
 

 

 
 
 

 
 
 

KUNGÖRELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2021-11-11 
 

  

Kommunfullmäktige 

kallas härmed till sammanträde måndagen den 22 november 2021  

klockan 18:00 i sessionssalen kommunhuset, Smedjebacken.  

Mötet inleds med allmänhetens frågestund på ärendet om budget 2022, plan 

2023-2024.  

Ärende   

1.  Ekonomisk uppföljning från nämnder och styrelser 
Dnr 2021/00175 

  

2.  Delårsrapport Smedjebackens kommun 2021-08-31 
Dnr 2021/00358  

  

3.  Budget 2022, plan 2023-2024 Smedjebackens kommun 
Dnr 2021/00236  

  

4.  Investeringsbudget 2022 
Dnr 2021/00405  

  

5.  Skattesats 2022 
Dnr 2021/00446  

  

6.  Borgensram 2022 kommunkoncernen  
Dnr 2021/00472  

  

7.  Avgift för kopia av allmän handling 
Dnr 2021/00399  

  

8.  Taxor 2022 - fritid  
Dnr 2021/00392  

  

9.  Avgifter för hunddagis 2022 
Dnr 2021/00449  

  

10.  Matpriser 2022 omsorgsnämnden 
Dnr 2021/00450  

  

11.  Avgifter biblioteket 
Dnr 2021/00256  

  

12.  VA-taxa 2022 
Dnr 2021/00467  

  

13.  Avfallstaxa 2022 
Dnr 2021/00468  

  

14.  Partistöd 2022 samt redovisning 2020 
Dnr 2021/00169  

  



Smedjebackens kommun 
Datum 

2021-11-11 
 

 
Sida 
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Ärende   

15.  Svar på motion om upprättande av strategisk lokalförsörjningsplan för 
Smedjebackens kommun (M) 
Dnr 2020/00510  

  

16.  Motion om införskaffande av lekredskap för funktionsnedsatta på kommunala 
lekplatser (SD) 
Dnr 2021/00474  

  

17.  Avsägelse från uppdraget som ledamot i hjälpmedelsnämnden (S) 
Dnr 2021/00423  

  

18.  Avsägelse nämndeman (S) 
Dnr 2021/00482  

  

19.  Avsägelse från uppdraget som ersättare i familje- och utbildningsnämnden   

20.  Delgivningar 
Dnr 2021/00190  

  

 

Carin Runeson 

Ordförande 

Mona Hyttsten 

Sekreterare 

 



 

 
 

 
 
 

 
Kansliavdelningen 
Mona Hyttsten, 0240-660117 
mona.hyttsten@smedjebacken.se 
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Sida 
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Datum 

2021-11-12 
Referens 

KS042 2021/00175 

  

 

 Kommunfullmäktige 

Ekonomisk uppföljning från nämnder och styrelser 

Förslag till beslut 

Informationen godkänns.       

Ärendebeskrivning 

Ekonomisk uppföljning från nämnder och styrelser  

Kommunstyrelsen 

Familje- och utbildningsnämnden 

Omsorgsnämnden 

Miljö- och byggnadsnämnden 

Kulturnämnden 

VBU inkl. kulturskolan 

Bärkehus AB 

Smedjebacken Energi AB 

Barken Vatten & Återvinning  

WBAB 

Revision       

 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1(2) 

Sammanträdesdatum 

2021-10-05 
 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 125 Dnr 2021/00358  

Delårsrapport Smedjebackens kommun 2021-08-31 

Kommunstyrelsens beslut 

Delårsrapport för Smedjebackens kommun 2021-08-31 fastställs och 

överlämnas till kommunens revisorer. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige  

Delårsrapport för Smedjebackens kommun 2021-08-31 godkänns.        

Ärendebeskrivning 

Ekonomiavdelningen har sammanställt delårsrapport för Smedjebackens 

kommun per 2021-08-31.       

 

 

Belopp i tkr

Budget Utfall Avvikelse Budget Prognos Avvikelse

Verksamhetens intäkter -48 968 -73 585 24 617 -73 743 -120 100 46 357

Verksamhetens kostnader 467 007 460 307 6 700 702 446 748 803 -46 357

- varav pensionskostnad ansvarsförbindelse 7 746 8 668 -922 11 619 11 619 0

Avskrivningar 13 635 13 102 533 20 452 20 452 0

Summa verksamhetens nettokostnad 431 674 399 824 31 850 649 155 649 155 0

Skatteintäkter -353 267 -370 255 16 988 -529 900 -542 629 12 729

Generella statsbidrag och utjämning -94 744 -98 546 3 802 -142 116 -146 626 4 510

Summa skatteintäkter -448 011 -468 800 20 790 -672 016 -689 255 17 239

Finansiella intäkter -1 667 -1 189 -478 -2 500 -2 500 0

Finansiella kostnader 3 333 1 988 1 345 5 000 5 000 0

Summa finansnetto 1 667 799 867 2 500 2 500 0

Resultat -14 670 -68 177 53 507 -20 361 -37 600 17 239

Januari-Augusti Helår



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
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Sammanträdesdatum 

2021-10-05 
 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

 

_____ 

Beslutsunderlag 

Delårsrapport 2021-08-31 - daterad 2021-09-28  

Arbetsutskottet 2021-09-21 § 69   

 

 

Belopp i tkr

Budget Utfall Avvikelse Budget Prognos Avvikelse

Kommunstyrelsen 71 617 57 953 13 665 107 426 107 314 112

KS Ledning och stöd 23 403 20 510 2 894 35 105 34 105 1 000

KS Samhällsbyggnad 40 881 28 347 12 534 61 321 62 209 -888

KS Förfogandeanslag 7 333 9 097 -1 763 11 000 11 000 0

Kulturnämnden 7 171 6 471 700 10 756 10 756 0

Miljö- o byggnadsnämnden 5 980 4 989 991 8 970 8 970 0

Familje- och utbildningsn. 166 236 163 946 2 290 249 354 251 354 -2 000

FUN Kansli, barn och skolverksamhet 143 036 138 276 4 759 214 553 213 753 800

FUN Individ- och familjeomsorg 23 201 25 669 -2 469 34 801 37 601 -2 800

VBU 42 506 42 540 -34 63 759 63 759 0

Gymnasiet och komvux 40 133 40 133 0 60 200 60 200 0

Kulturskolan 2 373 2 407 -34 3 559 3 559 0

Omsorgsnämnden 134 577 127 141 7 435 203 518 203 518 0

Överförmyndarnämnden 813 578 235 1 220 1 220 0

Revision 607 411 196 910 910 0

Summa nämnder 429 507 404 030 25 477 645 913 647 801 -1 888

Finans 2 167 -4 206 6 373 3 250 1 362 1 888

Socialaavgifter/pensioner, interna poster mm 8 511 2 225 6 286 12 766 10 878 1 888

Internränta -6 344 -6 431 87 -9 516 -9 516 0

Verksamhetens nettokostnad 431 674 399 824 31 850 649 164 649 164 0

Januari-Augusti Helår
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Kommunens vision 
 

 

 

Smedjebackens kommun kännetecknas av Närhet, Vatten och Utveckling 
 

Smedjebacken är en kommun i ständig utveckling, där vårt rika kulturarv också är vår nutid. 
Järnhantering och skogsbruk har utgjort och utgör basen i vårt näringsliv. Det har format vårt landskap 
och vår bebyggelse. Kommunens variationsrika bebyggelse och karaktär ger en spännande kontrast 
mellan tradition och nytänkande och mellan industriort och landsbygd. 
 
