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Årets resultat

Kommunens resultat 2016-2020, miljoner kronor

Kommunen visar ett positivt resultat på 27 mkr, dvs det budgeterade
resultatet på 20,5 mkr ökade med ytterligare 6,5 mkr. Anledningen 
till det är främst att intäkterna för generella statsbidrag blivit högre än 
budgeterat.

Flera års goda resultatet gör att investeringarna på 62,4 mkr kunnat 
göras med egna pengar. En av dessa investeringar är byggandet av 
Strandängens förskola.

Kommunens ekonomi har haft en fortsatt bra 
utveckling under året då intäkterna ökat mer än 
kostnaderna. Det goda resultatet används bland 
annat till investeringar i skolor, förskolor och 
idrottsanläggningar.

Befolkningsutveckling
2020 minskade antalet invånare med 40 personer till 10 854 invånare. 
Sett över en femårsperiod har det skett en ökning med 64 personer.  

Med utgångspunkt i befolkningens storlek placerar det Smedjebacken 
på nionde plats av Dalarnas femton kommuner.
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Omsättning
Intäkter:  777,5 miljoner kronor
Kostnader: 750,5 miljoner kronor
Resultat:  27 miljoner kronor
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Varifrån kommer pengarna?
Kommunen får den största delen av sina intäkter, från kommunal-
skatten och de generella statsbidragen. För 2020 blev denna intäkt för 
kommunalskatten och de generella statsbidragen ca 657 miljoner kr. 

Intäkten beräknas utifrån antalet invånare i Smedjebackens 
kommun. Förutom skatter och bidrag får kommunen in pengar 
från dem som använder kommunens tjänster till exempel de som 
ansöker om bygglov, har barn i förskolan eller bor på kommunens 
olika äldreboenden.

För varje 100 kr som du betalade 
i skatt 2020
– så fördelades dessa 
så här under året!

85% Skatter och generella statsbidrag

8% Bidrag från stat och myndighet

4% Försäljning

3% Taxor och avgifter

0,3% Finansiella intäkter



En kommun för alla
Mål: Smedjebacken är en kommun där alla ska ha samma möjligheter att leva ett gott liv och kän-
na sig delaktiga. Vår fysiska och psykiska hälsa ska vara god. Trygghet och framtidstro ska känne-
teckna vår sociala samvaro. Vi ska främja jämställdhet, jämlikhet och integration. Smedjebackens 
kommun ska erbjuda bra möjligheter för alla åldrar.

Målet har uppnåtts. Trenden är att våldsbrotten och ohälsotalen i kommunen minskar. 
Den ekonomiska jämlikheten har minskat något i senaste uppföljningen.

Ekokommun i framkant
Mål: Vi ska skapa förutsättningar för en klimatmässigt hållbar utveckling av vår kommun. 
Vi ska fortsätta arbeta för klimatsmart energi, miljövänliga transporter och minskade giftutsläpp. 
Kommunen och de kommunala bolagen ska vara goda miljöförebilder.

Målet har delvis uppnåtts. Andelen miljöbilar minskade under föregående år. En ny policy 
innebär att endast bilar som går på fossilfria bränslen ska köpas in. Energiförbrukningen i 
koncernens lokaler har minskat då flera energisparande åtgärder har gjorts i fastigheterna.

Hög sysselsättning
Mål: Smedjebacken är och ska fortsätta vara en tillväxtkommun med hög sysselsättning och 
goda förutsättningar för företagande, innovationskraft, engagemang och entreprenörskap 
ska uppmuntras.

Målet har inte uppnåtts. Befolkningen har minskat under året och arbetslösheten har 
ökat sedan mätningen samma månad föregående år.

Attraktivt boende
Mål: Smedjebackens kommun ska fortsätta att erbjuda attraktivt boende. Vi ska förtäta för de som 
vill bo i tätorterna och erbjuda nya tomter i strandnära lägen. Tillgång till kommunalt vatten, 
avlopp och bredbandsfiber ska användas för att öka attraktiviteten.

Målet har uppnåtts. Fler bostäder byggs och utbyggnad av fibernätet görs kontinuerligt.

Bra ekonomi
Mål: Smedjebackens kommun ska ha en långsiktig tillväxt i balans och ha en ekonomi som 
tillförsäkrar framtida kommuninvånare en bibehållen eller förbättrad nivå på service, 
verksamhet och anläggningar.

Målet har delvis uppnåtts. Resultatmåttet och måttet för självfinansiering har uppnåtts. 
Däremot har sjukskrivningstalen ökat i år relaterat till pågående pandemi.

