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§ 105 Dnr 2021/00125  

Budgetuppföljning kommunstyrelsens 
samhällsbyggnadsförvaltning 

Samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Budgetuppföljningen för kommunstyrelsens samhällsbyggnadsförvaltning 

per 31 oktober 2021 godkänns.  

Ärendebeskrivning 

Tkr 2021-10-31    

  Ackumulerat period Helår 

  Budget Utfall Avvikelse Budget Prognos Avvikelse 

Teknik inkl. kapitalkostn. 27 926 17 931 9 995 33 512 33 555 -43 

varav Fastigheter 2 883 -505 3 388 3 460 3 503 -43 

varav Gator och vägar 15 365 8 678 6 687 18 439 18 439 0 

varav Park o Idrott 9 678 9 763 -85 11 613 11 613 0 

varav Skog 0 -5 5 0 0 0 

AME 6 398 5 354 1 044 7 678 7 713 -35 

Integration -914 316 -1 230 -1 097 -241 -856 

Kost -304 367 -672 -365 -117 -248 

Näringsliv 4 002 3 140 862 4 803 4 051 752 

Fritid 5 719 6 110 -391 6 863 7 318 -455 

Räddningstjänst 8 273 7 622 651 9 928 9 538 390 

  51 101 40 842 10 258 61 321 61 816 -495 

 

Ekonomisk analys 

Utfallet för perioden visar ett överskott med 10 258 tkr. Den största 

avvikelsen finns på tekniska avdelningen där underhållskostnader till stor del 

beställts men ännu ej fakturerats samt tilldelade medel från 

kommunstyrelsens förfogandemedel för underhåll inom gata som ej 

förbrukats. 

Prognosen för året pekar mot ett underskott med 495 tkr. Det är en 

förbättring med 393 tkr till skillnad mot föregående prognos i september.  

Det är näringsliv och räddningstjänsten som förbättrat sin prognos. Även 

AME förväntar ett något bättre resultat. Försämring av prognosen finns inom 

integration och fritid. Övriga är oförändrade.  

Tekniska redovisar ett underskott med 43 tkr då debitering av IT kostnader 

blir dyrare än beräknat. Tekniska avdelningen redovisar ett 0 resultat för året 

för sin verksamhet. 
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Inom AME-verksamheten beräknas ett mindre överskott på 100 tkr på grund 

av vakant tjänst i början av året. Samtidigt blir kostnaderna för IT dyrare än 

beräknat med 135 tkr. Förväntat underskott med 35 tkr. 

Integrationen visar ett underskott för perioden och kommer på helår visa ett 

underskott med 856 tkr. Den stora avvikelsen hänger ihop med förväntat 

lägre intäkter i jämförelse med budget. 

Näringsliv genomför färre aktiviteter i år på grund av pandemin och 

beräknas lämna ett överskott på grund av det med 752 tkr. 

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

med 455 tkr till stor del på grund av förlorade intäkter då läger med mera 

avbokats samt IT kostnader. Merparten av lägren genomförs under våren 

vilket innebär att verksamheten ej kan hämta hem förlusten även om 

restriktionerna gällande pandemin lättat. 

Räddningstjänsten förväntar ett överskott med 390 tkr. Det beror på att en 

anställd har varit föräldraledig under del av året samt att verksamheten 

genomfört försäljningar av diverse fordon.  

_____ 

Beslutsunderlag 

Budgetuppföljning kommunstyrelsens samhällsbyggnadsförvaltning     
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§ 106 Dnr 2021/00502  

Nyttjanderättsavtal Kvarnstugan 

Samhällsbyggnadsutskottets beslut 

Nyttjanderättsavtal gällande del av Smedjebacken 3:2, Kvarnstugan 

godkänns.    