Kommunen är naturskön och rik på vatten med möjlighet till sjö nära boende och fantastiska 
rekreationsområden. Attraktivt boende finns i hela kommunen och den största koncentrationen av 
bebyggelse finns längs Barkensjöarna i stråket mellan Ludvika och Fagersta. Vattnet bidrar även till 
ett rikt båt- och sjöliv. Via Strömsholms kanal förbinds vi med Mälaren och världshaven.  
 
I Smedjebackens kommun finns närhet; närhet till varandra, till beslutsfattare, till naturen och till våra 
grannkommuner. Våra många föreningar, eldsjälar och entreprenörer bidrar till livskvalitet, 
sammanhållning och levande traditioner i hela kommunen. 
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Förvaltningsberättelsen 
 
Periodens och årets resultat 
Kommunens resultat för perioden uppgår till +68,1 mkr (+31,5 mkr) Prognosen för helåret visar ett 
resultat på +37,6 mkr (+27,7 mkr, utfall 2020) 
 

(mkr) 
Delårsbokslut 

2021 
Budget          

2021 
Prognos          

2021 
Avvikelse        

2021  
Verksamhetens intäkter 73,6 120,1 120,1 0,0  
Verksamhetens kostnader -460,3 -751,7 -748,8 2,9  
Avskrivningar -13,1 -17,5 -20,4 -2,9  
Verksamhetens nettokostnader -399,8 -649,1 -649,1 0,0  
           
Skatteintäkter 370,2 529,9 542,6 12,7  
Generella statsbidrag och utjämning 98,5 142,1 146,6 4,5  
Verksamhetens resultat 68,9 22,9 40,1 17,2  
           
Finansiella intäkter 1,1 2,5 1,5 -1,0  
Finansiella kostnader -1,9 -5,0 -4,0 1,0  
Periodens/årets resultat 68,1 20,4 37,6 17,2  
 
Väsentliga händelser under perioden 
 
Kommunstyrelsen 
 
Kommunstyrelseförvaltningen 

• Förvaltningen har samordnat och drivit pandemistabens arbete. 
• Under våren har kommunen skrivit under en nationell deklaration för en stark demokrati. 
• Enheten för medborgarservice har lyfts ur från kansliavdelningen och bildat en egen avdelning 

i förvaltningen.  
• En ny trygghetschef har anställt då tidigare säkerhetschefen gått i pension 
• Personalavdelningen har under våren lanserat en digital chefshandbok 
• Ekonomi- och upphandlingsavdelningen har arbetat vidare med införande av e-handel. En ny 

inköps- och beställarfunktion har införts. 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 

• En DUA överenskommelse har gjorts med AF i syfte att förbättra samverkan för 
kompetensförsörjningen samt påskynda individers etablering i arbetslivet. 

• Under perioden har integrationsenheten tagit emot 11 kvotflyktingar. 
• Fastigheten Smedjebacken 3:38 har avyttrats och entreprenad pågår för uppförande av 10 

bostadsrätter. 
• Två av kommunens förskolekök har fått krav från livsmedelsinspektör att de ska renoveras. 
• Fritidsavdelningen har istället satsat på att iordningställa ytor för utomhusidrott vid 

Herosfältet och i samverkan med kommunens föreningar satsat på aktiviteter utomhus. 
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Kulturnämnden 
• Verksamheten har under perioden fortsatt att anpassa sig utifrån pandemin.  Verksamheten har 

ställt om med utökade tjänster som Hämta själv-service och utökad hemkörning. Öppettiderna 
har reducerats något på biblioteken.  

• Biblioteksplanen och skolbiblioteksplanen har reviderats under våren. 
• Under perioden har en kommunantikvarie anställts på kultur och bibliotek, 25 % av tjänsten är 

fördelad på miljö- och bygg för att bistå med byggnadsantikvariekompetens i samband med 
bygglov, remisser samt översiktsplan och detaljplaner. 
  

Miljö- och byggnadsnämnden 
• Revideringen av översiktsplanen har påbörjats. En projektorganisation har satts ihop. 
• 112 bygglov har beviljats, att jämföra med helår 2020 då antalet var 109. 
• Ett arbete med att utreda ansvaret för föroreningar vid Vads gamla sågverk har påbörjats av 

konsult, arbetet beräknas vara klart senast under kvartal 3. 
 
 
Familje- och utbildningsnämnden 
 
Förskola och skola 

• Verksamheten har utifrån en den pågående pandemin arbetat mycket med handlingsplaner och 
riskbedömningar. Verksamheten har utifrån pandemin bedrivits med gott resultat. 

• Förskolorna Stegelbacken och Parken har flyttat in i nya förskolan Strandängen. 
 
Omsorgsnämnden 
 
Äldreomsorgen  

• Mycket fokus har riktats mot att hålla coronasmittan utanför verksamheterna och det har man i 
det stora hela lyckats mycket väl med. Alla brukare och all personal som önskat vaccinera sig 
är fullvaccinerade. 

• Heltidsresan har återstartats vilket innebär ett stort förändringsarbete. 
• Under året har det tillskjutits mer medel till äldreomsorgen som dels ska komma 

verksamheterna till del i form av viss ökad grundbemanning, dels innebär ett ökat chefsstöd 
och ett ökat fokus på kvalitetsarbetet inom omsorgen. 
 

LSS 
• En nytt LSS serviceboendet har öppnat med tio nya lägenheter. 

 
Förvaltningsövergripande 

• En ny biträdande förvaltningschef Susanne Billström har anställts. 
• Arbetet med att byta verksamhetssystem från Procapita till Lifecare pågår enligt plan. 
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Mål och måluppfyllelse 
Med utgångspunkt från visionen har kommunfullmäktige beslutat om ett antal prioriterade mål. De 
prioriterade målen beskriver vad kommunens verksamheter ska uppnå och kan ses som den 
övergripande strategin för utvecklingen av kommunen som helhet. 
 

 Mål: En kommun för alla  
Indikator Måltal Utfall Analys 
Ohälsotal, genomsnittligt antal 
utbetalda dagar med sjukpenning 
och andra ersättnings typer, för 
befolkningen 16–64 år (Källa: 
Kolada) 

Ohälsotalet ska minska 
jämfört med föregående år 

Värde 2019: 29,8  
Värde 2020: 27,0 

Trenden är minskande 

Antal anmälda våldsbrott/ 1000 inv 
(Källa: Kolada) 

Antal våldsbrott ska minska 
jämfört med föregående år 

Värde 2019: 6,8 
Värde 2020: 6,7 

Trenden är minskande 

Nöjd-Medborgar-Index (Källa: SCB 
Medborgarundersöknin) 

Index ska öka jämfört med 
föregående mätning 

Värde 2018: 58 
Värde 2020: 61 

Trenden är ökande. Nästa 
undersökning genomförs 2022. 

Nöjd-Inflytande-Index (Källa: SCB 
Medborgarundersökning) 

Index ska öka jämfört med 
föregående mätning 

Värde 2018: 45 
Värde 2020: 45 

Trenden är oförändrad. Nästa 
undersökning genomförs 2022. 

Nöjd-Region-Index (Källa: SCB 
Medborgarundersökning) 

Index ska öka jämfört med 
föregående mätning 

Värde 2018: 60 
Värde 2020: 61 

Trenden är ökande. Nästa 
undersökning genomförs 2022. 

Antal elever som deltar i musik- 
eller kulturskola  
 

Antal elever ska öka jämfört 
med föregående år 

Värde 2019: 217 
Värde 2020: 247 

Trenden är ökande.  