Bra verksamhet
Mål: Kommunorganisationens arbete ska präglas av effektivitet och hög kvalitet. 
Smedjebackens kommun ska ha överskott i ekonomin och ligga bland de 100 bästa kommunerna 
i Sveriges kommuner och landstingskvalitetsmätningar. Verksamheten ska utvecklas i dialog med 
medborgare, föreningar och företag.

Målet har uppnåtts. Hemtjänsten låg i senaste rankingen på en delad 10:e plats i riket och 

kommunens grundskola rankades på en 83:e plats i riket. 



Gemensamt IT-center för Smedjebacken och Ludvika
Året inleddes med en sammanslagning av Smedjebacken och Ludvika 
kommuns IT-avdelningar. Syftet är att kunna stå starkare både vad 
gäller service och drift idag, men även att stå redo inför kommande 
utmaningar som väntar runt hörnet.

Handlingshjälpen stöttade äldre under pandemin
För att stötta de äldre och mest sårbara under coronapandemin startades 
i mars en handlingshjälpfunktion hos kommunen. Shoppingstyrkan 
anförda av Lotta Odell blev ett ljus i mörkret för många i en svår tid och 
var behjälpliga under återstoden av året.

Susanne blev ny kommunchef
I mars efterträdde Susanne Hedman-Jensen Kerstin 
Söderlund som kommunchef. Susanne hade dessför-
innan jobbat som samhällsbyggnadschef.

Byggnation av LSS-boende
på Kyrkogatan startade
Under 2020 kom bygget igång av
det LSS-boende Samhällsbyggnads-
utskottet gett Bärkehus i uppdrag att 
bygga. Det nya boendet anpassas 
för personer med lättare stödbehov. 
Hösten 2021 är de inflyttning i de 10 lägenheterna på Kyrkogatan 63:
 - Det har varit en efterlängtad lösning ett längre tag. Det känns
fantastiskt bra att vi nu kommer till skott och bygger, jublade
Omsorgsnämndens ordförande Monica Forsgren.

Grannkommunerna belönade 
studenter
Då Coronapandemin omöjliggjorde ett 
traditionsenligt studentarrangemang för 
VBU:s elever valde grannkommunerna 
att tänka om i sitt firande. 
Ett presentkort på 200 kr giltigt lokalt i 
Smedjebacken och Ludvika blev plåster 
på såren.

Elljusspårsbron invigdes
Året avslutades med invigning 
av den länge emotsedda nya 
eljusspårsbron vid Uvberget. 
Det var vintern 2018 som 
den gamla bron rasade i 
samband med en kollision. 
Den 5,7 m höga och 15 m 
långa bron har gjorts extra bred och stabil för att kunna hålla för pist-
maskinen som preparerar NSK Längds skidspår. 

Presentkort till de anställda som julgåva
Då julborden uteblev tilldelades alla Smedjebackens kommuns anställda 
ett presentkort om 400 kr giltigt i Smedjebackens och Ludvikas butiker. 
Ett samarbete med Ludvika kommun som omfattade ca 3000 anställda i 
Ludvika kommun och 1000 anställda i Smedjebackens kommun.

Friluftstipset engagerade
I slutet av året startades en kampanj där invånarna uppmanades att 
skicka in sina bästa friluftstips. Svaren haglade in och resulterade tillslut 
i en karta med 10 besökstips runtom i vår fantastiska kommun.

Nytäppans återvinningscentral 
invigdes
I februari slogs grindarna upp till den 
nya återvinningscentralen Nytäppan. 
Landshövding Ylwa Thörn invigde 
den toppmoderna anläggningen intill 
riksväg 66 som ersatt Humboberget.

Byggnation av Strandängens förskola gick på högvarv
Under hela året pågick en febril aktivitet vid det maffiga bygget vid 
Barkens strand. I februari 2021 invigdes den historiska 8 avdelningar 
stora förskolan.

Förstudieavtal för bostadsrättsbyggande undertecknades
I början av maj undertecknades ett förstudieavtal inför bostadsrätts-
byggnation på Kyrkogatan mellan kommunen och Sakofall fastigheter. 
Det blev startskottet för en process som under 2021 ledde fram till 
byggstart för det första bostadsrättsbyggnationen i Smedjebacken på 30 
år. Vintern 2022 är det inflyttningsklart i de 10 bostadsrätterna. 

Året i korthet

Vill du veta mer?
www.smedjebacken.se
0240-66 00 00