Ärendebeskrivning 

Ett 10-årigt nyttjanderättsavtal för Kvarnstugan samt området kring denna 

har tagits fram för Sportfiske Smedjebacken. Föreningen disponerar 

Kvarnstugan för sin verksamhet samt har rätt att anordna aktiviteter till 

externa kunder.  

_____ 

Beslutsunderlag 

Nyttjanderättsavtal      
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§ 107 Dnr 2020/00605  

Markköp Västansjö 2:7 

Samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Köpekontrakt för del av fastigheten Västansjö 2:7 godkänns.       

Ärendebeskrivning 

Zinkhus AB har i en skrivelse till tekniska avdelningen förklarat att de vill 

genomföra köpet gällane del av Västansjö 2:7. I reservationsavtal förbinder 

sig kommunen att sälja aktuellt område under förutsättning att de första två 

etapperna av solcellsutbygganden genomförs. 

Arbetet pågår med uppförande av ställverk på 2 MW som kommer serva det 

framtida solcellsfältet på den mark som redan ägs av Zinkhus AB. 

De vill påbörja markberedning av området för att komma vidare med 

projekteringen. Detta eftersom solcellsfältet kommer sträcka sig över både 

eget och reserverat område samt att stängselinstallation ska göras av hela 

området. 

De har slutfört etapp 1 med 0,5 MW solinstallation och önskar under våren 

montera etapp 2. 

För att svara upp mot de förutsättningar som anges i reservationsavtalet har 

förslag lämnats från köparen att option på återköp skrivs in i köpeavtalet. 

Om inte uppförandet av solcellsfältet påbörjats inom 24 månader efter 

påskrivet avtal har kommunen rätt att återköpa aktuellt område med erlagt 

belopp nedsatt med beloppet avseende reservationsavtalet. 

Köpeskillingen för området utgör 960 000 kronor.     

_____ 

Beslutsunderlag 

Köpekontrakt del av Västansjö 2:7      
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§ 108 Dnr 2021/00261  

Pergolan Vasatorget 

Samhällsbyggnadsutskottets beslut 

400 000 kronor anslås från ospecificerade investeringar park för att anlägga 

en fickpark på platsen för pergolan.  

Ärendebeskrivning 

Tekniska avdelningen fick i uppdrag att inlämna ansökan om bidrag till 

Boverket för projektet för fickparken på torget och sedan återkomma med 

förslag till samhällsbyggnadsutskottet.  

Boverket har beslutat att bevilja bidrag med 393 250 kronor, vilket är 

max 50 procent av den beräknade totalkostnaden för de stödberättigade 

åtgärderna. Förskott är utbetalat med 196 625 kronor. 

I ansökan till Boverket anges en totalkostnad på ca 800 000 kronor. 

Förväntad kostnad idag är omkring 650 000kr 

Tekniska avdelningar föreslår att 400 000 kronor avsätts från ospecificerade 

investeringar park för att anlägga en fickpark där pergolan står idag.    

_____ 

Beslutsunderlag 

Park- och skogschefens tjänsteskrivelse      
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§ 109 Dnr 2021/00516  

Avskrivning restvärde hamnkiosken 

Samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

1. Restvärdet för hamnkiosken, 357 191 kronor avskrivs.  

2. Kostnaden belastar kommunstyrelsens förfogandemedel.  

Ärendebeskrivning 

Hamnkiosken är i dag en tom lokal utan inredning med ett restvärde på  

357 191 kronor. Restvärdet samt övriga driftkostnader medför att den 

kallhyra som behöver debiteras en eventuell hyresgäst i dag hamnar på en 

nivå som ligger över vad de intressenter som finns kan acceptera. Genom  

en direktavskrivning av restvärdet skulle det underlätta för uthyrning av 

hamnkiosken. 

För att underlätta för framtida uthyrning av lokalen föreslår tekniska 

avdelningen att restvärdet för hamnkiosken skrivs av till sin helhet på 2021 

års resultat.    

