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§ 89 Dnr 2020/00170  

Information om kommunens arbete med 
coronapandemin 

Kommunstyrelsens beslut 

Informationen godkänns. 

Ärendebeskrivning 

Kommunchef Susanne Hedman-Jensen rapporterar om aktuellt läge gällande 

coronapandemin i kommunen och länet. Antal fall med covid-19 har minskat 

de senaste veckorna. I Smedjebacken kommun registrerades endast två fall 

under vecka 21.  

Lägesbilden för kommunens verksamheter och de kommunala bolagen är 

stabil. 

Kommunens pandemistab fortsätter att sammanträda en gång per vecka 

under hela sommaren. 

Region Dalarna har rapporterat att vaccinationsviljan hos 

kommuninnevånarna är hög. 56 % har hittills fått första vaccinationsdosen.   

_____ 
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§ 90 Dnr 2021/00236  

Budget 2022 Smedjebackens kommun 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Förslag till budgetramar och övergripande mål för 2022 godkänns. 

Ärendebeskrivning 

Nämnderna har inkommit med behov av resurser för verksamheterna 

kommande året. Ekonomiavdelningen har sammanställt budgetdokument 

med budgetberedningens förslag på ekonomiska ramar för budgetåret 2022. 

Skatteintäkterna och generella statsbidragen beräknas öka med ca 32,0 mkr 

från Budget 2021 till Budget för 2022. Utifrån denna ökning har 

förvaltningarna fått en generell ramuppräkning med 2%. 

Generell uppräkning 2022  

Uppräkning ramar 2% 11 405  

Verksamhetsförstärkningar  2022 Nämnd/ Styrelse 

LSS-boende Granholmen 700 ON 

Uppdrag jämlik förskola och skola 3 000 FUN 

Strandängens förskola 1 000 FUN 

Miljöutveckling 760 MOB 

IFO förebyggande arbete 2 000 FUN 

Byutveckling och föreningsstöd 1 000 KS SBF 

Kulturmiljöer 150 KN 

Verksamhetsförstärkning 200 VBU 

   

Tillfälliga tilläggsanslag 2022 Nämnd/ Styrelse 

Förstärkt underhåll gator och fastigheter 6 000 KS SBF 

IFO 4 000 FUN 

LSS-placeringar 2 300 ON 
 

Äldreomsorgssatsning 12,6 mkr  

Smedjebackens kommun har under 2021 påbörjat en stor 

äldreomsorgssatsning som syftar till att öka kvaliteten genom förstärkt 

bemanning. Ett särskilt måldokument finns framtaget som beskriver framtida 

bemanning och kompetens inom äldreomsorgen. Äldreomsorgen garanteras 

en förstärkning under 2022 på 12 650 tkr. De delar av förstärkningen som 

inte täcks av statsbidrag ersätts via KS förfogandemedel.  
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Uppdrag jämlik förskola och skola 3,0 mkr  

I budget 2022 avsätts 3,0 mkr för satsningar för jämlik förskola och skola. 

Familje- och utbildningsnämnden får i uppdrag att återkomma med en plan 

för detta arbete i samband med höstens budgetarbete.  

Hyror och IT kostnader  

Förvaltningarna kommer att få kompensation för vissa av de hyresjusteringar 

som gjorts med anledning av aktivering av investeringar i lokaler och 

fastigheter samt förändringar i fördelningsmodellen för IT. Under 

kommunstyrelsens förfogandemedel avsätts totalt 4,0 mkr. 

Yrkanden 

Fredrik Rönning (S), Lotta Gunnarsson (M), Jan Tholerus (C),  

Ingemar Hellström (S) och Calle Morgården (MP) yrkar bifall till 

arbetsutskottets förslag.       

_____ 

Beslutsunderlag 

Förslag till budgetramar 2022 med övergripande mål 

Familje- och utbildningsnämnden § 43 

Miljö- och byggnadsnämnden § 46 

Kulturnämnden § 20 

Presentation VBU 

Omsorgsnämnden § 47 

Kommunstyrelsen § 77 ledning & stöd 

Kommunstyrelsen § 78 samhällsbyggnadsförvaltningen 

Arbetsutskottet 2021- 05-25 § 50   
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§ 91 Dnr 2021/00268  

Extra underhållsmedel gata 

Kommunstyrelsens beslut 

5 000 000 kronor anslås från kommunstyrelsens förfogandemedel till utökat 

gatuunderhåll 2021. 

Ärendebeskrivning 

Planerat underhåll gata för 2021 är budgeterat till 4 198 000 kronor varav 

2 494 000 kronor avser åtgärder för asfalteringar och förstärkningsarbeten  

av gator och gång- och cykelvägar. Samtliga dessa åtgärder är beställda och 

färdigställs senast under sommaren 2021.  

Tekniska avdelningen kommer att under veckorna 22-25 utföra en 

inventering av alla kommunens gator och cykelvägar. Utifrån denna 

inventering upprättas ett prissatt underhållsbehov. Det är känt att det finns  

ett mycket stort behov av underhåll på vägnätet. Bedömningen är att tekniska 

under innevarande år på ett effektivt sätt kan förvalta ytterligare 4-5 miljoner 

kronor riktat mot asfalteringsåtgärder. 

_____ 

Beslutsunderlag 

Gatuchefens tjänsteskrivelse 

Samhällsbyggnadsutskottet 2021-05-25 § 56    
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§ 92 Dnr 2021/00260  

Revidering investeringsplan om- och tillbyggnad  
Röda Berga 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

12 500 000 kronor från investeringsplan 2023 tidigareläggs till 2022  

för skolprojekt Röda Berga. 

