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§ 94 Dnr 2020/00444  

Budgetuppföljning kommunstyrelsens 
samhällsbyggnadsförvaltning 

Samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen  

Budgetuppföljning för kommunstyrelsens del av 

samhällsbyggnadsförvaltningen per sista oktober 2020 godkänns. 

Ärendebeskrivning 

Månadsrapport Oktober        

Samhällsbyggnadsförvaltning KS        

Tkr 2020-10-31    

  Ackumulerat period Helår 

  Budget Utfall Avvikelse Budget Prognos Avvikelse 

Teknik inkl. kapitalkostn. 28 700 24 338 4 362 34 440 34 385 55 

varav Fastigheter -2 500 -1 635 -865 3 000 3 345 -345 

varav Gator och vägar -15 681 -13 878 -1 803 18 817 18 417 400 

varav Park o Idrott -10 455 -9 272 -1 183 12 546 12 546 0 

varav Skog 64 -447 511 77 77 0 

AME 7 043 8 615 -1 571 8 452 9 907 -1 455 

Integration -1 302 -585 -717 -1 562 -1 794 232 

Kost 0 -253 253 0 200 -200 

Näringsliv 4 218 3 068 1 150 5 062 3 971 1 091 

Fritid 5 659 5 177 481 6 791 6 741 50 

Räddningstjänst 7 928 8 329 -401 9 513 10 113 -600 

  52 246 48 688 3 558 62 696 63 523 -827 

 

Utfallet för perioden oktober visar ett överskott på 3 558 tkr. 

Prognosen för året visar på ett underskott med -827 tkr. Underskotten inom 

förvaltningen är avvikelser inom räddningstjänst, kost och arbetsmarknads-

enhet. Prognosen för september visade en budget i balans så försämringen är 

-827 tkr mellan månaderna. 

Försämring handlar främst om AME med -740 tkr där personalkostnaderna 

förväntas bli högre än budget på grund av avslut av anställning i 

verksamheten. Arbetet med genomlysning av AME:s verksamhet och 

avvikelse pågår där en åtgärd blir att följa varje bidragstagare när det gäller 

intäkter och kostnader. 



 
 
 
 
 

Samhällsbyggnadsutskottet 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

4(16) 

Sammanträdesdatum 

2020-11-24 
 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

Tekniska har försämrat sin prognos med -111 tkr från tidigare månad som 

härrör till att verksamheten haft förväntningar på ett överskott inom skogen 

men har istället kostnader för deponi som äter upp överskottet. En positiv 

förändring är att energieffektiviseringen förväntas ge ett högre överskott än 

tidigare bedömning. 

Näringsliv har förstärkt sin prognos med 24 tkr på grund av övriga kostnader 

som inte förväntas gå åt på grund av rådande omständigheter.         

_____ 

Beslutsunderlag 

Resultatrapport kommunstyrelsens del av samhällsbyggnadsförvaltning 

oktober 
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§ 95 Dnr 45646  

Rapport - Ökade livsmedelskostnader för kostenheten 

Samhällsbyggnadsutskottets beslut 

Ärendet återremitteras för ytterligare handläggning.  

Ärendebeskrivning 

Kostchefen informerar i tjänsteskrivelse om ökade livsmedelskostnader som 

uppkommer på grund av ändrade och nya avtal med livsmedelsleverantörer 

med anledning av Coronapandemin. Kostchefen beräknar att kostnaderna 

kommer att öka med minst 1,7 mkr under 2021. 

Då Covid-19 slagit hårt mot livsmedelsbranschen har tidigare avtalspartner 

varit tvingad att lägga ned sin verksamhet. Kortare avtal har upprättats med 

andra leverantörer för att säkerställa leverans av livsmedel till samtliga 

upphandlade kommuner som samarbetar i UHC. Dessa avtal sträcker sig från 

november 2020 till sista december 2021. Utöver dessa förändringar har 

kommunernas största avtalspart (Menigo) varit tvingade till omförhandlingar 

av pris för att klara av att stanna kvar som leverantör. De ökningar som sker 

är till en början 11 % på kolonial samt djupfrysta varor, 25 % på frukt och 

grönsaker samt 34 % på mejerivaror. Det kan ske ytterligare ökningar 

beroende på utvecklingen, detta då leverantörer till största del levererar varor 

till den privata sektorn som Covid-19 slagit hårt emot.  

Samtliga kommuner har träffats och påbörjat arbetet för nya avtal som 

kommer träda i kraft 2022 med förhoppningen om en bättre prisbild än dessa 

tillfälliga avtal.  