Mål: En ekokommun i framkant  
Indikator Måltal Utfall Analys 
Insamlat hushållsavfall totalt, 
kg/person (Källa: Kolada) 

Insamlat hushållsavfall ska 
öka jämfört med 
föregående år 

Värde 2018: 486 
Värde 2019: 498  

Trenden är ökande. Data för 2020 
publiceras i oktober. 

Energiförbrukning i 
kommunkoncernens lokaler 

Energiförbrukningen ska 
minska jämfört med 
föregående år 

Värde 2019: 151 kWh/kvm 
Värde 2020: 146 kWh/kvm 
 

Trenden är minskande.  

Utsläpp av växthusgaser ton per 
person och år (Källa: Kolada) 

Utsläpp av växthusgaser ska 
minska  jämfört med 
föregående år 

Värde 2018: 7,53 co2 
Värde 2019: 6,80 co2 
 

Trenden är minskande. Data för 2020 
publiceras i oktober. 

Andel miljöbilar av personbilar och 
lätta lastbilar i kommunkoncernen 
(Källa: Kolada)  

Andelen miljöbilar ska öka 
jämfört med föregående år 

Värde 2019: 31,6% 
Värde 2020: 24,3% 

Trenden är minskande pga ny statlig 
miljöbilsklassificering. Ny policy har 
antagits under 2021. Enbart bilar 
som går på fosilfria bränslealternativ 
ska köpas in.  

Mål:: Hög sysselsättning   
Indikator Måltal Utfall Analys 
Befolkningsutveckling (Källa: SCB) Antalet innevånare ska öka 

jämfört med föregående år 
Värde 2020-12-31: 10 854 
Värde 2021-06-30: 10 909 

Befolkningen har ökat med 55 
invånare sedan årsskiftet 

Andel öppet arbetslösa och 
sökande i program med 
aktivitetsstöd 16–64 år (Källa: 
Arbetsförmedlingen) 

Andelen arbetslösa ska 
minska jämfört med 
föregående år 

Värde 2020-08-31: 6,5% 
Värde 2021-08-31: 6,5% 

Arbetslösheten är oförändrad sedan 
samma månad året innan 

Bruttoregionalprodukt, BRP, kr/inv 
(visar den ekonomiska utvecklingen 
inom en region) (Källa: Kolada) 
 

BRP ska öka jämfört med 
föregående år 

Värde 2017: 223 977 
Värde 2018: 235 936  
  

Senaste data avser 2018 

Andel företagare av 
förvärvsarbetande (Källa: Kolada) 

 Värde 2018: 13,2% 
Värde 2019: 14,0% 

Trenden är ökande. Data för 2020 
publiceras i oktober 
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Mål: Attraktivt boende 

Indikator Måltal Utfall Analys 
Antal färdigställda bostäder i 
småhus/1000 inv (Källa: Kolada) 

Antalet ska öka jämfört 
med föregående år 

Värde 2019: 0,9 
Värde 2020: 1,1 

Trenden är ökande 

Antal färdigställda bostäder i 
flerfamiljshus under året/1000 inv 
(Källa: Kolada) 

Antalet ska öka jämfört 
med föregående år 

Värde 2019: 0,0 
Värde 2020: 0,0 

 Ingen ökning har skett 

Antal bostäder med 
bostadsrätter/1000 inv (Källa: 
Kolada) 

Antalet ska öka jämfört 
med föregående år 

Värde 2019: 26 
Värde 2020: 26 

Ingen ökning har skett 

Andel hushåll med tillgång till 
bredbandsfiber (Källa: Kolada) 

Andelen ska öka jämfört 
med föregående år 

Värde 2019: 74,0% 
Värde 2019: 84,9% 

Trenden är ökande. Data avser 
andelen som  har tillgång till eller 
möjlighet att ansluta till bredband 
om minst 1 Gbit/s 

 

Mål: Bra ekonomi 
Indikator Måltal Utfall Analys 
Årets resultat i förhållande till 
summa skatteintäkter och 
utjämning i resultaträkningen  

Minst 3% Värde 2020: 4,1 % 
Värde 2021: prognos 5,6% 

Målet förväntas uppnås under 2021 

Andel av årets nettoinvesteringar 
som täcks av årets resultat samt 
årets avskrivningar 

Andel 100% Värde 2020: 100% 
Värde 2021: 100% 

Målet förväntas uppnås under 2021 

 

 
Mål: Bra verksamhet 

Indikator Måltal Utfall Analys 
Grundskolan ligger topp 100 i SKR:s 
kvalitetsmätning 

Topp 100 Värde 2020: plats 83 
 

Resultat för 2020 presenteras i 
början av 2021 

Särskilda boenden ligger topp 100 i 
SKR:s kvalitetsmätning 

Topp 100 Värde 2020: - 
 

Resultat för 2020 presenteras i 
början av 2021 

Ordinärt boende (hemtjänst) ligger 
topp 100 i SKR:s kvalitetsmätning 

Topp 100 Värde 2020: plats 10 
 

Resultat för 2020 presenteras i 
början av 2021 

Andel gymnasieelever 
(hemkommun) med examen inom 
4 år (Källa: Kolada) 

Andelen ska öka jämfört 
med föregående år 

Värde 2019: 69,6% 
Värde 2020: 74,7%  

Trenden är ökande 

Total sjukfrånvaro av sammanlagd 
arbetstid 

Sjukfrånvaron ska minska 
jämfört med föregående år 

Värde 2020: 8,0% 
Värde 2021: 6,5% - utfall tom aug 

Trenden är minskande 
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Sammanfattande av analys av målen 
     Målet förväntas uppnås 
     Målet förväntas delvis uppnås 
     Målet förväntas inte uppnås 
 
En kommun för alla 
     Målet förväntas uppnås. Trenden är att våldsbrotten och ohälsotalen i kommunen minskar. Nöjd-
Medborgarindex ökade vid senaste mätningen 

Ekokommun i framkant 
      Målet förväntas delvis uppnås. Andelen miljöbilar minskade under föregående år. Dock har man 
nu antagit en ny policy att endast bilar som går på fossilfria bränslealternativ ska köpas in.. 

Hög sysselsättning 
     Målet förväntas uppnås. Befolkningen har ökat under första halvåret. Arbetslösheten är på samma 
nivå som mätningen samma månad föregående år. 
 
Attraktivt boende 
      Målet förväntas uppnås. Fler bostäder byggs och utbyggnad av fibernätet sker också. 
 
Bra ekonomi 
      Målet förväntas uppnås. Resultatmåttet och måttet för självfinansiering beräknas uppnås.  
 
Bra verksamhet 
      Målet förväntas uppnås. Fler och fler gymnasieelever tar examen inom 4 år. Grundskolan låg i 
senaste redovisningen på en 83:e plats i riket.   
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Driftredovisningen 

 

Nämnderna redovisar en avvikelse för perioden på + 25,4 mkr (+9,9 mkr) och en prognos för helåret 
på -1,8 mkr (+9,8 mkr, avvikelse 2020). 

Kommunstyrelsen 
Nämnden redovisar en avvikelse för perioden på +13,6 mkr (+0,6 mkr) och en prognos för helåret på     
-0,4 mkr (+5,4 mkr, avvikelse 2020). Den främsta orsaken till den positiva avvikelsen för perioden 
beror på överskott inom tekniska på 9,9 mkr vilket hänger ihop med tilldelade KS förfogandemedel till 
gata som ej periodiserats samt att underhållsåtgärder är beställda med ännu ej fakturerade.   