Ärendebeskrivning 

Projektering för renovering, om- och tillbyggnad av Röda Berga har utförts 

tillsammans med representanter från verksamheten. Verksamhetens behov 

har genomlysts och budgetkalkyl samt underlag för upphandling av projektet 

har tagit fram. Behovet av evakueringslokaler har även behandlats och 

resulterat i att Stegelbacken skola kommer att vara evakueringslokaler under 

projekttiden. 

I projektering framkom att verksamhetens behov inte kan inrymmas inom 

dagens lokalytor, en utbyggnad på 220 kvadratmeter behövs för att uppfylla 

detta. 

Den kalkylerade kostnaden för projektet uppgår till ca 45 miljoner kronor 

exklusive moms, varav ca 40 mkr är entreprenad Röda Berga och resterande 

kostnader härrör till evakueringslokaler.  

I investeringsbudget för 2021 finns 13,5 mkr avsatt och i plan för 2022 finns 

ytterligare 19 mkr, totalt 32,5 mkr till projektet Röda Berga. Denna 

investeringsplan utgick från att verksamheten skulle inrymmas i befintliga 

lokaler och ingen utbyggnad. Skillnaden mellan budgetkalkyl och 

investeringsplan uppgår till ca 12,5 mkr. Vidare finns i investeringsplanen 

för 2023 20 mkr avsatt för nästa prioriterade skolprojekt. 

Tekniska avdelningen föreslår en tidigareläggning av investeringsmedel 

genom att flytta medel från skolprojekt 2023 till 2022 och därigenom 

tillgängliggöra medel till projekt Röda Berga.  

_____ 

Beslutsunderlag 

Tekniska chefens tjänsteskrivelse 

Samhällsbyggnadsutskottet 2021-05-25 § 53                    
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§ 93 Dnr 2021/00124  

Budgetuppföljning kommunstyrelseförvaltningen 
ledning och stöd 

Kommunstyrelsens beslut 

Budgetuppföljning för kommunsstyrelseförvaltningen per 30 april 2021 

godkänns. 

Ärendebeskrivning 

Månadsrapport april för KS ledning och stöd.  

Tkr

Budget Utfall Avvikelse Budget Prognos Avvikelse

KS Ledning och stöd

Kansliavdelning 4 573 3 948 625 13 720 13 720 0

Avdelning för medborgarservice 2 360 2 191 170 7 081 7 081 0

Personalavdelning 3 094 2 240 854 9 283 9 283 0

Ekonomi- och upphandlingsavd. 1 674 1 683 -9 5 021 5 021 0

11 702 10 062 1 639 35 105 35 105 0

Januari-April

Ackumulerat period Helår

 

Ekonomisk analys 

Utfallet för perioden visar ett överskott på drygt 1,6 mnkr. Orsak till det 

positiva resultatet är att det är tidigt på året och att vissa kostnader ännu inte 

har uppstått utan kommer först senare under året medan budgeten är fördelad 

i 12 raka perioder. Även lönekostnader är periodiserade men justering av 

löneökningar sker först efter april månad. 

När det gäller kansliavdelningen kan nämnas kostnad för vissa 

personalfrämjande åtgärder, licenser, medlemsavgifter och bidrag till olika 

organisationer och föreningar. Kostnad för arvoden, resor och utbildningar 

har varit lägre under perioden beroende på pandemin, de allra flesta möten 

har genomförts digitalt. Ingen kostnad för valet har ännu uppstått. Kostnader 

kommer först hösten 2021 liksom kostnad för pågående 

säkerhetsskyddsanalys.  

Avdelningen för medborgarservice överskott på 170 tkr beror bland annat på 

minskade personalkostnader för tjänstledig medarbetare. Orsaken till 

personalavdelningens överskott på 854 tkr är till stor del att kostnaden för 

feriejobben uppstår först under sommaren. Kostnad för företagshälsovård har 

varit lägre inledningsvis. En kostnad som också är lägre än förväntat är 

kostnad för personalrörlighet. Det beror på pandemin och att 
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rekryteringsmässor som avdelningen vanligtvis deltar vid i början av året har 

varit inställda. Ekonomi- och upphandlingsavdelningen följer budget.  

Viss oro finns över utvecklingen av IT-kostnaderna, där vi ser en 

kostnadsökning utöver budgeterat utrymme. Uppföljning av IT- 

finansieringsmodellen är aktuell.  

Helårsprognosen för förvaltningen är att budget hålls. 

_____ 

Beslutsunderlag 

Uppföljning och prognos per sista april 2021 för 

kommunstyrelseförvaltningen 

Kommunchefens tjänsteskrivelse 

Arbetsutskottet 2021-05-25 § 51   
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§ 94 Dnr 2021/00125  

Budgetuppföljning kommunstyrelsens 
samhällsbyggnadsförvaltning 

Kommunstyrelsens beslut 

Budgetuppföljning för kommunstyrelsens samhällsbyggnadsförvaltning  

per 30 april 2021 godkänns. 

Ärendebeskrivning 

Månadsrapport april för KS samhällsbyggnadsförvaltning.  