Ökningarna är förhoppningsvis tillfälliga under 2021 och är inte beroende på 

några förändringar som omsorgen eller skolan har gjort, därför ser 

kostenheten att denna tillfälliga kostnadsökning ej bör belasta dessa 

förvaltningar om så är möjligt.       

_____ 

Beslutsunderlag 

Kostchefens tjänsteskrivelse      
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§ 96 Dnr 2020/00604  

Avetablering förskolemoduler Stegelbacken 

Samhällsbyggnadsutskottets beslut 

1. 600 000 kronor anslås till avetablering av förskolemoduler vid 

Stegelbacken.  

2. Kostnaderna belastar investeringsprojekt ROT Röda Berga      

Ärendebeskrivning 

Förskoleverksamheten i modulerna vid Stegelbackens skolområde kommer 

att flytta till nybyggda lokaler vid Strandängens förskola med preliminär 

start vid årsskiftet 2020/21. Därav finns inget behov att fortsätta leasa/hyra 

modulerna vid Stegelbacken.  

Det är uppsägningstid för modulerna på 6 månader vid skriftlig uppsägning. 

Det ger hyreskostnad 6 månader, avetableringskostnader och 

återställningskostnader enligt gällande leasingavtal, totalt 600 tkr. 

Tanke har varit att dessa moduler vidare skulle nyttjas som 

evakueringslokaler för kommande ROT-projekt Röda Berga. Då 

Västerbergslagens utbildningsförbund, VBU har sagt upp sitt hyreskontrakt 

för sina hyrda delar av Stegelbacken, finns inget behov av att ha modulerna 

kvar. De delar som VBU lämnar vid Stegelbackens skolområde 2021-07-31 

kommer då att användas som evakueringslokaler i stället. 

_____ 

Beslutsunderlag 

Fastighetschefens tjänsteskrivelse      
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§ 97 Dnr 2020/00608  

Överenskommelse om samverkan med Trafikverket 
Regio Mitt 

Samhällsbyggnadsutskottets beslut 

Överenskommelse om samverkan med Trafikverket Region Mitt godkänns.  

Ärendebeskrivning 

Förslag till överenskommelse om samarbete mellan Smedjebackens kommun 

och Trafikverket Region Mitt, 2020-2023 har upprättats. 

Överenskommelsen syftar till att tydliggöra hur Trafikverket Region Mitt 

och Smedjebackens kommun samverkar för att uppnå sina respektive mål 

och ambitioner vad det gäller transportpolitik, tillgänglighet, säkerhet samt 

miljö och hälsa. 

Parterna ska gemensamt upprätta en bevakningslista som tydliggör aktuella 

beröringspunkter mellan kommunen och Trafikverket där samarbete och 

samsyn är av värde. Listan ska kontinuerligt hållas aktuell.  

_____ 

Beslutsunderlag 

Tekniska chefens tjänsteskrivelse 

Överenskommelse om samverkan med Trafikverket      
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§ 98 Dnr 2020/00535  

Remiss: Trafikstrategi för Ludvika kommun 

Samhällsbyggnadsutskottets beslut 

Yttrandet godkänns och överlämnas till Ludvika kommun.         

Ärendebeskrivning 

Ludvika kommun har skickat förslag till trafikstrategi för Ludvika kommun 

på allmän remiss till och med 23 november 2020.  

Trafikstrategin visar på inriktningen för trafikplaneringen i Ludvika 

kommun. Den innehåller målbild, utmaningar och ett antal strategier som 

visar vad kommunen måste prioritera, såväl på kort sikt som på lång sikt. 

Smedjebackens kommuns yttrande 

Smedjebackens kommun har inga synpunkter på den målbild och strategi 

som Ludvika kommun presenterar i sin trafikstrategi. 

De utmaningar som beskrivs ger en bra bild av vad som behöver utvecklas 

och beaktas i samhällsplaneringen för att främja användandet av hållbara och 

aktiva transporter.    

_____ 

Beslutsunderlag 

Trafikstrategi remissversion      
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§ 99 Dnr 2020/00606  

Reservationsavtal del av Smedjebacken 3:83  

Samhällsbyggnadsutskottets beslut 

Reservationsavtalet för del av fastigheten Smedjebacken 3:38 godkänns.  

Ärendebeskrivning 

Tekniska kontoret har upprättat förslag till reservationsavtal mellan 

Smedjebacken kommun och Sakofall Bostadsutveckling AB gällande  

del av fastigheten Smedjebacken 3:83.  

