från skolan och på fritidsgårdar. Högsta-
dieungdomar är tryggare än snittet på ungdomens hus/fritidsgård och gymnasieung-
domar är tryggare på träning/annan organiserad fritidsaktivitet.

E2a. Andel som svarat att de oftast eller alltid känner sig trygga: 
Jämförelse med snittet i Dalarna*
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100%

86%

100%

100%

100%

0% 25% 50% 75% 100%

På buss, tåg eller liknande

På stan eller i centrum

På ungdomens hus, fritidsgård eller
liknande

På internet

I skolan

På väg till eller från skolan

På träningen eller annan
organiserad fritidsaktivitet

I mitt bostadsområde

I hemmet Kille, gymnasiet
Tjej, gymnasiet
Kille, högstadiet
Tjej, högstadiet

*Siffrorna i diagrammet och tabellen ovan visar endast de som svarat på frågan, d.v.s. svarsalternativet ”ej aktuellt” är 
borträknat. Andelen som svarat ”ej aktuellt” på fritidgårdsalternativet är 40 %. Andelen som svarat ”ej aktuellt” på träning/
fritidsaktivitet är 25 %. 

Smedjebacken 
högstadiet

Dalarna 
högstadiet

Smedjebacken 
gymnasiet

Dalarna 
gymnasiet

I hemmet 97% 97% 96% 96%

I mitt bostadsområde 94% 94% 98% 94%

På stan eller i centrum 81% 78% 73% 76%

På buss, tåg eller liknande 73% 75% 62% 76%

På internet 86% 88% 87% 86%

På väg till eller från skolan 93% 91% 86% 92%

I skolan 86% 86% 93% 93%

På träning eller annan organiserad fritidsak-
tivitet 88% 91% 100% 92%

På ungdomens hus, fritidsgård eller liknande 87% 81% 60% 76%
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E2b. Andel som svarat att de oftast eller alltid känner sig trygga: 
Jämförelse över tid, tjej högstadiet*

E2c. Andel som svarat att de oftast eller alltid känner sig trygga: 
Jämförelse över tid, kille högstadiet*

Över tid har andelen högstadietjejer som känner sig trygga på träningen eller annan 
fritidsaktivitet minskat något sedan år 2018. De anger dock i något högre grad än 
tidigare år att de känner sig trygga på ungdomens hus, på stan och på internet, men 
skillnaderna är små. Bland killar har tryggheten i kollektivtrafiken och på ungdomens 
hus ökat något. 

*Siffrorna i diagrammen ovan visar endast de som svarat på frågan, d.v.s. svarsalternativet ”ej aktuellt” är borträknat. Andelen 
som svarat ”ej aktuellt” på fritidgårdsalternativet är 40 %. Andelen som svarat ”ej aktuellt” på träning/fritidsaktivitet är 25 %. 
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I denna del redovisas frågor som rör utsatthet för mobbning och trakasserier. Som 
tidigare nämnt är utsatthet för mobbning något som tydligt påverkar hälsan. Nya stu-
dier pekar även på att mobbning har ökat i Sverige bland unga.1 

Vad som framgår är att var fjärde högstadieungdom och 13 % av gymnasieungdomar-
na har utsatts för mobbning under en längre period eller enstaka gånger. Högstadie-
tjejer har blivit utsatta i högst grad. Högstadieungdomarna i Smedjebacken har utsatts 
för mobbning i något lägre grad än snittet för Dalarna, se tabell E3a. Gymnasieungdo-
marna har utsatts i lägre grad än snittet.

Jämfört med år 2018 har andelen högstadietjejer som utsatts för mobbning minskat, 
se diagram E3b. Även andelen utsatta högstadiekillar har minskat något.

Som det framgår i diagram E3c på följande sida har majoriteten av de som utsatts 
svarat att det skett i skolan (79-92 %). 39 % av tjejerna har utsatts på internet/i mobi-
len, motsvarande andel bland killarna är 13 %. Det är även 13-17 % som anger att de 
blivit utsatta på stan/i centrum. 

1  SCB 2020: Genomförandet av Agenda 2030 i Sverige

E3a. Andel som svarat ”ja, längre period” eller ”ja, enstaka gånger” på frågan om 
mobbning/trakasserier/utfrysning: Jämförelse med snittet i Dalarna
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E3. Under de senaste sex månaderna, har du blivit mobbad, trakasserad eller 
utfryst?

Mobbning och trakasserier

Smedjebacken 
högstadiet

Dalarna 
högstadiet

Smedjebacken 
gymnasiet

Dalarna 
gymnasiet

24% 28% 13% 20%

w
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E3b. Andel som svarat ”ja, längre period” eller ”ja, enstaka gånger” på frågan om 
mobbning/trakasserier/utfrysning: Jämförelse över tid, högstadiet
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29%

20%
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80%

100%

2018 2021

Tjej, högstadiet
Kille, högstadiet

E3c. Var blev du mobbad, trakasserad eller utfryst? Besvarades endast av de som 
svarat att de utsatts för mobbning/trakasserier/utfrysning
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0%
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3%
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39%

92%
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0%
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4%

4%

4%

17%

13%

79%
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På ungdomens hus, fritidsgård eller
liknande

Hemma

I någon annans hem

I mitt bostadsområde

På buss, tåg eller liknande

På väg till eller från skolan

På träningen eller annan organiserad
fritidsaktivitet

Annat

På stan eller i centrum

På internet/i mobilen

I skolan Kille total
Tjej total
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Orättvis behandling

Ungdomarna fick även ange om de blivit orättvist behandlade på ett sätt som gjort att 
de mått dåligt. Totalt svarar ungefär var tredje ungdom att de blivit orättvist behandla-
de. Här framgår att tjejer har blivit utsatta i högre grad än killar. 

Andelen som utsatts är lägre i Smedjebacken än i regionsnittet för Dalarna. 

E4. Har du, under de senaste sex månaderna, upplevt att du har blivit orättvist 
behandlad på ett sätt så att du har mått dåligt?

16%

35%

49%

4%

13%

83%

32%

21%

47%

4%

13%

83%

0%

25%

50%

75%

100%

Ja, flera gånger Ja, någon gång Nej

Tjej, högstadiet
Kille, högstadiet
Tjej, gymnasiet
Kille, gymnasiet

E4a. Andel utsatta för orättvis behandling flera gånger eller någon gång: Jämförelse 
med snittet i Dalarna

Smedjebacken 
högstadiet

Dalarna 
högstadiet

Smedjebacken 
gymnasiet

Dalarna 
gymnasiet

34% 40% 31% 40%
w



63

E4b. Vem eller vilka har du känt dig orättvist behandlad av?
Besvarades endast av de som svarat att de utsatts för orättvis behandling

0%

0%

1%

6%

3%

4%

27%

27%

30%

65%

0%

0%

0%

0%

4%

7%

19%

26%

26%

48%

0% 25% 50% 75% 100%

Personal inom fritidsgård eller liknande

Personal inom polisen/rättsväsendet

Personal inom annan verksamhet

Personal inom sjukvården

Personal inom organisation eller
förening (t ex tränare eller ledare)

Personal inom socialtjänsten

Familj/släkt

Annan person

Personal inom skolan

Andra elever eller ungdomar Kille total
Tjej total

De ungdomar som utsatts fick även svara på en fråga om vem som utsatte dem för 
orättvis behandling. Det vanligaste är att ha utsatts av andra elever eller ungdomar 
(48 % av killarna och 65 % av tjejerna svarar detta). En relativt stor andel tjejer, 30 % 
anger att de blivit utsatta av personal inom skolan, vilket även 26 % av killarna svarar.  
27 % av tjejerna svarar att de har blivit utsatta av familj/släkt, motsvarande andel 
bland killarna är 19 %. Vidare svarar 26-27 % att de utsatts av en annan person än de 
som listas i alternativen. 6 % av tjejerna har blivit utsatta av personal inom sjukvår-
den och 7 % av killarna svarar att de känt sig orättvist behandlade av personal inom 
socialtjänsten.

På följande sida framgår i diagram E4c att 41 % av killarna och 37 % av tjejerna inte 
vet varför de blivit utsatta. En vanlig orsak anges vara utseende, vilket 22 % av killar-
na och 32 % av tjejerna anger. Killar anger i högre grad än tjejer att de blivit utsatta 
för sin ålder, medan tjejer i högre grad än killar anger att de blivit utsatta på grund av 
sitt kön. 

På följande sida, i diagram E5, ser vi också att en majoritet av ungdomarna vet vart 
de kan vända sig om de blir illa behandlade eller mår dåligt. Gymnasietjejer har i 
högst grad svarat att de vet detta (89 %). Ungdomarna i Smedjebacken vet i liknande 
grad som regionsnittet vart de kan vända sig, se tabell E5a. 
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E4c. Av vilken eller vilka orsaker tror du att du blev orättvist behandlad?
Besvarades endast av de som svarat att de utsatts för orättvis behandling

E5. Vet du vart du kan vända dig för att få stöd om du skulle bli illa behandlad 
eller må dåligt?

81%

19%

82%

18%

89%

11%

78%

22%
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Tjej, högstadiet
Kille, högstadiet
Tjej, gymnasiet
Kille, gymnasiet

E5a. Andel ja: Jämförelse med snittet i Dalarna
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Könsidentitet eller könsuttryck

Religion eller trosuppfattning

Etnisk tillhörighet (var jag eller min
familj kommer ifrån)

Sexuell läggning

Funktionsnedsättning

Kön

Ålder

Annan orsak

Utseende

Vet inte Kille total
Tjej total

Smedjebacken 
högstadiet

Dalarna 
högstadiet

Smedjebacken 
gymnasiet

Dalarna 
gymnasiet

81% 82% 82% 80%

w
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F. Hälsa

I Lupp-enkäten finns ett avsnitt som rör ungas hälsa. En god hälsa tidigt i livet leder 
till att unga kan skapa goda sociala relationer och tillgodogöra sig utbildning. Detta 
påverkar i sin tur bland annat möjligheterna till trygghet, arbete och inkomst. Ungas 
hälsa är därför avgörande för flertalet andra aspekter senare livet. Idag finns det dock 
stora skillnader i ungas hälsa, bland annat utifrån om man är kille eller tjej, vilken 
bakgrund man har och familjens ekonomiska situation. Det finns också hälsoskillna-
der mellan personer i särskilt utsatta situationer och den övriga befolkningen. Särskilt 
tydliga är dessa skillnader för personer med funktionsnedsättning, HBTQ-personer 
och vissa nationella minoriteter.1

Ungas hälsa, i synnerhet den psykiska hälsan, har uppmärksammats i ett flertal rap-
porter under den senaste tiden. Det konstateras att de flesta ungdomar i Sverige mår 
bra, men att psykisk ohälsa och psykosomatiska besvär har ökat betydligt de senaste 
årtiondena, för att under de senaste åren ha stannat på en relativt hög nivå hos grup-
pen i jämförelse med resten av befolkningen. 

Varför ungas psykiska hälsa försämrats verkar bero på flera olika orsaker. Folkhäl-
somyndigheten konstaterar i en rapport från 2019 att brister i skolans funktion tro-
ligen är en orsak till att psykosomatiska symtom ökat hos unga. De tar också upp att 
en större medvetenhet om de ökade krav som förändringarna på arbetsmarknaden 
medför kan vara en orsak till ökningen av ohälsa.2 I en rapport från organisationen 
Mind tar man också upp en viktig faktor, nämligen att det idag finns en större öppen-
het för ohälsa och att detta även kan påverka hur den psykiska ohälsan ser ut över tid 
då unga idag är mer ärliga med hur de mår än vad tidigare generationer kanske varit.3 

1  SOU 2016:55, Mörk, Sjögren & Svaleryd 2014: Hellre rik och frisk – om familjebakgrund och barns hälsa
2  Folkhälsomyndigheten 2018  ”Varför har den psykiska ohälsan ökat bland barn och unga i Sverige?”
3  Mind 2018: En rapport om ungas psykiska hälsa

”Ångest, oro och en 
konstant jobbig stress 
inuti”
– Tjej i högstadiet svarar på frågan om hur 
Corona-pandemin har påverkat henne
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Relationer och nöjdhet med livet  

Familje- och kompisrelationer samt andra sociala nätverk är faktorer som också 
påverkar en individs hälsa. Hur individen ser på livet som helhet är en fråga som ofta, 
med lite olika formuleringar, även används för att avspegla psykisk hälsa. En hög an-
del av ungdomarna i Smedjebacken är nöjda med kompisarna och familjen. När det 
gäller livet i sin helhet är nöjdheten något lägre, speciellt bland tjejerna. Tjejer i gym-
nasiet är minst nöjda med livet i sin helhet (53 % svarar att de är nöjda, jämfört med 
74-94 % bland övriga grupper). 

Jämfört med regionsnittet ser vi att gymnasieungdomarna i Smedjebacken är något 
mindre nöjda med livet i sin helhet. I övrigt är resultatet på liknande nivå, se tabell F0a 
på följande sida. 

Över tid kan vi i diagram F0b se att andelen högstadieungdomar i Smedjebacken som 
är nöjda med livet i sin helhet och med familjen har ökat något från 2018. Nöjdheten 
med kompisar är på en liknande nivå som år 2018. 

F0. Hur nöjd är du med ditt liv när det handlar om följande?
Andel som svarat ”mycket nöjd” eller ”ganska nöjd”

84%

93%

74%

96% 98%
94%

84%
89%

53%

86%

96%

83%

0%

25%

50%

75%

100%

Kompisar Familjen Livet i sin helhet

Tjej, högstadiet
Kille, högstadiet
Tjej, gymnasiet
Kille, gymnasiet
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91% 90%

95%

79%

84%

70%

80%

90%

100%

2018 2021

Kompisar
Familjen
Livet i sin helhet

F0b. Andel nöjda med livet, familjen och kompisarna: 
Jämförelse över tid, högstadiet

F0a. Andel nöjda med livet, familjen och kompisarna: Jämförelse med snittet 
i Dalarna

Smedjebacken 
högstadiet

Dalarna
högstadiet

Smedjebacken 
gymnasiet

Dalarna
gymnasiet

Livet 84% 81% 71% 83%

Familjen 95% 94% 93% 94%

Kompisarna 90% 91% 86% 92%
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Självskattad hälsa

Självskattad hälsa innebär att individer ombeds att själva skatta sitt allmänna hälso-
tillstånd på en skala. Den självskattade hälsan är med andra ord ett subjektivt mått. 
Resultat av detta slag ifrågasätts ibland på grund av det subjektiva inslaget, men har 
visat sig stämma väl överens med mer objektiva och medicinska mått på hälsa.1 Forsk-
ning visar att det är vanligare att tjejer upplever ohälsa och psykosomatiska besvär än 
att killar gör det. Detta syns även i Smedjebackens Lupp-resultat. Andelen som sva-
rar att de mår mycket eller ganska bra i Smedjebacken är tydligt lägre bland tjejer är 
bland killar. Gymnasietjejer anger i högst grad att de mår mycket eller ganska dåligt 
(58 %).

Andelen gymnasieungdomar i Smedjebacken som bedömer sin hälsa som bra eller 
mycket bra är ganska lik regionsnittet, se tabell F1a. Andelen högstadieungdomar är 
något högre än snittet.

Över tid kan vi se att andelen högstadieungdomar som mår bra är på en liknande nivå 
som år 2018. Andelen tjejer har dock minskat något.

1  Folkhälsomyndigheten: Skolbarns hälsovanor i Sverige 2017-2018

52%

23%
26%

85%

10%
4%

32%

11%

58%

83%

13%

4%

0%

25%

50%
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100%

Mycket + ganska bra Varken bra eller dåligt Mycket + ganska dåligt

Tjej, högstadiet
Kille, högstadiet
Tjej, gymnasiet
Kille, gymnasiet

F1. Under de senaste sex månaderna, hur bedömer du din hälsa, hur du mår eller 
känner dig?

F1a. Andel som bedömer sin hälsa som mycket eller ganska bra: 
Jämförelse med snittet i Dalarna

Smedjebacken 
högstadiet

Dalarna
högstadiet

Smedjebacken 
gymnasiet

Dalarna
gymnasiet

69% 65% 62% 64%
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F1b. Andel som bedömer sin hälsa som mycket eller ganska bra: Jämförelse över tid, 
högstadiet

56%
52%

83% 85%
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Tjej, högstadiet
Kille, högstadiet

Psykiska och somatiska besvär

Ungdomarna fick svara på frågor om hur ofta de upplever olika psykiska och somatis-
ka besvär så som stress, huvudvärk, ont i magen, sömnsvårigheter och nedstämdhet. 
Enligt MUCF indikerar förekomsten av besvär ohälsa om de förekommer flera gånger 
i veckan eller oftare under en längre period. Liknande kategorisering görs i Folkhäl-
somyndighetens undersökning ”Hälsa på lika villkor”. 
 
I diagram F2 redovisas andelen ungdomar som har de listade besvären regelbundet, 
det vill säga flera gånger i veckan eller oftare. Samtliga besvär upplevs i högre grad av 
tjejer än av killar och gymnasietjejer är de som i allra högst grad upplever besvären. 
En stor andel av tjejerna, 60 % på högstadiet och 79 % på gymnasiet, svarar att de 
stressar flera gånger i veckan eller oftare. Andelen killar som gör detsamma är runt 
30 %. Vad gäller nedstämdhet är det 53 % av högstadietjejerna och 58 % av gymna-
sietjejerna som svarar att de är nedstämda/deppiga flera gånger i veckan eller oftare. 
Bland killarna svarar 9-13 % detsamma. 

Andelen högstadieungdomar i Smedjebacken som upplever psykosomatiska besvär 
är på en liknande nivå som regionsnittet, se tabell F2a på följande sida. Bland gymna-
sieungdomarna är det en högre eller något högre andel som i Smedjebacken upplever 
att de har besvär, undantaget är nedstämdhet som är på en liknande nivå som i snit-
tet för Dalarna.
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F2. Hur ofta har du haft följande besvär under de senaste sex månaderna?
Andel som svarat ”flera gånger i veckan” eller oftare

32% 33%
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79%
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63% 63%

13%
9%

30%

9%

22%
17%

0%

25%

50%

75%

100%

Huvudvärk Ont i magen Känt dig stressad Känt dig
nedstämd(deppig

eller nere)

Svårt att somna Sovit dåligt på
natten

Tjej, högstadiet
Kille, högstadiet
Tjej, gymnasiet
Kille, gymnasiet

F2a. Andel som svarat att de har besvär flera gånger i veckan eller oftare: 
Jämförelse med snittet i Dalarna

I diagram F2b och F2c på nästa sida framgår att andelen högstadietungdomar som 
upplever besvär är på en liknande nivå som år 2018. Andelen högstadietjejer som 
upplever besvär med magont har dock ökat något. 

Smedjebacken 
högstadiet

Dalarna
högstadiet

Smedjebacken 
gymnasiet

Dalarna
gymnasiet

Huvudvärk 21% 22% 33% 23%

Ont i magen 18% 17% 22% 18%

Känt dig stressad 43% 45% 53% 49%

Känt dig nedstämd, deppig eller nere 32% 32% 29% 31%

Svårt att somna 34% 33% 40% 32%

Sovit dåligt på natten 31% 28% 36% 28%



71

0%

20%

40%

60%

80%
Huvudvärk

Ont i magen

Känt dig stressad

Känt dig nedstämd(deppig
eller nere)

Svårt att somna

Sovit dåligt på natten

2018
2021

F2b. Hur ofta har du haft följande besvär under de senaste sex månaderna?
Andel som svarat ”flera gånger i veckan” eller oftare: Jämförelse över tid, 
tjej högstadiet
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F2c. Hur ofta har du haft följande besvär under de senaste sex månaderna?
Andel som svarat ”flera gånger i veckan” eller oftare: Jämförelse över tid, 
kille högstadiet
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13%
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49%
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F3. Hur ofta händer det att du hoppar över följande måltider?
Andel som svarat ”flera gånger i veckan” eller oftare

Hoppa över måltider

I diagram F3 nedan redovisas andelen ungdomar som svarat att de hoppar över mål-
tider flera gånger i veckan eller oftare. Tjejer hoppar över frukost och lunch i högre 
grad än killar i respektive årskurs och frukostmåltiden är den måltid som flest unga 
hoppar över. Gymnasiekillar hoppar över middag i högre grad än övriga (30 %).

Träning och motion

Fysisk aktivitet är relaterat både till fysisk och psykisk hälsa. Andelen skolbarn som 
uppnår den rekommenderade mängden fysisk aktivitet (1 timme per dag enligt WHO) 
är fortsatt låg i Sverige. Det är en levnadsvana som inte har förbättrats över tid, kon-
staterar Folkhälsomyndigheten.1 Vad som framgår i diagram F4 är att en andel om 
71 % av högstadieungdomarna och 56 % av gymnasieungdomarna svarar att de trä-
nar flera gånger i veckan eller oftare. Gymnasietjejer anger detta i lägst grad (37 %).

Jämfört med regionsnittet, se tabell F4a, framkommer att högstadieungdomar i Smed-
jebacken i högre grad tränar flera gånger i veckan.

Över tid har andelen högstadiekillar som tränar minst en gång i veckan minskat. 
Andelen högstadietjejer som tränar minst en gång i veckan har däremot ökat något, 
vilket gör att könsskillnaden minskat sedan år 2018.

1  Folkhälsomyndigheten: Skolbarns hälsovanor 2017-2018
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F4. Hur ofta brukar du träna så att du blir andfådd eller svettas?
Andel som svarat ”en gång i veckan” eller oftare

F4a. Andel som tränar en gång i veckan eller oftare: Jämförelse med snittet i 
Dalarna

F4b. Andel som tränar en gång i veckan eller oftare: 
Jämförelse över tid, högstadiet
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Kille, högstadiet

Smedjebacken 
högstadiet

Dalarna
högstadiet

Smedjebacken 
gymnasiet

Dalarna
gymnasiet

En gång i veckan 12% 18% 18% 18%

Flera gånger i veckan + I 
stort sett varje dag 71% 64% 56% 55%



74

F5. Har du någon gång använt anabola steroider eller andra motsvarande presta-
tionshöjande medel?

Prestationshöjande medel

I Lupp-enkäten ställs en fråga om användningen av anabola steroider eller motsva-
rande medel. En andel om 5 % av killarna och 0 % av tjejerna svarar att de någon eller 
flera gånger använt denna typ av medel. 

Alkohol, tobak och snus

Lupp-enkäten innefattar också frågor om hur ofta man röker, snusar och dricker 
alkohol. I tabell F6 på följande sida redovisas resultaten för dessa frågor. Centralför-
bundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) konstaterar att andelen skolelever 
i Sverige som använder tobak minskat de senaste åren. Vad gäller alkohol konstaterar 
CAN att såväl andelen alkoholkonsumenter som mängden alkoholkonsumtion bland 
svenska elever är på fortsatt historiskt låga nivåer.

