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§ 36 Dnr 2022/00008  

Budgetuppföljning 2022 kommunstyrelsens 
samhällsbyggnadsförvaltning 

Samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Budgetuppföljningen per 31 mars för kommunstyrelsens 
samhällsbyggnadsförvaltning godkänns.  

Ärendebeskrivning 
Tkr 2022-03-31      

 Ackumulerat period  Helår   

 Budget Utfall Avvikelse Budget Prognos Avvikelse 

Teknik inkl. kapitalkostn. 8 622 6 425 2 196 34 487 34 487 0 

varav Fastigheter & idrott 1 639 1 449 189 6 554 6 554 0 

varav Gator och vägar 5 235 3 186 2 049 20 942 20 942 0 

varav Park 1 748 1 648 100 6 991 6 991 0 

varav Skog 0 142 -142 0 0 0 

AME 2 010 1 935 75 8 039 8 039 0 

Integration -276 -330 54 -1 103 -71 -1 032 

Kost 43 356 -314 170 687 -517 

Näringsliv 1 233 809 424 4 931 4 931 0 

Fritid 2 055 2 628 -574 8 219 8 219 0 

Räddningstjänst 2 575 2 193 382 10 299 10 299 0 

 16 261 14 017 2 244 65 042 66 591 -1 549 

 

Ekonomisk analys 
Utfallet för perioden visar ett överskott med 2 244 tkr. Den största 
avvikelsen finns på tekniska där underhållskostnader till stor del  
beställts men ännu ej fakturerats. Prognosen för året visar ett underskott  
med 1 549 tkr. Underskotten återfinns inom integration och kostenheten. 
Tekniska redovisar en budget i balans. 
AME redovisar en budget i balans. 
Integrationen redovisar ett underskott med 1 032 tkr. Den stora avvikelsen 
hänger ihop med förväntat lägre intäkter i jämförelse med budget. 
Kostenheten redovisar ett underskott med 517 tkr. Det beror på förlust  
av intäkter och ökade personalkostnader där utrymmet för vikariekostnad 
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och ob inte finns med i budget. Utöver detta så är största osäkerheten de 
bränsle och livsmedelskostnader som fortfarande kan ändras kraftigt. 
Näringsliv planerar att genomföra det aktiviteter som tidigare ställts in på 
grund av pandemin. Prognosen är en budget i balans. 
Fritid redovisar en budget i balans. Bokningar av läger etc. har kommit i 
gång efter pandemin och bedömningen är att nivån på intäkter i förhållande 
till budget kan uppnås. Däremot finns det oro kring ökade drivmedelspriser 
och maskinparken på Heros har ett stort underhållsbehov med ökade 
kostnader för reparation och service som följd. Verksamheten följer detta 
noga. 
Räddningstjänsten redovisar en budget i balans.    
_____ 

Beslutsunderlag 
Resultatrapport kommunstyrelsens samhällsbyggnadsförvaltning mars 2022 
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§ 37 Dnr 2022/00195  

Budget 2023 kommunstyrelsens 
samhällsbyggnadsförvaltning 

Samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Frågan lämnas öppen.  

Samhällsbyggnadsutskottets beslut 
Förvaltningen får följande uppdrag 
- Utreda Stegelbackens framtida användning, byggnadernas skick samt 

finansieringsmöjligheter.  
- Utreda möjligheten att öka intäkterna för fritidsavdelningen under 2023 

samt se över möjligheten att köpa en lastmaskin via investeringsmedel 
istället för att leasa.  

- Återkoppla gällande kostavdelningens hantering av livsmedelslager 
utifrån omsättning och återköp med anledning av kommunstyrelsens 
beslut 2020-04-03 § 70 och 2020-05-12 § 85, anslag av 
förfogandemedel till beredskapslager av livsmedel.    