Kommunen förbinder sig att sälja fastigheten till köparen under förutsättning 

att köparen söker och får beviljat bygglov samt påbörjar byggnation av  

10 lägenheter inom reservationstiden.  

Köpeskillingen utgör 360 000 kronor.  

Reservationstiden är begränsad till 12 månader från 2020-12-01. En 

handpenning på 10 % av köpeskillingen betalas i samband med tecknandet. 

_____ 

Beslutsunderlag 

Tekniska chefens tjänsteskrivelse 

Reservationsavtal  
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§ 100 Dnr 2020/00409  

Jordbruksarrende del av Munkbo 7:41 

Samhällsbyggnadsutskottets beslut 

Avtal om jordbruksarrende för del av Munkbo 7:41 godkänns.  

Ärendebeskrivning 

Förslag till avtal om jordbruksarrende har upprättats för del av fastigheten 

Munkbo 7:41. Upplåtelsen sker för att på arrendestället driva jordbruk. På 

arrendestället får inte bedrivas verksamhet som strider mot det angivna 

ändamålet. 

Arrendeavtalet löper på 5 år och omförhandlas därefter. 

_____ 

Beslutsunderlag 

Tekniska chefens tjänsteskrivelse 

Avtal om jordbruksarrende  
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§ 101 Dnr 2017/00182  

Naturreservat Barkens öar – Nyckelön, Sollen, Svinön, 
Ulvön och Vedön 

Samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen för 
beslut i kommunfullmäktige 

1. Reservatföreskrifter för Barkenöarna antas. 

2. Skötselplan för Barkenöarna antas. 

3. Skötseln ska ske genom extern finansiering.       

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde den 2018-12-17 § 

114/2018, att arbeta för att bilda ett naturreservat på norra Barkens öar, 

baserat på frivillig överenskommelse. Miljö- och byggnadsnämnden fick i 

uppdrag att inleda förhandlingar med berörda markägare. Ögruppen i Norra 

Barken består av fem större öar, varav Nyckelön på cirka 60 hektar är störst, 

samt fyra mindre öar och en mängd holmar och skär. Tillsammans har 

arkipelagen stor betydelse för friluftslivet i Barkensystemet och 

Strömsholms kanal.  

För att kunna genomföra bildandet av naturreservat behöver 

reservatföreskrifter och skötselplan för området fastställas. 

_____ 

Beslutsunderlag 

Skötselplan för Barkenöarna 

Reservatföreskrifter för Barkenöarna 

Översiktskarta med fastighetsindelning Öarna i Norra Barken 
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§ 102 Dnr 2020/00602  

Förlängning avtal Stockholm Business Alliance 

Samhällsbyggnadsutskottets beslut 

1. Förlängning av avtal med Stockholm Business Alliance godkänns.  

2. Kostnaden om 44 000 kronor per år finansieras inom 

näringslivsenhetens befintliga budgetram.     

Ärendebeskrivning 

Avtalet med Stockholm Business Alliance löper ut vid årsskiftet och en 

förlängning av avtalet gällande näringslivssamarbete med Stockholm 

Business Alliance är möjligt för avtalsperioden 2021-01-01—2025-12-31.  

Under avtalsperioden fokuserar partnerskapet i huvudsak på områdena 

investeringar och etableringar samt utveckling av kommunernas service  

till de lokala företagen. 

Näringslivsavdelningen har ett uppdrag att bredda näringslivet i 

Smedjebackens kommun och detta kan till stor del göras genom nya 

företagsetableringar. Det blir därför viktigt att vara en del av Stockholm 

Business Alliance/Region, för möjligheten att synas internationellt och 

nationellt samt vad Smedjebackens kommun kan erbjuda gällande planlagd 

industrimark genom SBA:s marknadsplats. Det är stor fördel att ha tillgång 

till deras erfarenheter och kunskap gällande etableringsförfrågningar och 

dess förfarande. 

I samarbetsavtalet ingår även utveckling av service till de lokala företagen – 

Nöjd-Kund-Index och konjunkturrapporter med mera.         

_____ 

Beslutsunderlag 

Näringslivschefens tjänsteskrivelse 

Avtal Stockholm Business Alliance       
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§ 103 Dnr 2020/00614  

Tolvsbo byförening - ansökan om byutvecklingsmedel 

Samhällsbyggnadsutskottets beslut 

50 000 kronor anslås till Tolvsbo Byförening från byutvecklingsmedel 2020.  

I beslutet deltar inte Lotta Gunnarsson (M) på grund av jäv.       

