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KALLELSE/UNDERRÄTTELSE
Datum

2022-05-02

Kommunstyrelsen
kallas härmed till sammanträde tisdagen den 10 maj 2022 klockan 08:30 i
kommunhuset, sessionssalen för att behandla följande ärenden:

Ärenden
1.

Information från krisledningsstaben
Dnr 2022/00118

2.

Budgetuppföljning kommunstyrelsen ledning och stöd
Dnr 2022/00007

3.

Budgetuppföljning 2022 kommunstyrelsens samhällsbyggnadsförvaltning
Dnr 2022/00008

4.

Budgetuppföljning kommunen 2022
Dnr 2022/00006

5.

Budget 2023 kommunstyrelseförvaltningen
Dnr 2022/00192

6.

Budget 2023 kommunstyrelsens samhällsbyggnadsförvaltning
Dnr 2022/00195

7.

Finansrapport 2022
Dnr 2022/00004

8.

Prövning av Smedjebackens kommuns Förvaltnings AB:s verksamhet i
förhållande till de kommunala principerna
Dnr 2022/00165

9.

Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet SAM
Dnr 2022/00180

10.

Överlåtelse drift- och underhållsavtal
Dnr 2022/00188

11.

Ägardirektiv och bolagsordning för WBAB
Dnr 2022/00187

12.

Förfrågan om Fritidsgårdsverksamhet i Smedjebackens kommun
Dnr 2022/00090

13.

Bredbandmål Smedjebackens kommun
Dnr 2021/00241
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Smedjebackens kommun

14.

Delegationer 2022
Dnr 2022/00002

15.

Meddelanden 2022
Dnr 2022/00001

Fredrik Rönning
Ordförande

Datum

Sida

2022-05-02
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Mona Hyttsten
Sekreterare

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

1(2)

Sammanträdesdatum

2022-04-26
Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 46

Dnr 2022/00007

Budgetuppföljning kommunstyrelsen ledning och stöd
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Budgetuppföljning för kommunstyrelseförvaltningen ledning & stöd
per 31 mars 2022 godkänns.
Ärendebeskrivning
Tkr

Januari-Mars

Ackumulerat period
Budget
Utfall Avvikelse
KS Ledning och stöd
Kansliavdelning
Avdelning för medborgarservice
Personalavdelning
Ekonomi- och upphandlingsavd.

3 640
1 839
2 137
1 351
8 966

2 677
1 621
1 369
1 275
6 942

963
218
769
75
2 024

Budget
14 559
7 355
9 535
5 402
36 851

Helår
Prognos Avvikelse
14 559
7 355
9 535
5 402
36 851

Ekonomisk analys
Utfallet för perioden är ett överskott på 2 mnkr. Den största delen härrör till
kansliets utfall på 963 tkr. Vissa kostnader uppstår först under den senare
delen av året, som kostnaden för de allmänna valen i september. Här kan
även nämnas personalfrämjande åtgärder, medborgarundersökning, vissa
medlemsavgifter och bidrag till olika föreningar. I samband med
kommunalförbundets avveckling har 265 tkr återbetalas, vilket påverkar
resultatet positivt.
Pandemin påverkar utfallet även inledningsvis detta år och de flesta möten
har varit digitala. Kostnad för arvoden, utbildningar och resor har därmed
blivit lägre.
Personalavdelningens överskott är på 769 tkr. Överskottet beror främst på att
systemkostnader ännu inte fakturerats fullt ut för året och lägre kostnader
avseende utbildning. Avdelningen har även lägre kostnader för annonsering,
rekrytering och deltagande i mässor samt företagshälsovård.
Medborgarservices resultat är ett överskott på 218 tkr där intäkter för post
och tryckeri ej är fakturerade samt att kostnaderna i perioden är lägre än
budgeterat. Ekonomi och upphandlingsavdelningen har ett överskott på 75
tkr. Personalkostnaderna är lägre för förvaltningen som helhet, då årets
löneöversyn pågår.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott

Viss oro finns över risk för högre kostnader utifrån kriget i Ukraina och det
säkerhetspolitiska läget. Vi ser redan nu högre drivmedels-, transport- och
livsmedelskostnader. Vi har även fått indikationer i prognos från IT-center
att IT-kostnaderna för vår förvaltning beräknas öka ca 200 tkr på helår. Vi
följer händelseutvecklingen.
Helårsprognosen för förvaltningen är att hålla budget.
_____
Beslutsunderlag
Kommunchefens tjänsteskrivelse
Budgetuppföljning och prognos per sista mars 2022 för
kommunstyrelseförvaltningen Ledning & Stöd

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

2(2)

Sida

TJÄNSTESKRIVELSE

1(2)

Datum

Referens

2022-04-12

Dnr KS2022/00007

Kansliavdelningen
Susanne Hedman Jensen
Susanne.hedmanjensen@smedjebacken.se
Kommunstyrelsen

Budgetuppföljning kommunstyrelsen ledning & stöd
Förslag till beslut
Budgetuppföljning för kommunstyrelseförvaltningen per sista mars 2022
godkänns.

Månadsrapport t.o.m. mars för KS Ledning & stöd
Tkr

Januari-Mars

Ackumulerat period
Budget
Utfall Avvikelse
KS Ledning och stöd
Kansliavdelning
Avdelning för medborgarservice
Personalavdelning
Ekonomi- och upphandlingsavd.

3 640
1 839
2 137
1 351
8 966

2 677
1 621
1 369
1 275
6 942

963
218
769
75
2 024

Budget
14 559
7 355
9 535
5 402
36 851

Helår
Prognos Avvikelse
14 559
7 355
9 535
5 402
36 851

Ekonomisk analys
Utfallet för perioden är ett överskott på 2 mnkr. Den största delen härrör till
kansliets utfall på 963 tkr. Vissa kostnader uppstår först under den senare
delen av året, som kostnaden för de allmänna valen i september. Här kan
även nämnas personalfrämjande åtgärder, medborgarundersökning, vissa
medlemsavgifter och bidrag till olika föreningar. I samband med
kommunalförbundets avveckling har 265 tkr återbetalas, vilket påverkar
resultatet positivt.
Pandemin påverkar utfallet även inledningsvis detta år och de flesta möten
har varit digitala. Kostnad för arvoden, utbildningar och resor har därmed
blivit lägre.
Personalavdelningens överskott är på 769 tkr. Överskottet beror främst på att
systemkostnader ännu inte fakturerats fullt ut för året och lägre kostnader
avseende utbildning. Avdelningen har även lägre kostnader för annonsering,
rekrytering och deltagande i mässor samt företagshälsovård.
Medborgarservices resultat är ett överskott på 218 tkr där intäkter för post
och tryckeri ej är fakturerade samt att kostnaderna i perioden är lägre än
budgeterat. Ekonomi och upphandlingsavdelningen har ett överskott på 75
tkr. Personalkostnaderna är lägre för förvaltningen som helhet, då årets
löneöversyn pågår.
Viss oro finns över risk för högre kostnader utifrån kriget i Ukraina och det
säkerhetspolitiska läget. Vi ser redan nu högre drivmedels-, transport- och
livsmedelskostnader. Vi har även fått indikationer i prognos från IT-center
att IT-kostnaderna för vår förvaltning beräknas öka ca 200 tkr på helår. Vi
följer händelseutvecklingen.
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Datum

Smedjebackens kommun

2022-04-12

Helårsprognosen för förvaltningen är att hålla budget.
Beslutsunderlag

Budgetuppföljning och prognos per sista mars 2022 för
kommunstyrelseförvaltningen Ledning & Stöd

Susanne Hedman Jensen
Kommunchef

Beslutet skickas till
Ekonomiavdelningen
Berörda avdelningschefer
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Månadsrapport KS Ledning och stöd
Tkr

Januari-Mars

Ackumulerat period
Budget
Utfall Avvikelse
KS Ledning och stöd
Kansliavdelning
Avdelning för medborgarservice
Personalavdelning
Ekonomi- och upphandlingsavd.

3 640
1 839
2 137
1 351
8 966

2 677
1 621
1 369
1 275
6 942

963
218
769
75
2 024

Budget

Helår
Prognos Avvikelse

14 559
7 355
9 535
5 402
36 851

14 559
7 355
9 535
5 402
36 851

0
0
0
0
0

Kommentarer
Utfallet för förvaltningen under januari-mars är ett överskott på 2 mnkr varav den största delen härrör till kansliets utfall på
Kommentarer
963 tkr. Vissa kostnader uppstår först under den senare delen av året, som kostnaden för genomförande av de allmänna valen i
september. Här kan nämnas personalfrämjande åtgärder, medborgarundersökning, medlemsavgifter och bidrag till olika föreningar. I
samband med Dalarnas kommunalförbunds avveckling har 265 tkr återbetalas, vilket påverkar resultatet positivt.

Pandemin påverkar utfallet även inledningsvis 2022 och de flesta möten har varit digitala. Kostnad för arvoden, utbildningar och resor
har därmed blivit lägre.
Personalavdelningens överskott är på 769 tkr. Överskottet beror främst på att systemkostnader ännu inte fakturerats fullt ut för året
och lägre kostnader avseende utbildning. Avdelningen har även lägre kostnader för annonsering, rekrytering och deltagande i mässor
samt företagshälsovård.
Medborgarservices resultat har ett överskott på 218 tkr där intäkter för post och tryckeri ej är fakturerade samt att kostnaderna i
perioden är lägre än budgeterat.

Ekonomi och upphandlingsavdelningen har ett överskott på 75 tkr.
Personalkostnaderna är också lägre för förvaltningen som helhet, då årets löneöversyn pågår.
Viss oro finns över risk för högre kostnader utifrån kriget i Ukraina och det säkerhetspolitiska läget i Europa. Vi ser redan nu högre
drivmedels-, transport- och livsmedelskostnader. Vi följer händelseutvecklingen. Vi har även fått indikationer i prognos från IT-center
att IT-kostnaderna för vår förvaltning beräknas öka ca 200 tkr på helår. Vi följer denna kostnadsökning.
Helårsprognosen för förvaltningen är att hålla budget.

Kansliavdelningen
Tkr

Intäkter Personalkostnader +
Övriga kostnader +
Netto

Januari-Mars

Ackumulerat period
Budget
Utfall Avvikelse
-380
-615
235
1 868
1 723
145
2 152
1 569
582
3 640
2 677
963

Helår
Budget Prognos Avvikelse
-1 519
-1 519
0
7 472
7 472
0
8 606
8 606
0
14 559
14 559
0

Kommentarer
Utfallet för perioden visar ett överskott på 963 tkr. Intäkterna är högre än budgeterat, vilket beror på att i
samband med avvecklandet av kommunalförbundet har 265 tkr återbetalats. Främsta orsaken till det positiva
resultatet är att vissa kostnader ännu inte har uppstått då budgeten periodiseras i 12 månaders raka perioder.
Kostnaden för personalfrämjande åtgärder, medlemsavgifter och bidrag till föreningar kommer först under
senare delen av året. Ingen kostnad för valet har ännu uppstått. Kostnad för medborgarundersökningen kommer
också till hösten.

Pandemin påverkar utfallet då verksamhet har utförts på annat sätt, exempelvis har de allra flesta möten varit
digitala och vissa aktiviter har flyttats fram. Kostnaden för exempelvis arvoden, konsulter, utbildningar och resor
är därmed lägre.
Prognos för helår är att hålla budget.

Avdelning för medborgarservice
Tkr

Intäkter Personalkostnader +
Övriga kostnader +
Netto

Januari-Mars

Ackumulerat period
Budget
Utfall Avvikelse
-408
-262
-147
1 310
1 305
5
937
577
360
1 839
1 621
218

Helår
Budget Prognos Avvikelse
-1 633
-1 633
0
5 240
5 240
0
3 748
3 748
0
7 355
7 355
0

Kommentarer
Utfallet för perioden visar ett överskott på 218 tkr. De lägre intäkterna för perioden utjämnas resultatmässigt av lägre
kostnader. För perioden har det varit ej fakturerade post och tryckeri intäkter mot bolagen samt lägre kostnader än den
fördelade 12 månadersbudgeten.
Medborgarservice prognos är att hålla budget.

Personalavdelning
Tkr

Intäkter Personalkostnader +
Övriga kostnader +
Netto

Januari-Mars

Ackumulerat period
Budget
Utfall Avvikelse
-543
-396
-147
1 110
1 037
73
1 570
728
842
2 137
1 369
769

Helår
Budget Prognos Avvikelse
-2 171
-2 171
0
5 425
5 425
0
6 281
6 281
0
9 535
9 535
0

Kommentarer
Överskottet för perioden är 769 tkr.
Överskottet förklaras främst med att systemkostnader ännu inte fakturerats fullt ut för perioden samt att
personalkostnader varit lägre eftersom årets löneökningar regleras från maj månad. Även mindre kostnader för
platsannonsering, deltagande i mässor, utbildning samt företagshälsovård. Avgift för Samarkand kommer senare
under året.
Prognos för året är att hålla budget.

Ekonomi- och upphandlingsavdelning
Tkr

Intäkter Personalkostnader +
Övriga kostnader +
Netto

Januari-Mars

Ackumulerat period
Budget
Utfall Avvikelse
-775
-778
3
1 795
1 718
77
331
336
-4
1 351
1 275
75

Helår
Budget Prognos Avvikelse
-3 101
-3 101
0
7 178
7 178
0
1 325
1 325
0
5 402
5 402
0

Kommentarer
Utfallet för perioden visar ett överskott på 75 tkr.
Personalkostnaderna har varit lägre under perioden då kostnaden för årets löneökningar regleras från maj månad.
Prognos för helåret är 0.
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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
Budget

Utfall

Helår
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

2 010

1 935

75

8 039

8 039

0

-276

-330

54

-1 103

-71

-1 032

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

AME
Integration
Kost

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
och ob inte finns med i budget. Utöver detta så är största osäkerheten de
bränsle och livsmedelskostnader som fortfarande kan ändras kraftigt.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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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

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Månadsrapport MARS
Samhällsbyggnadsförvaltning KS
Tkr

Teknik inkl. kapitalkostn.
varav Fastigheter & idrott
varav Gator och vägar
varav Park
varav Skog
AME
Integration
Kost
Näringsliv
Fritid
Räddningstjänst

2022-03-31

Ackumulerat period
Budget
Utfall Avvikelse
8 622
6 425
2 196

Helår
Budget
Prognos Avvikelse
34 487 34 487
0

1 639

1 449

189

6 554

6 554

0

5 235

3 186

2 049

20 942

20 942

0

1 748

1 648

100

6 991

6 991

0

0

142

-142

0

0

0

2 010
-276
43
1 233
2 055
2 575
16 261

1 935
-330
356
809
2 628
2 193
14 017

75
54
-314
424
-574
382
2 244

8 039
-1 103
170
4 931
8 219
10 299
65 042

8 039
-71
687
4 931
8 219
10 299
66 591

0
-1 032
-517
0
0
0
-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 jämfördelse med budget.
Kostenheten redovisar ett underskott med 517 tkr. Det beror på förlust av intäkter och ökade
personalkostnader där utrymmet för vikariekostnad 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.

Tekniska

Tkr

Intäkter Personalkostnader +
Kostnader +
Netto

MARS

Ackumulerat period
Budget
Utfall Avvikelse
-15 861 -23 714
7 854
1 578
1 536
42
22 905 28 603
-5 699
2 196
8 622
6 425

Budget
-63 442
6 311
91 618
34 487

Helår
Prognos Avvikelse
0
-63 442
0
6 311
0
91 618
34 487
0

Ekonomisk analys
Utfallet för perioden visar ett överskott med 2 196 tkr. Överskottet beror till stor del av
underhsållskostnader som beställs tidigt på året men som ej faktureras förrän arbetet slutförts.
Intäkter visar ett överskott för perioden som beor på tilldelning av KS förfogandemedel samt
försäljning av restvärdet av aktiverade anläggningar för Allégården. Prognosen för året är 0 då
tilldelade medel används för att täcka motsvarande kostnader och intäkterna för Allégården ska täcka
motsvarande kostnad vi utrangering ur anläggningsregistret.
Personalkostnader beror på vakans av tjänst på grund av partiell tjänstledighet. Prognosen för helår är
satt till 0 då tanken är att hyra in extern konsult vid behov i vissa typer av frågor som ska täckas av
överskottet.
Övirga kostnader förväntas i dagsläget hålla budget. Underskottet för perioden hänger till viss del ihop
med utrangering av anläggningar för Allégården.
Prognosen för året pekar på en budget i balans.

AME

Tkr

Intäkter Personalkostnader +
Kostnader +
Netto

MARS

Ackumulerat period
Budget
Utfall Avvikelse
-1 427
-1 334
-92
2 845
2 726
119
591
543
48
2 010
1 935
75

Budget
-5 706
11 381
2 364
8 039

Helår
Prognos Avvikelse
0
-5 706
0
11 381
0
2 364
8 039
0

Ekonomisk analys
Utfallet för perioden visar ett överskott med 75 tkr.
Intäkterna bedöms hålla budget.
Personalkostnaderna bedöms hålla budget. Överskottet för perioden hänger ihop med att
anställningar ska genomföras som ej är helt klara men finns med i budget från början av året.
Övriga kostnader förväntas även dessa hålla budget.
Prognosen för året visar en budget i balans.

Integration
Tkr

Intäkter Personalkostnader +
Kostnader +
Netto

MARS

Ackumulerat period
Budget
Utfall Avvikelse
-639
-890
252
-1
247
248
-197
116
313
-276
-330
54

Budget
-2 555
989
462
-1 103

Helår
Prognos Avvikelse
-948
-1 607
0
989
-85
547
-71
-1 032

Ekonomisk
Ekonomiskanalys
analys
Utfallet för perioden visar ett överskott med 54 tkr.
Underskott på intäkter förväntas med 948 tkr på helår. Intäkterna är kopplade till de personer som
anvisas till kommunen och den schablonersättning som utgår för varje anvisad person. De minskade
intäkterna förklaras också med omfördelning som sker enligt tidigare beslut för att kompensera
kostnader för skolgång för barn med annat modersmål än svenska. Denna omfördelning baseras på ett
högre elevantal än den som aktuell schablonersättning från Migrationsverket baseras på.
Personalkostnader förväntas hålla budget.
Övriga kostnader visar ett underskott med 85 tkr. Verksamheten har en god bild över kostnaderna och
det är framför allt två poster som sticker ut här som osäkra och det är tolkkostnader och SFI kostnader.
Nivån för dessa i prognosen är baserad på att samma nivå gäller för 2022 som 2021.

Kost

Prognosen för året visar ett underskott med 1 032 tkr.

Kosten

Tkr

Intäkter Personalkostnader +
Kostnader +
Netto

MARS

Ackumulerat period
Budget
Utfall Avvikelse
-7 168
-6 919
-249
4 630
5 006
-376
2 581
2 270
311
43
356
-314

Helår
Budget
Prognos Avvikelse
-28 674 -27 872
-802
18 519 19 178
-659
10 325
9 381
944
170
687
-517

Ekonomisk analys:
Utfallet för perioden visar ett underskott med 314 tkr. Intäkter släpar för skolmjölkstöd och AMS
bidrag.
Mer personal inne än budgeterat pga Covid-19 och gällande restriktioner för att säkra upp bibehållen
service mot smedjebacksbon.
Prognosen för intäkter visar på ett underskott på 802 tkr. Delvis beror det på Covid-19 med gällande
restriktioner där kostenheten förlorar intäkter samt minskad försäljning av matlådor för Gläntans
restaurang.
Prognosen för personalkostnader visar på ett underskott på 659 tkr. I budget ligger inte OB-kostnader,
utrymme för timvikarier samt semestervikarier som nu ligger med i utfallet.
Prognosen för kostnader visar på ett överskott på 944 tkr. Utifrån världsläget och kostenhetens
kostnader är största osäkerheten de bränsle och livsmedelskostnader som fortfarande kan ändras
kraftigt beroende på vad som sker i vår närhet och världen som stort
Utifrån SPI (storhushållsindex) som visar sedan årsskiftet till februari 2022 att livsmedelspriserna ökat
med 6,6 %. I juni beräknas transportavtalet ölka med 11% . Med detta i beaktande är det stor
sannolikhet att Kostenheten går med stort underskott.
Prognosen för året visar ett underskott med 517 tkr

Näringsliv

Tkr

Intäkter Personalkostnader +
Kostnader +
Netto

MARS

Ackumulerat period
Budget
Utfall Avvikelse
-5
-3
-2
219
216
3
1 019
596
423
1 233
809
424

Helår
Budget
Prognos Avvikelse
0
-18
-18
874
0
874
4 075
0
4075
4 931
4 931
0

Ekonomisk analys
Utfallet för perioden visar ett överskott med 424 tkr.
Under 2022 planerar näringlivsenheten för aktiviteter som inte kunnat genomföras på grund av
pandemin, vilket inneburit att inte budgetramen inte används i full utsträckning under 2020 och 2021.
För året 2022 kommer vi genomföra företagsgala, augustifest, mässor och andra nätverksaktiviteter
mm. Vi är igång med arbetet kring näringslivsutvecklingen tillsammans med företagareföreningarna
och där vi under en tid kommer ta extern hjälp av en konsult för att komma igång med arbetet.
Prognosen för året visar en budget i balans.

Fritid

Tkr

Intäkter Personalkostnader +
Kostnader +
Netto

MARS

Ackumulerat period
Budget
Utfall Avvikelse
-78
-179
-101
755
706
48
1 479
2 023
-544
2 055
2 628
-574

Budget
-718
3 020
5 917
8 219

Helår
Prognos Avvikelse
0
-718
0
3 020
5 917
0
8 219
0

Ekonomisk analys
Utfallet för perioden visar ett underskott med 574 tkr. Föreningsbidrag har betalats ut för året som ej
periodiserats.
För året 2022 så beräknas drivmedelspriser att öka. Maskinparken på Herosfältet har ett stort
underhållsbehov med ökade kostnader för reparation och service.
Prognosen för året är osäker på grund av ovan men visar i dagsläget på en budget i balans.

Räddningstjänst

Tkr

Intäkter Personalkostnader +
Kostnader +
Netto

MARS

Ackumulerat period
Budget
Utfall Avvikelse
-180
-188
8
1 697
1 511
187
1 057
871
187
2 575
2 193
382

Helår
Budget
Prognos Avvikelse
-720
-720
0
0
6 789
6 789
0
4 230
4 230
10 299 10 299
0

Ekonomisk analys
Utfallet för perioden visar ett överskott med 382 tkr
Vi har en avtalsrörelse under våren för RiB och det är osäkert hur löneutfallet ser ut efter
förhandlingarna.
Skärsläckarbilen ska avskaffas i år och investeringsmedel söks för en mindre bil till nästa år.
Bränslekostnaderna kommer med stor sannolikhet att öka men det märks inte nämnvärt på totalen.
Prognosen för året visar i dagsläget på en budget i balans
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Sammanträdesdatum

2022-04-26
Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 47

Dnr 2022/00006

Budgetuppföljning kommunen
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Budgetuppföljningen godkänns.
2. 2 000 tkr anslås från kommunstyrelsens förfogandemedel för att
säkerställa det fortsatta arbetet med ökad kvalité inom individ- och
familjeomsorgen utifrån IFO:s upprättade handlingsplaner för en
budget i balans.
Ärendebeskrivning
Ekonomiavdelningen har sammanställt budgetuppföljning mars för samtliga
nämnder.
Resultat mars inkl. årsprognos, uppdaterad 2022-04-11
Belopp i tkr

Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
- varav pensionskostnad ansvarsförbindelse
Avskrivningar
Summa verksamhetens nettokostnad
Skatteintäkter
Generella statsbidrag och utjämning
Summa skatteintäkter
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Summa finansnetto

Resultat

Januari-Mars
Helår
Budget Utfall Avvikelse Budget Prognos Avvikelse
-20 860
185 297
2 905
5 779
170 216

-31 401
181 800
3 331
13 611
164 010

-138 497 -137 938
-38 852 -40 656
-177 349 -178 593
-638
1 425
787

-37
849
812

-6 346 -13 771

10 541
3 497
-427
-7 832
6 206

-94 604
745 468
11 619
23 117
673 981

11 163
-3 349
0
0
7 814

-559 -553 986 -559 234
1 803 -155 409 -165 761
1 244 -709 395 -724 995

5 248
10 352
15 600

-601
576
-25

-83 441
742 119
11 619
23 117
681 795

-2 550
5 700
3 150

-2 550
5 700
3 150

0
0
0

7 426 -24 450 -47 864

23 414

Verksamhetens intäkter, avvikelse +11 163 tkr
Försäljningen av andelarna i Backsmedjan till Bärkehus AB 1 april generade en
vinst för kommunen på 11 163 tkr.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2022-04-26
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Resultat drift mars inkl. årsprognos, uppdaterad 2022-04-11
Belopp i tkr

Januari-Mars
Helår
Behandlas
Budget Utfall Avvikelse Budget Prognos Avvikelse Nämnd/Styr

Kommunstyrelsen

29 227

24 625

4 602

117 893

119 442

-1 549

KS Ledning och stöd
KS Samhällsbyggnad
KS Förfogandeanslag

8 966
16 261
4 000

6 942
14 047
3 636

2 024
2 214
364

36 851
65 042
16 000

36 851
66 591
16 000

0
-1 549
0

Kulturnämnden
Miljö- o byggnadsnämnden
Familje- och utbildningsn.