Ärendebeskrivning 
Enligt beslutad tidplan ska förvaltningen redovisa en budget 2023 för 
kommunstyrelsens samhällsbyggnadsförvaltning inför vårens 
budgetberedning den 24 maj 2022. Budgetarbetet har utgått från särskild 
instruktion fastställd av kommunstyrelsen. Budgetprocessen kompletteras 
under hösten med mål samt en plan för åren 2024–2025.       
_____ 

Beslutsunderlag 
Budgetförslag 2023 kommunstyrelsens samhällsbyggnadsförvaltning 
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§ 38 Dnr 2022/00090  

Förfrågan om fritidsgårdsverksamhet i Smedjebackens 
kommun 

Samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
1. Avtal gällande fritidsgårdsverksamhet tecknas med ABF  

Dala-Finnmark.  
2. 1 000 000 kronor anslås från kommunstyrelsens förfogandemedel för 

2022 för att finansiera ny lokal och utökad drift. 
3. I budgetarbetet för 2023 föreslås att fritidsavdelningens budget  

utökas med 1 800 000 kronor för utökad fritidsgårdsverksamhet.  

Ärendebeskrivning 
Smedjebackens kommun har sänt ut en förfrågan till registrerade föreningar i 
kommunen om drift av fritidsgårdar (från år 2023 till och med år 2025) i 
Smedjebacken och Söderbärke. Tre föreningar har visat intresse och en 
inkommen ansökan är registrerad, ABF Dala-Finnmark (ABF). Ansökan om 
fritidsgårdsverksamhet i samverkan ABF och Folkets hus föreningarna, har 
reviderats och ett nytt förslag till fritidsgårdsverksamhet inkommit.   
Reviderat förslag innefattar förslag för drift av fritidsgårdar år 2023 till år 
2025.  
Total kostnad drift:   3 339 000 kr/år 
Total kostnad investering:  450 000 kr ex. moms 
Den utökade driftbudgeten är beräknad utifrån ABFs bedömningar gällande 
behovet och önskemål från kommunens ungdomar. Driftbudgeten innefattar 
bland annat utökade öppettider till fyra kvällar per vecka, nya anpassade 
lokaler i Smedjebacken, förstärkt personalförsörjning och satsning för ökad 
mobilitet 
Fritidsavdelningen äskar om utökad budgetram för drift av och investering i 
nya lokaler och förstärkt personalförsörjning, fritidsgårdar på 1 000 000 kr 
för 2022 samt utökad budgetram för drift av fritidsgårdar med 1770 750 kr 
årligen från 2023 till 2025, med reservation för förlängning av avtalet.  
_____ 

Beslutsunderlag 
Fritidschefens tjänsteskrivelse 
Äskande av medel drift och investering 
Äskande av medel drift fritidsgårdar 
Reviderat förslag fritidsgårdsverksamhet                              
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§ 39 Dnr 2022/00023  

Byutvecklingsmedel 2022 Hagge byalag 

Samhällsbyggnadsutskottets beslut 
30 000 kronor avsätts från medel för byutveckling 2022 till Hagge byalag för 
inköp av material till projekt utegym i anslutning till Hagge badplats.   

Ärendebeskrivning 
Hagge byalag (föreningen) har under hösten 2021 och våren 2022 startat 
planering av projekt, utegym. Utegymmet planeras byggas i anslutning till 
badplatsen i Hagge. Utegymmet ska bli en del av utvecklingen i Hagge och 
syftet med utegymmet är att i första hand nå de människor som normalt inte 
går till de kommersiella gymmen samt få ett utegym lättillgängligt för 
boende och besökare.  
Föreningen ansöker om medfinansiering för inköp av material till redskap, 
30 000 kronor, från medel till byutveckling. Föreningen har fått bland annat 
en sponsor till markarbetet på runt 40 000 kronor. Markarbetet beräknas 
starta under sommaren 2022.  
Tillverkning och montering av utrustning görs med föreningens ideella 
resurser samt en anställd personal.    
_____ 

Beslutsunderlag 
Bilaga 1 – Ansökan bidrag till utegym Hagge Byalag 2022 
Sammanställning ansökta medel byutveckling 
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§ 40 Dnr 2022/00023 

Byutvecklingsmedel 2022 Huggnora-Tunkarlsbo  

Samhällsbyggnadsutskottets beslut 
50 000 kronor avsätts från medel för byutveckling 2022 till Huggnora – 
Tunkarlsbo byförening för fortsatt utveckling av samlingslokalen i 
Tunkarlsbo.   

