
 

 

 
 
 

 
 
 

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2022-11-28 
 

  

Kommunstyrelsen 

kallas härmed till sammanträde tisdagen den 6 december 2022 kl. 08:30 i 

kommunhuset, sammanträdesrum 1 för att behandla följande ärenden: 

Ärende   

1.  Budgetuppföljning kommunstyrelsen ledning och stöd 
Dnr 2022/00007  

  

2.  Budgetuppföljning 2022 kommunstyrelsens samhällsbyggnadsförvaltning 
Dnr 2022/00008  

  

3.  Budgetuppföljning kommunen 2022 
Dnr 2022/00006  

  

4.  Äskande om medel för omsorgslyftet  
Dnr 2022/00410  

  

5.  Revisionsgranskning av personal- och kompetensförsörjning 
Dnr 2022/00425  

  

6.  Revidering av gemensamt reglemente för kommunstyrelse och nämnder 
Dnr 2022/00502  

  

7.  Revidering av kommunstyrelsens reglemente 
Dnr 2022/00499  

  

8.  Reglemente för kultur- och samhällsbyggnadsnämnden 
Dnr 2022/00500  

  

9.  Revidering av miljö- och byggnadsnämndens reglemente 
Dnr 2022/00501  

  

10.  Revidering av familje- och utbildningsnämndens reglemente 
Dnr 2022/00449  

  

11.  Revidering av omsorgsnämndens reglemente 
Dnr 2022/00516  

  

12.  Ägardirektiv och bolagsordning för WBAB 
Dnr 2022/00187  

  

13.  Partistöd 2023 samt redovisning 2021 
Dnr 2022/00148  

  

14.  Anvisningar på kommunens bank- och plusgiroräkningar samt undertecknande av 
handlingar - attesträtt 
Dnr 2022/00520  

  

15.  Uppdragsbeskrivning Kretsloppsgruppen i Smedjebackens kommun 
Dnr 2022/00519  

  



Smedjebackens kommun 
Datum 

2022-11-28 
 

 
Sida 
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Ärende   

16.  Motion om att Smedjebackens kommun tillsammans med Region Dalarna verkar för 
att flyttas från elprisområde 3 till 2 
Dnr 2022/00306  

  

17.  Medborgarförslag om vindkraft 
Dnr 2022/00219  

  

18.  Remiss - Regional serviceprogram 2022-2030, RUN 2022/116 
Dnr 2022/00476  

  

19.  Kommunal serviceplan för Smedjebackens kommun 
Dnr 2022/00527  

  

20.  Förändring av fördelningsmodell schablonersättning 
Dnr 2022/00442  

  

21.  Anmälan av delegationsärenden 
Dnr 2022/00002  

  

22.  Meddelanden 
Dnr 2022/00001  

  

 

Fredrik Rönning 

Ordförande 

Mona Hyttsten 

Sekreterare 
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§ 104 Dnr 2022/00007 

Budgetuppföljning kommunstyrelsen ledning och stöd 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Budgetuppföljning för kommunstyrelseförvaltningen per 31 oktober 2022 

godkänns. 

Ärendebeskrivning 

Månadsrapport per 31 oktober 2022 kommunstyrelseförvaltningen ledning 

och stöd.  

 

Ekonomisk analys 

Utfallet för förvaltningen till och med oktober är ett överskott på 4 995 tkr. 

Vissa kostnader uppstår senare under året medan budgeten är periodiserad i 

12 raka perioder. Pandemin påverkar utfallet generellt även inledningsvis 

2022. Kostnad för arvoden, utbildningar och resor har blivit lägre.           

Kansliets utfall är 3 108 tkr. Vissa kostnader uppstår under årets sista del 

som personalfrämjande åtgärder och medborgarundersökning. 

Medlemsavgifterna blir lägre än budgeterat. I samband med Dalarnas 

kommunalförbunds avveckling har 265 tkr återbetalas, vilket påverkar 

resultatet positivt.  Även extra stadsbidrag från MSB på 219 tkr påverkar 

intäkterna som är högre.  

Resultat för medborgarservice är överskott på 631 tkr, där intäkter för post 

och tryckeri ej är fakturerade samt att kostnaderna i perioden är lägre än 

budgeterat. Arbete pågår med ny telefoniupphandling samt översyn av 

infartsskyltarna.  

Personalavdelningens överskott är 1 023 tkr. Det beror delvis på lägre 

kostnader avseende utbildning. Avdelningen har lägre kostnader för 

rekrytering, deltagande i mässor samt företagshälsovård. Kostnaden för 

feriejobbarna är högre än budgeterat.  

Ekonomi och upphandlingsavdelningen har ett överskott på 233 tkr men 

räknar med ett underskott på - 100 tkr, på grund av konsultstöd i samband 

med införandet av nytt ekonomisystem.  

Tkr

Budget Utfall Avvikelse Budget Prognos Avvikelse

KS Ledning och stöd

Kansliavdelning 12 132 9 024 3 108 14 559 12 859 1 700

Avdelning för medborgarservice 6 129 5 498 631 7 355 7 355 0

Personalavdelning 8 110 7 087 1 023 9 535 9 235 300

Ekonomi- och upphandlingsavd. 4 502 4 268 233 5 402 5 502 -100

30 873 25 878 4 995 36 851 34 951 1 900

Januari-Oktober Helår
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Högre kostnader utifrån kriget i Ukraina och det säkerhetspolitiska läget i 

Europa. Inflationen ökar. Riksbanken höjer styrräntan. Högre drivmedels-, 

transport- och livsmedelskostnader.  

Helårsprognosen för förvaltningen är ett överskott på 1,9 mkr. 

_____ 

Beslutsunderlag 

Kommunchefens tjänsteskrivelse 

Budgetuppföljning och prognos per sista oktober 2022 för 

kommunstyrelseförvaltningen Ledning & Stöd 

 



Månadsrapport KS Ledning och stöd
Tkr

Budget Utfall Avvikelse Budget Prognos Avvikelse

KS Ledning och stöd

Kansliavdelning 12 132 9 024 3 108 14 559 12 859 1 700

Avdelning för medborgarservice 6 129 5 498 631 7 355 7 355 0

Personalavdelning 8 110 7 087 1 023 9 535 9 235 300

Ekonomi- och upphandlingsavd. 4 502 4 268 233 5 402 5 502 -100

30 873 25 878 4 995 36 851 34 951 1 900

Kommentarer

Kansliavdelningen
Tkr

Budget Utfall Avvikelse Budget Prognos Avvikelse

Intäkter - -1 266 -1 957 691 -1 519 -1 519 0

Personalkostnader + 6 226 6 086 140 7 472 7 472 0

Övriga kostnader + 7 172 4 895 2 277 8 606 6 906 1 700

Netto 12 132 9 024 3 108 14 559 12 859 1 700

Januari-Oktober Helår

Januari-Oktober Helår

Kommentarer
Utfallet för förvaltningen t.o.m. oktober är ett överskott på 4 995 tkr. Vissa kostnader uppstår senare under året medan budgeten är 
periodiserad i 12 raka perioder. Pandemin påverkar utfallet  generellt även inledningsvis 2022. Kostnad för arvoden, utbildningar och resor 
har blivit lägre. 

Kansliets utfall är 3 108 tkr. Vissa kostnader uppstår under årets sista del som personalfrämjande åtgärder och medborgarundersökning. 
Medlemsavgifterna blir lägre än budgeterat. I samband med Dalarnas kommunalförbunds avveckling har 265 tkr återbetalas, vilket 
påverkar resultatet positivt. Även extra stadsbidrag från MSB på 219 tkr påverkar intäkterna som är högre. 

Resultat för medborgarservice är överskott på 631 tkr, där intäkter för post och tryckeri ej är fakturerade samt att kostnaderna i perioden 
är lägre än budgeterat. Arbete pågår med ny telefoniupphandling samt översyn av infartsskyltarna. 

Personalavdelningens överskott är 1 023 tkr. Det beror delvis på lägre kostnader avseende utbildning. Avdelningen har lägre kostnader för 
rekrytering, deltagande i mässor samt företagshälsovård. Kostnaden för feriejobbarna är högre än budgeterat. 

Ekonomi och upphandlingsavdelningen har ett överskott på 233 tkr men räknar med ett underskott på - 100 tkr, på grund av konsultstöd i 
samband med införandet av nytt ekonomisystem. 

Högre kostnader utifrån kriget i Ukraina och det säkerhetspolitiska läget i Europa. Inflationen ökar. Riksbanken höjer styrräntan. Högre 
drivmedels-, transport- och livsmedelskostnader. 

Helårsprognosen för förvaltningen är ett överskott på 1,9 mkr.

Kommentarer
Utfallet för perioden visar ett överskott på 3 108 tkr. 

Intäkterna är högre än budgeterat. I samband med avvecklandet av kommunalförbundet i Dalarna har 265 tkr 
återbetalats. Intäkt från MSB är högre än budgeterat då ett extra stadsbidrag på 219 tkr utbetalats.  

Vissa kostnader ännu inte har uppstått då budgeten periodiseras i 12 månaders raka perioder. Kostnaden för 
personalfrämjande åtgärder och medborgarundersökningen uppstår i slutet av året. På grund av pandemin har 
kostnaden för exempelvis arvoden, konsulter, utbildningar och resor blivit lägre. Medlemsavgifterna är lägre än 
budgeterat. 

Prognos på helår är ett överskott på 1,7 mnkr.



Avdelning för medborgarservice
Tkr

Budget Utfall Avvikelse Budget Prognos Avvikelse

Intäkter - -1 361 -1 233 -128 -1 633 -1 633 0

Personalkostnader + 4 367 4 472 -105 5 240 5 240 0

Övriga kostnader + 3 123 2 259 864 3 748 3 748 0

Netto 6 129 5 498 631 7 355 7 355 0

Personalavdelning
Tkr

Budget Utfall Avvikelse Budget Prognos Avvikelse

Intäkter - -1 809 -1 562 -247 -2 171 -2 171 0

Personalkostnader + 4 685 4 578 107 5 425 5 425 0

Övriga kostnader + 5 234 4 071 1 163 6 281 5 981 300

Netto 8 110 7 087 1 023 9 535 9 235 300

Ekonomi- och upphandlingsavdelning
Tkr

Budget Utfall Avvikelse Budget Prognos Avvikelse

Intäkter - -2 584 -2 726 142 -3 101 -3 201 100

Personalkostnader + 5 982 5 805 177 7 178 7 178 0

Övriga kostnader + 1 104 1 190 -86 1 325 1 525 -200

Netto 4 502 4 268 233 5 402 5 502 -100

Januari-Oktober Helår

Januari-Oktober Helår

Januari-Oktober Helår

Kommentarer
Utfallet för perioden visar ett överskott på 631 tkr. För perioden finns ej fakturerade intäkter för post och tryckeri mot 
bolagen. Kostnaderna är lägre än den fördelade 12 månadersbudgeten. Under hösten påbörjas förberedelser för ny 
telefoniupphandling samt översyn av infartsskyltarnas digitala del som behöver förrnyas.

Medborgarservice prognos är att hålla budget.

Kommentarer
Överskottet för perioden är 1 023 tkr. 
Intäkterna avviker i perioden och avser de fackliga förtroendeuppdragen som bekostas av finansen genom 
internt bidrag. 

Kostnad för feriearbetarna blir cirka 190 tkr mer än budget. Det beror på att verksamheterna erbjudit fler 
platser än tidigare år och att Arbetsförmedlingens bidrag har minskat.
Avdelningen redovisar ett överskott. Överskottet kan förklaras bokföringstekniskt (förändrad 
periodisering) men även lägre kostnader i samband med utbildningar, deltagande i mässor, 
företagshälsovård och konsulttjänster. Även ett överskott vad gäller rekrytering och platsannonsering pga 
förändring av avtalsparter inför 2023. 

Prognos för året är ett överskott på 300 tkr.

Kommentarer
Utfallet för perioden visar ett överskott på 233 tkr. 
Avvikelsen för intäkterna beror på att bolagen fakturerats konsultkostnader som härrör till införandet av den 
nya uppsättningen av ekonomisystemet. Avvikelsen för personalkostnader beror dels på på årets löneökningar 
påverkar utfallet från maj månad, dels på korttidsjukfrånvaro/VAB under året.  
Avvikelsen för övriga kostnader beror främst på ökade IT-kostnader samt möbelinköp.

Prognos för helåret är ett underskott på  -100 tkr. Underskottet beror på kostnader för konsultstöd i samband 
med införandet av ny uppsättning av ekonomisystemet.
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§ 84 Dnr 2022/00008 

Budgetuppföljning 2022 kommunstyrelsens 
samhällsbyggnadsförvaltning 

Samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Budgetuppföljning för kommunstyrelsens samhällsbyggnadsförvaltning  

per 31 oktober 2022 godkänns. 

Ärendebeskrivning 

Ekonomisk uppföljning per 31 oktober 2022 för kommunstyrelsens 

samhällsbyggnadsförvaltning.  

Tkr 2022-10-31    

  Ackumulerat period Helår 

  Budget Utfall Avvikelse Budget Prognos Avvikelse 

Teknik inkl. kapitalkostn. 28 739 22 713 6 026 34 487 34 487 0 

varav Fastigheter & idrott 5 462 2 157 3 305 6 554 6 554 0 

varav Gator och vägar 17 452 15 109 2 343 20 942 20 942 0 

varav Park 5 826 5 716 110 6 991 6 991 0 

varav Skog 0 -268 268 0 0 0 

AME 6 699 5 741 958 8 039 7 739 300 

Integration -919 -1 185 265 -1 103 -853 -250 

Kost 226 976 -751 271 821 -550 

Näringsliv 4 109 3 640 469 4 931 4 531 400 

Fritid 6 849 7 108 -258 8 219 8 469 -250 

Räddningstjänst 8 583 8 080 502 10 299 10 299 0 

  54 286 47 074 7 211 65 143 65 493 -350 
 

Ekonomisk analys 

Utfallet för perioden visar ett överskott med 7 211 tkr. Den största 

avvikelsen finns på tekniska avdelningen där underhållskostnader till stor  

del beställts, delvis utförts och fakturerats.  

Prognosen för året visar ett underskott med 350 tkr. Underskotten återfinns 

inom integration, kostenhet samt fritid. Överskott finns hos näringsliv på  

400 tkr och AME på 300 tkr. 

Tekniska redovisar en budget i balans. 

AME har en prognos på ett överskott på 300 tkr. Överskottet hänger ihop 

med att planerade anställningar inte har gjorts ännu men kommer att ske 

under oktober. 
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Därutöver kommer kostnader för anpassade anställningar att öka under året 

med 150 tkr utifrån beslut 2020 om ytterligare 5 praktikplatser hos 

Väderbackens Allservice. 

Integrationen har en prognos med ett underskott på 250 tkr. Verksamheten 

har tagit hänsyn till intäkter o kostnader i samband med mottagandet av 

anvisningar av flyktingar från Ukraina. Dessa är dock svåra att beräkna i 

nuläget beroende på antalet som anvisas, när de anvisas och vilka behov de 

har. 

Kostenheten har en prognos med ett underskott på 550 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 för året är att lämna ett överskott med  

400 tkr. 

Fritid redovisar ett underskott med 250 tkr. Bokningar av läger med mera  

har inte återhämtat sig efter pandemin och samtidigt har redan inbokade 

läger avbokats. Verksamheten förväntar sig att övriga poster håller budget. 

Räddningstjänsten redovisar en budget i balans.  

_____ 

Beslutsunderlag 

Rapport budgetuppföljning kommunstyrelsens samhällsbyggnadsförvaltning 

 



Månadsrapport sept  

Samhällsbyggnadsförvaltning KS  

Tkr

Budget Utfall Avvikelse Budget Prognos Avvikelse
Teknik inkl. kapitalkostn. 28 739 22 713 6 026 34 487 34 487 0
varav Fastigheter & idrott 5 462 2 157 3 305 6 554 6 554 0

varav Gator och vägar 17 452 15 109 2 343 20 942 20 942 0

varav Park 5 826 5 716 110 6 991 6 991 0

varav Skog 0 -268 268 0 0 0

AME 6 699 5 741 958 8 039 7 739 300
Integration -919 -1 185 265 -1 103 -853 -250
Kost 226 976 -751 271 821 -550
Näringsliv 4 109 3 640 469 4 931 4 531 400
Fritid 6 849 7 108 -258 8 219 8 469 -250
Räddningstjänst 8 583 8 080 502 10 299 10 299 0

54 286 47 074 7 211 65 143 65 493 -350

2022-10-31
Ackumulerat period Helår

Ekonomisk analys
Utfallet för perioden visar ett överskott med 7 211 tkr. Den största avvikelsen finns på Tekniska där 
underhållskostnader till stor del beställts, delvis utförts och fakturerats. 

Prognosen för året visar ett underskott med  350 tkr. Underskotten återfinns inom Integration, 
kostenhet samt fritid. Överskott finns hos Näringsliv på 400 tkr coh AME på 300 tkr.

Tekniska redovisar en budget i balans.

AME har en prognos på ett överskott på 300 tkr. Överskottet  hänger ihop med att planerade 
anställningar inte har gjorts ännu men kommer att ske under oktober.
Därutöver kommer kostnader för anpassade anställningar att öka under året med 150 tkr utifrån 
beslut 2020 om ytterligare 5 praktikplatser hos Väderbackens Allservice.

Integrationen har en prognos med ett underskott på 250 tkr. Verksamheten har tagit hänsyn till 
intäkter o kostnader i samband med mottagandet av anvisningar av flyktingar från Ukraina.  Dessa är 
dock svåra att beräkna i nuläget beroende på antalet som anvisas, när de anvisas och vilka behov de 
har.

Kostenheten har en prognos med ett underskott på 550 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 för året är att lämna ett överskott med 400 tkr.

Fritid redovisar ett underskott med 250 tkr. Bokningar av läger etc har inte återhämtat sig efter 
pandemin och samtidigt har redan inbokade läger avbokats. Verksamheten förväntar sig att övrgia 
poster håller budget.

Räddningstjänsten redovisar en budget i balans. 



Tekniska
Tkr

Budget Utfall Avvikelse Budget Prognos Avvikelse
Intäkter - -52 869 -51 617 -1 251 -63 442 -63 442 0
Personalkostnader + 5 259 5 060 200 6 311 6 311 0
Kostnader + 76 348 69 271 7 078 91 618 91 618 0
Netto 28 739 22 713 6 026 34 487 34 487 0

OKT
Ackumulerat period Helår

Ekonomisk analys
Utfallet för perioden visar ett  överskott med 6 026 tkr. Överskottet beror till stor del av 
underhållskostnader som beställs tidigt på året men som ej faktureras förrän arbetet slutförts.
Risk finns för att vissa underhållsåtgärder, då främst på fastighetssidan inte kommer att utföras 
pågrund av resursbrist hos leverantörer/ entreprenörer. Dialog förs med aktuella entreprenörer.

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

Budget Utfall Avvikelse Budget Prognos Avvikelse
Intäkter - -4 755 -4 831 76 -5 706 -5 516 -190
Personalkostnader + 9 484 8 762 722 11 381 10 741 640
Kostnader + 1 970 1 811 159 2 364 2 514 -150
Netto 6 699 5 741 958 8 039 7 739 300

Integration
Tkr OKT

Budget Utfall Avvikelse Budget Prognos Avvikelse
Intäkter - -2 129 -2 943 814 -2 555 -2 805 250
Personalkostnader + 824 779 45 989 989 0
Kostnader + 385 979 -594 462 963 -501
Netto -919 -1 185 265 -1 103 -853 -250

Ekonomisk analys

OKT
Ackumulerat period Helår

Ackumulerat period Helår

Ekonomisk analys
Utfallet för perioden visar ett överskott med 958 tkr. 

Intäkterna är lägre än budget. Ersättningen från arbetsförmedlingen släpar med drygt en månad. I 
utfallet finns projektpengar från  "Delegation unga i arbete" Projektet är avslutat men redovisningen  
inte godkänd. Medlen ska används för identifiering, kartläggning och stöd för ungdomsanställningar 
och kommer gå åt i sin helhet.

Personalkostnaderna är lägre än beräkningen i 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.
Därutöver kommer kostnader för anpassade anställningar att öka under året med 150 tkr utifrån 
beslut 2020 om ytterligare 5 praktikplatser hos Väderbackens Allservice 

Övriga kostnader förväntas  hålla budget.

Prognosen för året visar ett överskott på 300 tkr.

Ekonomisk analys
Utfallet för perioden visar ett överskott med 265 tkr.

Överskott på intäkter förväntas kunna bli ca 250 tkr på helår. Intäkterna  är kopplade till de personer 
som anvisas till kommunen och den schablonersättning som utgår för varje anvisad person. 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. Elevantalet har 
sjunkit undeer året.  Intäkter från Migrationsverket för mottagande av flyktingar med 
massflyktingtillstånd (Ukraina) är nuläget beroende på fördelningstal och faktiska anvisningar och finns 
med i prognosen som en intäkt på 240 tkr. Utöver det så har kommunen beviljats ersättning för 
iordningsställande av evakueringsplatser som en förväntad intäkt 450 tkr utifrån beslut.



Kost

Kosten
Tkr OKT

Budget Utfall Avvikelse Budget Prognos Avvikelse
Intäkter - -23 895 -23 470 -425 -28 674 -28 502 -172
Personalkostnader + 15 432 16 160 -728 18 519 19 475 -956
Kostnader + 8 688 8 286 402 10 426 9 848 578
Netto 226 976 -751 271 821 -550

Ackumulerat period Helår

Personalkostnader förväntas hålla budget.

Övriga kostnader visar ett underskott med -500 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. 
Kostnader i samband med mottagandet av anvisningar av flyktingar från Ukraina har i dagsläget 
beräknats till 250 tkr men är i likhet med intäkterna svåra att beräkna i nuläget beroende på antalet 
som anvisas, när de anvisas och vilka behov de har. 

Prognosen för året visar ett underskott med 250 tkr.

Ekonomisk analys: 
Utfallet för perioden visar ett underskott med 751 tkr. Intäkter släpar för matlådor och skolmjölkstöd. 
Mer personal inne första halvåret än budgeterat. Kosten har ökade kostnader för vikarier då 
kökspersonal vid symptom/sjukdom på mag- och tarmsjukdom eller vid förkylning, halsinfektion och 
liknande inte ska arbeta med livsmedel vilket innebär att det är svårt att uppskatta storleken på extra 
personalkostnader som kan tillkomma under året. Under våren har kostenheten uppdaterat 
kommunens livsmedelslager som det inte finns utrymme för i budget. 

Prognosen för intäkter visar på ett underskott på 172 tkr. Delvis beror det på Covid-19  där 
kostenheten förlorat intäkter med minskad försäljning och matlådor för Gläntans restaurang. 
Kostenheten planerar för en viss försäljning som kan bli att påverka budgeten positivt.

Prognosen för personalkostnader visar på ett underskott på 956 tkr. I nuvarande budgetår ligger inte 
OB-kostnader, utrymme för timvikarier, sjuklönekostnade eller semestervikarier med. Dessa 
kostnader ligger nu med i utfallet.

Prognosen för kostnader visar på ett överskott på 578 tkr.  Utifrån världsläget är största osäkerheten 
de bränsle och livsmedelskostnader som ändras kraftigt. Utifrån SPI (storhushållsindex) visar från 
årsskiftet till augusti att livsmedelspriserna ökat med 17,4 %. I juni ökade transportavtalet med 11% .
Med detta i beaktande har kostenheten tagit höjd i prognosen att gå med stort underskott.

Prognosen för året visar ett underskott med 550 tkr



Näringsliv
Tkr

Budget Utfall Avvikelse Budget Prognos Avvikelse
Intäkter - -15 -14 -2 -18 -18 0
Personalkostnader + 728 736 -7 874 874 0
Kostnader + 3 396 2 918 478 4 075 3675 400
Netto 4 109 3 640 469 4 931 4 531 400

Fritid
Tkr

Budget Utfall Avvikelse Budget Prognos Avvikelse
Intäkter - -598 -1 339 741 -718 -468 -250
Personalkostnader + 2 516 2 587 -70 3 020 3 020 0
Kostnader + 4 931 5 859 -928 5 917 5 917 0
Netto 6 849 7 108 -258 8 219 8 469 -250

OKT
Ackumulerat period Helår

OKT
Ackumulerat period Helår

Ekonomisk analys
Utfallet för perioden visar ett överskott med 469 tkr och för året ett överskott på 400 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, 
även budgeten för 2022 har inte använts fullt ut.

För året 2022 har företagsgala, augustifest, mässor och andra nätverksaktiviteter mm. genomförts. 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 ett överskott med 400 tkr.

Ekonomisk analys
Utfallet för perioden visar ett underskott med 258 tkr. KS förfogandemedel har förstärkt intäkterna 
med 1 000 tkr för utökad drift för fritidsgårdar. Motsvarande kostnad förväntas som kommer 
faktureras av ABF. Föreningsbidrag har betalats ut för året som ej periodiserats. 

Den förväntade återhämtningen går trögt och flera läger för året har avbokats. Verksamheten 
beräknar ett underskott för året med 250 tkr för intäkterna.

För året 2022 så beräknas drivmedelspriser att öka. Maskinparken på Herosfältet har ett stort 
underhållsbehov med ökade kostnader för reparation och service. Faktureringen från Bärkehus släpar 
vilket gör det svårt att följa upp. I prognosen ingår antagande att det förstärkta stödet till föreningar 
nyttjas i sin helhet.



Räddningstjänst
Tkr OKT

Budget Utfall Avvikelse Budget Prognos Avvikelse
Intäkter - -600 -738 138 -720 -720 0
Personalkostnader + 5 658 5 256 401 6 789 6 789 0
Kostnader + 3 525 3 562 -37 4 230 4 230 0
Netto 8 583 8 080 502 10 299 10 299 0

Ackumulerat period Helår

nyttjas i sin helhet.

Prognosen för visar ett underskott med 250 tkr som är kopplat till minskade intäkter för uthyrning av 
hallar.

Ekonomisk analys
Utfallet för perioden visar ett överskott med 502 tkr.

Avtalskostnaden för RiS kommer nu månadsvis, men kostnad för Insatsledare släpar fortfarande och 
det kommer faktura sent på året, ca 70 tkr. Från nyår ska även den komma månadsvis.

Avtalsrörelsen är klar RiB22 och det är endast beredskapsersättningen som höjts med drygt 2%. I 
budgeten har jag räknat med en ökning på 2% även på timkostnaden.
Rib-personal har inte kunnat åka på Grib utbildning och lönekostnader ligger under budget.

Skärsläckarbilen ska avskaffas i år och investeringsmedel söks  för en mindre bil till nästa år.

Bränslekostnaderna kommer att öka då det är klarlagt att även äldre lastbilar, dvs alla våra 
dieselfordon, kan drivas med HVO100. Men det märks inte nämnvärt på totalen.

Rökdykarradiosystemet behöver uppdateras då hörbarheten blivit försämrad över tid och nu är den 
oacceptabelt dålig. Vi byter till ett robust talgarnityr till en kostnad på 50 tkr i år samt Kompletterar 
med några till nästa år för 30 tkr. Men är osäkert om leveransen kommer i år.
Hydraulverktygen har fått en 10-års service som kostar 67 tkr. 

Prognosen för helår är en budget i balans. 
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§ 105 Dnr 2022/00006 

Budgetuppföljning kommunen 2022 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

1. Budgetuppföljningen godkänns. 

2. 20 miljoner kronor anslås från årets resultat för avbetalning på 

ansvarsförbindelsen. 

3. 4 miljoner kronor anslås från årets resultat för att reglera underskottet 

för driftdirektivet gentemot Bärkehus AB. 

Ärendebeskrivning 

Ekonomiavdelningen har sammanställt budgetuppföljning oktober för 

samtliga nämnder.    