2 773
2 351
64 920

1 956
1 546
66 709

817
805
-1 790

11 091
9 404
259 678

11 091
9 404
261 478

0
0
-1 800

FUN Kansli, barn och skolverksamhet
FUN Individ- och familjeomsorg

56 057
8 863

56 988
9 721

-931
-859

224 227
35 451

223 027
38 451

1 200
-3 000

VBU

16 537

16 555

-18

66 149

66 149

0

Gymnasiet och komvux
Kulturskolan

15 625
912

15 625
930

0
-18

62 500
3 649

62 500
3 649

0
0

4 132 211 906 211 906
103
1 244
1 244
141
930
930
8 793 678 295 681 644

0
0
0
-3 349

Omsorgsnämnden
Överförmyndarnämnden
Revision
Summa nämnder
Finans
Socialaavgifter/pensioner, interna poster mm
Internränta

Verksamhetens nettokostnad

52 976
48 845
311
208
233
92
169 327 160 535
900

3 476

-2 576

3 500

-7 663

11 163

3 618
-2 718

5 940
-2 465

-2 322
-254

14 418
-10 918

3 255
-10 918

11 163
0

6 217 681 796 673 982

7 814

170 227 164 010

På uppdrag av revisorerna i Smedjebackens kommun genomförde PwC en
granskning av familje- och utbildningsnämndens arbete för en ekonomi i
balans inom familje- och utbildningsnämndens verksamhetsområde.
Förvaltningen har upprättat handlingsplaner med åtgärder för ökad kvalité
och budget i balans. Nämnden presenterar åtgärdsplanen på
kommunstyrelsen sammanträde den 12 april. För att säkerställa det fortsatta
arbetet med ökad kvalité inom individ- och familjeomsorgen föreslås att
2 000 tkr anslås från kommunstyrelsens förfogandemedel för 2022.
_____
Beslutsunderlag
Koncernekonomichefens tjänsteskrivelse

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

KS 10/5

KN 5/5
MOB 13/4
FUN 5/5

ON 4/5
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Datum

Referens

2022-04-11

KS042 2022/00006

Ekonomiavdelningen
Jonas Källman,
jonas.kallman@smedjebacken.se
Kommunstyrelsen

Budgetuppföljning 2022 mars
Förslag till beslut
Budgetuppföljningen godkännes
Ärendebeskrivning
Ekonomiavdelningen har sammanställt budgetuppföljning mars för samtliga
nämnder.
Beslutsunderlag
Resultat mars inkl. årsprognos, uppdaterad 2022-04-11
Belopp i tkr

Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
- varav pensionskostnad ansvarsförbindelse
Avskrivningar
Summa verksamhetens nettokostnad
Skatteintäkter
Generella statsbidrag och utjämning
Summa skatteintäkter
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Summa finansnetto

Resultat

Januari-Mars
Helår
Budget Utfall Avvikelse Budget Prognos Avvikelse
-20 860
185 297
2 905
5 779
170 216

-31 401
181 800
3 331
13 611
164 010

-138 497 -137 938
-38 852 -40 656
-177 349 -178 593
-638
1 425
787

-37
849
812

-6 346 -13 771

10 541
3 497
-427
-7 832
6 206

-94 604
745 468
11 619
23 117
673 981

11 163
-3 349
0
0
7 814

-559 -553 986 -559 234
1 803 -155 409 -165 761
1 244 -709 395 -724 995

5 248
10 352
15 600

-601
576
-25

-83 441
742 119
11 619
23 117
681 795

-2 550
5 700
3 150

-2 550
5 700
3 150

0
0
0

7 426 -24 450 -47 864

23 414

Verksamhetens intäkter, avvikelse +11 163 tkr
Försäljningen av andelarna i Backsmedjan till Bärkehus AB 1 april generade en
vinst för kommunen på 11 163 tkr.

Datum

Smedjebackens kommun

Sida

2022-04-11

KS 2022/00006
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Resultat drift mars inkl. årsprognos, uppdaterad 2022-04-11
Belopp i tkr

Januari-Mars
Helår
Behandlas
Budget Utfall Avvikelse Budget Prognos Avvikelse Nämnd/Styr

Kommunstyrelsen

29 227

24 625

4 602

117 893

119 442

-1 549

KS Ledning och stöd
KS Samhällsbyggnad
KS Förfogandeanslag

8 966
16 261
4 000

6 942
14 047
3 636

2 024
2 214
364

36 851
65 042
16 000

36 851
66 591
16 000

0
-1 549
0

Kulturnämnden
Miljö- o byggnadsnämnden
Familje- och utbildningsn.

2 773
2 351
64 920

1 956
1 546
66 709

817
805
-1 790

11 091
9 404
259 678

11 091
9 404
261 478

0
0
-1 800

FUN Kansli, barn och skolverksamhet
FUN Individ- och familjeomsorg

56 057
8 863

56 988
9 721

-931
-859

224 227
35 451

223 027
38 451

1 200
-3 000

VBU

16 537

16 555

-18

66 149

66 149

0

Gymnasiet och komvux
Kulturskolan

15 625
912

15 625
930

0
-18

62 500
3 649

62 500
3 649

0
0

4 132 211 906 211 906
103
1 244
1 244
141
930
930
8 793 678 295 681 644

0
0
0
-3 349

Omsorgsnämnden
Överförmyndarnämnden
Revision
Summa nämnder
Finans
Socialaavgifter/pensioner, interna poster mm
Internränta

Verksamhetens nettokostnad

Jonas Källman
Koncernekonomichef

52 976
48 845
311
208
233
92
169 327 160 535
900

3 476

-2 576

3 500

-7 663

11 163

3 618
-2 718

5 940
-2 465

-2 322
-254

14 418
-10 918

3 255
-10 918

11 163
0

6 217 681 796 673 982

7 814

170 227 164 010

KS 10/5

KN 5/5
MOB 13/4
FUN 5/5

ON 4/5
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2022-04-26
Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 49

Dnr 2022/00192

Budget 2023 kommunstyrelseförvaltningen
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Frågan lämnas öppen.
Arbetsutskottets beslut
Kommunchefen får i uppdrag att ta fram en beskrivning av de långsiktiga
ekonomiska och kvalitetsmässiga konsekvenserna av den föreslagna
verksamhetsutvecklingstjänsten.
Ärendebeskrivning
Enligt beslutad tidplan ska kommunstyrelsen, liksom övriga nämnder,
redovisa en budget 2023 för kommunstyrelsens verksamhet 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
Kommunchefens tjänsteskrivelse
Budgetförslag 2023 för kommunstyrelseförvaltningen ledning och stöd

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Datum

Referens

2022-04-13

KS 2022/00192

Kansliavdelningen
Susanne Hedman Jensen
Susanne.hedmanjensen@smedjebacken.se

Kommunstyrelsen

Budget 2023 för kommunstyrelseförvaltningen Ledning
och stöd
Förslag till beslut
Budget 2023 för kommunstyrelseförvaltningen Leding och stöd antas.
Ärendebeskrivning
Enligt beslutad tidplan ska kommunstyrelsen, liksom övriga nämnder,
redovisa en budget 2023 för kommunstyrelsens verksamhet 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.
Kommunstyrelsen föreslås anta upprättat budgetförslag för
kommunstyrelseförvaltningen Ledning och stöd.
Beslutsunderlag

Kommunchefens tjänsteskrivelse
Budgetförslag 2023 för kommunstyrelseförvaltningen Ledning och stöd

Susanne Hedman Jensen
Kommunchef

Beslutet ska skickas till
Förvaltningens avdelningschefer

2022-05-02

Budget 2023
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelseförvaltningen
Ledning och stöd

1

KS Ledning och Stöd
Verksamhet
Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Den har ett
helhetsansvar för kommunens verksamheter, utveckling och ekonomiska ställning. Styrelsen
ska leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över
övriga nämnders och eventuella gemensamma nämnders verksamhet (ledningsfunktion).
Styrelsen ska också ha uppsikt över verksamhet som bedrivs i kommunala företag, stiftelser,
kommunalförbund och avtalssamverkan.
Styrelsen ska leda kommunens verksamhet genom att utöva en samordnad styrning och leda
arbetet med att ta fram styrdokument för kommunen (styrfunktion).
Styrelsen ska följa de frågor som kan inverka på kommunens utveckling och ekonomiska
ställning och fortlöpande i samråd med nämnderna följa upp de fastställda målen och
återrapportera till fullmäktige (uppföljningsfunktion). Styrelsen ansvarar för i detta reglemente
angivna uppgifter jämte sådana uppgifter som inte lagts på annan nämnd (särskilda uppgifter).
Härutöver ansvarar styrelsen för de uppgifter som framgår av kommunallagen (2017:725) och
annan lagstiftning.
Kommunstyrelsens förvaltning utgörs av kansliavdelningen, avdelningen för
medborgarservice, personalavdelningen samt ekonomi- och upphandlingsavdelningen.
Förvaltningens uppdrag är att skapa största möjliga nytta för kommunens verksamheter och
bidra till att kommunens mål uppfylls genom att strategiskt och operativt stötta, styra, leda
och kontrollera.
Omvärldsanalys
Även om vi inte med säkerhet kan förutsäga framtiden finns det mer eller mindre synliga
trender som vi som kommun behöver förhålla oss till. Det kan handla om ökad komplexitet,
nya utmaningar eller möjligheter som påkallar behov av nya arbetssätt och perspektiv.
Sveriges kommuner och regioner, SKR, lyfter i sin senaste omvärldsanalys ”Vägval inför
framtiden 4” följande tio olika trender som påverkar det kommunala uppdraget fram mot
år 2030.
1. Ökat behov av livslångt lärande,
2. Användare driver teknisk utveckling,
3. Nya livsmönster påverkar platsbundenhet,
4. Hållbarhetsarbete har konkurrensfördelar,
5. Välfärdsbrottslighet slukar allt mer resurser,
6. Ökad polarisering och utsatthet,
7. Det lokala och regionala handlingsutrymmet utmanas,
8. Tillitens betydelse uppmärksammas allt mer,
9. Komplexa samhällsutmaningar kräver nya arbetssätt och
10. Ökad medvetenhet om samhällets sårbarhet.
I vår verksamhetsplanering utgör kunskap om dessa trender en utgångspunkt.

2

Plan för kommande budgetår
I samband med den nya mandatperioden planeras för introduktion och fortbildning av
förtroendevalda. Det är även aktuellt med en översyn av befintliga mål och styrdokument som
policys, riktlinjer och planer. Risk- och sårbarhetsanalys ska också göras för mandatperioden.
Förvaltningen fortsätter att driva de sociala hållbarhetsfrågorna, där folkhälsa,
arbetsmarknadsfrågor och brottsförebyggande är i centrum. Det är viktiga områden, där alla
goda krafter behöver arbeta tillsammans. Utifrån det försämrade säkerhetspolitiska läget i
omvärlden är säkerhets- och beredskapsfrågorna än mer centrala.
Den digitala omställningen av samhället skapar nya möjligheter att utveckla offentliga
verksamheter och erbjuda smarta välfärdstjänster. Förvaltningen fortsätter utvecklandet av
medborgarservice, medborgardialoger och kommunikation genom omvärldspaning,
kompetensutveckling och nya metoder för att värna demokratin och skapa mervärde för våra
medborgare. Medborgarenkäten som genomförs senhösten 2022 följs upp under 2023. Ett
arbete är dessutom påbörjat med att möta det digitala utanförskapet.
Implementering av nytt ekonomisystem, e-handel och förberedelser inför upphandling av nytt
lönesystem och ärendehanteringssystem är på agendan.
Smedjebackens kommun ska fortsatt vara en attraktiv arbetsgivare, där utgångspunkten är ett
hållbart, hälsosamt och tryggt arbetsliv. Implementering av styrdokument som
medarbetarpolicy, arbetsmiljöpolicy och rutiner för systematiskt arbetsmiljöarbete fortgår
liksom arbetet med att minska sjukskrivningstalen. Förvaltningen är delaktig i de andra
förvaltningarnas pågående utvecklingsarbete exempelvis äldreomsorgssatsningen och jämlik
förskola och skola.
Arbetet med verksamhets- och kvalitetsutveckling blir allt viktigare för att klara av att möta
komplexa samhällsutmaningar där digitalisering av samhällsprocessen sker. Det ställer stora
krav på utveckling av processer liksom ett ökat fokus på förbättrad analysförmåga. Förslaget
är därför att rekrytera en verksamhetsutvecklare, som kan svara för kvalificerad process- och
projektledning. Utgångspunkten är att satsningen ska kunna ge rationaliserings- och
effektiviseringsvinster i förvaltningen inom en tre års period, vilket skulle kunna innebära en
sänkning av förvaltningens personalkostnader.
Ekonomiska förutsättningar
Resultaträkning, tkr

KS Ledning och Stöd
Kansliavdelningen
Avdelning för medborgarservice
Personalavdelningen
Ekonomi- och upphandlingsavdelningen
Summa

Bokslut
2021

Budget
2022

Budget
2023

12 270
7 859
5 692
8 111
33 932

14 559
7 355
5 402
9 535
36 851

14 851
7 502
5 511
9 726
37 590

Budgeten är uppräknad med 2 % inför år 2023.
3

I kansliavdelningens budgeterade intäkter för år 2023 ingår oförändrat statsbidrag från
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, för kommunens arbete med civilt
försvar, knappt 700 tkr. Överenskommelsen löper ut 2022-12-31. MSB har lämnat en
hemställan till regeringen och samtal förs om ny överenskommelse. Här råder således en viss
osäkerhet kring intäkternas storlek.
Viss oro finns över risk för högre kostnader utifrån kriget i Ukraina och det säkerhetspolitiska
läget i Europa. Vi ser redan nu högre drivmedels-, transport- och livsmedelskostnader.
För satsningen på verksamhetsutvecklare äskas om ramförstärkning på 450 tkr för åren
2023–2025.

Kansliavdelningen
Verksamhet
Kansliavdelningen innehåller resurser för
 Nämndadministration och service för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen,
kulturnämnden samt valnämnden
 Diarium/arkiv
 Samordning, utredningar, projekt med mera
 Kommunens trygghets-, beredskaps- och säkerhetsarbete, inklusive
informationssäkerhet och GDPR
 Leder och samordnar styrgruppen för social hållbarhet
Kansliets uppdrag är att ge en god administrativ service till övergripande politisk verksamhet
och säkerställa att kommunstyrelsen kan uppfylla sitt tillsynsansvar. I kansliet redovisas även
övergripande politisk verksamhet; kommunfullmäktige, kommunstyrelsen med utskott,
valnämnd samt ATL (gemensam nämnd). Nämndadministration lämnas även till
kulturnämnden.
Omvärldsanalys
Vikten av att vara en lärande organisation, som exempelvis systematiskt tar del av forskning
och evidensbaserade metoder och verktyg blir allt större. Det ökar möjligheten att möta
komplexa samhällsutmaningar.
Det säkerhetspolitiska läget i Sveriges närområde har försämrats över tid. Rysslands invasion
av Ukraina har inneburit att läget har skärpts ytterligare. Säkerhets- och beredskapsarbetet för
att öka motståndskraften och fortsätta skapa en robust organisation och minska sårbarheten är
därför centralt. SKR:s överenskommelse med MSB om kommunernas arbete med civilt
försvar upphör 2022 och förhoppningen är att en ny överenskommelse sluts inför 2023. Enligt
den hemställan som MSB har lämnat in till regeringen är förslaget att resurserna till
kommunerna behöver öka för att stärka det civila försvarets förmåga.
Regeringen har även presenterat förslag på ny lagstiftning i utredningen ”Kommuner mot
brott”. Den nya lagen om kommuners ansvar för brottsförebyggande arbete skulle reglera
vilka steg kommunerna ska ta i sitt brottsförebyggande arbete. Alla kommuner ska enligt
förslaget ha en samordningsfunktion och bli särskilt ansvariga för den lokala samverkan kring
brottsförebyggande insatser. Om förslaget går igenom tillkommer det således nya uppgifter
för kommunen att utföra från 1 januari 2023.
4

Världen idag är mer uppkopplad och ihopkopplad än någonsin tidigare. Digitalisering och
teknikberoende skapar många fördelar, men innebär också risk för ökad sårbarhet. Här blir
arbetet med informationssäkerhet, stärkande av cybersäkerhet och GDPR viktiga delar.
Plan för kommande budgetår
Introduktion och fortbildning av förtroendevalda planeras i samband med den nya
mandatperioden. Det är även aktuellt med en översyn av befintliga mål och styrdokument som
policys, riktlinjer och planer. Risk- och sårbarhetsanalys ska också göras för mandatperioden.
Kommunen ska fortsatt vara en inkluderande, trygg och säker plats att bo, arbeta och vistas i.
Det strukturerade förebyggande arbetet är angeläget. Samverkan med exempelvis
civilsamhället, näringsliv och andra myndigheter liksom att bjuda in till aktiviteter och
genomförande av exempelvis trygghetsvandringar är viktiga delar i det förebyggande arbetet.
Vi behöver även genomföra vissa processkartläggningar och se vilka möjligheter som finns
beträffande utvecklandet av olika processer.
Arbetet med verksamhets- och kvalitetsutveckling blir allt viktigare för att klara av att möta
komplexa samhällsutmaningar där digitalisering av samhällsprocessen sker. Det ställer stora
krav på utveckling av processer liksom ett ökat fokus på förbättrad analysförmåga. Förslaget
är därför att rekrytera en verksamhetsutvecklare, som kan svara för kvalificerad process- och
projektledning. Utgångspunkten är att satsningen ska kunna ge rationaliserings- och
effektiviseringsvinster i förvaltningen inom en tre års period, vilket skulle kunna innebära en
sänkning av förvaltningens personalkostnader.
Under senare delen av 2023 är det dags att påbörja förberedelser inför upphandling av nytt
ärendehanteringssystem, då nuvarande avtal rörande Ciceron löper ut under 2025.
Ekonomiska förutsättningar
Resultaträkning, tkr

Kansliavdelningen
Intäkter
Kostnader
Summa

Bokslut
2021

Budget
2022

Budget
2023

-1 279
13 549
12 270

-1 294
15 854
14 559

-1 320
16 171
14 851

Budgeten är uppräknad med 2 %.
I de budgeterade intäkterna för år 2023 ingår oförändrat statsbidrag från MSB för kommunens
arbete med civilt försvar, knappt 700 tkr. Överenskommelsen löper ut 2022-12-31. Samtal
förs om ny överenskommelse. Här råder således osäkerhet om intäkternas storlek.
För satsningen på verksamhetsutvecklare äskas om ramförstärkning på 450 tkr för åren
2023–2025.
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Medborgarservice
Verksamhet
Avdelningen för Medborgarservice arbetar till största delen med utåtriktad verksamhet i form
av service för våra medborgare, företagare och besökare samt internt till anställda.
Avdelningen ansvarar för den övergripande informations- och kommunikationsverksamhet,
budget- och konsumentrådgivning, tryckeri- och posthantering, medborgarservice på olika
språk och kommunens telefonväxel. Strategiskt arbete med demokrati- och
medborgarfrågor/dialoger, barn- och ungdoms- samt folkhälsofrågor.
Omvärldsanalys
I och med pandemin har digitaliseringen i samhället tagit fart vilket innebär att ett digitalt
utanförskap har blivit än mer synligt. Vi behöver tillsammans i kommunens verksamheter och
med civilsamhället arbeta för att möta behovet hos våra medborgare i alla åldrar som på ett
eller annat sätt står utanför den digitala världen. Vilka tjänster, mötesplatser och utbildning
kan vi erbjuda?
I den utveckling vi nu ser i vår omvärld måste vi värna om våra demokratiska rättigheter och
möjlighet till inflytande i samhällsutvecklingen. Vi behöver också utforma former för att lyfta
in barnperspektivet i samhällsutvecklingen.
Plan för kommande budgetår
Medborgarservice fortsätter att utveckla medborgarservice, medborgardialoger och
kommunikation genom omvärldsspaning, kompetensutveckling och nya metoder som kan
skapa mervärde för våra medborgare.
En handlingsplan har under år 2022 arbetats fram utifrån Lupp-enkäten som ger en bild av hur
våra unga upplever sin vardag och mående. Arbetet fortsätter i kommunens verksamheter
samt andra berörda verksamheter utifrån handlingsplanen.
I slutet av 2022 presentas året resultatet för SCB:s medborgarundersökning som kommer att
analyseras och arbetats vidare med under 2023.
Ett arbete är i uppstarten för att möta det digitala utanförskapet. Avdelningen arbetar
tillsammans med omsorgsförvaltningen och avdelningen Kultur och Bibliotek för att öka
möjligheten för medborgarservice på andra platser i kommunen.
Under 2023 behöver upphandling av ett nytt IT-systemet ske, för hantering av den digitala
informationsdelen till infartsskyltarna.
Ekonomiska förutsättningar
Resultaträkning, tkr

Medborgarservice
Intäkter
Kostnader
Summa

Bokslut
2021

Budget
2022

Budget
2023

-1 630
9 489
7 859

-1 735
9 090
7 355

-1 770
9 272
7 502

Budgeten är uppräknad med 2 %.
6

Personalavdelningen
Verksamhet
Personalavdelningen är en stöd- och ledningsfunktion tillhörande kommunstyrelsens
förvaltning. Avdelningens uppdrag innebär att samordna och utveckla arbetet med personaloch lönefrågorna inom hela kommunen. Avdelningen har såväl strategiskt, konsultativt som
operativt ansvar och tillhandahåller stödjande processer och verktyg till kommunens chefer
för att attrahera, rekrytera, utveckla, behålla och avveckla medarbetare på bästa sätt.
Avdelningen är organisationens sakkunniga inom arbetsrätten och ger stöd och råd inom
frågor som rör kompetensförsörjning, avtal och villkor, arbetsmiljö, hälsa, förhandlingar och
individärenden. Avdelningen har även ett nära samarbete med Västmanland-Dalarnas
lönenämnd som hanterar kommunens löner.
Omvärldsanalys
Välfärdens kompetensförsörjning är en av det kommande decenniets viktigaste frågor anser
Sveriges kommuner och regioner. Det gäller även för Smedjebackens kommun med en
åldrande befolkning, fler barn och unga och allt färre invånare i arbetsför ålder. Även
kommande företagsetableringar, i och omkring kommunen, kan komma att påverka behovet
av arbetskraft. Under pandemin har välfärdsjobben och arbetsmiljön varit i fokus. Att
prioritera arbetsmiljöarbete är ett viktigt område för att möta kompetensutmaningen. Att ta
vara på medarbetarnas engagemang, främja hälsa och skapa förutsättningar för ett hållbart
arbetsliv är avgörande för att uppfattas som en attraktiv arbetsgivare och därmed kunna
fortsätta leverera tjänster med hög kvalitet till kommunens invånare. Att öka digitaliseringen
är ytterligare en möjlighet att möta kompetensutmaningen. Pandemin och dess påverkan på
samhälle och arbete har inneburit ökade förväntningar på effektiva, enkla och digitala
processer.
Förändringstakten i arbetslivet är högre än någonsin och påverkar både samhället i stort och
oss som arbetsgivare hur vi arbetar strategisk och långsiktig med ökad flexibilitet,
kompetensutveckling och det livslånga lärandet. Det så kallade Januariavtalet från 2019, med
avsikten att ta ett helhetsgrepp om faktorer som kan skapa flexibilitet, omställningsförmåga
och trygghet på arbetsmarknaden, har resulterat i en proposition som regeringen överlämnat
till riksdagen om en reformerad arbetsrätt. Smedjebackens kommun kommer, i och med de
omfattande förändringarna inom svensk arbetsrätt som föreslås, att påverkas av nya regler
enligt lagen om anställningsskydd, förändringar i Allmänna bestämmelser, nytt
omställningsavtal, nytt pensionsavtal samt en avsiktsförklaring mellan arbetsgivarens och
arbetstagarens parter för friska arbetsplatser.
Plan för kommande budgetår
Personalavdelningen arbetar med fokus på att möta de behov av utveckling och
effektivisering som krävs för att Smedjebackens kommun ska uppfattas som en attraktiv
arbetsgivare samt för att frigöra resurser till den kommunala kärnverksamheten.
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Västmanland-Dalarnas lönenämnd startar ett projekt för att genomföra upphandling av nytt
lönesystem. Det är ett arbete som kommer att beröra flera olika funktioner inom kommunen.
Nuvarande avtal löper ut i december 2024.
Implementering av medarbetarpolicy, arbetsmiljöpolicy och rutiner för systematiskt
arbetsmiljöarbete är ett arbete som startar innevarande år och beräknas fortgå även 2023.
Likaså implementering av nya regler i lagen om anställningsskydd, förändringar i Allmänna
bestämmelser, nytt omställningsavtal och nytt pensionsavtal som påverkar kommunens
verksamheter.
Personalavdelningen utgör ett strategiskt och konsultativt stöd i arbetet för att minska
sjukskrivningstalen inom omsorgsförvaltningen och även gällande äldreomsorgssatsningen.
Arbetet med att fortsätta utveckla, digitalisera och automatisera HR- och löneprocesser såsom
digital on- och offboarding (dvs anställning, förändringar under anställning samt avslut, även
benämnd som medarbetares anställningscykel), digitala akter, systemstöd för systematiskt
arbetsmiljöarbete och möjligheter till e-signering fortgår.
Ekonomiska förutsättningar
Avdelningens ekonomiska förutsättningar påverkas främst av det ökade behovet av
digitalisering. Det är svårt att förutse kostnader för IT-arkitektur och IT-teknik i samband med
införande av digitala HR-processer. Även kostnader i samband med löneförvaltningens
upphandling och införande av nytt lönesystem samt ärendehanteringssystem är svåra att
förutse. Västmanland-Dalarnas löneförvaltning har i uppdrag att ta fram direktiv hur
investeringar ska hanteras i framtiden.