I Smedjebacken ser vi att gymnasiekillar är den grupp där störst andel snusar och rö-
ker minst en gång per vecka. Det framgår också att en andel om cirka 12 % av högsta-
dieungdomarna och 47 % av gymnasieungdomarna dricker starköl/cider, vin eller sprit 
minst en gång per månad. 

Vid en jämförelse med regionsnittet framgår det att ungdomarna i Smedjebacken 
dricker alkohol så att de känner sig fulla minst en gång per månad i högre grad. Ob-
servera dock att det handlar om få svar på gymnasiet i just denna fråga. Gymnasie-
ungdomar i Smedjebacken svarar i högre grad än snittet för Dalarna i samtliga frågor 
utom rökning, där de ligger på en liknande nivå. 

Över tid kan vi se en ökning av andelen tjejer som snusar i Smedjebacken, en ökning 
av tjejer som dricker starköl/starkcider/vin/sprit samt en ökning av andelen unga som 
dricker så de känner sig fulla.

0% 0%

100%

4%
1%

95%

0%

25%

50%

75%

100%

Ja, flera gånger Ja, någon gång Nej

Tjej total
Kille total



75

F6b. Jämförelse med snittet i Dalarna*

F6c. Jämförelse över tid*

F6. Hur ofta brukar du...?*

*Obs! Av de som vid något tillfälle druckit alkohol

Tjej
2021

Tjej
2018

Kille
2021

Kille
2018

Röker minst en gång per vecka 7% 5% 6% 2%

Snusar minst en gång per vecka 9% 4% 8% 7%

Dricker folköl minst en gång i månaden 8% 8% 9% 10%

Dricker starköl, starkcider, alkoläsk, vin eller sprit 
minst en gång i månaden 21% 14% 13% 11%

Dricker alkohol så att de känner sig fulla minst en 
gång per månad* 68% 50% 65% 53%

Röka Cigaretter? Tjej
högstadiet

Kille
högstadiet

Tjej
gymnasiet

Kille
gymnasiet

Aldrig/Sällan/Någon eller några gånger i månaden 93% 95% 89% 87%

Minst en gång per vecka 7% 5% 11% 13%

Snusa? Tjej
högstadiet

Kille
högstadiet

Tjej
gymnasiet

Kille
gymnasiet

Aldrig/Sällan/Någon eller några gånger i månaden 92% 96% 84% 65%

Minst en gång per vecka 8% 4% 16% 35%

Dricka folköl? Tjej
högstadiet

Kille
högstadiet

Tjej
gymnasiet

Kille
gymnasiet

Aldrig/Sällan/Någon eller några gånger i månaden 98% 98% 100% 96%

Minst en gång per vecka 2% 2% 0% 4%

Dricka starköl, starkcider, alkoläsk, vin eller sprit? Tjej
högstadiet

Kille
högstadiet

Tjej
gymnasiet

Kille
gymnasiet

Aldrig/Sällan/Någon eller några gånger i månaden 98% 97% 100% 96%

Minst en gång per vecka 2% 3% 0% 4%

Hur ofta dricker du så mycket alkohol att du 
känner dig full?*

Tjej
högstadiet

Kille
högstadiet

Tjej
gymnasiet

Kille
gymnasiet

Aldrig/Sällan/Någon eller några gånger i månaden 83% 86% 100% 89%

Minst en gång per vecka 17% 14% * för få svar
0%

*för få svar 
1%

Smedjebacken 
högstadiet

Dalarna
högstadiet

Smedjebacken 
gymnasiet

Dalarna
gymnasiet

Röker minst en gång per vecka 6% 4% 11% 9%

Snusar minst en gång per vecka 6% 5% 29% 19%

Dricker folköl minst en gång i månaden 6% 6% 22% 15%

Dricker starköl, starkcider, alkoläsk, vin eller sprit minst en 
gång i månaden 12% 11% 47% 42%

Dricker alkohol så att de känner sig fulla minst en gång 
per månad* 59% 53% 81% 75%
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F6d. Hur får du oftast tag på alkohol?
Besvarades endast av de som någon gång druckit alkohol

F7. Får du dricka alkohol för din/dina föräldrar?

5%

80%

15%

38%
42%

20%

0%

25%

50%

75%

100%

Ja Nej Vet inte

Högstadiet
Gymnasiet

De flesta som druckit alkohol får tag i den via "annan vuxen" eller från kompisar, kom-
pisars syskon eller partner. 33 % får tag i alkohol "på annat sätt". 

Endast en liten andel (5 %) av högstadieungdomarna får dricka alkohol för sina föräld-
rar, se diagram F7. Bland gymnasieungdomarna är motsvarande andel 38 %. 

Köper själv i affären 2%

Beställer på internet 2%

Handlar utomlands 4%

Tillverkar själv 4%

Får från mina föräldrar 13%

Tar från mina föräldrar utan att de vet om det 23%

Från syskon 15%

Från kompisar, kompisars syskon, flickvän/pojkvän/partner 35%

Från annan vuxen 38%

På annat sätt 33%



77

Narkotika

Lupp-enkäten innefattar även frågor om narkotikaanvändning. 3 % av högstadieungdo-
marna och 0 % av gymnasieungdomarna svarar att de en eller flera gånger har använt 
narkotika. I Smedjebacken är det en lägre andel gymnasieungdomar som använt nar-
kotika jämfört med snittet. Andelen högstadieungdomar som använt narkotika är på en 
liknande nivå som år 2018, se diagram F8b.

Som det framgår i diagram F8c på följande sida är hasch och marijuana de vanligaste 
drogsorterna, följt av kokain och heroin. 67 % av de som använt droger har fått tag på 
det från någon person på orten, se diagram F8d. 

F8. Har du någon gång använt narkotika?

F8a. Andel som använt narkotika. Jämförelse med snittet i Dalarna

1% 1% 2%

97%

0% 0% 0%

100%

0%

25%

50%

75%

100%

Ja, flera gånger Ja, ett fåtal gånger Ja, en gång Nej

Högstadiet
Gymnasiet

F8b. Andel som använt narkotika. Jämförelse över tid

3% 3%

0%

10%

20%

30%

2018 2021

Högstadiet

Smedjebacken 
högstadiet

Dalarna
högstadiet

Smedjebacken 
gymnasiet

Dalarna
gymnasiet

3% 3% 0% 8%
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F8c. Vilken eller vilka typer av narkotika har du använt?
Besvarades endast av de som någon gång använt narkotika

0%

11%

11%

22%

22%

22%

22%

33%

44%

56%

56%

0% 25% 50% 75% 100%

Vet inte

GHB

Spice eller liknande rökmixer

Amfetamin

Ecstasy/LSD

Sömnmedel eller lugnande läkemedel

Annan narkotika:

Heroin

Kokain

Hasch

Marijuana (cannabis)

Total

F8d. Hur fick du/får du tag på narkotika?
Besvarades endast av de som någon gång använt narkotika

0%

11%

33%

67%

0% 25% 50% 75% 100%

Beställer från internet

Annat sätt

Från någon person på annan ort (annan
kommun eller stad)

Från någon person här på orten Total



79

G. Arbete

I detta avsnitt ställs några frågor om arbete och företagande.

Arbetsmarknaden har de senaste åren förändrats och detta har påverkat unga i stor 
utsträckning. Etableringsåldern har ökat och kraven på kompetens och utbildning 
ökat kraftigt. Enligt Folkhälsomyndigheten är en ökad medvetenhet bland unga om 
dessa krav och svårigheter något som påverkar ungas hälsa. Enligt flera studier oroar 
sig även många unga över framtiden och möjligheten att få ett arbete.1

En fullföljd gymnasieutbildning är det viktigaste för att unga senare ska få ett arbete.2 
En annan sak som även kan vara viktig för kommunen är att arbeta för att fler ungdo-
mar får möjligheten till arbetserfarenhet via extrajobb och sommarjobb, vilket också  
kan öka chanserna för en senare etablering på arbetsmarknaden. 

I rapporten ”Unga röster 2016” framkommer det också att många ungdomar efterfrå-
gar mer praktik, mer information från skolan om hur arbetsmarknaden fungerar, mer 
studiebesök och möjligheten att få träffa olika personer som berättar om sina yrken.3 

1  Se exempelvis: Linneuniversitet 2016 ”Sveriges ungdomar om framtiden.” eller Mentor & Ungdomar.se ”Unga röster 2016.”
2  Folkhälsomyndigheten 2018  ”Varför har den psykiska ohälsan ökat bland barn och unga i Sverige?”
3  Mentor & Ungdomar.se ”Unga röster 2016.”

"Fler gymnasielinjer, så man inte 
behöver flytta ifrån familj och 
vänner. Och slippa pendla långt"
- Tjej i högstadiet svarar på frågan om vad Smedjebacken 
borde veta för att göra kommunen bättre för unga
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Extrajobb och sommarjobb

En andel om 9 % av högstadieungdomarna och 24 % av gymnasieungdomarna har 
ett extrajobb. Runt hälften av tjejerna svarar att de skulle vilja ha ett extrajobb. Vid en 
jämförelse med regionsnittet framgår det att andelen gymnasieungdomar med extra-
jobb är på en lägre nivå i Smedjebacken. Andelen högstadieungdomar med extrajobb 
är något lägre än regionsnittet och har minskat något från år 2018, men skillnaden är 
liten. 

6%

52%

42%

12%

36%

52%

32%

47%

21%
17%

39%
43%

0%

25%

50%

75%

100%

Ja Nej, men jag vill ha ett
extrajobb

Nej, jag vill inte ha
något extrajobb

Tjej, högstadiet
Kille, högstadiet
Tjej, gymnasiet
Kille, gymnasiet

G1. Har du något extrajobb just nu?

G1a. Andel med extrajobb just nu: Jämförelse med snittet i Dalarna

G1b. Andel med extrajobb just nu: Jämförelse över tid, högstadiet

12% 9%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2018 2021

Högstadiet

Smedjebacken 
högstadiet

Dalarna 
högstadiet

Smedjebacken 
gymnasiet

Dalarna 
gymnasiet

9% 12% 24% 30%
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Andelen högstadieungdomar som har haft ett sommarjobb den senaste sommaren är 
11%. Detta är på en lägre nivå än regionsnittet för Dalarna och det är också en tydlig 
minskning jämfört med år 2018, se diagram G2b. För gymnasieungdomarna är ande-
len som hade ett sommarjobb i somras 82 % - en klart högre siffra än i regionsnittet. 
Gymnasietjejer anger i högst grad att de sökte sommarjobb utan att lyckas (16 %).

Vanligast bland högstadiekillarna är att ha fått sitt sommarjobb genom någon i den 
egna familjen, medan högstadietjejer har fått sitt sommarjobb genom någon annan 
släkting eller person de känner, se G2c på följande sida. Bland gymnasieungdomarna 
har flest fått jobb via kommunen (73 % av tjejerna och 45 % av killarna) eller genom 
att själv kontakta arbetsplatsen (25 % av killarna och 7 % av tjejerna).

8% 7%

85%

14%
8%

77%79%

16%

5%

87%

4%
9%

0%

25%

50%

75%

100%

Ja Nej, men jag sökte
sommarjobb utan att

lyckas

Nej, jag sökte inte
något sommarjobb

Tjej, högstadiet
Kille, högstadiet
Tjej, gymnasiet
Kille, gymnasiet

G2. Hade du ett sommarjobb i somras?

G2a. Andel med sommarjobb den senaste sommaren: Jämförelse med snittet i 
Dalarna

Smedjebacken 
högstadiet

Dalarna 
högstadiet

Smedjebacken 
gymnasiet

Dalarna 
gymnasiet

11% 22% 82% 68%
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21%

11%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2018 2021

Högstadiet

G2b. Andel med sommarjobb den senaste sommaren: Jämförelse över tid, 
högstadiet

G2c. Hur fick du ditt sommarjobb?
Besvarades endast av de som hade ett sommarjobb i somras

0%

0%

0%

0%

0%

80%

40%

0%

5%

5%

16%

0%

21%

79%

0%

7%

7%

7%

73%

7%

13%

0%

5%

15%

25%

45%

15%

20%

0% 25% 50% 75% 100%

Genom arbetsförmedlingen

Sökte utannonserad tjänst

På annat sätt

Kontaktade själv arbetsplatsen

Genom kommunen

Genom någon annan släkting eller
person jag känner

Genom någon i min egen familj
Kille, gymnasiet
Tjej, gymnasiet
Kille, högstadiet
Tjej, högstadiet



83

Inställning till eget företagande

Gymnasieungdomarna fick även svara på en fråga om ifall de kunde tänka sig star-
ta ett företag i framtiden. 40 % totalt svarar ja. Detta är en lägre andel än i Dalarnas 
regionsnitt, se tabell G3a. 17 % av killarna anger att de redan har startat ett företag, 
motsvarande andel hos tjejerna är 0 %.

0%

32%

0%

68%

17%

39%

17%

26%

0%

25%

50%

75%

100%

Jag har redan
startat ett företag

Ja Nej Vet inte

Tjej, gymnasiet
Kille, gymnasiet

G3a. Skulle du kunna tänka dig att starta eget företag i framtiden? Andel ”Ja” 
Jämförelse med snittet i Dalarna

Smedjebacken 
gymnasiet

Dalarna 
gymnasiet

40% 55%

G3a. Skulle du kunna tänka dig att starta eget företag i framtiden? Gymnasiet
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I det sista avsnittet i Lupp-enkäten ställs frågor om hur ungdomarna ser på framtiden, 
vad de vill göra och huruvida de planerar att flytta från kommunen. 

Som tidigare nämnts i avsnittet om arbete så oroar sig många ungdomar över fram-
tiden. I rapporten ”Unga röster 2016” svarar hela 4 av 10 att de känner oro för framti-
den. I samma studie framkommer det att oron ökar i takt med ungdomarnas ålder.1 
Flertalet studier påvisar att ungas oro inför framtiden är kopplad till bland annat studi-
eresultat och jobbmöjligheter. 

Även förändrade förutsättningar kopplade till rådande pandemi och klimatförändring-
arna är två ytterligare aspekter som kan bidra till oro bland unga, vilket bland annat 
tas upp i Bris rapport ”Hållbara liv: Om barnets rättigheter, barns uppväxtvillkor och 
samhällets ansvar”. I rapporten konstateras också att relationer, existentiella frågor 
och identitet är aspekter som kan skapa oro för framtiden bland unga.  Även oro över 
att hitta en bostad lyfts som en sak som kan bidra till att unga oroar sig för framtiden.2

1 Mentor & Ungdomar.se ”Unga röster 2016.”
2 Bris 2020: ”Hållbara liv: Om barnets rättigheter, barns uppväxtvillkor och samhällets ansvar”

 "Att lyssna mer på vad alla har 
och säga! Vuxna lyssnar nästan 
aldrig på oss ungdommar"

H. Framtid

– Tjej i högstadiet svarar på frågan om vad 
Smedjebacken borde veta för att göra kommunen 
bättre för unga
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Vad unga i högstadiet vill och tror de kommer göra

En stor majoritet av ungdomarna i högstadiet skulle helst gå en gymnasieutbildning 
i en annan kommun efter grundskolan, se diagram H1a. 27 % av killarna och 14 % av 
tjejerna svarar däremot att de inte vet vad de vill göra direkt efter grundskolan. 8 % av 
killarna och 3 % av tjejerna vill börja jobba direkt efter grundskolan.

Som det framgår i diagram H1b svarar en stor majoritet av högstadieungdomarna att 
de tror att de kommer läsa vidare på gymnasiet, direkt eller senare. 31 % av killarna 
och 20 % av tjejerna svarar att de inte vet om de kommer läsa vidare.

H1a. Vad skulle du helst vilja göra direkt efter grundskolan?

H1b. Tror du att du kommer läsa vidare efter grundskolan (direkt eller senare)?

3%

3%

8%

14%

72%

1%

8%

10%

27%

54%

0% 25% 50% 75% 100%

Annat:

Börja jobba

Gå en gymnasieutbildning i den
kommun jag nu bor i

Vet inte

Gå en gymnasieutbildning i en
annan kommun

Kille, högstadiet
Tjej, högstadiet

1%

20%

18%

20%

41%

1%

17%

31%

31%

20%

0% 25% 50% 75% 100%

Nej, jag tror inte jag kommer läsa
vidare efter grundskolan

Ja, yrkesförberedande program på
gymnasiet

Ja, studieförberedande program på
gymnasiet

Vet inte

Ja, gymnasiet men är osäker på
vilken programinriktning jag ska

välja

Kille, högstadiet
Tjej, högstadiet
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Vad unga i gymnasiet vill och tror de kommer göra

Ungefär var fjärde gymnasieungdom skulle helst vilja studera på högskola eller 
universitet i Sverige direkt efter gymnasiet. En stor andel av killarna (39 %) svarar att 
de helst skulle vilja jobba i kommunen eller i en kommun i närheten. Motsvarande an-
del bland tjejerna är 5 %. Fler tjejer än killar skulle vilja resa, jobba någon annanstans i 
Sverige eller studera på folkhögskola.

När det kommer till frågan om vad man tror man kommer göra svarar flest killar 
att de kommer jobba i kommunen eller i en kommun i närheten (39 %). Bland tjejer 
svarar flest (33 %) att de vill studera på högskola eller universitet i Sverige.  

0%

0%

5%

5%

11%

16%

16%

16%

5%

26%

0%

4%

0%

9%

4%

0%

9%

13%

39%

22%

0% 25% 50% 75% 100%

Studera på Komvux

Annat

Studera på folkhögskola

Studera utomlands

Vet inte

Jobba någon annanstans i Sverige

Resa

Jobba utomlands

Jobba här i kommunen eller i en
kommun i närheten

Studera på högskola eller
universitet i Sverige Kille, gymnasiet

Tjej, gymnasiet

0%

0%

0%

6%

6%

11%

17%

33%

28%

0%

0%

4%

0%

4%

13%

9%

30%

39%

0% 25% 50% 75% 100%

Studera på Komvux

Studera på folkhögskola

Studera utomlands

Jobba utomlands

Resa

Annat

Jobba någon annanstans i Sverige

Studera på högskola eller
universitet i Sverige

Jobba här i kommunen eller i en
kommun i närheten

Kille, gymnasiet
Tjej, gymnasiet

H1c. Vad skulle du helst vilja göra direkt efter gymnasiet?

H1d. Vad tror du att du kommer göra direkt efter gymnasiet?
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H2. Tror du att du kommer läsa vidare efter gymnasiet, direkt eller senare?

H2a. Tror du att du kommer läsa vidare? Jämförelse med snittet i Dalarna

63%

16%
21%

55%

23% 23%

0%

25%

50%

75%

100%

Ja, jag kommer att
läsa vidare vid

universitet/högskola,
Komvux, folkhögskola

eller motsvarande

Nej, jag kommer inte
att läsa vidare efter

gymnasiet

Vet inte

Tjej, gymnasiet
Kille, gymnasiet

63 % av gymnasietjejerna och 55 % av killarna tror att de kommer läsa vidare efter 
gymnasiet, direkt eller senare. Fler gymnasieungdomar i Smedjebacken tror att de 
kommer läsa vidare vid en jämförelse med regionsnittet. 

Smedjebacken
gymnasiet

Dalarna 
gymnasiet

Ja 59% 54%

Nej 18% 20%

Vet inte 23% 25%
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Flytta eller stanna i kommunen

Andelen som tror att de kommer att flytta från kommunen där de bor är 50 % på hög-
stadiet och 73 % på gymnasiet. Killar i högstadiet anger i lägst grad att de tror att de 
kommer flytta, medan gymnasietjejer anger det i högst grad. 

Andelen högstadieungdomar i Smedjebacken som tror att de kommer flytta är är på 
en liknande nivå som år 2018, se diagram H4b. Det är dock högre än Dalarnas regi-
onsnitt, se tabell H4a.

63%

6%

31%

41%

16%

44%

79%

21%

70%

30%

0%

25%

50%

75%

100%

Ja Nej Har inte tänkt på det

Tjej, högstadiet
Kille, högstadiet
Tjej, gymnasiet
Kille, gymnasiet

H4. Tror du att du kommer att flytta från kommunen där du bor?

H4a. Andelen som tror de kommer flytta: Jämförelse med snittet i Dalarna

H4b. Andelen som tror de kommer flytta: Jämförelse över tid, högstadiet
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80%

100%

2018 2021

Högstadiet

Smedjebacken
högstadiet

Dalarna 
högstadiet

Smedjebacken
gymnasiet

Dalarna 
gymnasiet

50% 45% 73% 75%
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De som svarade att de tror att de kommer flytta fick svara på en följdfråga om varför. 
Många anger att de tror de kommer flytta på grund av arbete eller fortsatta studier. 
Bland högstadietjejerna tror hela 57 % att de kommer flytta på grund av studier. Över 
hälften av killarna tror även att de kommer flytta på grund av arbete. I övrigt uppger 
unga att de tror att de kommer flytta för sina fritidsintressen (främst högstadieungdo-
mar anger detta) eller för att bo närmare en större ort eller stad. 20 % av gymnasie-
tjejerna anger "här kan jag inte vara den jag är" som orsak till att flytta. 31 % av gym-
nasiekillarna anger kompisar eller partner som en anledning att flytta. Motsvarande 
andel bland gymnasietjejerna är 0 %.
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Vill ha närmare till naturen

Bostadssituationen i kommunen

Bättre miljö för barn att växa upp i
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Vet inte

Här kan jag inte vara den jag är

Annan orsak

Kompisar eller
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Vill ha närmare till större ort eller
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Arbete

Fortsatta studier Kille, gymnasiet
Tjej, gymnasiet
Kille, högstadiet
Tjej, högstadiet

H4c. Av vilken anledning tror du att du kommer flytta från kommunen?
Besvarades endast av de som tror de kommer flytta
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H5. När du tänker på hur det är att bo i din kommun, markera det eller de alterna-
tiv som du tycker är det bästa med att bo i din kommun.

Det bästa med kommunen

I Lupp-enkäten ställdes en fråga om vad som är det bästa med att bo i kommunen. 
Familj och släkt samt kompisar och partner är det som störst andel anger. En relativt 
hög andel av ungdomarna svarar även närheten till naturen, framför allt gymnasie-
tjejer. Bra miljö för barn att växa upp i och fritidsintressen är två ytterligare skäl som 
många nämner. Fler killar än tjejer svarar möjligheten till arbete och fler högstadie-
ungdomar än gymnasieungdomar svarar möjligheten till fortsatta studier.
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Vem unga får gifta sig med

I enkäten ställdes även en fråga om huruvida ungdomarna får gifta sig med vilka de 
vill. 84 % av killarna och 91 % av tjejerna svarar att de får det, se diagram H6 nedan. 
6 % av killarna och 1 % av tjejerna svarar att de får det, men bara om personen är av 
ett annat kön än dem.