 

 

Resultat oktober inkl. årsprognos, uppdaterad 2022-11-11

Belopp i  tkr

Budget Utfall Avvikelse Budget Prognos Avvikelse

Verksamhetens intäkter -69 622 -98 615 28 993 -83 547 -102 710 19 163

Verksamhetens kostnader 618 733 668 516 -49 783 742 276 751 726 -9 450

- varav pensionskostnad ansvarsförbindelse 9 683 12 455 -2 772 11 619 11 619 0

Avskrivningar 19 264 18 186 1 078 23 117 23 117 0

Summa verksamhetens nettokostnad 568 375 588 088 -19 713 681 846 672 133 9 713

Skatteintäkter -461 655 -473 214 11 559 -553 986 -568 350 14 364

Generella statsbidrag och utjämning -129 508 -140 472 10 965 -155 409 -168 760 13 351

Summa skatteintäkter -591 163 -613 687 22 524 -709 395 -737 110 27 715

Finansiella intäkter -2 083 -899 -1 184 -2 500 -2 500 0

Finansiella kostnader 4 750 1 951 2 799 5 700 5 700 0

Summa finansnetto 2 667 1 052 1 615 3 200 3 200 0

Resultat -20 121 -24 547 4 426 -24 349 -61 777 37 428

Januari-Oktober Helår
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Förslag till reglering av driftdirektivet och ansvarsförbindelsen 

Prognosen för årets resultat är +61,7 mkr vilket är 37,4 mkr bättre än 

budgeterat resultat. Överskottet kan användas till att reglera det konstaterade 

underskottet för driftdirektivet gentemot Bärkehus AB, 4 mkr. Överskottet 

kan även användas för att reglera en del av ansvarsförbindelsen.  

Två alternativ till amortering finns framtagna:    

- Belopp: 20 mkr. Innebär minskade framtida utbetalningar 675 000 kr 

per år.   

- Belopp: 25 mkr. Innebär minskade framtida utbetalningar 833 000 kr 

per år. 

_____ 

Beslutsunderlag 

Koncernekonomichefens tjänsteskrivelse 

Sammanställning kommunstyrelsens förfogandemedel 

 

Resultat drift oktober inkl. årsprognos, uppdaterad 2022-11-11

Belopp i  tkr Behandlas

Budget Utfall Avvikelse Budget Prognos Avvikelse Nämnd/Styr

Kommunstyrelsen 98 492 83 844 14 649 117 994 116 444 1 550

KS Ledning och stöd 30 873 25 878 4 995 36 851 34 951 1 900 KS 6/12

KS Samhällsbyggnad 54 286 47 074 7 211 65 143 65 493 -350

KS Förfogandeanslag 13 333 10 891 2 442 16 000 16 000 0

Kulturnämnden 9 243 9 289 -47 11 091 11 091 0 KN 1/12

Miljö- o byggnadsnämnden 7 837 8 340 -503 9 404 10 404 -1 000 MOB 16/11

Familje- och utbildningsn. 216 399 209 480 6 918 259 678 259 178 500 FUN 8/12

FUN Kansli, barn och skolverksamhet 186 856 178 525 8 331 224 227 221 127 3 100

FUN Individ- och familjeomsorg 29 542 30 955 -1 413 35 451 38 051 -2 600

VBU 55 124 55 269 -145 66 149 66 149 0

Gymnasiet och komvux 52 083 52 156 -73 62 500 62 500 0

Kulturskolan 3 041 3 113 -72 3 649 3 649 0

Omsorgsnämnden 176 588 175 620 969 211 906 214 406 -2 500 ON 30/11

Överförmyndarnämnden 1 037 778 259 1 244 1 244 0

Revision 775 612 163 930 930 0

Summa nämnder 565 494 543 231 22 263 678 396 679 846 -1 450

Finans 2 883 44 857 -41 974 3 450 -7 713 11 163

Socialaavgifter/pensioner, interna poster mm 11 979 52 937 -40 958 14 368 3 205 11 163

Internränta -9 096 -8 080 -1 016 -10 918 -10 918 0

Verksamhetens nettokostnad 568 378 588 088 -19 710 681 846 672 133 9 713

Januari-Oktober Helår



KS Förfogandemedel sammanställning 2022 Belopp Bokfört KS förfogandemedel Budget Prognos

Äldreomsorgssatsning 7 000 5 450

2022-05-10 KS Fritidsgårdsverksamheten 1 000 000 1 000 000 Uppdrag jämlik förskola och skola 3 000 3 000

2022-05-10 FUN Ökad kvalité inom IFO 2 000 000 1 333 000 Övrigt 6 000 7 550

2022-03-15 FUN Uppdrag jämlik förskola och skola 3 000 000 2 000 000 Summa 16 000 16 000

2022-03-15 ON Inköp av skyddsutrustning 200 000 200 000

2022-03-15 ON Personalförstärkning 2 000 000 2 000 000 Äldreomsorgssatsningen Budget Prognos

2022-03-15 ON Äldreomsorgssatsning 5 450 000 4 008 400 KS-förfogandemedel 7 000 5 450

2022-02-08 ON Inköp av skyddsutrustning 200 000 200 000 Statsbidrag 5 600 7 200

2022-02-08 KS Kostnadsfri tillgång till intimskydd 100 000 100 000 Summa 12 600 12 650

2021-12-07 KS Årskonferens förening Sveriges Ekokommuner 50 000 50 000

Summa Beslut KS förfogandemedel 14 000 000 10 891 400

Budget KS förfogandemedel

Beslut i Kommunfullmäktige 16 000 000

Summa Budget KS förfogandemedel 16 000 000

Återstående KS förfogandemedel 2 000 000
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§ 106 Dnr 2022/00410 

Äskande om medel för omsorgslyftet  

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

1. Omsorgsnämnden beviljas ytterligare 1,9 mkr från kommunstyrelsens 

förfogandemedel 2022 för kostnader i samband med äldreomsorgslyftet. 

Avräkning och återrapportering ska ske till kommunstyrelsen senast 

sista december 2022. 

2. För kostnader i samband med äldreomsorgslyftet år 2023 avsätts  

2,2 miljoner kronor i bokslutet 2022. Avräkning och återrapportering 

ska ske till kommunstyrelsen senast sista december 2023. 

Ärendebeskrivning 

Förändringsarbetet med att realisera äldreomsorgssatsningen i enlighet med 

måldokumentet ”Vision 2030 – framtida bemanning och kompetens inom 

äldreomsorgen” pågår. Syftet är att skapa goda förutsättningar för att 

fortsätta erbjuda vård- och omsorg av god kvalitet åt kommunens äldre 

samtidigt som kommunen kan vara en attraktiv arbetsgivare.  

Omsorgsnämndens övergripande mål i ”Vision 2030” är att 

omsorgsförvaltningen är bemannad med rätt kompetens, på rätt plats, vid rätt 

tidpunkt och i rätt omfattning för att kunna möta varje omsorgstagare utifrån 

dennes individuella behov och förutsättningar. Ett av målen är att det år 2024 

ska vara 100 % utbildade undersköterskor. Målet kan delvis förverkligas 

genom satsningen på äldreomsorgslyftet, där anställda vårdbiträden utbildar 

sig till undersköterskor.  

Äldreomsorgslyftet finansieras delvis av statliga medel. Utöver statliga 

medel behöver kommunen skjuta till extra resurser. Enligt uträkning från 

omsorgens förvaltningschef behövs ytterligare 1,9 miljoner kronor år 2022 

och 2,2 miljoner kronor år 2023. År 2024 saknas enligt nuvarande 

beräkningar 1,9 miljoner kronor. Beträffande år 2024 är dock osäkerheten 

stor rörande eventuella statliga medel och frågan föreslås därför lyftas i 

budgetprocessen inför år 2024.  

Avräkning från beviljade medel kommer att göras om statsbidrag beviljas.  

_____ 

Beslutsunderlag 

Kommunchefens tjänsteskrivelse 

 



 

 
 

 
 
 

 
Kansliavdelningen 
Susanne Hedman Jensen 
Susanne.hedmanjensen@smedjebacken.se 
 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2022-11-08 
Referens 

KS 2022/00410 

  

 Kommunstyrelsen 

Äskande om medel till äldreomsorgslyftet 

Förslag till beslut 

För kostnader i samband med äldreomsorgslyftet år 2022 beviljas 

omsorgsnämnden ytterligare 1,9 mkr från kommunstyrelsens 

förfogandemedel 2022. Avräkning och återrapportering ska ske till 

kommunstyrelsen senast sista december 2022. 

 

För kostnader i samband med äldreomsorgslyftet år 2023 avsätts 2,2 

miljoner kronor i bokslutet 2022. Avräkning och återrapportering ska ske till 

kommunstyrelsen senast sista december 2023. 

 

Ärendebeskrivning 

Förändringsarbetet med att realisera äldreomsorgssatsningen i enlighet med 

måldokumentet ”Vision 2030 – framtida bemanning och kompetens inom 

äldreomsorgen” pågår. Syftet är att skapa goda förutsättningar för att 

fortsätta erbjuda vård- och omsorg av god kvalitet åt kommunens äldre 

samtidigt som kommunen kan vara en attraktiv arbetsgivare.  

 

Omsorgsnämndens övergripande mål i ”Vision 2030” är att 

omsorgsförvaltningen är bemannad med rätt kompetens, på rätt plats, vid rätt 

tidpunkt och i rätt omfattning för att kunna möta varje omsorgstagare utifrån 

dennes individuella behov och förutsättningar. Ett av målen är att det år 2024 

ska vara 100 % utbildade undersköterskor. Målet kan delvis förverkligas 

genom satsningen på äldreomsorgslyftet, där anställda vårdbiträden utbildar 

sig till undersköterskor.  

 

Äldreomsorgslyftet finansieras delvis av statliga medel. Utöver statliga 

medel behöver kommunen skjuta till extra resurser. Enligt uträkning från 

omsorgens förvaltningschef behövs ytterligare 1,9 miljoner kronor år 2022 

och 2,2 miljoner kronor år 2023. År 2024 saknas enligt nuvarande 

beräkningar 1,9 miljoner kronor. Beträffande år 2024 är dock osäkerheten 

stor rörande eventuella statliga medel och frågan föreslås därför lyftas i 

budgetprocessen inför år 2024.  

 

Avräkning från beviljade medel kommer att göras om statsbidrag beviljas.  

 

I tjänsten 

 

Susanne Hedman Jensen 

Kommunchef  

mailto:Susanne.hedmanjensen@smedjebacken.se
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Beslutsunderlag 

Kommunchefens tjänsteskrivelse 2022-11-08 

 

 

Kopia 
Omsorgsnämnden 

Förvaltningschef omsorgsförvaltningen 

Ekonomiavdelningen 
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§ 107 Dnr 2022/00425 

Revisionsgranskning av personal- och 
kompetensförsörjning 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Personalchefens redogörelse för revisorernas granskning av personal- och 

kompetensförsörjning godkänns. 

Ärendebeskrivning 

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Smedjebackens kommun har 

PwC genomfört en granskning för att bedöma i vilken utsträckning 

kommunstyrelsen säkerställer ett ändamålsenligt arbete med personal- och 

kompetensförsörjning. Granskningen har genomförts genom 

dokumentstudier av styrdokument med bäring på granskningsområdet, 

genomgång av protokoll samt enkätundersökning riktad till kommunens 

samtliga chefer. Även intervjuer med personalchef, HR specialister, 

förvaltningschef vid omsorgsförvaltningen, förvaltningschef vid familj- och 

utbildningsförvaltningen, gruppintervjuer med chefer samt med fackliga 

företrädare från olika fackförbund har genomförts inom ramen för 

granskningen.  

Granskningen påvisar att det finns en tydlig och fastställd ansvarsfördelning 

avseende arbetet med personal- och kompetensförsörjning. Även att det 

bedrivs ett aktivt arbete för att säkra personal- och kompetensförsörjning på 

kort och lång sikt samt att det genomförs tillfredsställande uppföljningar med 

beslut om åtgärder vid behov. Vidare påvisar granskningen att det till viss 

del säkerställs att det finns mål och strategier inom området samt att det till 

viss del genomförs aktiviteter för att utveckla kommunens 

arbetsgivarvarumärke.    

Den samlade bedömningen innebär att kommunstyrelsen inte helt 

säkerställer ett ändamålsenligt arbete med personal- och 

kompetensförsörjning. Revisionen föreslår tre utvecklingsområden som 

kommunstyrelsen avser att åtgärda;  

- Kommunstyrelsen ska säkerställa att samtliga nämnder har mål för 

personal- och kompetensförsörjning samt att dessa konkretiseras. 

Åtgärden ska vara genomförd under 2023. 

- Kommunstyrelsen överväger att ta fram en strategi kring attraktiv 

arbetsgivare i samband med att kommunens marknadsplan revideras 

under 2023.¨ 
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- Kommunstyrelsen ska säkerställa att rutin för avslutningssamtal 

revideras med syfte att säkerställa systematik för sammanställning  

av resultaten som redskap för att utveckla kommunens 

arbetsgivarvarumärke. Åtgärden ska vara genomförd senast  

31 december 2022.   

_____ 

Beslutsunderlag 

Granskning av personal- och kompetensförsörjning, Smedjebackens 

kommun 2022, revisionsrapport 

Personalchefens tjänsteskrivelse 
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 [Huvudmottagare]  

Revisionsgranskning av personal- och 
kompetensförsörjning 

Förslag till beslut 

Återrapportering gällande revisionsgranskning av personal- och 

kompetensförsörjning godkänns.  

Ärendebeskrivning 

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Smedjebackens kommun har 

PwC genomfört en granskning för att bedöma i vilken utsträckning 

kommunstyrelsen säkerställer ett ändamålsenligt arbete med personal- och 

kompetensförsörjning. Granskningen har genomförts genom 

dokumentstudier av styrdokument med bäring på granskningsområdet, 

genomgång av protokoll samt enkätundersökning riktad till kommunens 

samtliga chefer. Även intervjuer med personalchef, HR specialister, 

förvaltningschef vid omsorgsförvaltningen, förvaltningschef vid familj- och 

utbildningsförvaltningen, gruppintervjuer med chefer samt med fackliga 

företrädare från olika fackförbund har genomförts inom ramen för 

granskningen.  

Granskningen påvisar att det finns en tydlig och fastställd ansvarsfördelning 

avseende arbetet med personal- och kompetensförsörjning. Även att det 

bedrivs ett aktivt arbete för att säkra personal- och kompetensförsörjning på 

kort och lång sikt samt att det genomförs tillfredsställande uppföljningar med 

beslut om åtgärder vid behov. Vidare påvisar granskningen att det till viss 

del säkerställs att det finns mål och strategier inom området samt att det till 

viss del genomförs aktiviteter för att utveckla kommunens 

arbetsgivarvarumärke.    

Den samlade bedömningen innebär att kommunstyrelsen inte helt 

säkerställer ett ändamålsenligt arbete med personal- och 

kompetensförsörjning. Revisionen föreslår tre utvecklingsområden som 

kommunstyrelsen avser att åtgärda;  

- Kommunstyrelsen ska säkerställa att samtliga nämnder har mål för 

personal- och kompetensförsörjning samt att dessa konkretiseras. 

Åtgärden ska vara genomförd under 2023. 

- Kommunstyrelsen överväger att ta fram en strategi kring attraktiv 

arbetsgivare i samband med att kommunens marknadsplan revideras 

under 2023. 

- Kommunstyrelsen ska säkerställa att rutin för avslutningssamtal 

revideras med syfte att säkerställa systematik för sammanställning av 

resultaten som redskap för att utveckla kommunens 



Smedjebackens kommun 
Datum 

2022-11-03 
 

KS 2022/00425 
Sida 
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Sammanfattning
PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Smedjebackens kommun
genomfört en granskning för att bedöma i vilken utsträckning kommunstyrelsen
säkerställer ett ändamålsenlig arbete med personal- och kompetensförsörjning.

Utifrån genomförd granskning är vår samlade bedömning att kommunstyrelsen inte helt
säkerställer ett ändamålsenlig arbete med personal- och kompetensförsörjning.

Nedan ses bedömning för varje revisionsfråga. Bedömningar sker utifrån en tregradig
skala: Grönt (uppfyllt), gult (delvis uppfyllt) och rött (ej uppfyllt). För fullständiga
bedömningar se respektive revisionsfråga i rapporten eller det avslutande avsnittet
“Sammanfattande bedömningar utifrån revisionsfrågor”.

Revisionsfrågor Bedömning

Finns det en tydlig och fastställd ansvarsfördelning avseende
arbetet med personal- och kompetensförsörjning?

Ja

Säkerställs att det finns mål och strategier utformade för
personal- och kompetensförsörjningen?

Delvis

Genomförs aktiviteter för att utveckla kommunens
arbetsgivarvarumärke för att både behålla och attrahera nya
medarbetare?

Delvis

Bedrivs det ett aktivt arbete för att säkra personal- och
kompetensförsörjning på kort och lång sikt?

Ja

Genomförs uppföljningar avseende arbetet med personal-
och kompetensförsörjning och fattas beslut om åtgärder vid
behov?

Ja

Rekommendationer
Utifrån granskningens iakttagelser och bedömningar ger vi kommunstyrelsen följande
rekommendationer:

- Säkerställ att samtliga nämnder har mål för kommunens personal- och
kompetensförsörjning samt att dessa konkretiseras.

- Att överväga att ta fram en strategi kring attraktiv arbetsgivare.

- Att se över möjligheten att erbjuda annat alternativ än närmaste chef för
avslutningssamtal samt att säkerställa systematik för sammanställning av resultaten
som ett redskap för att utveckla kommunens arbetsgivarvarumärke.
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Inledning
Bakgrund
Att säkerställa personal- och kompetensförsörjningen på kort och lång sikt samt
säkerställa finansieringen av framtidens välfärd är två av kommunsektorns största
utmaningar. SKR beskriver att stora pensionsavgångar och ökad efterfrågan på
välfärdstjänster gör att kommuner och regioner behöver rekrytera många nya
medarbetare de kommande åren. Samtidigt finns det brist på personal i flera
yrkesgrupper samt ekonomiska utmaningar i kommunerna.

Det är därför viktigt att kommuner tydliggör och synliggör sitt framtida personal- och
rekryteringsbehov utifrån prognostiserad befolkningsutveckling, personalomsättning och
kommande pensionsavgångar. Med hjälp av kunskap om framtida personal- och
rekryteringsbehov kan adekvata strategiska planer för hur personal- och
kompetensförsörjningen ska säkerställas på såväl kort som lång sikt arbetas fram.

Det är viktigt att kommunerna bedriver ett aktivt strategiskt arbete med personal- och
kompetensförsörjningen. Arbetet bör innefatta att skapa ett starkt arbetsgivarvarumärke
och arbetsgivarerbjudande för att attrahera och behålla personal, ta hand om
erfarenheter från personal som väljer att avsluta sin anställning eller som går i pension
men också att involvera verksamheterna för att utveckla nya arbetssätt och nyttja
möjligheterna med digitalisering.

Revisorerna i Smedjebackens kommun har utifrån en väsentlighets- och riskanalys
funnit det relevant att under år 2022 granska kommunstyrelsens arbete med personal-
och kompetensförsörjning.

Syfte och revisionsfrågor
Granskningens syfte är att bedöma i vilken utsträckning som kommunstyrelsen
säkerställer ett ändamålsenligt arbete med personal- och kompetensförsörjning.

För att besvara syftet har följande revisionsfrågor formulerats:

● Finns det en tydlig och fastställd ansvarsfördelning avseende arbetet med personal-
och kompetensförsörjning?

● Säkerställs att det finns mål och strategier utformade för personal- och
kompetensförsörjningen?

● Genomförs aktiviteter för att utveckla kommunens arbetsgivarvarumärke för att både
behålla och attrahera nya medarbetare?

● Bedrivs det ett aktivt arbete för att säkra personal- och kompetensförsörjning på kort
och lång sikt?

● Genomförs uppföljningar avseende arbetet med personal- och kompetensförsörjning
och fattas beslut om åtgärder vid behov?
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Revisionskriterier
Med revisionskriterier avses de bedömningsgrunder som bildar underlag för revisionens
analyser och bedömningar.

Kommunallagen (2017:725) 6 kap. 6 §. samt kommunens egna styrande dokument i
form av reglementen, delegationsordningar, plan/budget, policys, riktlinjer och beslutade
strategier med bäring på personal- och kompetensförsörjningsområdet.

Avgränsning
Granskningen avgränsas till att avse kommunstyrelsen. I tid avgränsas granskningen i
huvudsak till år 2022.

Metod
Granskningen har genomförts genom dokumentstudier av styrdokument och
planer/strategier med bäring på granskningsområdet. Vidare har en genomgång av
protokoll med avseende på beslut med bäring på personal- och kompetensförsörjning
gjorts.

Inom ramen för granskningen har en enkät distribuerats till samtliga chefer med frågor
relaterat till förutsättningar och uppfattningar om kommunens personal- och
kompetensförsörjningsarbete. Enkäten distribuerades 2022-05-11 och stängdes
2022-05-20. Två påminnelsemeddelanden skickades ut. Totalt slutförde 84 procent av
cheferna (36 personer) enkäten. Svarsfördelningen mellan förvaltningarna redovisas i
nedanstående diagram.

Diagram 1: Svarsfördelning

* Personer som vi fått information lämnat sin tjänst eller på annat sätt är frånvarande under
längre tid (ex. året ut), har exkluderats.

Intervjuer har genomförts med:

● Personalchef och HR-specialister.
● Förvaltningschef (inkl. biträdande) och HR-specialister vid omsorgsförvaltningen.
● Förvaltningschef och HR-specialist vid familje-och utbildningsförvaltningen.
● Gruppintervjuer med chefer från omsorgsförvaltningen och familje-och

utbildningsförvaltningen.
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● Gruppintervju med fackliga företrädare från olika fackförbund.

De intervjuade har beretts möjlighet att sakgranska rapporten.
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Granskningsresultat

Organisation
Personalavdelningen

Personalavdelningen ansvarar för personalstrategiska ärenden och ska bland annat ge
stöd i personaloperativa frågor, rekrytering, förhandlingar och arbetsrättsliga frågor.
Avdelningen består av 3 HR-specialister och 1 personalchef och har funnits sedan
årsskiftet 2019/2020. Avdelningen samverkar med Västmanland-Dalarnas lönenämnd
som hanterar kommunens löner. Vid intervju anges HR-specialisterna ha särskilda
fokusområden, ex. arbetsmiljö och kompetensförsörjning, och att de i huvudsak arbetar
mot olika förvaltningar. Samtidigt lyfts att avdelningen har ett nära samarbete och bistår
varandra vid behov. Personalavdelningen är organiserad under
kommunstyrelseförvaltningen.

Ansvarsfördelning
Revisionsfråga 1: Finns det en tydlig och fastställd ansvarsfördelning avseende arbetet
med personal- och kompetensförsörjning?

Iakttagelser
Ansvarsfördelningen i Smedjebacken med bäring på personal- och
kompetensförsörjning beskrivs i bl.a. kommunstyrelsens reglemente och
delegationsordning.

I kommunstyrelsens reglemente beskrivs styrelsens ansvar både på en övergripande
nivå och per ansvarsområde. Övergripande framgår att styrelsen är ålagd att leda
arbetet med och samordna utformningen av övergripande och strategiska mål samt att
kommunen har ett helhetsansvar för kommunens verksamheter. Som en del i det
övergripande ansvaret anges även styrelsens uppföljningsansvar. Kopplat till
ansvarsområde Personalpolitik tydliggörs att styrelsen ska ha hand om frågor som rör
förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare. Ansvaret
innefattar exempelvis att avgöra tolkning av avtal och tillämpning av lag mellan
kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare samt beslut om stridsåtgärd.
Reglementet är antaget 2019-06-17 § 38.

Av kommunstyrelsens delegationsordning framgår att styrelsen delegerat totalt 22
ärenden med bäring på arbetsgivarfrågor. Beslutanderätten är fördelad mellan olika
chefer såsom förvaltningschef, personalchef och avdelningschef. Bland ärendena
återfinns:

- Besluta om uppsägning av lokala kollektivavtal (ärende 3.4.2).
- Besluta om lönesättning vid anställning (ärenden 3.4.3 - 3.4.5).
- Besluta om avskrivning av löneskuld (ärenden 3.4.9 & 3.4.18).
- Besluta om förbud mot medarbetares bisyssla (ärenden 3.4.20).
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- Besluta om uppsägning (ärenden 3.4.22).

Huvudregeln är, enligt delegationsordningen, att delegationsbesluten ska
återrapporteras till styrelsen vid nästkommande styrelsesammanträde efter att beslutet
fattats. Delegationsordningen reviderades i 2022-02-08 § 5.

Som beskrivits i metodavsnittet har en enkät distribuerats till kommunens chefer med
personalansvar inom kommunen. I enkäten ställdes frågan till cheferna huruvida de
upplever att det finns en tydlig ansvarsfördelning för personal- och
kompetensförsörjningen. I diagram 2 nedan redovisas hur svaren fördelades.

Diagram 2: “Jag upplever att det finns en tydlig ansvarsfördelning vad gäller personal-
och kompetensförsörjningen inom min förvaltning”.

Utifrån ovanstående diagram konstateras att majoriteten av respondenterna (69
procent) anser att ansvarsfördelningen är tydlig inom den egna förvaltningen. Särskilt
respondenterna från kommunstyrelsens förvaltning anser att ansvarsfördelningen är
tydlig då 100 procent instämmer helt eller till stor del i påståendet.

Vid intervjuer råder konsensus om att ansvarsfördelningen inom de olika förvaltningarna
överlag är tydlig. Bl.a. anges att ansvarsfördelningen finns beskriven i
kompetensförsörjningsplanen och att diskussioner förs inom förvaltningen utifrån
ARUBA-modellen (etablerad HR-modell). Från de intervjuade beskrivs att en ny
kompetensförsörjningsplan håller på att arbetas fram och att ambitionen är att
ansvarsfördelningen ska vara en del av denna. Vi har tagit del av ett utkast till plan som
beskrivs närmare i revisionsfråga 2.

Tillgång till stöd

Inom ramen för granskningen ställdes frågan huruvida tillgången till stöd anses
motsvara respondentens behov. Resultatet redovisas i diagram 3.
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Diagram 3: “Jag har tillgång till stöd som motsvarar mitt behov när det gäller att
rekrytera, behålla, utveckla medarbetare inom mitt ansvarsområde”.

Av resultatet från enkäten framgår att 67 procent av respondenterna anser att det
överlag finns tillgång till stöd som motsvarar det egna behovet gällande att rekrytera,
behålla och utveckla medarbetare inom det egna ansvarsområdet. Bryts resultat ned på
förvaltningsnivå framgår att familje- och utbildningsförvaltningen i förhållandevis låg
utsträckning instämmer i påståendet jämfört med övriga, 9 procent instämmer helt och
36 procent instämmer till stor del.

Vid intervjuer framkommer att det finns olika uppfattningar gällande tillgång till stöd.
Exempelvis råder enighet kring att framtagandet av den s.k. chefshandboken på
kommunens Intranät (i vilken bl.a. mallar och rutiner ingår) förbättrat stödet och
förutsättningarna för chefer, och att gemensamma introduktionsdagar för nya
medarbetare finns. Samtidigt lyfts att behovet av stöd varierar. Detta i sin tur medför
varierad efterfrågan av stöd, och att ansvaret i stort vilar på cheferna när
utvecklingsbehov identifieras. Vidare anges att det råder viss resursbrist kopplat till stöd
för det kortsiktiga behovet då nya behov inte alltid hinner beaktas.

Som en del i granskningen har vi tagit del av en riktlinje för rekrytering, fastställd av
kommunstyrelsen 2019-10-16. Riktlinjen syftar till att “ge stöd och vägledning för
samtliga intressenter inblandade i rekryteringsprocessen”, och omfattar avsnitt om mål,
ansvarsfördelning, bemötande av kandidater, annonsering m.m.

Av de intervjuade anges att personalavdelningen ger stöd kopplat till
rekryteringsprocessen, exempelvis genom att bistå vid referenstagning, intervjuer, tester
samt vid operationella frågor.