Resultaträkning, tkr

Personalavdelningen
Intäkter
Kostnader
Summa

Bokslut
2021

Budget
2022

Budget
2023

-1 793
9 904
8 111

-2 214
11 749
9 535

-2 258
11 984
9 726

Budgeten är uppräknad med 2 %.
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Ekonomi och upphandlingsavdelningen
Verksamhet
Ekonomi- och upphandlingsavdelningen är en gemensam stödfunktion som tillhör
kommunstyrelseförvaltningen. Verksamheten består av koncerngemensamma resurser och ska
både arbeta strategiskt och ge service inom områdena ekonomiadministration,
ekonomistyrning, upphandling och inköp samt planering och finansiering.
Omvärldsanalys
Digitaliseringsutvecklingen ställer krav på att avdelningen fortsätter arbetet med att utveckla
rutiner, samt förenkla och förbättra processer, för hela kommunen. Pandemin har inneburit ett
förändrat arbetssätt för avdelningen. Mer arbete utförs nu på distans jämfört med tidigare.
Plan för kommande budgetår
Upphandling av nytt ekonomisystem har pågått under ett års tid och är nu avslutad.
Kommunen kommer fortsatt att ha Unit 4 som systemleverantör, men en mer utvecklad
uppsättning av ekonomisystemet kommer att implementeras under resterande del av året 2022
och finnas på plats från och med räkenskapsåret 2023. Den största förändringen är införandet
av ”kommunmallen”, vilket innebär nya koddelar i redovisningen. När väl den nya
uppsättningen är på plats kommer nästa steg att vara att titta på lösningar kring
ledningssystem som kan kopplas till ekonomisystemet.
När det gäller e-handeln kommer fler leverantörer att anslutas under 2023. En utveckling blir
att även lägga in tjänsteleverantörer i systemet.
Inom upphandling pågår ett arbete med att utveckla arbetet med avtalsuppföljningen. Ett
digitalt uppföljningssystem kopplat till ekonomisystemet blir aktuellt att titta vidare på.
Ekonomiska förutsättningar
Resultaträkning, tkr

Ekonomi och upphandling
Intäkter
Kostnader
Summa

Bokslut
2021

Budget
2022

Budget
2023

-3 134
8 826
5 692

-3 080
8 483
5 402

-3 142
8 653
5 511

Budgeten är uppräknad med 2 %
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Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-04-26
Samhällsbyggnadsutskottet

§ 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

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

1(1)

Budget 2023
Kommunstyrelsen
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Kommunstyrelsen/samhällsbyggnadsförvaltningen
Uppdraget
Kommunstyrelsen är det beslutsorgan under kommunfullmäktige som ansvarar för
kommunens verksamhet, utveckling och ekonomiska situation i sin helhet.
Samhällsbyggnadsförvaltningen är en av två förvaltningar som lyder under kommunstyrelsen.
Verksamhet
Samhällsbyggnadsförvaltningen är organiserad i åtta avdelningar. Uppdraget är att aktivt
verka för att bidra till en hållbar kommun för alla som bor, verkar och besöker Smedjebacken.
Genom Samhällsbyggnadsförvaltningens Tekniska avdelning förvaltas kommunal egendom,
fastigheter, skog och mark, gator och vägar samt kultur-, idrotts- och fritidsanläggningar.
Kostavdelningen tar hand om kommunens måltidshantering och verkar för hållbara och
långsiktiga inköp i samverkan med övriga kommuner i Dalarna. Fokus lägg också på sunda
måltidsmiljöer. Fritidsavdelningen svarar för kommunens fritidsverksamhet inklusive kontakt
med föreningar och drift av fritidsanläggningar. Räddningstjänsten verkar för samhällsskydd,
tillsyn och räddningstjänstverksamhet genom fast brandskyddsorganisations och
deltidsbrandmän. Näringslivsavdelningens uppdrag är att hjälpa företagare att förverkliga sina
utvecklingsplaner och verka som lots in till kommunen eller länk till näringsliv och
myndigheter. Arbetsmarknad- och integrationsavdelningens syfte är att stärka sambandet
mellan kommunens verksamhet, utbildning och arbetsmarknad genom att arbete med
målgruppen som står utanför arbetsmarknaden.
I samhällsbyggnadsförvaltningen ingår även avdelningarna Kultur och Bibliotek samt miljöoch bygg. Dessa avdelningar redovisar till sina respektive nämnder. Tillsammans arbetar
förvaltningen med samhällsutveckling och styrs bland annat av förvaltningslagen &
kommunallagen men har även prövning och tillsyn enligt plan- och bygglagen, miljöbalken
och livsmedelslagstiftningen.
Planeringsförutsättningar
Världsläget påverkar förvaltningen. Det märks mest genom planerat flyktingmottagande. Den
information som Migrationsverket lämnat säger att man räknar med ca 76 000 flyktingar från
Ukraina som anländer Sverige fram till september 2022. Det betyder att Dalarna kommer att
få 2200 anvisade flyktingar fördelade på kommunerna.
När det gäller befolkningen så visar prognosen på att det kommer bli en befolkningsökning i
kommunen. I det korta perspektivet fortsätter befolkningsökningen fram till 2030 med mellan
10–20 innevånare årligen. Flyttnettot bidrar till en positiv utveckling medan generationsskiftet
visar att det är fler som avlider än som föds.
Av de utrikes födda personerna har många olika bakgrund. Det blir synligt när
utbildningsnivån i gruppen studeras. Samtidigt som andelen med eftergymnasial utbildning är
på ungefär samma nivå som den inrikes födda delen av befolkningen är det också vanligt med
mycket låg utbildningsnivå. De flyktingar som nu kommer från Ukraina har delvis en annan
bakgrund.
Idag finns det ett internationellt konkurrenskraftigt näringsliv i Dalarna som har byggts kring
trä, stål och överföring av högspänd likström, samt besöksnäring. En hög grad av
internationalisering innebär dock samtidigt att länets näringsliv är känsligt för förändringar på
den globala marknaden.

Både Ovako, Hitachi och Nothvolt har stora rekryteringsbehov och har idag svårt att hitta
lämplig arbetskraft och rekryteringsbehovet är stort. Det påverkar både behovet av attraktiva
bostäder som utvecklad skola och vård.
Besöksnäringen är viktig i kommunen. I pandemins fotspår har semester inom landet ökat och
det sker inte bara inom vinterverksamheten utan i stor utsträckning inom Hiking och cykel.
Samtidigt har många som erbjuder kost och logi svårt att hitta sina kunder.
Tillgången till 100 Mbit/s bredband är omkring 6 % lägre än i landet som helhet. Andelen av
befolkningen som finns i kollektivtrafiknära läger är omkring 4 % lägre än riket samtidigt
som andelen långtidsarbetslösa är lägre än riksgenomsnittet och förvärvsarbetande innevånare
är högre än riksgenomsnittet.
Det pågår en snabb omställning inom klimatområdet. Från Regeringens sida ser man en
snabbare utveckling av vindkraften, omställning till ökade transporter från väg till järnväg
som också innebär stärkt resande med kollektivtrafik.
Kanske har friluftsliv aldrig varit så viktigt som just nu. När covid-19-krisen drabbade
samhället fanns naturen där och erbjöd en trygg plats för stillsamma aktiviteter, för vandrande
möten, för motion och för lek. Inom kommunen har förvaltningarna erbjudit
utomhusaktiviteter i hög utsträckning för att för att stärka folkhälsan, livsglädjen och
respekten för naturen och klimatet.
Ekonomiska förutsättningar
I den preliminära ramen på 66 208 tkr för förvaltningen ligger en uppräkning med 2% samt en
omfördelning av budgetmedel till Miljö och byggnadsnämnden för IT som felaktigt lades i
SBF:s budgetram för 2022.
Förvaltningen ser följande behov som inte ryms inom den preliminära ramen för 2023:
Avdelning
Tekniska

Beskrivning
En budgetförstärkning är nödvändig av driftbudgeten under 2023
för att täcka uteblivna hyresintäkter på Stegelbackensskola.
Bedömningen är att hyresgäster kommer saknas på
Stegelbackensskola under 2023.

Fritid

Fritidsavdelningen är i behov en ny hjullastare av mellanstorlek till
Herosfältet. Alternativt leasa en maskin eller avsätta
investeringsmedel för att köpa maskin.

Bifogad
handling

Fritid

ABF har lämnat in en driftbudget utifrån behov och önskemål från
kommunens ungdomar. Den innehåller bland annat utökade
öppettider, nya anpassade lokaler i Smedjebacken, förstärkt
personalförsörjning och satsning på ökad mobilitet. Det innebär att
budgeten för Fritidsavdelningen behöver förstärkas.

Bifogad
handling

Bifogad
handling

Resultaträkning, tkr

Bokslut
2021

Budget
2022

Budget
2023

33 455

34 487

34 698

KS, Samhällsbyggnadsförvaltning
Tekniska
varav Fastighet o Idrott
varav Gator och vägar
varav Park
varav Skog
Ame & Integration
Kost
Näringsliv
Fritid
Räddningstjänst
Summa

2 934

6 554

6 206

17 957

20 942

21 361

12 562

6 991

7 131

2

0

0

7 364
-12
3 875
7 252
9 957
61 891

6 936
170
4 931
8 219
10 299
65 042

7 075
173
5 030
8 727
10 505
66 208

Tekniska
Uppdraget
Tekniska avdelningen förvaltar kommunens egendom och ansvara för kommunens
investeringsbudget. Avdelningen skall leda, styra och samordna sin verksamhet utifrån tagna
beslut och ett koncernekonomiskt tänkande.
Verksamhet
Tekniska avdelningen är förvaltare av kommunal egendom, fastigheter, skog och mark, gator
och vägar samt kultur-, idrotts- och fritidsanläggningar. Avdelningen upprättar och ansvarar
för kommunens investeringsbudget samt administrerar, planerar och beställer investeringsoch underhållsinsatser på kommunens fastigheter och gator. Avdelningen administrerar och
planerar kommunens skolskjuts och linjetrafik samt beviljande av parkeringstillstånd och
evenemangstillstånd.
Omvärldsanalys
Prognosen för mediakostnader och övriga avtal, är att dessa kommer att öka vid kommande
upphandlingar. För budgetåret 2023 kommer inga större upphandlingar att utföras. Tekniska
kontoret gör att bedömningen att eventuella kommande kostnadsökningar kan hanteras inom
den generella uppräkningen av budgetram för 2023.
Gällande fjärrvärmekostnaden som är en stor del av driftbudgeten, är prognosen att inga större
prisjusteringar kommer att göras under 2023.
Plan för kommande budgetår
Inget större projekt är inplanerat att starta byggproduktionen under 2023. Kommande stora
investeringsprojekt förväntas startas tidigaste 2024. Renovering och tillbyggnad av Röda
Berga skolan, beräknas klart till hösten 2022.
Utredning och projektering fortsätta vad gäller behovet av renovering av skollokaler. I övrigt
kommer behovet av underhåll i det kommunala fastighetensbeståndet att styra verksamhetens
inriktning på fastighetssidan. Inventering av kommunala gator son är gjord och kommer att

ligga till grund för prioriteringen av gatuunderhållet under kommande år. Vad gäller
kommunens skog förvaltas den enligt skogsbruksplanen.
Ekonomiska förutsättningar
Resultaträkning, tkr

Tekniska
Intäkter
Kostnader
varav Fastighet o Idrott
varav Gator och vägar
varav Park
varav Skog
Summa

Bokslut
2021

Budget
2022

Budget
2023

-71 448
104 903

-63 442
97 929

-64 711
99 409

2 934
17 957
12 562
2
33 455

6 554
20 942
6 991
0
34 487

6 206
21 361
7 131
0
34 698

En budgetförstärkning är nödvändig av driftbudgeten under 2023 för att täcka uteblivna
hyresintäkter på Stegelbackensskola. Bedömningen är att hyresgäster kommer saknas på
Stegelbackensskola under 2023.

Fritid
Verksamhet
Fritidsavdelningen ska verka för att tillsammans med kommunens övriga avdelningar och
förvaltningar, kommunens föreningar och andra aktörer vara en välkomnande kommun, ge
möjlighet till kommunens medborgare och besökare att få ett varierat och rikt utbud av
fritidsliv.
I kommunen finns ridhus, idrottshallar, bandyplan, hockey- och fotbollshall, utegym, golf- och
tennisbanor med mera. Liksom möjligheter till utförs- och längdåkning på skidor,
skridskoåkning, vandring, cykling, jakt och fiske. Flera utav våra idrottsanläggningar drivs i
föreningsmedverkan tillsammans med fritidsavdelningen. Utanför tätorterna finns byföreningar
med ett flertal aktiviteter i de boendes närmiljö, skötsel av badplatser och allmänna ytor.
Omvärldsanalys
Medborgare som utövar idrott, motion och friluftsliv väntas ökas och stärkas och
fritidsavdelningen kommer att arbeta vidare med fokusområden som nämns i kommunens
Idrottspolitiska program, antaget 2021. Det idrottspolitiska programmet är framtaget i relation
till Riksidrottsförbundets strategi 2025, Agenda 2030, FN:s barnkonvention och
Översiktsplanen i Smedjebackens kommun.
Fokusområden:
Folkhälsa - Fritidsaktiviteter, idrott och motion ger rörelse, glädje och gemenskap och är viktiga
för våra medborgares fysiska och psykiska välmående.


Idrottsanläggningar, spontanidrottsplatser och andra miljöer - Stimulerar, lockar och
inspirerar till fritidsaktiviteter, idrott och motion.





Föreningslivet - Engagemang och utveckling, en naturlig och viktig del av vårt
samhälle.
Skola/förskola - Barn och ungdomar uppmuntras att skapa intresse och öka sin kunskap
om välmående, hälsa och fysisk aktivitet.
Friluftslivet - Mångfald av möjligheter till friluftsliv året runt.

Arbetet med Vandringslyftet Smedjebacken (Hiking Dalarna) och Biking Dalarna ska fortgå. I
arbetet återstår avtal med markägare, märkning och skyltning. Målet är att vi ska ha fyra till
fem klass 1 vandringsleder (Hiking Dalarna) och förhoppningsvis ett till två cykelområden
(Biking Dalarna) i vår kommun inom något år.
Samverka med Näringsliv i besöksnäringsperspektiv i bl.a. Malingsbo-Kloten projektet.
Plan för kommande budgetår
Arbetet med Herosplanen tillsammans med arbetsgruppen beräknas fortgå under 2023.
Utveckling av Herosfältet är en viktig del för att fortsätta utveckla arbetet med att locka fler
besökare och aktiva till våra föreningar och anläggningar. Sportscamp Smedjebacken bör få sitt
varumärke och planerna för att utveckla Sportscamp sätts igång.
Fritidsavdelningens personal ska fortlöpande få utbildningar som är knutna till arbetsmiljö och
säkerhet. Utbildning inom bokningssystem, service och kommunikation ska också tas i
beaktning för att nå en högre servicegrad vid våra anläggningar. För att effektivisera och
upprätthålla en god arbetsmiljö så önskas investering i maskiner och redskap till vaktmästare,
Herosfältet.
Fritidsavdelningen ska tillsammans med övriga avdelningar, föreningar och andra aktörer
fortsätta sitt arbete med folkhälsa, rörelse, motion och glädje. Under året så planeras
lovaktiviteter för barn och unga.
Ekonomiska förutsättningar
Resultaträkning, tkr

Fritid
Intäkter
Kostnader
Summa

Bokslut
2021

Budget
2022

Budget
2023

-1 199
8 451
7 252

-718
8 937
8 219

-732
9 460
8 727

Fritidsavdelningen är i behov en ny hjullastare av mellanstorlek till Herosfältet. Den som
finns i dag är över 15 år gammal och är uttjänt. Utöver det äskar avdelningen för ökade
kostnader för fritidsgårdsverksamheten. En ramförstärkning kommer innebära utökade
öppettider, mer anpassade lokaler, personalförstärkning samt en ökad mobilitet.

Kost
Verksamhet
Mat och måltider berör alla – för välbefinnande, som källa till glädje, som mötesplats och
kulturbärare.
Kostavdelningen har 16 kök och 1 mottagningskök. Intern distribution samt administration
och producerar cirka 1850 portioner/dag. Köken levererar nedkylda matlådor hem till
personer med bistånds-bedömning samt varma portioner varje dag till förskoleavdelningar.
Kostavdelningen följer livsmedelslagen och livsmedelverkets rekommendationer för att
säkerställa maten som produceras.
Omvärldsanalys
Visionen och målet är att Kostenheten ska arbeta för att bli en ekokommun i framkant. Verka
för att skapa förutsättningar för en klimatmässigt hållbar utveckling av kommunen i linje med
riktlinjerna mat och måltider och kommunens översiktsplan.
2023 kommer vara året som utmanar kommunen och kostenheten starkare än någonsin. Under
våren 2020 började en pandemi att sprida sig i Sverige och i världen i övrigt. Pandemin har
fortfarande efterdyningar och pågår fortfarande, invasionen av Ukraina är pågående och
hundratusentals familjer tvingas fly. Då Sverige är ett exportberoende land påverkas
prisutveckling på livsmedel beroende av hur det går för ekonomierna i omvärlden. Ukraina
och Ryssland står tillsammans för mer än 30 % av världshandeln med vete, 32 % av korn, 17
% av majs- och solrosolja och frön. Priserna har redan stigit, med allt från vete till majs till
sojabönor. Om kriget fortsätter att stoppa ukrainsk spannmålsexport förutspås det driva
vetepriserna ytterligare 30 % och majs med 20 %. Ryssland är också en stor
lågkostnadsexportör av nästan alla typer av konstgödsel som påverkar främst Sveriges bönder.
Det är nu ett historiskt högt pris på rapsolja. Det råder stor brist på nudlar, handskalade räkor,
vitfisk både naket och panerat samt fågelchark.
Det kan bli brist på AdBlue, som finns i de flesta tunga fordon med dieselmotor, detta hotar
lastbilstransporter och leveranser i Sverige. Ytterligare påverkan är det höga dieselpriset.
Höga transportkostnader ger högre priser på alla de varor som kosten använder.
Personalen är den viktigaste resursen för att kommunen ska leverera välfärd och tjänster av
god kvalitet. Det är viktigt att kostenheten tillsammans med kommunen driver en aktiv och
öppen personalpolitik med inriktning på medarbetarskap där alla medarbetares kompetenser
tas tillvara på bästa sätt. När det kommer till kompetensförsörjning arbetar Kostenheten aktivt
med Arbetsmarknadsenheten, Arbetsförmedlingen och de olika restaurangutbildningarna som
finns och ser över nya typer av utbildningar, praktiker för att säkerställa att det finns utbildad
personal att tillgå.
Plan för kommande budgetår
Arbetet med att bibehålla en professionell nivå på förväntad service är en utmaning, dvs. en
process som kräver kunskap, engagemang och intresse från både medarbetare, ledning,
kunder och UHC (Upphandlingscentralen).
En fortsatt god ekonomisk hushållning med en utvecklad styrning av uppföljning och
kostdatasystem ska skapa förutsättningar för att klara åtaganden, framtida behov av nya
satsningar. God ekonomisk hushållning med kommunens resurser ska prägla samtliga
perspektiv och målsättningar.

Händelser som påverkar:
•
•

•
•
•
•

Nya avtal på fordon påverkar eventuella prisbilder som är svåra att sia om.
Ökade kostnader för avgifter till respektive livsmedelsupphandling samt att
Smedjebacken har 100% fossilfritt bränsle för våra transporter 2025 som påverkar
livsmedelspriserna.
Skenande transportkostnader då prisindex ökar varje år. Prognosen visar någonting
mellan 4–8% höjning.
Rekrytering, med kommande pensionsavgångar blir efterfrågan av utbildade kockar
högre och löner kommer öka.
Öppning av en pensionärsrestaurang i Söderbärke.
Eventuella ombyggnationer som påverkar den dagliga driften i kostenheten, detta
skulle exempelvis vara skolprojekt som är planerat och kostenheten blir indirekt
påverkad/involverad och har svårt att påverka utförandet.

Ekonomiska förutsättningar
Resultaträkning, tkr
Bokslut
2021
Kostavdelning
Intäkter
Kostnader
Summa

Budget
2022

Budget
2023

-29 796 -28 674 -29 247
29 784 28 844 29 421
-12
170
173

Utifrån världsläget och kostenhetens kostnader så behövs en förändring av portionspriset
inom förskola och grundskola för år 2023 för att täcka verksamhetens kostnader.
Nivåerna är:
Portionspris måltid förskola (kr)

57,41 Höjning 5% från 2022

Portionspris måltid grundskola (kr)

50,77 Höjning 9% från 2022

Portionspris måltid äldreomsorg (kr)

89,96 Oförändrad från 2022

Utifrån SPI (storhushållsindex) som visar sedan årsskiftet till februari 2022 att
livsmedelspriserna ökat med 6,6 %. Vi berörs även av skenande transportkostnader samt
leasing av ny miljöbil/transportbil.

Näringsliv
Verksamhet
Näringslivsenhetens arbete är offensivt och lösningsorienterat, med fokus på tillväxt i
lokalsamhället. I samverkan med lokala, regionala och nationella aktörer sker arbetet för hög
sysselsättning, positivt flyttnetto och en positiv attityd.
Näringslivsenhetens verksamhet utgår från Smedjebackens kommuns övergripande mål.
Specifikt prioriterade områden för näringslivsavdelningen är:
-

-

Utveckling av besöksnäringen (Visit Dalarna, Malingsbo-Kloten området, handel och
evenemang)
Regionförstoring mot Mälardalen (tillsammans med näringslivskontoret i Ludvika
kommer kontakter med kollegor i Västmanland återupptas)
Etableringar/breddning av näringslivsstrukturen (samverkan med SBA, NodePole med
flera)
Ett förstärkt lokalt arbete genom samverkan med företagen, företagare-föreningarna
och organisationer. Under 2022 har arbetet inletts med att skapa affärsnätverk utifrån
företagens önskemål.
Ett förstärkt internt arbete med långsiktiga näringslivsfrågor genom
näringslivsgruppen i Samhällsbyggnadsförvaltningen.

Omvärldsanalys
Trots en flerårig pandemi har företagen i Smedjebacken under perioden genomgått en
”hausse-liknande” trend. Många företag utvecklas positivt och växer i takt med efterfrågan.
Förfrågningarna på lokaler och industrimark har ökat markant, övervägande delen av dessa
förfrågningar kommer från företag som har sin verksamhet någon annanstans i Sverige.
Vi ser och kommer att se en trend där handeln växer samman med Ludvika, där några företag
har även valt att flytta sin verksamhet till grannkommunen, man måste se detta som en positiv
möjlighet där vi tillsammans, Smedjebacken och Ludvika, utgör en egen handelsregion vilket
innebär att våra invånare väljer att handla ”hemma” i stället för att lägga sin handel i
Borlänge-Falun regionen som exempel.
Bedömningen är att konjunkturen, trots krig och elände, ökade priser på varor och tjänster
kommer att hålla i sig något år framåt. Läget är oerhört svårbedömt måste tilläggas. Bristen på
lämplig arbetskraft är ett stort hinder för företagen att utvecklas och växa. Sambandet mellan
tillväxt, sysselsättning och välfärd gör kompetensförsörjningen till en angelägen fråga nu och
i framtiden.
Plan för kommande budgetår
Nu när pandemi-restriktioner inte längre är ett hinder planerar näringslivsenheten för full
aktivitet, allt som legat på ”vänt” går nu att planera för och genomföra. Nätverksaktiviteter
som affärsnätverk, arbetet med skola-näringsliv, evenemang och mm. kommer att göra nytta
för fortsatt utveckling hos företagen och lokalsamhället. De lösningsorienterade arbetssättet
som näringslivsenheten har är rätt sätt att arbeta och krävs i denna tid när det finns en positiv
trend att agera utifrån.

Ekonomiska förutsättningar
Resultaträkning, tkr

Näringsliv
Intäkter
Kostnader
Summa

Bokslut
2021

Budget
2022

Budget
2023

-21
3 896
3 875

-18
4 949
4 931

-18
5 048
5 030

Näringslivsenheten ska ha en stark budget för att kunna genomföra framåtriktade insatser,
möta olika typer av utvecklingsbehov för att främja det lokala näringslivet, detta är en
förutsättning för att skapa ett bättre företagsklimat. Tillsammans med andra aktörer lokalt,
regionalt och nationellt kan olika former kan olika former av samarbeten växla upp med
medel och arbete till nytta för näringslivet och lokalsamhället i Smedjebackens kommun.

Räddningstjänst
Verksamhet
Att hantera olyckor och nödlägen som inträffar är den verksamhet räddningstjänsten mest är
förknippad med. Skyldigheter att ingripa finns när räddningstjänst föreligger enligt Lag
(2003:778) om skydd mot olyckor.
Enligt samma lag som ovan har kommunen tillsynsansvar över de enskildas brandskydd och
den utförs av räddningstjänsten. Kontrollen består av tillsynsbesök på företag och andra
verksamheter.
Räddningstjänsten samverkar med övriga kommunala förvaltningar och bolag i förebyggande
frågor för ett säkert och tryggt samhälle för dig som vistas i kommunen.
Personal
2,8 st heltidspersonal är Räddningschef, Administratör och Brandinspektör.
28 st deltidspersonal RIB (Räddningspersonal i beredskap) är styrkeledare och brandmän i
operativ beredskap.
Administratören arbetar med ärendehantering, löner, schemaläggning, informerar på sociala
medier, kontering och fakturering. Administratören finns med i den administrativa gruppen
tillsammans med Tekniska och Milj- & Bygg som även utför vissa uppdrag åt
ekonomiavdelningen.
Brandinspektör servar och underhåller fordon och utrustning, planerar, förbereder och
genomför övningarna som grupperna genomför regelbundet. Brandinspektören är även
styrkeledare i en av grupperna och genomför internutbildning i HLR och brandkunskap samt
arbetar med tillsyner enligt LSO (Lagen om skydd mot olyckor).
Räddningschef har det övergripande ansvaret för operativa och förebyggande verksamheten.
Han jobbar även aktivt med tillsyner enligt LSO och LBE (Lagen om brandfarliga och
explosiva varor) och andra förebyggande insatser.