_____ 

Beslutsunderlag 

Tekniska chefens tjänsteskrivelse 

 

 



 
 
 
 
 

Samhällsbyggnadsutskottet 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

9(19) 

Sammanträdesdatum 

2021-11-23 
 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 110 Dnr 2021/00310  

Antagande detaljplan för Smedjebacken 2:23, 
Svanströms såg 

Samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen för 
beslut i kommunfullmäktige 

Detaljplan för Smedjebacken 2:23, Svanströms såg antas.      

Ärendebeskrivning 

Miljö- och byggnadsnämnden beslöt 2021-11-10 § 118 att godkänna 

granskningsutlåtandet och antagandehandlingen för Smedjebacken 2:23, 

Svanströms såg, samt överlämna planförslaget till kommunfullmäktige för 

antagande. 

Planförslaget gällande detaljplan för Smedjebacken 2:23, Svanströms såg  

har varit tillgängligt för granskning under tiden 13 september till och med  

4 oktober 2021. Granskningsutlåtande är upprättat med inkomna synpunkter 

redovisade tillsammans med kommentarer. 

Byggnader till en liten sågverksamhet har av misstag uppförts utanför egen 

fastighet, på allmän platsmark (PARK) som ägs av Smedjebackens kommun. 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2017-09-19 att uppdra åt miljö- och 

byggkontoret att ändra berörd del av gällande stadsplan med syfte att ge 

byggnaderna stöd i detaljplan.    

En undersökning av betydande miljöpåverkan har gjorts för aktuell 

detaljplan enligt plan- och bygglagen 4 kap. 34 § och miljöbalken 6 kap.  

11 §. Bedömningen är att ett genomförande av planen inte innebär betydande 

miljöpåverkan, varför en miljöbedömning med särskild 

miljökonsekvensbeskrivning inte har behövt göras. Länsstyrelsen delade 

kommunens bedömning enligt samrådsyttrande. 

Planförslaget är förenligt med översiktsplanen och upprättas med 

standardförfarande  

_____ 

Beslutsunderlag 

Antagandehandlingar detaljplan för Smedjebacken 2:23, Svanströms såg 

Miljö- och byggnadsnämnden 2021-11-10 § 118     
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§ 111 Dnr 2021/00483  

Remiss länsplan för regional transportinfrastruktur för 
Dalarnas län 2022-2033 

Samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Frågan lämnas öppen.  

Ärendebeskrivning 

Regeringen gav i juni 2021 regionerna i uppdrag att ta fram nya 

trafikslagsövergripande länsplaner för regional transportinfrastruktur för 

perioden 2022-2033. Trafikverket fick för samma period i uppdrag att ta 

fram en trafikslagsövergripande nationell plan för utveckling av 

transportsystemet. Länsplanen tar sin utgångspunkt i gällande länsplan samt i 

infrastrukturpropositionen, regeringens direktiv, strategiska inriktningar och 

prioriteringar i form av regionala mål inom ramen för den regionala 

systemanalysen, kompletterande faktaunderlag till gällande regional 

systemanalys och den regionala utvecklingsstrategin ”Dalastrategin 2030 – 

Tillsammans för ett hållbart Dalarna. Arbetet har bedrivits genom ett brett 

förankringsarbete i form av kommundialoger och referensgrupper med 

politiker och tjänstepersoner och representanter från Trafikverket, 

länsstyrelsen, näringsliv, kommuner, partnerskap/intresseföreningar m fl. 

organisationer.  

Smedjebackens kommun inbjuds att lämna synpunkter på förslaget till 

Länsplan för regional transportinfrastruktur för Dalarna för perioden  

2022–2033. Remissvar ska lämnas senast den 1 februari 2022.  

Ett utkast till remissyttrande har upprättats enligt bilaga.     