Bedömning
Finns det en tydlig och fastställd ansvarsfördelning avseende arbetet med personal- och
kompetensförsörjning?

Ja

Vår granskning visar att det finns en formell ansvarsfördelning avseende personal- och
kompetensförsörjning och det finns en aktuell delegationsordning. Vår enkät visar att en
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majoritet av cheferna anser att ansvarsfördelningen är tydlig inom den egna
förvaltningen och att de har tillgång till stöd som motsvarar deras behov när det gäller att
rekrytera, behålla och utveckla medarbetare inom sitt ansvarsområde.

Mål och strategier
Revisionsfråga 2: Säkerställs att det finns mål och strategier utformade för personal- och
kompetensförsörjningen?

Iakttagelser
Mål och strategier med bäring på området personal- och kompetensförsörjning beskrivs
i budget 2022, det personalpolitiska programmet och i förvaltningarnas handlingsplaner.

I Budget 2022, antagen av fullmäktige i 2021-11-22 § 62, beskrivs den
kommunövergripande visionen, de övergripande perspektiven samt styrelsens och
nämndernas förutsättningar och verksamhetsmål för planperioden. Under de olika
perspektiven finns två fullmäktigemål med bäring på personal- och
kompetensförsörjning: “Hög sysselsättning” och “Bra verksamhet”. Utifrån
fullmäktigemålen har styrelsen konkretiserat målen ytterligare, bl.a. ska kommunen
sträva mot att dess arbete är effektivt och har hög kvalitet, samt att kommunen ska vara
en attraktiv arbetsgivare. Kopplat till målen finns indikatorer såsom “Hållbart
medarbetarengagemang” (HME).

Vid övergripande granskning av nämndernas fastställda mål för 2022 noteras att enbart
omsorgsnämnden, utöver kommunstyrelsen, har ett konkret mål kopplat till personal-
och kompetensförsörjning. Målet omfattar att vara en attraktiv arbetsgivare och är
kopplat till fullmäktiges mål om hög sysselsättning.

Utifrån protokollgranskning framgår att kommunstyrelsen gjort en omarbetning av
tidigare styrdokument om arbetsgivarpolitiken, som istället ersatts av ett personalpolitiskt
program omfattande av olika policys (chefspolicy, medarbetarpolicy m.m) och en
kompetensförsörjningsstrategi.

- Policyerna behandlar bl.a. förväntningarna på ledarskapet, lönepolitiska
vägledningar, övergripande krav och förväntningar på medarbetare samt
målsättningar med det långsiktiga arbetsmiljöarbetet.

- Kompetensförsörjningsstrategin, antagen 2019-12-03 KS §135 beskriver
kommunens målsättningar med ARUBA-modellen (bestående av komponenterna
Attrahera, Rekrytera, Utveckla, Behålla och Avveckla medarbetare). Strategin, som
riktar sig mot kommunen i stort, framhåller vidare att det är viktigt att hela
organisationen involveras och rekommenderar att även förvaltningarna utarbetar
egna handlingsplaner som ska belysa olika aktiviteter och åtgärder som ska vidtas
för att påverka kommande rekryteringsbehov.

Av förvaltningarna har vi erhållit exempel på olika handlingsplaner som förvaltningarna
tagit fram. I handlingsplanerna från familje- och utbildningsförvaltningen (2021) och
omsorgsförvaltningen (2022) framgår olika områden kopplade till ARUBA-modellen med
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tillhörande mål, aktiviteter och förtydligande av ansvar. Handlingsplanerna omfattar
områden som bl.a. är kopplade till “Attraktiv arbetsgivare”.

Vid intervju framgår att målen kopplade till personal- och kompetensförsörjning till del
ses som tydliga. Bl.a. anges att det anses finnas en koppling mellan de mål som är
fastställda av politikerna, och de som återges i ARUBA-modellen och som
verksamheterna använder. Därtill anges att ansvaret för att ta fram handlingsplanerna
för kompetensförsörjning vilar på förvaltningscheferna, men att personalavdelningen
bistår vid behov. Samtidigt efterlyses ytterligare konkretisering av målen i syfte att lättare
kunna följa upp målen och för att verksamheterna på ett tydligare sätt ska kunna arbeta
med dom.

Inom ramen för granskningen ställdes frågan huruvida förvaltningarna har en aktuell
kompetensförsörjningsplan. Resultatet redovisas nedan.

Diagram 4: “Min förvaltning har en aktuell kompetensförsörjningsplan/strategi”.

Av resultatet framgår att ungefär hälften av respondenterna (53 procent) anser att det
finns en aktuell kompetensförsörjningsplan/strategi. Bryts resultatet ned på
förvaltningsnivå framgår att respondenterna på kommunstyrelsens förvaltning och
familje- och utbildningsförvaltningen i stort instämmer i att aktuella planer/strategier
finns. Respondenterna från förvaltningarna för samhällsbyggnad och omsorg instämmer
i lägre grad, exempelvis anser enbart 25 procent av respondenterna på
omsorgsförvaltningen att det finns en aktuell plan som används.

Vid intervjuer anges att arbetet och användandet av planer/strategier skiljer sig något
mellan förvaltningarna även om arbetssätten blivit mer lika. Omsorgsförvaltningen
beskrivs ha haft en inaktuell plan under pandemin men har arbetat fram en ny som ännu
inte antagits av nämnden. Inom ramen för granskningen har vi tagit del av ett utkast av
planen (som beskrivits ovan).

Bedömning
Säkerställs att det finns mål och strategier utformade för personal- och
kompetensförsörjningen?

Delvis
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Vår granskning visar att kommunfullmäktige har tagit beslut om kommunövergripande
mål, vi noterar dock att de övergripande målen inte genomgående är konkretiserade i
styrelsen/nämnderna. Vår granskning visar bl.a. att styrelsen har kopplat nämndmål om
“Attraktiv arbetsgivare” till det övergripande målet om “Bra verksamhet” medan
omsorgsnämnden kopplat nämndmålet “Attraktiv arbetsgivare” till det övergripande
målet om “Hög sysselsättning”. Vi noterar även att alla nämnder inte har mål kopplat till
personal och kompetensförsörjning. Utifrån det saknar vi den röda tråden.

Det finns en kommunövergripande kompetensförsörjningsstrategi vilken hanterar
attrahera, rekrytera, utveckla, behålla och avveckla medarbetare.

Aktivt arbetsgivarvarumärke
Revisionsfråga 3: Genomförs aktiviteter för att utveckla kommunens
arbetsgivarvarumärke för att både behålla och attrahera nya medarbetare?

Iakttagelser
Arbetsgivarvarumärke - ett nuläge

I enkäten som vi genomfört ställdes frågan huruvida kommunens arbetsgivarvarumärke
upplevs som starkt, neutralt eller svagt. Svarsfördelningen redovisas nedan.

Diagram 5: “Hur upplever du Smedjebackens kommuns arbetsgivarvarumärke idag?”

Resultatet visar att en stor majoritet av respondenterna (75 procent) anser att
kommunens arbetsgivarvarumärke är starkt. Bryts resultatet ned på förvaltningsnivå
framgår att arbetsgivarvarumärket överlag ses som starkt oberoende av förvaltning.
Som en del i enkäten har cheferna haft möjlighet att ge fritext kopplade till
kommentarerna. Av de kommentarer som inkommit i enkätverktyget framgår följande:

- “Många sökanden till tjänst”.
- “Positiv aura kring Smedjebacken”.
- “Utifrån min egen ansökan som chef till kommunen så upplever jag det var attraktivt1

att läsa om kommunens mål och drivkrafter”.

1 I enkätverktyget angavs vilken typ av chef respondenten var. För att bibehålla anonymitet har
svaret justerats.
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I kommunstyrelsens verksamhetsberättelse framgår att det fanns ett stort söktryck för
kommunens feriejobb under sommaren år 2021. Av totalt 215 sökande ungdomarna tog
kommunen emot 154 stycken. Vid intervjuer råder konsensus kring att enkätresultatet
överensstämmer med deras uppfattning och att det överlag är lätt att rekrytera. Som
beskrivs i revisionsfråga 4 finns däremot en del bristyrken.

Strategiskt arbete

I enkäten ställdes vidare frågan om det anses att kommunen bedriver ett strategiskt
arbete för att lyckas attrahera, rekrytera och bibehålla personal.

Diagram 6: “Jag anser att det bedrivs ett strategiskt arbete med Smedjebackens
kommuns arbetsgivarvarumärke för att lyckas attrahera, rekrytera och bibehålla
personal”.

Resultatet av enkäten visar att respondenterna överlag anser att ett strategiskt arbete
bedrivs för att lyckas attrahera, rekrytera och bibehålla personal. Särskilt positiva till
arbetet är respondenterna från kommunstyrelsens förvaltning där 100 procent
instämmer helt eller till stor del i påståendet. Hälften av respondenterna från
omsorgsförvaltningen anser i att det till viss del bedrivs ett strategiskt arbete för att
lyckas attrahera, rekrytera och bibehålla personal.

Inom ramen för granskningen har vi tagit del av flertalet underlag som på olika sätt
behandlar eller omnämner det strategiska arbetet. Exempel på underlag är
handlingsplaner (se revisionsfråga 2) och uppföljningar.

Förvaltningarnas handlingsplaner omfattar konkretiserade mål om bl.a. lönebildning,
marknadsföra arbetsplatsen och att arbeta med kompetens- och karriärutveckling. I
styrelsens verksamhetsberättelse för 2021 framgår att mässor och liknande
sammankomster för att stärka kommunens arbetsgivarvarumärket pausats under
pandemin. Samtidigt lyfts att personalavdelningen försökt kompensera detta genom
ökad närvaro på sociala medier.

Vid intervju beskrivs att förvaltningarna samarbetar med Högskolan Dalarna och Vård
och omsorgscollege i syfte att bl.a. visa karriärsmöjligheter för studeranden. Vidare
anges att kommunen tar emot praktikanter och VFU-studenter. Därtill anges att
kommunen visar upp sig på sociala medier (Facebook, LinkedIn främst). Arbetet

12



beskrivs variera mellan förvaltningarna men överlag råder konsensus bland de
intervjuade om att det bedrivs ett strategiskt arbete gällande kommunens
arbetsgivarvarumärke.

Vid intervjuer lyfts att det är möjligt för medarbetare att de anställda genom
personalföreningen Smeden, kan delta i olika aktiviteter såsom opera och bowling. De
intervjuade är ense om att möjligheten är en uppskattad personalförmån som bidrar till
trivsel på arbetsplatsen.

I vår enkät ställdes frågan om cheferna skulle rekommendera andra att börja arbeta
inom Smedjebackens kommun. Svarsfördelningen redovisas nedan.

Diagram 7: “Jag skulle rekommendera andra att börja arbeta inom Smedjebackens
kommun”.

Av resultatet framgår att en stor majoritet (92 procent) av respondenterna åtminstone till
stor del skulle kunna tänka sig att rekommendera andra att börja arbeta inom
kommunen. Av kommentarerna som inkommit i enkätverktyget framgår bl.a.:

- “Positiv kommun med framåtanda”.
- “Jag tycker att det är en trevlig kommun att arbeta i och det finns ambitioner att

förbättra om det eventuellt finns brister”.

Avslutningssamtal

I enkäten ställdes frågan till cheferna om de genomför eller säkerställer att någon annan
genomför ett avslutningssamtal när någon avslutar sin anställning eller går i pension. I
nedanstående diagram redovisas svarsfördelningen.
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Diagram 8: “Jag genomför eller säkerställer att någon annan genomför ett
avslutningssamtal när någon i min personal avslutar sin anställning eller går i pension”.

Resultaten som redovisas är på kommunövergripande nivå för att återge en helhetsbild
per avslut av tjänst respektive per pensionsavgång. Resultaten per förvaltning visar inga
större avvikelser från de övergripande resultaten. Av kommentarerna som inkommit i
enkätverktyget framkommer att flera personer, enligt cheferna, tackar nej till
avslutningssamtal och att det saknats rutiner fram tills dess att chefshandboken
uppdaterats.

I intervjuer utvecklas enkätsvaren. Av samtliga intervjuade anges att de anställda ges
möjligheten till avslutningssamtal med närmaste chef, även om denna möjlighet inte
alltid nyttjas. Tidigare anges det ha funnits möjlighet att välja att prata med en
HR-specialist men detta val finns inte längre. Efter genomfört avslutningssamtal är det
upp till chefen att sammanställa och lyfta eventuella utvecklingsområden. Visserligen
anges att det finns stöd för cheferna att arbeta med områdena (ex. workshops),
samtidigt som samtliga intervjuade är ense om att det saknas en systematik gällande att
sammanställa resultaten av avslutningssamtalen och lyfta det som framkommer.
Flertalet av de intervjuade uppger att de finns nya mallar/frågeformulär för de anställda
medan resterande är osäkra på huruvida sådana finns.

Bedömning
Genomförs aktiviteter för att utveckla kommunens arbetsgivarvarumärke för att både
behålla och attrahera nya medarbetare?

Delvis

Vår granskning visar att det överlag bedrivs ett strategiskt arbete för att utveckla
kommunens arbetsgivarvarumärke, dock visar vår enkät att det finns en viss skillnad i
uppfattningen mellan de olika förvaltningarna. Vi noterar att det saknas en övergripande
strategi för att utveckla kommunens varumärke som arbetsgivare. Vår granskning visar
även att det saknas systematik kring avslutningssamtal och uppföljningen av dessa. Det
är i nuläget upp till varje chef att besluta i vad som är viktigt och med det följer även en
risk i att “problemområden” inte identifieras och hanteras för att stärka kommunens
varumärke som arbetsgivare.
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Personal- och kompetensförsörjning på lång och kort sikt
Revisionsfråga 4: Bedrivs det ett aktivt arbete för att säkra personal- och
kompetensförsörjning på kort och lång sikt?

Iakttagelser
Förvaltningarnas skattning

I vår enkät ställdes frågan hur cheferna bedömer kompetensförsörjningsläget på kort
respektive lång sikt. Svarsfördelningen redovisas nedan. Med kort sikt menas de
närmaste 5 åren, och lång sikt är från 6 år och framåt.

Diagram 9: “Hur bedömer du att kompetensförsörjningsläget ser ut på kort resp. lång
sikt?”

Resultatet som återges ovan är det sammanvägda från samtliga förvaltningar,
anledningen till sammanvägningen är för att återge en helhetsbild på kort respektive
lång sikt. Resultaten per förvaltning redovisas i bilagan. Av resultaten noteras att
förvaltningarna ser en större utmaning gällande försörjningsläget på lång sikt än på kort.
Bryts resultatet ned på förvaltningsnivå framgår att särskilt respondenterna från
omsorgsförvaltningen samt familje- och utbildningsförvaltningen ser stora utmaningar att
rekrytera medarbetare med rätt kompetens, både på kort och lång sikt. På lång sikt
bedömer förvaltningarna (75 procent respektive 73) att det kommer finnas stora
utmaningar att rekrytera medarbetare med rätt kompetens i framtiden (röd stapel).

Av kommentarerna som inkommit i enkätverktyget anges att lärarbristen är akut, särskilt
inom NO och matematik och att den demografiska utvecklingen anses utgöra en
utmaning. Vid intervju verifieras att bristyrken finns men att behovet varierar. Lärare för
F - åk 6 beskrivs som förhållandevis lätta att rekrytera medan förskollärare och
fritidspedagoger är bristyrken och därmed svårrekryterade..

Prognoser beskrivs göras i viss mån med bäring på personal- och kompetensbehovet
men anges vara svåra eftersom behovet beror på flera faktorer, såsom önskan om nya
utmaningar och förändrade familjeförhållanden.
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Aktivt arbete för att säkra personal och kompetens

Inom ramen för granskningen har vi tagit del av flera underlag där kommunens arbete
beskrivs eller på annat sätt framgår. Nedan beskrivs ett urval.

- Planerade aktiviteter: I styrelsens verksamhetsberättelse för 2021 beskrivs
planerade aktiviteter. Exempelvis anges att “Ledarutvecklingsprogrammet” planeras
att fortsätta under hösten 2022, och för att ytterligare stödja chefer i sina roller och
ge möjlighet till utveckling startas ett mentorsprogram upp i arbetsgivarnätverket i
utvecklingsbolaget Samarkand Ludvika-Smedjebacken. Vidare anges att en
chefshandbok tagits fram.

Vid intervju förtydligas att “Ledarutvecklingsprogrammet” är en del av
“Chefsutvecklingsprogrammet”, och pågår under 1 år.

- Medarbetarundersökning: Under 2019 genomfördes en gemensam
medarbetarundersökning inom Smedjebackens kommunkoncern, och under 2021
genomfördes en uppföljande undersökning. Enkäten behandlade arbetsmiljö och
hållbart medarbetarengagemang och omfattade bl.a. områdena styrning,
arbetsbelastning, ledarskap och stöd och distribuerades till samtliga förvaltningar.
Resultatet för den uppföljande undersökningen visar att HME-indexet för 2021 ökat
något jämfört mot tidigare år (från 80 till 81 på en skala från 0 - 100) och att flertalet
områden (styrning, arbetsbelastning m.fl.) stärkts.

- Medarbetarsamtal och utvecklingsplaner: Vi har tagit del av en mall för
medarbetarsamtal samt utvecklingsplan. Mallen omfattar bl.a. frågor om vilket
resultat och mål som uppfyllts sedan tidigare samtal, hur nuvarande arbetssituation
upplevs, vilka förväntningar som medarbetaren har samt vilka faktorer som upplevs
som viktiga för att utvecklas. Mallen för utvecklingsplanen efterfrågar beskrivningar
av ansvar för områden och aktiviteter. Av intervju anges att medarbetarsamtal och
uppföljning årligen sker för alla medarbetare.

Vid intervjuer redogörs fler aktiviteter. Bl.a. anges att chefsfrukostar genomförs en gång i
månaden, att en kommande utbildning planeras under januari 2023 för att behandla
bristande prestation. Utbildningen baseras på saker som tidigare framkommit i dialoger.
Därtill anges att förvaltningarna satsar på friskvård genom friskvårdspeng och att interna
insatser genomförs såsom Lärarlyftet och Äldreomsorgslyftet.

Som beskrivits i revisionsfråga 3 deltar kommunen i mässor och syns i sociala medier.

Bedömning
Bedrivs det ett aktivt arbete för att säkra personal- och kompetensförsörjning på kort och
lång sikt?

Ja

Vår granskning visar att det finns utmaningar på både kort och lång sikt gällande att
rekrytera vissa yrkeskategorier och medarbetare med rätt kompetens. Det finns flera
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aktiviteter kopplat till kompetensförsörjningsområdet genom bland annat lärarlyftet,
äldreomsorgslyftet, samarbete med vård och omsorgscollege och
ledarutvecklingsprogrammet.

Uppföljningar och aktiva åtgärder
Revisionsfråga 5: Genomförs uppföljningar avseende arbetet med personal- och
kompetensförsörjning och fattas beslut om åtgärder vid behov?

Iakttagelser
I “Styrmodell för verksamhet och ekonomi” fastställs att nämnder och styrelse ska följa
upp sina verksamheter löpande under året. Fullmäktiges mål ska följas upp i samband
med årsbokslutet. Styrmodellen antogs av fullmäktige 2016-11-14 § 80.

I kommunens årsredovisning för 2021, antagen av fullmäktige 2022-04-25 §16, framgår
samtliga förvaltningars verksamhetsberättelser. Vid översiktlig granskning av
redovisningen framgår att kompetensförsörjningen på förvaltningarna beskrivs, samt att
respektive antaget mål bedöms utifrån målsättning. Bl.a. beskrivs personalavdelningens
och förvaltningarnas arbete under året kopplat till personal- och kompetensförsörjning.

Inom ramen för granskningen har vi genomfört en granskning av kommunstyrelsens
protokoll för perioden 2022-01 - 2022-08. Vid tidpunkt för granskningen var protokollet
för juni det senaste publicerade sammanträdet. Av granskningen har vi noterat att
styrelsen erhållit uppföljningar gällande personal- och kompetensförsörjning vid följande
tillfällen:

- 2022-02-08 § 3. Verksamhetsberättelse och bokslut kommunstyrelsen ledning och
stöd 2021.

- 2022-04-12 § 49. Budgetuppföljning kommunstyrelsens ledning och stöd (per
februari).

- 2022-05-10 § 78. Budgetuppföljning kommunstyrelsens ledning och stöd (per mars).

- 2022-06-07 § 95. Budgetuppföljning kommunstyrelsens ledning och stöd (per april).

I verksamhetsberättelsen för kommunstyrelsen framgår en beskrivning av
personalavdelningens verksamhet för 2021. Exempelvis anges att arbetsmiljö- och
bemanningsfrågor varit aktuella under pandemin och att personalavdelningen fokuserat
på att stödja verksamheterna genom sitt engagemang inom kommunens
äldreomsorgssatsning. Vidare anges att en digital chefshandbok tagits fram och att ett
chefsutvecklingsprogram lanserats samt redovisas resultat för årets mål och indikatorer.
Uppföljningen visar att långtidssjukfrånvaron ökat något jämfört mot tidigare år (från 26,6
procent till 27,5 procent) och att HME-resultatet ökat (från 80 till 81).

I budgetuppföljningarna beskrivs kortfattad analys till resultatet för perioden. Under
årets första månader har personalavdelningen haft ett överskott vilket tillskrivs vara mot
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bakgrund att systemkostnader inte fakturerats samt att kostnaderna varit lägre gällande
platsannonsering, deltagande i mässor och utbildning.

Vid intervjuer förtydligas att medarbetarundersökningarna och medarbetar- och
utvecklingssamtalen också är typer av veksamhetsuppföljningar som görs av
förvaltningarna (se revisionsfråga 4). Därtill framhålls att de senare förbättrats i kvalitet
och omfattar mer än “bara lön”.

I revisionsfråga 2 och 3 uppmärksammas att vissa nämnder saknar tydliga mål med
bäring på personal- och kompetensförsörjning, att en röd tråd genom de olika
beslutsnivåerna saknas och att det finns behov av att förtydliga styrelse/nämndmålen.
Vidare noteras att en systematisk uppföljning gällande avslutningssamtal saknas.

Vidtagna åtgärder

Utifrån protokollgranskning framgår inte några konkreta åtgärder. Som beskrivs i
revisionsfråga 4 genomförs flertalet aktiviteter för att säkra personal- och
kompetensförsörjning på kort och lång sikt. Exempel på dessa är medarbetar- och
utvecklingssamtal, medarbetarundersökningar, interna utbildningar och satsningar samt
deltagande i mässor och sociala medier.

Bedömning
Genomförs uppföljningar avseende arbetet med personal- och kompetensförsörjning
och fattas beslut om åtgärder vid behov?
Ja.

Vår granskning visar att uppföljningar av arbetet gällande personal- och
kompetensförsörjningsarbetet genomförs. I ex. årsredovisningen ges en övergripande
bild av kompetensförsörjningen i Smedjebackens kommun, uppföljning av målen samt
en beskrivning av respektive förvaltnings kompetensförsörjning. Uppföljning sker även
via medarbetarundersökningar samt årliga utvecklingssamtal.

Vid granskning av uppföljningarna har vi inte noterat att särskilda behov av åtgärder
uppmärksammats. Vi bedömer därav att revisionsfrågan gällande huruvida beslut om
åtgärder vidtagits vid behov inte är möjlig att bedöma, varvid vår helhetsbedömning för
revisionsfrågan är att den ses som uppfylld.

Samtidigt noterar vi att behov av förtydligande av mål och systematik kopplat till
uppföljning av avslutningssamtal uppmärksammats av de intervjuade.
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Samlad bedömning
PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Smedjebackens kommun
genomfört en granskning för att bedöma i vilken utsträckning kommunstyrelsen
säkerställer ett ändamålsenlig arbete med personal- och kompetensförsörjning.

Utifrån genomförd granskning är vår samlade bedömning att kommunstyrelsen inte helt
säkerställer ett ändamålsenlig arbete med personal- och kompetensförsörjning.

Rekommendationer
Utifrån granskningens iakttagelser och bedömningar ger vi kommunstyrelsen följande
rekommendationer:

- Säkerställ att samtliga nämnder har mål för kommunens personal- och
kompetensförsörjning samt att dessa konkretiseras.

- Att överväga att ta fram en strategi kring attraktiv arbetsgivare.

- Att se över möjligheten att erbjuda annat alternativ än närmaste chef för
avslutningssamtal samt att säkerställa systematik för sammanställning av resultaten
som ett redskap för att utveckla kommunens arbetsgivarvarumärke.

Sammanfattande bedömningar utifrån revisionsfrågor

Revisionsfråga Bedömning

Finns det en tydlig och
fastställd ansvarsfördelning
avseende arbetet med
personal- och
kompetensförsörjning?

Ja
Vår granskning visar att det
finns en formell
ansvarsfördelning avseende
personal- och
kompetensförsörjning och det
finns en aktuell
delegationsordning.

Säkerställs att det finns mål och
strategier utformade för personal-
och kompetensförsörjningen?

Delvis
Vi bedömer att mål och
strategier finns gällande
personal- och
kompetensförsörjningen.
Samtidigt bedömer vi att en
tydlig koppling (röd tråd)
saknas som genomsyrar
verksamheten.
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Genomförs aktiviteter för att
utveckla kommunens
arbetsgivarvarumärke för att både
behålla och attrahera nya
medarbetare?

Delvis
Vår granskning visar att det
överlag bedrivs ett strategiskt
arbete för att utveckla
kommunens
arbetsgivarvarumärke. Vi
noterar dock att det saknas en
övergripande strategi för att
utveckla kommunens
varumärke som arbetsgivare.
Vår granskning visar även att
det saknas systematik kring
avslutningssamtal och
uppföljningen av dessa.

Bedrivs det ett aktivt arbete för att
säkra personal- och
kompetensförsörjning på kort och
lång sikt?

Ja
Det finns flera aktiviteter
kopplat till
kompetensförsörjningsområdet
genom bland annat lärarlyftet,
äldreomsorgslyftet, samarbete
med vård och omsorgscollege
och
ledarutvecklingsprogrammet.

Genomförs uppföljningar avseende
arbetet med personal- och
kompetensförsörjning och fattas
beslut om åtgärder vid behov?

Ja
Vi bedömer att uppföljningar
görs, och har inte
uppmärksammat att ytterligare
åtgärder behövs.
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2022-09-28

Marie Lindblad Petra Ribba
___________________________ ___________________________

Uppdragsledare Projektledare

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC) på uppdrag
av Smedjebackens kommuns revisorer enligt de villkor och under de förutsättningar som framgår av projektplan
från den 2022-03-22. PwC ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot annan som tar del av och förlitar sig på
hela eller delar av denna rapport.
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Bilaga - enkät
Bakgrundsvariabler

Diagram: “Hur många medarbetare har du personalansvar för?”

Diagram: “Hur länge har du haft ditt nuvarande uppdrag som chef?”

Försörjningsläge på kort och lång sikt

Diagram: “Hur ser kompetensförsörjningsläget ut just nu (på kort sikt) inom ditt
ansvarsområde?”
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Diagram: “Hur bedömer du att kompetensförsörjningsläget ser ut på lång sikt inom ditt
ansvarsområde?”
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
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Sammanträdesdatum 

2022-11-22 
 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 108 Dnr 2022/00502 

Revidering av gemensamt reglemente för 
kommunstyrelse och nämnder 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i 
kommunfullmäktige 

1. Reviderat förslag till gemensamt reglemente för kommunstyrelse och 

nämnder antas. 

2. Reglementet gäller från 1 januari 2023. 

Ärendebeskrivning 

I samband med den nya mandatperioden har översyn av reglementen 

genomförts och däribland gemensamt reglemente för kommunstyrelse och 

nämnder. Nuvarande reglemente är antaget av kommunfullmäktige  

2018-12-17 § 108. Förslag till reviderat gemensamt reglemente för 

kommunstyrelse och nämnder har utarbetats.  

Översyn har gjorts av en arbetsgrupp bestående av kommunstyrelsens 

ordförande, miljö- och byggnadsnämndens ordförande, 

samhällsbyggnadschef, miljö- och byggchef samt kommunchef.  