Ärendebeskrivning 
Huggnora–Tunkarlsbo byförening har under 2021 byggt ut och vinterbonat 
samlingslokalen i Tunkarlsbo, etapp 1. Föreningen ansöker nu medel för 
fortsatt utveckling av lokalen. etapp 2. Byggande av pentry/kök och 
iordningställande av vattenpump och filter för sjövatten.  
Föreningen ansöker härmed om medfinansiering för inköp av material till 
pentry/kök, 50 000 kronor, från medel till byutveckling. Föreningen har fått 
medfinansiering till projektet från Söderbärke Aktivitetsgrupp om 10 000 kr. 
Arbetet med pentry/kök beräknas starta under sommaren 2022.  
Montering och byggnation av pentry/kök görs med föreningens ideella 
resurser och kommer att innebära att samlingslokalen kommer att kunna 
nyttjas mer året runt och inte endast sommartid som det är i dag.   
_____ 
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§ 41 Dnr 2022/00023 

Byutvecklingsmedel 2022 Stimmerbo-Torrbo 

Samhällsbyggnadsutskottets beslut 
29 920 kronor avsätts från medel för byutveckling 2022 till Stimmerbo-
Torrbo Bygdegårdsförening för fortsatt renovering av lilla huset i 
bygdegården.  

Ärendebeskrivning 
Stimmerbo-Torrbo Bygdegårdsförening ansöker om medel för fortsatt 
renovering av bygdegårdens hus, målning av fönster. 
Föreningen ansöker härmed om medfinansiering, 29 920 kronor, från medel 
till byutveckling. Föreningen medfinansierar projektet själva med 45%,  
24 480 kronor. Arbetet med målningen av fönstren beräknas starta under 
sommaren 2022.    
_____ 
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§ 42 Dnr 2021/00241  

Bredbandmål Smedjebackens kommun 

Samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Rapporten godkänns.  

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen beslöt 2021-09-07 § 115 att uppdra till Smedjebacken 
Energi AB att presentera ett förslag på vilka insatser de behöver vidta för  
att kommunen ska nå 98% bredbandstäckning 2023.  
Styrelsen för Smedjebacken Energi AB beslöt 2022-02-10 § 6 a): 
De insatser som SEAB kan vidta och har rådighet över för att bidra till att 
kommunen ska nå 98 % bredbandstäckning redan 2023 är: 

1. SEAB bygger beslutade områden 2022-2023 som motsvarar  
cirka 100 hushåll. 

2. SEAB ansöker 2022 om PTS-bidrag för fler områden. Efter beviljat 
bidrag byggs dessa områden skyndsamt ut.     

_____ 

Beslutsunderlag 
SEAB styrelse 2022-02-10 6 a) inklusive stadsnätschefens tjänsteskrivelse 
Rapport bredbandsmål 2022-04-14 
Resultat bredbandskartläggningen 2021 
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§ 43 Dnr 2021/00512  

Reservationsavtal Timmermannen 1 

Samhällsbyggnadsutskottets beslut 
Reservationsavtal gällande del av fastigheten Timmermannen 1 godkänns.  