Ärendebeskrivning 

Tolvsbo Byförening har inkommit med en ansökan om medel från 

byutveckling. Ansökan är delad i två delar gällande projekt - utveckling och 

ombyggnation bystugan i Tolvsbo. 

Elsanering  35 000 kr 

Tillgänglighetsanpassning  25 000 kr 

Totalt  60 000 kr 

Fritidschefen har under våren 2020 besökt Tolvsbo och fört kontinuerlig 

dialog med föreningen gällande annan medfinansiering till projektet och 

föreningen har ansökt om medel från arvsfonden men fått avslag.   

För att projektet med att tillgängliggöra och göra bystugan till en säker och 

trygg plats för samtliga medlemmar och besökare föreslår fritidschefen en 

medfinansiering på 50 000 kronor och att föreningen genom ideell tid och 

övrigt material bidrar med 10 000 kronor.      

_____ 

Beslutsunderlag 

Ansökan om byutvecklingsmedel från Tolvsbo byförening 

Fritidschefens tjänsteskrivelse      
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§ 104 Dnr 2020/00615  

Malingsbo bygdegårdsförening - ansökan om 
byutvecklingsmedel 

Samhällsbyggnadsutskottets beslut 

110 000 kronor anslås till Malingsbo bygdegårdsförening från 

byutvecklingsmedel 2020.      

Ärendebeskrivning 

Malingsbo Bygdegårdsförening har inkommit med en ansökan om bidrag 

från avsatta medel till byutveckling 2020. Bidraget ska vara en 

medfinansiering för att anlägga en brygga i Malingsbosjön vid badplatsen 

vid Malingsbo Camping.  

Badplatsen är en välbesökt badplats både av kommuninvånare och besökare 

och en brygga skulle kunna möjliggöra att fler kan nyttja badplatsen. En 

brygga medför också att det blir lättare för de som vill paddla kanot och 

kajak att lägga i och ta upp kanoter och kajaker samt att angöra vid bryggan 

utan att angöra vid privat mark och brygga. 

Bygdegårdsföreningen har en inkommen offert som har en beräknad kostnad 

för bryggan på 150 000 kr.  

Kalkyl för projektet:  

Bygdeutvecklingsmedel   110 000 kr 

Malingsbo Bygdegårdsförening ideell tid & material    40 000 kr 

Totalt    150 000 kr      

_____ 

Beslutsunderlag 

Ansökan om byutvecklingsmedel från Malingsbo bygdegårdsförening 

Fritidschefens tjänsteskrivelse      
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§ 105 Dnr 2020/00462  

Kommuntal nyanlända och kommunandelar 
ensamkommande barn, Dalarnas län 2021 

Samhällsbyggnadsutskottets beslut 

Informationen tas emot och läggs till handlingarna.   

Ärendebeskrivning 

Länsstyrelsen i Dalarnas län har beslutat om fördelning av mottagande av 

vissa nyanlända invandrare för bosättning genom anvisning till kommuner i 

Dalarnas län (kommuntal) för kalenderåret 2021. 

Regeringen har beslutat att 7500 nyanlända ska omfattas av anvisning till 

landets kommuner år 2021. I förordning (2016:40) om fördelning av 

anvisningar till kommuner framgår det vidare att 236 nyanlända ska anvisas 

till Dalarnas län år 2021.  

Länsstyrelsen ska, enligt 5 § förordningen (2016:39) om mottagande av vissa 

nyanlända invandrare för bosättning (bosättningsförordningen), besluta om 

kommuntal. För Smedjebackens del är kommuntalet 12. 

En kommun är skyldig, enligt 5 § lagen (2016:38) om mottagande av vissa 

nyanlända invandrare för bosättning (bosättningslagen), att efter anvisning ta 

emot en nyanländ för bosättning i kommunen. Lagen gäller för nyanlända 

under vissa förutsättningar.                          

____ 

Beslutsunderlag 

Länsstyrelsen Dalarnas beslut om kommuntal  
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§ 106 Dnr 2020/00607  

Nystart arbetsmarknadsenheten, AME 

Samhällsbyggnadsutskottets beslut 

Ärendet återremitteras för ytterligare handläggning.       

Ärendebeskrivning 

Arbetsmarknadsenhetens arbete har genomgått flera olika utredningar och 

står inför förändring. 

Samhällsbyggnadsutskottet för diskussion om framtida inriktning av 

arbetsmarknadsenheten utifrån diskussionsunderlag upprättat av 

samhällsbyggnadschefen.  

_____ 

 

 