______ 

Beslutsunderlag 

Kommunchefens tjänsteskrivelse 2022-11-09 

Gemensamt reglemente för kommunstyrelse och nämnder 

 



Antaget av kommunfullmäktige 2018-12-17 § 108 

Förslag 2022-11-03 

 Gemensamt reglemente 
 Kommunstyrelsen och nämnder 
 
 
 



 

2 

 

Inledning  
 
Detta reglemente innehåller bestämmelser som är gemensamma för kommunstyrelsen och 

samtliga nämnder i Smedjebackens kommun.  

För kommunstyrelsen och varje nämnd finns därutöver ett särskilt reglemente. Vid motstridiga 

uppgifter i det gemensamma reglementet och särskilt reglemente gäller det särskilda reglementet.  

Benämningen nämnd innefattar i detta dokument fortsättningsvis även kommunstyrelsen om inte 

annat särskilt anges. 

Kommunen har följande nämnder 

Nämnder Antal ledamöter Antal ersättare 

__________________________________________________________________________ 

Kommunstyrelse 13 13 

Kultur- och samhällsbyggnadsnämnd                             11                                   11 

Familje- och utbildningsnämnd 11 11 

Omsorgsnämnd 9 9 

Miljö- och byggnadsnämnd 9 9 

Valnämnd 5 5 

Revisorer 5  

 

Utöver ovanstående nämnder finns kommunövergripande samarbeten i följande gemensamma 

nämnder: 

- Språktolknämnden 

- Hjälpmedelsnämnden 

- Gemensamma nämnden för alkohol, tobak, livsmedel och receptfria läkemedel 

- Gemensam överförmyndarnämnd 

- Gemensamma servicenämnden 

- Västmanland-Dalarna lönenämnd 

 

Kommunalförbund 

- Västerbergslagens Utbildningsförbund  

 

Reglementet gäller inte de nämnder/kommunalförbund där kommunen samverkar med annan 

kommun. 

 

§ 1 Uppdrag och verksamhet 

Nämnderna ska inom sina respektive verksamhetsområden följa vad som anges i lag eller annan 

författning. De ska följa det fullmäktige – i reglemente, i samband med budget eller i annat 

särskilt beslut – har bestämt att nämnden ska fullgöra, samt verka för att fastställda mål uppnås 

och i övrigt följa givna uppdrag och angivna riktlinjer.  

§ 2 Organisation inom verksamhetsområdet 

Nämnden ansvarar för att dess organisation är tydlig och ändamålsenlig med hänsyn till av 

fullmäktige fastställda mål och styrning samt lagar och andra författningar för verksamheten.  



 

3 

 

 

§ 3 Personalansvar 

Familje- och utbildningsnämnden är anställningsmyndighet för personal inklusive 

förvaltningschef för familje- och utbildningsförvaltningen. Motsvarande ansvar har 

omsorgsnämnden för omsorgsförvaltningen, kommunstyrelsen för kommunstyrelseförvaltningen 

samt kultur- och samhällsbyggnadsnämnden för samhällsbyggnadsförvaltningen. 

Miljö- och byggnadsnämnden får sitt administrativa stöd från samhällsbyggnadsförvaltningen. 

När det gäller mark- och exploateringsfrågor får kommunstyrelsen sitt administrativa stöd från 

samhällsbyggnadsförvaltningen. Valnämnden får sitt administrativa stöd från 

kommunstyrelseförvaltningen.  

Nämnder med personalansvar har hand om personalfrågor inklusive ansvarar för arbetsmiljöfrågor 

inom sitt respektive verksamhetsområde med undantag av de frågor som anges i 8 § i 

kommunstyrelsens reglemente. 

§ 4 Behandling av personuppgifter 

Nämnden är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker i dess 

verksamhet. Nämnden är också personuppgiftsansvarig för de typer av behandlingar som är 

gemensamma för hela kommunen, enligt vad som angivits i nämndens registerförteckning enligt 

artikel 30 i dataskyddsförordningen. Kommunstyrelsen är även personuppgiftsansvarig för den 

behandling av personuppgifter som sker i fullmäktige samt hos fullmäktigeberedningar.  

Nämnden ska utse dataskyddsombud.  

§ 5 Uppföljning, återredovisning och rapportering till kommunfullmäktige  

Nämnden ska kontinuerligt följa upp sin verksamhet.  

Nämnden ska två gånger per år redovisa till fullmäktige hur de har fullgjort de uppdrag som 

fullmäktige har lämnat till dem  

1. i reglemente,  

2. genom finansbemyndigande.  

Nämnden ska vid redovisningen även redogöra för hur uppdrag som delegerats till den har 

fullgjorts.  

Redovisning ska ske enligt riktlinjer som fastställs av fullmäktige. Redovisningen lämnas till 

kommunstyrelsen som samordnar de olika nämndernas redovisningar.  

Nämnderna ska också fullgöra rapporteringsskyldighet som ålagts dem enligt speciallag.  

§ 6 Information och samråd 

Styrelsen, nämnderna och kommunalråd respektive oppositionsråd ska i möjligaste mån från 

nämnd erhålla den information och det underlag de behöver i sin verksamhet. Rätten till 

information och underlag omfattar inte uppgift för vilken sekretess råder.  

Nämnderna ska samråda när deras verksamhet och ärenden berör styrelsens eller annan nämnds 

verksamhet.  

Samråd bör även ske med föreningar och organisationer när dessa är särskilt berörda. Nämnden 

beslutar om formerna för samrådet.  
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§ 7 Självförvaltningsorgan 

Nämnden får uppdra åt ett självförvaltningsorgan att helt eller delvis sköta driften av en viss 

anläggning eller en viss institution. Nämnden får uppdra åt självförvaltningsorganet att besluta på 

nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden.  

Nämnden ska i en arbetsordning fastställa självförvaltningsorganets uppgifter, sammansättning, 

arbetsformer och mandattid. 

§ 8 Medborgarförslag 

Medborgarförslag, där fullmäktige överlåtit till nämnden att fatta beslut, ska om möjligt beredas 

så att nämnden kan fatta beslut inom ett år från det att förslaget väcktes i fullmäktige.  

Nämnden ska delge fullmäktige de beslut som fattats med anledning av ett medborgarförslag.  

Nämnden ska redovisa de medborgarförslag som inte beretts färdigt för beslut i fullmäktige inom 

ett år från det att förslagen väcktes i fullmäktige. Fullmäktige ska informeras om anledningen till 

att ärendena inte avgjorts och när beslut kan förväntas fattas. Redovisningen ska göras på 

fullmäktiges ordinarie sammanträden i april.  

Nämnden får besluta att den eller de som har väckt ett ärende genom medborgarförslag får närvara 

när nämnden behandlar ärendet och delta i överläggningarna men inte närvara när beslut fattas.  

Arbetsformer 

§ 9 Tidpunkt för sammanträden 

Nämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer.  

Sammanträde ska hållas också om minst en tredjedel av nämndens ledamöter begär det eller om 

ordföranden anser att det behövs. En begäran om extra sammanträde ska göras skriftligen hos 

ordföranden och innehålla uppgift om det eller de ärenden som önskas behandlas på det extra 

sammanträdet.  

Ordföranden ska, om möjligt, samråda med vice ordförandena om tiden för extra sammanträde.  

Om det föreligger särskilda skäl får ordföranden ställa in ett sammanträde eller ändra dagen eller 

tiden för sammanträdet. Om möjligt ska samråd ske med vice ordförandena.  

Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen eller tiden för ett 

sammanträde ska ändras, ska ordföranden se till att varje ledamot och ersättare snarast underrättas 

om beslutet.  

§ 10 Kallelse 

Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. När varken ordföranden eller en 

vice ordförande kan kalla till sammanträde ska den som varit ledamot i nämnden längst tid göra 

detta (ålderspresidenten). Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid ska den till åldern 

äldste ledamoten vara ålderspresident.  

Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet. Kallelsen kan 

tillgängliggöras digitalt till ledamöter och ersättare. 
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Kallelsen ska tillställas varje ledamot och ersättare samt annan förtroendevald som får närvara vid 

sammanträdet senast 5 dagar före sammanträdesdagen. Ordföranden bestämmer formen för 

kallelsen. I undantagsfall får kallelse ske inom annan tid och/eller på annat sätt.  

Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning 

handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas kallelsen. Ordföranden ska i 

kallelsen ange om utelämnande av handlingar har skett.  

§ 11 Sammanträde på distans 

Nämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter närvarande på distans. 

Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett 

sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. Lokalen ska vara så 

beskaffad att inte obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud.  

Ledamot som önskar delta på distans ska senast 5 dagar i förväg anmäla detta till nämndens 

kansli. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans.  

Nämnden får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på distans i nämnden.  

§ 12 Närvarorätt 

Kommunstyrelsens presidium har rätt att närvara vid nämndernas sammanträden och delta i 

överläggningarna. Nämnd får därutöver medge ledamot av styrelsen denna rätt. Den 

förtroendevalde har i den utsträckning nämnden beslutar rätt att få sin mening antecknad i 

protokollet. Närvarorätten gäller inte ärenden som rör myndighetsutövning gentemot enskilda 

personer. 

Härutöver får nämnden medge förtroendevald som inte är ledamot eller ersättare i nämnden att 

närvara vid sammanträde med styrelsen/nämnden för att lämna upplysningar. Även anställd i 

kommunen och särskilt sakkunnig kan medges denna rätt. Om styrelsen/nämnden beslutar det, får 

den som kallats delta i överläggningarna.  

Nämnden får härutöver bestämma att annan ska ha rätt att närvara vid nämndens sammanträden.  

§ 13 Sammansättning 

Nämnden består av det antal ledamöter och ersättare som fullmäktige beslutat.  

§ 14 Ordföranden 

Det åligger ordföranden  

1. att leda nämndens arbete och sammanträden,  

2. kalla till sammanträde i enlighet med lag och reglemente,  

3. kalla ersättare,  

4. inför sammanträdena se till att ärendena som ska behandlas i nämnden vid behov är 

beredda,  

5. se till att färdigberedda ärenden snarast behandlas i nämnden,  

6. bevaka att nämndens beslut verkställs.  

 

§ 15 Presidium 
Nämndernas presidium ska bestå av ordförande och vice ordförande. 
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Vice ordförande ska biträda ordföranden i uppgiften att planera och leda sammanträdet i den mån 

ordföranden anser att det behövs.  

§ 16 Ersättare för ordföranden och vice ordföranden 

Om varken ordföranden eller vice ordförande kan delta i ett helt sammanträde eller en del av ett 

sammanträde, får nämnden utse en annan ledamot som ersättare för dessa. Till dess valet 

förrättats, fullgörs ordförandens uppgifter av den som varit ledamot i nämnden längst tid. Om 

flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid fullgörs ordförandens uppgifter av den äldste av 

dem.  

Motsvarande gäller om ordföranden eller vice ordförande inte kan fullgöra sitt uppdrag under en 

längre tid. Ersättaren ska fullgöra samtliga ordförandens/vice ordförandens uppgifter.  

§ 17 Förhinder 

En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde, ska 

snarast anmäla detta till nämndens sekreterare eller någon annan anställd vid nämndens kansli. 

Den ersättare kallas, som står i tur att tjänstgöra och som inte redan kallats in.  

§ 18 Ersättares tjänstgöring 

Om en ledamot är förhindrad att delta eller att vidare delta i ett sammanträde ska en ersättare 

tjänstgöra i ledamotens ställe. Den ersättare ska kallas in som står i tur att tjänstgöra och som inte 

redan har kallats in. En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att 

tjänstgöra även om en ersättare trätt in i ledamotens ställe.  

Ersättarna ska, om dessa inte valts proportionellt, tjänstgöra enligt den ordning som fullmäktige 

har bestämt. Om ingen ordning är bestämd, kallas ersättarna i den ordning de tagits upp i 

fullmäktiges protokoll från valet.  

Ersättare som inte tjänstgör har rätt att delta i överläggningarna och få sin mening antecknad till 

protokollet.  

En ersättare som har börjat tjänstgöra har företräde oberoende av turordningen. Om det etablerade 

majoritetsförhållandet mellan partierna påverkats genom ersättarens tjänstgöring, får dock en 

ersättare som inställer sig under pågående sammanträde träda in i stället för en ersättare som 

kommer längre ner i turordningen.  

§ 19 Jäv, avbruten tjänstgöring 

En ledamot eller en ersättare som avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende får 

tjänstgöra igen sedan ärendet handlagts.  

Ledamot som en gång avbrutit tjänstgöringen under ett sammanträde på grund av annat hinder än 

jäv, får tjänstgöra igen endast om inplacerad tjänstgörande ersättare tillhör annat parti.  
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§ 20 Yrkanden 

När nämnden förklarat överläggningen i ett ärende avslutad, går ordföranden igenom de yrkanden 

som har framställts under överläggningen och kontrollerar att de har uppfattats korrekt. 

Ordföranden befäster genomgången med ett klubbslag. Därefter får inte något yrkande ändras 

eller läggas till, om inte nämnden enhälligt beslutar att medge det.  

Om ordföranden anser att det behövs ska den ledamot som har framställt ett yrkande avfatta det 

skriftligt.  

§ 21 Deltagande i beslut 

En ledamot som, där detta är möjligt, avser att avstå från att delta i ett beslut, ska anmäla detta till 

ordföranden innan beslut fattas.  

En ledamot som inte har gjort en sådan anmälan anses ha deltagit i beslutet, om nämnden fattar 

det med acklamation.  

§ 22 Reservation 

Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen ska 

ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas till sekreteraren före den tidpunkt som har 

fastställts för justeringen av protokollet. Motsvarande gäller vid omedelbar justering.  

§ 23 Justering av protokoll 

Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot.  

Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen ska 

redovisas skriftligt vid sammanträdet och justeras av ordföranden och en ledamot.  

§ 24 Kungörelser och tillkännagivanden av föreskrifter m.m. 

Nämnderna ansvarar för att beslut och föreskrifter inom det egna ansvarsområdet kungörs enligt 

gällande bestämmelser.  

Nämnderna ska underrätta styrelsen om ändringen och dess innehåll så snart en uppdatering av 

den kommunala författningssamlingen bedöms nödvändig.  

§ 25 Delgivningsmottagare 

Delgivning med nämnden sker med ordföranden, förvaltningschefen eller annan anställd som 

nämnden beslutar.  

§ 26 Undertecknande av handlingar 

Skrivelser, avtal och andra handlingar från nämnden ska på nämndens vägnar undertecknas av 

ordföranden och kontrasigneras av sekreteraren. Vid förfall för ordföranden inträder vice 

ordföranden och vid förfall för denne den ledamot som styrelsen utser.  

Nämnden får även uppdra åt förtroendevald eller tjänsteman att enligt av nämnden lämnade 

direktiv underteckna handlingar på nämndens vägnar. Beslut som fattas med stöd av delegation 

samt skrivelser, avtal och andra handlingar som upprättas med anledning därav undertecknas av 

den som fattat beslutet och, i förekommande fall, kontrasigneras av den som utses därtill.  
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§ 27 Utskott 

Inom kommunstyrelsen ska finnas ett arbetsutskott. Arbetsutskottet ska bestå av 5 ledamöter och  

5 ersättare. Styrelsen får därutöver inrätta ytterligare utskott.  

Inom övriga nämnder ska finnas ett arbetsutskott alternativt en beredning som utses av nämnden.  

Inom ett utskott väljer nämnden för den tid nämnden beslutar bland utskottets ledamöter en 

ordförande och en vice ordförande.  

Om ordföranden i utskottet på grund av sjukdom eller av annat skäl är förhindrad att fullgöra sitt 

uppdrag för längre tid får nämnden utse en annan ledamot i utskottet att som ersättare för 

ordföranden fullgöra dennes uppgifter.  

Ersättare ska närvara vid utskottets sammanträden endast om ledamot är förhindrad att tjänstgöra.  

Ersättare ska inkallas till tjänstgöring i den av nämnden vid valet bestämda ordningen. Avgår en 

ledamot eller en ersättare i utskottet, som inte utsetts vid proportionellt val, ska fyllnadsval snarast 

förrättas.  

Utskottet sammanträder på dag och tid som varje utskott bestämmer. Sammanträden ska också 

hållas när ordföranden anser att det behövs eller när minst hälften av ledamöterna begär det. 

Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. Kallelsen ska vara skriftlig och 

innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet. Kallelsen kan tillgängliggöras digitalt till 

ledamöter och ersättare. 

Utskottet får handlägga ärenden bara när mer än hälften av ledamöterna är närvarande. Vid lika 

röstetal har ordföranden utslagsröst.  

De ärenden som ska avgöras av nämnden i dess helhet bör beredas av utskottet om beredning 

behövs. Ordföranden, kommundirektören eller förvaltningschefen överlämnar sådana ärenden till 

utskottet.  

När ärendet beretts ska utskottet lägga fram förslag till beslut. 

 



 
 
 
 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 109 Dnr 2022/00499 

Revidering av kommunstyrelsens reglemente 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i 
kommunfullmäktige 

1. Reviderat reglemente för kommunstyrelsen antas. 

2. Reglementet gäller från 1 januari 2023.   

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige beslutade om ny nämndorganisation 22-06-30 §31 med 

dnr 2022/00260. En ny kultur- och samhällsbyggnadsnämnd skapades med 

ansvar för avdelningarna kultur, fritid, tekniska, arbetsmarknad- och 

integration samt kosten. Kommunstyrelsen ansvarar efter förändringen för 

avdelningarna kansli inklusive säkerhet- och beredskapsfrågor, personal, 

ekonomi, medborgarservice, näringsliv, räddningstjänst samt frågor rörande 

mark- och exploatering.  

Kommunstyrelsen fick i uppdrag att återkomma till kommunfullmäktige med 

förslag på nya reglementen i enlighet med den nya nämndorganisationen.  

Översyn har gjorts av en arbetsgrupp bestående av kommunstyrelsens 

ordförande, miljö- och byggnadsnämndens ordförande, 

samhällsbyggnadschef, miljö- och byggchef samt kommunchef. 

_____ 

Beslutsunderlag 

Kommunchefens tjänsteskrivelse 2022-11-09 

Reglemente för kommunstyrelsen 

 



 

 
 

 
 
 

 
Kommunstyrelseförvaltningen 
Susanne Hedman Jensen 
susanne.hedmanjensen@smedjebacken.se  
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Datum 

2022-11-09 
Referens 

KS 2022/00499 

  

 

 Kommunstyrelsen  

Revidering reglemente för kommunstyrelsen  

Förslag till beslut 

1. Reviderat reglemente för kommunstyrelsen antas. 

2. Reglementet gäller från 1 januari 2023.   

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige beslutade om ny nämndorganisation 22-06-30 §31 med 

dnr 2022/00260. En ny kultur- och samhällsbyggnadsnämnd skapades med 

ansvar för avdelningarna kultur, fritid, tekniska, arbetsmarknad- och 

integration samt kosten. Kommunstyrelsen ansvarar efter förändringen för 

avdelningarna kansli inklusive säkerhet- och beredskapsfrågor, personal, 

ekonomi, medborgarservice, näringsliv, räddningstjänst samt frågor rörande 

mark- och exploatering.  

Kommunstyrelsen fick i uppdrag att återkomma till kommunfullmäktige med 

förslag på nya reglementen i enlighet med den nya nämndorganisationen.  

Översyn har gjorts av en arbetsgrupp bestående av kommunstyrelsens 

ordförande, miljö- och byggnadsnämndens ordförande, 

samhällsbyggnadschef, miljö- och byggchef samt kommunchef.  

Beslutsunderlag 

Kommunchefens tjänsteskrivelse 2022-11-09 

Förslag till reglemente för kommunstyrelsen 

Susanne Hedman Jensen 

Kommunchef 

Beslutet ska skickas till 

Avdelningschefer KS-förvaltning 

Kommunens revisorer 

mailto:susanne.hedmanjensen@smedjebacken.se


Antaget av kommunfullmäktige 2019-06-17 § 38 

Reviderat förslag, uppdaterat 2022-11-03 

 

 Reglemente för 
 Kommunstyrelsen 
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Kommunstyrelsens övergripande uppgifter  

§ 1 Allmänt om styrelsens uppgifter  

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), KL, och annan lagstiftning.  

 

Ledningsfunktionen och styrfunktionen 

§ 2 Allmänt om ledningsfunktionen och styrfunktionen 

Styrelsen ansvarar för beslut om samordning mellan nämnderna och gränsdragning mellan nämndernas 

kompetens. Styrelsen ansvarar för att en effektiv och ändamålsenlig organisation upprätthålls.  

§ 3 Styrelsens övergripande uppgifter 

Styrelsen ska 

1. leda arbetet med att samordna utformningen av övergripande och strategiska mål, riktlinjer och 

ramar för styrningen av hela den kommunala verksamheten samt göra framställningar i målfrågor 

som inte är förbehållna annan nämnd,  

2. utöva uppsikt över övriga nämnders och gemensamma nämnders beslut,  

3. ha uppsikt över sådan avtalssamverkan som sker enligt 9 kap. 37 § KL eller enligt annan lag eller 

författning,  

4. ha ett övergripande ansvar för interna säkerhetsfrågor och att säkerhetsskyddslagen (2018:585) 

följs,  

5. ha hand om kommunens personaladministrativa system, ekonomisystem, dokument- och 

ärendesystem, e-postsystem, IT-system, kommunikationssystem, skaderapporteringssystem, 

passersystem och förtroendemannaregister,  

6. anställa kommunchef samt besluta om instruktion för denne, 

7. hos fullmäktige, övriga nämnder och andra myndigheter göra de framställningar som behövs,  

8. kontinuerligt följa verksamheten i övriga nämnder,  

9. ansvara för utformning och utveckling av kommunens system för intern kontroll i enlighet med vad 

fullmäktige särskilt beslutar,  

10. ansvara för samordningsträffar med nämndpresidierna och förvaltningscheferna,  
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11. upprätta förslag till program med mål och riktlinjer för sådana kommunala angelägenheter som 

utförs av privata utförare,  

12. bereda eller yttra sig i ärenden som ska handläggas av fullmäktige i enlighet med KL,  

13. verkställa fullmäktiges beslut, om fullmäktige inte beslutat annat.  

 

Om fullmäktige inte har beslutat något annat, avgör styrelsen hur de ärenden som fullmäktige ska 

handlägga ska beredas.  

Styrelsen får uppdra åt en förtroendevald eller åt någon anställd att besluta om remiss av sådana ärenden.  

 

I styrelsens ledningsfunktion ligger även att leda och samordna bland annat 
1. utvecklingen av den kommunala demokratin 

2. kommunens översiktliga planering inklusive infrastruktur, bostadsförsörjning, energi, klimat, 

användning av mark och vatten 

3. mark- och exploateringsfrågor rörande kommunal mark 

4. planuppdrag rörande kommunal mark 

5. näringslivsfrågor 

6. arbetet med att effektivisera administrationen  

7. kommunens arbete med digitalisering, e-utveckling och IT-strategiska frågor samt 

informationssäkerhet  

8. den interna och externa kommunikationen 

9. EU-frågor och internationellt arbete  

10. utvecklingen av medborgarinflytande  

11. övergripande sociala hållbarhetsfrågor, inklusive folkhälsa och trygghetsfrågor 

12. övergripande förebyggande arbete rörande ANDTS-frågor  

(alkohol, narkotika, doping, tobak och spel) 

13. övergripande tillgänglighetsfrågor  

14. konsumentvägledning, budget- och skuldrådgivning 

15. finskt förvaltningsområde 

 

Kommunstyrelsen ska vidare med uppmärksamhet följa övriga nämnders verksamheter och agera för att 

nödvändiga åtgärder vidtas vid behov. 

§ 4 Bolag och stiftelser 

Styrelsen ska  

1. ha fortlöpande uppsikt över verksamheten i de bolag och stiftelser som kommunen helt eller delvis 

äger eller annars har intresse i, främst vad gäller ändamål, ekonomi och efterlevnad av uppställda 

direktiv, men också i avseende på övriga förhållanden av betydelse för kommunen,  

2. ansvara för att beslut om ägardirektiv till företagen fattas och kontinuerligt hålls uppdaterade,  

3. ansvara för regelbundna möten mellan styrelsen och företagsledningarna/stiftelseledningarna,  

4. löpande vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att de krav som anges i 10 kap.  

2–6 §§ KL är uppfyllda beträffande de bolag och stiftelser kommunen äger eller har intresse i,  

5. årligen, senast den 30 april i 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. Beslutet ska 

delges fullmäktige snarast. Finner styrelsen att brister förelegat, ska den samtidigt lämna förslag till 

fullmäktige om nödvändiga åtgärder,  
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6. svara för att tillvarata kommunens intressen vid bolags- och föreningsstämmor och andra likartade 

sammanträden i de företag som kommunen helt eller delvis äger eller annars har intresse i.  

 

§ 5 Kommunalförbund 

Styrelsen ska ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i sådana kommunalförbund som 

kommunen är medlem i.  

§ 6 Ekonomi och medelsförvaltning 

Styrelsen ska  

1. ha hand om kommunens medelsförvaltning och följa av fullmäktige meddelade riktlinjer för denna. 

Medelsförvaltningen omfattar placering och upplåning av medel. I uppgiften ingår också att bevaka 

att kommunens inkomster inflyter och att betalningar görs i tid samt att vidta de åtgärder som 

behövs för indrivning av förfallna fordringar,  

2. ha hand om övrig ekonomisk förvaltning. I denna uppgift ingår bland annat att  

- se till att kommunens behov av försäkringsskydd är tillgodosett,  

- handha egen donationsförvaltning samt efter samtycke från annan nämnd placera sådana 

medel som ingår i donation som förvaltas av den nämnden,  

3. upprätta förslag till budget i enlighet med KL,  

4. se till att bokföring och redovisning sker i enlighet med lagen (2018:597) om kommunal bokföring 

och redovisning, 

5. upprätta årsredovisning och delårsrapport i enlighet med lagen (2018:597) om kommunal bokföring 

och redovisning, 

6. i enlighet med fullmäktiges särskilda riktlinjer förvalta medel som avsatts till pensionsförpliktelser.  

§ 7 Delegering från fullmäktige 

Styrelsen beslutar i följande grupper av ärenden:  

1. upptagande av lån inom den beloppsram och de riktlinjer som fullmäktige fastställt,  

2. på begäran av nämnd omfördela medel som anslagits till nämnden inom den budgeterade 

verksamhetsvolymen och av fullmäktige fastställd beloppsram och andra riktlinjer,  

3. köp, försäljning och byte av fast egendom samt avtal om fastighetsreglering, allt inom av 

fullmäktige fastställd kostnadsram och andra riktlinjer beträffande belopp och villkor i övrigt,  

4. i mål och ärenden där styrelsen för kommunens talan, med för kommunen bindande verkan, träffa 

överenskommelse om betalning av fordran, anta ackord, ingå förlikning och sluta annat avtal,  

5. tillstånd att använda kommunens vapen,  

6. avgivande av yttranden enligt kamerabevakningslagen.  

 

Styrelsen beslutar också om yttranden som ankommer på fullmäktige när dessa inte är av principiell 

betydelse eller när tiden inte medger att yttrandet behandlas av fullmäktige. Styrelsen ska om möjligt 

samråda med berörd nämnd vid handläggning av yttrandet.  
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§ 8 Personalpolitik  

Styrelsen ansvarar för övergripande personalpolitiska frågor samt har hand om frågor som rör 

förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare och har därvid bland annat att  

1. med bindande verkan för kommunen genom kollektivavtal reglera frågor rörande förhållandet 

mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare,  

2. förhandla å kommunens vägnar enligt lagstiftning om förhandlingsrätt utom vad gäller 11–14 och 

38 §§ lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet inom andra nämnders 

verksamhetsområden,  

3. avgöra frågor om tolkning och tillämpning av lag, avtal och andra bestämmelser rörande 

förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare,  

4. besluta om stridsåtgärd,  

5. lämna uppdrag enligt 6 kap. 3 § lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter.  