Ärendebeskrivning 
Tekniska avdelningen har upprättat förslag till reservationsavtal mellan 
Smedjebacken kommun och Sakofall Bostadsutveckling AB gällande  
del av fastigheten Timmermannen 1.  
Avsikten med reservationen är att på fastigheten bygga 12 lägenheter. 
I avtalet ska stadsarkitekt godkänna gestaltning innan bygglov söks.  
Reservationstiden är begränsad till 12 månader från 2022-05-10. En 
handpenning på 10% av köpeskillingen betalas i samband med tecknandet.  
Köpeskillingen utgör 335 000 kronor.   
_____ 

Beslutsunderlag 
Tekniska chefens tjänsteskrivelse 
Reservationsavtal Timmermannen 1 
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§ 44 Dnr 2022/00209  

Upprustning gata samt gång- och cykelväg lilla hamnen 

Samhällsbyggnadsutskottets beslut 
570 000 kronor anslås från ospecificerade investeringar gata till upprustning 
gata och gång- och cykelväg lilla hamnen.    

Ärendebeskrivning 
Gång och cykelvägenen mellan lilla och stora hamnen är i dagsläget grus och 
bör asfalteras. Det finns ett servitutsavtal som ger rätt till en gångväg med  
3 meters bredd. Det saknas avtal för de kablar som går över fastigheten 
Disponenten 8.  
Skicket på vägen ner till lilla hamn och vändplanen är riktigt dåligt och i 
stort behov av reinvestering. De åtgärder som behöver göras är: 
- Nytt servitutsavtal med Disponenten 8 som inkluderar de kablar  

som finns. 
- Flyttning av kablar så att de ligger längs med gångvägen över 

Disponenten 8. Kabelägare betalar flytt. 
- Flytt av dagvattenutloppet. Kostnaden delas 50/50 med WBAB. 
- Asfaltering av gc-vägen fram till hamnplan. 
- Urgrävning och asfaltering av väg ner till lilla hamn samt vändplan. 

Total kostnad för kommunens del att utföra alla steg är ca 570 000 kronor.     
_____ 

Beslutsunderlag 
Tekniska chefens tjänsteskrivelse 
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§ 45 Dnr 2022/00210  

Arrendeavtal Västansjö 2:7 

Samhällsbyggnadsutskottets beslut 
Avtal om lägenhetsarrende för del av fastigheten Västansjö 2:7 godkänns.  

Ärendebeskrivning 
Förslag till avtal om lägenhetsarrende har upprättats för del av fastigheten 
Västansjö 2:7 i Vilmoren. Området ska användas som bete.  
Arrendetiden gäller från 2022-04-01 och löper 5 år. Därefter förlängs det 
med 1 år i taget. Uppsägningstid 3 månader från bägge parter.  
Vid eventuell markförsäljning har kommunen rätt att lösa ut arrendatorn 
tidigare än de avtalade första 5 åren. Om så sker har arrendatorn rätt till 
ersättning på max 25 000 kronor för eventuella återkrav från länsstyrelse 
eller Naturvårdsverket, som givits till stöd för rovdjursstängsel. 
Arrendeavgiften är 100 kronor per år.     
_____ 

Beslutsunderlag 
Park- och skogschefens tjänsteskrivelse 
Avtal om lägenhetsarrende 
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§ 46 Dnr 2022/00208  

Information - Ansökan om bidrag för etablering av  
ladd-infrastruktur läns riksväg 66 

Samhällsbyggnadsutskottets beslut 
Informationen godkänns.  

Ärendebeskrivning 
På initiativ av Malung-Sälens kommun har berörda kommuner efter  
riksväg 66 diskuterat på vilket sätt som kommunerna kan underlätta för 
elbilstrafik efter riksvägen. Gemensamt vill kommunerna ansöka om 
ekonomiskt stöd för utbyggnad av laddinfrastruktur för både tung trafik och 
för personbilar. För att få maximal utväxling av ansökningar samordnas de 
av Malung-Sälens kommun för Malung-Sälen, Vansbro, Gagnef, Ludvika, 
Smedjebacken, Fagersta och Surahammar. Kommunen har därför lämnat 
fullmakt till Malung-Sälens kommun att för Smedjebackens kommuns 
räkning, och tillsammans med övriga berörda, ansöka om ekonomist stöd för 
etablering av laddinfrastruktur för i första hand tung lastbilstrafik efter rv66.  
Det är två ansökningar som aktuella. 
1. Energimyndighetens utlysning ”Regionala elektrifieringspiloter för 