Tkr 2021-04-30      

 Ackumulerat period  Helår   

 Budget Utfall Avvikelse Budget Prognos Avvikelse 

Teknik inkl. kapitalkostn. 11 171 7 476 3 695 33 512 33 512 0 

varav Fastigheter 1 153 1 120 33 3 460 3 460 0 

varav Gator och vägar 6 146 3 312 2 835 18 439 18 439 0 

varav Park o Idrott 3 871 3 010 861 11 613 11 613 0 

varav Skog 0 34 -34 0 0 0 

AME 2 559 2 005 555 7 678 7 593 85 

Integration -366 -289 -76 -1 097 -1 097 0 

Kost -122 -657 536 -365 -365 0 

Näringsliv 1 601 1 136 465 4 803 4 628 175 

Fritid 2 288 2 020 268 6 863 7 163 -300 

Räddningstjänst 3 309 2 704 605 9 928 9 848 80 

 20 440 14 393 6 048 61 321 61 281 40 

 

Ekonomisk analys 

Utfallet för perioden visar ett överskott på 6 048 tkr. Prognosen för året 

pekar mot ett mindre överskott på 40 tkr. Flertalet verksamheter inom 

förvaltningen pekar i dagsläget på att hålla budget.  

Inom AME verksamheten beräknas ett mindre överskott på 85 tkr på grund 

av vakant tjänst i början av året. 

Näringsliv genomför färre aktiviteter i år på grund av pandemin och 

beräknas lämna ett överskott på grund av det med 175 tkr. 

Fritid påverkas stort av covid-19 restriktioner och beräknar ett underskott 

med 300 tkr på grund av förlorade intäkter då läger och liknande avbokats. 
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Merparten av läger brukar genomföras under våren vilket innebär att 

verksamheten ej kan hämta hem förlusten även om restriktionerna gällande 

pandemin lättas till hösten.  

Räddningstjänsten förväntar ett överskott med 80 tkr på personalkostnader 

då en anställd är föräldraledig under våren. 

_____ 

Beslutsunderlag 

Rapport kommunstyrelsens samhällsbyggnadsförvaltning per 30 april 

Samhällsbyggnadsutskottet 2021-05-25 § 52   
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§ 95 Dnr 2020/00659  

Budgetuppföljning kommunen 

Kommunstyrelsens beslut 

Budgetuppföljningen godkänns. 

Ärendebeskrivning 

Ekonomiavdelningen har sammanställt budgetuppföljning per april för 

samtliga nämnder  

Resultat april inkl. årsprognos, uppdaterad 2021-05-13

Belopp i tkr

Budget Utfall Avvikelse Budget Prognos Avvikelse

Verksamhetens intäkter -24 484 -36 748 12 264 -73 743 -73 743 0

Verksamhetens kostnader 233 316 231 847 1 469 702 454 704 314 -1 860

- varav pensionskostnad ansvarsförbindelse 3 873 4 354 -481 11 619 11 619 0

Avskrivningar 6 817 6 419 398 20 452 20 452 0

Summa verksamhetens nettokostnad 215 649 201 518 14 132 649 164 651 024 -1 860

Skatteintäkter -176 633 -177 492 858 -529 900 -541 313 11 413

Generella statsbidrag och utjämning -47 372 -47 487 115 -142 116 -146 625 4 509

Summa skatteintäkter -224 005 -224 979 973 -672 016 -687 938 15 922

Finansiella intäkter -1 667 -24 -1 643 -5 000 -5 000 0

Finansiella kostnader 2 502 810 1 692 7 000 7 000 0

Summa finansnetto 835 786 49 2 000 2 000 0

Resultat -7 521 -22 675 15 154 -20 852 -34 914 14 062

Ackumulerat period Helår

 

 

Skatteintäkter och generella statsbidrag + 15 922 tkr 

Prognoserna för skatteintäkter och statsbidrag utgår från det faktiska antalet 

invånare per 1 november 2020, 10 842. Den beräkning som gjordes i 

samband med budget 2021 utgick från 10 800 invånare. En annan förklaring 

till ökningen av skatteintäkterna beror på att SKR i sina beräkningar tror på 

en starkare utveckling av sysselsättningen år 2021 än tidigare. 
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Resultat april inkl. årsprognos, uppdaterad 2021-05-13

Belopp i tkr Behandlas

Budget Utfall Avvikelse Budget Prognos Avvikelse Nämnd/Styr

Kommunstyrelsen 35 809 30 513 5 296 107 426 107 386 40 KS 8 juni

KS Ledning och stöd 11 702 10 062 1 639 35 105 35 105 0

KS Samhällsbyggnad 20 440 14 482 5 958 61 321 61 281 40

KS Förfogandeanslag 3 667 5 968 -2 301 11 000 11 000 0

Kulturnämnden 3 585 2 729 857 10 756 10 756 0 KN 3 juni

Miljö- o byggnadsnämnden 2 990 1 741 1 249 8 970 8 970 0 MOB 9 juni

Familje- och utbildningsn. 83 118 79 198 3 920 249 354 251 254 -1 900 FUN 10 juni

FUN Kansli, barn och skolverksamhet 71 518 66 319 5 198 214 553 214 553 0

FUN Individ- och familjeomsorg 11 600 12 508 -908 34 801 36 701 -1 900

VBU 21 253 21 270 -17 63 759 63 759 0

Gymnasiet och komvux 20 067 20 067 0 60 200 60 200 0

Kulturskolan 1 186 1 203 -17 3 559 3 559 0

Omsorgsnämnden 67 099 58 868 8 231 203 518 203 518 0 ON 2 juni

Överförmyndarnämnden 407 268 139 1 220 1 220 0

Revision 303 168 135 910 910 0

Summa nämnder 214 565 194 755 19 810 645 914 647 773 -1 860

Finans 1 083 6 763 -5 679 3 250 3 250 0

Socialaavgifter/pensioner, interna poster mm 4 258 9 517 -5 259 12 775 12 775 0

Internränta -3 175 -2 755 -420 -9 525 -9 525 0

Verksamhetens nettokostnad 215 648 201 518 14 131 649 164 651 023 -1 860

Ackumulerat period Helår

 

_____ 

Beslutsunderlag 

Koncernekonomichefens tjänsteskrivelse 

Arbetsutskottet 2021-05-25 § 52    
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§ 96 Dnr 2021/00182  

Grundläggande granskning av styrelse och nämnder 

Kommunstyrelsens beslut 

Yttrandet godkänns och överlämnas till revisorerna. 