1%

2%

1%

4%

91%

1%

1%

6%

6%

84%

0% 25% 50% 75% 100%

Ja, men bara om personen har samma
religiösa, etniska eller kulturella

bakgrund som min familj

Nej

Ja, men bara om personen är av ett
annat kön än mig

Vet inte

Ja, jag får gifta mig med vem jag vill

Kille total
Tjej total

H6. Får du gifta dig med vem du vill?
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Framtidssyn

Som framgår i diagram H7 svarar en stor andel, runt 90 % av ungdomarna, att de ser 
mycket eller ganska positivt på framtiden. Killar är mer positiva än vad tjejer är. Re-
sultatet ligger på en liknande nivå som regionsnittet för Dalarna, se tabell H7a. Bland 
högstadietjejerna har andelen med en positiv framtidssyn minskat något över tid, 
skillnaden är dock liten. 

H7. Hur ser du på framtiden? 
Andel som svarat ganska positivt och mycket positivt

86%

93%

84%

96%

0%

25%

50%

75%

100%

Ganska positivt + Mycket positivt

Tjej, högstadiet
Kille, högstadiet
Tjej, gymnasiet
Kille, gymnasiet

H7a. Hur ser du på framtiden? Jämförelse med snittet i Dalarna

H7b. Hur ser du på framtiden? Andel mycket + ganska positivt. 
Jämförelse över tid, högstadiet

89%
86%

91%

93%

70%

80%

90%

100%

2018 2021

Tjej, högstadiet
Kille, högstadiet

Smedjebacken
högstadiet

Dalarna 
högstadiet

Smedjebacken
gymnasiet

Dalarna 
gymnasiet

Mycket + ganska positivt 90% 88% 91% 89%



93

Corona-pandemin

I Lupp-enkäten ställdes även en fråga för att kunna se hur ungdomarna har påverkats 
av Corona-pandemin. 

Utifrån diagrammet nedan (H8) kan vi se att många unga uppger att möjligheten att få 
extrajobb/sommarjobb har påverkats negativt, samt att den psykiska hälsan, fritiden 
och skolsituationen blivit sämre under pandemin. Tjejerna har påverkats i högre grad 
än killarna i samtliga avseenden, speciellt stor skillnad finns i frågan om fritiden, livet 
som helhet och den psykiska hälsan.

H8. Om du tänker på hur det är nu och hur det var innan Corona-pandemin börja-
de – På vilket sätt har ditt liv förändrats på grund av Corona-pandemin?
Andel som svarat ”Lite sämre” eller ”Mycket sämre”.

11%

17%

26%

39%

30%

27%

37%

49%

39%

6%

6%

18%

9%

15%

22%

20%

12%

29%

21%

16%

32%

47%

42%

37%

58%

58%

61%

0%

4%

9%

4%

14%

22%

13%

13%

30%

0% 25% 50% 75% 100%

Min familjs ekonomi är

Relationen till min familj är

Min fysiska hälsa är

Mitt liv som helhet är

Mitt umgänge med kompisar är

Min skolsituation är

Min fritid är

Min psykiska hälsa är

Möjligheten att få ett extrajobb eller
sommarjobb är

Kille, gymnasiet
Tjej, gymnasiet
Kille, högstadiet
Tjej, högstadiet
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H9. Vill du tillägga något om hur Corona-pandemin har påverkat dig?

– Tjej, högstadiet

”Ångest, oro och 
en konstant jobbig 
stress inuti”

”Det var tråkigt då alla 
idrottsarrangemang 
blev inställda för min 
sport men det ledde 
till att jag provade nya 
idrotter som inte 
påverkades av 
pandemin”
– Kille, högstadiet

–Kille, högstadiet

”Jag har färre 
kompisar nu under 
pandemin”

–Tjej, gymnasiet

”Det har gjort det 
svårt för mig att 
hänga med i skolan"

”Tyckte skolan hade dåligt upplägg. Skåpen 
stod nära och många hann bli sjuka innan 
vi ens fick plugga på distans och då vart det 
bara halvdistans. Lyssna på oss elever 
bättre. Det är trots allt vi som ska lära oss.”
–Tjej, högstadiet

– Kille, högstadiet

”Det påverkat oss som 
elever, för att vi fick 
studera hemma från 
och det var lite svårt” 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 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 
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GRANSKNINGSHANDLING

Antagen datum: 

Laga kraft datum: 

PLANBESTÄMMELSER
Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar.
Endast angiven användning och utformning är tillåten.
Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom all kvartersmark eller all allmän plats eller allt vattenområde på plankartan.

GRÄNSLINJER
Planområdesgräns
Användningsgräns
Egenskapsgräns
Sekundär egenskapsgräns
Sammanfallande egenskapsgränser

ANVÄNDNING AV ALLMÄN PLATS
PARK Park

GCVÄG Gång- och cykelväg

NATUR Natur

GATA1
Huvudgata

GATA2
Lokalgata

GATA3
Lokalgata

ANVÄNDNING AV KVARTERSMARK
B Bostäder

S Skola

C Centrum

D Vård

E Tekniska anläggningar

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR ALLMÄN PLATS
Utformning av allmän plats
gång1 Gångväg ska anordnas

lek1 Lekplats och bollplan 

Markreservat för allmännyttiga ändamål
u1 Markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar.

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR KVARTERSMARK
Begränsning av markens utnyttjande

Höjd på byggnadsverk
h1 8,0 Totalhöjden ska vara angivet värde i meter

h2 8,5 Totalhöjden ska vara angivet värde i meter

h3 3,0 Nockhöjden ska vara angivet värde i meter

h4 7,0 Nockhöjden på huvudbyggnader ska vara angivet värde i meter 

Markreservat för allmännyttiga ändamål
u2 Markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar.

Takvinkel
o1 Takvinkeln ska vara minst 21° och högst 30°

o2 Takvinkeln ska vara minst 21° och högst 38°

Utnyttjandegrad
e1 2500,0 Största byggnadsarea är angivet värde i m² inom användningsområdet
e2 735,0 Största byggnadsarea är angivet värde i m² inom användningsområdet
e3 520,0 Största byggnadsarea är angivet värde i m² inom användningsområdet
e4 520,0 Största byggnadsarea är angivet värde i m² inom användningsområdet
e5 250,0 Största byggnadsarea är angivet värde i m² inom användningsområdet
e6 30,0 Största byggnadsarea är angivet värde i % av fastighetsarean inom användningsområdet

Utformning
f1 En- och tvåbostadshus 

f2 Endast parhus

f3 Komplementbyggnader får uppföras om maximalt 10 kvm per bostad till en högsta nockhöjd om 3 meter på baksidan av huvudbyggnader sätt från lokalgatan

Placering
p1 Huvudbyggnader ska placeras med långsidan parallellt mot Skarv Einars väg 

p2 Byggnad ska placeras minst 4,5 meter från fastighetsgräns 

Markens anordnande och vegetation
n1 Parkering och lastning ( begränsas av sekundär egenskapsgräns)

n2 Avgränsning i form av häck eller annan vegetation ska finnas mot allmän plats

GENOMFÖRANDETID
Genomförandetiden är 180 månader över hela planområdet och börjar gälla fr.o.m. laga kraft datum.

@@@@@@
@@@@@@
@@@@@@
@@@@@@Marken får inte förses med byggnad ( begränsas av sekundär egenskapsgräns)
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PLANARKITEKT 

Samir Hazrat 

MILJÖ-OCH BYGGCHEF  

Gunilla Skoog 

PLANHANDLINGAR 

 Planbeskrivning  

Plankarta i skala 1:1 000 

Grundkarta 

Samrådsredogörelse 

Fastighetsförteckning 

Övriga handlingar 

Undersökning om betydande miljöpåverkan 

Barnchecklista – undersökning om barnkonsekvensanalys 

VAD ÄR EN DETALJPLAN 

En detaljplan är ett juridiskt bindande dokument där kommunen reglerar hur mark och 

vattenområden får användas och hur området får bebyggas. I detaljplanen redovisas gränser 

för allmänna platser, kvartersmark samt vattenområden. 

SÅ HÄR LÄSER DU DETALJPLANEN 

Detaljplanen består av en plankarta med olika planbestämmelser. Med plankartan följer 

även en planbeskrivning (det här dokumentet) som förklarar syftet och innehållet i 

plankartan.  

PLANPROCESS 

Detaljplanen tas fram med standardförfarande i överensstämmelse med översiktsplanen 

samt enligt plan- och bygglagen 2010:900 (2014:900). Processen ser ut som följande:  

  

 

 

 

Samråd Granskning Antagande Laga kraft
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1 DETALJPLANENS SYFTE 

Miljö- och byggnadsnämnden har fått i uppdrag att ta fram en ny detaljplan för Norra Brustorpet. 

Syftet med planen är att skapa möjligheter för etablering av ca 16 nya en – och två bostadshus i 

centrala Söderbärke samt för att förskoleverksamheten ska kunna få permanenta bygglov.  

2 BESKRIVNING AV DETALJPLANEN 

2.1 HELA DETALJPLANEN 

Planområdet omfattar fastigheten del av Söderbärke Kyrkby 8:76, del av Söderbärke Kyrkby 8:57 och 

fastigheten Brustorpet 2:3 som ligger i centrala Söderbärke, ungefär 15 km från Smedjebackens tätort. 

För området finns två gällande detaljplaner som har vunnit laga kraft 1991-01-21 och 1998-09-24, sedan 

planen vunnit laga kraft har området utvecklats enormt. Den gällande detaljplanens syfte var att 

möjliggöra utbyggnaden av bostäder i Söderbärke, uppdraget är nu att ta fram en detaljplan som ska 

överensstämma med dagens verksamhet.  

En viktig utgångspunkt för arbetet med planen är att ta hänsyn till så väl förtätningen av Söderbärke 

samt förskoleverksamhet inom planområdet. Detaljplanens ambition är att förbättra den rumsliga 

kopplingen till centrum, bevara förskoleverksamhet samt minska bilberoendet. Detaljplanen möjliggör 

ett effektivt markutnyttjande i centrala Söderbärke med närhet till offentlig och kommersiell service. 

Totalt möjliggör planförslaget för ca 16 nya bostäder i form av en – och tvåbostadshus samt fortsatt 

verksamhet för förskolan. Planområdet används idag som grönområde för förskolan och fritids, för att 

säkerställa att ny bebyggelse placeras på ett sätt som inte medför olägenhet för omgivningen förses 

planen med bestämmelser som begränsar bebyggelsens omfattning. Därtill skyddas en del av 

naturmarken och en säker gångväg från förskolan till naturmarken tillkommer. Detaljplanen är förenligt 

med översiktsplanen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planområdet ligger i centrala 

Söderbärke, ca 15 km från 

Smedjebackens tätort 
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2.2 GENOMFÖRANDETID 

Detaljplanens genomförandetid är 15 år från den dag planen vunnit laga kraft, under genomförandetiden 

kan planen normalt inte ändras eller upphävas om inte särskilda skäl finns till det. Om kommunen inte 

ändrar eller upphäver planen efter genomförandetidens utgång fortsätter den att gälla, däremot kan 

planen efter genomförandetiden ändras eller upphävas utan att uppkomna rättigheter i planen behöver 

beaktas.  

2.3 ALLMÄN PLATS 

Allmänna platser inom planområdet är huvudgatan, lokalgatorna, gång- och cykelvägen, naturmarken 

samt parkmarken. En ny lokalgata ska anordnas för att nya bostäder ska anslutas till befintliga vägar via 

Brusgatan och Kopparvägen.  

2.3.1 HUVUDMANNASKAP 

Smedjebackens kommun ska vara huvudman för den allmänna platsen som är utlagd i detaljplanen, 

kommunen har därmed ansvar för områdets drift och skötsel. Kommunen är även huvudman för 

anslutande allmänna vatten-och avloppsledningar i området. 

2.4 KVARTERSMARK 

Ny kvartersmark bildas för syftet bostadsändamål som ska byggas i två etapper. Exploatören har fått 

bygglov på den gällande detaljplanen från 1991-01-21 och har påbörjat bebyggelsen för etapp 1. Etapp 

2 skulle kunna påbörjas när denna detaljplan vunnit laga kraft.  

2.5 BEFINTLIGT 

Planområdet är detaljplanelagt för bostadsändamål men används idag främst som grönområde för 

förskoleverksamhet. Grönområden inom området används av förskoleverksamheten för olika 

utomhusaktiviteter, att bevara de träd och grönstruktur som finns inom planområdet är viktigt för att 

det kan bidra till natur- och rekreationsvärden. Området utgörs för närvarande i stora delar av åkermark, 

markytan lutar från norr och stigande mot söder. Ett större dike finns inom sydöstra delen av 

planområdet samt ett mindre dike på sydvästra delen av området.  

2.6 ÄRENDEINFORMATION 

Namn: Detaljplan för Norra Brustorpet, del av Söderbärke Kyrkby 8:76 m. fl.  

Diarienummer: MBN 2022 – 775  

Kommundel: Söderbärke 

Kommun: Smedjebackens kommun 

Län: Dalarnas län 

Planförfarande: Standardförfarande  

Beslut om planbesked: 2022-03-16, Miljö- och byggnadsnämnden, §29/2022 

Planstart: 2022-03-16  

Beslut om samråd: 2022-09-14  

Beslut om granskning: 2022-12- 21 

Beslut om antagande: 2022-xx-xx 

Laga kraft: 2023-xx-xx 
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3 MOTIV TILL DETALJPLANENS REGLERINGAR 

Nedan redovisas motiven till de enskilda regleringarna i detaljplanen utifrån detaljplanens syfte 

samt lämplighetsbedömningen enligt PBL.  

 

3.1 MOTIV TILL REGLERINGAR 

ANVÄNDNING AV ALLMÄN PLATS 

Med allmän plats avses områden som i en detaljplan är avsett för ett gemensamt behov och kan till 

exempel vara en gata, torg eller parkering.  

 

Huvudgatan är avsatt för trafik och blir kvar i sitt nuvarande läge.  

 

 

En ny planerad lokal gata som är avsedd för fordonstrafik. Gatan är nödvändig 

för tomternas angöring och tillgänglighet.  

 

Lokalgatan till Skarv Einars väg blir kvar i sitt nuvarande läge. 

 

 

Gång- och cykelvägen blir kvar i sitt nuvarande läge. Samt en ny Gång- och 

cykelväg ska anordnas vid parkeringen utanför förskolan.  

 

Naturområdet omfattas av befintlig skogsdunge. Naturområdet utgör även ett 

visuellt skydd. Uppvuxna träd har en klimatreglerande förmåga genom att bidra 

till att sänka temperaturen i bostäder, både genom avdunstning och som 

skugga, växlighet kan även hindra solinstrålning inomhus. Användningen natur 

används för att bevara grönområdet.  

Parkområdet inrymmer planteringar och mindre lekplatser. Bestämmelser park 

används för att området kräver skötsel och är lämplig för planteringar, mindre 

lekplatser etc.  
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ANVÄNDNING AV KVARTERSMARK 

Med kvartersmark avses all mark inom ett planområde som inte ska vara allmän plats eller 

vattenområde. Användning av kvartersmark kan till exempel vara bostäder, skola eller industri. 

 

Användningsområdet möjliggör fastighetsbildning för bostadsändamål. 

 

Användningsområdet är avsatt för tekniska anläggningar tex teknik bod.  

 

Användningsområdet är avsatt som huvudanvändning för skolverksamhet. 

Bestämmelsen S är nödvändig för att uppnå detaljplanens syfte. Utformning 

och omfattning av byggnader som får uppföras inom användningen är reglerad 

med egenskapsbestämmelser.  

 Detaljplanen möjliggör att i framtiden även använda marken för annat 

ändamål om behov uppstår och då möjliggöra för centrumverksamhet. 

Vanligtvis ska centrum ges brun färg vid färgläggning, i planbestämmelselistan 

är det redovisat som vit färg och det följer gällande bestämmelse (BFS 2020:5), 

användningar som inte är huvudanvändning ska redovisas på det sättet. 

Detaljplanen möjliggör att i framtiden även använda marken för annat ändamål 

om behov uppstår och då möjliggöra för vårdverksamhet. Vanligtvis ska vård 

ges röd färg vid färgläggning, i planbestämmelselistan är det redovisat som vit 

färg och det följer gällande bestämmelse (BFS 2020:5), användningar som inte 

är huvudanvändning ska redovisas på det sättet.  

 

Dessa användningsbestämmelser passar att reglera i detaljplan utifrån områdets förutsättningar 

och dess karaktär, området ligger centralt och är lätt att nå.  

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR ALLMÄN PLATS 

Egenskapsbestämmelser om utformning av allmän plats används för att reglera utformning av allmän 

plats.  

En gångväg ska anordnas för att förskolebarnen ska kunna på ett säkert sätt ta sig till 

naturmarken på sydvästra delen av planområdet. 

 

Egenskapsbestämmelsen används för att reglera vilken yta som är tänkt för lekplats och 

bollplan, både förskolebarnen och närboende kommer ha tillgång till området. Ytan är 800 

kvm som är lämplig för en 5-manna bollplan.  

 

Markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar. Syftet med bestämmelsen är att 

säkerställa plats för de befintliga allmänna ledningarna.   

 

S
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EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR KVARTERSMARK 

Egenskapsbestämmelser för kvartersmark reglerar hur mycket som maximalt får bebyggas, 

utformning samt placering för att uppnå ändamålsenlig bebyggelse. Samt att beakta markens 

lämplighet, omgivningens påverkan, människors hälsa och säkerhet, påverkan på miljön och 

närboende.  

 

Marken får inte förses med byggnad. Syftet är att säkerställa att marken som omfattar 

underjordiska ledningar inom kvartersmark inte förses med några byggnadsverk.  

 

Totalhöjden ska vara angivet värde i meter. Syftet med bestämmelsen är att styra 

omfattningen på det som får byggas samt reglera byggnaders utformning och den 

inverkan som byggnaders höjd får på den byggda miljön.  

Totalhöjden ska vara angivet värde i meter. Syftet med bestämmelsen är att styra 

omfattningen på det som får byggas samt reglera byggnaders utformning och den 

inverkan som byggnaders höjd får på den byggda miljön.  

 

Nockhöjden ska vara angivet värde i meter. Syftet med bestämmelsen är att styra 

höjd på byggnadsverk inom egenskapsområdet n1. 

 

Nockhöjden på huvudbyggnader ska vara angivet värde i meter. Syftet med 

bestämmelsen är att styra höjd på befintliga bostäder på östradelen av planområdet.  

 

Markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar. Syftet är att säkerställa plats för de 

befintliga ledningarna.  

Takvinkeln ska vara minst 21° och högst 30°. Syftet är att reglera byggnaders utformning 

samt säkerställa en god upplevelse av den bebyggda miljön.  

Takvinkeln ska vara minst 21° och högst 38°. Syftet är att reglera byggnaders utformning 

samt säkerställa en god upplevelse av den bebyggda miljön.  

 

Största byggnadsarea är angivet värde i m² inom användningsområdet. Syftet är att reglera 

byggnaders största omfattning för att undvika för hög exploatering inom kvartersmark för 

förskolan, samt säkerställa tillräcklig friyta för barnen.  

Största byggnadsarea är angivet värde i m² inom användningsområdet. Syftet är att 

reglera byggnaders största omfattning för att styra tätheten i området och undvika för 

hög exploatering inom kvartersmark för bostäder.  

Största byggnadsarea är angivet värde i m² inom användningsområdet. Syftet är att reglera 

byggnaders största omfattning för att styra tätheten i området och undvika för hög 

exploatering inom kvartersmark för bostäder.  
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Största byggnadsarea är angivet värde i m² inom användningsområdet. Syftet är att 

reglera byggnaders största omfattning för att styra tätheten i området och undvika för 

hög exploatering inom kvartersmark för bostäder.  

Största byggnadsarea är angivet värde i m² inom användningsområdet. Syftet är att 

reglera byggnaders största omfattning för att styra tätheten i området och undvika för 

hög exploatering inom kvartersmark för bostäder.  

 

Största byggnadsarea är angivet värde i procent av fastighetsarean inom 

användningsområdet. Syftet med bestämmelsen är att styra utnyttjandegraden för 

befintliga bostäder på östra delen av planområdet.  

 

  En- och tvåbostadshus. Syftet är att reglera vad för typ av byggnadsverk som får uppföras.   

Endast parhus får finnas, området är redan bebyggd sedan tidigare med parhus och får 

fortsättningsvis vara så.  

Komplementbyggnader får uppföras om maximalt 10 kvm per bostad och till en högsta 

nockhöjd om 3 meter. Syftet är att möjliggöra för boenden att uppföra mindre 

komplementbyggnader och styra vart den ska placeras.   

 

Huvudbyggnader ska placeras med långsidan parallellt mot Skarv Einars väg. Syftet med 

bestämmelsen är att styra byggnaders placering.  

 

Byggnad ska placeras minst 4,5 meter från fastighetsgräns. Syftet med bestämmelsen är 

att styra placering av byggnader.   

 

Parkering och lastning. Syftet är att tydliggöra vart parkering och lastning får finnas.  

 

Avgränsning i form av häck eller annan vegetation ska finnas mot allmän plats. Syftet med 

bestämmelsen är att avskilja vad som är privat mark och allmän plats.  
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4 PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR 

4.1 KOMMUNALA 

Historiskt har bostadsbebyggelsen i kommunen koncentrerats till Kolbäcksåns dalgång, utmed 

Barkensjöarnas stränder, samt längst stråk av järnväg, vägar och i byar med hyttor och 

lantbruksfastigheter. Dessa stråk förstärks än idag med tydlig koncentration av nybyggnationer längst 

Barkens stränder och i befintliga orter. Enligt Smedjebackens översiktsplan (2018) ska kommunen ha 

en god planberedskap som ska bidra till att medvetet styra orters utbyggnad, centrala Söderbärke är en 

av områden som är tydligt utpekad i översiktsplanen som områden för framtida bebyggelse.   

4.1.1 GÄLLANDE DETALJPLAN  

Hela området är detaljplanelagt sedan tidigare. Den gällande detaljplanen för området har vunnit 

laga kraft 1991-01-23 som medger användning av bostäder samt förskola. Sedan dess har området 

utvecklats och det har funnits behov för ytterligare lokaler för förskoleverksamhet, vilket har 

inneburit att Solhyttans förskola uppförts med tillfälliga bygglov på kvartersmark för bostäder.  
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En detaljplaneändring gjordes 1998 för att överföra en del av ”naturpark” till kvartersmark. 