 

§ 9 Kommunstyrelsens ordförande 

Kommunstyrelsens ordförande ska vara kommunalråd.  

Kommunfullmäktige beslutar om tjänstgöringsgrad. 

Det åligger kommunstyrelsens ordförande att under styrelsen  

1. ha uppsikt över kommunens hela nämndförvaltning,  

2. med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för kommunens utveckling och ekonomiska intressen 

samt effektiviteten i verksamheten och ta initiativ i dessa frågor,  

3. främja samverkan mellan styrelsen, kommunens övriga nämnder och fullmäktige samt  

4. representera styrelsen vid uppvaktningar hos myndigheter, konferenser och sammanträden om inte 

styrelsen bestämt annat i ett särskilt fall.  

 

Uppföljningsfunktion 

§ 10 Styrelsens uppföljning  

Styrelsen ska  

1. övervaka att av fullmäktiges fastställda kvalitetskrav, mål, riktlinjer och program för verksamheten 

samt ekonomi följs upp i nämnderna,  

2. övervaka att kommunens löpande förvaltning i övrigt sköts lagligt och ekonomiskt,  

3. följa hur den interna kontrollen sköts i nämnderna,  

4. två gånger per år rapportera till fullmäktige hur samtliga kommunens verksamheter utvecklas mot 

bakgrund av fastlagda mål och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret,  

5. en gång årligen till fullmäktige rapportera om kommunens avtalssamverkan enligt 9 kap. 37 § KL 

eller enligt annan lag eller författning,  

6. inom ramen för sin uppsiktsplikt övervaka att verksamheter som bedrivs av privata utförare 

kontrolleras och följs upp i enlighet med lag, avtal och av fullmäktige fastställda program och 

direktiv,  

7. i april varje år lämna fullmäktige en redovisning över beredningen av motioner och 

medborgarförslag som väckts i fullmäktige till och med året innan och som inte slutligt handlagts 

av fullmäktige.  
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Särskilda uppgifter 

§ 11 Processbehörighet 

Styrelsen får själv eller genom ombud föra kommunens talan i alla mål och ärenden, om inte någon annan 

ska göra det på grund av lag eller annan författning eller beslut av fullmäktige. Detta gäller också mål där 

någon har begärt laglighetsprövning av fullmäktiges beslut, om inte fullmäktige beslutar att själv föra 

talan i målet.  

§ 12 Krisledning och höjd beredskap  

Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens uppgifter enligt lagen (2006:544) om kommuners och 

regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap samt lagen 

(1992:1403) om totalförsvar och höjd beredskap. 

 

Krisledningsnämndens verksamhet regleras i särskilt reglemente. 

 

Styrelsen kan utse ledamot till hemvärnsråd enligt hemvärnsförordningen (1997:146).  

Föreskrifter om den kommunala organisationen under krig eller krigsfara finns i lagen (1988:97) om 

förfarandet hos kommunerna, förvaltningsmyndigheterna och domstolarna under krig eller krigsfara m.m.  

§ 13 Räddningsnämnd 

Kommunstyrelsen är räddningsnämnd. I uppdraget ingår ansvar enligt lagen (2003:778) om skydd mot 

olyckor samt lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor. 

§ 14 Pensionsmyndighet 

Kommunstyrelsen är pensionsmyndighet. 

§ 15 Arkivmyndighet 

Styrelsen är arkivmyndighet. Närmare föreskrifter om arkivvården finns i av fullmäktige antaget 

arkivreglemente.  

§ 16 Anslagstavla och webbplats 

Styrelsen ansvarar för kommunens anslagstavla.  

Styrelsen samordnar innehållet i och ansvarar för kommunens externa och interna webbplats.  

§ 17 Författningssamling 

Styrelsen ansvarar för att uppdatera den kommunala författningssamlingen och se till att denna hålls 

tillgänglig i lagstadgad form.  

§ 18 Övrigt  

För styrelsen gäller det av kommunfullmäktige antagna gemensamma reglementet för kommunstyrelse 

och nämnder. 
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§ 110 Dnr 2022/00500 

Reglemente för kultur- och samhällsbyggnadsnämnden 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i 
kommunfullmäktige 

1. Reglemente för kultur- och samhällsbyggnadsnämnden antas. 

2. Reglementet gäller från 1 januari 2023. 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige fattade i juni 2022 beslut, efter beredning av den 

parlamentariska gruppen, att en ny kultur- och samhällsbyggnadsnämnd 

skapas med ansvar för avdelningarna kultur, fritid, tekniska, arbetsmarknad- 

och integration samt kosten. 

Kommunstyrelsen fick i uppdrag att återkomma till kommunfullmäktige med 

förslag på nya reglementen i enlighet med den nya nämndorganisationen. 

_____ 

Beslutsunderlag 

Reglemente för kultur- och samhällsbyggnadsutskottet 

Samhällsbyggnadschefens tjänsteskrivelse 
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Reglemente för kultur- och samhällsbyggnadsnämnden   
Utöver det som föreskrivs om kommunala nämnder i kommunallagen (lag 2017:725) gäller 

bestämmelserna i detta reglemente.   

Nämnden beslutar själv i följande ärenden om inte annat särskilt anges. 

§ 1 Kultur och samhällsbyggnadsnämndens övergripande uppgifter  

Kultur och samhällsbyggnadsnämnden fullgör kommunens uppgifter inom kultur- och 

biblioteksområdet, fritidsverksamheten, mark-, fastighets- och bostadsfrågor enligt särskild 

ordning, trafik- och gatufrågor, parkfrågor, arbetsmarknads- och integrationsfrågor samt 

kostverksamheten.  

Särskilda uppgifter i nämnden är att  

1. Nämnden är kommunens arbetslöshetsnämnd (1944:475) och ska främja åtgärder för 

att förebygga arbetslöshet eller minska verkningarna av arbetslöshet. 

2. Nämnden utgör nämnd för vissa trafikfrågor (1978:234) 

3. Nämnden ska också verka för den lokala trafikpolitiken och för en tillfredsställande 

trafikförsörjning.  

4. Kultur- och samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för kollektivtrafiken enligt gällande 

avtal och samverkan. 

5. Ansvarar för allmän biblioteksverksamhet i enlighet med bibliotekslagen (lag 

2013:801) samt allmänkulturverksamhet. 

6. Ansvarar för kommunens offentliga konst och konstsamling 

7. Ansvarar för kommunens vägar, gator och övrig allmän platsmark samt park- och 

naturmark.  

8. Ansvarar för nyttjande av kommunens fritidsanläggningar. 

9. Ansvarar för den kommunala kostverksamheten i enlighet med gällande lagstiftning 

och samverkansavtal. 

10. Nämnden underhåller och förvalta kommunens fasta och lösa egendom. 

11. Förvaltar mark och byggnader inom kommunens fastighetsinnehav samt kommunens 

skogsinnehav. 

12. Förvaltar kommunala fastigheters passagesystem  

13. Verkar för god energiplanering i kommunens verksamheter.  

14. Verka för hållbar fordonsplanering i kommunens verksamheter. 

15. Samverkar kring samhällsplanering 

16. Ansvarar för anställning av förvaltningschef för samhällsbyggnadsförvaltningen.  

 

§ 2 Delegering från fullmäktige 

Utarrendering, arrendering, uthyrning och inhyrning av mark samt jakt- och fiskearrenden 

eller på annat sätt upplåta fast egendom som inte är av särskild vikt. 

 

 



 

 2022-11-10 

   

Smedjebackens kommun  Samhällsbyggnad  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 

§ 3 Arkivbildare  

Kultur- och samhällsbyggnadsnämnden är ansvarig för nämndens diarium och är även 

arkivbildare med ansvar för sin arkivvård. 

 

§ 4 Ekonomisk förvaltning 

I den ekonomiska förvaltningen ingår: 

 Bevaka bidrags- och avgiftsinkomster 

 Lämna förslag på taxor och avgifter inom ansvarsområdet 

 Betalningar görs i rätt tid 

 Handha egen donationsförvaltning 

 Se till att den ekonomiska förvaltningen handhas på ett rationellt sätt 

 

§ 5 Utskott 

I nämnden finns även ett kulturutskott som består av 5 ledamöter och ersättare. Nämnden 

utser ordförande och sammankallande.  

 

§ 6 Processbehörighet 

Kultur- och samhällsbyggnadsnämnden får själv eller genom ombud föra kommunens talan i 

alla mål och ärenden inom sitt verksamhetsområde. 

 

§ 7 Uppgifter enligt speciallagstiftning 

Nämnden har ansvar att utarbeta förslag till biblioteksplan för sin verksamhet på 

biblioteksområdet (2013:801). 
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§ 111 Dnr 2022/00501 

Revidering av miljö- och byggnadsnämndens 
reglemente 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i 
kommunfullmäktige 

1. Reviderat reglemente för miljö- och byggnadsnämnden antas. 

2. Reglementet gäller från 1 januari 2023.   

Ärendebeskrivning 

En översyn har skett av miljö- och byggnadsnämndens reglemente för att 

förtydliga och ta bort de delar som inte längre är relevanta. Lagen om 

trängseltillsyn i samband med covid är borttagen. Även delar som hör till 

räddningstjänstens verksamhet flyttas från miljö- och byggnadsnämndens 

reglemente till kommunstyrelsens reglemente. 

Miljö- och byggnadsnämnden beslöt 2022-11-16 § 124 att anta reglementet 

samt skicka det vidare till kommunstyrelse/kommunfullmäktige för 

godkännande.      

_____ 

Beslutsunderlag 

Reglemente miljö- och byggnadsnämnden 

Miljö- och byggnadsnämnden 2022-11-16 § 124   
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Reglemente för miljö- och byggnadsnämnden 
Utöver det som föreskrivs om kommunala nämnder i kommunallagen (lag 2017:725) 

gäller bestämmelserna i detta reglemente. 
 

§ 1 Miljö- och byggnadsnämndens övergripande uppgifter 

Miljö- och byggnadsnämnden fullgör kommunens uppgifter inom miljö- och 

hälsoskyddsområdet samt inom plan och byggväsendet. Uppgifterna innefattar den tillsyn 

kommunal nämnd ska utöva enligt förordningen om tillsyn enligt miljöbalken. Nämnden 

fullgör också de övriga uppgifter som enligt lag skall fullgöras av den kommunala 

nämnden med ansvar för miljö- och hälsoskyddsfrågor inkluderat livsmedelsfrågor samt 

för plan- och byggfrågor. 

Miljö- och byggnadsnämnden ska uppmärksamt följa och driva utvecklingen vad gäller 

hushållning med mark- och vattenområden, naturvård, miljöfarlig verksamhet och 

hälsoskydd, kemiska produkter, avfall och producentansvar, byggnadsverksamhet samt 

bevaka att kommunen har en god planberedskap. 
 

§ 2 Uppgifter enligt speciallagstiftning 

Miljö- och byggnadsnämnden ansvarar för 

1. Planuppdrag gällande privat mark, 

2. Beredning av översiktlig planering, 

3. beslut om bostadsanpassningsbidrag enligt lagen om bostadsanpassningslagen, 

4. den prövning och den tillsyn som ankommer på kommunen enligt lagen om särskilda 

bestämmelser om gaturenhållning och skyltning, 

5. den tillsyn och kontroll av livsmedelsverksamheter som ankommer på kommunen 

enligt livsmedelslagstiftningen, 

6. den tillsyn som ankommer på kommunen enligt strålskyddslagen, 

7. den tillsyn som ankommer på kommunen enligt lagen om foder och animaliska 

biprodukter, 

8. de uppgifter som ankommer på kommunen beträffande skyddsrum och skyddade 

utrymmen enligt lagen om civilförsvar, 

9. mätning och kartläggning enligt Lantmäteriets föreskrifter, 

10. belägenhetsadress och lägenhetsnummer 

11. kommunens miljö- och vattenplanering inklusive klimat 

12. främja en god energihushållning 

13. tillsyn av rökfria miljöer enligt tobakslagen 
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§ 3 Ekonomisk förvaltning 

I den ekonomiska förvaltningen ingår 

 

 Bevaka bidrags- och avgiftsinkomster 

 Lämna förslag på taxor och avgifter inom ansvarsområdet 

 Betalningar görs i rätt tid 

 Se till att den ekonomiska förvaltningen handhas på ett rationellt sätt 

§ 4 Delegation från kommunfullmäktige 

Miljö- och byggnadsnämnden får 

1. besluta i fråga om dispens från naturreservatsföreskrifter enligt 7 kapitlet 7 § 

miljöbalken, 

2. besluta i frågor om naturminne enligt 7 kapitlet 9 § miljöbalken, 

3. bedöma om en plan eller program kan antas medföra betydande miljöpåverkan enligt 

6 § MKB-förordningen. 

 
Miljö- och byggnadsnämnden har 

1. rätt att enligt 5 kapitlet 3 § fastighetsbildningslagen påkalla fastighetsreglering som 

behövs för att mark och vatten ska kunna användas för bebyggelse på ett 

ändamålsenligt sätt, 

2. rätt enligt 14 kapitlet 1 § fastighetsbildningslagen påkalla fastighetsbestämning såvitt 

gäller område med detaljplan eller områdesbestämmelser eller område beträffande 

vilken fråga väckts om upprättande av sådan plan eller sådana bestämmelser, 

3. rätt att påkalla förrättning enligt 18 § anläggningslagen. 

 
Miljö- och byggnadsnämnden åligger att 

1. ansvara för adressättning och förande av adressregister, 

2. vara ansvarig för övriga register inom nämndens verksamhetsområde, 

3. tillse att enkla och effektiva rutiner tillämpas inom nämnden, 

4. verka för ett snabbt och korrekt hanteringssätt av sina ärenden och dess intressenter, 

5. samverka och delta i Miljösamverkan Mitt 

 
§ 5 Delegation från Länsstyrelsen 

Miljö- och byggnadsnämnden får 

1. besluta om dispens från strandskyddsbestämmelserna enligt 7 kapitlet 18 § 

miljöbalken samt utöva tillsyn av strandskyddsområden, 

2. utöva tillsyn av miljöfarliga verksamheten med beckningen B i bilagan till 

förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. 
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§ 6 Processbehörighet 

Miljö- och byggnadsnämnden får själv eller genom ombud föra nämndens talan i alla mål 

och ärenden inom sitt verksamhetsområde. 
 

§ 7 Övrigt 

För miljö- och byggnadsnämnden gäller det av kommunfullmäktige antagna 

gemensamma reglementet för styrelse och nämnder.  
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§ 124 Dnr 2022/00105 EDP 2022-709 

Revidering av reglemente för miljö- och 
byggnadsnämnden 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden antar kontorets skrivelse som sin egen och 

skickar ärendet vidare för beslut till kommunstyrelsen. 

Ärendebeskrivning 

En översyn har skett av nämndens reglemente för att förtydliga och ta bort 

de delar som inte längre är relevanta. Lagen om trängseltillsyn i samband 

med covid är borttagen. I samband när räddningstjänsten övergår till 

kommunstyrelsen har detta tagits bort och flyttats över till 

kommunstyrelsens reglemente i stället. 

Alla ändringar är markerade med streck i kanten för att tydliggöra 

ändringarna. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2022-09-21 

Bilaga: Reglemente för miljö- och byggnadsnämnden 
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§ 112 Dnr 2022/00449 

Revidering av familje- och utbildningsnämndens 
reglemente 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i 
kommunfullmäktige 

Reviderat reglemente för familje- och utbildningsnämnden antas.     

Ärendebeskrivning 

I samband med varje ny mandatperiod bör nämndernas reglementen ses 

över.  

Familje- och utbildningsnämnden beslöt 2022-10-06 § 77 att anta förslag till 

reglemente samt att överlämna det till kommunfullmäktige för fastställande.  

_____   

Beslutsunderlag 

Familje- och utbildningsnämnden 2022-10-06 § 77 

Reglemente familje- och utbildningsnämnden   

 



Antaget av familje- och utbildningsnämnden 2022-10-06 § 77 

Antaget av kommunfullmäktige xxxx-xx-xx 

 

 Reglemente för 
 Familje- och utbildningsnämnden 
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Reglemente för familje- och utbildningsnämnden 
 

Utöver det som föreskrivs om kommunala nämnder i kommunallagen (lag 2017:725) 

gäller bestämmelserna i detta reglemente. 

 

1 § Familje- och utbildningsnämndens övergripande uppgifter 

Ledningsfunktion 

 

1. Familje- och utbildningsnämnden ansvarar för och fullgör kommunens uppgifter 

inom förskoleverksamheten, grundskola årskurs F-9, skolbarnomsorg, särskola och 

elevhälsa och inom socialtjänsten vad gäller individ- och familjeomsorgens alla delar 

kring barn- och familj, vuxna och försörjningsstöd.  

 

Ansvaret för verksamheterna gäller för hela kommunen. 

 

2. I familje- och utbildningsnämndens ledningsfunktion ligger att leda, samordna och 

utveckla den övergripande verksamheten för: 

 

 Förskola 

 Öppen förskola 

 Familjedaghem 

 Skolbarnomsorg 

 Grundskola 

 Särskola 

 Studie- och yrkesvägledning 

 Elevhälsa 

 Individ- och familjeomsorg 

 

Nämnden har ansvar för att utvecklings- och förändringsarbete bedrivs inom egna 

verksamheten samt att utveckla formerna för brukarinflytande. 

 

2 § Uppgifter enligt speciallagstiftning 

Familje- och utbildningsnämnden ansvarar för att de lagar, avtal och förordningar som 

styr verksamheten gällande strukturinriktade insatser, allmänt inriktade insatser och 

individuellt inriktade insatser fullgörs. 

Familje- och utbildningsnämnden ska vidare med uppmärksamhet följa att: 

Verksamheten inom nämndens ansvarsområde utvecklas enligt målen i skollagen, 

socialtjänstlagen, utbildningsförordningar, läroplaner och Lagen om särskilda 

bestämmelser för vård av unga och Lag om vård av missbrukare. 
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3 § Ekonomisk förvaltning 

I den ekonomiska förvaltningen ingår 

 

 att bevaka att nämndens bidrags- och avgiftsinkomster inflyter 

 att betalningar görs i rätt tid 

 att handha egen donationsförvaltning 

 att se till att den ekonomiska förvaltningen handhas på ett rationellt sätt 

4 § Processbehörighet 

Familje- och utbildningsnämnden får själv eller genom ombud föra kommunens talan i 

alla mål och ärenden inom sitt verksamhetsområde. 

5 § Övrigt 

Utöver specialreglerade arbetsuppgifter ska familje- och utbildningsnämnden: 

 

 Arbeta för reformering av nämndens regelbestånd 

 Avge yttranden i plan- och byggnadsärenden som remitterats till nämnden 

 Fullgöra övriga förvaltnings- och verkställighetsuppgifter som av 

kommunfullmäktige överlämnats till nämnden. 

 

För familje- och utbildningsnämnden gäller det av kommunfullmäktige antagna 

gemensamma reglementet för styrelse och nämnder.  

 



 

 
 
 

 
Familje- och utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1(1) 

Sammanträdesdatum 

2022-10-06 
 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 77 Dnr 2022/00371  

Reglemente för familje- och utbildningsnämnden 

Familje- och utbildningsnämndens beslut 

Familje- och utbildningsnämnden beslutar att anta upprättat förslag till 

reglemente för Familje- och utbildningsnämnden samt att överlämna 

detsamma till fullmäktige.       

Ärendebeskrivning 

I samband med varje ny mandatperiod bör nämndernas reglementen ses 

över.  

Föreligger förslag till reglemente för Familje- och utbildningsnämnden, 

anpassat till kommunens gemensamma reglemente. 

 

Beslutsunderlag 

- Protokoll från FUN AU 2022-09-27 § 146 

- Förslag till reglemente för Familje- och utbildningsnämnden 
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§ 113 Dnr 2022/00516 

Revidering av omsorgsnämndens reglemente 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i 
kommunfullmäktige 

Reviderat reglemente för omsorgsnämnden antas.     

Ärendebeskrivning 

Omsorgsförvaltningen har inför den nya mandatperioden gjort en översyn av 

omsorgsnämndens reglemente. Revideringen av reglementet innefattar 

förtydligande av omsorgsnämndens övergripande uppgifter och 

förtydligande av lagrum.    

Omsorgsnämndens arbetsutskott beslöt 2022-11-16 § 108 att föreslå 

omsorgsnämnden godkänna reglementet.  

_____ 

Beslutsunderlag 

Reglemente omsorgsnämnden    

 



Antaget i omsorgsnämnden 2022-11-xx § 

Antaget i kommunfullmäktige xxxx-xx-xx § 

 

 Reglemente för 
 Omsorgsnämnden 
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Reglemente för omsorgsnämnden 

Utöver det som föreskrivs om kommunala nämnder i kommunallagen (2017:725) gäller 

bestämmelser i detta reglemente. 

§ 1 Omsorgsnämndens övergripande uppgifter 

Omsorgsnämnden ansvarar för och fullgör kommunens uppgifter inom socialtjänsten och 

ansvarar således för: 

 Insatser enligt socialtjänstlagen: 

 särskilt boende för äldre, 

 hemsjukvård, 

 hemtjänst, 

 socialpsykiatri, 

 dagverksamhet, 

 anhörigstöd och växelvård, 

 hälsofrämjande arbete. 

 Insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade: 

 bostad med särskild service och särskilt anpassad bostad, 

 personlig assistans, 

 daglig sysselsättning. 

 Insatser enligt hälso- och sjukvårdslagen: 

 kommunal primärvård i ordinärt och särskilt boende för äldre samt 

boende under LSS, 

 hjälpmedel (kommunala). 

 

Ansvaret för verksamheterna gäller för hela kommunen. 

Nämnden ska verka för att samråd sker med den som utnyttjar nämndens tjänster. 

§ 2 Uppgifter enligt speciallagstiftning 

Enligt socialtjänstlagen svarar varje kommun för socialtjänsten inom sitt område. 

Socialtjänsten är den verksamhet som bedrivs med stöd av bland annat socialtjänstlagen 

och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Enligt socialtjänstlagen har 

kommunen det yttersta ansvaret för att de som vistas i kommunen får det stöd och den 

hjälp som de behöver. 

Kommunens uppgifter inom socialtjänsten fullgörs av den eller de nämnder som 

kommunfullmäktige bestämmer enligt 2 kap. 4 § socialtjänstlagen. Kommunfullmäktige 

har beslutat att uppgifterna fr.o.m. 2011-01-01 ska fullgöras dels av familje- och 

utbildningsnämnden dels av omsorgsnämnden. 
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Omsorgsnämnden ansvarar för att de lagar, avtal och förordningar som styr verksamheten 

gällande strukturinriktade insatser, allmänt inriktade insatser och individuellt inriktade 

insatser fullgöres.  

De lagar och författningar som formellt styr verksamheten är: 

 Socialtjänstlag (2001:453) 

 Socialtjänstförordning (2001:937) 

 Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade 

 Förordning (1993:1090) om stöd och service till vissa funktionshindrade. 

 Lag (1993:389) om assistansersättning 

 Förordning (1993:1091) om assistansersättning 

 Hälso- och sjukvårdslag (2017:30) 

 Lag (1990:1404) om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård 

 Lag (2001:454) om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten 

 Förordning (2001:637) om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten 

 

§ 3 Ekonomisk förvaltning 

I den ekonomiska förvaltningen ingår att: 

 Bevaka att nämndens bidrags- och avgiftsinkomster inflyter 

 Betalningar görs i rätt tid 

 Handha egen donationsförvaltning 

 Se till att den ekonomiska förvaltningen handhas på ett rationellt sätt 

 Lämna förslag på avgifter och taxor inom ansvarsområdet 

 

§ 4 Processbehörighet 

Omsorgsnämnden får själv eller genom ombud föra kommunens talan i alla mål och 

ärenden inom sitt verksamhetsområde. 

§ 5 Övrigt 

Utöver specialreglerade arbetsuppgifter ska omsorgsnämnden: 

 Arbeta för reformering av nämndens regelbestånd 

 Avge yttranden i plan- och byggnadsärenden som remitteras till nämnden 

 Fullgöra övriga förvaltnings- och verkställighetsuppgifter som av 

kommunfullmäktige överlämnats till nämnden. 

För omsorgsnämnden gäller det av kommunfullmäktige antagna gemensamma 

reglementet för styrelse och nämnder. 

 



 
 
 
 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
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§ 114 Dnr 2022/00187 

Ägardirektiv och bolagsordning för WBAB 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i 
kommunfullmäktige 

Bolagsordning och ägardirektiv för WessmanBarken Vatten & Återvinning 

AB, WBAB godkänns. 

Ärendebeskrivning 

En översyn av ägardirektiv och bolagsordning för WBAB har gjorts. 

Bolagsordning och ägardirektiv för WBAB har uppdaterats med skrivning 

om att det är värdkommunens policys, planer och riktlinjer som ska följas.  

_____ 

Beslutsunderlag 

Bolagsordning  

Ägardirektiv 

 



 

 
 

 
 
 

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

KS107 2022/00187 

  

 

 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 i kommunen.  

Kommunstyrelsen återremitterade ärende om ägardirektiv och bolagsordning 

för WBAB för ytterligare handläggning, beslut §87/2022 och översyn har nu 

genomförts.  

Beslutsunderlag 

Kommunchefens tjänsteskrivelse 22-11-02 

Ägardirektiv - förslag                                                                                 

Bolagsordning - förslag   

 

Susanne Hedman Jensen 

Kommunchef  

Beslutet ska skickas till 

WBAB 

mailto:Susanne.hedmanjensen@smedjebacken.se


     

 
 

 
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. 
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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. 



 
 
 
 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1(1) 

Sammanträdesdatum 

2022-11-22 
 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 115 Dnr 2022/00148 

Partistöd 2023 samt redovisning 2021 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i 
kommunfullmäktige 

Partistöd för år 2023 utbetalas till samtliga partier som finns representerade i 

kommunfullmäktige i Smedjebackens kommun enlighet med gällande regler 

för partistöd.    

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige har att fatta det årliga beslutet (4 kap.32§ KL) om 

utbetalning av partistöd för kommande år.  

Under 2022 har samtliga politiska partier i kommunfullmäktige lämnat 

redovisningar för sina verksamheter under 2021, i enlighet med det lokala 

regelverket. Partistöd för innevarande år har betalts ut halvårsvis.    

_____ 

Beslutsunderlag 

Redovisning av partistöd från respektive parti 
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§ 117 Dnr 2022/00520 

Anvisningar på kommunens bank- och 
plusgiroräkningar samt undertecknande av handlingar - 
attesträtt 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

1. Två i förening av koncernekonomichef Jonas Källman, ekonomiassistent  

Maria Fagerheim, redovisningsansvarig Helena Karlsson samt 

förvaltningsekonomerna Anette Billström, Helena Claesson-Bergh  

och Anneli Berg erhåller följande uppdrag: 

- Utfärdande av anvisningar på kommunens bank- och 

plusgiroräkningar. 

- Kvittering eller överlåtelser av på kommunen eller någon av dess 

nämnder ställda checker, uttagskvitton eller postremissväxlar, dock 

att checker och uttagskvitton upp till högst ett prisbasbelopp endast 

behöver undertecknas av en av ovan angivna personer. 

- Kvittering av kontanta medel, värdepostförsändelser och dylikt som 

tas emot på kommunens vägnar. 

- Verkställighet och verifiering av övriga i kommunens 

medelsförvaltning förekommande betalningstransaktioner. 

2. Beslutet innefattar även konsult Jennie Ericson till och med den 

31 mars 2023..              

Ärendebeskrivning 

Med anledning av personalförändringar på ekonomiavdelningen behöver 

beslutet om vilka personer och befattningar som får utfärda anvisningar på 

kommunens bank- och plusgiroräkningar samt kvittering av värdehandlingar 

och försändelser revideras. Förvaltningsekonom Eva Lundgren har slutat och 

förvaltningsekonom Anneli Berg börjar den 1 december 2022.      