 
Familje- och utbildningsnämnden 
Nämnden redovisar en avvikelse för perioden på +2,2 mkr (-4,2 mkr) och en prognos för helåret på     
-2,0 mkr (+0,1 mkr, avvikelse 2020). Den främsta orsaken till den negativa avvikelsen i prognosen 
beror på ökade kostnader inom IFO för ekonomiskt bistånd och placeringar. 
 
Omsorgsnämnden 
Nämnden redovisar en avvikelse för perioden på +7,4 mkr (+3,1 mkr) och en prognos för helåret på  
+0 mkr (+0,4 mkr, avvikelse 2020). Den främsta orsaken till den positiva avvikelsen för perioden är 
äldreomsorgssatsningen där KS har tillskjutit 8,3 mkr till omsorgen. Dessa medel finns med i utfallet, 
men ca 6,0 mkr beräknas belasta september-december i år.  
 
 
 

Belopp i tkr

Budget Utfall Avvikelse Budget Prognos Avvikelse

Kommunstyrelsen 71 617 57 953 13 665 107 426 107 314 112
KS Ledning och stöd 23 403 20 510 2 894 35 105 34 105 1 000
KS Samhällsbyggnad 40 881 28 347 12 534 61 321 62 209 -888
KS Förfogandeanslag 7 333 9 097 -1 763 11 000 11 000 0
Kulturnämnden 7 171 6 471 700 10 756 10 756 0
Miljö- o byggnadsnämnden 5 980 4 989 991 8 970 8 970 0
Familje- och utbildningsn. 166 236 163 946 2 290 249 354 251 354 -2 000
FUN Kansli, barn och skolverksamhet 143 036 138 276 4 759 214 553 213 753 800
FUN Individ- och familjeomsorg 23 201 25 669 -2 469 34 801 37 601 -2 800
VBU 42 506 42 540 -34 63 759 63 759 0
Gymnasiet och komvux 40 133 40 133 0 60 200 60 200 0
Kulturskolan 2 373 2 407 -34 3 559 3 559 0
Omsorgsnämnden 134 577 127 141 7 435 203 518 203 518 0
Överförmyndarnämnden 813 578 235 1 220 1 220 0
Revision 607 411 196 910 910 0
Summa nämnder 429 507 404 030 25 477 645 913 647 801 -1 888

Finans 2 167 -4 206 6 373 3 250 1 362 1 888
Socialaavgifter/pensioner, interna poster mm 8 511 2 225 6 286 12 766 10 878 1 888
Internränta -6 344 -6 431 87 -9 516 -9 516 0

Verksamhetens nettokostnad 431 674 399 824 31 850 649 164 649 164 0

Januari-Augusti Helår
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God ekonomisk hushållning 
God ekonomisk hushållning innebär att såväl kommunens finansiella som verksamhetsmässiga mål 
uppnås, att verksamheten bedrivs långsiktigt, ändamålsenligt och effektivt och att ekonomiska 
aktiviteter sker i enlighet med lagar, regler och etablerade normer. Detta genomförs genom att: 
 

• Verksamheten styrs av kommunfullmäktiges mål och budgetramar. 
• De i budget angivna målen med indikatorer avrapporteras i bokslutet. 
• Den ekonomiska planeringen utgår från försiktighetsprincipen. 
• Resultatet i förhållande till skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning uppgå till lägst 

3 procent. 
• Överskott är en nödvändig förutsättning för att finansiera investeringar. 

 
De två indikatorerna till kommunfullmäktiges mål om ”Bra ekonomi” som också är övergripande mål 
för god ekonomisk hushållning redovisas med utfall per den 31 augusti och med prognos för helåret 
2021. 
 
Årets resultat i förhållande till skatteintäkter och utjämning i resultaträkningen (minst 3 %)  
Periodens utfall är 14,5% (7,1 %). Prognosen för helåret 2021 är 5,6 % (4,1 % utfall 2020). Målet 
förväntas uppnås. 
 
Andel av årets nettoinvesteringar som täcks av årets resultat samt årets avskrivningar  
Utfall för perioden är 100 % (100 %). Prognosen för helåret 2021 är 100 % (100 % utfall 2020). Målet 
förväntas uppnås. 
 
Målen för god ekonomisk hushållning beräknas därmed uppnås vid årets slut. 
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Investeringsredovisning 
 
Periodens utfall är 15,0 mkr varav 12,0 mkr avser fastigheter  
 

Investeringsbudget för 2021 består av 
-fastställd investeringsplan i budget 2021, 39,0 mkr 
-beslut om överföring från tidigare år  16,0 mkr 

 

Investeringar 2021 Budget Utfall Återstår
Tkr 2021 Jan-aug 2021
FASTIGHETER
Allégården 809 700 109
Bergaskolan 1 000 0 1 000
Brustorpet 2 500 1 905 595
Flatenbergs hytta 812 852 -40
Folkets Hus 2 353 695 1 658
Frejgatan 0 523 -523
Fritidsanläggningar/Idrottsrådet 600 98 502
Hagge skola 248 0 248
Källvassdammen 500 0 500
Projektering skolor 523 9 514
Röda Berga 13 500 1 614 11 886
Strandängens förskola 0 4 165 -4 165
Övriga investeringar fastigheter
Energi och klimatåtgärder 3 800 946 2 854
IT/Nätverk 1 300 18 1 282
Köksmaskiner storkök 250 112 138
Laddstolpar 300 0 300
Tillgänglighet och säkerhet 1 100 409 691
Övrigt fastigheter 3 216 146 3 070
Summa Fastighet 32 811 12 192 20 619
Gator
Broar 4 870 258 4 612
GC-vägar 5 855 417 5 438
Ombyggnad elnät, VB 300 0 300
Övrigt gata
Summa Gata 11 025 675 10 350
Yttre miljö
Förskolor/skolor 500 301 199
Parker och offentliga platser 1 727 223 1 504
Infarten trädrenovering 350 0 350
Övrigt yttre miljö 1 000 0 1 000
Summa yttre miljö 3 577 524 3 053
Övriga investeringar
Kommunstyrelsen 1 080 671 409
Omsorgsnämnden 600 0 600
Familje- och utbildningsnämnden 2 000 880 1 120
Summa Övriga investeringar 3 680 1 551 2 129
MARK/EXPLOATERING
Mark och exploatering 4 000 148 3 852
Summa Mark och exploatering 4 000 148 3 852

Totalt 55 093 15 090 40 003
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Balanskravsutredning 
Balanskravet är ett lagstadgat krav som kommunen måste uppfylla enligt kommunallagen. 
Balanskravet utgår från en undre gräns för vilket resultat som är tillåtet att budgetera och redovisa i 
bokslutet. Balanskravet innebär att kommuner och landsting ska besluta om en budget där intäkterna 
överstiger kostnaderna. Om resultatet blir negativt i bokslutet är huvudprincipen att underskottet ska 
kompenseras med motsvarande överskott de närmaste tre åren. 
 

 
 
Finansiell analys 
 
Finansnetto 
Finansiella kostnader uppgår till 1,9 mkr (4,2 mkr) för perioden och beräknas bli 4,0 mkr för helåret     
(5,2 mkr, utfall 2020). De finansiella intäkterna uppgår till 1,1 mkr (1,9 mkr) för perioden och 
beräknas bli 1,5 mkr för helåret (2,5 mkr, utfall 2020). Förändringen mellan åren beror till största 
delen av överskottsutdelning som skiljer mycket från år till år från Kommuninvest. Prognosen för 
finansnettot är -2,5 mkr (-2,7 mkr, utfall 2020) vid årets slut.   
 