Planändringen omfattade ett relativt litet område, i samband med att förskolan byggdes på tomten 

intill, lades jordmassor upp i en kulle som började användas som lek - och pulkabacke av förskolans 

barn. Avsikten var att skydda detta lekområde och hänga in området med staket så att det blir en del 

av förskolans tomt.  

 

 

 

Ovanstående detaljplaner berörs direkt av aktuell plan, dessa områden ingår i den nya detaljplanen 

och därmed upphör tidigare detaljplaner att gälla vid den tidpunkt då den nya detaljplanen vinner 

laga kraft.  

 Detaljplan för Norra Brustorpet, Smedjebackens kommun, fastställd 1991 – 01 – 23  

 

 Detaljplan för område öster om daghemmet Solhyttan Söderbärke, Smedjebackens 

kommun, fastställd 1998 – 09 – 24  

4.1.2 OMRÅDESBESTÄMMELSER  

Kommunen får reglera användningen av mark- och vattenområden och bebyggelse i detaljplaner 

och områdesbestämmelser. Planområdet omfattas inte av någon områdesbestämmelse.  

4.1.3 PLANBESKED 

Miljö-och byggnadsnämnden i Smedjebackens kommun beviljade begäran om planbesked 16 mars 

2022 för Norra Brustorpet och gav miljö-och byggkontoret uppdrag att ta fram förslag till detaljplan.  

 

4.1.4 ÖVERSIKTSPLAN 

Enligt översiktsplanen ska landskapets och bomiljöernas värden prioriteras och bevaras genom att 

koncentrera ny bebyggelse till stråk och befintliga bebyggelsestrukturer. Planområdet är specifikt 

utpekad i översiktsplanen som bebyggelseområde. Kommunen ska ha långsiktig lokalplanering och 
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hänsyn tas till möjligheterna att reducera transportbehov genom att göra det attraktivt att använda 

sig av cykel. Planförslag möjliggör förtätning av Söderbärke vilket i sin tur leder till att fler kan nå 

offentlig och kommersiell service via cykel eller till fots.  

 

4.1.5 FÖRDJUPAD ÖVERSIKTSPLAN FÖR SÖDERBÄRKE  

Syftet med den fördjupade översiktsplanen för Söderbärke är att ge de fysiska förutsättningarna för 

en positiv utveckling av kommunens näst största tätort, samt även möjliggöra en positiv 

befolkningsutveckling. Planområdet är utpekad som integrerad bebyggelseområden i fördjupade 

översiktsplanen, planförslaget möjliggör att intentionerna i fördjupade översiktsplanen tillämpas.  

 

 

4.2 REGIONALA 

4.2.1 DALASTRATEGIN 

Dalarna har strax under 300 000 invånare och består av 15 kommuner. Länet präglas av en 

flerkärnighet med många kommuner, flera av de små befolkningsmässigt däribland Smedjebackens 

kommun. Länets täta struktur med bland annat Ludvika som delregionala noder ger möjlighet att 

utveckla sammanhållna marknader för arbete, studier, boende och service för Smedjebackens 

kommun. Dalarnas tydligaste utmaning är demografin med låga födelseantal och ökad livslängd 

som har medfört en äldre befolkning. Smedjebackens medelålder ligger på 46,5 år jämfört med 

landets medelålder som ligger på 41,4 år. Detta kan medföra utmaningar för 

kompetensförsörjningen såväl som i Dalarna och Smedjebacken. Urbanisering är en annan 

utmaning som kan innebära krympande befolkning som i sin tur leder till svårigheter att 
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upprätthålla offentlig och kommersiell service. Just därför är det viktigt att det planläggs för nya 

bostäder i Smedjebackens kommun för att locka till sig nattbefolkning.   

4.3 RIKSINTRESSEN 

4.3.1 NATURVÅRD 

Smedjebackens kommun är rik på områden med höga naturvärden och alla de olika naturtyperna är 

en del av den biologiska mångfalden som ska bevaras till kommande generationer och behöver 

skyddas på olika sätt. Nordöstra delen av planområdet där förskolan och fritids är placerad omfattas 

av grönstruktur som ett värdefullt område, planförslaget anses inte ha negativ inverkan på 

grönstrukturen på grund av att området redan är exploaterad. I områden med ökad förtätning är 

grönstrukturen särskilt sårbar och behovet av att skydda och bevara gröna värden är viktigt för 

befolkningens välbefinnande. Skogsdungen på sydvästra delen av planområdet skyddas som 

NATUR i detaljplanen för att:  

➢ Bevara den biologiska mångfalden 

➢ Reglera vattenflöden och lokalklimat 

➢ Människors möjlighet till rekreation 

➢ Förskolan och fritidsverksamhet kan dra nytta av skogsdungen för lek och utomhusaktivitet  

 

4.3.2 FRILUFTSLIV 

Friluftsliv innefattar olika fritidsaktiviteter som sker utomhus i naturen. Området omfattas inte av 

riksintresse för friluftsliv.  

4.3.3 KULTURMILJÖVÅRD 

Kulturmiljö avser hela den av människor påverkade miljön, det vill säga som i varierande grad 

präglats av olika mänskliga verksamheter och aktiviteter. Området omfattas inte av riksintresse för 

kulturmiljövård.  

4.3.4 TOTALFÖRSVAR 

Försvarsmakten är en av tolv riksintressemyndigheter som ansvarar för att lämna uppgifter om 

områden som anses vara av riksintresse, enligt 3 kap 2§ Miljöbalken (1998:808). Planförslaget 

påverkar inte riksintresset för totalförsvaret.  

4.3.5 RÖRLIGT FRILUFTSLIV 

Rörligt friluftsliv inkluderar fysiska aktiviteter som sker utomhus i naturnära miljöer. Området 

omfattas inte av riksintresse för rörligt friluftsliv.   

4.3.6 NATURA 2000 

Natura 2000 är ett nätverk av värdefulla naturområden med arter eller naturtyper som i ett europeiskt 

perspektiv betraktas som särskild skyddsvärda. Planförslaget påverkar inte riksintresset för Natura 

2000-områden.  

4.3.7 RIKSINTRESSEN FÖR TRAFIKKOMMUNIKATION 

Bergslagspendeln är av Trafikverket utpekad som riksintresse. Banan är av särskild regional 

betydelse och trafikeras utöver regionaltåg av godståg. Riksväg 66 är utpekad av Trafikverket som 

riksintresse.  
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4.4 HUSHÅLLNINGSBESTÄMMELSER ENLIGT 3 KAP. MILJÖBALKEN 

 

4.4.1 GRUNDLÄGGANDE BESTÄMMELSER FÖR HUSHÅLLNING MED MARK OCH 

VATTENOMRÅDEN 

I miljöbalkens tredje kapitel föreskrivs bland annat att områden som är av riksintresse för 

naturvården, kulturmiljövården eller friluftsliv så långt som möjligt ska skyddas från åtgärder som 

kan skada natur eller kulturmiljön. Planförslaget omfattas inte av hushållningsbestämmelserna enligt 

3 kapitlet miljöbalken. 

Vid framtagande av denna detaljplan har det gjorts prövningar enligt 2 kap. Plan och bygglagen samt 

enligt 3 och 4 kap. Miljöbalken. Detaljplanen har även granskats mot kommunens översiktsplan i 

enlighet med 5 § förordningen om hushållning med mark och vattenområden. Bedömningen är att 

föreslagna användningar anses vara ur allmän synpunkt mest lämpliga utifrån områdets 

förutsättningar och efterfrågan.  

➢ Förskolan är en samhällsviktig verksamhet och kommunen måste säkerställa att alla barn 

har tillgång till en bra förskola. Solhyttans förskola är uppförts med tillfälligt bygglov, 

detaljplanen möjliggör att förskolan kan få ett permanent bygglov.  

➢ Planområdet ligger i centrala Söderbärke och det finns sammanhängande bostäder i 

området, grönområde, kommersiell och offentlig service samt kollektivtrafik.  

➢ Byggnation i området möjliggör fortsatt utveckling av kommunens näst största tätort och 

förbinder området med resten av tätorten.  

➢ Inga riksintressen påverkas av planförslaget.  

4.4.2 JORDBRUKSMARK  

Enligt 3 kap. 4§ Miljöbalken får brukningsvärd jordbruksmark endast tas i anspråk för bebyggelse 

eller anläggningar på ett från allmän synpunkt tillfredställande sätt genom att annan mark tas i 

anspråk. I översiktsplanen anges att ny bebyggelse i första hand bör tillkomma i befintliga byar och 

stråk, genom komplettering och förtätning. Genom att förtäta och komplettera i centrala Söderbärke 

kan tillkommande bostäder nyttja befintlig infrastruktur, kollektivtrafik, offentlig och kommersiell 

service. För att landsbygden ska utvecklas är småtätorterna på landsbygden en viktig förutsättning, 

för att Söderbärke ska utvecklas är det viktigt att ny bebyggelse ska tillkomma i centrala delar av 

tätorten. Planområdet består idag av några parhus och en förskola, genomförandet av detaljplanen 

innebär bebyggelse av ca 16 nya bostäder vilket innebär att åkermarken ianspråktas. 

Bostadsbebyggelse är ett väsentligt samhällsintresse och en del av planområdet är sedan tidigare 

exploaterad samt ligger i anslutning till 

redan ianspråktagen mark och befintlig 

infrastruktur. Detaljplanen möjliggör 

fortsatt verksamhet för förskolan, 

befintliga och nya bostäder, park, 

lekplats och natur. Genom att tillgodose 

bostadsbehovet i centrala delar av 

Söderbärke och förtäta kan mark som är 

jordbrukningsvärd bevaras på andra 

ställen som brukas idag och som kan 

även brukas i framtiden. Planområdet är 

även utpekad som integrerat 

bebyggelseområde i översiktsplanen 

och FÖP för Söderbärke. Genom 

avvägningar av olika samhällsviktiga 

intressen bedöms intresset att utvecklas 
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centrala Söderbärke väga tyngre än att bevara åkermarken. Samt att tillgodose bostadsbehovet på 

centrala delar av kommunens näst största tätort vara ur en allmän synpunkt viktig och på det sättet 

bevara marken för jordbruksändamål utanför tätorten som har större värde. Sammanfattningsvis 

bedöms samtliga delar av planförslaget vara ett väsentligt samhällsintresse och dessa behov inte kan 

tillgodoses från en allmän synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i anspråk.  

4.5 MILJÖKVALITETSNORMER 

Miljökvalitetsnormer är föreskrifter i miljöbalkens 5 kap om viss lägsta miljökvalitet för vatten, mark, 

luft eller miljön i övrigt inom ett geografiskt område. Miljökvalitetsnormerna omfattar bland annat 

föroreningar i utomhusluft, olika parametrar i vattenförekomster samt omgivningsbuller. MKN har 

funnits som styrmedel i svensk lagstiftning sedan 1999 då föreskrifterna om miljökvalitetsnormer 

skrevs in i miljöbalkens femte kapitel. Syftet med det är att skydda människors hälsa och naturmiljö. 

4.5.1 LUFT 

Luftföroreningar skadar människors hälsa, naturen och kulturföremål. De ämnen i utomhusluft som 

regleras genom miljökvalitetsnormer är halter av kvävedioxid/kväveoxider, svaveldioxid, bly, 

partiklar (PM10 och PM2,5), bensen, kolmonoxid, ozon, arsenik, kadmium, nickel och 

bens(a)pyren. Planförslaget förväntas medföra ökad trafik till och från planområdet, bedömningen 

är att denna ökning är marginell. Även om planen bedöms leda till en ökad trafik till och från området 

riskerar inte miljökvalitetsnormer för luft överskridas. Offentlig och kommersiell service är 

lokaliserad i centrala Söderbärke samt att befintliga och framtida utveckling av gång- och cykelvägar 

till och från planområdet skapar förutsättningar för ett mer hållbart resande.  

4.5.2 VATTEN 

Miljökvalitetsnormer för vatten omfattar ytvatten (sjöar, vattendrag och kustvatten) och 

grundvatten. Syftet med normerna är att säkra vattenkvalitet runt om i landet. Ledningsnätet i 

Söderbärke består i huvudsak av kombinerat ledningsnät, medan ledningsnätet på Urnäsudden är så 

kallad duplikatsystem. Enligt Vatteninformationssystem (VISS) har grundvattnen god kemisk 

status, kemisk statusen för ytvatten är god. Södra Barken har en måttlig ekologisk status. En 

undersökning om betydande miljöpåverkan har genomförts för att säkerställa att påverkan från 

planförslaget är godtagbar. Syftet med undersökningen och den miljöbedömning som har 

genomförts är för att främja en hållbar utveckling. 

 

4.5.3 BULLER 

Miljökvalitetsnormer för omgivningsbuller är en annan målsättning, normerna ska följas för att 

undvika skadliga effekter på människors hälsa och omgivningsbuller. Miljökvalitetsnormer för 

buller omfattar omgivningsbuller från större vägar, järnvägar och flygplatser. Planområdet ligger ca 

300 meter från riksväg 66 och en översiktlig beräkning av bullervärden har genomförts för att 

säkerställa att påverkan från buller inte ska överskrida. Beräkningen redovisas under kapitlen 

Konsekvenser (Hälsa och säkerhet 6.5.1).    

 

4.6 MILJÖ 

4.6.1 DAGVATTEN 

Dagvatten är regn och smältvatten som avled från tomt- och naturmark, tak, gator och liknande. Det 

är viktigt att dagvatten hanteras på ett hållbart sätt för att undvika problem med översvämningar och 

fuktskador på byggnader och anläggningar, minska spridningen av förorenat dagvatten samt skydda 

känsliga recipienter. Det finns en skyldighet för va-verksamheten att avleda och omhänderta dag-

och dränvatten enligt gällande krav i Miljöbalken och VA-lagen inom detaljplanelagt område. Det 

är recipienten Södra Barken i Söderbärke som tar emot dagvatten från planområdet.    
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4.7 HÄLSA OCH SÄKERHET 

4.7.1 OMGIVNINGSBULLER  

De vanligaste källorna till buller är väg, spår och flygtrafik, samt industrier och andra verksamheter. 

I dagsläget finns fastställda miljökvalitetsnormer för luftkvalitén, vattenkvalitén och 

omgivningsbuller. Enligt förordning 2004:675 (2012:51) om omgivningsbuller ska kommuner med 

en befolkning på över 100 000 invånare samt Trafikverket genomföra bullerkartläggning vart femte 

år. Detta innebär att Smedjebackens kommun inte behöver göra en bullerkartläggning i och med att 

det krävs en mycket högre trafik, den sammanlagda bedömningen är att planförslaget inte medför 

störningar eller hälsorisker för omgivningen.  

4.7.2 RISK FÖR OLYCKOR  

Planområdet ligger ca 300 meter från riksväg 66 vilket kan innebära en risk för olyckor med farligt 

gods och andra trafikolyckor samt trafikbuller. I översiktsplanen nämns att ny bebyggelse och nya 

verksamheter i anslutning till riksväg 66 ska särskild hänsyn tas till bland annat olycksrisk vid 

transport av farligt gods. Det finns olika principer för hur säkerhet kan åstadkommas genom 

detaljplan, några planeringsprinciper för ökad säkerhet som har tillämpats är följande: 

1. Detaljplanen säkerställer att ny bebyggelse ska tillkomma på lämpliga områden utifrån 

säkerhetsperspektiv.  
2. I detaljplanen används bestämmelser om utformning och placering av byggnader, utformningen 

av bebyggelsemiljön kan bidra till ökad säkerhet.  
3. En säker och separat gång - och cykelväg finns i närområdet för att barnen på förskolan samt 

närboende ska kunna på ett säkert sätt ta sig till och från planområdet. 

På Brusgatan sker viss genomfart från bostadsområden i söder mot Söderbärke centrum, 

Kopparvägen fungerar som tillfartsväg till bostadsområden i södra delen av Kyrkbyn och vid 

Urnäsudden. Genomfartstrafik och tung trafik av någon större omfattning sker inte på dessa gator. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.7.3 RISK FÖR ÖVERSVÄMNING  

Med ökade nederbördsmängder är en bra och väl genomarbetad planering för omhändertagande av 

dagvatten en förutsättning för att man i framtiden ska kunna undvika problem med översvämningar. 

Enligt MSB:s översvämningsportal finns det inga risker för översvämning inom planområdet, 

ungefär 1 km från planområdet finns sjön Barken som är översvämningsdrabbad. Däremot finns det 

inga indikationer för att planområdet är inom riskzon.  
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4.7.4 RISK FÖR EROSION  

Erosion är den nednötning och transport av jord och berg som orsakas av bland annat vint, rinnande 

vatten och vågor. Erosion förekommer främst längst slänter mot vattendrag, inom planområdet finns 

inga indikationer om risk för erosion. 

4.7.5 RISK FÖR SKRED  

I ett skred är det en massa av jord eller större del av ett berg som kommer i rörelse, skred förekommer 

vanligen i jordar med slit och lera. Inom planområdet är jordarten lera och slit, för att säkerställa att 

ny bebyggelse inte ska utsättas för risker för skred har exploatören genomfört provgropar. Resultaten 

av provgrop redovisas under kapitel Utredningar5.2, geoteknisk utredning 5.2.1 

4.7.6 RISK FÖR RAS 

Ett ras är en snabb massrörelse i jord eller berg, ras utlöses ofta efter långvariga nederbörd eller vid 

snabb snösmältning. Enligt Statens Geotekniska Institut kartunderlag om ras, skred och erosion har 

planområdet jordarten inom lera-slit och klassas som ej fastmark. Till klassen ej fastmark räknas 

bland annat slit och lera. Enligt utfört provgrop finns det inga indikationer för risk för ras. 

 

4.7.7 FÖRORENAD MARK 

Ett förorenat område är mark, grundvatten, ytvatten eller andra konstruktioner som innehåller 

föroreningar i sådan utsträckning att det kan vara en risk för människors hälsa eller miljön. 

Förorenade områden uppkommer genom utsläpp, spill, olyckor eller vid industriella verksamheter. 

Utanför planområdet finns det potentiellt två förorenade områden fastighet Västerby 22:18 och 

Brustorpet 1:5.  

- Riskbedömning för fastighet Västerby 22:18 

Det saknas uppgifter om hur exakt vilken typ av verksamhet som har bedrivits på platsen och 

hur omfattande verksamheten har varit. Den generella beskrivningen av verksamheten är 

bilvårdsanläggning, bilverkstad samt åkeri mm. Ingen provtagning har skett på fastigheten 

Västerby 22:18. Spridningsrisken för Alifatiska kolväten beror på längden på kolkedjan. Desto 

kortare kolkedja desto mer lättlöslig är alifaterna i vatten och de kan därför sprida sig längre 

ifrån källan. Alifatiska kolväten kan tas upp av mikroorganismer i marken, alifaterna med 

kortare kolkedja tas lättare upp av mikroorganismer och har därför större påverkan. Hexan och 

Oktan har en kortare kolkedja, och kan därför sprida sig längre från källan. Det finns därmed 

risk för att Hexan och Oktan har spridits från fastigheten till grundvattnet. Det nya planområdet 

ligger inom kommunalt verksamhetsområde för dricksvatten. Risken med påverkan från 

dricksvattenintaget för boende eller arbetande inom planområdet bedöms därför vara lågt. 

Den totala riskbedömningen blir att det troligaste är att de flesta föroreningar borde vara knutan 

till fastigheten Västerby 22:18 eller det direkta området runt fastigheten. Det finns en risk att 

spridning av vissa föroreningar har skett till grundvattnet. Risken vid intag av dricksvatten inom 

planområdet bedöms vara låg då området ligger inom kommunalt verksamhetsområde för 

dricksvatten.  

För fullständig riskbedömning se bilaga Riskbedömning av förorenad mark, Västerby 22:18.  

 

- Riskbedömning för fastighet Brustorpet 5:1 

Det saknas uppgifter om hur exakt vilken typ av verksamhet som har bedrivits på platsen och 

hur omfattande verksamheten har varit. Den generella beskrivningen av verksamheten är 

verkstadsindustri utan halogenerade lösningsmedel (kopparslageri). Verksamheten avslutades 

troligen för 1969. Ingen provtagning har skett på fastigheten Brustorpet 1:5. 

En granskning av historiska ortofoto från 1960 och 1975 har skett över planområdet samt 

fastigheten Brustorpet 1:5. Det finns inget i ortofoto som tyder på att avfallslagring från 
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verksamheter har skett inom planområdet. Det aktuella planområdet ser i ortofoto från både 

1960 och 1975 ut att brukas som åkermark. 

Branschspecifika föroreningar från verkstadsindustri utan halogenerade lösningsmedel är 

Alifatiska kolväten (Hexan, Oktan), PAH (Antracen, Naftalen, Benso(a)pyren). Andra 

föroreningar som kan förekomma är många, bland annat metaller och petroleumprodukter PAH 

har en vattenskyende natur och vill hellre vara tillsammans med organiskt material än att befinna 

sig i lösning med vatten. Det betyder att när ämnena kommer i kontakt med en jord kommer de 

att fördela sig i en betydligt större utsträckning till det organiska materialet än till vattnet som 

finns i markens eller sedimentets porer. PAH borde därmed inte ha spridits så långt från 

fastigheten, utan det troliga bedöms vara att eventuella föroreningar finns kvar på eller nära 

fastigheten Brustorpet 1:5 

Den sammanlagda riskbedömningen blir att det troligaste är att de flesta föroreningar borde vara 

knutan till fastigheten Brustorpet 1:5 eller det direkta området runt fastigheten. Det finns en risk 

att spridning av vissa föroreningar har skett till grundvattnet. Risken vid intag av dricksvatten 

inom planområdet bedöms vara låg då området ligger inom kommunalt verksamhetsområde för 

dricksvatten. 

För fullständig riskbedömning se bilaga Riskbedömning av förorenad mark, Brustorpet 1:5 

4.8 GEOTEKNISKA FÖRHÅLLANDEN  

Enligt Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) består stora delar av området av jordtypen lera-

slit. Resultaten av provgropar visar att jorddjupet på området består av 20–30 cm jord, sedan 

sandig till lerigt slit ner till 2 meter. Enligt SGU uppgår skattat jorddjup 10–20 meter till berg.  

4.9 HYDROLOGISKA FÖRHÅLLANDEN  

Planområdet ligger inom verksamhetsområde för vatten och spillvatten vilket inkluderar 

dagvatten. Ledningar för dagvatten finns i området och det finns kapacitet i ledningarna att 

hantera dagvatten från hårdgjorda ytor tillhörande befintlig och kommande bebyggelse enligt 

planen. Närmast vattendrag som berörs är Södra Barken vilket löper öster om planområdet ca 1 

km. Södra Barken har för närvarande en måttlig ekologisk status och uppnår inte god kemisk 

status. Den ekologiska statusen beror på konnektivitet, hydrologisk regim, svämplanets struktur, 

syrgasförhållanden och den kemiska statusen. Att Södra Barken inte uppnår god kemisk status 

beror på förhöjda halter av bland annat antracen, bromerad difenyleter, bly, östradioler, kadmium, 

kvicksilver och tributylenn föreningar. Förekomsten av dessa ämnen härrör från källor som 

atmosfärisk deposition, förorenade områden, reningsverk och trafik. Dagvatten från 

bostadsbebyggelse eller urban markanvändning är inte angiven som en påverkanskälla i VISS. 