_____ 
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§ 87 Dnr 2022/00519 

Uppdragsbeskrivning Kretsloppsgruppen i 
Smedjebackens kommun 

Samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Uppdragsbeskrivning för Kretsloppsgruppen i Smedjebackens kommun 

fastställs.  

Ärendebeskrivning 

Smedjebackens kommun har länge varit långt framme i miljöarbetet och ett 

av de övergripande målen som kommunfullmäktige har fastställt är att 

kommunen ska vara en ekokommun i framkant. Enligt målet ska kommunen 

jobba för klimatsmart energi, miljövänliga transporter och minskade 

giftutsläpp.  

Kretsloppsgruppen bildades 1993 som en samverkansgrupp bestående av 

både politiker och tjänstemän från kommunen och kommunkoncernens 

bolag. I dialogform finner gruppen olika konstruktiva och framåtblickande 

lösningar på aktuella kretsloppsfrågor. 

Förslag till uppdragsbeskrivning för kretsloppsgruppens funktion har 

upprättats. 

_____ 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadschefens tjänsteskrivelse 

Uppdragsbeskrivning Kretsloppsgruppen i Smedjebackens kommun 

 



 

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 

Dokumenttyp: Beredningsunderlag Datum: 2022-11-07 

    

Tjänsteställe: Samhällsbyggnadsförvaltningen Mottagare:  

Handläggare: Stefan Bosbach   

E-postadress: stefan.bosbach@smedjebacken.se    

Telefonnr: 0240-66 01 51   

    

Diarienummer: 2022/00519   

 

Kretsloppsgruppen i Smedjebackens kommun från 2023- 

 

Bakgrund och syfte 

Smedjebackens kommun har länge varit långt framme i miljöarbetet och ett av de 

övergripande målen som kommunfullmäktige har fastställt är att kommunen ska vara en 

ekokommun i framkant. Enligt målet ska kommunen jobba för klimatsmart energi, 

miljövänliga transporter och minskade giftutsläpp. Kommunen och de kommunala bolagen 

ska vara goda miljöförebilder. Ett annat av kommunens övergripande mål handlar om 

attraktivt boende. Smedjebackens kommun ska fortsätta erbjuda attraktivt boende. Därför ska 

en förtätning ske för de som vill bo i tätorterna samt erbjuda nya tomter i strandnära lägen. 

Tillgång till kommunalt vatten, avlopp och bredbandsfiber ska användas för att öka 

attraktiviteten. Vägledande är även kommunens översiktsplan antagen av kommunfullmäktige 

hösten 2018. Planen anger hur vi gemensamt i kommunen kan arbeta för att uppnå vår vision 

om en välkomnande kommun med trygghet, engagemang och framtidstro samt uppfylla 

kommunfullmäktiges övergripande mål. 

 

Kretsloppsgruppen bildades 1993, då under namnet avfallsgruppen, som en samverkansgrupp 

mellan kommunens bolag och miljö- och byggkontoret, mellan utförare och 

myndighetsfunktion för att skapa dialog och hitta konstruktiva hållbara miljölösningar. 

Gruppens främsta uppgift var från början att arbeta fram en avfallsplan för Smedjebackens 

kommun. Under åren har gruppens arbetsuppgifter breddats och nya uppgifter har tillkommit. 

En stor och viktig del i uppdraget har varit arbetet med kommunens vatten- och avloppsplaner 

inklusive planering av kommunala va-verksamhetsområden.  

 

Gruppens namn har under tiden ändrats till det mer passande namnet kretsloppsgruppen och 

har utvecklats till en betydelsefull samverkansgrupp bestående av både politiker och 

tjänstemän från kommunen och kommunkoncernens bolag. I dialogform finner gruppen olika 

konstruktiva och framåtblickande lösningar på aktuella kretsloppsfrågor. 

 

Kretsloppsgruppens övergripande syfte är att skapa gemensamma förutsättningar för en 

miljömässigt hållbar utveckling i kommunen genom att bland annat verka för 

kommunfullmäktiges övergripande mål om attraktivt boende och om att vara en ekokommun i 

framkant. På agendan finns idag miljömässiga hållbarhetsfrågor ur ett strategiskt och 

övergripande perspektiv såväl som energifrågor och en plan att bli mer oberoende inom det 

området.  
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Organisation och arbetsformer 

Kretsloppsgruppen består av en styrgrupp och en beredande arbetsgrupp.  

 

Styrgruppen 

I styrgruppen ingår ledande politiker och tjänstemän i kommunen. Gruppen kompletteras med 

olika sakkunniga beroende på aktuella frågeställningar.  

- Ordförande för styrgruppen är kommunstyrelsens ordförande.  

Övriga deltagare i gruppen är: 

- Styrelsen för Barken vatten och återvinning AB 

- Ordförande i Miljö och byggnadsnämnden med vice ordförande som ersättare 

- Ordförande i Kultur och samhällsbyggnadsnämnden med vice ordförande som 

ersättare 

- Ordförande i SEAB med vice ordförande som ersättare 

 

Tjänstepersoner som ingår är: 

- Kommunchef  

- Bolagens VD 

- Miljö- och byggchef 

- Teknisk chef 

- Samhällsbyggnadschef  

 

Under respektive ämnesområde är följande inbjudna: 

- Va-chef 

- Återvinningschef 

- Elnätschef 

- M.fl.  

 

Samhällsbyggnadschefen samordnar styrgruppens möten och svarar också för agendan. 

Minnesanteckningar förs. 

 

Styrgruppen träffas cirka fyra gånger per år och behandlar då aktuella ämnena. Styrgruppens 

möten är uppdelade i tre huvudsakliga områden: energifrågor, avfall- och återvinningsfrågor 

samt vatten- och avloppsfrågor. Därutöver tillkommer vid behov andra aktuella 

kretsloppsfrågor. Frågorna som behandlas är av karaktären sådana där det finns behov av att 

förankra, få stöd eller ge förslag till utveckling/förändring/förbättring. 

 

Beredning 

Beredningsarbetet har fokus på övergripande frågor där kommunkoncernens ansvar för 

strategiska hållbarhets, klimat och energifrågor tydliggörs. Frågorna bereds av en arbetsgrupp 

bestående av tjänstemän dels från kommunkoncernens bolag, SEAB, SENAB, Bärkehus AB 

och WBAB, dels från kommunens tekniska kontor och miljö- och byggkontor under ledning 

av samhällsbyggnadschefen.  

Förberedande arbete görs också i andra permanenta eller tillfälliga grupper. Exempel på 

frågor som övriga grupper hanterar är frågor inom energiförsörjning, vattnen och avlopp, 

dagvattenhantering, koncernens fordonspark och vindbruk. 

 



 

 

Arbetssättet gör att kretsloppsgruppens arbete har bred förankring i kommunens ledning och 

möjliggör både dialog och återkoppling. Styrgruppen är ingen beslutsgrupp men ärenden som 

kommer upp i styrgruppen kan styras in i ordinarie beslutsprocesser från styrgruppen. 

 

Kretsloppsgruppen innebär att det finnas en gemensam beredningsgrupp för det miljömässiga 

hållbarhetsarbetet i kommunen.  
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§ 88 Dnr 2022/00306 

Motion om att Smedjebackens kommun tillsammans 
med Region Dalarna verkar för att vi snarast flyttas från 
elprisområde 3 till 2 

Samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen för 
beslut i kommunfullmäktige 

1. Motionen avslås.  

2. Då elpriset är av betydelse för kommunens invånare ska kommunen 

bevaka och försöka påverka frågan om nya elprisområden. 

Ärendebeskrivning 

Sverigedemokraterna har lämnat in en motionsskrivelse där de föreslår att 

kommunfullmäktige beslutar att Smedjebackens kommun tillsammans med 

Region Dalarna verkar för att Dalarna snarast ska flyttas från prisområde 3 

till prisområde 2.  

Yttrande 

För att efterleva EU:s regelverk samt främja utvecklingen av en gemensam 

inre marknad för el delades Sverige år 2011 in i fyra elområden. 

Förändringen var ett viktigt steg i arbetet att säkra efterlevnad av de krav på 

likabehandling av överföringsbegränsningar inom Sverige och mot 

angränsande länder som ställs upp i EU:s regelverk. Elområdenas gränser, så 

kallade snitt, skär genom landet i öst-västlig riktning och är lokaliserade där 

det finns strukturella flaskhalsar. När överföringskapaciteten inte räcker 

uppkommer prisskillnader mellan områdena. Genom att elområdenas gränser 

återger nätets fysiska begränsningar syftar indelningen även till att skapa 

incitament för nya etableringar av produktion där behoven är som störst 

samtidigt som Svenska kraftnät får tydliga signaler kring var 

transmissionsnätet behöver förstärkas. 

Den 24 maj 2010 beslutade Svenska kraftnät om indelning av fyra 

elområden att gälla från och med den 1 november 2011. 

Flaskhalsar 

Med en flaskhals menas en sektion (snitt) som ofta riskerar att överbelastas, 

med andra ord att marknadens önskemål om att överföra el är större än vad 

som fysiskt är möjligt. Svenska kraftnäts hantering av flaskhalsar på lång 

sikt sker huvudsakligen genom planering och byggande av nya 

transmissionsnätsledningar. Under kommande tioårsperiod planerar Svenska 

kraftnät att investera 60 miljarder kronor i transmissionsnätet. Att 

dimensionera transmissionsnätet så att flaskhalsar aldrig uppstår går dock 

inte, det skulle vara samhällsekonomiskt orimligt. Det behövs därför andra 
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metoder för att hantera flaskhalsar, såsom mothandel och indelning i 

elområden. 

Vem ansvar för indelning? 

Enligt regelverket ska systemansvariga för elöverföringssystem 

(Transmission System Operator, TSO) gemensamt ta fram förslag till metod 

för indelning av elområden, genomföra översyner av indelningarna samt 

ange alternativa elområdesindelningar för utvärdering. Svenska kraftnät är 

Sveriges TSO. 

Både metod och förslag på alternativa elområden ska godkännas enhälligt av 

tillsynsmyndigheterna, för Sveriges del är det Energimarknadsinspektionen. 

Om metod och förslag inte godkänns hänvisas besluten till EUs byrå för 

samarbete mellan energitillsynsmyndigheter, ACER (European Union 

Agency for the Cooperation of Energy Regulators).   

Efter beslut om metod och alternativa indelningar inleds själva översynen. 

TSO:erna ska då analysera förslagen enligt den godkända metoden och en 

rekommendation att bibehålla eller förändra befintlig elområdesindelning 

ska lämnas till berörda medlemsländer eller deras utsedda tillsyns-

myndigheter. För Sveriges del kommer beslutet, som det ser ut nu, att hamna 

på regeringens bord. 

Kommer medlemsländerna inte överens hänvisas frågan till EU 

kommissionen, som med stöd av ACER fattar beslut om att ändra eller 

bibehålla nuvarande elområden. 

Översyn 

En gemensam översyn pågår nu av indelningen av elområden i Europa på 

uppdrag av ACER. Svenska kraftnät ansvarar som systemansvarig för det 

svenska överföringssystemet för el, för att genomföra Sveriges översyn.  

Processen kräver samordning på flera nivåer och arbetet bedrivs samtidigt på 

europeisk, nordisk och svensk nivå. 

Svenska kraftnät arbetar för en korrekt och transparent elområdesindelning 

som ger goda förutsättningar för det nordiska kraftsystemet. Det innebär 

bland annat:  

- en korrekt prissättning för aktörerna i kraftsystemet, oavsett var i nätet 

de finns. 

- förutsättningar för effektiv hantering av strukturella överförings-

begränsningar i överföringssystemet. 

- förutsättningar för säker och kostnadseffektiv drift och utveckling av 

kraftsystemet. 



 
 
 
 
 

Samhällsbyggnadsutskottet 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

3(3) 

Sammanträdesdatum 

2022-11-22 
 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

Svenska kraftnät och övriga TSO:er i Europa har nu ett år på sig att 

genomföra elområdesöversynen. Under själva översynen kommer de olika 

alternativen att analyseras mer detaljerat, exempelvis utifrån 

samhällsekonomiska nytta och påverkan på driftsäkerhet. 

_____ 

Beslutsunderlag 

Motion daterad 16 juni 2022 

Samhällsbyggnadschefens tjänsteskrivelse 
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§ 89 Dnr 2022/00219 

Medborgarförslag om vindkraft 

Samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen för 
beslut i kommunfullmäktige 

Medborgarförslaget anses besvarat.  

Ärendebeskrivning 

Medborgarförslag har inkommit om att det bör byggas ytterligare 

vindkraftverk på Uvberget i anslutning till de redan existerande verken. 

Kommunfullmäktige beslöt 2022-06-20 § 42 att remittera 

medborgarförslaget till kommunstyrelsen för handläggning.  

Yttrande 

Smedjebacken kommun har idag en beslutad vindbruksplan som antogs i 

kommunfullmäktige under 2018 i samband med antagande av Översiktsplan 

för Smedjebackens kommun.  

Energimyndigheten och Naturvårdsverket har tillsammans tagit fram en 

nationell strategi för en hållbar vindkraftsutbyggnad. Syftet med strategin är 

att bidra till energiomställningen genom att skapa förutsättningar för att den 

framtida utbyggnaden av vindkraft sker på ett hållbart sätt.  

Smedjebackens kommun förhåller sig till Naturvårdsverket och 

Energimyndighetens nationella strategi för att försöka klara Sveriges mål  

om 100% förnybar elproduktion till 2040.  

Det är sällan vindkraftverk byggs på kommunal mark, det är ofta privata 

markägare som är berörda av vindkraftsprojekten och det är olika 

exploatörer som bygger ut parker. Kommunen har endast pekat ut områden 

där vi ser att vindkraften skulle kunna byggas ut, där finns Uvberget med 

som område.  

_____ 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag om vindkraftutbyggnad på Uvberget 

Samhällsbyggnadschefens tjänsteskrivelse 
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§ 90 Dnr 2022/00476 

Remiss Regionalt serviceprogram 2022-2030 

Samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Yttrandet godkänns och överlämnas till Region Dalarna.  

Ärendebeskrivning 

Region Dalarna har tagit fram ett förslag till regionalt serviceprogram  

2022-2030. Programmet har skickats på remiss till Dalarnas kommuner  

och andra organisationer som kan vara berörda av programmet.  

Regionala serviceprogrammet syftar till att stärka samordningen av olika 

aktörer och insatser och att prioritera stöden till kommersiell service. Det 

handlar om dagligvaror, drivmedel, post- apoteks- och betaltjänstombud i 

glesa geografier. Service som är grundläggande för en fungerande vardag 

och som bidrar till en långsiktigt hållbar utveckling i hela Dalarna. 

Programmet gäller för perioden 2022–2030.  

Programmet har tagits fram i samverkan med kommuner och andra berörda 

aktörer i ett regionalt servicenätverk. Det beskriver behov och förutsättningar 

för service, samverkan mellan aktörer med olika roller och hur tidigare 

erfarenheter tagits tillvara samt insatsområden för att stärka kommersiell 

service i Dalarnas glesa geografier de kommande åren. 

Yttrande 

Efter samråd med Smedjebackens kommuns pensionärs -och 

tillgänglighetsråd lämnas följande yttrande: 

Smedjebackens kommun anser att förslaget är väl underbyggt och att 

analyserna av den lokala beskrivningen känns relevant.  

När det gäller målen i dokumentet så anser kommunen att insatsområde 1 

kan förstärka målet om att främja innovativa lösningar. Här finns det stora 

möjligheter för äldre/funktionsnedsatta människor till handel som är 

integritetsanpassad och baserad på hemleverans. E-handel behöver därför 

inte alltid leda till centralisering.  

Smedjebackens kommun tillstyrker Region Dalarnas förslag till Regionalt 

serviceprogram 2022–2030.  

Beslutsunderlag 

Remiss Regionala serviceprogrammet 2022-2030 

Samhällsbyggnadschefens tjänsteskrivelse 

 



REMISS 1 (1) 

 

 

Regionala utvecklingsförvaltningen 

Datum 
2022-10-21 
 
 

Diarienummer 
RUN 2022/116 
 
 

 
 

 

Till berörda enligt sändlista  

 
 
 

Remissmissiv Regionala serviceprogrammet 2022-2030 

Regionala serviceprogrammet syftar till att stärka samordningen av olika 
aktörer och insatser och att prioritera stöden till kommersiell service. Det 
handlar om dagligvaror, drivmedel, post- apoteks- och betaltjänstombud i 
glesa geografier. Service som är grundläggande för en fungerande vardag 
och som bidrar till en långsiktigt hållbar utveckling i hela Dalarna. 
Programmet gäller för perioden 2022-2030.  

Programmet har tagits fram i samverkan med kommuner och andra 
berörda aktörer i ett regionalt servicenätverk. Det beskriver behov och 
förutsättningar för service, samverkan mellan aktörer med olika roller och 
hur tidigare erfarenheter tagits tillvara samt insatsområden för att stärka 
kommersiell service i Dalarnas glesa geografier de kommande åren.  

Region Dalarna bjuder in berörda att lämna synpunkter på programmet 
innan beslut fattas 2023-01-19. Remissen går till Dalarnas kommuner och 
andra organisationer som kan vara, eller bli berörda av programmet. 
Remisstiden är 21 oktober till 21 december 2022. Remissvaren skickar via 
e-post till ruf.registrator@regiondalarna.se  Ange diarienummer RUN 
2022/116 

 

Ta upp både det som ni ser som styrkor i programmet och det ni tycker 
behöver ändras. Motivera kortfattat:   

▪ Vad är er samlade uppfattning om förslaget? 
▪ Vad tycker ni om de mål och regionala prioriteringar som föreslås?  
▪ Hur ser ni på programmets genomförande? 

 

Med vänlig hälsning 

Karin Löfstrand, processledare Regionala serviceprogrammet Dalarna 

RUN 2022/116

2022-09-23

mailto:ruf.registrator@regiondalarna.se


Dalarnas regionala serviceprogram                  
2022-2030 

Datum 
2022-09-20 
Giltigt t.o.m 
2030-12-31 

Diarienummer 

2022/116 

 
Versionsnummer 
Remissversion 1.0 

 

 

Godkänt av 

 

I samarbete med 

Länsstyrelsen Dalarna 
Dalarnas kommuner 
Coompanion Dalarna  
Bygdegårdsföreningen  
Lanthandlarföreningen  
Hela Sverige ska leva  

 

 

 

  

   

  

  

RUN 2022/116

2022-09-23



1 
 

Innehåll 
1 Regionalt serviceprogram för Dalarna ...............................................................2 

1.1 Syfte och mål ................................................................................................2 
1.2 Metod för genomförande ..............................................................................2 
1.3 Erfarenheter från tidigare programperiod .....................................................3 
1.4 Programmets utformning och förhållande till andra strategier ......................4 
1.5 RSP – en del i genomförandet av Dalastrategin ...........................................5 

2 För vem är RSP till för och hur ska det användas? ...........................................6 
2.1 Regionala prioriteringar för stöd till kommersiell service ..............................6 
2.2 Regionala serviceprogrammet för Region Dalarna .......................................6 
2.3 Regionala serviceprogrammet för kommunerna ...........................................7 

3 Insatser för att stärka kommersiell service i Dalarna .........................................7 
3.1 Insatsområde 1 - Främja tekniska och innovativa lösningar .........................7 
3.2 Insatsområde 2 - Stärka serviceplanerna och kommunernas roll för 
serviceutvecklingen ................................................................................................8 
3.3 Insatsområde 3 - Stöd och rådgivning till servicegivare ...............................8 
3.4 Insatsområde 4 - Ta tillvara den lokala kapaciteten och utveckla lokala 
servicelösningar .....................................................................................................8 
3.5 Insatsområde 5 - Samordna service och skapa nya former av mötesplatser
 9 

4 Nulägesanalys ...................................................................................................9 
4.1 Behov av service i Dalarna .........................................................................10 
4.2 Sårbara geografier och funktionella samband ............................................11 

5 Uppföljning och utvärdering  ............................................................................12 
6 Källor ................................................................................................................13 
Bilaga 1 - Definitioner ................................................................................................14 
Bilaga 2 – Tillgänglighet till kommersiell service, analysunderlag ............................16 
Bilaga 3 – Ekonomiska stöd till kommersiell service .................................................22 
Bilaga 4 - Övriga aktörer och deras roll i RSP ..........................................................23 
 

  



2 
 

1 Regionalt serviceprogram för Dalarna  
Regionala serviceprogram för kommersiell service, som på frivillig basis kan tas 
fram av regionerna, syftar till att samordna insatser och aktörer i arbetet med att 
främja tillgänglighet till kommersiell och viss offentlig service. De regionala 
serviceprogrammen är också grunden för hur man prioriterar olika stöd till 
kommersiell service. Att arbeta med kommersiell service stärker tillgängligheten till 
dagligvaror, drivmedel, postombud, apoteksombud och grundläggande betaltjänster 
vilket är en viktig pusselbit för att uppnå hållbar utveckling i hela Dalarna. 
Programmet gäller för perioden 2022-2030. 

 

 
 

1.1 Syfte och mål 
Syfte och mål med RSP är att bidra till Dalastrategin och ett hållbart Dalarna med 
utvecklingskraft i alla delar av länet och att uppnå en god tillgänglighet till 
kommersiell och viss offentlig service för invånare och näringsliv i gles- och 
landsbygd. 

Det övergripande målet är att människor och företag ska kunna bo och verka i 
Dalarna  och erbjudas god servicenivå inom rimligt avstånd som bidrar till attraktiva 
miljöer för boende och företag. 

Regionala serviceprogrammet avgränsas till grundläggande kommersiell service 
vilket enligt Tillväxtverkets definition är dagligvaror, drivmedel, grundläggande 
betaltjänster, post- och paket samt apotekstjänster. Viss offentlig service kan 
inkluderas om den bedöms vara av särskilt intresse.  

 

1.2 Metod för genomförande  
Region Dalarna ska som regionalt utvecklingsansvarig driva och samordna 
servicefrågorna, exempelvis genom kunskapsstöd till kommunerna och med de 
ekonomiska stöd som finns till kommersiell service inom ramen för anslag 1:1, 
regionala utvecklingsmedel. 

Samarbetet mellan kommunerna och kommunöverskridande projekt för att hitta 
lösningar är en förutsättning för ett framgångsrikt arbete inom RSP liksom 

Figur 1: Tillväxtverkets modell för grundläggande kommersiell service, där 
kärnan är tillgängligheten till serviceslagen dagligvaror och drivmedel 
samt ombudsfunktioner för post- och pakettjänster, apoteksvaror samt 

betaltjänster. Källa: Tillväxtverkets
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samarbetet med byalag, föreningar och andra aktörer. Att ta tillvara erfarenheter 
från tidigare projekt och vad de resulterat i och föra in forskningsrön i arbetet skapar 
nytänkande och innovativa lösningar, vilket är nödvändigt för att klara omställningen 
mot en mer hållbar utveckling. 

Programmet bör ta hänsyn till att kommersiell service också fyller en social 
mötesfunktion och fungerar som ett informationsnav för det offentliga. Det behövs 
konsekvensanalyser eftersom det finns risk för mål- och intressekonflikter. 

I arbetet har Region Dalarna följande funktioner för att stödja programmets 
genomförande. 

- Kunskap och analys 

- Samverkan och nätverk 

- Kommunikation och påverkan 

- Finansiering 

- Processtöd 

 
 

1.3 Erfarenheter från tidigare programperiod 
Tillväxtverkets utvärdering visar att tidigare programperiod lett till en ökad 
samverkan och stärkta relationer mellan aktörerna i länen, inte minst med 
kommunerna.  En brist är att få kommuner har resurser att vara projektägare vilket 
riskerar att utvecklingsmedel inte används. Kommunernas interna kapacitet behöver 
stärkas för att behålla rollen i serviceutvecklingen. I Dalarna har lokalekonomiska 
analyser samt projektet Service-BID, (business improvement district) en 
affärsmodell för platsutveckling, visat att projekt kan stärka engagemanget på en ort 
och att servicen och attraktiviteten därmed ökar.  

I föregående RSP begränsades initiativen och projektägarskapet till ett fåtal aktörer 
med projektvana och administrativa och ekonomiska resurser. Avgränsningen och 
definitionen av kommersiell service har gjort det enkelt att motivera direkta 
stödåtgärder riktade till servicegivarna. Samtidigt har det varit svårt att i 
stödsammanhang stärka de miljöer och insatser som indirekt bidrar till bibehållen 
eller utökad service. Exempel på det är den platsbundna besöksnäringen. Detta gör 
det svårt att arbeta långsiktigt utifrån platsens förutsättningar och inte den enskilda 
servicegivarens förutsättningar. 

Figur 2. Samverkanstrappan kompletteratd med exempel 
från tidigare arbete med regionala serviceprogram i Sverige. 
Källa Tillväxtverket
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När det inom RSP funnits ett organiserat projektsamarbete med andra främjare som 
Coompanion, Leader och länsstyrelsen har det bidragit till en effektivare användning 
av stödmedel eftersom de olika aktörernas verksamheter och utvecklingsprojekt 
ibland överlappar varandra. En bild som framkommer är att projekten driver 
utvecklingen medan stöden i högre grad upprätthåller befintlig service. 

 

1.4 Programmets utformning och förhållande till andra strategier 
Det regionala serviceprogrammet har arbetats fram tillsammans med det regionala 
servicenätverk som Region Dalarna samordnar. I nätverket finns representanter från 
Länsstyrelsen Dalarna, Dalarnas kommuner, näringslivsrepresentanter och 
föreningar. Nätverkets arbete sker i samråd med Tillväxtverket. Se bilaga 4 om 
respektive deltagande organisation. 

Det regionala serviceprogrammet utgår från en nulägesanalys av servicenivån och 
andra omständigheter som är av av betydelse för serviceutbudet. Finansiering till 
projekt för olika servicelösningar kommer att vara en förutsättning för själva 
utvecklingsarbetet och för det kommer troligen nationella medel att finnas 
tillgängliga medan de regionala 1:1 medlen utgör basen för stöden till kommersiell 
service. 

Dalastrategin 2030 – Tillsammans för ett hållbart Dalarna är den strategi som 
RSP ska bidra till att uppnå. Arbetet inom RSP behöver även förhålla sig till andra 
strategier och uppdrag för en helhetssyn på servicefrågor: 

• Agenda 2030  När service finns lokalt och samlad på en plats skapas 
ekonomisk nytta genom att andra verksamheter kan fungera på platsen. 
Transportbehovet och utsläppen minskar samtidigt som möjligheterna för 
lokala kretslopp ökar. Lokal service möter människors behov av en 
fungerande vardag och erbjuder mötesplatser som bidrar till social 
sammanhållning. 

• Genomförandet av landsbygdspolitiken i nationella strategin där god 
tillgång till kommersiell och offentlig service är en grundförutsättning för 
attraktiva livsmiljöer i hela landet.  

• Dalarnas besöksnäringsstrategi 2030 då småskalig turism ses som en 
framtidsnäring i glesa bygder. Det är en platsbunden resurs som kan 
generera företagande och serviceintäkter.  

• Den fortsatta utvecklingen av statliga servicecenter. 
• Länsstyrelsen Dalarnas samordningsuppdrag vad gäller betaltjänster 

som också räknas till  grundläggande kommersiell service. Länsstyrelsen har 
även samordningsrollen för arbetet med krisberedskap och fossilfria 
transporter. 

• Socialt företagande och social innovation ses som en möjlighet för 
lokalsamhällen att kompensera för det tomrum som skapats när den 
kommunala närvaron minskat på orten och den kommersiella servicen har 
svårt att bära sig.  

• Dalarnas regionala livsmedelsstrategi mot 2030 och kopplingen till 
primärproduktion av livsmedel, en besöksnäring som efterfrågar regionala 
matvaror och möjligheten att handla det närproducerade i den lokala butiken. 