Ärendebeskrivning 

På uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer har PwC genomfört en 

grundläggande granskning av kommunstyrelse och nämnder. Syftet med 

granskningen är att granska och pröva om styrelsens och nämnders 

verksamhet bedrivs på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt 

tillfredställande sätt och med tillräcklig intern kontroll.  

Revisionskriterier i granskningen utgörs av kommunallag samt följsamhet i 

fullmäktiges uppdrag i form av mål och budget 2020.  

Granskningen har skett genom dokumentanalys. I tid avgränsas 

granskningen i huvudsak till år 2020. Granskningen fokuserar på 

verksamhetsplan, budget, mål, om styrelse/nämnd vidtagit tillräckliga 

åtgärder samt på måluppfyllelse avseende ekonomi respektive verksamhet.  

Vid granskningen gjorda iakttagelser, bedömningar och rekommendationer 

redovisas i bilagd rapport, som härmed översänds för yttrande och åtgärder.  

Skriftligt svar önskas hur de utvecklingsområden som påtalas i 

revisionsrapporten avses att åtgärdas, senast 2021-07-09. 

För kommunstyrelsen lämnas följande rekommendationer: 

• Tillse att mål för verksamheten omfattar all den verksamhet som 

kommunstyrelsen ansvarar för genom att mått och mätetal fastställs för 

samtliga verksamheter inom samhällsbyggnadsförvaltningen. 

• Tillse att målstyrning och uppföljning stärks genom att ingångsvärde 

anges för samtliga mått, att uppföljningen av mått omfattar bedömning 

av måluppfyllelsen samt att redovisat resultat ställs i förhållande till 

fastställda målvärden. 

Yttrande: Revisorernas synpunkter kommer att övervägas vid kommande 

arbete med budget, delårsrapport och årsredovisning. 
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Beslutsunderlag 

Revisionsrapport PWC – Grundläggande granskning av styrelser och 

nämnder 2020  

Koncernekonomichefens tjänsteskrivelse 

Arbetsutskottet 2021-05-25 § 53    
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§ 97 Dnr 2021/00183  

Revisionsrapport granskning av årsredovisning 2020 

Kommunstyrelsens beslut 

Yttrandet godkänns och överlämnas till revisorerna. 

Ärendebeskrivning 

På uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer har PwC granskat 

årsredovisning 2020. Syftet med granskningen är att ge kommunens 

revisorer underlag för sin skriftliga bedömning om årsredovisningen är 

upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed samt om 

resultatet är förenligt med de mål fullmäktige beslutat.  

Granskningen visar att några av tidigare års påpekade brister avseende 

exempelvis bristen på tydliga målvärden kvarstår. Granskningen visar även 

att avvikelser mot lag och god sed sker bland annat gällande gemensam 

förvaltningsberättelse för den samlade verksamheten och utvärdering av 

kommunens förväntade framtida utveckling.  

Vid granskningen gjorda iakttagelser och bedömningar redovisas i bilagd 

rapport. Revisorerna rekommenderar att styrelsen säkerställer att åtgärder 

vidtas för att dessa brister inte ska finnas med i kommande årsredovisning 

2021.  

Skriftligt svar önskas avseende vilka åtgärder som kommer att vidtas för att 

årsredovisning 2021 på ett bättre sätt ska följa rekommendationer och lag, 

senast 2021-08-15 

Yttrande: Revisorernas synpunkter kommer att övervägas vid kommande 

arbete med budget, delårsrapport och årsredovisning. 

_____ 

Beslutsunderlag 

Revisionsrapport PWC – Granskning av årsredovisning 2020  

Koncernekonomichefens tjänsteskrivelse 

Arbetsutskottet 2021-05-25 § 54    
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§ 98 Dnr 2019/00584  

Allégården och optionsavtal 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Smedjebackens kommuns förvärv av Allégården godkänns.          

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen beslutade 11 maj att acceptera ett förlikningsförslag från 

nuvarande ägaren av Allégården. Förlikningsförslaget innebär att kommunen 

får köpa Allégården för det pris som skulle ha gällt om optionen hade 

ingåtts, dvs 45 MSEK men att tillträde till aktierna och fastigheten sker 31 

december 2023.  

På inrådan från juristerna som hjälpt kommunen i förlikningsprocessen har 

kommunen begärt att få ett förlikningsförslag där tillträdet till aktierna och 

fastigheten sker redan 31 december 2021. Detta i syfte att kunna komma 

igång med investeringen av en ny familjecentral. Det pris som kommunen då 

får betala är 51,2 MSEK. 

Dessa bägge förlikningsförslagen anser kommunen vara ekonomiskt 

likvärdiga då merkostnaden för respektive förslag beräknas till ca 8,4 kr mer 

än om kommunen betalat 45 MSEK och tillträdet skett 31 mars 2021 i 

enlighet med det ej undertecknade optionsavtalet. Kommunen anser att det 

tidigare överlåtelsedatumet är att föredra. 

Förslag till överlåtelseavtal kommer att finnas framtaget till 

kommunfullmäktiges sammanträde 21 juni.      