Den sammanvägda bedömningen av recipientens påverkan av dagvatten från planområdet är att 

statusen inte riskerar att försämras eller att miljökvalitetsnormer äventyras då dagvattnet inte 

antas innehålla de föroreningar som ligger till grund för vattenförekomstens klassning idag. Därav 

bedöms påverkan från planlagd bebyggelse inte vara av den omfattning att det kan sänka 

statusklassningen på Södra Barken. Grundvattnet bedöms inte bli påverkat av detaljplanen, 

planområdet ligger inte i ett utpekat översvämningsområde. VA – verksamheten i kommunen 

drivs av WessmanBarken Vatten & Återvinning AB (WBAB). Avloppsreningsverken i 

Söderbärke kommer över tid byggas ut för att tillgodose det ökade behovet när fler fastigheter 

ansluts till systemet.  
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4.10 KULTURMILJÖ 

4.10.1 FORNLÄMNINGAR  

Det finns inga utpekade fornlämningar eller övrigt kulturhistorisk lämning inom eller i anslutning 

till planområdet.  

 

4.10.2 BYGGNADSMINNEN  

Det finns inga utpekade byggnader, parker, trädgård eller annat högt kulturhistoriskt värde inom 

planområdet.  

 

4.11 FYSISK MILJÖ  

Detaljplanens genomförande kommer innebära att området ges en ny, mer tätortsmässig karaktär 

med bebyggelse av bostäder. Det pågår och planeras flera olika projekt av olika karaktär i centrala 

Söderbärke, det finns idag en efterfrågan från både medborgare och mindre exploatörer efter 

tomtmark till villor och mindre flerbostadshus. Detaljplanen skapar förutsättningen för att 

Söderbärke ska utvecklas både som bostadsort och besöksmål. Fler bostäder kan skapa mervärden 

som ett stärkt bymiljö, ökad tillgänglighet till grönområden och även högre trygghetskänsla genom 

fler människor i rörelse.  

4.12 SOCIALA  

4.12.1 TRYGGHET OCH SÄKERHET  

Detaljplanen innebär att området omfördelas för att säkerställa att förskole-och fritidsverksamhet 

kan bevaras samtidigt som området kan tas i anspråk för bostadsbebyggelse. Det innebär att 

offentliga rummet blir tillgänglig för fler människor som kommer kunna röra sig i området och 

använda sig av de befintliga gång- och cykelvägar.  

4.12.2 STADSLIV OCH MÖTESPLATSER  

Detaljplanens genomförande innebär en förändring i stadsbilden, de nya bostäderna som byggs 

kommer att medföra en förändring i stadsbilden. Den planerade bebyggelsen av bostäder kommer 

att vara visuellt påtagligt men bedöms inte påverka stadsbilden negativt, utan det kommer ha positiva 

inverkan på stadsbilden. Det kommer även bidra till ökad social hållbarhet genom ett större underlag 

för handel och service, fler människor kommer även kunna vistas i de centrala delarna av 

Söderbärke.  

 

4.13 TEKNIK  

4.13.1 VATTEN OCH AVLOPP  

Planområdet ligger inom verksamhetsområde för vatten och spillvatten som även inkluderar 

dagvatten. Ledningar för dagvatten finns i området som har kapacitet i ledningar för att hantera 

dagvatten från hårdgjorda ytor. Den tillkommande bebyggelsen ska anslutas till det kommunala 

vatten- och avloppsnätet. Ledningar placeras i lokalgatan och anslutningspunkter skapas.   

4.13.2 EL, TELE OCH BREDBAND 

Stadsnätet i Smedjebacken drivs idag av Smedjebackens Energi AB, i övriga kommundelar 

tillhandahålles bredband antingen via ADSL eller fiber. Området bedöms kunna anslutas till el- och 

telenätet samt bredband.  
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4.13.3 AVFALL 

Avfallshantering är en viktig del av samhällets tekniska försörjningsystem av både miljö- och 

hälsoskäl. Föreskrifter om avfallshantering för Smedjebackens kommun ska följas och gällande 

avfallsplan framtagen av WBAB – kommunal plan för avfallsförebyggande och hållbar 

avfallshantering 2018–2022. Utrymme för avfall får anordnas på kvartersmark inom den egna 

fastigheten.  

 

4.14 SERVICE  

4.14.1 OFFENTLIG SERVICE  

Söderbärke som är den näst största tätorten i Smedjebackens kommun har stort utbud av offentlig 

service som bland annat förskola, årskurs 4–9, vårdcentral och bibliotek.  

4.14.2 KOMMERSIELL SERVICE  

I Söderbärke centrum finns det utbud av dagligvaruhandel, restaurang och annan kommersiell 

service.  

 

4.15 TRAFIK  

4.15.1 LOKALGATA 

Plankartan medger 8 meter bred lokalgata. Den nya lokalgatan ska byggas ut och anslutas till det 

övergripande nätet via Kopparvägen och Brusgatan. Inom dessa 8 meter finns möjlighet att utöver 

körfält för biltrafik anordna en eventuell trottoar.  

4.15.2 GÅNG- OCH CYKELTRAFIK 

Längst med Kopparvägen och Brusgatan finns idag befintlig gång- och cykelväg, inom närliggande 

områden finns mark avsatt för allmän gångtrafik. Inom tätorten finns även elljusspår.   

4.15.3 KOLLEKTIVTRAFIK 

Söderbärke busstation finns vid Bärkevägen cirka 400 meter från planområdet, samt Söderbärke 

tågstation cirka 1,2 km från planområdet.  

4.15.4 TILLGÄNGLIGHET 

Planområdets läge i centrala Söderbärke, tillgång till gång- och cykelväg, närhet till kollektivtrafik 

samt offentlig och kommersiell service skapar en god tillgänglighet. Väl upplysta gång- och 

cykelvägar är viktigt för så väl tillgänglighet som trygghetskänslan för både boende och förskole- 

och fritidsverksamheten.  
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5 PLANERINGSUNDERLAG 

5.1 KOMMUNALA 

5.1.1 DETALJPLAN 

Gällande detaljplan för området vann laga kraft 1991-01-23. Gällande detaljplan anger B – område 

för bostadsändamål och S – område för förskola. Sedan detaljplanen vunnit laga kraft har området 

främst används som förskole- och fritidsverksamhet samt några bostäder.   

En detaljplaneändring gjordes 1998 för att överföra en del av naturpark till kvartersmark, tanken var 

att det området ska användas som lek – och pulkabacke av förskolan och därmed hänga in området 

till förskolans tomt.  

Nya bostäder kommer att byggas inom planområdet och därför har Miljö-och byggkontoret fått i 

uppdrag att ta fram en ny detaljplan utifrån de nya förutsättningarna. 

5.1.2 GRUNDKARTA 

Grundkartan är upprättad 2022-08-01 och uppdateras fortlöpande under planprocessen av Miljö- 

och byggkontoret. På grundkartan finns det information om grundkartan och hur den ska tolkas. Det 

står även vem på kommunen som ansvarar för grundkartan och enligt vilken standard (höjd och 

koordinatsystem) den är framtagen. Koordinatsystem som tillämpas är SWEREF 99 15 00, och 

höjdsystemen är RH 2000.  

5.1.3 ÖVERSIKTSPLAN 

Enligt översiktsplanen ska nyproduktion av flerbostadshus i första hand ske i tätorterna 

Smedjebacken och Söderbärke. Enligt översiktsplanens ställningstagande ska kommunen prioritera 

att förtäta samt planlägga mark för nya verksamheter till befintliga områden företrädesvis i 

Söderbärke. Samhällsservicen ska koncentreras till dessa två tätorter, vilket innebär att detaljplanen 

möjliggör att fler drar nyttja av samhällsservicen samtidigt som tätorten kan växa. Planområdet är 

dessutom utpekad i kommunens översiktsplan som ett av de områden som är lämpliga för 

bostadsbebyggelse utifrån dess geografiska läge.  

5.1.4 UNDERSÖKNING ENLIGT 6 KAP. 6§ MILJÖBALKEN (1998:808) 

En undersökning har genomförts för att svara på frågan om planens genomförande kan antas 

medföra betydande miljöpåverkan, där undersökningen är en analys som leder fram till 

ställningstagandet om en strategisk miljöbedömning ska göras och en miljökonsekvensbeskrivning 

(MKB) behöver tas fram för detaljplanen eller inte. Olika avvägningar har gjorts i checklistan mellan 

olika intressen och har resulterat i en samlad bedömning. Utifrån undersökningen bedöms 

genomförandet av planen inte medföra betydande miljöpåverkan, därmed upprättas ingen MKB.   

5.2 UTREDNINGAR 

5.2.1 GEOTEKNISK UTREDNING 

Exploatören har lämnat geoteknisk utlåtande för att tydliggöra hur de förhåller sig till geotekniska 

förhållanden. Syftet med undersökningen har varit att fastställa föreliggande geotekniska 

förhållanden som underlag, området kan i nuläget karaktäriseras som åkermark. Provgropar har 

grävts på området till ett djup av ca 1800mm. Markytan lutar från norr och stigande mot söder, ett 

större dike finns cirka 50 meter öster om området samt ett mindre dike direkt på den västra sidan. 

Jordarten bedöms vara sandig morän med inslag av slit. Slitjordar och lera får inte användas som 

fyllning under byggnad eller hårdgjorda ytor, schaktning för byggnad ska ske ned till orörd botten 

framtagen med planskopa. Fyllning avschaktas ned till fast och naturlig lagrad jord, förekommande 

fyllning bedöms inte innehålla farliga föroreningar eller försurande egenskaper. Grundläggning ska 

ske med platta i mark.   
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5.2.2 BARNKONSEKVENSANALYS 

Den 1 januari 2020 blev barnkonventionen svensk 

lag. Det innebär förtydligande av att barnets 

rättigheter ska beaktas vid avvägningar och 

bedömningar som görs i beslutsprocesser. 

Smedjebackens kommun har upprättat en 

barnchecklista som ska säkerställa att barn - och 

ungdomsperspektivet uppmärksammas i samband 

med detaljplaneprocessen. Checklistan ska 

användas fortlöpande och vara en bilaga till 

planhandlingarna. Checklistan sammanställs i 

planbeskrivningen och ska användas för att bedöma 

om en barnkonsekvensanalys behöver upprättas 

eller inte.  

Den 25e april 2022 genomförde Miljö- och 

byggkontoret medborgardialog med barn och elever 

på Solhyttans förskole- och fritidsverksamhet för att 

deras verksamhet är inom planområdet och blir 

berörd av detaljplanen. Miljö- och byggkontoret 

träffade 6 barn från förskolan och 9 elever från 

fritids, representanter från Miljö- och byggkontoret 

träffade även pedagoger och rektorn. Konsekvenser 

för barn och unga identifierades som viktiga att 

utreda i och med att de blir påverkade av 

detaljplanen, därför användes barnchecklistan för 

att bedöma om en barnkonsekvensanalys behöver 

upprättas eller inte.  

Genom platsbesök och i dialog i form av gåturer 

med barn från förskolan samt fritids har information 

samlats in om hur barn upplever sitt område, 

dialogen möjliggjorde att få bättre förståelse både 

för hur barnen upplever området samt hur vuxna ser 

på frågor som rör barn. Sammanfattningsvis kom 

det fram att Solhyttans förskole- och 

fritidsverksamhet använder området som planeras 

för bebyggelse i sin pedagogiska verksamhet. En del 

av planområdet används idag som fotbollsplan och 

platsen är viktig ur barnperspektiv. Att delar av naturmarken ersätts med bostäder ska vägas emot 

fördelen att fler barn som flyttar in får närhet till både förskolan och sammanhängande grönområden 

som är trygga och trivsamma miljöer. Samtidigt skyddas en del av naturmarken som är viktig både 

för förskoleverksamheten samt för biologiska mångfalden. Flera av de förslag som framkom i 

dialogen och checklistan styrs inte direkt i detaljplan men ger ett medskick till kommande 

planeringsskeden och till andra förvaltningar. Bland annat att förskolan ska få tillgång till fler 

lekredskap, bättre gårdvistelse samt attraktiva lekmiljöer. Resultaten av barndialogen redovisas i 

checklistan, se bilaga Barnchecklista.  

Kommunen bedömer att checklistan är tillräcklig faktaunderlag och därmed upprättas ingen 

barnkonsekvensanalys.  
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6 KONSEKVENSER 

6.1 FASTIGHETER OCH RÄTTIGHETER  

Fastighetsrättsliga frågor berör till exempel avstyckning (bildande av ny fastighet), marköverföring 

genom fastighetsreglering och bildande av gemensamhetsanläggning, ledningsrätt eller servitut. Det är 

Lantmäteriet som ansvarar för fastighetsindelning och rättigheter genom lantmäteriförrättning. 

Vanligtvis görs detta efter att detaljplanen vunnit laga kraft, i det här fallet har exploatören beviljats 

bygglov i den gällande detaljplanen därmed har lantmäteriförrättning genomförts och en ny fastighet 

har bildats. Den nya fastigheten har fått beteckningen Söderbärke Kyrkby 8:111, Lantmäteriet aviserar 

adresserna till PostNord som beslutar om postnummer och postort.  

Genom avstyckning från Söderbärke Kyrkby 8:57 och 8:76 nybildas en fastighet i två områden lämpad 

för bostadsändamål. På den nybildade fastigheten planeras ett antal en – och tvåbostadshus att byggas 

och ägas av en bostadsrättsförening.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2 NATUR 

6.2.1 GRÖNOMRÅDE  

Natur används för grönområden som inte är anlagda och som inte kräver någon omfattande skötsel. 

Användningen används i planen för att säkerställa att området bevaras som grönområde, en 

skogsdunge skyddas som naturområde i den sydvästra delen av planområdet. Något djurliv av 

bevarandevärde är inte känd inom planområdet, det finns i huvudsak trädvegetation i den sydvästra 

delen av planområdet.  
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6.2.2 LANDSKAPSBILD  

Det finns inga utpekade byggnader, parker, trädgård eller annat högt kulturhistoriskt värde inom 

planområdet. Detaljplanens genomförande innebär en förändring i landskapsbilden, de nya 

bostäderna som byggs kommer att medföra en förbättring ur ett landskapsperspektiv. Den planerade 

bebyggelsen av bostäder kommer att vara visuellt påtagligt men bedöms inte påverka stadsbilden 

negativt, utan det kommer ha positiva inverkan på landskapsbilden.  

 

 

6.3 MILJÖ 

6.3.1 MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING 

En undersökning av betydande miljöpåverkan har genomförts för att svara på frågan om planens 

genomförande kan antas medföra betydande miljöpåverkan, daterad 2022-03-01. Undersökningen 

är en analys som leder fram till ställningstagande om en strategisk miljöbedömning ska göras och 

en miljökonsekvensbeskrivning behöver tas fram för en detaljplan eller inte. Detaljplanens 

genomförande bedöms inte leda till betydande miljöpåverkan, därmed har ingen 

miljökonsekvensbeskrivning (MKB) upprättats.  

6.3.2 STÄLLNINGSTAGANDE 4 KAP. 33 B § PLAN- OCH BYGGLAGEN (2010:900) 

Inga riksintressen för naturvård, kulturmiljö, friluftsliv, natura 2000 områden, rödlistade arter eller 

andra kända naturvärde påverkas av planförslaget. Inga noteringar finns i berörda myndigheters 

offentliga databaser på forn- eller kulturlämningar inom planområdet. Söderbärke som är den näst 

största orten i Smedjebackens kommun har stort utbud av offentlig service som förskola, årskurs 4 

till 9, vårdcentral, bibliotek, apotek, livsmedelsbutik samt buss och tågtrafik. Bebyggelse av bostäder 

i Norra Brustorpet kommer att stärka serviceunderlaget i Söderbärke. Området är inte heller 

översvämningskänsligt enligt MSB:s översiktskatering.  

Utifrån undersökningen bedöms genomförandet av planen inte medföra betydande miljöpåverkan. 
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6.3.3 DAGVATTEN 

Den mest förekommande jordarten inom planområdet är lera och slit som har en låg 

genomsläpplighet, dock så finns det dike i området i syfte att fördröja dagvatten. Det finns en 

skogsdunge på morän som också tar emot dagvatten inom planområdet, morän har en medelhög 

genomsläpplighet. Nederbörd inom planområdet som faller utanför hårdgjorda ytor kan även 

fortsättningsvis hanteras i befintlig lösning som handlar om att avleda till befintligt dike och 

naturmark/skogsdunge för fördröjning, rening och infiltration. Mängden dagvatten till befintliga 

öppna lösningar beräknas minska vid bebyggelse enligt planen eftersom dagvatten som faller på 

hårdgjord yta skall ledas till befintliga dagvattenledningar. Därmed bedöms belastningen på de 

öppna dagvattenlösningarna att minska och dagvatten kan även framöver hanteras i befintligt öppet 

system.   

 

6.4 MILJÖKVALITETSNORMER 

6.4.1 LUFT 

Viss påverkan kommer att ske på luftkvalitén i och med en ökad trafikmängd till och från 

planområdet, dock bedöms inte den påverkan vara påtagligt. Bedömningen är att planförslaget inte 

anses leda till att miljökvalitetsnormer för luft överskrids.  

 

6.4.2 VATTEN 

Åtgärder inom planområdet bedöms inte medföra att miljökvalitetsnormer för vatten äventyras eller 

riskerar att överskridas, bedömningen är att planförslaget inte påverkar statusen för vattenförekomst.  

 

6.4.3 BULLER 

Planförslaget anses inte leda till några betydande tillskott 

för buller, det finns heller inte några särskilt bullerkänsliga 

områden intill planområdet. Planområdet ligger ca 300 

meter från riksväg 66 som är trafikerad, det buller som 

kommer påverka planområdet är från vägtrafik. Inget 

buller från riksväg 66 förväntas störa boende eller 

verksamheter inom planområdet. Bullernivåerna i 

området bedöms inte risk för olägenhet för människors 

hälsa och inte heller överskrida gällande 

miljökvalitetsnormer.  

6.5 HÄLSA OCH SÄKERHET 

6.5.1 BERÄKNING AV OMGIVNINGSBULLER 

I förordningen (SFS 2015/216) om trafikbuller vid 

bostadsbyggande står följande avseende buller från 

spårtrafik och vägar:  

Bullertrafik från spårtrafik och vägar bör inte 

överskrida 

1. 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid bostadsbyggnads 

fasad, och  
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2. 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 

70 dBA maximal ljudnivå vid en 

uteplats om en sådan ska 

anordnas i anslutning till 

byggnaden.  

Med hänsyn till bullersituationen 

finns det behov av att översiktligt 

kunna beskriva bullerexponeringen 

dels för att tydliggöra i vilken 

omfattning vi behöver ta hänsyn till 

ljudmiljön, dels för att bedöma om det 

finns behov av mer utförliga 

bullerutredningar.  

För att översiktligt kunna bedöma 

ekvivalenta bullernivåer från vägtrafik 

vid bostäder har Boverkets och SKR:s 

information används för att beräkna 

utbredningen av buller från vägtrafik. 

För att kunna avläsa ljudnivån har 

följande uppgifter samlats:  

➢ Trafikmängd (antal fordon per dygn) 

➢ Skyltad hastighet (km/h) 

➢ Avstånd mellan väg och mottagare (meter) 

 

Planområdet ligger ca 300 meter från riksväg 66, antalet fordon som passerar per dygn är drygt 

3000 fordon. Hastighetsbegränsningen är 90 km/h. Vägen har en varierande årsdygnstrafik 

mellan drygt 4080 fordon/dygn närmast Smedjebacken och drygt 3000 fordon/dygn närmast 

planområdet. Den tunga trafiken består av ungefär 13% av antalet fordon som passerar.  

Utifrån nedanstående tabell och diagram kan vi konstatera att:  

➢ Dygnsekvivalent ljudnivån, dBA är under 50 
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Detta innebär att riktvärde för ekvivalent nivå för både uteplats och fasad uppnås och att trafiken 

från riksväg 66 inte påverkar bullernivåerna.  

Kommunen har genomfört år 2021 en mätning för trafikflödet på både Brusgatan och Kopparvägen 

för att bedöma hur många fordon som passerar per dygn på dessa gator. Resultaten av mätningen 

visar att det är ca 181 fordon som passerar via Kopparvägen och ca 130 fordon som passerar via 

Brusgatan. Sammanlagt passerar det ca 311 fordon på dessa gator per dygn, kommunen bedömning 

är att det är väldigt få fordon som passerar dessa gator och det finns inte risker för att trafikbuller 

vid fasad och uteplats överskrids. Högsta tillåtna hastighet på dessa gator är 40 km/h. Utifrån 

insamlad material konstateras det att trafikmängden på Kopparvägen och Brusgatan är väldigt låg 

och utifrån ovanstående diagram är bedömningen att dygnsekvivalenta är mindre än 50 dBA både 

vid fasad och uteplats.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.5.2 ÖVERSVÄMNING 

Inom planområdet finns det inga indikationer för risk för 

översvämning vid ett skyfall, 100 års eller 200 års regn. Det 

finns öppna dagvattendike inom planområdet ytterliga 

information finns redovisad under avsnitt 4.9 hydrologiska 

förhållande samt under 6.3.3 dagvatten.  

 

 

 

 

 

Trafikflödet per dygn på kommunala gator 
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6.5.3 OLYCKOR 

På parkeringen utanför förskolan har inte separat gångväg 

anordnats tidigare vilket har inneburit en större risk för 

olyckor, i övrigt är lokalgatan inte högtrafikerad och 

riskbedömningen bedöms som oförändrat till följd av 

bebyggelse av bostäder inom området. Cyklister och gående 

använder idag GCVÄG på sydöstra delen av förskolan som är 

helt separerad från parkeringen.  

6.5.4 EROSION 

Erosion förekommer främst längst slänter mot vattendrag, 

inom planområdet finns inga indikationer om risk för erosion.  

6.5.5 SKRED 

Det förekommer inte någon skredrisk inom eller utanför 

planområdet. 

6.5.6 RAS 

Det förekommer inte någon risk för ras inom planområdet.  