Pensionsåtagande 
Den pensionsförpliktelse som kommunen har att betala ut i framtiden redovisas på två olika sätt enligt 
den så kallade blandmodellen. De pensionsförpliktelser som uppstått från och med 1998 och framåt, 
redovisas löpande under intjänandeperioden som en kostnad i resultaträkningen och som en avsättning 
och kortfristig skuld i balansräkningen. Kommunens totala pensionsskuld beräknas uppgå till         
268,3 mkr vid bokslutet 2021. 
 

Pensionsåtagande inklusive särskild 
löneskatt, mkr 

Bokslut 
2017 

Bokslut 
2018 

Bokslut 
2019 

Bokslut 
2020 

Delår 
2021 

Prognos 
2021 

Avsättning och kortfristig skuld 55,7 55,6 48,8 54,0 53,5 52,8 
Ansvarsförbindelse 263,5 238,1 225,9 221,3 219,4 215,5 
Totalt 319,2 293,7 274,7 275,3 272,9 268,3 

 
 
Betalningsförmåga 
Soliditeten beskriver den långsiktiga betalningsförmågan och visar hur stor del av de totala 
tillgångarna som kommunen själv äger, det vill säga eget kapital i förhållande till totala tillgångar. 
Soliditeten uppgår till 31,1%, vilket är en klar förbättring från bokslut 2020 då soliditeten var 20,9%. 

 
 
 
 
 
 
 

mkr
Delår 
2021

Prognos 
2021

Balanskravet
Periodens/årets resultat 68,1 37,6
Reavinster -0,7 0,0
Balanskravsresultat för perioden 67,4 37,6
med helårsprognos
Balanskravsunderskott från tidigare år 0,0 0,0
Balanskravsresultat att reglera utifrån 67,4 37,6
period och helårsprognos
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Eget kapital 
Kommunens prognostiserade resultat på 37,6 mkr innebär att det egna kapitalet stärks med 
motsvarande belopp. Det egna kapitalet beräknas uppgå till 169,3 mkr vid årets slut. Mellan 2000 och 
2014 hade kommunen negativt eget kapital, 2015 blev det egna kapitalet positivt och uppgick då till 
6,8 mkr.   

 

 
Sammanställd redovisning 
Den sammanställda redovisningen skapar en helhet av enheternas resultat- och balansräkningar. 
Redovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden med proportionell konsolidering, vilket innebär 
att endast ägda andelar av dotterföretagens resultat- och balansräkningar tagits in i den sammanställda 
redovisningen. I delårsrapporten görs en enklare konsolidering i vilken endast aktiekapital och 
borgensavgifter elimineras. 

Den sammanställda redovisningen för perioden januari-augusti uppvisar ett resultat på +66,2 mkr    
(+40,1 mkr). Resultaten i bolagen i tabellen nedan beaktar inte skatten. 
 
Koncernresultat         

(mkr) Delårsbokslut 
2021 

Budget          
2021 

Prognos          
2021 

Avvikelse          
2021 

Smedjebackens Kommun 68,1 20,4 37,6 17,2 
Bärkehus AB 0,1 3,3 1,3 -2,0 
Smedjebackens Energi AB (Koncern) 0,8 8,3 7,3 -1,0 
Barken Vatten & Återvinning AB -2,5 -2,1 -2,1 0 
WBAB -0,3 0 0 0 
Resultat 66,2 29,9 44,1 14,2 

 
 
 
 
 
 

-10,0 -8,5

6,8

32,2

58,5

80,2

104,7

131,7

169,3

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
prognos

Utveckling av eget kapital 2013-2020
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Kommunens förväntade utveckling de kommande åren 
Enligt den senaste skatteprognosen från SKR i augusti beräknas skatteintäkterna och generella 
statsbidragen öka med ca 32,0 mkr till Budget 2022. Utifrån denna ökning har förvaltningarna fått en 
generell ramuppräkning med 2% och andra satsningar har även kunnat göras kommande åren enligt 
kommunfullmäktiges fastställda budget för 2022. 
 
Befolkningsprognosen från SCB i mars visar på en fortsatt befolkningsökning under de kommande 
åren. Antal invånare vid utgången av år 2023 beräknas vara 10 943, att jämföra med 10 909 invånare 
per 31 augusti i år. De största ökningarna de kommande tio åren sker i åldersgrupperna 16-19 år samt 
80 plus. 
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Personalredovisning 
 

Antal anställda 
Den 31 augusti 2021 var antalet tillsvidareanställda 688 personer. Förändringen sedan den 31 
december 2020 är en minskning med tio personer. Minskningen berör Familj- och 
utbildningsförvaltningen och Omsorgsförvaltningen. Kommunen är en kvinnodominerad arbetsplats 
och 83 procent av de tillsvidareanställda är kvinnor.  
 

Sjukfrånvaro 
Den totala sjukfrånvaron i kommunen var till och med den 31 augusti 2021 6,5 procent. Samma period 
föregående år var den totala sjukfrånvaron 7,4 procent. Tabellen nedan visar obligatorisk redovisning 
av sjukfrånvaron per den 31 augusti 2021 och jämförelse med helår 2020 och 2019. 

Sjukfrånvaro (%) 2021-08-31 2020 2019 
Totalt 6,5 8,0 7,0 
Kvinnor 7,2 9,1 8,2 
Män 3,8 4,0 2,6 
29 år och yngre 6,9 6,4 4,2 
30-49 år 5,6 7,2 6,7 
50 år och äldre 7,1 8,9 7,8 
Långtidsfrånvaro mer än 60 dagar (% av totalt) 31,3 26,6 37,0 

 

Löneöversyn 
Den årliga löneöversynen har slutförts för samtliga yrkesgrupper med ett utfall för samtliga 
förvaltningar på 2,5 procent.  

 

Arbetsmiljö 
Under våren 2021 har Arbetsmiljöverket genomfört inspektion med syfte att granska hur den årliga 
uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet fungerar. Resultatet av granskningen visar att en 
stor del av det systematiska arbetsmiljöarbetet fungerar tillfredsställande i verksamheterna men 
kommunen behöver utveckla skriftliga och detaljerade riktlinjer och rutiner. Arbetsmiljöverket följer 
upp inspektionen inom ett år.  

Ledarutveckling 
Fjärde och sista gruppen chefer har genomgått ledarutvecklingsprogrammet som kommunen erbjuder i 
samarbete med extern utbildare. Totalt har nu 50 chefer genomgått ledarutvecklingsprogrammet. En 
uppföljning och utvärdering av programmet ska genomföras.  

Feriejobb 
Kommunen har erbjudit 189 ungdomar feriejobb under sommaren 2021. 154 ungdomar har valt att 
arbeta i våra verksamheter.  

Pensionsadministration 
Efter förnyad konkurrensutsättning gällande pensionsadministration inleder Smedjebackens kommun 
samarbete med Skandia AB från 1 oktober 2021.  