_____ 

Beslutsunderlag 

Remisshandlingar Länsplan för regional transportinfrastruktur Dalarna  

2022-2033  

Förslag/utkast remissyttrande     
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§ 112 Dnr 2021/00480  

Remiss länsplan för regional transportinfrastruktur i 
Västmanlands län 2022-2033 

Samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Smedjebackens kommuns yttrande överlämnas till Region Västmanland.      

Ärendebeskrivning 

Region Västmanland har fått regeringens uppdrag att för Västmanlands län 

ta fram ett förslag till trafikslagsövergripande länstransportplan för regional 

transportinfrastruktur för perioden 2022–2033. Tilldelad preliminär ram för 

planperioden är 992 miljoner kronor. Länstransportplanen utgör tillsammans 

med den nationella transportinfrastrukturplanen den ekonomiska planeringen 

för den statliga infrastrukturen i länet. Länstransportplanen ska bidra till att 

de transportpolitiska målen inklusive klimatmålen nås. 

Länstransportplanen anger den strategiska inriktningen för länets 

transportinfrastruktur för kommande tolvårsperiod. Den regionala 

utvecklingsstrategin är ett viktigt styrdokument för Västmanlands län och 

länstransportplanen är ett medel för att uppnå målen i strategin. 

Fyra målområden identifierats:  

• Ett hållbart och säkert transportsystem  

• En tillgänglig studie- och arbetsmarknad  

• Ett väl fungerande transportsystem för människor och gods  

• En positiv regional tillväxt och ökat bostadsbyggande  

Yttrande:  

För Smedjebackens kommuns del kan man konstatera att hur viktigt det är 

att länstrafikplanen innehåller det som är gemensamt för de kringliggande 

länen. Under avsnitt 5.7 och 7.3 lyfts både riksväg 66 och Bergslagspendeln 

fram. Rv. 66 är av stor betydelse för arbetspendling och godstransporter 

genom både Dalarna och Västmanland och det är av avgörande betydelse att 

vägen genom länen har en sådan standard att restiderna kortas och att hög 

grad av trafiksäkerhet finns genom mötesseparerad väg. Att det finns med i 

åtgärdsplanen och att medel är avsatt för arbetet är positivt.  

Bergslagspendeln skär genom Västmanland och Dalarna. Det är bra att 

ambitionen är högt ställd att minska restiden och att tågfrekvensen för 

persontrafiken är hög. Smedjebackens kommun vill dock lyfta frågan om 

förlängningen av mötessträckan mellan Ramnäs och Brattheden så att den 

blir tydliggjord i planen. I remissutgåvan Västmanlands länstransportsplan 

lyfts detta som en möjlig åtgärd. Förlängningen av mötesspåret Ramnäs och 
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Brattheden behöver finnas som en självklar del av Västmanlands 

länstrafikplan. Att förlängningen av mötesspåret blir genomförd är 

avgörande för att förbättra pendlingstrafiken för både studerande och 

yrkesarbetande och har stor betydelse för att förbättra godstrafiken via 

Bergslagspendeln.        

_____ 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadschefens tjänsteskrivelse 

Remissversion av länstransportplanen för regional transportinfrastruktur i 

Västmanlands län 2022–2033 inklusive bilagor   
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§ 113 Dnr 2021/00444  

Remiss länsplan för regional transportinfrastruktur i 
Örebro län 2022-2033 

Samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Smedjebackens kommun har inga synpunkter på länsplanen för Örebro län.   

Ärendebeskrivning 

Länsplanen är en del av Nationell plan för transportinfrastruktur och Region 

Örebro län är ansvarig för framtagande av länsplan, enligt förordning om 

länsplaner för regional transportinfrastruktur (SFS 1997:263).  

Förslaget avser perioden 2022–2033 och innehåller förslag på prioriteringar, 

behov, brister och åtgärder i den regionala transportinfrastrukturen. Samrådet 

innehåller även en första version av strategisk hållbarhetsbedömning som 

innehåller en miljöbedömning, enligt lagkrav, och en social 

konsekvensbedömning.  