 

6.6 SOCIALA 

Gestaltningen av de offentliga rummen kan bidra till att främja trafikslag som inte är bilburna, 

planförslaget skapar förutsättningen för ökad rörlighet under stora delar av dygnet. Genom att 

centrala delar av tätorten förtätas kommer fler personer röra sig inom området. Bebyggelse i centrala 

Söderbärke kommer leda till möten och ett mångsidigt socialt liv. Kommunens intentioner är att ha 

blandade boendeformer, att upplåta bostäder som hyresrätter och bostadsrätter är viktigt för att få ett 

blandat och mångsidigt socialt liv i de offentliga rummen. En blandning av funktioner ökar 

möjligheten att röra sig i samhället utan bil. Tydliga trafiklösningar erbjuder attraktiva möjligheter 

att färdas till fots eller cykel i Söderbärke.  

En annan viktig aspekt för de sociala konsekvenserna av planförslaget är trygghet. Idag finns det 

inga kända platser inom närområdet som uppfattas som otrygga. Att fortsätta förtäta och utveckla 

befintlig bebyggelse skapar förutsättningen för att våra tätorter ska upplevas som trygga, trivsamma 

och framkomliga gator.  

Söderbärke präglas av relativt låg och småskalig bebyggelse. Området för detaljplanen och det 

närmast angränsande området rymmer inte några särskilt viktiga kulturhistoriska värden att ta 

hänsyn till. Historiskt har marken varit använd som åkermark, ny bebyggelse bör vara småskalig 

och ta särskild hänsyn till allmänningar. Bebyggelse bör ha en viss grad av variation till exempel 

genom placering på tomten, utformning av byggnadsvolymer samt byggnadshöjd.  

 

6.6.1 BARN 

Medborgardialog har genomförts med Solhyttans förskola på plats i form av gåturer och aktiviteter 

med barn för att samla information om hur barn upplever sitt område. Planförslaget har justerats 

utifrån de önskemål på förbättringar som förskolebarnen och pedagoger önskade. Dialogen 

resulterade att planförslaget har justerats på följande sätt utifrån ett barnperspektiv: 
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1. Minskat antal huskroppar för att framför allt bevara plats för en liten lekplats/bollplan.  

6.6.2 JÄMLIKHET 

Området är väl integrerad angränsande till befintlig infrastruktur och har goda förbindelser med 

resten av tätorten, ur ett jämlikhetsperspektiv är detta viktigt för att alla människor oavsett kön, 

etnicitet eller funktionshinder skall känna tillgänglighet till platsen.  

6.7 RIKSINTRESSE 

6.7.1 NATURVÅRD 

Nordöstra delen av planområdet där förskolan och fritids är placerad omfattas av grönstruktur som 

ett värdefullt område, planförslaget anses inte ha negativ inverkan på grönstrukturen på grund av att 

området redan är exploaterad. I övrigt omfattas inte planområdet av riksintresse för naturvård. 

6.7.2 FRILUFTSLIV 

Planområdet omfattas inte av riksintresse för friluftsliv. 

6.7.3 KULTURMILJÖVÅRD 

Planområdet omfattas inte av riksintresse för kulturmiljövård. 

6.7.4 TOTALFÖRSVAR 

Planområdet omfattas inte av riksintresse för kulturmiljövård.  

6.7.5 RÖRLIGT FRILUFTSLIV 

Planområdet omfattas inte av riksintresse för rörligt friluftsliv. 

6.7.6 NATURA 2000 

Planområdet omfattas inte av riksintresse för natura 2000 – områden. 

6.7.7 RIKSINTRESSEN FÖR TRAFIKKOMUNIKATION  

Bergslagspendeln är av Trafikverket utpekad som riksintresse. Banan är av särskild regional 

betydelse och trafikeras utöver regionaltåg av godståg. Riksväg 66 är utpekad av Trafikverket som 

riksintresse. Bedömningen är att planförslaget inte har någon negativ inverkan på riksintressen.  
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6.8 HUSHÅLLNINGSBESTÄMMELSER ENLIGT 3 KAP. MILJÖBALKEN 

Området ligger ca 400 meter öst om riksintresse för rörligt friluftsliv. Stora delar av kommunen 

omfattas av riksintresse för rörligt friluftsliv, riksintresse bedöms inte påverkas av planförslaget. 

Det finns i övrigt inte några särskild viktiga platser eller riksintressen i närheten av planområdet. 

Därmed bedöms detaljplanen vara förenligt med bestämmelserna i 3 kap. Miljöbalken.  

 

6.9 TRAFIK 

6.9.1 MOTORTRAFIK  

Kopparvägen och Brusgatan som finns längst planområdet är idag en asfalterad väg med en bredd 

på ca 6 meter. Vägarna har en god standard för aktuell trafik och kan nyttjas av utrycknings- och 

renhållningsfordon. En eventuell ökning av trafiken på vägarna bedöms inte medföra ytterligare 

åtgärder för att förbättra säkerheten och framkomligheten på vägen. Hastighetsbegränsningen på 

dessa vägar är 40 km/h och sikten från dessa vägar är god.  

 

6.9.2 GÅNG- OCH CYKELTRAFIK 

Gång - och cykelvägen längst Kopparvägen och Brusgatan ingår i planområdet och är separerad från 

motortrafik. GC- vägen förbinder till resten av centrala Söderbärke, bedömningen är att gång- och 

cykelvägen är trafiksäkra, barnvänliga och har god standard.  

 

 

GCVÄG längst Kopparvägen  GCVÄG vid sydöstra delen av förskolan  
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7 GENOMFÖRANDEFRÅGOR 

Genomförandebeskrivning redogör för de organisatoriska, tekniska, fastighetsrättsliga och 

ekonomiska åtgärder som behöver vidtas för att genomföra detaljplanen. 

Genomförandebeskrivningen redovisar vem som ska vidta dessa åtgärder och när de ska vidtas. 

Den beskriver även konsekvenserna för fastighetsägare och andra berörda.  

 

7.1 MARK- OCH UTRYMMESFÖRVÄRV 

7.1.1 SKYLDIGHET INLÖSEN, HUVUDMAN 

Kommunen är huvudman för allmän plats, det innebär att kommunen är ansvarig för utbyggnad samt 

drift och underhåll av allmän platsmark inom planområdet. Inom detaljplaneområdet finns allmän 

platsmark i form av parkmark och gata.  

Det förekommer i den nordöstra delen av planområdet en kombination av så kallad allmän 

kvartersmark (kvartersmark för annat än enskilt bebyggande) och enskild kvartersmark. 

Användningen skola och vård betraktas som allmän kvartersmark och till sådan mark hör 

inlösenregler. Att kombinera allmän och enskild kvartersmark kan leda till svårigheter i vissa fall, 

kommunen har för avsikt att göra markanvändningen så flexibel som möjligt utan att för den sakens 

skull vara olämplig. Området som består av flera användningar är kommunägd mark och 

kommunens bedömning är att riskerna är små i det här fallet att kombinera enskild och allmän 

kvartersmark, genom att området är i kommunal ägo kan intressekonflikter mellan allmän och 

enskild kvartersmark hanteras.  

Mark som enligt detaljplanen ska utgöra allmän plats kan kommunen lösa in med stöd av 6 kap. 13 

§ PBL. Kommunen har även en inlösenskyldighet enligt 14 kap 14§ PBL. Kommunen har en rätt att 

lösa in mark med kommunalt huvudmannaskap men också en skyldighet att göra det på 

fastighetsägarens begäran, det är en kommunal gata som även driftas av kommunen. I det här fallet 

är det kommunen som är huvudman och äger det mesta av marken, men delar av samfälligheten 

Västerby s:1 behöver kommunen lösa in. Vilken ersättning inlösen leder till avgörs genom 

lantmäteriförrättning av Lantmäteriet, 

det är kommunen som ansöker om och 

bekostar lantmäteriförrättningen. 

Vilka fastigheter som påverkas av 

inlösen av allmän plats framgår av 

fastighetsförteckningen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den del av mark som ska lösas in av kommunen 

är markerad med svart linje 
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7.2 FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR 

Detaljplanen berör följande fastigheter som är i kommunal ägo: 

- Del av Söderbärke Kyrkby 8:76 

- Del av Söderbärke Kyrkby 8:57 

- Brustorpet 2:3  

- Söderbärke Kyrkby 9:4 

Smedjebackens kommun, lagfaren ägare avstår en del mark från Söderbärke Kyrkby 8:57 och 

Söderbärke Kyrkby 8:76 till Söderbärke Kyrkby 8:111. Brustorpet 2:3 och Söderbärke Kyrkby 9:4 

påverkas inte av några fastighetsrättsliga åtgärder.  

Fastigheten Söderbärke Kyrkby 8:111 bildas för Bostadsrättföreningen Söderbergs Hage som ska 

äga de ca 16 nya tillkommande bostäderna.  

7.2.1 FASTIGHETSINDELNINGSBESTÄMMELSER 

Genom fastighetsindelningsbestämmelser får kommunen bestämma hur området ska vara indelat i 

fastigheter och samfälligheter. Bestämmelserna är styrande och kan leda till tvångbeslut mot 

fastighetsägarnas vilja, kommunen väljer att inte reglera fastighetsindelning i detaljplanen därför att 

kommunen inte har någon skyldighet att införa bestämmelser om fastighetsindelning.  

7.2.2 FÖRÄNDRAD FASTIGHETSINDELNING 

De fastighetsrättsliga konsekvenserna för berörd fastighet kommer framför allt utgöras av 

avstyckning från stamfastigheterna. Exploatören ansvarar för att bekosta till exempel etablering av 

eventuella gemensamhetsanläggningar. 

7.2.3 RÄTTIGHETER 

U-områden skapas för att säkerställa utrymme för underjordiska ledningar. Området får inte 

bebyggas eller planteras på ett sådant sätt som kan skada befintliga ledningar. U-område har lagts in 

inom kvartersmark för B – bostäder på östra delen av planområdet, PARK, GATA2, GCVÄG på 

östra delen av planområdet samt inom kvartersmark för SBCD för att säkra utrymme för 

underjordiska ledningar. Befintliga ledningar flyttas och placeras på parkmark samt lokalgatan. 

Inom U-området kan ledningsrätt eller servitut bildas, det är ledningsägaren som ansvarar för att 

ansöka om det.   

Inom kvartersmark för SBCD löper en ledningsrätt för starkström (aktnummer 2085–921.1) till 

förmån för Västerbergslagens Elnät AB. Ledningen är placerad under en tillbyggnad och ska flyttas 

och placeras på ett område tillgängligt för allmännyttiga underjordiska ledningar (u) inom 

kvartersmark för SBCD samt längst GCVÄG på östra delen av planområdet. Det är kommunen som 

ska bekosta eventuella kostnader i samband med flytten av ledningen.  
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7.3 TEKNISKA FRÅGOR 

7.3.1 TEKNISKA ÅTGÄRDER 

Exploatören ansvarar för och bekostar alla åtgärder på kvartersmark inom detaljplanen, som 

anslutningsavgifter för el, VA och fiber.  

7.3.2 UTBYGGNAD ALLMÄN PLATS 

Kommunen ansvarar för utbyggnad av lokalgatan, skötsel av gata, naturmark och parkmark inom 

detaljplanen.  

7.3.3 UTBYGGNAD VATTEN OCH AVLOPP 

Kommunala vatten- och spillvattenledningar finns utbyggt nordöst om planområdet samt södra 

delen om planområdet. Dessa ledningar flyttas och placeras på lokalgatan via gågatan. Ny 

bebyggelse avses anslutas till befintliga kommunalt vatten och avlopp, området omfattas av 

verksamhetsområde för VA. Dagvattenhanteringen ska utgå utifrån kommunens dagvattenstrategi 

och dagvattenriktlinjer.  

7.3.4 AVFALL 

Avfallshantering är en viktig del av samhällets tekniska försörjningsystem av både miljö- och 

hälsoskäl. Föreskrifter om avfallshantering för Smedjebackens kommun ska följas och gällande 

avfallsplan framtagen av WBAB – kommunal plan för avfallsförebyggande och hållbar 

avfallshantering 2018–2022. Utrymme för avfall får anordnas på kvartersmark inom den egna 

fastigheten. 

7.4 EKONOMISKA FRÅGOR  

7.4.1 PLANEKONOMISK BEDÖMNING 

Kostnadsmässiga konsekvenser för Smedjebackens kommun innebär intäkter i form av planagift, 

försäljning av kommunal mark samt även bygglovsavgift, utgifter tillkommer för plankostnader. 

Smedjebackens kommun kommer även vid ett plangenomförande sköta de allmänna platserna. Delar 

av samfälligheten Västerby s:1 behöver kommunen lösa in, vilket innebär att det kan leda till att 

kommunen behöver ersätta delägande fastigheter inom samfälligheten Västerby s:1. Summan av 

inlösen avgörs genom lantmäteriförrättning av Lantmäteriet, det är kommunen som ansöker om och 

bekostar lantmäteriförrättningen 

7.4.2  PLANAVGIFT 

Planavgift tas ut för att täcka kostnader för åtgärder som behövs för att upprätta detaljplan. Avgiften 

regleras genom att planavtal tecknas mellan Smedjebackens kommun och beställaren, detta för att 

specificera betalningsvillkor. Avgiften tas ut enligt följande princip: 50% vid planstart och 

resterande 50% vid antagande. Planavgiften utgår utifrån kommunens Plan och bygglovstaxa 2022.  

 

7.4.3 DRIFT ALLMÄN PLATS 

Smedjebackens kommun ansvarar för drift av allmän plats. 

7.4.4 DRIFT VATTEN OCH AVLOPP 

Smedjebackens kommun ansvarar för drift och underhåll av allmänna vatten- och 

spillvattenledningar fram till anslutningspunkt.  

7.4.5 GATUKOSTNADER 

Smedjebackens kommun är ansvarig för utbyggnad samt framtida drift och underhåll av gator. 

Kommunen är huvudman för allmänna platser inom detaljplaneområdet.  
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7.5 ORGANISATORISKA FRÅGOR 

7.5.1 RESERVATIONSAVTAL & KÖPEKONTRAKT 

Reservationsavtalet vilket är själva markanvisningsavtalet är begränsat till 12 månader från 2021 – 

11 – 01. Under tiden för reservationsavtalet betalar byggaktören reservationsavgift på 10% av 

köpeskillingen per påbörjat år. Efter att avtalspunkterna i reservationsavtalet uppfylldes upprättades 

ett köpekontrakt där exploatören betalade hela köpeskillingen för fastigheten.  

Det finns ett köpekontrakt mellan Smedjebackens kommun och Sakofall Bostadsutveckling AB. 

Smedjebackens kommun överlåter fastigheten Söderbärke Kyrkby 8:111 i Smedjebackens kommun, 

enligt tidigare tecknat reservationsavtal. Benämnd i reservationsavtalet som del av fastigheterna 

Söderbärke Kyrkby 8:57 och 8:76. Syftet med reservationsavtalet är att tydliggöra villkor för 

genomförande, ansvarsfördelning för kostnader för servitut, avgifter, anslutningsavgifter med mera. 

Kommunen förbinder sig att sälja del av fastigheten Söderbärke Kyrkby 8:57 och 8:76 till köparen 

under förutsättning att köparen lämnat bidrag till markanvisningstävling för området, samt om 

kraven i reservationsavtalet uppfylls. 

 

7.5.2 MARKANVISNING 

Markanvisningar grundar sig på att flera olika byggaktörer är intresserade av att utveckla samma 

område. Vilket leder till att det behövs göras en jämförelse mellan byggaktörer för att kunna hitta 

en exploatör som passar bäst för utvecklingen av området.  

Smedjebackens kommun tilldelade markanvisning på Norra Brustorpet i Söderbärke till en 

byggherre för uppförande av nya bostäder. Då det fanns flera intressenter som visat intresse för 

Norra Brustorpet har kommunen bedömt att det är lämpligt att gå vidare med en av dessa.   

Områden som på längre sikt avses att bebyggas rymmer totalt ca 16 bostäder fördelat på två områden 

i form av en – och tvåbostadshus. Denna markanvisning avser ett av dessa områden, etapp 1 med 

plats för ca 10 bostäder.  

Utvärdering har skett av en jury på 4 personer som bedömde ansökningarna. Dessa bedömningar 

baserades utifrån gestaltning, ekologisk hållbarhet, ekonomisk hållbarhet samt organisation, 

ekonomi och genomförande.  

 

7.5.3 TIDPLAN 

Tidplanen är preliminär och förutsätter att inga allvarliga synpunkter på detaljplanen inkommer 

som fördröjer planarbetet. Preliminära tidplanen är följande:  

 

  Planuppdrag                                                                      16 mars 2022  

 

  Samråd                           2022 – 09 – 10  

 

  Granskning     Första kvartalet 2023 

 

  Antagen plan     Andra kvartalet 2023 
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Medverkande 

Handlingarna har upprättats av Miljö- och byggkontoret. 

                                                           Smedjebackens kommun  

 

      Gunilla Skoog                                                  Samir Hazrat 
      Miljö- och byggchef                                        Planarkitekt 
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Samrådsredogörelse 

 
Detaljplan för Norra Brustorpet, del av Söderbärke Kyrkby 8:76 med flera.  

 

Smedjebackens kommun, Dalarnas län 
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Inledning 

Samrådsredogörelsen består av redogörelse av de synpunkter som inkommit under samrådet och kommunens 

ställningstagande till dessa. En avvägning har gjorts mellan olika intressen vilket har resulterat i en samlad 

bedömning. Planhandlingar har justerats utifrån inkomna yttranden, därmed anser Miljö – och 

byggnadsnämnden att detaljplanen kan ställas ut för granskning enligt Plan – och bygglagen 5 kap. 18§.   

Syfte och huvuddrag  

Syftet med detaljplanen är att skapa möjligheter för etablering av ca 16 nya en – och tvåbostadshus i centrala 

Söderbärke samt för att förskoleverksamhet ska kunna få permanenta bygglov. För planområdet finns det två 

gällande detaljplaner som har vunnit laga kraft 1991 – 01–21 och 1998 – 09 – 24, både dessa detaljplaner 

berörs av aktuell plan och därmed upphör att gälla vid den tidpunkt då den nya detaljplanen vinner laga kraft.  

Hur samrådet har bedrivits  

Miljö – och byggnadsnämnden beslöt 14 september 2022 (49§) att genomföra samråd gällande planförslag för 

detaljplan Norra Brustorpet, del av Söderbärke Kyrkby 8:76 med flera. Enligt plan – och bygglagen 5 kap.11 § 

genomfördes samråd 20 september – 10 oktober 2022. Planhandlingar har skickats till myndigheter, nämnder 

och sakägare. Handlingarna har även varit tillgängliga på Miljö – och byggkontorets entréhall, 

Medborgarkontorets entréhall i kommunhuset, på biblioteket i Smedjebacken och Söderbärke samt på 

kommunens hemsida. Samrådet kungjordes på kommunens digitala anslagstavla den 19 september.     

Sammanfattning 

Ändringar på plankartan och dess planbestämmelse sedan samrådet 

• Användningsbestämmelsen skola, bostad, centrum och vård redovisas var för sig i 

planbestämmelselistan i enlighet med Boverkets rekommendationer i BFS 2020:6.  

• GCVÄG på östra delen av planområdet angränsar nu GATA3 för att bibehålla möjlighet för 

allmänheten att röra sig från gång och cykelvägen till Skarv Einars väg.  

• Bestämmelse h4 om högsta höjd på byggnader är infört för B i östra delen av planområdet. 

• Bestämmelse h3 om högsta höjd på byggnader är inför för egenskapsområdet n1. 

• Bestämmelse e6 om utnyttjandegrad är infört för B i östra delen av planområdet. 

• Bestämmelse f3 har förtydligats.  

• Bestämmelse p1 har förtydligats. 

• Bestämmelse p2 har införts för att reglera hur nära byggnader får placeras fastighetsgränsen för 

användningsområdet B.  

• Bestämmelse n2 om markens anordnande och vegetation är infört inom användningen B för att 

avgränsning i form av häck eller annan vegetation ska finnas mot allmän plats.  

• Bestämmelse u1 och u2 om markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar är infört på 

GCVÄG vid östra delen av planområdet och inom kvartersmark för SBCD för befintlig ledningsrätt.  

• Aktualitetsdatum för fastighetsredovisning är infört på grundkartan.  

• På plankartan används sekundära egenskapsgränser och det framgår i planbestämmelselistan vilken 

bestämmelse den avgränsar.  

• Naturmarken i den nordöstra delen av planområdet är borttagen och området har inkluderats i 

användningsområdet SBCD. Samt att prickmarken är borttagen från det området.  

• Egenskapsbestämmelsen om (stängsel, utfart och annan utgång) är borttagen från plankartan.  
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Ändringar i planbeskrivningen sedan samrådet 

 

• Planbeskrivningen har kompletterats med bullervärden för de kommunala gatorna under avsnitt 6.5.1 

beräkning av omgivningsbuller. 

• Planbeskrivningen har förtydligats och kompletterats med dagvattenhanteringen under avsnitt 4.9, 

4.13.1 samt 6.3.3.  

• Planbeskrivningen har kompletterats med bedömning av risker kopplat till förorenad mark under avsnitt 

4.7.7 förorenad mark. Två separata bilagor för fullständig riskbedömning tillkommer.  

• Planbeskrivningen har kompletterats med resonemang kring jordbruksmark under avsnitt 4.4.2 

jordbruksmark.  

• Detaljplanens syfte har förtydligats under avsnitt 1. 

• Planbeskrivningen har kompletterats med kommunens bedömning gällande kombination av enskild och 

allmän kvartersmark under avsnitt 7.1.1 skyldighet inlösen, huvudman. Samt gällande en del av mark 

som ska lösas in av kommunen från samfälligheten Västerby s:1.  

• Planbeskrivningen har kompletterats under avsnitt 7.2.3 rättigheter, med beskrivningar angående för 

ledningsrätten starkström 2085–921.1.  

• Planbeskrivningen har kompletterats med beskrivningar om reservationsavtal och 

markanvisningstävling under avsnitt 7.5 organisatoriska frågor.  

 

Kvarstående synpunkter 

Det finns kvarstående synpunkter på planförslaget. En närboende har kvarstående synpunkter då de inte anser 

att området närmast förskolan ska bebyggas, med motivering om att området används av barn för lek och dagliga 

aktiviteter. En annan närboende anser däremot att ytan som är avsatt för lek/bollplan bör placeras på något annat 

ställe och att ytan ska användas för fler huskroppar.  

 

Inkomna yttranden  

Sammanlagt har 11 yttranden inkommit enligt nedanstående förteckning. Kommunens svar kommenteras med 

kursiv still, alla yttranden redogörs i sin helhet. 