Omvärldsanalys
Räddningstjänstens huvudsakliga uppgift är dels att förebygga olyckor, dels att den
skadeavhjälpande verksamheten kan skötas på ett tillfredställande, snabbt och
kostnadseffektivt sätt.
Det är viktigt att fortsätta hålla en hög nivå på arbetet som kräver ständig utveckling och
bevakning av den tekniska och taktiska framstegen inom räddningstjänstens område.
För att svara upp mot kommunens miljömål att ha en fossilfri fordonspark 2025, kommer
räddningstjänsten utreda hur omställning till HVO-100 (förnybar diesel) kan göras för att ta
fram en fordonsplan för omställningen.
Vissa typer av skumvätska som är tillverkad före hösten 2015 är förbjudet att använda efter 1
jan 2023. Det skummet måste destrueras och bilarnas skumtankar måste saneras och ny
miljöanpassad skumvätska måste inhandlas. Utredning om skumtankar är kontaminerade
kommer att genomföras för at ta fram en handlingsplan för sanering, destruering och inköp av
skumvätska.
LSO har uppdaterats och MSB har kommit med nya föreskrifter som påverkar verksamheten.
Mer fokus på förebyggande verksamhet, tex tillsynen, samverkan med andra aktörer för ökad
trygghet, nya och uppdaterade utbildningar för räddningstjänsten från brandman till befäl.
Brandskyddsutbildning för klass 2 fortsätter med Flammys brandsyn. Under pandemin har det
inte varit möjligt att besöka skolorna och det har tyvärr visat sig i engagemanget från skolan.
Under hösten 2022 återupptas klassbesöken. Planen är också att under 2023 starta med
brandskyddsutbildning för högstadiet. Brandskyddsföreningen har en utbildning som heter
”Upp i rök” som riktar sig till ungdomar som kan användas i arbetet.
Plan för kommande budgetår
 Uppdatera taxor och avgifter till 2023.
 Utveckling av förebyggande verksamheten med fler tillsyner, information till den
enskilde och interna utbildningar.
 Ersätta skärsläckarbilen med en mindre personbilspickup, som kan köras på HVO100
och korta ner framkörningstiden.
Ekonomiska förutsättningar
Resultaträkning, tkr

Räddningstjänst
Intäkter
Kostnader
Summa

Bokslut
2021

Budget
2022

Budget
2023

-1 168
11 125
9 957

-720
11 019
10 299

-734
11 239
10 505

RiB kostar mycket i utbildningar och C-körkort under år 1 - 3. Det är ca 200 tkr per person.
Till 2023 är det 2 st. grundutbildningar och 1 st. befälsutbildning då en styrkeledare går i
pension.

Räddningsregionen RiS (Räddning i samverkan) är sedan 1 april 2022 i full drift med 7 st.
räddningstjänster. Det kommer att sänka kommunens kostnadsandel en del. Sedan 2021 har
kommunen bidrag från MSB på ca 44 000kr/år för systemledningen.
Det allmänna kostnadsläget är att priser ökar för varor och tjänster och just nu pågår
omförhandling av RiB-avtalet och det oroliga omvärldsläget. Det känns svårare att sia om vad
det kan betyda för 2023 och kommande år.

Arbetsmarknadsenhet och Integration
Verksamhet
AME (Arbetsmarknadsenheten)
AME verkar för att stärka den enskildes möjlighet till reguljärt arbete. Detta sker genom
praktik, anställningar med olika former av stöd och andra aktiviteter som syftar till att
förbättra chanserna för individen att komma vidare. Enheten samordnar den lokala
samverkansplattformen EVI (En väg in) och arbetar på uppdrag av VBU (Västerbergslagens
utbildningsförbund) med KAA (lagstadgat kommunalt aktivitetsansvar).
AME verkar också för att stärka den enskildes möjlighet till rätt försörjning. Detta sker genom
självstärkande insatser utifrån livssituation och kan innefatta stöd till enskilda för att söka
aktivitets- eller sjukersättning där arbetsförmåga saknas.
AME har regelbunden samverkan med Individ- och familjeomsorgen, Arbetsförmedlingen,
Försäkringskassan, primärvård, specialistpsykiatri, LSS-verksamhet samt andra kommunala
förvaltningar och olika arbetsgivare. De senaste årens reformeringar och förändringar av såväl
Försäkringskassa som Arbetsförmedling har medfört att den lokala närvaron av dessa viktiga
aktörer har minskat och utrymmet för den operativa samverkan kring individerna har
försämrats.
Bemanningen består av en samordnare samt två handläggare/coacher. (100%)
Integration
Integrationsenheten ombesörjer mottagandet av anvisade nyanlända till kommunen. Enheten
ger stödinsatser till alla nyanlända med uppehållstillstånd under deras två första år i Sverige.
Språkkompetens finns inom ett antal olika språk. Ett nära samarbete finns mellan
avdelningens båda enheter och medborgarservice kring målgruppen.
Enheten samverkar i hög grad med Individ- och Familjeomsorgen, VBU, övriga kommunala
verksamheter, Ludvika kommun och civilsamhället i arbetet med integration.
Bemanningen består för 2022 av en samordnare (100%) samt två Extra tjänster (100%) via
Arbetsförmedlingen.
Avdelningschef 70% AME och 30% Integration.
Omvärldsanalys
AME
De yttre förutsättningarna för enhetens arbete är svåra att förutsäga, delvis på grund av
arbetsförmedlingens reformering som pågått under de senaste åren och som hittills har
inneburit att allt mer ansvar läggs över på kommunerna för de som står allra längst ifrån
arbetsmarknaden. Politiska förändringar som görs på arbetsmarknadsområdet påverkar
verksamheten direkt genom tex att nya bidragsformer tillkommer och andra försvinner.

Troligen kommer viss förskjutning i ansvarsfördelningen ske under de kommande åren vilket
kommer innebära att vissa delar av arbetsförmedlingens uppdrag kan föras över till
kommunerna. Huruvida detta kommer att innebära att även medel överförs till kommunerna
från arbetsförmedlingen/staten är oklart.
Överenskommelse för DUA (Delegationen för unga & nyanlända), med utpekade mål, ingicks
mellan AME och Arbetsförmedlingen under 2021. Det strategiska samarbetet fungerar bra
men det operativa arbetet med individer har avsevärt försvårats i takt med att allt mer ansvar
för individarbetet läggs på de privata aktörerna.
Arbetslösheten bland unga i Smedjebacken ligger fortfarande på en procentuellt hög nivå i
förhållande till andra kommuner även om antalet arbetslösa ungdomar minskat sedan 2021.
Enligt Lagen om FINSAM (Finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser) samarbetar man
kring gemensamma resurser för personer som är i behov av samordnade insatser utvärderas
och insatser som rehabteam, unga med aktivitetsstöd, fontänhus ses över. Viktigt att insatser
svarar mot behov som finns hos våra målgrupper.
Arbetet med de sociala hållbarhetsmålen, jämställdhet, mångfald och arbete till alla
genomsyrar hela verksamheten. Särskilda kompetensutvecklingsinsatser sker inom området
jämställdhet under hösten 2022.
Integration
Det är mycket svårt att förutspå framtida utmaningar på integrationsområdet. Det har inte
minst den senaste tidens händelser med den ryska invasionen i Ukraina visat. Vad det kommer
att innebära för Integrationsenhetens arbete under 2023 är mycket svårt att förutsäga.
Under 2021 tog Integrationsenheten emot 19 personer (att jämföras beslutad kvot från
Länsstyrelsen som för 2021 var 12 personer)
För 2022 ska Smedjebackens kommun ta emot 14 personer enligt tilldelning från
Länsstyrelsen.
Bostadstillgången som tidigare bedömts mycket god har förändrats men fortfarande svarar
efterfrågan mot behovet och lägenheter finns att tillgå när anvisning sker från
Migrationsverket.
Utifrån framtida kompetensbehov inom främst barn- och äldreomsorg och industri bör
integrationsarbetet inriktas på att bidra till att hitta så snabba vägar som möjligt till arbete för
våra nyanlända.
Plan för kommande budgetår
AME
Under 2023 ska fortsatt implementering ske av resultaten av projektet för unga arbetslösa för
att fånga upp, kartlägga och stödja för att de ska få ett arbete.
Arbete med rekrytering av praktikplatser, uppföljning och stöd till arbetsplatser som tar emot
praktikanter ska fortsatt utvecklas och stärkas
Kostnadsansvar för praktikanter och anställda med bidrag och ansvarsförhållanden mellan
AME och övriga förvaltningar i kommunen behöver ses över.

Samarbetet med näringslivsenhet, de lokala företagen, VBU och andra utbildningsanordnare
som påbörjats under 2022 fortsätter och utvecklas och målet är att starta upp
lärlingsutbildningar och yrkesutbildningar som kan matchas mot företagens kompetensbehov
och enhetens målgrupper.
Enheten är i behov av administrativt stöd och ett samarbete mellan några av avdelningarna
inom förvaltningen (Räddningstjänsten, Tekniska och Miljö- & Bygg) för att gemensamt
kunna finansiera en sådan funktion. För AME/Integrations del handlar det om 20–25% tjänst.
Detta kan frigöra tid för operativt arbete med individerna och tid för få till ett bra arbete med
praktikplatser och företagskontakter
Integration
Fortsatt arbete för ett gott mottagande av anvisade personer och familjer i Smedjebacken.
Uppföljning och samarbete med VBU kring SFI och behov av andra språkstödjande insatser.
Samarbete både internt inom kommunens egna verksamheter, civilsamhället och näringslivet
för att bidra till integration och snabbare vägar till arbete är viktiga områdena att prioritera.
Ekonomiska förutsättningar
Resultaträkning, tkr
Bokslut
2021

Budget
2022

Budget
2023

AME arbetsmarknadsenhet
Intäkter
Kostnader

-6 983
14 399

-5 706
13 745

-5 820
14 020

Integration
Intäkter
Kostnader
Summa

-1 799
1 747
7 364

-2 555
1 452
6 936

-2 606
1 481
7 075

AME
Bidragsanställningar – minskade ersättningsnivåer från Arbetsförmedlingen för
lönebidragsanställningar gör att kostnader för löner ökar.
Stöd/Ersättningar för att ta emot praktikanter – Avtal tecknas med civila organisationer om
viss ersättning för att ta emot praktikanter.
Integration
Intäkterna från kommunmottagande fortsätter stadigt att minska och är idag helt kopplade till
de personer som anvisas till kommunen och den schablonersättning som utgår för varje
anvisad person.
Fortsatt kommer det att finnas behov av handläggning, service och stöd till framförallt de som
anländer under 2022–2023 och kommande år.
De minskade intäkterna hänger också samman med att omfördelning sker enligt tidigare
beslut för att kompensera kostnader för skolgång för barn med annat modersmål än svenska.
Denna omfördelning baseras på ett högre elevantal än vad kommunen får i schablonersättning

från Migrationsverket. Om omfördelningen fortsatt sker enligt tidigare så kommer
Integrationen fortsatt att uppvisa budgetunderskott. Beslut och rutiner behöver ses över och
anpassas utifrån aktuella förutsättningar.
En tjänsteskrivelse med förslag till beslut om förändringar i omfördelning av medel till skola
och IFO (Individ och familjeomsorgen) för barn i skola, barnomsorg och ensamkommande
barn kommer att göras inför 2023. Förslaget innebär att en anpassning görs till nuvarande
schablonersättningar som följer anvisad och mottagen person.
För både AME och Integration pågår ett kontinuerligt arbete för att hitta externa projektmedel
som kan finansiera nya arbetsmetoder och arbetssätt för integrationsarbete samt utöka
samverkan inom och utanför kommungränsen.
Beroende på hur kriget och situationen utvecklas i Ukraina och hur stor andel av de flyktingar
som kommer till Sverige kommer att anvisas/bosätta sig i Smedjebacken så kan de
ekonomiska, organisatoriska och personella förhållandena inom integrationen snabbt komma
att förändras. Varken kostnader eller intäkter går att förutsäga när detta skrivs.
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Finansrapport 2022
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Finansrapport för Smedjebackens kommunkoncern godkänns
Ärendebeskrivning
Enligt finanspolicyn ska ekonomichefen rapportera till kommunstyrelsen
minst två gånger per år dels i mars och dels i oktober. Rapporten ska
innehålla låneportföljens storlek och sammansättning samt
likviditetssituationen
Finansrapport för mars 2022 är nu framtagen.
_____
Beslutsunderlag
Koncernekonomichefens tjänsteskrivelse
Finansrapport Smedjebackens Kommunkoncern per 31 mars 2022
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Datum

Referens

2022-04-19

KS040 2022/00004

Ekonomiavdelningen
Jonas Källman,
jonas.kallman@smedjebacken.se
Kommunstyrelsen

Finansrapport mars 2022
Förslag till beslut
Finansrapport för Smedjebackens kommunkoncern godkänns
Ärendebeskrivning
Enligt finanspolicyn ska ekonomichefen rapportera till kommunstyrelsen minst
två gånger per år dels i mars och dels i oktober. Rapporten ska innehålla
låneportföljens storlek och sammansättning samt likviditetssituationen
Finansrapport för mars 2022 är nu framtagen.
Beslutsunderlag
Finansrapport Smedjebackens Kommunkoncern per 31 mars 2022

Jonas Källman
Koncernekonomichef

Beslutet ska skickas till
Koncernens bolag

Finansrapport Smedjebackens Kommunkoncern per 31 mars 2022
Enligt finanspolicyn ska ekonomichefen rapportera till Kommunstyrelsen minst två gånger
per år dels i mars och dels i oktober. Rapporten ska innehålla låneportföljens storlek och
sammansättning samt likviditetssituationen. Nedan redovisas den finansiella situationen
per 31 mars 2022.
Lån
Nedan redovisas lånesituationen för kommunen och dess bolag samt en avstämning mot
finanspolicyn.
Smedjebackens Kommun
Snitträntan för lånen är 0,51%, Räntebindning, snitt 2,46 år samt Kapitalbindning, snitt 3,00 år.
Lån

67800
98551
98552
108652
114863
117201
120220
129089
133578
133579
138418

Räntetyp

Fast
Rörlig
Rörlig
Rörlig
Fast
Fast
Fast
Fast
Rörlig
Fast
Rörlig

Långivare

Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest

Lånebelopp

Startdatum

12 000 000,00
20 000 000,00
33 750 000,00
15 000 000,00
15 000 000,00
25 000 000,00
30 000 000,00
27 000 000,00
19 250 000,00
20 000 000,00
35 500 000,00
252 500 000,00

2014-03-19
2018-05-31
2018-05-31
2019-03-12
2019-09-02
2019-11-12
2020-02-17
2020-12-01
2021-04-22
2021-04-22
2021-09-15

Slutdatum

Ränta

2024-02-19
2022-06-01
2022-06-01
2023-11-13
2024-10-02
2025-10-21
2030-01-22
2026-11-12
2025-05-12
2026-11-12
2024-03-27

3,33%
0,11%
0,11%
0,28%
0,04%
0,54%
1,14%
0,32%
0,13%
0,58%
0,18%

Ränte- Kapitalbindning bindning

0,12
2,51
3,56
7,81
4,62
0,11
4,62
0,24
1,74
0,17
0,17

1,62
2,51
3,56
7,81
4,62
2,86
4,62
1,94
1,74
0,17
0,17

Tabellen visar kreditförfall och räntebindningstider i relation till riktlinjerna i finanspolicyn.
Avvikelserna är markerade med rött.
Kapitalbindning

Räntebindning
Minsta

Högsta

> 1 år

0%

20%

1-3 år
3-5 år
5-7 år
7-10 år

0%
0%
0%
0%

40%
40%
40%
40%

Utfall

22% Rörligt
-1 år
31% 1-3 år
35% 3-5 år
0% 5-7 år
12% 7-10 år

Minsta

30%
0%
0%
0%
0%
0%

Högsta

75%
20%
40%
40%
40%
40%

Utfall

49%
0%
10%
29%
0%
12%

Barken
Snitträntan för lånen är 0,29%, Räntebindning, snitt 1,05 år samt Kapitalbindning, snitt 2,68år.
Lån

105128
105130
111003
115288
115880
116719
121049
121050
126051
133260
137512

Räntetyp

Rörlig
Rörlig
Rörlig
Rörlig
Rörlig
Rörlig
Fast
Fast
Fast
Rörlig
Fast

Långivare

Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest

Lånebelopp

20 000 000,00
6 800 000,00
20 000 000,00
31 000 000,00
24 000 000,00
20 000 000,00
20 000 000,00
12 000 000,00
12 000 000,00
20 000 000,00
18 000 000,00
203 800 000,00

Startdatum

Slutdatum

Ränta

2022-08-17

0,54%
-0,02%
0,15%
0,07%
0,18%
0,40%
0,58%
0,41%
0,56%
0,15%
0,25%

2018-11-23
2018-11-23
2019-04-30
2019-09-04
2019-09-17
2019-11-04
2020-02-18
2020-02-17
2020-07-01
2021-03-10
2021-09-15

2023-11-13
2024-10-02
2025-05-12
2025-09-30
2026-02-04
2024-02-19
2026-06-17
2026-11-12
2024-06-19

Ränte- Kapitalbindning bindning

0,13
0,15
0,12
0,26
0,11
0,25
3,85
1,89
4,21
0,11
2,22

0,38
0,15
1,62
2,51
3,12
3,50
3,85
1,89
4,21
4,62
2,22

Tabellen visar kreditförfall och räntebindningstider i relation till riktlinjerna i finanspolicyn.
Avvikelserna är markerade med rött.
Kapitalbindning
Räntebindning
Minsta Högsta Utfall
Minsta Högsta Utfall

> 1 år

0%

20%

1-3 år
3-5 år
5-7 år
7-10 år

0%
0%
0%
0%

40%
40%
40%
40%

13% Rörligt
-1 år
40% 1-3 år
47% 3-5 år
0% 5-7 år
0% 7-10 år

30%
0%
0%
0%
0%
0%

75%
20%
40%
40%
40%
40%

70%
0%
15%
15%
0%
0%

SEAB
Snitträntan för lånen är 0,23%, Räntebindning, snitt 1,03 år samt Kapitalbindning, snitt 1,69 år.
Lån

92568
129107
133386
133387

Räntetyp

Rörlig
Fast
Rörlig
Rörlig

Långivare

Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest

Lånebelopp

20 000 000,00
17 000 000,00
10 000 000,00
10 000 000,00
57 000 000,00

Startdatum

2017-10-24
2020-12-01
2021-04-22
2021-04-22

Slutdatum

Ränta

2023-02-22
2025-05-12
2022-12-01
2024-02-16

0,40%
0,23%
0,05%
0,06%

Ränte- Kapitalbindning bindning

0,15
3,12
0,17
0,13

0,90
3,12
0,67
1,88

Tabellen visar kreditförfall och räntebindningstider i relation till riktlinjerna i finanspolicyn.
Avvikelserna är markerade med rött.
Kapitalbindning

Räntebindning
Minsta

Högsta

> 1 år

0%

20%

1-3 år
3-5 år
5-7 år
7-10 år

0%
0%
0%
0%

40%
40%
40%
40%

Utfall

53% Rörligt
-1 år
17% 1-3 år
30% 3-5 år
0% 5-7 år
0% 7-10 år

Minsta

Högsta

30%
0%
0%
0%
0%
0%

75%
20%
40%
40%
40%
40%

Utfall

70%
0%
0%
30%
0%
0%

Bärkehus
Snitträntan för lånen är 0,51%, Räntebindning, snitt 1,37 år samt Kapitalbindning, snitt 2,69 år.
Lån

Räntetyp

105128 Rörlig
105130 Rörlig
111003 Rörlig
115288 Rörlig
115880 Rörlig
116719 Rörlig
121049 Fast
121050 Fast
126051 Fast
133260 Rörlig
137512 Fast

Långivare

Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest

Lånebelopp

Startdatum Slutdatum

20 000 000,00
6 800 000,00
20 000 000,00
31 000 000,00
24 000 000,00
20 000 000,00
20 000 000,00
12 000 000,00
12 000 000,00
20 000 000,00
18 000 000,00
203 800 000,00

2018-11-23
2018-11-23
2019-04-30
2019-09-04
2019-09-17
2019-11-04
2020-02-18
2020-02-17
2020-07-01
2021-03-10
2021-09-15

2022-08-17
2023-11-13
2024-10-02
2025-05-12
2025-09-30
2026-02-04
2024-02-19
2026-06-17
2026-11-12
2024-06-19

Ränta

0,54%
-0,02%
0,15%
0,07%
0,18%
0,40%
0,58%
0,41%
0,56%
0,15%
0,25%

Ränte- Kapitalbindning bindning

0,13
0,15
0,12
0,26
0,11
0,25
3,85
1,89
4,21
0,11
2,22

0,38
0,15
1,62
2,51
3,12
3,50
3,85
1,89
4,21
4,62
2,22

Tabellen visar kreditförfall och räntebindningstider i relation till riktlinjerna i finanspolicyn.
Avvikelserna är markerade med rött.
Kapitalbindning
Räntebindning
Minsta

> 1 år

0%

Högsta

20%

Utfall

28%

Minsta

Rörligt

1-3 år

0%

40%

-1 år
28% 1-3 år

3-5 år

0%

40%

38% 3-5 år

5-7 år
7-10 år

0%
0%

40%
40%

6% 5-7 år
0% 7-10 år

Högsta

Utfall

30%

75%

67%

0%
0%

20%
40%

0%
12%

0%

40%

15%

0%
0%

40%
40%

6%
0%

Backsmedjan
Snitträntan för lånen är 0,57%, Räntebindning, snitt 2,07 år samt Kapitalbindning, snitt 5,23 år.
Lån

143320
143323
143324
144140

Räntetyp

Rörlig
Rörlig
Fast
Rörlig

Långivare

Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest
Kommuninvest

Lånebelopp

12 000 000,00
20 000 000,00
15 000 000,00
8 000 000,00

Startdatum

2022-03-07
2022-03-07
2022-03-07
2022-03-25

Slutdatum

Ränta

2024-05-08
2026-06-10
2029-05-16
2031-03-24

0,02%
0,10%
1,65%
0,56%

Ränte- Kapitalbindning bindning

0,11
0,19
7,13
0,23

2,11
4,19
7,13
8,98

55 000 000,00

Tabellen visar kreditförfall och räntebindningstider i relation till riktlinjerna i finanspolicyn.
Avvikelserna är markerade med rött.
Kapitalbindning

Räntebindning
Minsta

Högsta

> 1 år

0%

20%

1-3 år
3-5 år
5-7 år
7-10 år

0%
0%
0%
0%

40%
40%
40%
40%

Utfall

0% Rörligt
-1 år
22% 1-3 år
36% 3-5 år
0% 5-7 år
42% 7-10 år

Minsta

Högsta

30%
0%
0%
0%
0%
0%

75%
20%
40%
40%
40%
40%

Utfall

73%
0%
0%
0%
0%
27%

LIKVIDITET
Nedanstående diagram visar saldo hos Norrbärke Sparbank för kommunen mars 2021 och mars 2022.
Det negativa saldot fram till 10 mars beror på fordran på Backsmedjan på 43 mkr som uppstod i
samband med köpet 12 januari.