Smedjebackens kommun har tagit del av den utskickade länsplanen för 

Örebro län 2022–2033. Förutom att konstatera att förslaget till länsplan  

är välskriven så har Smedjebackens kommun inga synpunkter på den.     

_____ 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadschefens tjänsteskrivelse 

Remissversion länsplan för regional transportinfrastruktur i Örebro län  

2022-2033 inklusive bilagor 
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§ 114 Dnr 2021/00144  

Revidering översiktsplan 

Samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

1. Projektplanen för framtagande av planeringsstrategi för översiktsplanen 

godkänns.  

2. Utifrån projektbeskrivningen utses samhällsbyggnadsutskottet till 

styrgrupp med miljö- och byggnadsnämndens presidium som 

adjungerade för framtagande av planeringsstrategi. 

3. Projektbeskrivningens tidsplan godkänns för arbetet med antagande av 

planeringsstrategi Q4 2022 och att planeringsstrategin vinner laga kraft 

Q1 2023.     

Ärendebeskrivning 

Smedjebackens kommuns nuvarande översiktsplan vann laga kraft i oktober 

2018.  

Varje kommun ska ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela 

kommunen. Översiktsplanen speglar den politiska majoritetens uppfattning 

och den beslutas av kommunfullmäktige. Översiktsplanen är inte bindande 

men ger vägledning om hur mark- och vattenområden ska användas och hur 

den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras.  

I mars 2021 togs ett beslut i samhällsbyggnadsutskottet att: 

1. Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att inleda arbetet med 

en revidering av gällande översiktsplan.  

2. Revideringen ska resultera i en digital översiktsplan. 

3. En kommungemensam styrgrupp utses med representation från 

respektive förvaltning.  

Tidigare gjordes varje mandatperiod en aktualitetsprövning för att avgöra  

om översiktsplanen är aktuell eller behöver göras om. Från och med valet år 

2022 ersätts aktualitetsprövningen med krav om att kommunfullmäktige ska 

ta fram en planeringsstrategi varje mandatperiod.  

Planeringsstrategin blir ett eget dokument som pekar ut områden i 

Översiktsplanen som behöver uppdateras eller läggas till. Planeringsstrategin 

är inte någon plan i sig. I planeringsstrategin står vad som ska ändras.    

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadschefens tjänsteskrivelse 

Projektbeskrivning planeringsstrategi           



 
 
 
 
 

Samhällsbyggnadsutskottet 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

15(19) 

Sammanträdesdatum 

2021-11-23 
 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 115 Dnr 2021/00494  

Idrottspolitiskt program  

Samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Idrottspolitiskt program antas enligt förslaget.     

Ärendebeskrivning 

Fritidschefen har tagit fram förslag till Idrottspolitiskt program för 

Smedjebackens kommun. Programmet är framtaget i relation till andra 

styrdokument, Riksidrottsförbundets strategi 2025, Agenda 2030,  

FN:s barnkonvention och Översiktsplan Smedjebacken (2018).  

I programmet beskrivs kommunens övergripande syfte och mål och en 

gemensam riktning i frågor som gäller fem fokusområden för idrott, motion 

och rörelse.  

- Folkhälsa 

- Idrottsanläggningar, spontanidrottsplatser och andra miljöer 

- Föreningslivet 

- Skola/Förskola 

- Friluftslivet  

Programmet ska vara långsiktigt och hållbart ett antal år framåt samt följas 

upp och revideras i samband med översiktsplanen.  

_____ 

Beslutsunderlag 

Fritidschefens tjänsteskrivelse 

Idrottspolitiskt program Smedjebackens kommun 

Barnkonsekvensanalys idrottspolitiskt program 

Strategi-2025-baspresentation 
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§ 116 Dnr 2021/00484  

Hagvallen förrådsbyggnad 

Samhällsbyggnadsutskottets beslut 

175 000 kronor anslås från ospecificerade investeringsmedel för  

fastighet 2021.  