1. Trafikverket  

2. Länsstyrelsen  

3. Lantmäteriet 

4. Region Dalarna  

5. Kommunstyrelsen  

6. Familje – och utbildningsförvaltningen  

7. Smedjebackens Energi AB  

8. Skanova  

9. PostNord  

10. Närboende 

11. Närboende  

Ställningstagande  

Detaljplanen för Norra Brustorpet, del av Söderbärke Kyrkby 8:76 med flera handläggs med 

standardförfarande eftersom detaljplanen är förenligt med översiktsplanen enligt Plan och bygglagen 5 kap 7§. 

Nästa moment i detaljplaneprocessen är att planförslaget ställs ut för granskning.  
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Statliga myndigheter 

Trafikverket 2022 – 09 - 27 

Svar på begäran om yttrande gällande TRV 2022/108785, Samråd gällande detaljplan för Norra Brustorpet, 

del av Söderbärke Kyrkby 8:76 med flera, Smedjebacken kommun. 

 

Trafikverket har följande synpunkter på detaljplanen.  

 

De delar av planområdet där bostäder tillåts nära kommunal gata, skulle kunna komma att ha höga maximala 

nivåer av trafikbuller vid fasad och på uteplats pga. det korta avståndet till gatan.  

 

De bullerutbredningskartor som Trafikverket har låtit göra för bullerstörningar från statliga vägar och 

järnvägen, visar att planområdet år 2040 kommer ha ekvivalenta nivåer som är mindre än 50 dBA. Maximala 

nivåer att kommer vara mindre än 65 dBA. Dessa värden inkluderar inte de kommunala gatorna.  

Om man vill veta bullernivåer för planområdet behövs en bullerutredning som väger samman buller från både 

kommunala och statliga vägar.  

 
Kommentar: Kommunen har genomfört år 2021 en mätning på både Brusgatan och Kopparvägen för att 

bedöma hur många fordon som passerar per dygn på dessa gator. Resultaten av mätning har visat att det är 

ca 181 fordon som passerar via Kopparvägen och ca 130 fordon som passerar via Brusgatan. Sammanlagt 

passerar det ca 311 fordon på dessa gator per dygn, kommunens bedömning är att det är väldigt få fordon 

som passerar dessa gator och att det inte finns risker för trafikbuller vid fasad och uteplats överskrids. 

Planbeskrivningen har kompletterats med värden för de kommunala gatorna under avsnitt 6.5.1 Beräkning av 

omgivningsbuller.   

Länsstyrelsen 2022 – 10 - 11 

Överprövningsgrundande synpunkter  

Länsstyrelsen har identifierat några överprövningsgrundande frågor enligt 11 kap. 10 § plan- och bygglagen.  

Hälsa och säkerhet 

Dagvatten  

Planbeskrivningen behöver utförligare beskriva hur dagvatten inom planområdet (inklusive vid skyfall) avses 

hanteras utifrån planområdets specifika förutsättningar. Av planbeskrivningens avsnitt 6.3.3 framgår att 

”dagvatten ska omhändertas lokalt inom planområdet genom fördröjning, rening och infiltration”. Om 

infiltration är aktuellt behöver det framgå vilka förutsättningar markens genomsläpplighet har för detta. Om 

dagvatten ska ledas till grönytor inom planområdet behöver det framgå vilka förutsättningar det finns för 

dagvattnet att rinna dit. Av avsnitt 4.9 och 4.13.1 framgår att ”Dagvatten från området omhändertas i 

befintliga dagvattenledningar” och att dagvatten avleds i andra rörledningar än spillvatten. Detta talar emot 

den dagvattenhantering som redovisas i avsnitt 6.3.3. 

Kommentar: Planbeskrivningen har tydliggjorts och uppdaterats under avsnitt 4.9, 4.13.1 samt 6.3.3.   

Trafikbuller 

Planbeskrivningen saknar redovisning av beräkningar och slutsatser för maximala trafikbullernivåer vid 

bostäderna. Det korta avståndet mellan bostäderna och de angränsande kommunala gatorna skulle kunna 
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innebära höga maximala bullernivåer vid bostädernas uteplatser. Detta behöver klarläggas i planbeskrivningen 

och vid behov regleras på plankartan. Se även Trafikverkets bifogade yttrande i bilaga. 

Enligt 4 kap 33 a § plan- och bygglagen ska planbeskrivningen, ”om det inte kan anses obehövligt med 

hänsyn till bullersituationen”, innehålla en redovisning av beräknade värden för omgivningsbuller vid både 

bostadsbyggnads fasad och vid uteplats. 

Kommentar: Vänligen läs kommunens svar till Trafikverket. Planbeskrivningen har kompletterats med värden 

som inkluderar kommunala gatorna under avsnitt 6.5.1 Beräkning av omgivningsbuller.  

 

Övrigt 

Förorenad mark 

Planbeskrivningen bör innehålla en motivering till kommunens bedömning av riskerna kopplat till förorenad 

mark för den aktuella planen. I planbeskrivningen framgår endast att ”Bedömningen är att det inte krävs 

fördjupad riskbedömning”. För att planhandlingarna ska bli transparenta bör sakskälen för kommunens 

bedömning redovisas. Om hänvisning sker till riskbedömningar i separata rapporter bör dessa ingå som 

bilagor till detaljplanen under planprocessen.  

Det finns inga kända föroreningar inom planområdet. Enligt samrådshandlingarna finns ett potentiellt 

förorenat område (objekt ID 103806) i anslutning till planområdet men länsstyrelsen vill uppmärksamma att 

det enligt EBH-stödet finns ytterligare ett potentiellt förorenat område (objekt ID 103758). Länsstyrelsen har i 

övrigt inget att erinra mot det inkomna underlaget. Objektet ID 103806 Svanströms Motor AB (fastighet 

Västerby 22:18) är en bilvårdsanläggning, bilverkstad samt åkeriverksamhet. Området är identifierat men inte 

utrett och har tilldelats branschklass 3, måttlig risk. Kommunen har gjort en riskbedömning för fastigheten.  

Objekt ID 103758 Karl Mossberg Kopparslageri (fastighet Brustorpet 1:5) är en verkstadsindustri utan 

halogenerade lösningsmedel. Området är identifierat men inte utrett och har tilldelats branschklass 3, måttlig 

risk.  

Föroreningskällor vid verkstadsindustrier är bristfällig förvaring av kemikalier och avfall såsom förbrukade 

skärvätskor, spilloljor, avfettningsmedel, lösningsmedelsavfall, oljeförorenade spånor, metallslam, limavfall 

och färgslam. Även deponering av avfall kan ha skett vid verkstadsindustrier. Denna kan vara svår att 

kartlägga då de kan bestå av exempelvis nedgrävda tunnor på okänd plats. Process- och dagvatten kan också 

innehålla bland annat metaller, olja och andra svårnedbrytbara ämnen.  

Det är Miljökontoret i Smedjebackens kommun som är tillsynsmyndighet för objekten. 

Vid misstanke om att marken är förorenad ska ansvarig tillsynsmyndighet alltid kontaktas. Vid påträffande av 

förorening eller avvikande massor vid eventuellt markarbete ska arbetet avbrytas och ansvarig 

tillsynsmyndighet omedelbart kontaktas. En saneringsanmälan enligt 28 § förordningen (1998:899) om 

miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ska lämnas till tillsynsmyndigheten. Hanteringen av förorenade massor 

ska även följa miljöbalkens regelverk inför, under och efter genomförandet.  

Kommentar: Planbeskrivningen har kompletterats med motivering till kommunens bedömning av riskerna 

kopplat till förorenad mark under avsnitt 4.7.7 förorenad mark. Det tillkommer även två separata bilagor för 

fullständig riskbedömning kopplat till förorenad mark för fastighet Västerby 22:18 och Brustorpet 5:1.   
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Jordbruksmark 

Enligt 3 kap 4 § miljöbalken får brukningsvärd jordbruksmark tas i anspråk för bebyggelse eller anläggningar 

”endast om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen och detta behov inte kan tillgodoses på 

ett från allmän synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i anspråk”.  

Eftersom planområdet historiskt sett utgjorts av åkermark bör kommunen utreda lämpligheten att ta 

jordbruksmarken i anspråk för bebyggelse utifrån följande steg:  

1. Är jordbruksmarken brukningsvärd?  

2. Är den aktuella förändrade markanvändningen ett väsentligt samhällsintresse?  

3. Varför är förutsättningarna att ta annan mark i anspråk inte tillfredställande? 

Kommentar: Planbeskrivningen har kompletterats med resonemang gällande jordbruksmark under avsnitt 

4.4.2 Jordbruksmark. Kommunen har tidigare i samrådshandlingar (planbeskrivning) beskrivit hur 

kommunen förhåller sig till hushållningsbestämmelser enligt 3 kap. miljöbalken under avsnitt 4.4.1. Vänligen 

se både avsnitt 4.4.1 samt 4.4.2 för att få ett övergripande förståelse för kommunens bedömning av 

planområdets lämplighet för föreslagna användningar.  

 

Planens syfte 

Detaljplanens syfte som redovisas i planbeskrivningens avsnitt 1 är relativt diffust uttryckt. Hänvisning sker i 

princip endast till ”dagens verksamhet” och ”framtida utveckling”. För att syftet ska kunna utgöra en 

utgångspunkt för planläggningen, till exempel vilka användningar som möjliggörs i planen, bör syftet 

definieras tydligare. Planbeskrivningen är inte i sig juridiskt bindande, men syftet får en juridisk verkan 

eftersom det ligger till grund för vilka planbestämmelser som får användas. Syftet används också för att tolka 

planen och blir därmed indirekt bindande. 

Kommentar: Planens syfte har förtydligats under avsnitt 1 i planbeskrivningen.   

 

Planbestämmelser 

Länsstyrelsen vill uppmärksamma kommunen på följande om plankartan och dess planbestämmelser:  

• Av ortofoto och satellitbilder går det att utläsa att det idag är möjligt för allmänheten att röra sig från gång- 

och cykelvägen i öster (GCVÄG) till Skarv Einars väg (GATA3) och de öppna gräsytorna centralt i 

planområdet (PARK). Denna möjlighet försvinner för allmänheten med den utformning som plankartan har 

getts. Detta framgår inte av de konsekvenser som redovisats i planbeskrivningen. Om avsikten trots allt är att 

bibehålla möjligheten för allmänheten att ta sig mellan dessa två områden av allmän plats bör plankartan 

justeras.  

Kommentar: Avsikten är att behålla möjligheten för allmänheten att ta sig till dessa två områden, därmed har 

plankartan justerats och GCVÄG angränsar GATA3.  

• Korsprickad mark förklaras i planbeskrivningen men bestämmelsen finns inte reglerad som 

planbestämmelse på plankartan.  
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Kommentar: Korsprickad mark ska inte finnas med i planen, bestämmelsen är borttagen från 

planbeskrivningen. 

• Bestämmelse om högsta höjd på byggnader saknas för B i östra delen av planområdet och för den del av 

SBCD som har beteckningen n1.  

Kommentar: Bestämmelse om högsta höjd på byggnader är infört för B i östra delen av planområdet och för 

egenskapsområdet n1 inom användningen SBCD. Bestämmelsen redovisas under kapitel 3 motiv till 

detaljplanens regleringar.  

• Bestämmelse om utnyttjandegrad (e) saknas för B i östra delen av planområdet.  

Kommentar: Bestämmelse om utnyttjandegrad är infört i plankartan för B på östra delen av planområdet. 

• Bestämmelsen f3 hänvisar till "husens baksida". Det saknas en definition i planhandlingarna vilken sida av 

husen som är ”baksida” och om det med ”husen” enbart avser bostadshus/huvudbyggnad. Bestämmelsen blir 

därför otydlig.  

Kommentar: Bestämmelsen har tydliggjort på plankartan om att bestämmelsen f3 hänvisar till baksidan av 

huvudbyggnader.   

• De flesta delområden med kvartersmark saknar bestämmelse som reglerar hur nära byggnader får placeras 

fastighetsgräns. Både av trafiksäkerhetsskäl och för möjligheterna att underhålla byggnaderna från sin egen 

fastighet kan det vara lämpligt att styra placeringen av byggnader.  

Kommentar: Bestämmelse som reglerar hur nära byggnader får placeras fastighetsgränsen är infört på 

plankartan för användningsområdet B.  

• Bestämmelsen p1 hänvisar till "byggnad" och "med långsidan parallellt med gatan". Det är oklart om alla 

typer av byggnader inbegrips eller endast huvudbyggnader/bostadsbyggnader samt vilken gata som 

byggnaderna ska orienteras längs med. Kommunen bör även vara observant på ifall bestämmelsen kan göra att 

några av de befintliga komplementbyggnaderna blir planstridiga. 

Kommentar: Bestämmelsen har förtydligats att det endast avser huvudbyggnader samt att byggnaderna ska 

orienteras längst mot Skarv Einars väg.  

• Genomförandetid brukar oftast anges i antal år från dagen då planen vann laga kraft, vilket den också 

definieras som i planbeskrivningen. På plankartan är genomförandetiden dock angiven i antal månader från 

dag för laga kraft. 

Kommentar: Enligt Boverkets föreskrifter (2020:5) om detaljplan ska genomförandetid anges i antal månader 

från den dagen detaljplanen vinner laga kraft. I planbeskrivningen är genomförandetiden angett i antal år för 

att ytterligare tydliggöra det.  

Undersökningssamråd om betydande miljöpåverkan  

Kommunen har bedömt att miljöpåverkan inte kan antas bli så betydande att en strategisk miljöbedömning 

enligt 6 kap miljöbalken behöver göras. Länsstyrelsen delar kommunens bedömning att detaljplaneförslaget 

inte innebär betydande miljöpåverkan. 

Kommentar: Noterat.  
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Lantmäteriet 2022 – 10 - 10 

Vid genomgång av planförslagets handlingar (daterade 2022-08-25) har följande noterats: 

För plangenomförandet viktiga frågor där planen måste förbättras 

Kontrollera fastighetsgränser med 0,025 meters lägesosäkerhet 

Ett antal fastighetsgränser inom planområdet är inlagda i den digitala registerkartan med mycket god 

lägesosäkerhet (0,025 meter), men denna lägesosäkerhet kan vara missvisande. Det är möjligt att dessa 

fastighetsgränser inte har kontrollmätts av kommunen.  

Vid övergången mellan referenssystemen RT 90 och SWEREF 99 transformerades nämligen tusentals 

gränspunkter över hela landet som registrerades rakt av, utan kontroll, med lägesosäkerheten 0,025 eller 0,03 

meter. Det har i efterhand visat sig att många av dessa punkter till exempel i områden med lokala stomnät kan 

ha god ”intern” lägesosäkerhet, men inte ligga rätt i förhållande till SWEREF 99.  

Lantmäteriet uppmanar därför kommunen att vara extra uppmärksam vid planläggning av områden där det 

förekommer gränser med just lägesosäkerheten 0,025 eller 0,03 meter, och vid behov kontrollmäta sådana 

gränser. 

Kommentar: Kart – och mätavdelningen utreder fastighetsgränser med 0,025 och 0,03 meters 

lägesosäkerhet, under utredning kan eventuellt dessa fastighetsgränser kontrollmätas av kommunen. Frågan 

kommer vara utredd vid genomförande av planen.   

Fastighetsgränser med osäkert läge som gränsar till planområdet 

Planområdesgränsen går enligt plankartan bland annat i fastighetsgränsen till Västerby 5:20, en fastighet för 

bostadsändamål. Denna gräns och flertalet av fastighetsgränserna i planområdets nordvästra del saknar både 

enligt digitala registerkartan och grundkartan inmätta gränspunkter.  

Lantmäteriet vill påminna om att detaljplanen inte påverkas om gränsen visar sig ha ett annat läge. Risken 

med att planlägga utan att ha koll på gränsens rätta läge är att antingen en del av planen ligger inne på 

grannfastigheten eller att det blir en remsa mellan den planlagda marken och fram till fastighetsgränsen. 

I denna typ av fall handlar det om att gränsen är ett objekt av vikt för planbestämmelser enligt HMK Handbok 

Digital Grundkarta 2021 avsnitt 3.3. När en sådan gräns är osäker är det lämpligt att så snart som möjligt 

utreda gränsen och göra en gränsutvisning där man letar upp befintliga gränsmarkeringar. Visar sig gränsen 

vara juridiskt oklar krävs det en fastighetsbestämning för att bestämma dess läge. Läs gärna mer om 

förbättring av kvaliteten på fastighetsgränser i grundkartan i Lantmäteriets informationsblad via denna länk. 

När gränsens läge är klarlagd kan därefter eventuellt anpassning av planen till fastighetsgränsens rätta läge 

göras. Glöm inte att rapportera in eventuella förbättringar av gränspunkters lägesosäkerhet till Lantmäteriet. 

Är ni osäkra på hur det ska gå till - kontakta Lantmäteriets geodatasamordnare. 

Kommentar: Kart – och mätavdelningen håller på att utredda fastighetsgränsen till Västerby 5:20 och andra 

fastighetsgränser som saknar inmätta gränspunkter. Frågan kommer vara utredd vid genomförande av 

planen.  
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Fastighetsförteckning  

Det ser ut att fattas fastigheter inom planområdet i fastighetsförteckningen. Varken Västerby s:1 eller 

Söderbärke Kyrkby 8:111 finns redovisade. Dessa fastigheter bör även tas upp i 

fastighetskonsekvensbeskrivningen, se nedan. 

Kommentar: Fastighetsförteckning har kompletterats med fastigheterna Söderbärke Kyrkby 8:111 samt 

Västerby s:1.  

 

Kombination enskild + allmän kvartersmark  

Det förekommer i planen en kombination av så kallad allmän kvartersmark (kvartersmark för annat än enskilt 

bebyggande) och enskild kvartersmark inom planområdet. Användningarna skola och vård betraktas i de 

flesta fall som allmän kvartersmark och till sådan mark hör inlösenregler. Enligt 6 kap. 13 § PBL har 

kommunen rätt att lösa sådan mark som ska användas för annat än enskilt bebyggande, om användningen för 

det avsedda ändamålet inte kan anses säkerställd. Markägaren kan även begära att kommunen löser in sådan 

mark enligt 14 kap. 14 § PBL.  

Att kombinera allmän och enskild kvartersmark kan leda till problem, exempelvis kan det bli så att ingen 

byggnad för det allmänna ändamålet byggs och utan enbart för det enskilda. Inlösenrätten för det allmänna 

ändamålet finns då fortfarande kvar. I denna situation kan både fastighetsägaren och kommunen begära att 

kommunen ska lösa in området för det allmänna ändamålet trots att området är utbyggt för det enskilda 

ändamålet.  

Lantmäteriet rekommenderar att kommunen så långt som möjligt skiljer enskild och allmän kvartersmark åt. 

Ett förslag är att specificera var den allmänna respektive den enskilda användningen gäller så att de hålls 

åtskilda, till exempel genom att införa 3D-redovisning i plankartan ifall den allmänna kvartersmarken och den 

enskilda ska gälla för olika plan i byggnaden.  

Om förhållanden är sådana att kommunen ändå vill gå vidare med förslaget med kombination av enskild och 

allmän kvartersmark och gör bedömningen att eventuella problem eller risker med detta är små eller inga, så 

bör denna bedömning redovisas och motiveras i planbeskrivningen. 

Kommentar: Kommunen bedömer att riskerna är små med kombination av enskild och allmän kvartersmark 

och vill inte styra i detalj placeringen av byggnaderna. Området som omfattas av enskild och allmän 

kvartersmark är i kommunal ägo och på det sättet kan säkerställa att intressekonflikter mellan allmän och 

enskild kvartersmark hanteras. Planbeskrivningen har kompletterats utifrån ovanstående yttrande under 

avsnitt 7.1.1 Skyldighet inlösen, huvudman.  

Utnyttjandegrad  

Bestämmelserna om största byggnadsarea inom användningsområdet kan försvåra att kvarteret kan delas upp i 

obebyggda fastigheter eftersom byggrätten inte kan garanteras för fler än en fastighet. Som det är beskrivet 

under avsnittet 7.2.2 Förändrad fastighetsindelning i planbeskrivningen kan det bli aktuellt med avstyckning 

av befintliga fastigheter. I denna situation är det lämpligt att knyta utnyttjandegraden till fastighet och inte 

enbart användningsområdet exempelvis genom att skriva ”största byggnadsarea är x % av fastighetsarean 

inom användningsområdet”. 

Kommentar: Det är inte aktuellt med fler avstyckningar och avsnitt 7.2.2 Förändrad fastighetsindelning i 

planbeskrivningen har korrigerats. Ny tillkommande bostäder kommer ägas av Bostadsrättsföreningen 
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Söderbergs Hage (769640–4339). Kommunens bedömning är att riskerna till att byggrätten inte kan 

garanteras för fler än en fastighet är små på grund av att det inte är aktuell med fler avstyckningar av 

befintliga fastigheter. Alla tillkommande bostäder kommer ingå i Bostadsrättföreningen.   

U – område saknas för ledning som inte försörjer kvartersmark 

Inom planområdet går en befintlig ledningsrätt för starkström, 2085–921.1, markerad med rött på bilden 

nedan.  

Det finns inget u-område utlagt i den aktuella sträckningen i plankartan. Utan u- område kan 

ledningsdragningen för allmänna ändamål bli planstridig om ledningen inte är till för försörjningen av det 

aktuella planområdet. Om det är kommunens avsikt att ledningarna ska tas bort behöver detta beskrivas i 

planbeskrivningen. I annat fall är det oftast lämpligt att plankartan kompletteras med u-område.  

Kommentar: Kommunens avsikt är att ledningarna ska flyttas och placeras på lämpligt ställe, 

planbeskrivningen har kompletterats med beskrivning av det under avsnitt 7.2.3 rättigheter.  

Delar av planen som bör förbättras  

Grundkarta 

• Angivelse om aktualitetsdatum för fastighetsredovisning saknas 

Kommentar: Aktualitetsdatum för fastighetsredovisning är inlagd på grundkartan. 

Fastighetskonsekvensbeskrivning saknas  

Det är viktigt att alla som berörs av en detaljplan kan förstå planens konsekvenser för den egna 

fastigheten/gemensamhetsanläggningen/ledningsrätten. ”Av planbeskrivningen ska de konsekvenser som ett 

genomförande av detaljplanen medför för bland annat sakägare, andra berörda och miljön framgå. Med detta 

menas att det för i princip varje enskild fastighet bör redovisas vad detaljplanen innebär med avseende på 

bland annat huvudmannaskap, allmänhetens tillträde, kommande fastighetsbildning, utförande och deltagande 

i gemensamhetsanläggningar. (Utdrag ur proposition 2009/10:170 s. 435)”  

I det aktuella planförslaget finns beskrivningar i texten om de flesta åtgärder, men plangenomförandet och 

dess konsekvenser behöver beskrivas på ett samlat sätt där respektive fastighetsägare kan förstå vad som 

detaljplanens genomförande innebär för den aktuella fastigheten 

Beskrivningen av åtgärderna kan till exempel illustreras med en fastighetskonsekvenskarta där förändringar i 

fastighetsindelning och omfattning av eventuella gemensamhetsanläggningar, med plankartan som bakgrund. 