16 
 

Ekonomisk redovisning 
 
Resultaträkning 

 

 

Balansräkning 

 

(mkr)
Delårsbokslut 

2021
Delårsbokslut 

2020
Budget          

2021
Prognos          

2021
Delårsbokslut 

2021
Delårsbokslut 

2020
Verksamhetens intäkter 73,6 70,4 120,1 120,1 304,4 314,8
Verksamhetens kostnader -460,3 -468,0 -751,7 -748,8 -673,4 -692,7
Avskrivningar -13,1 -12,3 -17,5 -20,4 -30,2 -20,4
Verksamhetens nettokostnader -399,8 -409,9 -649,1 -649,1 -399,1 -398,3

Skatteintäkter 370,2 357,2 529,9 542,6 370,2 357,2
Generella statsbidrag och utjämning 98,5 86,5 142,1 146,6 98,5 86,5
Verksamhetens resultat 68,9 33,8 22,9 40,1 69,6 45,4

Finansiella intäkter 1,1 1,9 2,5 1,5 0,1 1,0
Finansiella kostnader -1,9 -4,2 -5,0 -4,0 -3,5 -6,3
Periodens/årets resultat 68,1 31,5 20,4 37,6 66,2 40,1

Kommunen Koncernen

(mkr)
Delårsbokslut 

2021
Årsbokslut 

2020
Delårsbokslut 

2021
Årsbokslut 

2020
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Mark, byggnader och tekniska anläggningar 469,6 467,3 1 300,1 1 258,3
Maskiner och inventarier 12,7 13,0 25,2 29,8
Finansiella anläggningstillgångar 42,6 42,9 10,4 9,5
Summa anläggningstillgångar 524,9 523,2 1 335,7 1 297,6

Omsättningstillgångar
Förråd, lager och exploateringsfastigheter 3,0 3,0 8,1 6,4
Kortfristiga fordringar 57,3 57,4 198,1 120,9
Kassa och bank 56,9 46,6 109,0 136,1
Summa omsättningstillgångar 117,2 107,0 315,1 263,5

SUMMA TILLGÅNGAR 642,1 630,2 1 650,8 1 561,2

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Eget kapital 199,9 131,7 262,9 231,9
Varav periodens resultat 68,2 27,0 74,4 33,6
Varav övrigt eget kapital 131,7 104,7 188,5 198,3
Summa eget kapital 199,9 131,7 262,9 231,9

Avsättningar
Avsättningar för pension och liknande förpliktelser 53,5 54,0 53,5 54,0
Avsättningar skatter 0,0 0,0 0,0 11,9
Övriga avsättningar 6,8 5,0 6,8 5,0
Summa avsättningar 60,3 59,0 60,3 70,9

Skulder
Långfristiga skulder 308,5 311,7 1 098,6 1 007,1
Kortfristiga skulder 73,4 127,8 229,0 251,3
Summa skulder 381,9 439,5 1 327,6 1 258,4

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 642,1 630,2 1 650,8 1 561,2

Poster inom linjen
Borgensåtagande 651,7 649,1 3,1 3,1
Pensionsförpliktelser äldre än 1998 219,4 221,3 219,4 221,3

Kommunen Koncernen
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Tilläggsupplysningar 
 
Redovisningsprinciper 
De redovisningsprinciper och beräkningsmetoder som använts vid upprättande av Smedjebackens 
kommuns Årsredovisning 2020 gäller även för upprättandet av delårsrapporten 2021. Inga 
förändringar av redovisningsprinciper har skett sedan årsskiftet. Bolagsskatt redovisas inte i 
delårsrapporten. 

Jämförelsestörande och extraordinära poster  
Beslut och utbetalning av KS förfogandemedel har under perioden varit 18,0 mkr. Det finns 
kvarvarande ej nyttjande medel hos tekniska och omsorgen som kommer att användas under perioden 
september-december.  
 
Säsongsvariationer eller cykliska effekter som påverkat verksamheten 
Inga sådana variationer har skett som påverkat verksamheten. 
 
Effekter av ändrade uppskattningar och bedömningar från tidigare år 
Inga sådana ändringar av uppskattningar och bedömning har gjorts tidigare år som har en väsentlig 
påverkan på delårsrapporten. 

Förändringar i ansvarsförbindelser som inträffat efter räkenskapsårets början 
Inga sådana förändringar har skett. 
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§ 141 Dnr 2021/00236  

Budget 2022, plan 2023-2024 Smedjebackens kommun 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Budget 2022 med plan 2023-2024 godkänns.  

Reservation 

Mot beslutet reserverar sig Lotta Gunnarsson (M) och Birgitta Ericsson-

Granqvist (M).  

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsens budgetberedning har, efter genomgång med nämnderna, 

upprättat förslag på budgetramar för 2022 samt plan 2023-2024.  

Belopp i tkr Budget Budget Plan  

  2021 2022 2023 

Kommunstyrelsen:       

KS Ledning och stöd 35 105 36 851 37 588 

KS Samhällsbyggnad 61 321 65 042 66 343 

KS Förfogandeanslag 11 000 16 000 16 000 

Summa kommunstyrelsen 107 426 117 893 119 930 

Kulturnämnd 10 756 11 091 11 313 

Miljö- och byggnadsnämnd 8 970 9 404 9 592 

Familj- och utbildningsnämnd:       

Kansli, barn och skolverksamhet 214 553 224 181 228 665 

Individ och familjeomsorg 34 801 35 497 36 207 

Summa familj- och utbildningsnämnd 249 354 259 678 264 872 

Omsorgsnämnd 203 518 211 906 216 144 

VBU:       

Gymnasiet och komvux 60 200 62 500 62 850 

Kulturskolan 3 559 3 649 3 722 

Summa VBU: 63 759 66 149 66 572 

Överförmyndarnämnd 1 220 1 244 1 269 

Revision 910 930 930 

Summa nämnder 645 913 678 296 690 623 

Finansen:       

Sociala avgifter/pensioner, interna poster  12 050 12 250 12 250 

Internränta -8 800 -8 800 -8 800 

Summa finansen 3 250 3 450 3 450 

Summa verksamheter drift 649 163 681 746 694 073 

Förstärkningar i budget 2022 och plan 
2023-2024      
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Generell uppräkning 2022 2023 2024  

Uppräkning ramar 2% 11 380 11 879 12 117  

Verksamhetsförstärkningar  2022 2023 2024 Nämnd 

LSS-boende Granholmen 700 700 700 ON 

Strandängens förskola 1 000 1 000 1 000 FUN 

Miljöutveckling 760 760 760 MOB 

IFO förebyggande arbete 2 000 2 000 2 000 FUN 

Byutveckling och föreningsstöd 1 000 1 000 1 000 KS SBF 

Kulturmiljöer 150 150 150 KN 

Verksamhetsförstärkning 200 200 200 VBU 

Fastighetsunderhåll/hyror och IT 7 700 7 700 7 700 Alla 

Familjecentral  1 000 3 000 FUN 

Tillfälliga tilläggsanslag 2022 2023 2024 Nämnd 

Förstärkt underhåll gator  4 000 4 000 4 000 KS SBF 

IFO 4 000 3 000 2 000 FUN 

LSS-placeringar 2 300 2 300 2 300 ON 

SFI 900   VBU 

KS förfogandemedel 2022 2023 2024 Nämnd 

Äldreomsorgssatsning 7 000 7 000 7 000 ON 

Uppdrag jämlik förskola och skola 3 000 3 000 3 000 FUN 

Övrigt 6 000 6 000 6 000 Alla 
 

Ekonomiavdelningen har upprättat sammanställt budgetdokument för 2022 

med plan 2023-2024. 

Yrkanden 

Fredrik Rönning (S), Jan Tholerus (C) och Johan Ericsson (S) yrkar bifall till 

arbetsutskottets förslag.  

Lotta Gunnarsson (M) yrkar bifall till Moderaternas och Liberalernas förslag 

till budget. 

Efter framställd proposition mellan arbetsutskottets förslag och  

Lotta Gunnarssons förslag förklarar ordförande att kommunstyrelsen 

beslutar enligt arbetsutskottets förslag.     

_____ 

 

Beslutsunderlag 

Budget 2022 med plan 2023-2024 
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Vision för Smedjebackens kommun 
Smedjebacken ska vara en välkomnande kommun med engagemang, trygghet och framtidstro. 