tunga transporter”. 
2. Klimatklivets kommande utlysning om ”Stöd till publik 

laddinfrastruktur”.      
_____ 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadschefens tjänsteskrivelse 
Budget för satsning i Smedjebackens kommun 
Fullmakt för gemensam ansökan 
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§ 47 Dnr 2022/00207  

Förändring av fördelningsmodell för nyanlända 

Samhällsbyggnadsutskottets beslut 
Ärendet återremitteras för ytterligare handläggning.  

Ärendebeskrivning 
Bidraget från Migrationsverket består av en schablonersättning som för 2022 
uppgår till 151 800 kr/person (barn och vuxna). Bidraget utges för personer 
som definieras som nyanlända personer som är anvisade av Migrationsverket 
och mottagna i kommunen och har beviljats uppehållstillstånd för bosättning.   
Bidraget betalas automatiskt ut av Migrationsverket under en period av två 
år med utbetalning enligt en förutbestämd mall. Bidraget följer 
folkbokföringen vilket innebär att om en person väljer att flytta till en annan 
kommun under de två åren så flyttas återstående utbetalningar till den nya 
kommunen Och det omvända, om en person flyttar till Smedjebacken inom 
de två åren då schablonersättningen betalas ut, så utbetalas de återstående 
utbetalningarna till Smedjebackens kommun. 
Schablonbeloppet ska täcka kostnader för etableringsinsatser för nyanlända 
personer, till exempel 

• mottagande och praktisk hjälp vid bosättning 
• särskilda introduktionsinsatser eller merkostnader i skola, för-skola, 

fritidshem och barnomsorg med mera 
• utbildning i svenska för invandrare 
• anpassad kommunal vuxenutbildning för nyanlända som omfat-tas av 

förordningen om etableringsinsatser 
• samhällsorientering 
• tolk 
• andra kommunala insatser för att underlätta etablering i samhället 
• vissa kostnader för ekonomiskt bistånd och administration. 

Under 2016 och 2017 såg mottagandet annorlunda ut och kommunen  
erhöll andra ersättningar för nyanlända. I samband med det beslutade 
kommunstyrelsen att ersättning skulle utbetalas från integrationsenheten  
till familje- och utbildningsförvaltningen (FUN) enligt beslut Ks § 22  
2016-02-09 om 3000 kr/mån för skolkostnader barn/ungdomar med PUT 
(max 2 år). Enligt tilläggsbeslutet Dnr 2017/00451 beslutades det att FUN 
även ska få ersättning för åren 3–4 med 1000:-/månad då behovet av stöd till 
viss del kvarstår.  



 
 
 
 
 

Samhällsbyggnadsutskottet 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
16(17) 

Sammanträdesdatum 
2022-04-26 

 
 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

För att den interna ersättningsnivån inom kommunen ska följa de 
ersättningar som man får från migrationsverket behöver ersättningsnivån 
korrigeras.     
_____ 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadschefens tjänsteskrivelse 
 
 



 
 
 
 
 

Samhällsbyggnadsutskottet 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
17(17) 

Sammanträdesdatum 
2022-04-26 

 
 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 48 Dnr 2022/00204  

Försäljning av måltider från kommunala kök 

Samhällsbyggnadsutskottets beslut 
Ärendet återremitteras för ytterligare handläggning.  

Ärendebeskrivning 
Kostenheten har blivit kontaktad av en privat aktör som önskar köpa  
lunch och middag från kostenheten.  
_____ 

Beslutsunderlag 
Kostchefens tjänsteskrivelse 
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