Kontobalans kommun mars - Norrbärke sparbank
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Nedanstående diagram visar saldo hos Norrbärke Sparbank för kommunen 1-19 april för åren 2021
och 2022.
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Prövning av Smedjebackens kommuns Förvaltnings
AB:s verksamhet i förhållande till de kommunala
principerna
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Smedjebackens kommuns Förvaltnings AB har år 2021 bedrivit sin
verksamhet i enlighet med det kommunala ändamålet och därtill
hörande befogenheter
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens förstärkta uppsiktsplikt över kommunala bolag finns
angivna i Kommunallagen (2017:725) 6 kap. Uppsiktsplikten gäller för heloch delägda bolag enligt 10 kap 2-3 §§ KL. Kommunstyrelsens reglemente
innehåller kompletterande uppdrag kring detta.
Kommunstyrelsen ska i årliga beslut pröva om den verksamhet som bedrivits
i de aktiebolag som kommunen helt eller delvis äger under föregående
kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och
utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.
Underlag för bedömning av Smedjebackens kommuns Förvaltnings AB
utgörs av
- Bolagsordning och ägardirektiv
- Styrelse- och stämmoprotokoll
- Årsredovisning 2021
- Bolagsstyrningsrapport
Smedjebackens kommuns Förvaltnings AB bedöms ha bedrivit sin
verksamhet i enlighet med det kommunala ändamålet och de kommunala
befogenheterna för verksamhetsåret 2021
_____
Beslutsunderlag
Koncernekonomichefens tjänsteskrivelse
Årsredovisning SKF AB 2021
Bolagsstyrningsrapport SKF AB
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Ekonomiavdelningen
Jonas Källman,
jonas.kallman@smedjebacken.se
Kommunstyrelsen

Prövning av Smedjebackens kommuns Förvaltnings
AB:s verksamhet i förhållande till de kommunala
principerna
Förslag till beslut
Smedjebackens Kommuns Förvaltnings AB har år 2021 bedrivit sin verksamhet
i enlighet med det kommunala ändamålet och därtill hörande befogenheter
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens förstärkta uppsiktsplikt över kommunala bolag finns
angivna i Kommunallagen (2017:725) 6 kap. Uppsiktsplikten gäller för hel- och
delägda bolag enligt 10 kap 2-3 §§ KL. Kommunstyrelsens reglemente
innehåller kompletterande uppdrag kring detta.
Kommunstyrelsen ska i årliga beslut pröva om den verksamhet som bedrivits i
de aktiebolag som kommunen helt eller delvis äger under föregående kalenderår
har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom
ramen för de kommunala befogenheterna.
Underlag för bedömning av Smedjebackens Kommuns Förvaltnings AB utgörs
av
- Bolagsordning och ägardirektiv
- Styrelse- och stämmoprotokoll
- Årsredovisning 2021
- Bolagsstyrningsrapport
Smedjebackens Kommuns Förvaltnings AB bedöms ha bedrivit sin verksamhet
i enlighet med det kommunala ändamålet och de kommunala befogenheterna för
verksamhetsåret 2021
Beslutsunderlag

Jonas Källman
Koncernekonomichef

Datum

Smedjebackens kommun

2022-04-05

Beslutet ska skickas till
Styrelsen för Smedjebackens Kommuns Förvaltnings AB
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Styrelsen och verkställande direktören för Smedjebackens Kommuns Förvaltnings AB avger följande
årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2021.
Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla
belopp i tusentals kronor (Tkr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.

Förvaltningsberättelse
Information om verksamheten
Smedjebackens Kommuns Förvaltnings AB bildades under 2018 och registrerades 2018-01-17.
Samtliga aktier innehas av Smedjebackens Kommun, org nr 212000-2205.
Bolaget har sitt säte i Smedjebackens Kommun.
Bolaget ska övergripande samordna de kommunala företagen i Smedjebacken samt ge kommunen en
tydlig ägarroll.

Styrelse, revisorer och verkställande direktör
Styrelseledamöter
Fredrik Rönning (S)
Ingemar Hellström (S)
Solweig Nyrede (S)
Jan Tholerus (C)
Charlotta Gunnarsson (M)

ordförande
vice ordförande

Styrelseersättare
Johan Eriksson (S)
Sven Gåsfors (S)
Göran Engström (C)
Birgitta Eriksson-Granqvist (M)
Revisorer
Johan Tingström
Leif Nilsson

auktoriserad revisor
lekmannarevisor

Revisorssuppleanter
Krister Torsell

lekmannarevisor

Verkställande direktör
Susanne Hedman Jensen

3

Koncernstruktur
Bolaget är moderbolag i en koncern med de helägda dotterbolagen Bärkehus AB och Smedjebacken
Energi AB samt dotterbolaget Barken Vatten & Återvinning.
Barken Vatten & Återvinning AB innehar 50% av aktierna i WBAB Wessman AB. Barken Vatten &
Återvinning är ett anläggningsbolag för affärsområdena avfall samt vatten och avlopp.
Bärkehus AB bedriver fastighetsförvaltning av egna fastigheter i Smedjebackens Kommun och
förvaltar vissa fastigheter som ägs av Smedjebackens Kommun.
Smedjebackens Energi AB innehar samtliga aktier i Smedjebacken Energi Nät AB. Smedjebacken
Energi AB bedriver energiförsörjning, elinstallationsservice, bredbandsverksamhet och producerar och
distribuerar fjärrvärme till Smedjebackens centrala delar samt Söderbärke och Vad.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Bärkehus AB har i samarbete med Statens Bostadsomvandling AB färdigställt ombyggnation av
Solhöjden. 26 seniorlägenheter finns nu färdigställda.
Smedjebacken Energi AB har fortsatt utbyggnaden av fibernät under året. Antal aktiva adresser
uppgick vid årsskiftet till 3 304 varav 2 468 med internet. Internetkunderna har ökat med 762 sedan
förra året.
Barken Vatten & Återvinning AB har gjort investeringar vid Vads vattenverk för att minska
fluorhalten i dricksvattnet. En ny brunn har grävts vid Söderbärke vattenverk för att säkra upp
vattenkvalitén.
Under året har Covid-19 haft viss påverkan på bolagen under verksamhetsåret.
Mer information om dotterbolagens verksamhet finns i respektive bolags årsredovisning.

Förväntad framtida utveckling, risker och osäkerhetsfaktorer
Effekterna av det ökade säkerhetsläget utifrån kriget i Ukraina har beaktats och i dagsläget är
konjunkturläget svårbedömt och effekterna går inte att bedöma fullt ut.

Flerårsöversikt (tkr)

2021

2020

2019

2018

Moderbolaget
Summa intäkter
Resultat efter finansiella poster
Balansomslutning
Soliditet (%)

0
0
38 900
98,7

0
0
36 400
98,6

0
0
36 400
98,6

0
0
31 400
98,4

Koncernen
Summa intäkter
Resultat efter finansiella poster
Balansomslutning
Soliditet (%)

386 757
7 036
1 030 427
14,7

419 407
8 133
979 628
13,9

480 606
8 099
944 643
13,7

242 657
5 933
795 670
14,7
4

Förändring eget kapital
Moderbolagets rapport över förändringar i eget kapital (tkr)

Aktie
kapital

Balanserad
vinst/förlust
inkl årets res

Summa
eget kapital

Ingående balans 2020-12-31
Nyemission
Utdelning till ägarna
Årets resultat

26 000
500

9 900
2 000

35 900
2 500

Utgående balans 2021-12-31

26 500

11 900

38 400

Koncernens rapport över förändringar i eget kapital (tkr)

Aktie
kapital

Balanserad
vinst/förlust
inkl årets res

Minoritets
andel

Summa
eget kapital

Ingående balans 2020-12-31
Nyemission
Utdelning till ägarna
Årets resultat

26 000
500

109 194
2 000

1 000

136 194
2 500

Utgående balans 2020-12-31

26 500

7 583
118 777

-17
983

7 566
146 260

Förslag till vinstdisposition
Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel (belopp i kronor):
Överkursfond
Årets vinst

11 900 000
0
11 900 000

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att i ny räkning överförs

11 900 000
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Koncernresultaträkning
(Tkr)

Not
Rörelsens intäkter m m
Nettoomsättning
Hyresintäkter
Aktiverat arbete för egen räkning
Övriga rörelseintäkter
Summa intäkter m m
Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar
Summa rörelsens kostnader

2

3
4

Rörelseresultat

2021

2020

298 920 335 650
76 545 73 490
4 233
3 694
7 059
6 573
386 757 419 407

-172 452 -194 621
-64 594 -81 660
-108 066 -102 325
-28 331 -27 934
-373 443 -406 540
13 314

12 867

70
623
-4 733
-4 040

105
314
-5 153
-4 734

9 274

8 133

-1 708

-1 494

Årets resultat

7 566

6 639

Hänförligt till moderföretagets ägare
Innehav utan bestämmande inflytande

7 583
-17

6 639
0

Resultat från finansiella poster
Resultat från övriga värdepapper och fordringar
som är anläggningstillgångar
Övriga ränteintäkter
Räntekostnader och liknande resultatposter
Summa resultat från finansiella poster

5

Resultat efter finansiella poster
Skatt på årets resultat

6

6

Koncernbalansräkning
(Tkr)

Not

2021

2020

661 442
146 390
6 551
36 589

592 166
143 887
6 943
64 789

850 972

807 785

3 390

2 648

3 390

2 648

854 362

810 433

2 010
2 212

2 467
979

40 133
3 170
1 872
1 247
46 361
92 783

53 909
2 372
1 919
6 756
11 274
76 230

44 884

89 519

Summa omsättningstillgångar

141 889

169 195

Summa tillgångar

996 251

979 628

Tillgångar
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark
Maskiner och andra tekniska anläggningar
Inventarier, verktyg och installationer
Pågående arbete

Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga värdepappersinnehav

7
8
9
10

11

Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Varulager
Förnödenheter och förråd
Pågående arbeten
Kortfristiga fordringar
Hyres- och kundfordringar
Fordringar hos Smedjebackens kommun
Aktuella skattefordringar
Övriga kortfristiga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

12

Kassa och bank

13

7

Koncernbalansräkning
(Tkr)

2021

2020

26 500
118 777
145 277

26 000
109 194
135 194

Innehav utan bestämmande inflytande
Innehav utan bestämmande inflytande

983

1 000

Eget kapital hänförligt till Innehav utan
bestämmande inflytande

983

1 000

146 260

136 194

0
13 639
13 639

0
11 948
11 948

480 137
54 054
534 191

646 238
49 146
695 384

54 756
501
90 000
95 369
61 534
302 160

37 787
1 907
0
43 895
52 513
136 102

996 251

979 628

Not
Eget kapital

14, 15

Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare
Aktiekapital
Annat eget kapital inklusive årets resultat
Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare

Summa eget kapital
Avsättningar
Avsättningar för pensioner
Uppskjuten skatteskuld

Långfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut
Övriga långfristiga skulder
Summa långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Skulder till Smedjebackens Kommun
Kortfristiga skulder till kreditinstitut
Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder
Summa eget kapital och skulder

16

17

18

8

Kassaflödesanalys för koncernen
Not

2021

2020

13 314
28 331
-4 201
37 444

12 867
27 934
940
41 741

693
-4 733
30
33 434

419
-5 153
-616
36 391

-776
-16 600
78 690

-470
32 098
-7 017

94 747

61 002

Investeringsverksamheten
Investeringar i materiella anläggningstillgångar
Sålda materiella anläggningstillgångar
Förändring av övriga finansiella anl.tillgångar
Förändring av övriga långfristiga fordringar

-71 151
1 204
-742
0

-88 033
131
1 307
0

Kassaflöde från investeringsverksamheten

-70 689

-86 595

Finansieringsverksamheten
Förändring lån
Amortering av skuld
Nyemission

-71 193
0
2 500

33 887
0
0

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

-68 693

33 887

Årets kassaflöde

-44 635

8 294

Likvida medel vid årets början

89 519

81 225

Likvida medel vid årets slut

44 884

89 519

Den löpande verksamheten
Rörelseresultat före finansiella poster
Av- och nedskrivningar
Övriga ej likviditetspåverkande poster

Erhållen ränta och utdelning
Erlagd ränta
Betald inkomstskatt

Ökning/minskning varulager
Ökning/minskning av kortfristiga rörelsefordringar
Ökning/minskning övr kortfristiga rörelseskulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten

9

Moderbolagets resultaträkning
(Tkr)
Not
Rörelsens intäkter
Nettoomsättning

2021

2020

0

0

Summa intäkter m m

0

Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader

0

0

Summa rörelsens kostnader

0

0

Rörelseresultat

0

0

0

0

Resultat efter finansiella poster

0

0

Bokslutsdispositioner
Skatt på årets resultat

0
0

0
0

Årets resultat

0

0

Finansiella intäkter och kostnader
Resultat från andelar i koncernföretag
Ränteintäkter
Räntekostnader

10

Moderbolagets balansräkning
(Tkr)

Not

2021

2020

38 850

36 350

38 850

36 350

0

0

Kassa och bank

50

50

Summa omsättningstillgångar

50

50

38 900

36 400

26 500
26 500

26 000
26 000

11 900
0
11 900

9 900
0
9 900

38 400

35 900

50

50

450
500

450
500

38 900

36 400

Tillgångar
Anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag
Summa anläggningstillgångar

19

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar

Summa tillgångar
Eget kapital och skulder
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital
Fritt eget kapital
Överkursfond
Årets resultat

Summa eget kapital
Kortfristiga skulder
Skulder till Smedjebackens kommun
Övriga kortfristiga skulder till
koncernföretag
Summa kortfristiga skulder

Summa eget kapital och skulder

11

Noter gemensamma för moderbolag och koncern
Not 1
Smedjebackens Kommuns Förvaltnings ABs årsredovisning och koncernredovisning har upprättats
enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Års- och
koncernredovisning (K3). Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år.
Koncernredovisning
Smedjebackens Kommuns Förvaltnings AB upprättar koncernredovisning.
Dotterföretagen inkluderas i koncernredovisningen från och med den dag då det
bestämmande inflytandet överförs till moderbolaget.
Koncernens bokslut upprättas enligt förvärvsmetoden. Förvärvstidpunkten är den tidpunkt då det
bestämmande inflytandet erhålls. Identifierbara tillgångar och skulder värderas inledningsvis till
verkliga värden vid förvärvstidpunkten. Minoritetens andel av de förvärvade nettotillgångarna
värderas till verkligt värde. Goodwill utgörs av mellanskillnaden mellan de förvärvade
identifierbara nettotillgångarna vid förvärvstillfället och anskaffningsvärdet inklusive värdet av
minoritetsintresset och värderas initialt till anskaffningsvärdet.
Mellanhavanden mellan koncernföretag elimineras i sin helhet.
Moderbolaget har ingen egen verksamhet utan fungerar som ett Holdingbolag för ägaren,
Smedjebackens kommun. För mer detaljerade redovisningsprinciper hänvisas till dotterbolagens
respektive årsredovisningar.
Intäkter
Varor
Försäljning av varor redovisas vid leverans av produkten till kunden, i enlighet med
försäljningsvillkoren. Försäljningen redovisas efter avdrag för moms.
Hyresintäkter
Hyresintäkter redovisas i den period uthyrningen avser.
Andra typer av intäkter
Ränteintäkter redovisas i enlighet med effektivräntemetoden. Utdelning redovisas när rätten att
erhålla utdelningen är säkerställd.
Tjänsteuppdrag/entreprenaduppdrag
I koncernen redovisas tjänsteuppdrag respektive entreprenaduppdrag i enlighet med
inkomstskattelagens bestämmelser. Inkomster och utgifter från uppdrag till fast pris redovisas
under uppdragets löptid som pågående arbeten i balansräkningen och resultatredovisas först då
uppdraget slutförts. Inkomster och utgifter från uppdrag på löpande räkning resultatredovisas i den
takt uppdraget utförs och faktureras, varför det inte förekommer någon balanspost avseende
dessa uppdrag.
Forsknings- och utvecklingsarbeten
Utgifter för forsknings- och utvecklingsarbeten kostnadsförs löpande när de uppkommer.
12

Inkomstskatter
Aktuella skatter värderas utifrån de skattesatser och skatteregler som gäller på balansdagen.
Uppskjutna skatter värderas utifrån de skattesatser och skatteregler som är beslutade före
balansdagen.
Uppskjuten skatteskuld avseende temporära skillnader som hänför sig till investeringar i
dotterföretag redovisas inte i koncernredovisningen då moderföretaget i samtliga fall kan
styra tidpunkten för återföring av de temporära skillnaderna och det inte bedöms sannolikt
att en återföring sker inom överskådlig framtid.
Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida skattemässiga avdrag
redovisas i den utsträckning det är sannolikt att avdraget kan avräknas mot överskott vid framtida
beskattning.
Fordringar och skulder nettoredovisas endast när det finns en legal rätt till kvittning.
Aktuell skatt, liksom förändring i uppskjuten skatt, redovisas i resultaträkningen om inte skatten
är hänförlig till en händelse eller transaktion som redovisas direkt i eget kapital. Skatteeffekter av
poster som redovisas direkt mot eget kapital, redovisas mot eget kapital.
Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar.
I anskaffningsvärdet ingår utgifter som direkt kan hänföras till förvärvet av tillgången.
När en komponent i en anläggningstillgång byts ut, utrangeras eventuell kvarvarande del av den
gamla komponenten och den nya komponentens anskaffningsvärde aktiveras.
Utgifter för löpande reparation och underhåll redovisas som kostnader.
Realisationsvinst respektive realisationsförlust vid avyttring av anläggningstillgång redovisas
som Övrig rörelseintäkt respektive Övrig rörelsekostnad.
Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över tillgångens bedömda nyttjandeperiod.
När tillgångarnas avskrivningsbara belopp fastställs, beaktas i förekommande fall tillgångens
Följande avskrivningstider tillämpas:
Byggnader
Stommar, grund
Fasader, yttertak, fönster
Stammar, inredning
Övrigt
Kraftstation
Opto och bredbandsanläggningar
Fjärrvärmeanläggningar
Maskiner och andra tekniska anläggningar

60-100
30-50
40
50
25-100
40
5-30
20

år
år
år
år
år
år
år
år
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Inventarier, verktyg, fordon
3-10 år
Aktier och andelar
Aktier och andelar i dotterföretag redovisas till anskaffningsvärde efter avdrag för eventuella
nedskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår köpeskillingen som erlagts för aktierna samt
förvärvskostnader. Eventuella kapitaltillskott läggs till anskaffningsvärdet när de uppkommer.
Utdelning från dotterföretag redovisas som intäkt.
Varulager
Varulager värderas enligt inkomstskattelagens bestämmelser till det lägsta av 97 procent av
anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet. Anskaffningsvärdet fastställs med användning
av först in, först ut-metoden (FIFU)
Kundfordringar och övriga fordringar
Fordringar redovisas till det belopp som förväntas bli inbetalt efter avdrag för individuellt
bedömda osäkra
fordringar.
Ersättningar till anställda
Kortfristiga ersättningar:
Kortfristiga ersättningar i koncernen utgörs av lön, sociala avgifter, betald semester, betald
sjukfrånvaro. Kortfristiga ersättningar redovisas som en kostnad och en skuld då det finns en
legal eller informell förpliktelse att betala ut en ersättning.
Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar
endast transaktioner som medfört in- eller utbetalningar.
Nyckeltalsdefinitioner
Soliditet
Eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för uppskjuten skatt) i förhållande till
balansomslutning.
Not 2

Rörelsens intäkter, fördelning på rörelsegrenar, tkr
2021
Intäkterna fördelar sig på följande rörelsegrenar:
Koncernen
Bostadsverksamheten
Övrig fastighetsförvaltning
Energiverksamheten
VA- och avfallsverksamheten
Övriga intäkter
Summa

76 545
41 835
59 048
202 270
7 059
386 757

2020

73 490
43 122
50 126
246 096
6 573
419 407
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Not 3

Ersättning till
revisorerna, tkr

PwC
Revisionsuppdraget
Revisionsverksamhet utöver
revisionsuppdraget
Summa
Not 4

2021

2020

588

509

85
673

34
543

Personal
2021
2020
2021
2020
Koncernen Koncernen Moderbolag Moderbolag

Medelantalet anställda uppdelat
på
kvinnor och män har uppgått till
Kvinnor
Män
Totalt
Styrelseledamöter och
VD
Styrelseledamöter
Kvinnor
Män
Totalt
Verkställande direktörer
Kvinnor
Män
Totalt

65
117
182

55
85
140

0

0

10
22
32

10
19
29

2
3
5

2
3
5

3

3

1

1

3

3

1

1
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Fortsättning not 4, personal
Löner, ersättningar, sociala
avgifter
och pensionskostnader har uppgått till,
tkr
Löner och ersättningar till styrelse och
verkställande direktören
Löner och ersättningar till övriga anställda
Totala löner och ersättningar
Sociala avgifter enligt lag och
avtal
Pensionskostnader för styrelsen
och
verkställande direktören
Pensionskostnader för övriga anställda
Totalt
Not 5

Koncernen

2020

2021

2020

Koncernen Moderbolag Moderbolag

2 355
73 030
75 385

1 844
51 185
53 029

0

0

22 581

16 748

-

-

383
4 117

293
3 467

-

-

102 465

73 536

0

0

Resultat från övriga värdepapper som är anl tillgångar, tkr

Koncernen
Utdelningar

Not 6

2021

2021

2020

70

105

2021

2020

-17

-20

-1 691
-1 708

-1 474
-1 494

9 274

8 133

-1 910
0
202

-1 740
0
246

0
-1 708

0
-1 494

Skatt på årets
resultat, tkr

Koncernen
Aktuell skatt
Uppskjuten
skatt

Redovisat resultat före skatt
Skatt beräknad enl gällande skattesats
(20,6%)
Skatteeffekt ej avdragsgilla kostnader
Skatteeffekt ej skattepliktiga intäkter
Skatteeffekt av minskat
underskottsavdrag
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Not 7
Byggnader och mark, tkr
Koncernen
Ingående anskaffningsvärden
Årets förändringar
Omklassificering anläggningstyp
Inköp och aktiveringar
Försäljningar och utrangeringar
Omklassificeringar pågående arbete
Utgående ackumulerade anskaffn.värden

2021-12-31

2020-12-31

909 942
0

832 551
3 454

8 250

6 263

79 274
997 466

67 674
909 942

-250 061

-234 005

-18 247

-16 057

-268 308

-250 062

Ingående nedskrivningar
Årets
förändring
Försäljningar och utrangeringar
Nedskrivningar
Utgående ackumulerade nedskrivningar

-67 715

-65 215

-24 000
-67 715

-2 500
-67 715

Utgående restvärde enligt plan

661 442

592 165

Ingående avskrivningar
Årets förändringar
Omklassificering anläggningstyp
Avskrivningar
Försäljningar och utrangeringar
Utgående ackumulerade avskrivningar

Not 8

24 000

Maskiner o andra tekniska anläggningar, tkr
2021-12-31 2020-12-31

Koncernen
Ingående anskaffningsvärden
Årets förändringar
Inköp och aktiveringar
Försäljningar och utrangeringar
Omklassificering anläggningstyp
Omklassificeringar pågående arbete
Utgående ackumulerade anskaffn.värden
Ingående avskrivningar
Årets förändringar
Avskrivningar
Försäljningar och utrangeringar
Omklassificering anläggningstyp
Utgånde ackumulerade avskrivningar
Utgående restvärde enligt plan

357 252
0
5 381
-329
0
5 270
367 574

334 148
0
15 653
0
0
7 451
357 252

-213 364
0
-7 883
64
0
-221 184

-206 096

146 390

143 887

-7 271
0
0
-213 366
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Not 9

Inventarier, verktyg, installationer, fordon, tkr
2021-12-31 2020-12-31

Koncernen
Ingående anskaffningsvärden
Årets förändringar
Tillkommande andel
Inköp och aktiveringar
Försäljningar och utrangeringar
Omklassificeringar
Utgående ackumulerade anskaffnvärden
Ingående avskrivningar
Årets förändringar
Tillkommande andel
Avskrivningar
Försäljningar och utrangeringar
Utgånde ackumulerade avskrivningar
Utgående restvärde enligt plan

Not 10
Pågående arbeten, tkr
Koncernen
Ingående
värde
Under året nedlagda kostnader
Under året genomförda aktiveringar
Under året ianspråkstagna medel
Försäljningar
Utgående
värde

27 525

33 063

1 630
-2 614
259
26 800

2 047
-7 585
27 525

-20 583

-25 932

-2 195
2 529
-20 249

-2 119
7 468
-20 583

6 551

6 943

2021-12-31

2020-12-31

64 788
55 890
-84 089
0
0

80 123
64 070
-79 404
0
0

36 589

64 789

Not 11
Andra långfristiga värdepappersinnehav, tkr
Koncernen
2021-12-31
2020-12-31
SABO
Byggnadsförsäkringsaktiebolag,
aktier
0
50
HBV Husbyggnadsvaror Förening
Upa, andelar
40
40
Ägarintressen i övriga företag
74
74
Andra långfristiga fordringar
1 242
450
Andelar vindkraft
2 034
2 034
3 390
2 648
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Fortsättning not 11

Ingående anskaffningsvärde
Tillkommande fordringar
Utgående ackumulerade
anskaffningsvärden

Specifikation andra långfristiga värdepappersinnehav,
tkr
2021
2020
2021
2020
Koncernen Koncernen Moderbolag Moderbolag
2 648
2 648
0
0
742
0

Utgående redovisat värde

Not 12
Koncernen
Förutbetalda
kostnader
Upplupna intäkter

3 390

2 648

0

0

3 390

2 648

0

0

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
2021-12-31
2020-12-31
5 048
41 313
46 361

4 188
7 086
11 274

Not 13
Checkräkningskredit
Koncernen har en totalt beviljad checkräkningskredit om 21 000 000 kr som per
balansdagen inte nyttjas av något bolag i koncernen.

Not 14
Antal aktier
Not 15

Antal aktier och kvotvärde

Antal aktier
2 650

Kvotvärde
1 000

Disposition av vinst eller förlust

Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel (belopp i kronor:)
Överkursfond
Årets vinst

11 900 000
0
11 900 000

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att i ny räkning överförs

11 900 000

Not 16
Uppskjuten skatt, tkr
Koncernen
Uppskjuten skatt enligt koncernkonsolidering

2021-12-31
13 639

2020-12-31
11 948
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Not 17
Upplåning, tkr
Koncernen
Räntebärande skulder
Långfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut
Förfallotider
Den del av långfristiga skulder som förfaller till
betalning senare än fem år efter balansdagen
Skulder till kreditinstitut

2021-12-31

2020-12-31

480 137

646 238

175 300

230 800

Not 18
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter, tkr
Koncernen
2021-12-31 2020-12-31
Upplupna semesterlöner
5 849
5 571
Upplupna sociala avgifter
1 455
1 404
Upplupna räntekostnader
244
252
Anslutningsavgifter
32 667
30 318
Förutbetalda hyresintäkter
3 074
2 622
Övriga poster
18 245
12 346
Summa
61 534
52 513
Not 19
Specifikation andelar i koncernföretag
Moderbolaget
RösträttsAntal
Bokfört
Namn
andel
andelar
värde, tkr
Barken Vatten & Återvinning AB
100%
600
3 000
Bärkehus AB
100%
7 000
11 000
Smedjebacken Energi AB
100%
24 000
24 850
38 850
Eget Resultat
kapital, tkr
tkr Säte
Barken Vatten & Återvinning AB
2 350
-650 Smedjebacken
Bärkehus AB
62 418
-481 Smedjebacken
Smedjebacken Energi AB
28 350
38 Smedjebacken

Not 20

Eventualförpliktelser, tkr

Koncernen
Garantiförbindelse till Fastigo
Summa ansvarsförbindelser

2021-12-31
521

2020-12-31
467

521

467
20

Not 21

Ställda säkerheter

Koncernen
Det finns inga ställda säkerheter inom koncernen

21

Resultat- och balansräkning kommer att föreläggas årsstämman 2022-04-13 för fastställelse.