• Landsbygdsprogrammet och Leader. Stöd till kommersiell service som nu 
ligger i landsbygdsprogrammet kommer, om de finns kvar, att hanteras av 
regionerna efter 2023. Leader kommer att ligga kvar i 
Landsbygdsprogrammet och genomföra lokala insatser för utveckling, t.ex. 
inom kommersiell service. Dalakommuner ingår idag i tre godkända 
Leaderområden, Leader nedre Dalälven, Leader Dalälvarna och det 
nybildade Leader Bergslagen. 
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• Regional bredbandsstrategi 2025. Med snabbt och stabilt bredband ökar 
möjligheten att arbeta hemifrån och driva företag i landsbygder vilket gör att 
avstånd får mindre betydelse för valet av boendeort. Med minskad 
arbetspendling är det troligt att hushållen gör fler av sina inköp i den lokala 
butiken. 

1.5 RSP – en del i genomförandet av Dalastrategin  
För att uppnå Dalastrategins tre målområden - ett klimatsmart Dalarna, ett 
konkurrenskraftigt Dalarna och ett sammanhållet Dalarna - finns inom varje 
målområde beskrivet prioriteringar och positioner för var Dalarna ska befinna sig 
2030. RSP liksom andra regionala delstrategier ska bidra till den positionsförflyttning 
som krävs för att uppnå ett hållbart Dalarna med utvecklingskraft i alla delar av 
länet. Insatserna i RSP förväntas framförallt bidra till målområdet Ett sammanhållet 
Dalarna. I ett sammanhållet Dalarna finns goda livsmiljöer som skapar en känsla av 
närhet. Det är ett Dalarna fyllt av engagemang, där människor upplever delaktighet 
och tillsammans bidrar till en hållbar utveckling. Det är ett inkluderande, jämställt, 
och jämlikt Dalarna där människor mår bra och där alla ges möjlighet att utvecklas.  
Ett viktigt förhållningssätt i genomförandet av Dalastrategin, och i arbetet med RSP, 
är att det regionala utvecklingsarbetet ska vara platsbaserat. Platsers olika 
förutsättningar samt funktionella samband, såsom exempelvis pendling, service, 
fysisk och digital infrastruktur, ska beaktas i allt regionalt utvecklingsarbete. Det 
handlar också om att strategiskt mobilisera lokala resurser för att skapa utveckling. 

 

 
 

Hållbarhet är både ett mål och medel för regional utveckling. Det är genom en 
hållbar omställning som Dalarna stärker sin attraktivitet och konkurrenskraft. För att 
Dalarna ska nå hållbarhet krävs omställning i alla delar av samhället, och ett mål får 
inte uppnås på bekostnad av ett annat. Konflikter mellan olika mål och 
samhällsutmaningar kommer att uppstå. De behöver då lyftas, synliggöras och 
vägas mot varandra. 
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2 För vem är RSP till för och hur ska det användas? 

2.1 Regionala prioriteringar för stöd till kommersiell service 
Grunden för prioriteringarna i RSP är att stärka de områden där det är svårast att ge 
service på kommersiella grunder. Platser som kan prioriteras för stöd regleras i 
förordning (2000:284) om stöd till kommersiell service. Därtill kan regionerna peka ut 
platser inom sin region som de anser är mest prioriterade. I Dalarnas RSP 
kännetecknas de prioriterade platserna av följande utmaningar och möjligheter, en 
eller flera.  

• Att det finns endast en aktör per serviceslag, eller att det saknas ett 
serviceutbud på mininivå (dagligvaror, drivmedel och post/paketservice)  

• Att avståndet till närmaste aktör är betydande. 
• Att avstånd för boende och företag i området ökar i betydande omfattning om 

servicen i området upphör. 
• Att servicepunkten har en viktig social funktion. 
• Att det i lokalsamhället finns en organiserad samverkan och ett aktivt stöd för 

att utveckla hållbara servicelösningar.   
• Som identifierats som ”Bubblare”, en plats där det idag saknas 

grundläggande service men där en utveckling pågår som förväntas skapa 
efterfrågan på kommersiell service.  

• Att planerade insatser bidrar till att uppfylla målen i Dalastrategin för en 
hållbar utveckling i alla delar av länet. 

• Där det finns ett ömsesidigt beroende mellan en platsbunden besöksnäring 
och en grundservice som inte kan upprätthållas av det egna 
befolkningsunderlaget. 

2.2 Regionala serviceprogrammet för Region Dalarna 
I det regionala utvecklingsansvaret ingår att samordna lokala, regionala och 
nationella aktörer för att bidra till genomförande av Dalastrategin. Region Dalarna 
har även en roll som finansiär i och med beslut om 1:1-medel för regionalt 
utvecklingsarbete och stöden till kommersiell service. 
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2.3 Regionala serviceprogrammet för kommunerna  
Flera av insatsområdena kräver ett aktivt kommunalt deltagande och som ansvarig 
organisation för serviceprogrammet ska Region Dalarna stödja, och om möjligt bidra  
med finansiering till kommunala initiativ. Kommunerna beskriver i serviceplaner vilka 
orter och vilken service som är särskilt viktig, vilket är en förutsättning för att 
regionen ska kunna bedöma behovet av service och hur de regionala insatserna ska 
prioriteras. Kommunerna är huvudmän för flera servicefunktioner och har viktiga 
roller inom krisberedskap där försörjning av nödvändiga varor är en del. De har 
också kontaktytor gentemot lokalsamhället och de kommersiella aktörerna  
 

3 Insatser för att stärka kommersiell service i Dalarna 
Servicenätverket har sedan maj 2020 träffats regelbundet och arbetat med 
underlaget till det nya programmet. Fem insatsområden har tagits fram som bygger 
på servicenätverkets samlade erfarenheter från tidigare program, nyframtagna 
analysunderlag och Tillväxtverkets rekommendationer. Aktiviteter inom respektive 
område tas fram i årliga handlingsplaner.  

3.1 Insatsområde 1 - Främja tekniska och innovativa lösningar 
Det pågår en snabbt växande digitalisering som påverkar alla delar av samhället. 
Med digitalisering menas arbetssätt, processer och beteenden som förändras i 
snabb takt med stöd eller på grund av ny teknik och datadriven utveckling. Digitala 
tjänster kräver att invånare och företagare kan hantera dessa samt att tillräckligt 
många använder dem för att de ska fungera optimalt. Servicegivare behöver förhålla 
sig till att digitaliseringen skapar nya förutsättningar att driva framtidens 
dagligvarubutik och andra serviceinrättningar. Många servicelösningar skulle kunna 
effektiviseras med hjälp av digitalisering och ny teknik. Inom Tillväxtverkets 
paraplyprojekt Piloter för service i landsbygder finns exempel på lokala innovativa 
servicelösningar som bygger på ny teknik och nya arbetssätt. 
https://tillvaxtverket.se/amnesomraden/regional-kapacitet/service-i-
landsbygder/projekt-for-serviceutveckling/har-utvecklar-vi-den-lokala-servicen.html 
Logistiken kring frakt av varor skulle till exempel kunna samordnas mellan olika 
aktörer. Den digitala tekniken kan överbrygga en del geografiska avstånd och 
därmed spara tid och resande. En obemannad, eller delvis obemannad butik kan 
vara en bra lösning när de kommersiella förutsättningarna för att  driva en butik 
försämras (men bör inte ses som ersättning till befintlig lanthandel om den erbjuder 
fler funktioner). E-handeln kan kompensera för en sämre tillgänglighet och ett 
mindre utbud av varor, men bidrar samtidigt till en fortsatt centralisering och nedlagd 
service. Digitalisering och kommersiell service är ett område där olika intressen 
måste balanseras, men där man också måste våga välja de alternativ som är 
hållbara över tid. Samverkan mellan aktörer som arbetar med digitala 
utvecklingsfrågor och kommersiell service är viktig, bland annat för att stärka den 
digitala kompetensen hos grupper som riskerar att hamna i ett samhällsutanförskap.  

 

 Mål: En ökad användning av ny teknik som leder till flexibla och klimatsmarta 
lösningar med bibehållen eller förbättrad tillgänglighet till service. 

 Mål: Stärkt digital kompetens för personer, företagare och besökare som 
saknar kunskap för att använda digitala verktyg eller dator/smartphone för att 
ta del av det digitala serviceutbudet. 

https://tillvaxtverket.se/amnesomraden/regional-kapacitet/service-i-landsbygder/projekt-for-serviceutveckling/har-utvecklar-vi-den-lokala-servicen.html
https://tillvaxtverket.se/amnesomraden/regional-kapacitet/service-i-landsbygder/projekt-for-serviceutveckling/har-utvecklar-vi-den-lokala-servicen.html
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3.2 Insatsområde 2 - Stärka serviceplanerna och kommunernas roll för 
serviceutvecklingen 

Syftet med den kommunala serviceplanen är att skapa en helhetsbild av tillgången 
till service i glesa bygder och en handlingsplan för att vidmakthålla och utveckla en 
rimlig servicenivå för bygdens boende, föreningar, företagare och besökare. I den 
kommunala serviceplanen pekar kommunen ut serviceorter eller servicenoder. En 
aktuell serviceplan är ett villkor för att Region Dalarna ska kunna fatta beslut om 
stöd till kommersiell service. Kommunerna har stor frihet att själva bestämma 
ambitionsnivå och omfattning i sina serviceplaner men serviceplanen ska fungera 
som underlag för prioriteringar och uppföljning av stöd till kommersiell service. Flera 
landsbygdsutvecklare vittnar om att det på kommunal nivå saknas tillräckliga 
metoder, kunskap, resurser och samverkan för att kunna arbeta strategiskt med 
serviceutveckling vilket gör arbetet personberoende och utan kommunal helhetssyn. 

 

 Mål: Kommunerna ska få en ökad förmåga att stötta lokal serviceutveckling 
genom ökad kunskap och utveckling av strategiska arbetssätt.  

 Mål: Samtliga kommuner ska ha en aktuell serviceplan.   

3.3 Insatsområde 3 - Stöd och rådgivning till servicegivare 
Tillgänglighet till bensin, dagligvaror samt möjlighet att hämta eller lämna paket 
måste finnas inom rimligt avstånd för att kunna bo och verka på en plats. Stöden till 
kommersiell service ska därför skapa nytta för hela platsen och inte i första hand för 
de enskilda servicegivarna. En betydande del av den service som finns idag styrs 
och drivs av marknaden, men när det gäller företag inom kommersiell service i gles- 
och landsbygder blir dålig lönsamhet ofta en effekt av att befolkningsunderlaget är 
litet. Företagen kan därför behöva stöd för drift och investeringar, men även för att 
höja den egna kompetensen och få tillgång till branschnätverk.  

För mackägare med små marginaler kan krav på investeringar som syftar till 
minskad klimatpåverkan innebära en kostnad många inte klarar av. I de fallen 
behövs ett stöd för att klara hållbarhetsmålen men med bibehållen service i gles- 
och landsbygder. Olika service viktas olika beroende på bransch och detta bör det 
tas hänsyn till vid de regionala stödprioriteringarna. Vid prioriteringar kopplade till 
investeringar behöver särskilt beaktas hur de möter framtida köpmönster med 
bibehållen service eller framtida utmaningar där kommersiell service kan vara en del 
av lösningen.  

 Mål: Stöden till kommersiell service upprätthåller vardagsservice i 
serviceglesa områden. 

 Mål: Stöden till kommersiell service är hållbarhetssäkrade. 
 Mål: Lokalekonomiska analyser är tillgängliga för fler aktörer som arbetar för 

att stärka kommersiell service i glesa geografier. 
 Mål: Lanthandlare upplever att de kan få rådgivning i frågor de vill ha hjälp 

med för upprätthålla och utveckla servicen för boende och företag. 

3.4 Insatsområde 4 - Ta tillvara den lokala kapaciteten och utveckla 
lokala servicelösningar 

På senare tid har det talats om lokalsamhället som en del av lösningen för att bygga 
den hållbara framtiden. Förespråkarna menar att här finns anpassningsförmågan, 
robustheten och förutsättningar för en cirkulär ekonomi. Lokalsamhället är också en 
viktig arena för samhällsinnovation. Ofta är det lokalsamhället som först identifierar 
nya samhällsutmaningar och formulerar lösningar. Om den kommersiella service 



9 
 

som byföreningar och liknande ideella sammanslutningar har tagit över ska kunna 
överleva långsiktigt behöver den ideella sektorn samverka med, och få stöd av 
offentliga och privata aktörer. I Dalarna har väl fungerande bygdebolag vuxit fram de 
senaste åren. De är socialt inkluderande, skapar nya affärsverksamheter och kan 
vara en lokal representant i offentlig planering och en part för lokal upphandling. 
Samverkan mellan butik, lokala föreningar och företag skapar förutsättningar för 
utvecklad service och hållbar tillväxt på landsbygder. I flera dagligvarubutiker i 
Dalarna finns ett lokalt engagemang som består i att man via en ekonomisk förening 
driver verksamheten eller äger butiksfastigheten. Det finns också exempel på 
insatser för att stärka köptroheten. Risken är emellertid att bygdebolag och andra 
verksamheter som i hög grad bygger på ideellt arbete står och faller med 
engagemanget hos enskilda eldsjälar. Det är därför viktigt att stimulera och 
understödja lokala initiativ för att få en långsiktighet i verksamheten.  

 Mål:  Lokala initiativ med plattformar för samverkan och idéutveckling för att 
främja lösningar som stärker och utvecklar kommersiell service.  

3.5 Insatsområde 5 - Samordna service och skapa nya former av 
mötesplatser 

Servicepunkt är ett ord som saknar nationell definition och begreppet används olika 
även inom Dalarna. Traditionellt är det en dagligvarubutik eller drivmedelsstation 
som erbjuder service utöver sin kärnverksamhet genom att vara ombud för andra 
företag och/eller kommunal service. Det finns också servicepunkter som samlar 
olika kommunala servicefunktioner som ett lokalt medborgarkontor. En servicepunkt 
kan ligga i en bygdegård eller vara ett torg där flera servicefunktioner ligger i 
anslutning till varandra. Staten har servicekontor på ett flertal orter i landet där man 
hjälper besökarna att använda e-tjänster från olika myndigheter. Digitaliseringen och  
Covid-19 pandemin har öppnat för fler tjänster som kan erbjudas via en 
servicepunkt. Den kan vara en sambandscentral för krisberedskap och fungera som 
kontorshotell och en social mötesplats när folk jobbar hemifrån. Med bra 
uppkoppling och rätt teknik kan servicepunkten få tillgång till större kulturevenemang 
och kulturutbyte.  Man kan också tänka sig servicefunktioner via mobila enheter som 
anknyter till, eller utgår från en servicepunkt, t.ex. en bygdegård. Utifrån ett RSP-
perspektiv är det viktigt att det finns kommersiell service på plats eller i anslutning till 
servicepunkten och att man samlar de olika verksamheterna så att de drar ”kunder” 
till varandra och att det sker i samverkan mellan berörda aktörer.  Viktigt är att 
servicepunkten är öppen för alla, att det finns personal och att öppettiderna är 
tillfredsställande. 

 Mål: Samverkansmodeller för nya samordnade servicelösningar mellan 
kommersiell och offentlig service. 

 Mål: Stärkt krisberedskap och SOT-punkter1 kopplade till dagligvarubutiker. 

4 Nulägesanalys  
Dalarna har inomregionala skillnader där vissa geografier kännetecknas av långa 
avstånd och glest befolkningsunderlag vilket innebär utmaningar för lands- och 
glesbygders serviceutbud. Dagligvarubutiker och bemannade drivmedelsstationer 
har en särskild betydelse eftersom de ofta är ombud för till exempel post- och 

 
 
1 Enligt länsstyrelsen är en service- och trygghetspunkt (SOT)  ”ett specifikt ställe som kan tillhandahålla en viss 
nivå av service i händelse av en krissituation. Det gäller framförallt kommersiell service för att kunna säkerställa 
tillgång till bland annat livsmedel och drivmedel under en kortare period” 
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pakettjänster, betaltjänster och apotek samt ibland viss offentlig service. De är 
också naturliga mötesplatser för såväl boende som besökare. 

4.1 Behov av service i Dalarna  
 Generellt har tillgängligheten till kommersiell service ökat men det finns 

fortfarande geografier där servicen är på en miniminivå. Om servicen 
minskar ökar sårbarheten vilket i större utsträckning drabbar orter i 
kommuner som definieras som gles landsbygd.  

 Grundläggande service behöver fungera i händelse av en kris eller annan 
samhällsstörning.  

 De i befolkningen som inte känner sig delaktiga i den digitala utvecklingen 
upplever att de fått en sämre tillgänglighet till framförallt betaltjänster.  

 Det finns utmaningar med transport- och distributionslösningar som kan 
begränsa utvecklingen av service i glesa geografier.  

 Ett utglesat servicenät får konsekvenser för besöksnäring och företagande 
vilket kan minska förutsättningarna för hållbar tillväxt. Det finns därför ett 
behov av insatser för en förbättrad lönsamhet i framförallt dagligvarubutiker 
såväl med attraktivitetshöjande som med kostnadssänkande åtgärder. 

 Kommunernas engagemang  är viktigt och att det finns en helhetssyn kring 
servicefrågorna i kommunens olika uppdrag.  

 Tillgången på drivmedel, post/paket och dagligvaror är den service som 
generellt rankas som vikigast bland privatpersoner men vilken service 
företag prioriterar varierar en del mellan branscher. 
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4.2 Sårbara geografier och funktionella samband 
Platser där service upprätthålls på en miniminivå är sårbara och vissa platser 
påverkas mer än andra beroende på de omgivande förutsättningarna. Därför är det 
viktigt att RSP har ett helhetsperspektiv som synliggör sammanhanget i en större 
geografi än enskilda kommuners serviceplaner, vilket även kan användas för att 
påvisa framtida möjligheter.  

Exempel om en dagligvarubutik läggs ner i en redan sårbar geografi kan platsen 
förlora betydelse för andra samhällstjänster kollektivtrafik. Med butiksnedläggningen 
försvinner även andra ombudstjänster vilket kan drabba både privatpersoner och det 
lokala näringslivet. RSP:s funktion är då att samla berörda parter för att prioritera 
stödinsatser som stärker tillgängligheten till kommersiell service. 

Samhällets resiliens och förmåga att hantera kriser och större störningar stärks av 
att befolkningen kan klara sig utan särskilda hjälpinsatser från offentliga institutioner 
i ett första skede. Servicepunkter fyller en viktig funktion som nod för  
samhällsinformation och samhällstjänster och för att upprätthålla en servicenivå vid 
oförutsedda händelser och kriser, men förutsättningarna påverkas av elförsörjning, 
transportmöjligheter och bredbandstillgång. 
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5 Uppföljning och utvärdering  
En uppföljnings- och utvärderingsplan ska tas fram som beskriver hur genomförda 
insatser i kommande program ska följas upp, hur resultat och måluppfyllelse ska 
utvärderas samt hur resultaten ska tas tillvara för att bidra till lärande. I uppföljnings- 
och utvärderingsplanen ska också beskrivas hur information om programmens 
genomförande och resultat ska spridas och hur inhämtning av information om 
andras erfarenheter och resultat är tänkt att ske.  

  
 

Figur 7. Tillväxtverkets modell för handlingsplan för uppföljning genom årliga handlingsplaner. Källa:Tillväxtverket
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https://tillvaxtverket.se/vara-tjanster/publikationer/publikationer-2018/2018-01-31-foretagens-behov-av-service-i-gles--och-landsbygder.html
https://tillvaxtverket.se/vara-tjanster/publikationer/publikationer-2018/2018-01-31-foretagens-behov-av-service-i-gles--och-landsbygder.html
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Bilaga 1 - Definitioner 
 

Landsbygd 
Det finns ett flertal vedertagna definitioner där landsbygden beskrivs utifrån olika 
perspektiv. Ibland är det nödvändigt att använda grova kategoriseringar för att visa 
på strukturella skillnader på nationell nivå. Ibland behöver vi statistik på den 
kommunala nivån. I generella beskrivningar och jämförelser avser vi att i RSP 
använda samma definition och indelning som Tillväxtverket. I den delas Sveriges 
kommuner in i sex olika grupper varav tre betecknas som landsbygdskommuner.  
Vid behov kommer vi att använda delkommunala indelningar eller i lokala 
sammanhang utgå från det som människor själva uppfattar som landsbygd. Vid 
fördelning av stöd till kommersiell service har RSP kriterier för att den lokala 
konkurrensen inte ska snedvridas. Det handlar om ”sista butiken på orten” eller krav 
på vissa avstånd mellan servicegivare. Till exempel 10 km för dagligvarubutiker och 
15 km för drivmedelsstationer. 

 

 
 
Lanthandel 
Det finns ingen definition för lanthandel men det brukar avse en mindre 
dagligvarubutik i ett samhälle i en landsbygd. Spannet är dock stort och en butik 
som geografiskt upplevs som en lanthandel kan både ha ett stort utbud och hög 
omsättning. I stödhandläggningen definieras lanthandel utifrån avstånd och 
omsättning. I en undersökning Hela Sverige ska leva gjorde 2013 , fick handlarna 
själva definiera om deras butik var en lanthandel eller inte.  

 

 



15 
 

Servicepunkt 
Med servicepunkt menas en mötesplats på en ort där olika typer av service kan 
samordnas. En servicepunkt kan vara förlagd till en dagligvarubutik eller 
drivmedelstation, men en servicepunkt kan också vara förlagd till en annan lokal 
eller samlingsplats i centralorten eller utanför. I en servicepunkt kan grundläggande 
kommersiell service samordnas med viss offentlig service eller annan service som 
underlättar för boende, företag och besökare. 

 

Grundläggande kommersiell service 
Med grundläggande kommersiell service menas dagligvaror, drivmedel, post och 
paket, apotek och grundläggande betaltjänster (dagskassahantering kontanter, 
betalnings-förmedling över disk). 

 

Viss offentlig service 
Tillväxtverket har särskilt pekat ut grundskolor och vårdcentraler. Viss offentlig 
service kan också avse sådan service som kan kopplas till servicepunkter, 
exempelvis bibliotek och kulturella mötesplatser, samordning av godstransporter 
och kollektivtrafik, information och paketering kopplat till besöksnäring, lokal för 
sambandscentral/lager i händelse av olika större kriser i anslutning till lanthandel, 
digital delaktighet, nära vård, tandvård/vårdcentral i bussform eller lokaler för 
uppkoppling mot inrättningar som tillgängliggör service till invånarna.  

 

Obemannade – personallösa butiker 
Trenden med obemannade butiker har kommit för att stanna. Fler och fler ser 
möjligheterna, båda centralt och på landsbygden. Det är en traditionell 
livsmedelsbutik, skillnaden är att den inte har någon kassapersonal, den är 
obemannad. 

 

Hybridbutik – en obemannad och bemannade butik i samma 
Det går även att ha en bemannad butik med kassa och kassapersonal under 
ordinarie öppettider. När det sen blir kväll eller helg så stänger man butiken och går 
hem. När kunderna kommer för att handla så identifierar sig kunden och handlar 
sedan ensam i den nu obemannade livsmedelsaffären. 

 

Samhällsstörning  
Med samhällsstörningar menas de företeelser och händelser som hotar och ger 
skadeverkningar på det som ska skyddas i samhället. Begreppet samhällsstörningar 
innefattar olyckor, kriser och krig. Avsikten med att använda begreppet är att skapa 
bättre förutsättningar för olika aktörerna att samordna sig och nå fram till en 
gemensam inriktning av sina insatser. 
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Bilaga 2 – Tillgänglighet till kommersiell service, 
analysunderlag 

 

Dagligvarubutiker är viktiga som servicenav 
Mellan 2016 och 2022 har antalet dagligvarubutiker varit relativt stabilt vilket stöden 
till kommersiell service bidragit till. Många dagligvaruhandlare i orter där 
befolkningsunderlaget är litet är i behov av stöd för att kunna driva verksamheten på 
rimliga villkor, både arbetsmässigt och ekonomiskt. Tillhör butiken en affärskedja 
erbjuder några stöttning och service från centralt håll men behovet av rådgivning 
från offentliga aktörer bedöms vara viktig för merparten av de butiker som saknar 
stöttning och som är beroende av ekonomiskt stöd. Även stöd för 
kompetensutveckling har efterfrågats, liksom ett bollplank i branschspecifika frågor. 
Det behövs också insatser för att utveckla verksamheterna/butikerna så att de bidrar 
till omställningen mot ett hållbart samhälle. Exempelvis kan obemannade och mobila 
lösningar användas, butikernas energianvändning kan effektiviseras och hushåll 
som har svårt att klara sina vardagsinköp kan få hjälp med det.  

 
 
Drivmedelsmarknaden är under förändring 
Många små drivmedelsstationer som drivs av enskilda aktörer har en låg lönsamhet 
där lönsamheten i stället bärs upp av annan försäljning och olika ombudstjänster 
och en nedläggning riskerar att drabba enskilda orter hårt. Ett glesare nät av 
stationer är negativt ur både miljösynpunkt och ett säkerhets- och 
beredskapsperspektiv. Miljö- och säkerhetskraven har skärpts vilket kan bli 
ansträngande för små stationer med betydande investeringsbehov och dålig 
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lönsamhet. Då kan lösningar som placeras ovan jord vara ett alternativ då dessa 
pumpar är mobila och betydligt billigare än tankar som måste grävas ned. Var man 
geografiskt man väljer att placera laddpunkter för el- och hybridbilar bygger på 
delvis andra avväganden än vid placeringen av traditionella mackar och gör att man 
inte kan utgå ifrån att laddpunkter kommer att komplettera befintliga 
drivmedelsstationer. Många boende på landsbygder har också möjlighet att ladda 
hemma. Efterfrågan på fossila drivmedel förväntas minska i takt med utbyggnaden 
av laddinfrastruktur men kostnaden idag (2022) för att byta till el- eller hybridbil talar 
för att många bilägare istället kommer att välja förnybara drivmedel som etanol, 
biogas och biodiesel. Med en sådan utveckling kommer den mackinfrastruktur vi har 
idag att vara fortsatt viktig, men det pågår en snabb omställning av 
drivmedelsmarknaden och ur ett  tillgänglighetsperspektiv är det därför svårt att 
bedöma utvecklingen de kommande åren. Det är en ekonomisk utmaning att 
erbjuda kollektivtrafik i landsbygder som motsvarar ett tätortsnära trafikutbud. För att 
öka tillgängligheten till arbets- och studiependling och andra nödvändiga 
serviceresor behöver nya former för kollektivt resande utvecklas. Där det saknas 
alternativ till bilen är boende och företagare fortsatt beroende av att kunna tanka 
sina fordon i närområdet. 
 

 
 
Tillgänglighet till grundläggande betaltjänster är fortsatt viktigt 
Till grundläggande betaltjänster räknas möjligheten att ta ut kontanter, möjligheten 
att betala räkningar och ta betalt (betalningsförmedling) samt möjligheten att sätta in 
(deponera) dagskassor till bankkonto.  Länsstyrelsens bedömning är att tillgången 
till grundläggande betaltjänster är tillfredställande i stora delar av Dalarna men att 
det finns behov av stödinsatser på orter där marknaden inte tillgodoser behovet. 
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Ställen där det går att utföra betaltjänster minskar och allt fler betalningslösningar 
kräver dator eller smart telefon och en viss digital kompetens. Det gör att situationen 
inte är acceptabel för för personer som inte kan hantera digitala verktyg och tjänster. 
I och med att bankerna drar sig tillbaka från landsbygder får dagligvarubutiker ta ett 
allt större ansvar för kontantförsörjningen, vilket kan få både positiva och negativa 
effekter beroende på hur efterfrågan på kontanter balanseras av inflödet. Det kan 
vara långt till nästa serviceställe vilket begränsar möjligheten för butiken att på 
daglig basis sätta in dagskassor eller ta ut kontanter. Det innebär säkerhetsrisker 
och tidskrävande transporter. 
 