Ärendebeskrivning 

Föreningsförrådet intill Hagvallens idrottsplats är i behov av renovering. 

Renoveringsåtgärder beräknas till en kostnad av ca 175 000 kr.  

Renoveringen består av byte av fasadvirke och plåttak med vattenavrinning 

samt utvändig målning och övrigt nödvändiga åtgärder såsom belysning. 

Fritidsavdelningen och tekniska avdelningen föreslår att medel anslås från 

ospecificerade medel för fastighet 2021 för att renovera förrådet.     

_____ 

Beslutsunderlag 

Fritidschefens tjänsteskrivelse 
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§ 117 Dnr 2021/00069  

Byutvecklingsmedel Hagge byalag 

Samhällsbyggnadsutskottets beslut 

Ärendet återremitteras för ytterligare handläggning.  

Ärendebeskrivning 

Hagge byalag ansöker om medfinansiering för nybyggnation av utegym i 

anslutning till Hagge badplats. Medfinansieringen gäller kostnader för 

material till redskap, markarbete och hyra av grävare och markvibrator, totalt 

113 000 kr. Föreningen bidrar själva med arbetsinsats om totalt en summa 

om 52 000 kr. Redskapen vid utegymmet kommer att bestå av råvaror som 

föreningen själva snickrar och monterar ihop.  

Syftet med utegymmet är att i första hand nå de människor som normalt inte 

går till de kommersiella gymmen och få ett utegym lättillgängligt för boende 

och besökare i Hagge.    

_____ 

Beslutsunderlag 

Fritidschefens tjänsteskrivelse 

Bilaga 1 – Ansökan bidrag till utegym Hagge byalag 

Bilaga 2 – Bilaga 1 ansökan utegym Hagge byalag 

Bilaga 3 – Bilaga 2 till ansökan utegym Hagge byalag  
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§ 118 Dnr 2021/00522  

Investeringsmedel till kylanläggning bandybanan 

Samhällsbyggnadsutskottets beslut 

500 000 kronor anslås från ospecificerade investeringsmedel, fastighet 2021.  

Ärendebeskrivning 

I anläggningen för konstfrysning av bandybanan på Herosfältet har en 

kondensator slutat att fungera. Det har fungerat sedan 1997 och behöver nu 

akut bytas ut. Utan byte går det inte att köra aggregatet i vinter och 

kommunen kommer stå utan konstfryst isbana.  

Beräknad kostnad för åtgärden är: 

Utbyte av växlarplattorna i kondensatorn 310 000 kr 

Utbyte av 3-vägsventil med tillhörande ställdon   28 000 kr 

Övriga extraarbetet vid installationen  162 000 kr 

Summa    500 000 kr     

____ 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadschefens tjänsteskrivelse       
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§ 119 Dnr 2021/00500  

Tolvsbo byförening - ansökan om medfinansiering 

Samhällsbyggnadsutskottets beslut 

1. Fritidsavdelningen får i uppdrag att utfärda ett medfinansieringsintyg till 

Tolvsbo byförening för ändamålet.  

2. Medel anslås från medel för byutveckling 2022.  

Jäv 

I beslutet deltar inte Lotta Gunnarsson på grund av jäv.  

Ärendebeskrivning 

Tolvsbo byförening ansöker om medel från Boverket för renovering av 

bystugan, totalt 130 000 kr. För att ansökan ska behandlas av Boverket så 

krävs ett kommunalt medfinansieringsintyg om 30% eller 30 000 kr. 

Föreningen ansöker därmed om ett sådant.  

Besked på ansökan från Boverket inkommer sedan till föreningen under 

våren 2022 och en ev. utbetalning av medfinansieringen sker därefter.    

_____ 

Beslutsunderlag 

Fritidschefens tjänsteskrivelse 

Bilaga 1 – Ansökan om medfinansiering  

 

 