Smedjebacken 2022-04-12

_______________________
Fredrik Rönning
Ordförande

________________________
Susanne Hedman Jensen
VD

_______________________
Ingemar Hellström

________________________
Solweig Nyrede

_______________________
Jan Tholerus

________________________
Charlotta Gunnarsson

Vår revisionsberättelse har lämnats den 2022-04-13
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

_______________________

Johan Tingström
Auktoriserad revisor
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Bolagsstyrningsrapport 2021 Smedjebackens Kommuns Förvaltnings AB
Inledning
De kommunala bolagen ska, enligt förslag till bolagspolicy, årligen upprätta en särskild
rapport om bolagsstyrningsfrågor för att säkerställa kommunstyrelsens uppsiktsplikt över
bolagen. Rapporten ska avges av bolagets styrelse och innehålla nedanstående angivna
områden.

Ägarförhållanden
Samtliga aktier innehas av Smedjebackens Kommun, org nr 212000-2205.

Beskrivning av bolagets verksamhet
Bolaget ska övergripande samordna de kommunala bolagens verksamheter genom att äga och
förvalta aktier och andelar i kommunala företag inom Smedjebackens kommun och därmed
förenlig verksamhet.

Verksamhetsmål och ändamålet med bolagets verksamhet
Ändamålet med bolagets verksamhet är att med beaktande av lokaliserings- och
självkostnadsprinciperna äga och förvalta aktier och andelar i kommunala företag inom
Smedjebackens kommun och därmed förenlig verksamhet.
Bolaget ska eftersträva följande verksamhetsmål:
- Bolaget ska utöva kommunens styrfunktion över dotterföretagen
- Bolaget ska ta initiativ till att genomföra de samordningsåtgärder, som ger bästa möjliga
kostnadseffektivitet både på kort och lång sikt och att kommunens resurser nyttjas på
bästa sätt.
- Bolaget ska i samverkan med det omgivande samhället och i en helhet medverka till att
utveckla Smedjebacken.
Ekonomiska mål och krav fastställs av kommunstyrelsen. Inga ekonomiska mål och krav
fanns beslutade för 2021.
Styrelsen för Smedjebackens Kommun Förvaltnings AB (SKF AB) anser att bolaget bedrivit
sin verksamhet under 2021 i förenlighet med det kommunala ändamålet och inom ramen för
de kommunala befogenheterna.

Smedjebackens kommun  777 81 Smedjebacken  E-post  kommun@smedjebacken.se
Telefon: 0240-66 00 00  Telefax: 0240-742 41  Bankgiro:820-9538  Org.nr: SE2120002205  Säte Smedjebacken

2022-04-05

Utvärdering av styrelsearbetet
Styrelsen för SKF AB, som utses av kommunfullmäktige består av fem ordinarie ledamöter
och fem suppleanter.
Under 2021 har tre styrelsemöten hållits.
Närvaron registreras nedan:
Ordförande, Fredrik Rönning har varit närvarande 3 av 3 möten.
Ingemar Hellström, har varit närvarande 3 av 3 möten.
Jan Tholerus, har varit närvarande 3 av 3 möten.
Helena Andersson har varit närvarande 3 av 3 möten.
Lotta Gunnarsson har varit närvarande 2 av 3 möten.
Birgitta Eriksson-Granqvist har varit närvarande 1 av 3 möten.
Styrelsens bedömning är att nuvarande arbetsformer fungerar tillfredställande.

Under året har följande väsentliga beslut tagits
2021-04-06 § 1
2021-04-06 § 2
2021-11-23 § 3

Styrelsens arbetsordning
VD-instruktion
Förslag till extra bolagsstämma om nyemission

Intern kontroll – uppfyllande av bolagets ändamål
Styrelsen ansvarar för bolagets interna kontroll vilket syftar till att säkerställa att den
finansiella rapporteringen är tillförlitlig. I SKFs fall består rapporteringen av
årsredovisningen. Bolaget interna kontroll syftar också till att verksamheten bedrivs
ändamålsenligt och effektivt samt att lagar, förordningar och interna regelverk fäljs. Med
interna regelverk avses främst ägardirektiv och av ägaren beslutade mål.
Viktiga väsentliga händelser i bolaget beskrivs i årsredovisningen under ”Väsentliga
händelser”
Styrelsen för SKF AB anser att bolaget bedrivit sin verksamhet under 2021 i förenlighet med
det kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.
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§ 53

Dnr 2022/00180

Årlig uppföljning av det systematiska
arbetsmiljöarbetet SAM
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Återrapportering av den årliga uppföljningen av det systematiska
arbetsmiljöarbetet godkänns.
Ärendebeskrivning
Enligt kommunens rutiner för det systematiska arbetsmiljöarbetet ska årlig
uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet genomföras inom
samtliga förvaltningar. Uppföljningen ska genomföras i början av det nya
året på samtliga nivåer inom samverkansavtalet.
Cesam, kommunens samverkansgrupp på kommunnivå, har det övergripande
ansvaret för hur samverkansorganisationen fungerar och att arbetet
kontinuerligt följs upp. Cesam är tillika skyddskommitté enligt 6 kap. 9 §
arbetsmiljölagen och har till uppgift att följa upp det systematiska
arbetsmiljöarbetet inom hela organisationen.
De förtroendevalda är kommunens främsta arbetsgivarföreträdare och har det
yttersta ansvaret för arbetsmiljön. De förtroendevalda delegerar
arbetsmiljöuppgifter till chefer som, tillsammans med medarbetarna,
ansvarar för det praktiska arbetsmiljöarbetet. De förtroendevalda i varje
nämnd med verksamhetsansvar ansvarar för uppföljning av det systematiska
arbetsmiljöarbetet.
Årlig uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete
Cesam har tagit del av förvaltningarnas årliga uppföljning av systematiska
arbetsmiljöarbete. Utifrån uppföljningarna har en handlingsplan
sammanställts som förslag på förbättringar av arbetsmiljöarbetet.
Handlingsplanen har samverkats i Cesam den 23 mars 2022.
Förbättringsåtgärder som föreslås i handlingsplanen är:
 Fastställa mål och arbeta med den organisatoriska och sociala
arbetsmiljön.
 Schemalägga skyddsronder och att genomföra dessa.
 Implementera beslutade rutiner för systematiskt arbetsmiljöarbete,
SAM.
 Göra samverkansavtalet känt på arbetsplatserna.
 Gemensamt med fackliga organisationer verka för att skyddsombud
finns på arbetsplatserna.
 Ta fram rutin och genomföra utbildning i första hjälpen och krisstöd.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

1(2)
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Åtgärderna behöver genomföras på såväl kommunövergripande nivå som
på förvaltnings- och arbetsplatsnivå.
Handlingsplanen och åtgärderna följs upp kontinuerligt under året i Cesam
samt i den årliga uppföljningen i februari 2023.
_____
Beslutsunderlag
Personalchefens tjänsteskrivelse
Handlingsplan årlig uppföljning av SAM

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Datum

Referens

2022-04-12

KS

Personalavdelningen
Ann-Sofie Westman,
ann-sofie.westman@smedjebacken.se
Kommunstyrelsen

Förslag till beslut
Återrapportering av den årliga uppföljningen av det systematiska
arbetsmiljöarbetet godkänns.
Ärendebeskrivning
Enligt kommunens rutiner för det systematiska arbetsmiljöarbetet ska årlig
uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet genomföras inom
samtliga förvaltningar. Uppföljningen ska genomföras i början av det nya
året på samtliga nivåer inom samverkansavtalet.
Cesam, kommunens samverkansgrupp på kommunnivå, har det övergripande
ansvaret för hur samverkansorganisationen fungerar och att arbetet
kontinuerligt följs upp. Cesam är tillika skyddskommitté enligt 6 kap. 9 §
arbetsmiljölagen och har till uppgift att följa upp det systematiska
arbetsmiljöarbetet inom hela organisationen.
De förtroendevalda är kommunens främsta arbetsgivarföreträdare och har det
yttersta ansvaret för arbetsmiljön. De förtroendevalda delegerar
arbetsmiljöuppgifter till chefer som, tillsammans med medarbetarna,
ansvarar för det praktiska arbetsmiljöarbetet. De förtroendevalda i varje
nämnd med verksamhetsansvar ansvarar för uppföljning av det systematiska
arbetsmiljöarbetet.
Årlig uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete
Cesam har tagit del av förvaltningarnas årliga uppföljning av systematiska
arbetsmiljöarbete. Utifrån uppföljningarna har en handlingsplan
sammanställts som förslag på förbättringar av arbetsmiljöarbetet.
Handlingsplanen har samverkats i Cesam den 23 mars 2022.
Förbättringsåtgärder som föreslås i handlingsplanen är:


Fastställa mål och arbeta med den organisatoriska och sociala
arbetsmiljön.



Schemalägga skyddsronder och att genomföra dessa.



Implementera beslutade rutiner för systematiskt arbetsmiljöarbete,
SAM.



Göra samverkansavtalet känt på arbetsplatserna.



Gemensamt med fackliga organisationer verka för att skyddsombud
finns på arbetsplatserna.



Ta fram rutin och genomföra utbildning i första hjälpen och krisstöd.

Datum

Smedjebackens kommun

2021-04-12

Sida

KS

Åtgärderna behöver genomföras på såväl kommunövergripande nivå som på
förvaltnings- och arbetsplatsnivå.
Handlingsplanen och åtgärderna följs upp kontinuerligt under året i Cesam
samt i den årliga uppföljningen i februari 2023.
Beslutsunderlag

Handlingsplan årlig uppföljning av SAM, 2022-03-23.

Ann-Sofie Westman
Personalchef

Beslutet ska skickas till
"[Skriv text här]"

2(2)

Dokumentnamn

Handlingsplan årlig uppföljning av SAM.
Företag

Datum

Smedjebackens kommun

2022-03-23

Deltagare

Framtagen av

Cesam

Ann-Sofie Westman och deltagarna
vid mötet.

Område

Prioritet
låg
med

Version

Godkänd av

Åtgärd

Ansvarig för
utförande

Klart när?

hög

Sätta mål och arbeta med den organisatoriska och
sociala arbetsmiljön. (Centralt, förvaltning och
verksamhetsnivå).
Schemalägga skyddsronder och genomföra
dessa.

x

Uppföljning och kartläggning av OSA målen i förvaltningarna.
Förvaltningarna arbetar med OSA målen på arbetsplatserna.

FC rapporterar till
Cesam

Uppföljning
juni 2022

x

x

Göra samverkansavtalet känt i verksamheterna

x

Vid APT

FC
Förvaltningssamverkan
FC
Respektive chef
FC
Respektive chef
Respektive chef

Uppföljning
juni 2022

Rutiner för SAM

Schemalägga och följa upp att skyddsronder genomförs.
Ta fram rutin för vilka som ska ta del av uppföljning och hur, i de fall
skyddsombud saknas.
Göra rutiner kända i förvaltningarna och verksamheter

Skyddsombud saknas
Första hjälpen och krisstöd

x
x

Huvudskyddsombud ska kontaktas om skyddsombud saknas på
arbetsplatsen. Hur får vi fler skyddsombud?
Rutin för utbildning.

Respektive chef
Räddningschef

Kontrol
l utfört.
Datum.

Uppföljning
juni 2022
Uppföljning
juni 2022
Uppföljning
juni 2022
Uppföljning
juni 2022

1
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§ 51

Dnr 2022/00188

Överlåtelse drift- och underhållsavtal
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Smedjebackens kommun ingår avtal med Backsmedjan KB om att
drift- och underhållsavtal för fastigheten Smedjebacken 4:7 överförs
till kommanditbolaget.
2. Avtalet undertecknas av kommunens firmatecknare.
Ärendebeskrivning
Smedjebackens kommun och dåvarande Landstiget Dalarna ingick i
december 2007 ett avtal om att kommunen skulle ansvara för drift och
underhåll för fastigheten Smedjebacken 4:7. Detta utifrån de bestämmelser
som Nordisk Renting satt upp i hyresavtalen gentemot kommunen och
landstinget.
Det är nu aktuellt att göra en överlåtelse så att Backsmedjan KB ersätter
kommunen som part i driftavtalet. Region Dalarna kvarstår fortsatt som den
andra parten. Region Dalarna har godkänt att denna överlåtelse görs.
_____
Beslutsunderlag
Koncernekonomichefens tjänsteskrivelse
Överlåtelseavtal - Smedjebackens Kommun och Backsmedjan KB
Drift och underhållsavtal med tilläggsavtal – daterade 2007 och 2015

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

1(1)
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Datum

Referens

2022-04-19

KS282 2022/00188

Ekonomiavdelningen
Jonas Källman,
jonas.kallman@smedjebacken.se
Kommunstyrelsen

Överlåtelse drift- och underhållsavtal
Förslag till beslut
Smedjebackens Kommun ingår avtal med Backsmedjan KB om att drift- och
underhållsavtal för fastigheten Smedjebacken 4:7 överförs till
kommanditbolaget.
Avtalet undertecknas av kommunens firmatecknare.
Ärendebeskrivning
Smedjebackens Kommun och dåvarande Landstiget Dalarna ingick i
december 2007 ett avtal om att kommunen skulle ansvara för drift och
underhåll för fastigheten Smedjebacken 4:7. Detta utifrån de bestämmelser
som Nordisk Renting satt upp i hyresavtalen gentemot kommunen och
landstinget.
Det är nu aktuellt att göra en överlåtelse så att Backsmedjan KB ersätter
kommunen som part i driftavtalet. Region Dalarna kvarstår fortsatt som den
andra parten. Region Dalarna har godkänt att denna överlåtelse görs.
Beslutsunderlag

Överlåtelseavtal - Smedjebackens Kommun och Backsmedjan KB
Drift och underhållsavtal med tilläggsavtal – daterade 2007 och 2015

Jonas Källman
Koncernekonomichef

Beslutet ska skickas till
Bärkehus AB

Överlåtelse av drift- och underhållsavtal
(1)

Smedjebackens kommun, org.nr 212000-2205, (”Kommunen”), och

(2)

Backsmedjan KB, org.nr 969694-8901, (”Fastighetsbolaget”).

1

BAKGRUND

1.1

Region Dalarna, org.nr 232100-0180, och Kommunen har i december 2007
ingått ett avtal om drift och underhåll för fastigheten Smedjebacken 4:7 i
Smedjebackens kommun (”Driftavtalet”). Driftavtalet ingicks med anledning av
att Region Dalarna och Kommunen förhyrde samtliga ytor inom fastigheten och
syftet var att Kommunen mot ersättning skulle ansvara för drift och underhåll av
fastigheten.

1.2

Fastighetsbolaget är lagfaren ägare till fastigheten. Vid tidpunkten för att
Driftavtalet ingicks ägdes samtliga andelar i Fastighetsbolaget av en – i
förhållande till Kommunen – extern part. Kommunen har den 12 januari 2022
förvärvat samtliga andelar i Fastighetsbolaget.

1.3

Mot ovan bakgrund är parterna överens om följande.

2

ÖVERENSKOMMELSE
Kommunen överlåter samtliga rättigheter och skyldigheter enligt Driftavtalet till
Fastighetsbolaget med verkan från den 1 juli 2022. Fastighetsbolaget ersätter
därmed Kommunen som part i Driftavtalet.

Detta avtal har undertecknats elektroniskt med BankID.

Smedjebackens kommun

Backsmedjan KB

_______________________

_______________________

Fredrik Rönning

Ingmar Hellström

_______________________

_______________________

Jonas Källman

Cia Ferner Kny

Genom undertecknande av denna handling godkänner Region Dalarna överlåtelsen av
Driftavtalet enligt ovan.

Region Dalarna

_______________________
Kristina Appelberg

2
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§ 52

Dnr 2022/00187

Ägardirektiv och bolagsordning för WBAB
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i
kommunfullmäktige
1. Reviderad bolagsordning för WBAB godkänns.
2. Reviderade ägardirektiv för WBAB godkänns.
Ärendebeskrivning
Ägardirektiv och bolagsordning för WBAB behöver uppdateras med
skrivningen om att bolaget ska följa Smedjebackens kommuns beslutade
policys och riktlinjer då bolaget har sitt säte där. Detta är nu gjort i de nya
förslagen till ägardirektiv och bolagsordning.
_____
Beslutsunderlag
Koncernekonomichefens tjänsteskrivelse
Ägardirektiv WBAB
Bolagsordning WBAB

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

1(1)
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Datum

Referens

2022-04-19

KS107 2022/00187

Ekonomiavdelningen
Jonas Källman,
jonas.kallman@smedjebacken.se
Kommunstyrelsen

Ägardirektiv och bolagsordning för WBAB
Förslag till beslut
Förslag till ägardirektiv och bolagsordning för WBAB godkännes
Ärendebeskrivning
Ägardirektiv och bolagsordning för WBAB behöver uppdateras med
skrivningen om att bolaget ska följa Smedjebackens Kommuns beslutade
policys och riktlinjer då bolaget har sitt säte där. Detta är nu gjort i det nya
förslagen till ägardirektiv och bolagsordning.
Beslutsunderlag

Ägardirektiv - förslag
Bolagsordning - förslag

Jonas Källman
Koncernekonomichef

Beslutet ska skickas till
WBAB

Ägardirektiv för WBAB WessmanBarken Vatten & Återvinning AB
Org. nr 559031-4380
Godkänd av kommunfullmäktige i Smedjebacken 2022-XX-XX § XX och Ludvika 2022-XX-XX
§XX och antagen av bolagsstämman 2022-XX-XX §XX
För den verksamhet som bedrivs i kommunerna Ludvika och Smedjebackens VA- och
återvinningsverksamhet, nedan kallat Bolaget, gäller dessa särskilda ägardirektiv.
1. Bolaget som en del av den kommunala organisationen
Bolaget ägs, direkt eller via bolag, av Ludvika och Smedjebackens kommun och är en del av
kommunernas verksamhet. Bolaget ska i sin verksamhet beakta detta.
Det ankommer på bolagets styrelse och verkställande direktör att följa utfärdade direktiv
förutsatt att de inte står i strid med tvingande bestämmelser i aktiebolagslagen eller annan
lag eller författning.
Förutom av lag och författning regleras bolagets verksamhet och bolagets förhållande till
kommunen genom:
•

aktieägaravtal

•

bolagsordning

•

dessa ägardirektiv

•

av fullmäktige och av kommunstyrelsen utfärdade särskilda direktiv beträffande
verksamheten i den egna kommunen

•

förekommande avtal mellan kommunen och bolaget

2. Kommunernas insyn och ledningsfunktion
Bolagets verksamhet står under uppsikt av respektive kommuns kommunstyrelse.
Kommunstyrelsen utövar kommunens ledningsfunktion i enlighet med kommunstyrelsens
reglemente.
Kommunstyrelsen ska ges den information och tillställas de handlingar och räkenskaper som
den begär. Rutiner för att informera bolaget om denna skyldighet åligger kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsens granskningsrätt och bolagets informationsskyldighet omfattar inte
handling eller förhållande för vilket gäller sekretess enligt lag.
Bolaget erinras om att kommunstyrelsen i respektive kommun enligt kommunallagen 6 kap
9-10 §§ har att fatta årliga beslut i samband med att bokslutet behandlas huruvida
verksamheten varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom
ramen för de kommunala befogenheterna.
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3. Ändamål med bolagets verksamhet
Bolagets verksamhet regleras främst av bolagsordning och aktieägaravtal och får inte
bedriva verksamhet som inte är förenlig med dessa. Bolaget får inte heller bedriva spekulativ
verksamhet eller verksamhet som inte är förenlig med den kommunala kompetensen.
Kommunernas syfte med att driva verksamheten tillsammans i bolagsform är att säkerställa
kompetensförsörjning, åstadkomma effektivitetsvinster till gagn för ägarna och de som
utnyttjar bolagets tjänster samt säkerställa en långsiktigt effektiv och kundorienterad
verksamhet, som bättre möter framtidens krav och behov än vad var och en av kommunerna
klarar.
Bolaget ska vidare;
•

arbeta för att bidra till delägande kommuners övergripande mål och visioner,

•

ansvara för att ta fram förslag på taxekonstruktioner, ABVA samt renhållningsordning
(föreskrifter och avfallsplan),

•

aktivt bidra till att kommunerna har en aktuell VA-planering,

•

ansvara för att identifiera behov av avtal mellan bolag och kommuner i frågor av
gemensamt intresse

Bolaget ska ha en 4-årig rullande affärsplan eller motsvarande som uppdateras årligen till
stöd för styrelsen och VD att utveckla och förvalta bolaget utifrån ägarnas krav och
förväntningar. Affärsplanen ska vara utformad så att det går att följa upp målen, punkt 4, på
ett ändamålsenligt sätt baserat på gängse branschstatistik.
Affärsplanen ska vara beslutad senast 31 mars så att den kan ligga till grund för parternas
budgetarbete. Affärsplanen ska gälla under samma mandatperiod som styrelsen med
överlappning så att tillträdande styrelse beslutar om ny affärsplan under sitt första
verksamhetsår.
Då bolaget har sitt säte i Smedjebackens kommun ska bolaget följa kommunens beslutade
policys och riktlinjer.
Bolaget erhåller administrativt stöd från värdkommunen.
4. Mål
Kommunernas mål gällande bolagets verksamhet är följande;
•

Säkerställa en långsiktigt effektiv och klimatriktig VA och avfallsverksamhet
– arbeta förebyggande så att nuvarande och kommande generationer säkerställs
en god försörjning av VA- och avfallsverksamhet
– god ekonomisk hushållning med långsiktig ekonomisk planering
– lägre kostnadsutvecklingen än vad som varit fallet utan gemensam organisation
– rationell drift med enhetlig teknisk standard ur driftsynpunkt
– arbeta för att uppnå nationella, regionala och lokala miljömål inom bolagets
ansvarsområden med särskild fokus på klimat- och energimål
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– verka för att regional samverkan utvecklas
•

Skapa en effektiv och rationell organisation som är dimensionerad utifrån behoven
– organisationen (inklusive beredskap) ska vara anpassad så att optimal effektivitet
uppnås med beaktande av bolagets uppdrag och marknadsförutsättningar
– så långt möjligt samordna administrativa resurser med kommunkoncern
– verka för koncernnytta i kommunen där bolagets intressen kan komma att
avvägas mot koncernens intressen

•

Underlätta kompetensförsörjning inklusive nyrekrytering
– identifiera strategiska kompetensbehov och arbeta för att säkerställa dessa
– avväga omfattningen av egen kompetens utifrån uppdraget och
marknadsförutsättningarna så att optimal effektivitet uppnås.
– verka för likabehandling

•

Bidra till kommunens utveckling gällande boendemiljöer och service
– utgöra parternas kompetens inom VA och avfall
– delta i olika arbetsgrupper i Smedjebackens och Ludvika kommun för att hantera
övergripande frågor kring VA- och avfallsplanering både i ett långsiktigt men även
i ett kortsiktigt/projektbaserat perspektiv.
– i all verksamhet agera serviceinriktat