_____ 

Beslutsunderlag 

Koncernekonomichefens tjänsteskrivelse 
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§ 99 Dnr 2021/00254  

Biblioteksplan 2021-2024 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Biblioteksplan för 2021-2024 antas. 

Ärendebeskrivning 

Kulturnämnden beslöt 20201-05-06 § 25 att godkänna biblioteksplan  

2021-2024 och överlämnas densamma till kommunfullmäktige för 

antagande. 

Enligt 17 § bibliotekslagen (2013:801) ska kommuner och landsting anta 

biblioteksplaner för sin verksamhet på biblioteksområdet. Bibliotekschefen 

har upprättat förslag till revidering av biblioteksplanen.  

Syftet med Smedjebackens kommuns biblioteksplan är att stärka 

biblioteksverksamheten och att ge en struktur för viktiga 

utvecklingsområden och samtidigt tydliggöra folk- och skolbibliotekens 

gemensamma uppdrag. 

_____ 

Beslutsunderlag 

Biblioteksplan 2021-2024 

Kulturnämnden 2021-05-06 § 25 

Arbetsutskottet 2021-05-25 57    
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§ 100 Dnr 2021/00255  

Skolbiblioteksplan 2021-2024 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Skolbiblioteksplan 2021-2024 antas. 

Ärendebeskrivning 

Kulturnämnden beslöt 20201-05-06 § 26 att godkänna skolbiblioteksplan  

2021-2024 och överlämnas densamma till kommunfullmäktige för 

antagande. 

Bibliotekschefen har upprättat förslag till revidering av skolbiblioteksplanen.  

Folk- och skolbiblioteken i Smedjebackens kommun har en gemensam 

biblioteksplan. För att få en tydlig bild av enbart skolbiblioteks-

verksamheten, har de utvecklingsprojekt som knyter an till skolbiblioteken 

lyfts ut ur den ordinarie biblioteksplanen och presenteras i ett eget dokument. 

_____ 

Beslutsunderlag 

Skolbiblioteksplan 2021-2024 

Kulturnämnden 2021-05-06 § 26 

Arbetsutskottet 2021-05-25 § 58    
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§ 101 Dnr 2021/00225  

Taxor och avgifter inom LSS-verksamheten 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Avgifter inom omsorgsförvaltningens LSS-verksamhet fastställs enligt 

omsorgsnämndens förslag. 

2. Avgifterna gäller från 1 september 2021 och tillsvidare. 

Ärendebeskrivning 

Omsorgsnämnden beslöt 2021-04-28 § 53 att föreslå kommunfullmäktige att 

godkänna avgifter inom omsorgsförvaltningens LSS-verksamhet enligt 

förslag samt att beslutet föreslås verkställas från den 1 september 2021. 

Efter översyn av taxor och avgifter har det framkommit att det inte tas ut 

avgifter för skäliga kostnader inom LSS-verksamheterna. Insatser enligt 

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 9 § är 

avgiftsfria avseende personalstöd och omvårdnad, men kommunen har rätt 

att ta skäliga avgifter för mat, resor, bostad och fritidsaktiviteter. Avgifterna 

måste vara skäliga och får inte överstiga kommunens självkostnader. 

Förvaltningen tillser att skäliga avgifter tas ut som ersättning för kostnader i 

samband med insatser enligt Lagen om stöd och service till vissa 

funktionshindrade (LSS). Samtliga insatser enligt LSS är avgiftsfria, dock 

har kommunen enligt 19 § LSS rätt att ta ut skälig ersättning för kostnader 

såsom t ex mat, resor, bostad och fritidsaktiviteter. Vidare har kommunen 

rätt att uppbära underhållsbidrag enligt 20 § LSS gällande barn som får vård 

i ett annat hem än det egna. 

Avgifter tas ut enligt nedan: Boende i familjehem eller bostad med 

särskild service för barn eller ungdomar som behöver bo utanför 

föräldrahemmet, 9 § p.8 LSS  

Om någon som är under 18 år får vård i ett annat hem än det egna, 

exempelvis i familjehem eller elevhem, är föräldrarna skyldiga att i skälig 

utsträckning bidra till kommunens kostnader för omvårdnaden. Kommunen 

får då uppbära underhållsbidrag enligt 20 § LSS. Det belopp som var och en 

av föräldrarna ska bidra med får inte överstiga vad som motsvarar det för 

tidpunkten gällande underhållsstödsbeloppet. Detta belopp återfinns i 18 kap. 

20 § socialförsäkringsbalken (SFB). I avgiften ingår samtliga kostnader för 

barnet utom kläder, fritidsaktiviteter och fickpengar. Föräldrarna behåller 

barnbidraget och svarar för sitt barns kläder, fritidsaktiviteter och fickpengar. 

Då barnet vistas i föräldrahemmet görs avdrag på avgiften. Avdrag görs med 

1/30 av den totala avgiften per dag som barnet vistas hemma. Är föräldrarna 
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inte sammanboende fördelas den totala avgiften lika och faktureras båda 

föräldrarna.  