Beskrivningen bör innehålla ett utkast till redogörelse av juridiska och ekonomiska konsekvenser, även på 

fastighetsnivå. Ett sätt att åskådliggöra detta på är att upprätta en fastighetskonsekvensbeskrivning. 

Kommentar: Vad som gäller inom planområdet framgår av planbestämmelserna och som Lantmäteriet 

påpekar finns beskrivningar i planbeskrivningen om åtgärderna, vilket bedöms vara tillräcklig och är tydligt 

för framtida bygglov. Kommunens bedömning är att de kompletteringar som görs i planbeskrivningen utifrån 

Lantmäteriets resterande yttrande förtydligar ännu mer och därmed upprättas ingen separat 

fastighetskonsekvensbeskrivning. 
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Exploateringsavtal och markanvisningsavtal  

Under ”7.5 Organisatoriska frågor” i planbeskrivningen står det rubriker om exploateringsavtal och 

markanvisning. Det är något otydligt om det finns eller ska upprättas avtal. Om avsikten är att genomföra 

markanvisningar och/eller teckna exploateringsavtal ska kommunen enligt 4 kap. 33 § 3 st. 2 men. PBL 

redovisa avtalens huvudsakliga innehåll liksom konsekvenserna av att planen helt eller delvis genomförs med 

stöd av ett eller flera sådana avtal i planbeskrivningen. Detta ska enligt 5 kap. 13 § PBL göras redan i 

samrådsskedet 

Kommentar: Planbeskrivningen har kompletterats med beskrivningar om reservationsavtal och 

markanvisningstävling som kommunen har genomfört för området under avsnitt 7.5 Organisatoriska frågor.  

 

Delar av planen som skulle kunna förbättras  

Under denna rubrik redovisas synpunkter som inte direkt ligger inom Lantmäteriets lagstadgade 

bevakningsområden, men som enligt Lantmäteriet skulle förbättra detaljplanen 

 

Plankartan följer inte Boverkets rekommendationer  

Det är en stor fördel för samhället i stort om kommunen i möjligaste mån följer Boverkets 

rekommendationer i BFS 2020:6 för den tvådimensionella redovisningen av planens innehåll i en plankarta. 

Plankartans utformning uppfyller inte dessa råd på följande punkter och det finns inget motiv angivet till 

varför så har skett:  

• Kombinationer av användningar bör betecknas med samtliga relevanta beteckningar och redovisas 

var för sig i listan med planbestämmelser. I detta fall är bestämmelserna med beteckningen SBCD 

som redovisas på samma rad bland planbestämmelserna. 

Kommentar: Detta var ett teknisk fel som är åtgärdat, planbestämmelselistan redovisar nu samtliga 

beteckningar var för sig i enlighet med Boverkets rekommendationer.  

 

Vilka bestämmelser avgränsas av sekundära egenskapsgränser? 

I detaljplanen används sekundära egenskapsgränser, men det anges inte vilken eller vilka planbestämmelser 

som avgränsas av de sekundära egenskapsgränserna. Detta gör att planen inte är tillräckligt tydlig i sin 

reglering. Boverket anger följande i PBL Kunskapsbanken på sidan om gränshierarki: ”Varken 

egenskapsgräns eller den sekundära egenskapsgränsen är på förhand knuten till någon eller några 

egenskapsbestämmelser utan kan användas för den egenskapsbestämmelse det behövs för i den enskilda 

detaljplanen. Om den sekundära egenskapsgränsen används är det viktigt att det tydligt framgår vilken 

bestämmelse den avgränsar. Detta kan framgå av listan med planbestämmelser.”  

Ett exempel där detta lösts på ett fungerande sätt är i en plankarta från Dorotea kommun – Detaljplan för del 

av Bergvattnet 12:1 där kommunen skrivit texten ” (begränsas av sekundär egenskapsgräns)” efter 

bestämmelseformuleringen (texten) i den egenskapsbestämmelse som ska avgränsas av sekundära 

egenskapsgränser 
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Kommentar: Planbestämmelselistan har kompletteras med vilka planbestämmelser som avgränsas av de 

sekundära egenskapsgränserna.  

Områden utlagda som GCVÄG och GATA  

Inom planområdet korsar bilutfart från kvartersmarken på lokalgatorna GATA2 och GATA3 över områden 

utlagda som GCVÄG, markerat med rött nedan. Är detta tanken eller ska allmän plats GATA (lokalgata) 

läggas hela vägen ut till huvudgatorna? 

GCVÄG i planområdets nordöstra del slutar mot kvartersmark. Är detta tanken eller ska den anslutas till 

grönområdet för att knyta ihop allmän platsmark? 

Kommentar: Tanken är att allmän plats GATA (lokalgata) ska anslutas till huvudgatorna, denna åtgärd har 

gjorts och nu är lokalgatorna på GATA2 och GATA3 utlagda hela vägen ut till huvudgatorna. 

Avsikten är att behålla möjligheten för allmänheten att kunna ta sig mellan GCVÄG och GATA3, därmed har 

plankartan justerats och GCVÄG angränsar nu GATA3.  

Stängsel, utfart och annan utgång  

På plankartan finns en egenskapsbestämmelse om att ”Avgränsning mot allmän plats ska finnas”. 

”Avgränsning” känns något otydligt och kanske bör ändras till det begrepp som används i rubriken, d v s 

”Stängsel”? 

Kommentar: Syftet är inte att det ska finnas stängsel utan just någon form av avgränsning mot allmän plats, 

denna bestämmelse är borttagen och ersätts i stället med bestämmelsen n2 ”avgränsning i form av häck eller 

annan vegetation ska finnas mot allmän plats”.  Denna bestämmelse säkerställer tydlig gräns mellan vad som 

är allmän och privat mark, samt är även en form av insynsskydd.  

 

Utskriftsformat för rätt skala  

På plankartan finns det inte angivet vilket utskriftsformat som ska användas för att den angivna skalan ska 

stämma. 

Kommentar: Utskriftsformaten är 1: 1000 (A2) och är inlagd på plankartan.   

Region Dalarna 2022 – 10 – 11  

Region Dalarna avser inte att besvara samrådet gällande detaljplan för Norra Brustorpet, Smedjebackens 

kommun. 

Kommentar: Noterat. 

 

Nämnder, föreningar och bolag m. fl. 

Kommunstyrelsen 2022 – 10 – 07  

Kommunstyrelsen ser särskilt positivt på den breda användningen (SBCD) i det norra området. 
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I den nordöstra delen av kartområdet föreslås att naturmarken tas bort och införs i det övriga området samt att 

antalet prickar minskas.  

Kommunstyrelsen föreslår även egenskapsbestämmelsen för gång1 ska vara rak.  

Kommentar: Naturmarken är borttaget och området ingår inom användningsområdet SBCD. Även 

prickmarken har tagits bort för att inte begränsa en framtida utveckling av området utifrån ovanstående 

yttrande. Gång1 har justerats utifrån ovanstående kommentar.  

 

Familje – och utbildningsförvaltningen 2022 – 10 – 12  

Familje- och utbildningsnämnden beslutar att tillstyrka den föreslagna detaljplanen för Norra Brustorpet, del 

av Söderbärke Kyrkby 8:76 med flera Smedjebackens kommun, Dalarnas län samt överlämna nedanstående 

synpunkter till Miljö- och byggnadsnämnden. 

Familje- och utbildningsnämnden ser väldigt positivt på det arbete Miljö och byggnadsnämnden gjort gällande 

både den barnchecklista som används för att säkerställa att barn- och ungdomsperspektivet uppmärksammas i 

detaljplansprocessen samt den barndialog som genomförts med Solhyttans förskole- och fritidsverksamhet. 

Förslaget till detaljplan har korrigerats utifrån vad som framkommit i dialog med verksamhet och barn vilket 

är bra. Bland annat har antalet huskroppar minskats för att säkerställa en tillräcklig yta för en 

bollplan/lekplats. Vi ser fortsatt positivt på de förslag som finns gällande gång- och cykelvägar i anslutning 

till förskole- och fritidsverksamheten. Det innebär bland annat en säker gångväg mellan förskolan och 

naturmarken som finns belägen i närheten. 

Kommentar: Familje – och utbildningsförvaltningens yttrande är noterat.  

 

Smedjebackens Energi AB 2022 – 09 – 21 

Jag läser de delar som angår mitt ansvarsområde, bredband/stadsnät. Där har jag inga synpunkter. Dock såg 

jag att har ni fel bolagsnamn i texten. Vi heter numera Smedjebacken Energi AB sedan WBAB bildades med 

VA och renhållning. 

Kommentar: Informationen är noterat och planbeskrivningen har uppdaterats med korrekt bolagsnamn.  

 

PostNord  

PostNord har i uppdrag att tillhandahålla den samhällsomfattande posttjänsten vilket bland annat innebär att 

det är PostNord som ska godkänna placeringen och standarden på postmottagningsfunktionen. I denna roll 

representerar PostNord samtliga postoperatörer som är verksamma i det aktuella området. 

Post ska kunna delas ut miljövänligt, kostnadseffektivt, trafiksäkert och med hänsyn till arbetsmiljön för 

chaufförer och brevbärare. För att det ska kunna genomföras i praktiken behöver utdelningen standardiseras. 

Vid nybyggnation av villor/radhus och verksamhetsområden placeras postlådan i en lådsamling vid infarten 

till området. I flerfamiljshus ska man ta emot sin post i en fastighetsbox på entréplan. Kontakta PostNord i 

god tid på utdelningsforbattringar@postnord.com för dialog gällande godkännande av postmottagning i 

samband med nybyggnation eller förändring av befintlig detaljplan. 

mailto:utdelningsforbattringar@postnord.com
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En placering som inte är godkända leder till att posten inte börjar delas ut till adressen. 

Kommentar: Informationen är noterad och förmedlas till bostadsrättsföreningen.  

Skanova (Telia Company) AB 2022 – 10 – 10  

Skanova har markförlagda teleanläggningar inom detaljplaneområdet. Skanova önskar att så långt som möjligt 

behålla befintliga teleanläggningar i nuvarande läge för att undvika olägenheter och kostnader som 

uppkommer i samband med flyttning. Tvingas Skanova vidta undanflyttningsåtgärder eller skydda telekablar 

för att möjliggöra exploatering förutsätter Skanova att den part som initierar åtgärden även bekostar den. 

Kommentar: Skanovas markförlagda teleanläggningar inom planområdet beställdes via Ledningskollen och 

konstaterades att befintliga teleanläggningar kan vara kvar i sitt nuvarande läge.  

 

Sakägare 

Närboende 1, 2022 – 09 - 24 

Vi kommer inte att bara acceptera planen på byggnation av etapp 2 av brustorpet. Vi var på samverkansmötet 

och försökte framföra våra synpunkter. Vi har pratat med personal på förskola-fritids som även dom känner 

sig svikna av den information ni gett. Den stora gröna yta som idag används dagligen av barn och ungdomar 

för olika typer av aktiviteter har både vi och förskolan framfört önskan om att få ha kvar. Även dagisskogen 

som de blev lovade skulle finnas kvar, förlorar dom. Idag har barnfetma och övervikt bland barn ökat drastiskt 

i Dalarna. Barn behöver röra på sig och få ytor att göra det på. Det mest riktiga vore att i stället utveckla den 

här spontanidrottsplatsen för att inspirera barn och unga till rörelse istället för att ta av dom de ytor de har för 

aktiviteter. Det faller sig naturligt då de flesta barn som gått på fritids och nyttjat den här ytan under dagtid, 

även går hit på fritiden. Jag har flera filmsnuttar som jag filmat under sommarlovskvällar då de samlas här, 

spelar musik, fotboll, brännboll och umgås. Det finns dokumentation och jag delar gärna den 

dokumentationen. Det räcker inte med en liten gräsplanssnutt, de behöver stor yta för de aktiviteter de gör på 

denna plan.  

 

Jag hänvisar här till det idrottspolitiskt program som Smedjebackens Kommun tagit fram. Där framgår att stor 

hänsyn skall tas innan det görs förändringar och förminskningar för ytor där fysisk rörelse och aktivitet 

främjas för barn och unga.  Även att det ska tas i beaktande att förskola/fritids ska behålla den här typen 

spontanidrottsplatsen i så stor utsträckning som möjligt. Byggnationen på Brustorpet strider mot de punkter 

som tagits fram i det programmet! 

 

De här boendena är bara kassako för er utan tanke på vad det innebär. De äldre som har råd att köpa 

bostadsrätt här har troligtvis ett hus med högt marknadsvärde som då inte skulle gynna våra unga och 

barnfamiljer som inte har ekonomi att köpa dessa bostäder. Se till att planera för, att vår by även kan fungera 

som hemvist för de unga, genom att i så fall bygga hyresrätter där de har råd att bo. 

Ta bort de tre sista husen mot Brusgatan. Låt barnen ha kvar den stora spontanidrottsplatsen och ha tillgång 

till skogen som gränsar mot den. Satsa på ungdomar, vår framtid, i stället för att satsa på de som har framtiden 

bakom sig 

 

Kommentar:  
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Miljö – och byggkontoret arbetar aktivt med att inkludera barn och ungdomsperspektivet i planprocessen. 

Sedan 1 januari 2020 är Barnkonventionen en del av svensk lagstiftning, vilket innebär att barnets åsikter ska 

beaktas vid alla beslut som berör barn. I samband med detta har Miljö – och byggkontoret upprättat en 

barnchecklista som ska användas fortlöpande och vara en obligatorisk bilaga till planhandlingarna. 

Checklistan sammanställs i planbeskrivningen och bedömning görs ifall barnkonsekvensanalys ska upprättas 

eller inte.  Miljö – och byggkontoret genomförde den 25e april 2022 en medborgardialog med Solhyttans 

förskole – och fritidsverksamhet för att säkerställa att barnperspektiv och barnets bästa ska beaktas i beslut 

som tas.  

Representanter från Miljö – och byggkontoret träffade både personal och elever för att diskutera hur de ser 

på sin närmiljö. Personalen såg både fördelar och nackdelar med bebyggelse i området, det som var väldigt 

tydligt var att barnen ville behålla plats för en bollplan.  Barndialogen och checklistan resulterade till att en 

huskropp minskade för att bevara en yta som är lämplig för 5-manna plan dvs 20x40 meter. Familje – och 

utbildningsnämnden ser positivt på att Miljö – och byggkontoret genomförde en medborgardialog med 

Solhyttans förskole – och fritidsverksamhet samt att en barnchecklista har upprättats.  

Vad gäller Smedjebackens idrottspolitiska program är ett av målområden att skoldagen ska ha naturlig del av 

fysisk aktivitet med rörelse, idrott och friluftsliv. Bedömningen är att det finns goda förutsättningar vid 

förskolan och dess närhet vad gäller möjlighet till rörelse, motion och friluftsliv som bidrar till barnen 

välmående.   

Närboende 2, 2022 – 10 – 25  

Hej!! 

Såg i tidningen för några dagar sedan att förskolebarnen har hat synpunkter på detaljplan för brustorpet, vilket 

jag tycker är jätte bra. De ville ha fotbollsplanen kvar, jag tycker att det är synd att lägga planen på byggbar 

mark när det fins mark väster om Skar Einars väg som vad jag förstår är olämplig för hus byggnation. 

På bilden i tidningen var två av de hus som tidigare funnits med i byggplanerna borttagna, det är synd att 

tappa fyra lägenheter för en fotbollsplan när det finns annan mark i närheten. 

Kommentar: Kommunen har gjort olika avvägningar mellan olika intressen och kommunens bedömning är 

att det området som anges som bollplan/lek i plankartan var det bästa alternativet för placeringen. 

Kommunen har haft dialog med förskoleverksamheten som resulterade till att barnets åsikter beaktades i 

planprocessen som i sin tur ledde till förändringar i detaljplanen. Ur ett långsiktigt perspektiv är det en 

strategiskt väl vald plats som kan både nyttjas av förskolebarnen och andra barn som bor i närheten, som 

även kan leda till en mötesplats för unga. Kommunen har undersökt möjligheten att placera bollplanen på 

marken väster om Skarv Einars väg och bedömningen har varit att det inte ska placeras där därför att det 

finns öppna diken som är viktig för bland annat dagvatten hanteringen, samt att marken är olämplig för 

tänkta användningen.  
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 142 Dnr 2022/00082 EDP 2022-755 

Granskning av detaljplan för Norra Brustorpet 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

1. Miljö- och byggnadsnämnden godkänner samrådsredogörelsen för ny 

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

2. Planförslaget görs tillgängligt för granskning. 

Motivering till beslut 

Granskningshandlingar har upprättats med samrådsredogörelse, sammanlagt 

har 11 yttrande inkommit. Planhandlingar har justerats utifrån inkomna 

yttranden, det finns två kvarstående synpunkter på planförslaget. En 

närboende har kvarstående synpunkter med motivering att området närmast 

förskolan för etapp 2 inte bör exploateras då det används av barn för lek och 

spontanidrott. En annan invånare i Söderbärke anser att området som är 

avsatt för lek/bollplan bör placeras på något annat ställe och att området bör 

avsättas för fler bostäder. En avvägning har gjorts mellan olika intressen 

vilket har resulterat i en samlad bedömning, därmed anser Miljö- och 

byggnadsnämnden att planförslaget kan ställa ut för granskning enligt plan- 

och bygglagen 5 kap. 18§.   

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. Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2022-09-14 att genomföra 

samråd gällande planförslaget. Samrådet genomfördes 2022-09-20 till  

2022-10-10 med förlängning till 2022-10-14 för Länsstyrelsens del. Miljö- 

och byggnadsnämnden godkänner samrådsredogörelsen och beslutar att 

planförslaget görs tillgänglig för granskning.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2022-12-05 

Granskningshandlingar 2022-12-05 
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 Kommunstyrelsen 

Val av kommunstyrelsens representant i pensionärsråd 
och tillgänglighetsråd 

Förslag till beslut 

Till kommunstyrelsens representanter i pensionärsrådet och 

tillgänglighetsrådet utses: 

Ordinarie 
Fredrik Rönning (S) 

Ersättare 
Matilda Kilström (S) 

Ärendebeskrivning 

Val av kommunstyrelsens representanter i kommunala pensionärsrådet och 

tillgänglighetsrådet.  

 

Beslutet ska skickas till 

Omsorgsförvaltningen 
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 Kommunstyrelsen 

Val av kommunstyrelsens representant i 
Ahlbäcksstiftelsen 

Förslag till beslut 

     

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen ska utse en representant till Ahlbäcksstiftelsen för 

mandatperioden 2023-2026. 

John Andersson (S) har varit kommunstyrelsens representant perioden  

2019-2022 

 

Beslutet ska skickas till 

Ahlbäckstiftelsen 
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 Kommunstyrelsen 

Redovisning av delegationsbeslut  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar godkänna redovisningen av delegationsbeslut. 

Ärendebeskrivning 

Samhällsbyggnadsförvaltningens beslut enligt delegationsbestämmelser: 

- Enligt bilagda delegationsförteckningar 

Samhällsbyggnadsutskottets beslut 2022-12-06 

§ 98 Köp av fastighet Västerby 6:14 – Kiosken Söderbärke 

§ 99 Nyttjanderättsavtal samt avtal om föreningssamverkan för 

OVAKO-hallen 

Samhällsbyggnadsutskottets beslut 2022-12-20 

§ 100 Budgetuppföljning 2022 

§ 101 Nyttjanderätts- och driftsavtal för aktivitetshallen i Söderbärke 

§ 102 Köp av mark vid stationen i Söderbärke 

§ 103 Markförsäljning Grävlingen 3 

§ 104 Exploatering industriområde Flatenbergsvägen, rivning Dacapo 

och byggnation av väg 

§ 105 Information – Driftavtal Bärkehus 

§ 106 Uppdrag om att detaljprojektera Vinsbo skola 

§ 107 Upprustningsbidrag Snöåns vägsamfällighet 

§ 109 Lokal överenskommelse med Arbetsförmedlingen 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2023-01-24 

§ 3 Ansökan om bidrag Falu domstolars nämndemannaförening 

§ 4 Ansökan om bidrag Dalarnas Folkrörelsearkiv 

§ 5 Ansökan om driftbidrag Strömsholms Kanal AB 
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Diarienummer Dokumenttyp Datum  Beskrivning  Avs/Mot Handläggare 
2022/00024 DELG 2022-12-27 Beslut - TRV 2022/136346 - [Smedjebacken - 

Haninge] - [YMW187, XWU503] - [Takstolar i stål] 
Trafikverket 
Transportdispensenheten  
Trafikverket 
Transportdispensenheten 

Anne-Marie Filppu-Larsson 

2022/00024 DELG 2022-12-27 Beslut TRV 2022_136339 Trafikverket 
transoprtdispenser   

Göran Pålsson 

2022/00603 DELG 2022-12-29 Förordnande av parkeringsvakter 2023 Tekniska kontoret   Göran Pålsson 

2022/00024 DELG 2022-12-13 Beslut - TRV 2022/131948 - [Smedjebacken - 
Arvika] - [YMW187, XWU503] - [Takstolar i stål] 

Trafikverket 
Transportdispensenheten  
Trafikverket 
Transportdispensenheten 

Anne-Marie Filppu-Larsson 
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 Kommunstyrelsen 

Meddelanden 2023 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Styrgruppsmöte e-arkiv 2022-11-24 

Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel 

protokoll 2022-12-06 

Västmanland-Dalarna lönenämnd protokoll 2022-11-25 

Överförmyndare i samverkan protokoll 2022-12-14 

Familje- och utbildningsnämnden ekonomisk rapport för oktober 2022 

Västerbergslagens samordningsförbund protokoll 2022-11-21 

Meddelande från Sveriges Kommuner och Regioner om överenskommelse 

med staten av Insatser inom området psykisk hälsa och suicidprevention 

2023 

Partnerskap Bergslagsbanan protokoll 2022-11-24 

Gemensamma servicenämnden protokollsutdrag Sammanträdesplan 2023 

Gemensamma servicenämnden protokollsutdrag budgetprocess 

Familje och utbildningsnämndens au protokollsutdrag ”Beslut om att inrätta 

ett indvidutskott 

Familje- och utbildningsnämnden protokollsutdrag ”Handlingsplan för ökad 

kvalité och budget i balans 2023 för individ- och familjeomsorgen 

Familje- och utbildningsnämnden protokollsutdrag Slutrapport 2022 av 

handlingsplan för Individ- och familjeomsorgen 
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