  

Kommunfullmäktiges mål 
En översyn av målstrukturen gjordes inför budget 2020, målen är uppdelade under tre perspektiv; 

hållbarhet, utveckling och effektivitet. 

 

Hållbarhet 

En kommun för alla 

Smedjebacken är en kommun där alla ska ha samma möjligheter att leva ett gott liv och känna sig 

delaktiga. Vår fysiska och psykiska hälsa ska vara god. Trygghet och framtidstro ska känneteckna vår 

sociala samvaro. Vi ska främja jämställdhet, jämlikhet och integration. Smedjebackens kommun ska 

erbjuda bra möjligheter för alla åldrar. 

En ekokommun i framkant 

Vi ska skapa förutsättningar för en klimatmässigt hållbar utveckling av vår kommun. Vi ska fortsätta 

arbetet för klimatsmart energi, miljövänliga transporter och minskade giftutsläpp. Kommunen och de 

kommunala bolagen ska vara goda miljöförebilder. 

 

Utveckling 

Hög sysselsättning 

Smedjebacken är och ska fortsätta vara en tillväxtkommun med hög sysselsättning och goda 

förutsättningar för företagande. För att främja fortsatt tillväxt och minska sårbarheten behöver 

näringslivet breddas till fler branscher. Regionförstoring med närmare samarbete med våra 

grannkommuner och tydligare kopplingar till Mälardalen behövs för att skapa en större 

arbetsmarknad. Innovationskraft, engagemang och entreprenörskap ska uppmuntras. 

 

Attraktivt boende 
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. 

Effektivitet 

 
Bra ekonomi 
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. 

 

Bra verksamhet 
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. 
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Styrmodell för verksamhet och ekonomi 
 

I varje kommun ska det finnas en beslutande församling, kommunfullmäktige. 

Fullmäktige ska tillsätta en kommunstyrelse och de nämnder som utöver styrelsen behövs för att 

fullgöra kommunens uppgifter. Kommunstyrelsen har en särställning bland nämnderna genom att 

kommunallagen förutsätter att den ska ”leda och samordna förvaltningen och ha uppsikt över 

nämndernas verksamhet”. Den konkreta ansvarsfördelningen mellan kommunstyrelsen och övriga 

nämnder framgår ytterst av de reglementen som fastställts av kommunfullmäktige och den delegation 

som fullmäktige lämnat till styrelse och nämnder. 

 

Kommunfullmäktige är det organ som fastställer budgeten för kommande år och flerårsplanen för 

ytterligare två år. Fullmäktige fastställer mål för ekonomi och verksamhet på övergripande nivå samt 

anslag till de olika nämnderna. Kommunens helägda bolag följer tidplanen för budgetprocessen och 

budget och plan för drift och investeringar finns med i kommunens budgetdokument som information. 

 

I Smedjebackens kommun innehåller budgeten följande delar: 

 

• Vision 

• Övergripande mål 

• Indikatorer 

• Styrmodell för verksamhet och ekonomi 

 

 
 

Varje styrelse och nämnd ansvarar för att verkställa de av kommunfullmäktige beslutade målen för 

verksamhet och ekonomi. Förvaltningar och bolag ska aktivt arbeta med kvalitetsutveckling och 

förbättringar i syfte att nå dessa mål. För att möta demografiska förändringar, nya krav och 

förväntningar på kommunen samt konkurrensen om kompetens inom välfärdssektorn krävs nya synsätt 

och arbetssätt. Arbetet med verksamhetsutveckling behöver systematiseras i syfte att säkerställa god 

kvalitet och att arbeta effektivare. För det krävs kompetens i förändrings- och processledning på 

verksamhetsnivå och central nivå. 

 

Att nyttja ny teknik på rätt sätt är en framgångsfaktor för att fortsatt klara det kommunala uppdraget. 

Digitalisering är inget självändamål men en förutsättning för att möta utmaningarna och ställer stora 

krav på organisationen att hitta nya arbetssätt och ha kompetens för att klara dessa utmaningar. 
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God ekonomisk hushållning  

God ekonomisk hushållning innebär att såväl kommunens finansiella som verksamhetsmässiga mål 

uppnås, att verksamheten bedrivs långsiktigt, ändamålsenligt och effektivt och att ekonomiska 

aktiviteter sker i enlighet med lagar, regler och etablerade normer.  

 

Smedjebacken Kommuns mål för god ekonomisk hushållning: 

- Resultatet i förhållande till skatteintäkter, generella statsbidrag ska uppgå till  lägst 3 %  

- Andel av årets nettoinvesteringar som täcks av årets resultat samt årets avskrivningar ska vara 100% 

 

Fördelning av ansvar 

I budgeten fastställer fullmäktige anslag på nämndsnivå. Fördelning av ekonomiskt och 

verksamhetsmässigt ansvar mellan olika nivåer i organisationen beskrivs nedan: 
 

Kommunfullmäktige 

- fastställer övergripande mål 

- fastställer anslag per nämnd 

- beslutar om justeringar under året mellan nämnderna 

- fastställer total investeringsnivå samt investeringsplan 
 

Kommunstyrelsen 

Har enligt kommunallagen och på kommunfullmäktiges uppdrag att ”leda och samordna 

förvaltningens angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet”. Kommunstyrelsen 

fungerar också som facknämnd för ett antal övergripande verksamheter. 
 

Nämnden 

Har ansvaret för att bedriva sin verksamhet inom av fullmäktige fastställt anslag och budgetdokument 

- fastställer anslagen per verksamhet/avdelning/enhet och ger därmed attesträtt och ekonomiskt ansvar 

(budgetansvar) till de befattningshavare som definierats genom sina tjänster. 

- beslutar om ekonomiska justeringar under året mellan olika verksamheter/avdelningar/ enheter 

- beslutar om investeringar inom, av fullmäktige, beslutad ram 
 

Kommunchefen 

- ansvarar via sin ledningsgrupp för samordning av förvaltningschefer och VD  
 

Förvaltningschef 

- har inför nämnden ansvaret för verksamheten inom sin förvaltning och att genomföra uppdraget 

inom givna ekonomiska ramar under budgetåret 
 

Avdelningschef/verksamhetschef/enhetschef/budgetansvarig 

- har ansvaret och befogenheterna att driva sin avdelning/verksamhet/enhet inom ramen för sin budget. 

Koncernnytta  

Nämnder, styrelser och samtliga bolag inom Smedjebackens Kommuns Förvaltnings AB ska handla 

utifrån ett gemensamt hushållningsperspektiv vilket kan benämnas ”koncernnytta”. Det innebär att 

nämnder, styrelser och bolag ska se till den lösning som för kommunkoncernen är den mest 

fördelaktiga. Detta kan ske genom samordning av resurser eller samordning av upphandling.  
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Intern prissättning  

Priser för kommande år, internt i kommunen kommer att beslutas i kommunstyrelsens arbetsutskott i 

samband med att planeringsförutsättningar och tidplan för budget tas i februari. Prismodellerna skiljer 

sig åt för olika ”utförare”.  

Internhyran  

Beräknas utifrån kostnaden för lokalen, det vill säga mediakostnad, beräknad 

underhållskostnad samt avskrivning och internränta. När en lokal är nyrenoverad är kostnaden 

för avskrivning och internränta hög men underhållskostnaden är låg, vilket förändras över tid. 

Hyresökning utöver årlig uppräkning av internpriset ska ske när verksamhetsspecifika 

önskemål ligger till grund för investering, vid helrenoveringar som väsentligt höjer standarden 

eller vid tillkommande ytor. 