Underhållsstöd 2021-06-01, 18 kap. 20 § SFB:  

• Tom månaden då barnet fyller 11 år: 1673 kr/månad  

• Från och med månaden efter då barnet fyllt 11 år t om månaden då barnet 

  fyller 15 år: 1823 kr/månad  

• Från och med månaden efter den då barnet har fyllt 15 år: 2223 kr/månad  

Korttidsvistelse utanför hemmet, 9 § p.6 LSS 

Avgift för måltider och förbrukningsmateriel (toapapper, tvål, servetter etc) i 

samband med korttidsvistelse:  

• Barn och ungdomar upp till 21 år: 75 kr/dygn  

• Vuxna från 21 år:110 kr/dygn  

Korttidstillsyn, 9 § p.7 LSS (för skolungdom över 12 år utanför det egna 

hemmet i anslutning till skoldagen samt under lov)  

Avgifter för måltider och förbrukningsmateriel (toapapper, tvål, servetter 

etc) i samband med korttidstillsyn: 

• Heldag  75 kr  

• Frukost  11 kr  

• Lunch  35 kr  

• Kvällsmål/middag 35 kr  

• Mellanmål  10 kr  

 

_____ 

Beslutsunderlag 

Omsorgsnämnden 2021-04-28 § 53 

Arbetsutskottet 2021-05-25 § 59    
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§ 102 Dnr 2021/00215  

Arkivreglemente för Västerbergslagens 
utbildningsförbund VBU 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Arkivreglemente för Västerbergslagens utbildningsförbund antas.  

2. Beslutet gäller under förutsättning att kommunfullmäktige i Ludvika 

kommun fattar motsvarande beslut. 

Ärendebeskrivning 

Direktionen för VBU beslöt 2021-04-15 § 33 att föreslå Ludvika och 

Smedjebackens kommunfullmäktige att anta arkivreglemente för VBU, 

daterat 18 februari 2021.  

Arkivreglementet har sin utgångspunkt i arkivlagen (1990:782) och 

arkivförordningen (1991:446) och förtydligar vad som gäller för VBU:s 

arkivhantering och arkivvård.  

Föreskrifter om arkiv måste antas av fullmäktige i samtliga ingående parter i 

kommunalförbundet. Kommunalförbundet är dock i övrigt sin egen 

arkivmyndighet i den mening att man som en kommun har tillsyn enligt 

arkivlagen. 

_____ 

Beslutsunderlag 

Arkivreglemente daterat den 18 februari 2021 

Arbetsutskottet 2021-05-25 § 60    
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§ 103 Dnr 2020/00097  

Motion (M) - Sommarskola för feriearbetande ungdomar 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Motionen anses besvarad. 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige beslöt 2020-02-24 § 11 att remittera motionsskrivelse 

från Karin Winqvist (M) gällande sommarskola för feriearbetande ungdomar 

till familje- och utbildningsnämnden för yttrande. 

I motionen yrkas att: 

- De kommunala feriearbetena kombineras med sommarskola för de 

ungdomar som vill förbättra sina betyg och speciellt för dem som inte 

har godkända betyg i svenska/svenska som andra språk, matematik eller 

engelska. 

- De kommunanställda som handleder feriearbetande får särskild 

utbildning samt ersättning. 

- Feriearbetena ses som en introduktion till arbetslivet. 

- Utvärdering för alla feriearbetande görs efter arbetsperiodens slut 

tillsammans med handledare. 

Motionen har varit remitterat till familje- och utbildningsnämnden och VBU 

för yttrande. 

Familje- och utbildningsnämnden 

Familje- och utbildningsnämndens beslut 2020-10-08 § 60: 

- Familje- och utbildningsnämnden har svarat på motionen utifrån 

förvaltningens ansvarsområde, det vill säga grundskolan.  

- Nämnden anser att motionen även berör personalavdelningen och 

gymnasieskolan VBU.  

- Nämnden är enig om att yttrandet godkänns och lämnas vidare till 

kommunstyrelsen. 

Yttrande 

Familje- och utbildningsförvaltningen har genomfört lovskola vid 

Bergaskolan under de senaste läsåren. Under läsåret 2019/2020 hade 

lovskolan över 30 deltagare på höstlov, sportlov och påsklov.  

Upplägget ligger väl i linje med de krav som ställs på lovskola från 

Skolverket. Faktum är att upplägget på Bergaskolan erbjuder elever i årskurs 

8 och 9 lovskola motsvarande 100 timmar under två läsår. Kravet från 
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Skolverket är minst 50 timmar under samma tid. Bergaskolan erbjuder 

dessutom eleverna 50 timmar lovskola redan i årskurs 7. En elev i 

Smedjebackens kommun erbjuds möjlighet att gå på lovskola 150 timmar 

under sina tre år på högstadiet. Det är omfattande satsning från skolans sida, 

men det är också en värdefull investering i våra ungdomars utbildning och 

framtid.  

Lovskolan är dels frivillig, men även att betrakta som en obligatorisk insats 

för elever som behöver mer tid för att klara kunskapskraven i skolämnena. 

Vid behov fattar rektor i samförstånd med vårdnadshavare beslut om att 

elever ska delta på lovskolan som en insats för att höja meritvärdet och 

förbättra sina möjligheter att bli antagna till gymnasieskolan.  

Lovskolan arrangeras av rektor och behöriga lärare som får extra ersättning 

för att arbeta på loven. Samtliga mentorslärare är dessutom delaktiga i 

arbetet med att uppmuntra och motivera eleverna att delta vid lovskolan. 

Lovskolan har varit mycket betydelsefull för de elever som deltagit vid den.  

Förvaltningen betraktar således lovskoleverksamhet som mycket värdefullt, 

men ställer sig ändå tveksamma till motionen om sommarskola för 

feriearbetande ungdomar. Det beror framför allt på tre faktorer.  

När eleverna går på sommarlov lämnar de skolan mentalt. Det är svårt att få 

elever att anmäla sig till sommarlovsskola. Bergaskolan tog in anmälningar 

till sommaren 2020 och fick då endast 10 intresserade elever vilket är en 

tredjedel av elevantalet som anmälde sig till lovskolorna som genomfördes 

under läsåret.  