 
 
Paketmarknaden växer i takt med ökad e-handel 
Antalet brevförsändelser i Sverige har minskat och bedömningen är att nedgången i 
brevvolymer kommer att fortsätta under de närmaste åren. PostNord har till skillnad 
från andra aktörer lantbrevbärarlinjer i stora delar av de glesare geografierna och 
kan ta med paket till hushållen. Från maj 2022 gäller varannandagsutdelning i hela 
landet vilket kan bli problematiskt för företag som har behov av en daglig postgång 
och snabba leveranser, till exempel företag i de gröna näringarna. I takt med 
utvecklingen inom e-handeln har antalet serviceställen för pakethantering och 
paketboxar ökat betydligt de senaste åren. Paketboxar finns idag även i mindre orter 
men de är fortsatt knutna till egna leverantörer och för konsumenter som inte har 
möjlighet att välja leveransställe kan avståndet bli en begränsning av servicen. 
Utvecklingen går mot mer mottagarorienterade lösningar men ställer också krav på 
en anpassad infrastruktur och logistikkedja även utanför städer och större tätorter. 
Utrymmesbrist hos paketombud eller avsaknad av butiker eller andra serviceställen 
som kan vara ombud för pakettjänster är ett problem på många platser och det 
behövs nya lösningar för hantering och distribution som är anpassade efter 



19 
 

kundernas behov. Det kan till exempel handla om fler fastighetsboxar, 
paketautomater eller alternativa utlämningsställen. Det kan vara drönare eller 
autonoma fordon men även samdistribution där befintliga transporter används för att 
leverera olika försändelser, till exempel bussgods som i många fall har en bra 
geografisk täckning genom sin bas i lokala och regionala bussbolag.  
 

 
 
Apoteken ökar i antal men apoteksombuden är viktiga för en god service 
Sedan apoteksmarknaden öppnades för konkurrens 2009 har antalet apotek ökat 
med drygt 50 procent. 60 procent av de nya apoteken har etablerats i de tre 
befolkningstäta storstadslänen. Tillväxtverkets bedömning är att betydelsen av 
apoteksombud troligen kommer att minska på sikt i takt med att apotekens e-handel 
med läkemedel fortsätter att utvecklas. Det är dock osäkert i vilken takt denna 
förändring kommer att ske, och apoteksombuden är därför tills vidare en garant för 
en god läkemedelsservice för medborgare i hela landet. 
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Hushållens och företagens behov av service påverkas av demografi och 
bransch. 
I två enkätundersökningar våren 2022 ställde regionala utvecklingsförvaltningen 
frågor till hushåll och företag i Dalarna om deras behov av service och hur man 
upplever tillgängligheten till kommersiell och viss offentlig service idag. Det går inte 
att dra några generella slutsatser av resultatet men underlaget kan bli ett verktyg i 
det fortsatta RSP-arbetet. Vi fick in 600 svar från hushållen och vi kan till exempel 
se att många svaranden inte har behov av att använda kontanter eller betallösningar 
över disk, samtidigt upplever den grupp som inte hanterar ny teknik och digitala 
betaltjänster att utvecklingen påverkar dem negativt. Vi fick in ca 386 svar från 
företagare och vilken service de tycker är viktigast beror i hög grad på vilken 
bransch man verkar i. 

 
 
 
 
 
 
 



21 
 

Exempel enkätsvar Hushållens behov av service 
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Bilaga 3 – Ekonomiska stöd till kommersiell service 
 

Det finns olika bidrag som riktar sig främst till dagligvarubutiker och 
drivmedelsstationer. Förordningen som stöder dessa är: Förordning (2000:284) om 
stöd till kommersiell service. Enligt förordningen får de stöd som beviljas till butiker 
inte vara större än vad om behövs med hänsyn till övriga finansieringsmöjligheter.  
Stöden får lämnas i områden där servicen är gles och får inte riskera att snedvrida 
konkurrensen. Hur regionen väljer att definiera begreppen utgör villkor för stöden 
och ett sädant villkor är att försäljningsstället bör vara minst 10-15 km från närmaste 
annat försäljningsställe eller utgöra ”sista butiken på orten”.  

I nuläget är stöden till kommersiell service utformade för tillgänglighet och funktion 
utifrån geografiska avstånd men de kommande åren måste stödvillkoren ta mer 
hänsyn till hur medlen bidrar till hållbara servicelösningar. 

Region Dalarna hanterar i dag fyra olika stödformer till kommersiell service och 
villkoren för stöden följs upp och revideras årligen. 

• Investeringsbidrag som gäller satsningar främst i investeringar som inredning 
och inventarier.  

• Hemsändningsbidrag som lämnas till kommuner för att bekosta 
kommunernas hemsändning av varor till de hushåll som saknar möjligheter 
att på annat sätt ta sig till butiken.  

• Servicebidrag som endast beviljas om det finns synnerliga skäl. 
• Särskilt driftstöd i sårbara och utsatta lägen är ett stöd till dagligvarubutiker 

som uppfyller vissa specifika kriterier 

Därtill kan stöd- och utvecklingsmedel finnas hos andra aktörer som t.ex. 
Länsstyrelsen, Leader och Coompanion. 
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Bilaga 4 - Övriga aktörer och deras roll i RSP 
 

Förutom kommunerna och regionen ingår flera viktiga aktörer i RSP-nätverket: 

Coompanion Dalarna arbetar bland annat med sociala företag och kooperativa 
servicelösningar som fungerar som en brygga mellan det kommersiella, offentliga 
och ideella ägarskapet. Kooperativa affärsmodeller kan förstärka de kommersiella 
förutsättningarna och ta det ideella arbetet vidare till fungerande 
affärsverksamheter.  

Länsstyrelsen ansvarar för betaltjänstuppdraget och har även samordningsrollen för 
arbetet med krisberedskap och fossilfria transporter. Länsstyrelsen beslutar också 
om vissa stöd till kommersiell service, ett uppdrag som förväntas övergå till 
regionerna under 2023. Genom att söka samsyn kring de regionala prioriteringarna 
av stöden och ha ett organiserat samarbete kan de gemensamma resurserna 
användas på ett effektivt sätt. 

Föreningen Lokal Mat - producenter och handlare i Dalarna och Gävleborg samlar 
små lanthandlare i Dalarna och arbetar för att stärka sina medlemmars 
konkurrenskraft på en föränderlig marknad. Föreningen sitter på branschspecifika 
kunskaper som servicenätverket behöver. RSP kan via föreningen nå ut med 
information och andra insatser till en bredare grupp handlare. 

Den fortsatta utvecklingen av dagens servicenivå påverkar i hög grad andra företags 
möjligheter att kunna driva och utveckla sin verksamhet. Företagarföreningar, 
destinationsbolag eller företag inom gröna näringar kan bistå med ett 
företagsperspektiv. 

Hela Sverige ska leva, Leader, LRF och andra organisationer som företräder 
civilsamhället eller olika intressen i landsbygder är viktiga då de ofta har en stark 
lokal förankring och driver olika utvecklingsprojekt. I RSP lyfter de olika perspektiv 
på serviceutveckling och bistår med kunskap och nulägesuppdateringar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 



TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (2) 

 

Regional utvecklingsförvaltning 
Samhällsbyggnadsenhet 

Datum 
2022-09-23 
 
 

Diarienummer 
RUN 2022/116 
 
 

 

 

Postadress 
Box 712 
791 29 Falun 

Besöksadress 
Region Dalarna 
Vasagatan 27 
Falun 

Kontakt 
023-49 00 00 
www.regiondalarna.se 
232100-0180 

Handläggare 
Amelie Sahlin 
Sekreterare/chef / Utredare 
Teleanknytning saknas 
+46725714068 
Amelie.Sahlin@regiondalarna.se 

 

Tjänsteutlåtande Region Dalarna 

Förslag till beslut  
1. Regionala serviceprogrammet skickas ut på remiss under  

perioden 21 oktober till 21 december 2022 

Sammanfattning 
Regionala serviceprogrammet syftar till att stärka samordningen av olika 
aktörer och insatser och att prioritera stöden till kommersiell service och 
kommande program gäller för perioden 2022-2030. Det regionala 
serviceprogrammet har tagits fram i samverkan med kommuner och andra 
berörda aktörer. Remissperioden sträcker sig från den 21 oktober till den 21 
november 2022. 

I ärendet redovisas följande dokument:  

1. Tjänsteskrivelse  
2. Regionala serviceprogrammet remissversionen 
3. Missiv  
4. Sändlista 

Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget 
Regionala serviceprogrammet syftar till att stärka samordningen av olika 
aktörer och insatser och att prioritera stöden till kommersiell service. Det 
handlar om dagligvaror, drivmedel, post- apoteks- och betaltjänstombud i 
glesa geografier. Det beskriver behov och förutsättningar för service, 
samverkan mellan aktörer med olika roller och hur tidigare erfarenheter 
tagits tillvara samt insatsområden för att stärka kommersiell service i 
Dalarnas glesa geografier de kommande åren.  

Region Dalarna bjuder in berörda att lämna synpunkter på programmet 
innan beslut fattas 2023-01-19. Remissen går till Dalarnas kommuner och 
andra organisationer som kan vara, eller bli berörda av programmet. 
Remisstiden är 21 oktober till 21 december 2022. 

 

Finansiering och ekonomiska konsekvenser 
Regionala serviceprogrammet är underlag för stöd inom kommersiell 
service 

Samverkan med fackliga organisationer 
Utgör ej skäl för samverkan 

RUN 2022/116
2022.5232

2022-10-21



TJÄNSTEUTLÅTANDE 2 (2)  
  

Regional utvecklingsförvaltning 
 2022-09-23 

 
RUN 2022/116 

 
 

 

 
 

Återrapportering 
 

Skickas till 
Dalarnas kommuner  
Länsstyrelsen Dalarna  
Coompanion Dalarna 
Bygdegårdarna Dalarna 
Lanthandlarföreningen Dalarna 
Dalarnas bygdegårdsdistrikt 
Lokal Mat-producenter och handlare i Dalarna och Gävleborg 
Hela Sverige ska leva Dalarna 
Leader Bergslagen 
DUO Dalälvarna 
Leader nedre Dalälven 
Siljansnäsresursen 
LRF Dalarna 
 

 



 
 
 
 
 

Samhällsbyggnadsutskottet 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1(1) 

Sammanträdesdatum 

2022-11-22 
 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 91 Dnr 2022/00527 

Kommunal serviceplan för Smedjebackens kommun 

Samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen för 
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Kommunal serviceplan för Smedjebackens kommun antas.  

Ärendebeskrivning 

Näringslivsavdelningen har tagit fram förslag till serviceplan för 

Smedjebackens kommun.  
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är grundande för dessa bidragsansökningar.  
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1. Inledning  
Tillgång till kommersiell och offentlig service är vanligtvis en mycket viktig faktor för privatpersoner vid val av 

boplats och för företag vid etablering och utveckling. De flesta människor har behov av daglig service i 

närheten där de bor, men den demografiska utvecklingen påverkar förutsättningarna för offentlig och 

kommersiell service. Smedjebackens kommun har cirka 11 000 invånare, varav drygt hälften bor utanför 

centralorten och ungefär en tredjedel utanför någon av orterna i kommunen. På den större delen av svensk 

landsbygd pågår en succesiv utglesning av tillgången såväl kommersiell som offentlig service. Undantag är 

tätortsnära landsbygd utanför de största städerna. Upprätthållande av en god service utgör därför en 

strategisk faktor för Smedjebackens kommuns utveckling, såväl i centralorten som på landsbygden. 

Smedjebackens kommun har idag ingen varuförsörjningsplan förutom översiktsplanen. Smedjebackens 

kommun har över tid haft en positiv utveckling och har därför också identifierat ett behov över att se över 

frågan om service i hela kommunen och som en följd av det beslutat att upprätta en kommunal serviceplan. 

1.1 Syfte 
Den kommunala serviceplanen ska vara ett verktyg för att vidmakthålla en god service på rimlig nivå i 

kommunen som helhet. Planen ska utgöra ett komplement till kommunens översiktsplan. 

1.2 Lagrum 
I planen ingår inte verksamhet som är ålagda kommunen via lagstiftning. 

Smedjebackens kommun har även andra dokument som på olika sätt behandlar servicen i kommunen, 

exempelvis som näringslivsstrategi, energi och klimatplanen, äldreomsorgsplanen, kostplanen och 

översiktsplanen. I serviceplanen ingår inte service som behandlas i dessa dokument. 

2. Begrepp  
En god service på rimlig nivå, betyder en service som ska fungera tillräckligt för att svara mot vad som kan 

begäras, på en nivå där utgifter ska stå i proportion till utbytet. 

Med kommersiell service menas framför allt tillgång till dagligvaror som livsmedel och förbrukningsvaror i 

hushållet, ställen för post- och paketärenden, bank, apotek, drivmedel och bredband. 

Den offentliga servicen delas in i statlig och kommunal. Med statlig service avses här främst tillgång till 

arbetsförmedling, Försäkringskassan, Skatteverket, sjukvård och polis. Med kommunal service avses här 

främst tillgång till kollektivtrafik, natur -och kulturområden, samarbete i bredbandsfrågor, information och 

stöd till föreningar och näringsliv. 

3. Mål 
Det ska finnas en god service på rimlig nivå för alla som bor, besöker och verkar i Smedjebackens kommun. 

Servicenivån ska också vara sådan att den kan attrahera fler människor att bo, besöka och verka i 

kommunen. 

För att nå målen har Smedjebackens kommun identifierat följande åtgärder. 

 



 
  

 
 

4. Boende och fritid   
 Åtgärd Ansvarig 
1 Kommunen ska arbeta för att kommun -och 

länsgränser inte är ett hinder för att upprätthålla en 
god service på rimlig nivå för dem som bor och verkar 
I kommunen. 
 

Kommunstyrelsen 

2 Kommunen ska underlätta för invånare och besökare 
att upptäcka och nyttja både den tätortsnära naturen 
och övrig natur i kommunen. Det kan ske genom att 
göra naturområden fysiskt tillgängliga. Det kan även 
ske genom att informera och ge kunskap om natur -
och kulturvärden som finns i kommunen och naturens 
betydelse för folkhälsan. 
 

Kommunstyrelsen/ 
Näringslivsavdelningen 
 

Kultur- och samhällsbyggnadsnämnden/ 
Fritidsavdelningen 
Kultur och 
biblioteksavdelningen 

3 Kommunen stöder tillgången till mötesplatser och 
aktiviteter genom vissa bidrag till samlingslokaler och 
Idrottsanläggningar. 
 

Kultur- och samhällsbyggnadsnämnden/ 
Fritidsavdelningen 

 

4 Kommunen ska arrangera möten mellan kommunen 
och föreningar/bygderåd minst en gång per år. Syftet 
med mötena är att utbyta information, knyta kontakter 
och sprida idéer och kunskap. 
 

Kultur- och samhällsbyggnadsnämnden/ 
Fritidsavdelningen 

 

5 Kommunen ska utse en tjänsteman som är 
kommunens kontaktperson för föreningar/bygderåd. 
till denna person vänder sig föreningar/bygderåd i alla 
frågor angående föreningsverksamhet. Personen kan 
ge råd, stöd, information och förmedla kontakter. 
 

Kultur- och samhällsbyggnadsnämnden/ 
Fritidsavdelningen 

 

5. Näringsliv  
 Åtgärd Ansvarig 
1 Kommunen ska stödja utvecklingen av lokala

 servicelösningar där intresse och underlag för sådana 
finns. Det kan ske på olika sätt beroende på lokala 
behov och förutsättningar. Lokala servicelösningar kan 
vara en servicegivare som används som utgångspunkt 
för att utöka annan service. Det kan också vara flera 
intressenter som 
tillsammans över ett geografiskt område 
tillhandahåller olika slag av service. 
 

Kommunstyrelsen/ 
Näringslivsavdelningen 
 

Kultur- och samhällsbyggnadsnämnden 

2 Kommunen ska verka för att upprätthålla och utveckla 
den statliga servicen i kommunen, för att övervaka att 
behov för invånare och företag motsvaras av faktisk  
tillgång. 

Kommunstyrelsen 
 



 
  

 
 

 
3 För att upprätthålla Smedjebackens kommuns 

attraktivitet och  
serviceutbud ska kommunen fortsätta utveckla 
centralorten 
Smedjebacken som en centralort och ett centralt  
service -och handelsområde. 
 

Kommunstyrelsen 
 

4 Kommunen har tidigare haft en typ av 
hemsändningsbidrag,   
bidraget var riktat till personer som behövde hjälp 
med inköp av livsmedel och svårt att ta sig till 
livsmedelsaffären. Bidraget finns idag inte kvar men 
tjänsten med hjälp till inköp, post -och 
apoteksärenden erbjuds via omsorgsförvaltningen och  
hemtjänsten. 
 

Kommunstyrelsen 
 
Omsorgsnämnden 

 

6. Kommunikation  
 Åtgärd Ansvarig 
1 Smedjebackens kommun ska arbeta för att kommun -

och Länsgränser inte är ett hinder i planering för 
kollektivtrafik och Bredbandsutbyggnad 
 

Kommunstyrelsen 

2 Smedjebackens kommun ska arbeta för att kommun -
och Länsgränser inte är ett hinder i planering för 
kollektivtrafik och Bredbandsutbyggnad 
 

Kommunstyrelsen 
 

3 Kommunen ska i samråd med andra kommuner och 
trafikhuvudmän fortsätta sitt arbete med att 
samordna buss- och tågtider vid byten under resa. 
 

Kommunstyrelsen 
 

4 Kommunen ska fortsätta verka för att upprätthålla 
och utveckla tågförbindelser till och från 
Smedjebackens centralort. 
 

Kommunstyrelsen 
 

5 Kommunen ska undersöka möjligheten för att utöka 
den kompletterande kollektivtrafiken, där resenärer 
kan ringa och beställa sin resa. 

Kommunstyrelsen 
 

6 Kommunen ska verka för att bredband uppkopplat 
med en Kommunstyrelsen hastighet som möjliggör de 
vanligaste bredbandstjänsterna, Internet, telefoni och 
TV, finns tillgängliga i hela kommunen. Det kan göras 
genom att ta tillvara på externa 
finansieringsmöjligheter för bredbandsutbyggnad i 
samverkan med lokalbefolkningen och andra aktörer 
samt samordna anläggandet av bredbandsnät. 
 

Kommunstyrelsen 



 
  

 
 

 

7. Planering, genomförande och utvärdering 

7.1 Ansvar och kostnader  
Varje nämnd och styrelse ansvarar för att inom sitt ansvarsområde vidta åtgärder i planen och 

budgeterar för de kostnader som åtgärder medför. 

Kommunstyrelsen har ett samordningsansvar för att åtgärdsplanen genomförs. 

       7.2   Årlig sammanfattning och redovisning 
               Kommunstyrelsens uppgift är att varje år följa upp och utvärdera genomförda åtgärder. 

8. Serviceplanens utformning 
Förslaget har utarbetats av näringslivsenheten. Arbetet har gjorts i samråd med andra  

tjänstemän från andra kommunförvaltningar samt representanter från föreningar och  

näringslivet i kommunen. Dokument från andra kommuner och myndigheter har legat till grund för 

förslaget. 

9. Prioriterade område 
Prioriterade områden beskrivs i bilagda planer.  



 
 
 
 
 

Samhällsbyggnadsutskottet 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1(2) 

Sammanträdesdatum 

2022-11-22 
 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 92 Dnr 2022/00442 

Förändring av fördelningsmodell schablonersättning 

Samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

1. Familje- och utbildningsförvaltningen ersätts med 4 000 kronor per 

månad för nyanlända förskole- och skolbarn som anvisas av 

Migrationsverket och som kommunen erhåller schablonersättning för.  

2. Ersättningen utbetalas under maximalt 24 månader. 

3. Förändringen ska gälla från 1 januari 2023 

4. Beslutet ersätter tidigare beslut från kommunstyrelsen 2016-02-09 § 22 

och samhällsbyggnadsutskottet 2017-10-17 § 22. 

Ärendebeskrivning 

Bidraget från Migrationsverket består av en schablonersättning som för  

2022 uppgår till 151 800 kr per person (barn och vuxna). Bidraget utges för 

personer som definieras som nyanlända personer som är anvisade av 

Migrationsverket och mottagna i kommunen och har beviljats 

uppehållstillstånd för bosättning.  

Bidraget betalas automatiskt ut av Migrationsverket under en period av två 

år med utbetalning enligt en förutbestämd mall. Bidraget följer 

folkbokföringen vilket innebär att om en person väljer att flytta till en annan 

kommun under de två åren så flyttas återstående utbetalningar till den nya 

kommunen. Det omvända, om en person flyttar till Smedjebacken inom de 

två åren då schablonersättningen betalas ut, så utbetalas de återstående 

utbetalningarna till Smedjebackens kommun. 

Schablonbeloppet ska täcka kostnader för etableringsinsatser för nyanlända 

personer, till exempel; 

 mottagande och praktisk hjälp vid bosättning 

 särskilda introduktionsinsatser eller merkostnader i skola, för-skola, 

fritidshem och barnomsorg med mera 

 utbildning i svenska för invandrare 

 anpassad kommunal vuxenutbildning för nyanlända som omfattas av 

förordningen om etableringsinsatser 

 samhällsorientering 

 tolk 

 andra kommunala insatser för att underlätta etablering i samhället 

 vissa kostnader för ekonomiskt bistånd och administration. 

Under 2016 och 2017 såg mottagandet annorlunda ut, antalet flyktingar som 

var i behov av evakueringsplatser och kommunplacerade var högt. 
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Kommunen erhöll helt andra nivåer på ersättningar för nyanlända flyktingar, 

både avseende storlek som ersättningstyper med både generella och 

individuella ersättningar. Utifrån dessa förutsättningar beslutade 

kommunstyrelsen 2016-02-09 § 22, att ersättning skulle utbetalas från 

integrationsenheten till familje- och utbildningsförvaltningen om 3000 kr per 

månad för förskole- och skolkostnader barn/ungdomar med PUT (max 2 år). 

Enligt tilläggsbeslutet i samhällsbyggnadsutskottet 2017-10-17 § 22 

beslutades det att familje- och utbildningsnämnden även ska få ersättning för 

åren 3 till 4 med 1000 kr per månad då behovet av stöd till viss del kvarstår.  

Sedan flera år tillbaka utgår ersättningarna till kommunerna i form av en 

schablonersättning knuten till varje anvisad person under två år. 

För att den interna ersättningsnivån inom kommunen ska följa de 

tidsbegränsade personbundna ersättningar som migrationsverket använder 

sig av behöver fördelningsmodellen förändras enligt förslag. 

_____ 

Beslutsunderlag 

AME/integrationschefens tjänsteskrivelse 
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 Kommunstyrelsen 

Delegationer 2022 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar godkänna redovisningen av delegationsbeslut. 

Ärendebeskrivning 

Samhällsbyggnadsförvaltningens beslut enligt delegationsbestämmelser: 

- Enligt bilagda delegationsförteckningar 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2022-11-22 

§ 116 Rapport avtalsförvaltning 

Samhällsbyggnadsutskottets beslut 2022-11-22 

§ 85 Förlängning av byggnationskrav Stimmerbo 15:43 

§ 86 Utökning av verksamhetsområde i Söderbärke 

§ 93 Ansökan om bidrag från Ung Företagsamhet 

§ 94 Ansökan om medfinansiering till NSK Alpin – Vattenuttag i 

Kolbäcksån 

§ 95 Ansökan om medfinansiering till NSK Längd – Vattenuttag 

Kolbäcksån 

§ 96 Ansökan om medfinansiering till Boverket 2023 – Tolvsbo 

byförening 

§ 97 Spolspilta Väderbackens stall – investering 
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Diarienummer Dokumenttyp Datum  Beskrivning  Avs/Mot Handläggare 

2021/00009 DELG 2021-12-29 Beslut - TRV 2021/137953 - [Smedjebacken - 
Haninge] - [YMW187, SEW403] - [Takstolar i stål] 

Trafikverket 
Transportdispensenheten  
Trafikverket 
Transportdispensenheten 

Göran Pålsson 

2021/00558 DELG 2021-12-27 Förordnande av parkeringsvakter 2022 Göran Pålsson  Göran 
Pålsson 

Göran Pålsson 

2021/00009 DELG 2021-12-10 Belslut - TRV 2021/133755 - [Götene - Örebro - 
Smedjebacken och omvänt] - [YJM576, JJM60A] - 
[Volvo Hjullastare L2..] 

Trafikverket 
Transportdispensenheten  
Trafikverket 
Transportdispensenheten 

Göran Pålsson 

2021/00009 DELG 2021-12-10 Beslut - TRV 2021/133761 - [Götene - Örebro - 
Smedjebacken och omvänt] - [YBP663, ZKL768] - 
[Svedala 1208-66] 

Trafikverket 
Transportdispensenheten  
Trafikverket 
Transportdispensenheten 

Göran Pålsson 

2021/00009 DELG 2021-12-10 Beslut - TRV 2021/133752 - [Götene - Örebro - 
Smedjebacken och omvänt] - [YJM576, JJM60A] - 
[Grävmaskin Volvo 480] 

Trafikverket 
Transportdispensenheten  
Trafikverket 
Transportdispensenheten 

Göran Pålsson 

2021/00009 DELG 2021-12-08 Beslut - TRV 2021/132267 - [Smedjebacken - 
Eskilstuna] - [RCD827, SWO970] - [Takstolar i stål] 

Trafikverket 
Transportdispensenheten  
Trafikverket 
Transportdispensenheten 

Göran Pålsson 

2021/00009 DELG 2021-12-08 Beslut - TRV 2021/132261 - [Smedjebacken - 
Eskilstuna] - [YMW187, SEW403] - [Takstolar i stål] 

Trafikverket 
Transportdispensenheten  
Trafikverket 
Transportdispensenheten 

Göran Pålsson 



 
Datum 

2022-01-14 
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Diarienummer Dokumenttyp Datum  Beskrivning  Avs/Mot Handläggare 

2021/00009 DELG 2021-12-06 Beslut - TRV 2021/133182 - [Smedjebacken - 
Gävle] - [RCD827, XRA047] - [Takstolar i stål] 

Trafikverket 
Transportdispensenheten  
Trafikverket 
Transportdispensenheten 

Göran Pålsson 

2021/00009 DELG 2021-12-06 Beslut - TRV 2021/133186 - [Smedjebacken - 
Gävle] - [YMW187, XWU503] - [Takstolar i stål] 

Trafikverket 
Transportdispensenheten  
Trafikverket 
Transportdispensenheten 

Göran Pålsson 

2021/00009 DELG 2021-12-03 Beslut - TRV 2021/127703 - [Smedjebacken - 
Umeå och omvänt] - [NUA516, DFY255] - 
[Transformator] 

Trafikverket 
Transportdispensenheten  
Trafikverket 
Transportdispensenheten 

Göran Pålsson 

2021/00009 DELG 2021-12-06 Beslut - TRV 2021/130621 - [Smedjebacken - 
Gävle] - [YMW187, SEW403] - [Takstolar i stål] 

Trafikverket 
Transportdispensenheten  
Trafikverket 
Transportdispensenheten 

Göran Pålsson 

2021/00009 DELG 2021-12-03 Beslut - TRV 2021/127703 - [Smedjebacken - 
Umeå och omvänt] - [NUA516, DFY255] - 
[Transformator] 

Trafikverket 
Transportdispensenheten  
Trafikverket 
Transportdispensenheten 

Göran Pålsson 

2021/00009 DELG 2021-11-29 Beslut - TRV 2021/129271 - [Smedjebacken - 
Tyresö] - [YMW187, SEW403] - [Takstolar i stål] 

Trafikverket 
Transportdispensenheten  
Trafikverket 
Transportdispensenheten 

Göran Pålsson 
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 Kommunstyrelsen 

Meddelanden 2022 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar lägga informationen till handlingarna.                   

Ärendebeskrivning 

Gysam styrgrupp protokoll 2022-09-30 

Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel  

2022-11-08 

Västerbergslagens samordningsförbund möte 2022-09-19 

Västerbergslagens samordningsförbund möte 2022-10-18 

Överförmyndare i samverkan möte 2022-11-23 
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