5. Grundläggande principer för bolagets verksamhet
Anläggningsägare svarar för investeringar i egna VA- och avfallsanläggningar med tillhörande
anordningar som också i förhållande till bolaget har ansvaret för att försäkra egna
anläggningar, ledningar och övrig egen egendom.
Bolaget ska teckna erforderliga ansvarsförsäkringar och svara för arbetsmiljölagens krav.
Anläggningsägare ska förse bolaget med erforderliga fullmakter för uppdragets fullgörande
och godkänna av bolaget utfärdade erforderliga attest- och inköpsinstruktioner för personal
inom bolaget som berörs av uppdraget.
Bolaget fakturerar anläggningsägare dess kostnader á conto i förskott, baserat på respektive
huvudmans budget för verksamhetsåret.
Bolaget ansvarar för all ekonomisk hantering kopplat till för kommunernas ansvar enligt LAV
och kommunens avfallsansvar enligt miljöbalken med särredovisning för respektive kommun
och verksamhet (VA respektive återvinning). Anläggningsägare ska delge bolaget de underlag
som bolaget kräver för att kunna fullfölja åtagandet (främst kapitalkostnader).
Avvikelser från budget eller andra kalkyler, som inte kan anses som oväsentliga, ska
omgående av bolaget anmälas till anläggningsägare.
Bolaget äger rätt att vid marknadsföring av uppdragsgivares verksamheter, fakturering och
kundtjänst använda sitt eget firmanamn, logotyper eller andra näringskännetecken.
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6. Styrelse
Ansvaret för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter åvilar enligt
aktiebolagslagen bolagets styrelse.
Styrelsen har att fortlöpande se över och anpassa organisationen så att den på bästa sätt ska
stödja bolagets ändamål.
Styrelsen ska ansvara för att styrelseledamöterna erhåller erforderlig utbildning för
uppdraget.
Styrelsen ska årligen utvärdera sitt eget arbete. Utvärderingen ska minst omfatta om
styrelsen saknar någon kompetens för att kunna utföra sina uppgifter, om dess arbetsformer
fungerar och om den är organiserad på lämpligt sätt när det gäller eventuell
arbetsfördelning. Om styrelsen kommer fram till att det finns brister som behöver åtgärdas
ska styrelsen åtgärda bristerna eller anmäla dem till bolagets aktieägare (kommunstyrelsen).
Styrelsen ska årligen utvärdera verkställande direktörens insatser, varvid endast styrelsens
ledamöter ska närvara.
7. Underställningsplikt
Bolaget ansvarar för att kommunfullmäktige får ta ställning innan sådana beslut i
verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas.
Kommunfullmäktiges fattar beslut i frågor om:
a) bildande och förvärv samt avyttring av hel- eller delägt dotterbolag,
b) planer på ny eller ändrad inriktning av bolagets verksamhet,
c) köp, försäljning och/eller större investeringar (> 100 prisbasbelopp)
d) ändring av bolagsordning, aktieägaravtal och ägardirektiv
e) övriga frågor av principiell beskaffenhet eller av större vikt.
8. Budget och handlingsprogram
Bolaget ska årligen fastställa investerings- och verksamhetsplaner för de närmaste fyra
räkenskapsåren, varav det första fastställs i form av en budget. Förslag ska delges ägarna
senast under juni året före budgetåret.
9. Kapitalförvaltning
Styrelsen ska tillse att bolagets medelsförvaltning sker på ett effektivt sätt och med
tillfredsställande säkerhet.
10. Årsredovisning och bolagsstämma
Uttalandet i redovisningens förvaltningsberättelse ska vara så utformat att det kan läggas till
grund för lekmannarevisorernas granskning liksom kommunstyrelsens uppsikt och beslut
enligt kommunallagen 6 kap. 9- 10 §§.
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11. Informationsskyldighet
Bolaget ska hålla respektive ägare väl informerad om sin verksamhet. En del av denna
information ska lämnas i form av dels budget för kommande år enligt punkt 7 ovan, dels
ekonomisk och verksamhetsmässig uppföljning relaterad till innevarande års budgeterade
verksamhet.
Det åligger vidare bolaget att till respektive ägare snarast översända:
a) en ekonomisk och verksamhetsmässig rapport efter 8 månader innehållande en
årsprognos. Rapporten ska vara relaterad till innevarande års budgeterade verksamhet.
b) protokoll från bolagsstämma
c) protokoll från styrelsesammanträde
d) bolagets årsredovisning
f) revisionsberättelse
12. Ägardialog
Bolaget ska aktivt verka för att dialog med representanter för delägare och dess
kommunledningar hålls kontinuerligt där frågor av strategiskt, gemensamt intresse
behandlas. Vid dessa möten ska bolaget redovisa uppföljning och planerade insatser med
anledning av ägardirektiv och affärsplan samt ekonomisk uppföljning. Redovisning av
jämförelser med branschen i övrigt av nyckeltal och taxor ska ske vid ett tillfälle per år.
13. Dialog kommunala verksamheter
Bolaget ska verka för att möten med alla ägares högsta tjänstemän hålls kontinuerligt i syfte
att underlätta planering och genomförande av projekt i frågor av gemensamt och
kommunövergripande intresse i syfte att underlätta kommunal planering och kommunala
projekt där VA och avfallshantering berörs.
14. Allmänhetens rätt att ta del av bolagets handlingar
Bolaget omfattas enligt lag av offentlighetsprincipen. Frågan om utlämnande av allmän
handling avgörs av verkställande direktören eller annan person om VD så beslutar.
Allmänna handlingar ska förvaras enligt fastställd arkivbildningsplan.
För utlämnande av allmänna handlingar ska avgift uttas enligt antagen taxa i bolaget.
15. Instruktion för verkställande direktör
Styrelsen har enligt aktiebolagslagen att meddela riktlinjer och anvisningar för verkställande
direktörens handhavande av den löpande förvaltningen. Sådana riktlinjer och anvisningar
ska utformas skriftligt i instruktion till verkställande direktören. Styrelsen ska tillse att
instruktionen omprövas mot bakgrund av ändrade förhållanden och vunna erfarenheter.
I instruktionen ska anges de inom bolaget förekommande ärenden som med hänsyn till
arten och omfattningen av bolagets verksamhet är att hänföra till löpande förvaltning och
således ska omfattas av verkställande direktörens kompetens.
I instruktionen ska anges i vilken omfattning verkställande direktören, för styrelsen ska
anmäla beslut hen fattat. De sålunda anmälda besluten ska upptas i styrelseprotokoll.
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16. Arbetsordning för styrelsen
Styrelsen ska enligt aktiebolagslagen årligen fastställa en skriftlig arbetsordning. I
arbetsordningen ska anges hur arbetet ska fördelas mellan styrelsens ledamöter och hur ofta
styrelsen ska sammanträda.
17. Förvaltningsberättelsen
Bolagets styrelse ska årligen i förvaltningsberättelsen, utöver vad aktiebolagslagen stadgar,
redovisa hur verksamheten bedrivits och utvecklats mot bakgrund av det i bolagsordningen
och dessa direktiv antagna syftet och ramarna med densamma.
Uttalandet ska vara så utformat att det kan läggas till grund för lekmannarevisorernas
granskning liksom för kommunstyrelsens uppsikt enligt kommunallagen 6 kap. 9-10 §§.
18. Revision
Bolagets revisorer ska, utöver vad aktiebolagslagen stadgar, mot bakgrund av det
kommunala syftet med bolagets verksamhet, pröva huruvida denna utövats på ett
ändamålsenligt och från ekonomisk synvinkel tillfredsställande sätt. Revisionsrapporten ska
innehålla uttalande om hur denna prövning utfallit samt om bolagets utveckling mot
bakgrund av uppställda mål.
Bolagets lekmannarevisorer ska, mot bakgrund av det kommunala ändamålet med bolagets
verksamhet, pröva huruvida denna utövats på ett ändamålsenligt sätt. Bestämmelser om
innehållet och den tidpunkt då lekmannarevisorns granskningsrapport ska lämnas till
bolagets styrelse återfinns i aktiebolagslagen.
19. Lekmannarevisionens granskningsrapport
Det åligger lekmannarevisionen att i årligen i sin granskningsrapport yttra sig om huruvida
bolaget bedrivits på ett ändamålsenligt sätt utifrån det syfte som angivits i bolagsordningen
och i detta ägardirektiv, liksom de kommunala befogenheter som utgör ram för
verksamheten.
Lekmannarevisionen ska snarast uppmärksamma ägaren på om bolaget brister i de
avseenden som omnämns i första stycket.
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Bolagsordning för WBAB WessmanBarken Vatten & Återvinning AB
Org. nr 559031-4380
Godkänd av kommunfullmäktige i Smedjebacken 2022-XX-XX § XX och Ludvika 2022-XX-XX
§XX och antagen av bolagsstämman 2022-XX-XX §XX.
§ 1 Bolagets firma
Bolagets firma är WBAB WessmanBarken Vatten & Återvinning AB.
§ 2 Styrelsens säte
Styrelsen ska ha sitt säte i Smedjebackens kommun, Dalarnas län. Då bolaget har sitt säte i
Smedjebackens kommun ska bolaget följa kommunens beslutade policys och riktlinjer.
§ 3 Föremål för bolagets verksamhet
Bolagets verksamhet ska vara, att för kommuner eller kommunala företag som är ägare av
bolaget ombesörja:
•

verksamhet enligt lagen om allmänna vattentjänster innefattande produktion och
distribution av dricksvatten samt avledning och omhändertagande av avloppsvatten
enligt gällande lagar och myndighetskrav

•

åtaganden enligt miljöbalken avseende hushållsavfall och därmed jämförligt avfall

•

drift, skötsel och underhåll av anläggningar som ingår i allmän VA-anläggning samt
återvinningsanläggningar

•

genomföra av ägare beslutade investeringar

•

administration, ekonomi, marknadsföring och kundtjänst inom allmän VA-försörjning
och kommunalt ansvar för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall, samt i
förekommande fall verksamhetsavfall

Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelats inom tillämplig lagstiftning av
sina ägare. Verksamheten ska bedrivas i ägarnas ställe.
Bolaget ska tillhandahålla ägarna kvalificerad kompetens inom vatten och avlopp samt
avfallshantering samt vid anfordran medverka vid den fysiska planeringen i dylika
hänseenden.
Bolaget ska kunna driva verksamhet jämförlig med ovanstående verksamhet, antingen i egen
regi eller genom att köpa in vissa delar av tjänsteutbudet.
Bolagets verksamhet ska vara förenlig med för verksamheten aktuella kommunala
kompetensregler med beaktande av de kommunala självkostnads-, lokaliserings- och
likställighetsprinciperna.
Bolaget får ej bedriva spekulativ verksamhet.

§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet
Ändamålet med bolagets verksamhet är att enligt affärsmässiga grunder och största möjliga
kostnadseffektivitet, och med beaktande av den kommunala kompetensen i
kommunallagen, lagen om allmänna vattentjänster och miljöbalken, till den del detta ej
innefattar myndighetsutövning, långsiktigt ansvara för förvaltning och drift och underhåll
samt genomförande av investeringar i ägarnas allmänna VA-anläggningar och kommunens
ansvar för avfallshantering enligt miljöbalken.
§ 5 Fullmäktiges ställningstaganden
Bolaget ska se till att kommunfullmäktige i respektive kommun som direkt eller indirekt via
dotterbolag är delägare i bolaget får ta ställning innan sådana beslut fattas i verksamheten
som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.
§ 6 Aktiekapital
Bolagets aktiekapital ska utgöra lägst en miljon (1 000 000) och högst fyra miljoner (4 000
000) kronor.
§ 7 Aktie
Aktier ska kunna utges till ett lägst antal av ett tusen (1 000) och ett högst antal av fyra tusen
(4 000).
§ 8 Styrelse
Styrelsen ska bestå av lägst sex och högst nio ledamöter. Inga styrelsesuppleanter utses.
Valet sker för tiden från den bolagsstämma som inträffar närmast efter det val till
kommunfullmäktige ägt rum till och med den bolagsstämma som inträffar närmast efter
följande ordinarie val till kommunfullmäktige.
Bolagsstämman beslutar om ordförande och vice ordförande.
§ 9 Revisorer
Bolaget ska ha en revisor med en suppleant. De ska båda vara auktoriserade revisorer och
utses av bolagsstämman.
§ 10 Lekmannarevisorer
För samma mandatperiod som bolagets revisor ska kommunfullmäktige i respektive
kommun som direkt eller indirekt via dotterbolag är delägare i bolaget utse vardera en
lekmannarevisor.
§ 11 Kallelse till bolagsstämma
Kallelse till bolagsstämma ska ske via e-post och annan digital media, alternativt via brev för
de som inte har tillgång till dator/internet. Kallelsen till aktieägarna ska ske tidigast sex och
senast fyra veckor för stämman.
§ 12 Ärenden på årsstämma
Årsstämma ska hållas i så god tid att en fastställd årsredovisning kan intagas i kommunernas
årsredovisning, varvid följande ärenden ska behandlas;
1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Val av justerare att jämte ordförande underteckna protokollet.
5. Godkännande av dagordningen.
6. Prövning att stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisorernas
granskningsrapport.
8. Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning.
Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt fastställd
balansräkning.
Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör.
9. I förekommande fall anmäla om kommunfullmäktiges val av styrelse och
lekmannarevisorer samt övriga valärenden.
10. Fastställande av arvoden till styrelsen och lekmannarevisorerna
11. Antagande av ägardirektiv
12. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.
§ 13 Räkenskapsår
Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.
§ 14 Firmatecknare
Firman tecknas förutom av styrelsen av två styrelseledamöter i förening samt av
styrelseledamot i förening med verkställande direktören. Verkställande direktören äger alltid
rätt att teckna bolagets firma inom ramen för den löpande förvaltningen.
§ 15 Förköpsrätt
Aktieägare som avser att genom köp, byte eller gåva överlåta aktie, ska före överlåtelsen
anmäla detta hos bolagets styrelse. I anmälan ska aktieägaren ange vem den tilltänkte
förvärvaren är och de villkor han eller hon ställer upp för förköp.
När anmälan gjorts om tilltänkt aktieöverlåtelse ska detta genom styrelsens försorg genast
antecknas i aktieboken med uppgift om dagen för anmälan. Bolaget ska lämna en
underrättelse om erbjudandet till varje förköpsberättigad med känd postadress med
anmodan till den, som önskar utöva förköpsrätten, att skriftligen framställa förköpsanspråk
hos bolaget inom två månader från dagen för anmälan till styrelsen om tilltänkt överlåtelse.
Erbjudande om förköp får inte utnyttjas för ett mindre antal aktier än erbjudandet omfattar.
Den som vill utöva förköpsrätt ska anmäla detta till bolagets styrelse. En sådan anmälan ska
genast genom styrelsens försorg antecknas i aktieboken med uppgift om dagen för anmälan.
Förköpsberättigad är aktieägare i bolaget. Anmäler sig flera förköpsberättigade, ska
företrädesrätten dem emellan bestämmas genom lottning, verkställd av notarius publicus,
dock att om samtidigt flera aktier erbjudits, aktierna först, så långt kan ske ska fördelas bland
dem som framställt förköpsanspråk.
Förköpsbeloppet ska utgöras, där fånget är köp, av den i anmälan angivna köpeskillingen och
i övrigt motsvara det pris som kan påräknas vid försäljning under normala förhållanden.
Förköpta aktier ska betalas inom en månad från det at priset blev bestämt.
Kommer överlåtaren och den som begärt att få köpa aktierna inte överens i frågan om
förköp, ska den som har begärt förköp inom två månader från det att förköpsanmälan enligt
4 kap 21 § aktiebolagslagen gjordes väcka talan angående förköpet. När sådan talas väckts

ska den som begärt förköp genast anmäla detta hos bolagets styrelse. En sådan anmälan ska
genast antecknas i aktieboken med uppgift om dagen för anmälan.
Om aktier erbjudits till förköp enligt denna paragraf utan att något förköp kommit till stånd,
har aktieägaren rätt att utan nytt erbjudande överlåta aktierna med de begränsningar som
följer av 4 kap 25 § aktiebolagslagen.
§ 16 Likvidation
Vid bolagets likvidation ska bolagets behållna tillgångar utskiftas bland aktieägarna i
proportion till antal aktier.
§ 17 Inspektionsrätt
Kommunstyrelsen i respektive kommun som direkt eller indirekt via dotterbolag är delägare
äger rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget
och dess verksamheter. Detta gäller dock endast i den mån hinder ej möter på grund av
författningsreglerad sekretess.
§ 18 Allmänhetens rätt att ta del av bolagets handlingar
Bolaget omfattas enligt lag av offentlighetsprincipen i enlighet med Tryckfrihetsförordningen
och Offentlighets- och sekretesslagen.
§ 19 Ändringen av bolagsordning
Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i respektive
kommun som direkt eller indirekt är delägare i bolaget.

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-04-26
Samhällsbyggnadsutskottet

§ 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:
Total kostnad investering:

3 339 000 kr/år
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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Sida
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Datum

Referens

2022-04-21

KS827 2022/00090

Fritidsenheten
Siw Östlund, 0240-660400
siw.ostlund@smedjebacken.se
[Huvudmottagare]

Förfrågan om Fritidsgårdsverksamhet i Smedjebackens
kommun
Förslag till beslut
Utöka fritidsavdelningens budgetramar för drift av fritidsgårdar år 2022 och
år 2023 – 2025.
Ärendebeskrivning
Fritidsavdelningen ämnar att utifrån ankommet reviderat förslag för drift av
fritidsgårdar, ABF Dala-Finnmark, 220412, äska om utökad budget år 2022
och år 2023 – 2025.
Fritidsavdelningen äskar om utökad budgetram för drift av och investering i
nya lokaler och förstärk personalförsörjning, fritidsgårdar på 1 000 000 kr
för 2022. Bilaga 1.
Fritidsavdelningen äskar om utökad budgetram för drift av fritidsgårdar med
1770 750 kr årligen från 2023 till 2025, med reservation för förlängning av
avtalet. Bilaga 2.

Beslutsunderlag

Bilaga 1 – Äskande om medel drift och investering fritidsgårdar 2022
Bilaga 2 – Äskande om medel drift av fritidsgårdar 2023 - 2025

Siw Östlund
Fritidschef

Beslutet ska skickas till
"[Skriv text här]"

2022-05-04

Fritidsavdelningen
Siw Östlund, 0240-660400
siw.ostlund@smedjebacken.se

Äskande om medel
Fritidsavdelningen äskande om medel till drift fritidsgårdar.
Enligt reviderat förslag, ABF Dala-Finnmark, äskande om utökat anslag 2022 (Ärendenr:
2022/00090) så äskar härmed fritidsavdelningen om utökad budgetram för drift av fritidsgårdar på
1 000 000 kr för 2022.

ABF Dala- Finnmark har ansökt om förstärkt finansiering:
Förstärkt finansiering drift år 2022:

1 188 000 kr

Investering ny lokal Smedjebacken samt utemiljö Söderbärke

450 000 kr

Summa ansökt förstärkt finansiering 2022:

1 638 000 kr

Smedjebackens kommun, fritidsavdelningen, förslag förstärkt finansiering:
Den föreslagna utökade budgetramen för fritid är beräknad utifrån april månads drift av
fritidsgårdar och framåt till årsskiftet 2022/2023.
Förstärkt finansiering drift 2022:

550 000 kr

Investering ny lokal Smedjebacken samt utemiljö Söderbärke

450 000 kr

Summa äskning 2022:

1 000 000 kr

Driftbudgeten för 2022 innefattar bl.a. nya anpassade lokaler i Smedjebacken och förstärkt
personalförsörjning.

Siw Östlund
Fritidschef
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2022-05-04

Fritidsavdelningen
Siw Östlund, 0240-660400
siw.ostlund@smedjebacken.se

Äskande om medel
Fritidsavdelningen äskande om medel till drift fritidsgårdar.
Enligt reviderat förslag, ABF Dala-Finnmark, drift av Fritidsgårdar 2023 till 2025 (Ärendenr:
2022/00090) så äskar härmed fritidsavdelningen om utökad budgetram på 1 770 750 kr.

ABF Dala- Finnmark har lämnat en driftbudget om:
Total kostnad drift år 2023 - 2025:

3 339 000 kr/år

Avgår redan budgeterat, fritid, år 2018 – 2022:

1 568 250 kr/år

Summa äskning:

1 770 750 kr/år

Den utökade driftbudgeten är beräknad utifrån ABFs bedömningar gällande behovet och önskemål
från kommunens ungdomar. Driftbudgeten innefattar bl.a. utökade öppettider (fyra kvällar/vecka),
nya anpassade lokaler i Smedjebacken, förstärkt personalförsörjning och satsning för ökad
mobilitet.

Fritidsavdelningen äskar härmed om en utökad budget med 1770 750 kr årligen från 2023 till 2025,
med reservation för förlängning av avtalet drift av Fritidsgårdar.

Siw Östlund
Fritidschef

Smedjebackens kommun  Fritidsavdelningen  777 81 Smedjebacken  E-post  siw.ostlund@smedjebacken.se
Telefon: 0240-66 00 00  Telefax: 0240-66 05 18  Bankgiro:820-9538  Org.nr: SE2120002205  Säte Smedjebacken

Reviderat förslag till fritidsgårdsverksamhet i Smedjebackens kommun i
samverkan mellan Folkets hus föreningarna i Smedjebacken och
Söderbärke och ABF Dala Finnmark – 2023-2025.
ABF Dala Finnmark, Smedjebackens Folkets hus och Föreningen Söderbärkeparken
inkommer utifrån uppmaning från fritidschefen härmed med en revidering av vårt förslag till
fritidsgårdsverksamhet under perioden 2023-2025.
Vårt förslag tar sin grund i den verksamhet som vi haft förtroendet att driva under drygt fyra
år och de erfarenheter vi skaffat oss under den perioden.
När vi 2018 startade upp verksamheten var utgångspunkten i hög grad den dokumentation
kring behov och de riktlinjer och hänvisningar till forskning som tillhandahölls av kommunen.
Vi kan nu se att dessa i stor utsträckning visat sig stämma men att vi samtidigt till viss del
kunnat identifierat fler och nya behov och att kraven på verksamhetens kontinuitet, struktur
och sociala roll ökat.
Under de gångna åren har vi arbetat med att succesivt bygga upp en struktur och en
verksamhet som svarar mot ungdomarnas och samhällets behov.
Vi kan glädjande nog också konstatera att antalet besökare även om det flukturerat under
perioden och varit lågt under pandemin visat stabilitet och med en ökande trend.
Närvarorapporteringen för kvartal 1 2022 visar på att vi på helårsbasis nu närmar oss nivån
tiden före pandemin.
Vår utgångspunkt inför perioden 2023-2025 har varit att ta flera steg för att utveckla och
stärka verksamheten för att i ännu högre grad möta behov och önskemål hos ungdomarna.
I det reviderade förslag vi nu presenterar har vi tvingats att sänka ambitionsnivån framförallt
avseende utökade öppettider.
I detta reviderade dokument inkluderar vi även äskandet om förstärkt finansiering för driften
2022 som sedan tidigare lämnats in i separat ordning samt ett förtydligande underlag
avseende besöksfrekvensen.
I övrigt behandlas främst de förändringar som gjorts i förhållande till det driftsförslag som
inlämnades till 220315.

Besöksfrekvens och utveckling
Nedan redovisas i diagramform årligt besöksantal för respektive gård utifrån verksamhetens
loggböcker. Besökarna utgörs inte av unika individer, redovisningen avser antalet
genomförda besök per år.

BESÖK PER ÅR 2019- KVARTAL 1
2022
Söderbärke

2019

688

2020

189

345

362

641

1205

1361

2474

Smedjebacken

2021

2022

Diagrammet visar tydligt pandemins effekter på besöksantalet under 2020-2021 men
samtidigt på en tydlig återhämtning under första kvartalet 2022. Särskilt tydlig är
återhämtningen i Smedjebacken men trenden är klar även i Söderbärke. Man bör också
notera att diagrammet enbart redovisar fysiska besök och inte tar hänsyn till deltagande i
digitala aktiviteter som utgjorde en betydande del av verksamheten under pandemin.
Besökare i snitt per dag
För att åskådliggöra besöksfrekvens beroende på veckodag har en snittberäkning gjorts där
pandemiperioden liksom juli månad tagits bort från underlaget. Denna redovisning ger en
översiktlig bild som dock inte fullt ut tar hänsyn till de ibland ganska kraftiga fluktuationerna.
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Bakom snittberäkningarna kan man generellt se att vi mitt under terminerna ligger väsentligt
över snittet och det är också främst under dessa perioder som vi haft 50 besökare och
däröver på fredagkvällar i Smedjebacken vilket tillsammans med en emellanåt spänd social
situation föranleder behovet av extra personal.
I början och framför allt i slutet av terminerna, i samband med längre lov minskar i gengäld
besöksfrekvensen betydligt och detta främst i Söderbärke. Höstlovs- och
sportlovsaktiviteterna har dock varit välbesökta.