När skolan slutat för läsåret är betygen redan satta för den terminen och 

resultatet av lovskolan kommer således eleverna tillgodo först nästa läsår. 

Detta gör att lovskola för årskurs 9 är extra problematiskt att genomföra 

eftersom de betyg som eleverna söker på till gymnasiet måste ändras i 

efterhand.  

Lärarna har andra viktiga arbetsuppgifter veckan efter att eleverna slutat 

skolan. Det innebär att lovskoleverksamheten ställs mot systematiskt 

kvalitetsarbete, institutionsarbete och planering inför hösten. Att driva 

lovskola efter skolavslutningen påverkar alltså verksamhetskvaliteten 

negativt på ett helt annat sätt än under övriga lov. 

I övrigt ställer sig förvaltningen även tveksam till hur det påverkar 

skolverksamheten om kommunen inför arvoderad skolgång på sommaren, 

vilket blir resultatet av motionens punkt 1. Det är omöjligt att veta exakt hur 

möjligheten att studera på sommarskola med lön påverkar den ordinarie 

skolan, men det kan tänkas att motivationen att anstränga sig under det 

ordinarie skolåret minskar när elever vet att de kan komplettera uteblivna 

resultat med ”studier med lön” under lovskola på sommaren. Kort sagt ser 
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förvaltningen en risk att eleverna blir lite mindre motiverade under ordinarie 

skolår om man kan studera och få lön på sommaren.   

Familje- och utbildningsförvaltningen är nöjd med sitt nuvarande upplägg på 

lovskola och ser olika svårigheter med att genomföra lovskola på sommaren 

enligt förslaget i motionen. Förvaltningen vill därför fortsätta med, samt 

finslipa det nuvarande upplägget med lovskola på höstlov, sportlov och 

påsklov.    

VBU:s yttrande 

VBU:s arbetsutskott beslutade 2020-11-19 § 86 att avge följande yttrande: 

VBU har ingen annan uppfattning än det yttrande som har lämnats från 

familje- och utbildningsnämnden. Tjänstemän närmast verksamheten har den 

bästa insynen och kännedomen om organisation och lokala förutsättningar 

inom det område som motionen har riktat sina frågor. VBU:s generella 

hållning är att alla elever ska få det stöd som eleven har rätt till och att 

stödinsatser bör och kan se olika ut under grundskoletiden. 

_____ 

Beslutsunderlag 

Motion sommarskola (M) 

Familje- och utbildningsnämnden § 60  

VBU:s arbetsutskott § 86 

Arbetsutskottet 2021-05-25 § 61     
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§ 104 Dnr 2021/00259  

Årsredovisning 2020 Västerbergslagens 
Samordningsförbund - Finsam 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Västerbergslagens Samordningsförbunds styrelse beviljas ansvarsfrihet för 

verksamhetsåret 2020. 

Ärendebeskrivning 

Från Västerbergslagens Samordningsförbund, Finsam föreligger 

årsredovisning för 2020.  

Finsams revisorer tillstyrker att styrelsen och dess ledamöter beviljas 

ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020. 

_____ 

Beslutsunderlag 

Årsredovisning 2020 Finsam 

Revisionsberättelse 

Revisionsrapporter KPMG och Freveko AB 

Arbetsutskottet 2021-05-25 § 62    
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§ 105 Dnr 2020/00451  

Medborgarförslag - Europarådets resolution 1815 
gällande elektromagnetiska fält 

Kommunstyrelsens beslut 

Medborgarförslaget avslås. 

Ärendebeskrivning 

Ett medborgarförslag har inkommit om Europarådets resolution 1815  

den 8 augusti 2020. Kommunfullmäktige beslutade den 23 november 2020 

att överlämna ärendet till kommunstyrelsen för handläggning och beslut.  

I resolutionen uppmanas medlemsländernas regeringar att vidta åtgärder för 

att minska exponeringen för elektromagnetiska fält. Medborgarförslaget 

anser att kommunen ska följa uppmaningarna i Europarådets resolution. 

Motivet för detta är att då bidrar kommunen på ett föredömligt sätt till att 

Sverige som medlemsland lever upp till Europarådets resolution.  

De uppmaningar som förslaget specifikt anser att kommunen ska följa är: 

- Vidta alla nödvändiga åtgärder för att reducera exponering av 

elektromagnetiska fält, särskilt för radiofrekvent strålning från 

mobiltelefoner, och i synnerhet exponering för barn och ungdomar som 

löper störst risk att drabbas av hjärntumörer  

- Genomföra informationskampanjer om riskerna med de potentiella 

biologiska långtidseffekterna i miljön och på människors hälsa, i 

synnerhet riktade mot barn, tonåringar och ungdomar i fertil ålder.  

- Vara särskilt uppmärksam mot elöverkänsliga som lider av ett syndrom 

av intolerans mot elektromagnetiska fält och introducera särskilda 

åtgärder för att skydda dem, inklusive skapandet av lågstrålande 

områden utan täckning av mobila och trådlösa nätverk.  

- För barn i allmänhet, och i synnerhet i skolor och klassrum, använd i 

första hand trådbundna nätverk för internetuppkopplingar, och inför 

förbud mot att skolelever använder mobiltelefoner på skolors områden.  

- Introducera åtgärder inom stadsplanering för att hålla kraftledningar och 

andra elektriska installationer på ett säkert avstånd från bostäder.  

- Reducera tröskelvärden för radiolänksantenner enligt principen ”så lågt 

som det är praktiskt rimligt” och installera system för omfattande och 

kontinuerlig bevakning av alla antenner. 
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- Avgöra om platser för nya basstationer och telemaster enbart gynnar 

operatörerna, rådgöra med invånare och sammanslutningar av berörda 

medborgare.   