Äskande om förstärkt finansiering för driften 2022
Inför kommunens beslut om förlängning av uppdraget att driva fritidsgårdarna 2021-2022
inkom ABF Dala Finnmark tillsammans med Folketshusföreningarna i Smedjebacken och
Söderbärke med budgetunderlag för den fortsatta driften till fritidschefen.
I detta underlag utgick vi från de faktiska kostnaderna för perioden 2018-2020 med tillägg för
löneökningar och generell kostnadsökning sedan 2018.
Vi presenterade i första hand ett alternativ med drift i oförändrad omfattning och i andra hand
ett förslag till drift med utökade öppettider i enlighet med ungdomarnas önskemål.
I underlaget till kommunens beslut valdes alternativet med drift i oförändrad omfattning men
hänsyn togs inte till det inlämnade budgetunderlaget för 2021-2022. Istället föreslogs en
uppräkning med 2,5% av 2018-års nivå vilket också blev kommunens beslut.
ABF Dala Finnmark inkom i september 2020 med en konsekvensbeskrivning av den
påtagliga underfinansieringen till fritidschefen och pekade på möjliga handlingsalternativ som
samtliga skulle påverka verksamheten menligt. Vår upplevelse är att denna
konsekvensbeskrivning lämnats utan större avseende.
Då Corona-pandemin utbröt och medförde restriktioner och omfattande nedstängning kunde
vi genom besparingar på verksamhet och personal klara ekonomin på ett sådant sätt under
våren att vi på helåret 2021 kunde ha en balanserad ekonomi för fritidsgårdsverksamheten.
Ingen hyresuppräkning har heller skett sedan 2018.
När nu verksamheten åter är i gång med normal omfattning sedan några månader är vi
under 2022 åter i det läge vi beskrev i vår konsekvensbeskrivning hösten 2020.
Vi kan med föreliggande finansiering inte fullfölja vårt avtal avseende öppettider och
personaltäthet och situationen kompliceras ytterligare av att den sociala situationen bland
ungdomarna stundtals hårdnat varför signalerna från verksamheten snarast är ett ytterligare

ökat personalbehov jämfört med vårt budgetunderlag för oförändrad drift perioden 20212022.
Vi har utifrån dialogen kring vår ursprungliga skrivelse i november 2021, för att säkra
kontinuitet, trygghet och kompetens under vårterminen 2022 ändå ökat personalstyrkan till
motsvarande 3,6 heltidstjänster. Detta innebär 0,6 tjänster utöver det underlag vi lämnade för
driften 2021-2022. Underfinansieringen har därmed ökat ytterligare.
Mot bakgrund av vad som ovan beskrivits är vår bild att vi ställs inför kravet att minska driften
till två fasta dagar per gård och vecka med en tredje dag öppen omväxlande mellan
gårdarna. Det innebär samtidigt att enbart en gård kan vara öppen på fredagar.
Personalstyrkan minskas då åter i omfattning.
Alternativet till detta är ett utökat anslag till en nivå i linje med den vi presenterade i vårt
underlag för drift i oförändrad omfattning 2021-2022 med tillägg för finansiering av 0,6 tjänst.
Detta är naturligtvis vårt önskemål dels för att kunna fullfölja avtalet men framför allt för att
kunna fortsätta ge ungdomarna i Smedjebacken och Söderbärke en meningsfull och trygg
miljö på fritiden varje fredagskväll.
Flytt till mer ändamålsenliga lokaler i Smedjebacken
Utifrån att verksamheten upplever ett behov av att på sikt utöka sitt öppethållande och
samtidigt kunna tillhandahålla en mer ändamålsenlig fritidsgårdsmiljö har en översyn av
alternativa lokaler för verksamheten gjorts. I detta arbete har en dialog förts med
representanter för kommunen och Bärkehus samt givetvis Folkets hus i Smedjebacken.
Detta har resulterat i ett förslag att flytta huvuddelen av fritidsgårdsverksamheten till
Vasagatan 5 f.d Gymmet men att fortsatt använda Folkets hus biosalong för
teaterverksamhet, filmvisning och musikarrangemang.
Utifrån att den tilltänkta lokalen i dagsläget står tom men behöver viss ombyggnad och
anpassning skulle inflytt enligt Bärkehus kunna vara möjlig kring sommarlovsstarten.
Dessa nya lokaler skulle då inrymma kök och café samt initialt en ljudisolerad rep-lokal i
källarplan med möjlighet till utökande med ytterligare en vid eventuellt behov. Lokalen
kommer också att inrymma samtalsrum och för personalen förbättras arbetsmiljön genom
tillgång till en fast kontorsplats och ett tydligare avskilt personalutrymme.
Genom flytt till helt egna lokaler ökar möjligheten för ungdomarna att skapa sin egen miljö
och utrymmet ökar för att ha t.ex. pingisbord och biljardbord permanent uppställda.
Den större ytan ger också möjlighet till att skapa fler ”soffhäng”.
En flytt till dessa lokaler från 220601 skulle innebära en merkostnad för drift innevarande år
på 350.000 kr.
Därtill bedömer vi att investeringsbehovet för de nya lokalernas möblering och utrustning
uppgår till 350.000 kr exkl. moms vilket också finns upptaget i vårt anbud för driften 20232025.
Vi äskar därför härmed om en höjning av driftsanslaget till fritidsgårdarna för 2022 med
1.188.000 kr till totalt 3.250.000 kr.
För investeringar i form av möbler och utrustning av nya lokaler i Smedjebacken för perioden
2022-2025 ansöker vi om bidrag på 300.000 kr exkl. moms
För investeringarna undersöks också möjligheten att söka medel från Boverket – vid positivt
utfall på ansökan görs avräkning med motsvarande belopp från de ansökta 300.000 kr exkl.
moms.

Utökade öppettider för att möta behov och önskemål från ungdomarna
Vår bedömning är att vi med vårt reviderade förslag ändå delvis kan möta den efterfrågan på
ökat öppethållande som bl.a kommit till uttryck genom fritidsgårdsbesökarnas skrivelse till
kommunen. Detta görs möjligt genom den ökade grundbemanningen och ett effektivt
resursutnyttjande.
Vi vill också understryka att även vi som anordnare ser behovet av en ökad tillgänglighet inte
minst för de ungdomar som växer upp i en mer socialt/socioekonomiskt utsatt situation.
Fritidsgårdarna kan inte kompensera fullt ut i dessa sammanhang men ändå bidra till
stabilitet och en ökad trygghet som står som motvikt till den upplevelse av segregation och
utanförskap som annars i värsta fall kan leda till destruktiva livsval.
Här är vår fasta övertygelse att verksamheten har en stor samhällsnytta som förebyggande
kraft och uppsamlande resurs.
I detta reviderade förslag kommer fritidsgårdarna från 230101 att vara öppna fyra kvällar per
vecka och ort. Måndag Söderbärke 14.00-20.00, tisdag-onsdag båda gårdarna 14.00-20.00,
torsdag Smedjebacken 14.00-20.00 och fredag båda gårdarna 14.00-22.00.

Förstärkt personalförsörjning och förbättrade möjligheter till utveckling
En av de främsta erfarenheterna från de gångna åren är behovet av stabilitet och kontinuitet i
personalstyrkan. Genom detta ökar förutsättningarna för att arbeta långsiktigt och bygga
förtroende gentemot ungdomarna samtidigt som möjligheterna till utveckling och höjd
kompetens förbättras för personalen.
Kontinuiteten tillsammans med ökad kompetens stärker också fritidsgården i sin samverkan
med andra samhällsaktörer, något som vi sett ett växande behov av över tid.
För att uppnå denna förstärkning innebär förslaget till drift av fritidsgårdarna 2023-2025 en
förstärkt grundbemanning med hållbara former och omfattningar på tjänsterna samt en
schemaläggning som tydligare skapar utrymme för planering, utveckling och
kompetensförstärkning.
Vår fasta uppfattning är att den bemanning som finns i detta förslag är nödvändig redan för
att garantera verksamheten enligt omfattningen i avtalet för 2021-2022. Samtidigt medger
den nya nivån öppethållande ytterligare en vardag per vecka och gård vilket för kommunen
innebär en ökad utväxling av investerade medel 2023-2025.

Satsning för ökad mobilitet
För att öka möjligheten för fritidsgårdarna att genomföra aktiviteter utanför de egna lokalerna
och för att öka möjligheterna för ungdomar boende utanför tätorterna att delta i
verksamheten kommer en minibuss att ställas till gårdarnas förfogande.
Genom denna lösning underlättas transporter av både material och människor mellan
gårdarna och möjlighet till skjuts hem kan vid tillfällen erbjudas de som inte kan ta sig hem
via kollektivtrafik eller annan lösning.

Utökning av målgruppen
Vi har, framförallt i Söderbärke, identifierat ett behov av verksamhet även för en något yngre
målgrupp och därför inleds våren 2022 en försöksverksamhet med att bjuda in elever i
årskurs 6 till fritidsgården. De kommer då att erbjudas verksamhet och aktiviteter utifrån sina
behov och önskemål utan att hamna i någon form av konkurrenssituation med äldre
ungdomar. Vi ser att denna försöksverksamhet har goda möjligheter att slå väl ut och
planerar därför att detta skall vara en permanent del under perioden 2023-2025.

Förstärkt arbete med demokrati, människovärde och integration
Utifrån de erfarenheter vi tidigare redogjort för och utifrån att vi upplever en klyfta mellan
svenskfödda och utlandsfödda ungdomar kommer arbetet med demokratifrågor, mänskliga
rättigheter och integration att än tydligare behöva prägla verksamheten på fritidsgårdarna.
Detta accentueras av det alltmer oroande världsläget.
Detta skall ske genom arbete för ökad delaktighet och ansvarstagande för gårdarnas drift
och utveckling från ungdomarnas sida. Här finns en utvecklingsmöjlighet för flera olika former
av råd eller arbetsgrupper som genom samverkan är med och både påverkar och genomför
det som sker på fritidsgården. På så vis skapas vi-känsla och ägarskap.
Programpunkter som aktivt behandlar frågor om demokrati, jämställdhet och mänskliga
rättigheter genomförs i form av t.ex. föreläsningar eller studiebesök.
Integrationen främjas genom programpunkter som skapar gemensamma minnen och
upplevelser och som också kan vara utmanade för ungdomarna.
I det här arbetet kommer också satsningen på läxhjälp och extra svenska att vara centrala
delar.

Verksamhetens drift
Öpptettider
från 230101
Måndag
Smedjebacken
Söderbärke
X

Tisdag
X
X

Onsdag
X
X

Torsdag
X

Fredag
X
X

Bemanning verksamhet
Med den verksamhetsmässiga ambition som uttrycks i det reviderade förslaget ser vi behov
av en 100% tjänst som föreståndare/fritidsledare samt ytterligare 280% fritidsledare. Samtlig
verksamhetspersonal är anställda av ABF. Utöver detta avsätts medel för extra timanställda i
Smedjebacken under fredagar om antalet besökare åter kommer upp i de nivåer som rådde
före pandemin eller om den sociala situationen kräver ökad bemanning. Under sådana
kvällar är bedömningen att det behövs tre personal på plats för att klara av att ha överblick
och säkerställa trygghet och säkerhet i verksamheten. Arbetet leds och administreras av
ABF med sammanlagt 25% vilket utgör ABFs egeninsats.
För den fasta personalen upprättas planer för kompetensutveckling för att uppnå de kriterier
som återfinns i kommunens förfrågningsunderlag samt i DUNS skrift Kriterier för ungas
mötesplatser.

Bärkehus kommer att ordningställa de nya lokalerna i Smedjebacken för verksamheten men
de behöver möbleras och utrustas. Viss utrustning såsom spel etc samt viss möblering kan
överföras från nuvarande lokaler i Folkets hus men det kommer att krävas investeringar då
en stor del av det som tidigare använts är inventarier som tillhör Folkets hus.
Söderbärke Folkets hus har genomgått en stor ombyggnad. För kommande period ser vi
behov av förbättringar i utemiljön med avgränsning till övrig verksamhet i parken.
Vi ser att både möblering och utrustning av lokaler ska ske i dialog med målgruppen och till
vissa delar också även kan utföras av deltagarna/besökarna på gården för att skapa
ägarskap och ansvarstagande.
Inköp av utrustning såsom teknik och spel sker i mån av önskemål och plats i lokalerna.

I den mån behovet uppstår finns i ABFs lokaler i Smedjebacken tillgång till bra studiemiljöer.

Projektansökan hos Boverket
För fritidsgårdarnas räkning kommer projektmedel om möjligt att sökas hos Boverket.
Här krävs också ett yttrande från kommunen som styrker behovet av projektet på berörd ort.
Projektmedlen kan finansiera ombyggnadsarbeten, inköp av inventarier, projektledning samt
direkta verksamhetskostnader.
Vi kommer i det fall det visar sig vara möjligt att söka projektmedel för de delar av
verksamheten som faller inom ramen för Boverkets kriterier.

Ekonomisk kalkyl - drift och investeringar för två fritidsgårdar
Kostnader:
Drift:
Personalkostnader föreståndare och fritidsledare tot 380% inkl.soc.avg
1.996.000 kr/år
Personalkostnad timanställda fredagar 175.000 kr/år inkl. soc.avg
Lokalkostnad såsom städning, förbrukningsmaterial, internet mm Söderbärke
250.000 kr/år
Lokalkostnad såsom städning, förbrukningsmaterial, biosalongen Smedjebacken
40.000 kr/år
Lokalhyra inkl. el, städning, förbrukningsmaterial, internet mm ny lokal Smedjebacken
600.000 kr/år
Verksamhetskostnader, uppsökeri, filmvisning, cirkelledare, workshops etc.
240.000 kr/år (120 tkr/ort)
Leasingkostnad + skatt och försäkring minibuss 110.000 kr/år
Utbildning personal 60000 kr
Verksamhetsansvar arbetsledning ABF 25% 219.000 kr/år
Totalt kostnader drift: 3.690.000 kr/år
Investeringar med avskrivning 3-5 år:
Möblering och utrustning ny lokal Smedjebacken 350.000 kr exkl.moms
Anpassning utemiljö Söderbärke 100.000 kr exkl.moms
Möblering och utrustning Söderbärke 50.000 kr exkl.moms
Summa investeringar: 500.000 kr exkl. moms

Intäkter:
Egen insats ABF 20% administration 219.000 kr/år
Egen insats ABF 20% av bilkostnader 22.000 kr/år
ABF Pedagogiskt stöd till studiecirklar utifrån genomförd verksamhet max. 50.000 kr/år
Egen insats ABF utbildningsinsatser personal 60.000 kr/år
Verksamhetsbidrag/Föreningsbidrag Smedjebackens kommun drift 3.339.000 kr/år

Investeringar: Möblering och utrustning för avskrivning 3-5 år ABF 50000 kr exkl. moms
Smedjebackens kommun/Bärkehus 450.000 kr exkl.moms*
*Ev. projektbidrag Boverket - vid positivt utfall på ansökan görs avräkning med motsvarande
belopp från de ansökta 450.000 kr exkl. moms.

Summering sökta medel:

 För förstärkt finansiering 2022 inkl. ny lokal och ökad personaltäthet: 1.188.000 kr
 Investeringar möbler och utrustning ny lokal Smedjebacken samt utemiljö Söderbärke
450.000 kr exkl.moms
 Årligt driftsbidrag 2023-2025 3.339.000 kr/år

Med denna revidering av vårt ursprungliga förslag för 2023-2025 är vår bedömning att vi lagt
oss på en miniminivå avseende personal och verksamhetskostnader för att kunna garantera
verksamhet i enlighet med avtalet 2021-2022 och samtidigt ge en trygg och stimulerande
upplevelse för ungdomarna.
Samtidigt nyttjar vi den nödvändiga förstärkningen av personaltätheten på ett sådant sätt att
vi 2023-2025 kan erbjuda ytterligare en kväll öppet per vecka och gård men ändå säkerställa
stabilitet och möjlighet till utveckling av verksamheten.
Bytet av lokal i Smedjebacken innebär en betydande kostnadsökning men den innebär
samtidigt nya möjligheter till verksamhet och medskapande för ungdomarna och en
förbättrad arbetsmiljö. Genom möjligheten att kunna erbjuda ytterligare en dag öppet i
Smedjebacken förstärks motiven ytterligare för en ökad lokalkostnad.
Vår förhoppning är att vi med dessa förändringar och beskrivningen av desamma på ett
tillfredsställande sätt lyckats bemöta kommunens kompletterande frågeställningar och
önskemål om en reduktion av kostnaderna i ursprungsförslaget.
Smedjebacken den 8/4-2022
För ABF Dala Finnmark, Smedjebackens Folkets hus och Föreningen Söderbärkeparken

Patrik Årman
Ombudsman
ABF Dala Finnmark
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2022-04-26
Samhällsbyggnadsutskottet

§ 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

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

1(1)
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Datum

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Referens

2022-04-14

Stefan Bosbach,
stefan.bosbach@smedjebacken.se

Samhällsbyggnadsutskottet

Rapport bredbandsmålen
Förslag till beslut
Rapporten godkänns och läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Statistiken för bredbandstillgång per 1a oktober 2021 i Sverige har nu
offentliggjorts av PTS. I rapporten ger man en detaljerad redovisning av
olika bredbandslösningar.
PTS har även i år reviderat hur de mäter så resultaten jämfört med förra året
stämmer inte exakt. Förändringen är gjord för att ge ett säkrare resultat som
stämmer bättre med verkligheten.
För Smedjebackens kommuns del ser redovisningen i urval ut:
Tillgång till 1Gb/s eller fiber i absolut närhet (homes passed)
2021*

återstår

2020–2021

2020–2021

Ökning
Kommun
Dalarnas län

Hushåll

till 98%

anslutna till

ökning fiber

1Gb/s

Homes passed

93,67%

6 330

3,75%

1,68%

Orsa

98,48%

0

4,44%

0,32%

Avesta

97,23%

95

2,05%

0,67%

Borlänge

97,22%

200

1,30%

0,19%

Mora

97,11%

94

2,00%

0,00%

Leksand

95,41%

207

3,62%

1,90%

Gagnef

95,21%

127

2,07%

1,26%

Ludvika

92,84%

734

1,08%

1,62%

Falun

92,74%

1 521

3,85%

2,12%

Malung-Sälen

92,36%

363

2,40%

0,34%

Rättvik

90,16%

456

7,47%

5,77%

Smedjebackens kommun

Datum

Sida

2022-04-14
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Älvdalen

90,07%

283

1,88%

1,29%

Smedjebacken

89,95%

441

20,52%

5,31%

Hedemora

89,58%

690

5,49%

2,88%

Säter

89,11%

473

8,58%

9,30%

Vansbro

79,74%

645

3,61%

-5,68%

Tillgång till 1Gb/s eller fiber i absolut närhet, så kallad homes passed visar
att Smedjebacken har 89,95%, det är en ökning med 5,31% (vilket är tredje
högsta ökningen i Dalarna)
Ökningen anslutna med 20% beror troligen på SEABs uppkoppling av
Bärkehus till Zitius öppna nät med 1000 lägenheter och att PTS gjort om hur
man räknar anslutna.
Eftersom avstämningen görs 1a oktober har inte Källänget och Lernbo som
driftsattes under vintern kommit med i statistiken detta år. Motsvarar runt
1% ytterligare.
2022 års efteranslutningskampanj kommer ge bra effekt på antalet anslutna
men bara liten påverkan på antalet homes passed. Däremot PTS-projekten i
nya områden kommer höja både anslutna och homes passed.

Beslutsunderlag

Resultat bredbandskartläggning 2021 Dalarna

Stefan Bosbach
Samhällsbyggnadschef

Bredbandsläget i Dalarna
Resultat av mobiltäcknings- och
bredbandskartläggningen per 1 oktober 2021

Bredbandsmålet 2025
• År 2025 ska hela Sverige ha tillgång till snabbt bredband (”Homes Passed”).
• 98 procent av hushåll och företag ska ha tillgång till 1 Gbit/s, eller fiber i
absoluta närheten.
• 99,9 procent ska ha tillgång till minst 100 Mbit/s.
• 100 procent ska ha tillgång till minst 30 Mbit/s.

En bit kvar till 2025målen för Dalarna
• Region Dalarna uppnår ännu inte några av de
nationella bredbandsmålen för 2025.
• Störst är gapet när det kommer till 100 Mbitmålet.
• Skillnaden mellan gles- och tätbygd är, som
grafen intill visar, betydande.

• Observera att regeringens mål är nationella
snarare än regionala. Målen är också satta
utifrån bredbandstillgång bland både företag
och hushåll. Här jämför vi endast hushåll.

Orsa når 1 Gbit-målet
för 2025
• Under 2021 hade 94 procent av hushållen i
Dalarna tillgång till bredband på 1 Gbit/s i sin
absoluta närhet. Det betyder att regionen ännu
inte når det nationella bredbandsmålet för 2025.
• Orsa är den enda kommunen i länet som når
det nationella målet.
• Skillnaderna inom regionen är markanta. Orsa
har högst tillgång till 1 Gbit-anslutningar
(98 procent), medan Vansbro har lägst
(80 procent).
• Rikssnittet låg år 2021 på 96 procent.

Tillgång till 1 Gbit jämfört
med andra regioner
• Jämfört med andra regioner har Dalarna
förhållandevis låg 1 Gbit/s-tillgång. Regionen
rankas som nummer 17 av 21.
• Stockholm är den enda regionen som når 2025målet om 98 procents hushållstillgång i dag,
men både Gotland och Halland ligger väldigt
nära.
• Jämför vi kommunerna i Region Dalarna med
resten av landet placerar sig Orsa som nummer
41 av 290 kommuner, medan Vansbro ligger på
plats 277.

Inga kommuner når
mobilmålet
• Under 2021 hade 88 procent av de jämförda
områdena i Dalarna tillgång till mobila tjänster
som uppfyller 2023-målet.
• Var för sig når inga kommuner i länet full
yttäckning i områden där man normalt befinner
sig.
• Skillnaderna inom regionen är markanta.
Borlänge har högst täckning i de jämförda
områdena (98 procent), medan Vansbro har
lägst (76 procent).
• Rikssnittet låg år 2021 på 93 procent.

Varierande täckning i
olika typer av områden
• Mobilmålet följs upp som en sammanräkning av
hastighet och signalnivå i olika typer av
områden där man normalt befinner sig.
• Europavägar är den områdestyp där
mobilmålet uppnås i lägst utsträckning i Region
Dalarna (40 procent).
• I år inkluderas, för första gången, även idrottsoch industrianläggningar, samt leder spår och
stigar.

Så står sig Dalarna mot
andra regioner
• Jämfört med andra regioner har Dalarna
förhållandevis låg mobiltäckning. Regionen
rankas som nummer 18 av 21.
• Stockholm är den region som är närmast att nå
mobilmålet. Över 99 procent av de jämförda
områdena i Stockholms län uppfyller målen.
• Jämför vi kommunerna i Region Dalarna med
resten av landet placerar sig Borlänge som
nummer 58 av 290 kommuner, medan Vansbro
ligger på plats 280.

Mobiltäckning på allt
större yta
• Mobilmålet mäter alltså områden där man
normalt befinner sig, vilket endast är en liten del
av hela länets yta.
• Yttäckningen för hela Region Dalarna var 2021
86 procent för mobilanslutningar på 10 Mbit/s,
medan det finns 30 Mbit/s-anslutning på
21 procent av regionens yta.
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Datum

Referens

2022-04-29

KS002 2022/00002

Kansliavdelningen
Mona Jansson, 0240-660118
mona.jansson@smedjebacken.se
Kommunstyrelsen

Delegationer 2022
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar godkänna redovisningen av delegationsbeslut.
Ärendebeskrivning
Samhällsbyggnadsförvaltningens och Språktolknämndens beslut enligt
delegationsbestämmelser:
Enligt bilagd delegationsförteckning
Samhällsbyggnadsutskottets beslut 2022-04-26
§ 39

Byutvecklingsmedel 2022 Hagge byalag

§ 40

Byutvecklingsmedel 2022 Huggnora-Tunkarlsbo

§ 41

Byutvecklingsmedel 2022 Stimmerbo-Torrbo

§ 43

Reservationsavtal Timmermannen 1

§ 44

Upprustning gata samt gång- och cykelväg lilla hamnen

§ 45

Arrendeavtal Västansjö 2:7

§ 46

Information-Ansökan om bidrag för etablering av laddinfrastruktur läns riksväg 66
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MEDDELANDE TILL NÄMND
Diarium: KS

Diarienummer

Dokumenttyp

Datum

Beskrivning

Avs/Mot

2021/00512

DELG

2022-04-22

Tillfälligt markupplåtelseavtal gällande
Timmermannen 1

Tekniska kontoret

2022/00024

DELG

2022-04-13

Beslut - TRV 2022/35285 - [Smedjebacken Oskarshamn] - [YMW187, XWU503] - [Takstolar i
stål]

2022/00024

DELG

2022-04-13

2022/00024

DELG

2022-04-13

DELG

2022-04-08

2022/00024

DELG

2022-04-08

2022/00178

DELG

2022-04-06

Trafikverket
Transportdispensenheten
Trafikverket
Transportdispensenheten
bESLUT - TRV 2022/35485 - [Smedjebacken Trafikverket
Oskarshamn] - [GLN993, CFJ547] - [Takstolar i
Transportdispensenheten
stål]
Trafikverket
Transportdispensenheten
Beslut - TRV 2022/35274 - [Smedjebacken Trafikverket
Oskarshamn] - [RCD827, XRA047] - [Takstolar i
Transportdispensenheten
stål]
Trafikverket
Transportdispensenheten
Beslut - TRV 2022/33669 - [Nynäshamn Trafikverket
Östersund] - [Husmodul]
Transportdispensenheten
Trafikverket
Transportdispensenheten
Beslut - TRV 2022/33669 - [Nynäshamn Trafikverket
Östersund] - [Husmodul]
Transportdispensenheten
Trafikverket
Transportdispensenheten
Delegationsbeslut 2022-04-06 Språktolknämnden i Språktolknämnden i
Dalarna Tillfällig sänkning av förmedlingsavgiften Dalarna Agnes Elfving
på ukrainska uppdrag
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Datum
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Diarienummer

Dokumenttyp

Datum

Beskrivning

Avs/Mot

2022/00024

DELG

2022-04-05

Beslut - TRV 2022/32279 - [Smedjebacken Gullhalla] - [RCD827, SWO970] - [Takstolar i stål]

2022/00024

DELG

2022-04-05

Beslut - TRV 2022/32286 - [Smedjebacken Gullhalla] - [YMW187, SEW403] - [Takstolar i stål]

2022/00024

DELG

2022-04-04

Beslut - TRV 2022/30661 - [Smedjebacken Västerås] - [YMW187, XWU503] - [TAKSTOLAR ]

2022/00024

DELG

2022-04-04

Beslut - TRV 2022/30662 - [Smedjebacken Västerås] - [RCD827, XRA047] - [TAKSTOLAR ]

Trafikverket
Transportdispensenheten
Trafikverket
Transportdispensenheten
Trafikverket
Transportdispensenheten
Trafikverket
Transportdispensenheten
Trafikverket
Transportdispensenheten
Trafikverket
Transportdispensenheten
Trafikverket
Transportdispensenheten
Trafikverket
Transportdispensenheten
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2022-04-20

KS00 2022/00001

Kansliavdelningen
Mona Jansson, 0240-660118
mona.jansson@smedjebacken.se
[Huvudmottagare]

Meddelanden 2022
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar lägga informationen till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel
protokoll 2022-04-12
Gysam styrgrupp protokoll 2022-04-08

1(1)

Datum