Förvaltningens bedömning 

Kommunstyrelseförvaltningen bedömer att genom att följa regelverk, 

riktlinjer och allmänna råd som myndigheter satt upp inom området gör 

kommunen tillräckligt för att motverka de potentiella farorna med 

elektromagnetiska fält och dess effekt på miljön. Förvaltningen anser att 

kommunen inte ska vidta frivilliga uppgifter utöver detta. Förvaltningen 

finner det exempelvis orimligt att som förslagsställaren föreslår kommunen 

lokalt reducerar tröskelvärden för radiolänksantenner eller upprättar en 

omfattande och kontinuerlig övervakning av alla antenner. 

Det är dock kommunens ansvar att ha kännedom om berörda regler och att 

dessa följs inom kommunens olika verksamheter. Frågan om 

elektromagnetiska fält berör ett flertal myndigheter som gett ut föreskrifter, 

riktlinjer eller allmänna råd som kommunen ska ta hänsyn till i de olika 

verksamhetsprocesserna. 

Arbetsmiljöverket har i föreskrifterna om elektromagnetiska fält, AFS 

2016:3, angett gränsvärden för elektromagnetiska fält. Syftet med dessa 

gränsvärden är att skydda mot alla kända direkta och indirekta effekter som 

orsakas av elektromagnetiska fält i arbetsmiljön. 

Boverket anger att vid planering av bebyggelse nära kraftledningar och andra 

elanläggningar kan frågeställningar om elektromagnetiska fält behöva 

beaktas. Det finns inga nationella riktvärden som preciserar vilka magnetfält 

som kan anses vara acceptabla i samband med fysisk planering. Boverket har 

tillsammans med flera andra myndigheter, bland andra 

Strålsäkerhetsmyndigheten, publicerat rapporten Magnetfält och hälsorisker 

med övergripande rekommendationer för samhällsplanering och byggande. 

Dessa rekommendationer beaktar kommunen i sitt planarbete. 

Elsäkerhetsverket är den myndighet som är ansvarig för tekniska 

säkerhetsfrågor på elområdet. Utifrån rådande forskningsläge gör 

Elsäkerhetsverket idag inga egna bedömningar gällande elektromagnetiska 

fält och dess biologiska effekter inom sitt uppdrag. 

Folkhälsomyndigheten har inga riktvärden gällande elektromagnetiska fält. 

Myndigheten anser att där människor vistas stadigvarande bör man sträva 

efter att hålla nivån på de elektromagnetiska fälten så låga som det är rimligt 

att kräva utifrån miljöbalkens allmänna hänsynsregler.  

Relevanta regler, riktlinjer och allmänna råd är kända och beaktas i berörda 

verksamheter. Förvaltningen anser därför att inga ytterligare åtgärder 
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behöver vidtas avseende att motverka de potentiella farorna med 

elektromagnetiska fält och dess effekt på miljön. Förvaltningen föreslår 

därför att medborgarförslaget avslås. 

_____ 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag om Europarådets resolution 1815 

Arbetsutskottet 2021-05-25 § 63   
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§ 106 Dnr 2020/00243  

Försäljning Berga Gård 

Kommunstyrelsens beslut 

Delegation lämnas till samhällsbyggnadsutskottet att godkänna 

försäljningen.          

Ärendebeskrivning 

Samhällsbyggnadsutskottet beslöt 2021-04-28 att uppdra till tekniska 

kontoret att avyttra fastigheten Berga Gård. För att möjliggöra försäljning 

har en ny detaljplan för området antagits av kommunfullmäktige.  

Tekniska kontoret har via mäklare lagt ut fastigheten till försäljning och 

budgivning pågår. Om inte försäljningen och upprättande av handlingar är 

klara till kommunstyrelsens sammanträde den 8 juni föreslås att 

kommunstyrelsen delegerar till samhällsbyggnadsutskottet att slutföra 

försäljningen.       

_____ 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsutskottet 2021-05-25 § 57 
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§ 107 Dnr 2021/00004  

Delegationsärenden 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar godkänna redovisningen av delegationsbeslut.           

Ärendebeskrivning 

Personuppgiftsbiträdesavtal tecknade av tekniska chefen: 

Passagesystem med Smedjebacken Energi AB 

Samhällsbyggnadsförvaltningens och näringslivskontorets beslut enligt 

delegationsbestämmelser: 

Enligt bilagd ärendeförteckning. 

Chef samhällsbyggnadsförvaltningen delegationsbeslut: 

Beslutsattestanter inom samhällsbyggnadsförvaltningen                        

_____ 
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§ 108 Dnr 2021/00003  

Meddelanden 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar lägga informationen till handlingarna.              

Ärendebeskrivning 

Hjälpmedelsnämnden Dalarna protokoll 2021-05-06 

Beslut från Arbetsmarknadsdepartementet – Regeringens handlingsplan för 

att minska och motverka segregation Dnr 2021.235 

Västmanland-Dalarna lönenämnd protokoll 2021-04-23 

Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel 

protokoll 2021-05-11 

Partnerskap Bergslagsbanan protokoll 2021-04-22 

Språktolknämnden i Dalarna protokoll 2021-05-20 

Årsstämma Falun Borlänge regionen protokoll 2021-04-21 

Överförmyndare i samverkan 2021-05-26 

Familje- och utbildningsnämnden 2021-05-06 § 46 – beslut om att utreda 

ärendet gällande äskande av 2 mkr från ks förfogandemedel.  

Ks dnr 2020/00649                        

_____ 

 