 

Kostpriset  

Beräknas per portion inom grundskolan, per dag inom förskolan och per dygn inom 

äldreomsorgen. Fördelningen är utifrån antalet elever/barn/boende. Det finns idag kök som 

arbetar mot de olika verksamhetsgrenarna och det är deras kostnader som ligger till grund för 

priset. 

 

IT-priset 
Beräknas utifrån en ny finansieringsmodell för IT-kostnader som tagits fram av den gemensamma 

servicenämnden. Modellen är uppdelad på två områden, rörliga och fasta kostnader. De rörliga 

kostnaderna hanteras via en tjänstekatalog, där verksamheterna själva kan göra sina val kring tjänster 

rörande till exempel datorer, skrivare och systemdrift. De fasta kostnaderna hanteras via en 

fördelningsmodell baseras på antalet anställda och antalet elever i årskurs 6-9.   

 

Ekonomiska beslut 

Kommunfullmäktige fastställer ekonomisk ram per nämnd. En driftbudget tas i juni och den slutgiltiga 

i november. Det gör att nämnderna måste vara klara med sina budgetunderlag under första delen av 

maj och oktober. Den ekonomiska ramen uttrycks i nettotermer och benämns kommunbidrag. 

Kommunfullmäktige kan justera dessa ramar under pågående år. Nämnder ska inom den budgetram 

som beslutats av kommunfullmäktige uppfylla fastställda målsättningar. 
 

Ekonomiska beslut kommer även fortsättningsvis att tas i såväl kommunfullmäktige, 

kommunstyrelsen som i olika nämnder. Respektive nämnd är skyldig att se till att inga beslut som 

kräver ekonomiska resurser fattas utan att finansiering är klarlagd. Vid nämndbeslut som medför 

ekonomiska konsekvenser (till exempel verksamhetsförändringar) ska kostnader redovisas i 

beslutsunderlaget.  
 

Taxor och avgifter 
Förutom skatteintäkter får kommunen ta in avgifter och taxor för olika typer av tjänster, till exempel 

förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem, äldreomsorg och bygglov. Taxor och avgifter till kommande 

år är en del av budgetprocessen i respektive nämnd. De påverkar nettoramen, och ska vara med i 

underlaget som beslutas av kommunfullmäktige i november. 
 

Över- och underskott 
Över- och underskott balanseras inte mellan åren. Undantag görs för externa medel till exempel EU-

bidrag eller andra medel som är knutna till godkända och tidsbundna projekt, vilka ska periodiseras. 

Statliga bidrag som av staten knutits till vissa specifika projekt eller uppdrag ska redovisas på den 

period som uppgörelsen avser, och i enlighet med god redovisningssed. 
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Investeringar 
Investeringsplan beslutas av kommunfullmäktige i november månad. Investeringar, som innebär 

volymökning alternativt ny eller utökad verksamhet, ska inför ett beslut alltid presenteras med en 

förkalkyl som innehåller såväl kapitalkostnader som övriga driftkostnader. När investeringen 

färdigställts ska en slutredovisning göras av investeringsprojektet.  
 

Anskaffning av inventarier för lägre belopp än två prisbasbelopp, exklusive moms, ska betraktas som 

inventarier av lägre värde, och bokföras som en driftkostnad. När det gäller anskaffning av flera 

inventarier, med ett naturligt samband, ska anskaffningen avse det samlade anskaffningsvärdet. 

Motsvarande gäller även anskaffning som kan anses vara ett led i en större inventarieinvestering.  

kostnader som följer av en gjord investering, avskrivning och ränta liksom övriga driftkostnader, ska 

belasta den verksamhet och enhet som investeringen kan hänföras till.  

Uppföljning och rapportering 

Budgetansvarig chef ska löpande följa sitt ekonomiska utfall och delta i förvaltningens gemensamma 

uppföljningsarbete. På nämnd- och bolagsnivå ska dessa uppföljningar göras, vid varje sammanträde, 

på ackumulerat resultat samt en helårsprognos som rapporteras till kommunstyrelsen. Om prognosen 

för det ekonomiska utfallet pekar mot ett budgetöverskridande ska nämnden redovisa åtgärder som 

behöver tas för att undvika underskott. För augusti görs också en delårsrapport för kommunkoncernen. 

Årsbokslut görs per den 31 december för kommunkoncernen. 
 

Nämnder och styrelser följer upp sina verksamheter löpande under året. Nämnderna har, förutom 

Kommunfullmäktiges mål med indikatorer, egna mål som är mätbara och som följs upp av nämnden. 
Kommunfullmäktiges mål följs upp, en gång per år, i samband med årsbokslut.  

Internkontroll 

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att säkerställa god intern kontroll. För ytterligare 

information hänvisas till kommunfullmäktiges reglemente som beskriver dels organisation samt regler 

och anvisningar för intern kontroll. 
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Budgetförutsättningar för 2022 och plan 2023-2024 

Svensk ekonomi 

En stark efterfrågetillväxt 2021-2022 med stora ökningar av BNP vilket kommer lyfta Sverige ur 

lågkonjunkturen. Till detta ska läggas en ökad sysselsättning och minskad frånvaro. 

Skatteunderlaget förväntas öka med över 4% under dessa år. 

 

Det faktiska skatteunderlaget (det som vi använder i budgetplan) beräknas öka med 4,2% under 2022. 

Om man sedan räknar bort regelförändringar och prisutveckling blir det reala skatteunderlaget 1,9%, 

dvs det utrymme som finns för att öka den skattefinansierade kommunala verksamheten. 

 

 

Kommunernas resultat 

Kommunerna redovisade ett resultat på 35 miljarder år 2020. I resultatet ingår dock rea- och 

exploateringsvinster på 13,3 miljarder. År 2022 förväntas kostnadsvolymen öka påtagligt vilket delvis 

förklaras av en ökning av de riktade statsbidragen inom äldreomsorg och skola. En del av ökningen 

beror på en återhämtning av kostnader efter pandemiåret 2020. Under prognosperioden fram till 2025 

förväntas skatteintäkterna öka med 4% per år men de generella statsbidragen följer inte 

kostnadsutvecklingen. 

 

 

Smedjebackens kommun 

Befolkning 

Den 30 juni 2021 var 10 909 personer folkbokförda i Smedjebackens kommun, vilket är ökning med 

55 personer sedan årsskiftet. Det är antalet invånare per den 1 november 2021 som utgör grunden för 

kommunens skatteintäkter 2022. Underlaget för budget 2022, plan 2023-2024 är 10 800 personer.  

 

Skattesats 

Skattesatsen föreslås vara oförändrad för 2022 och uppgår därmed till 22,46 %. 



10 

 

Förstärkningar i budget 2022 och plan 2023–2024 

Skatteintäkterna och generella statsbidragen beräknas öka med ca 37,4 mkr från Budget 2021 till 

Budget för 2022. Utifrån denna ökning har förvaltningarna fått en generell ramuppräkning med 2%. 

 

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 12,6 mkr. Av denna satsning förväntas 5,6 mkr ersättas via riktade statsbidrag. De delar 

av förstärkningen som inte täcks av statsbidrag ersätts via KS förfogandemedel, 7 mkr. 

Uppdrag jämlik förskola och skola 3,0 mkr 

Under KS förfogandemedel 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. 

 

 

Generell uppräkning 2022 2023 2024  
Uppräkning ramar 2% 11 380 11 879 12 117  
         

Verksamhetsförstärkningar  2022 2023 2024 Nämnd 

LSS-boende Granholmen 700 700 700 ON 

Strandängens förskola 1 000 1 000 1 000 FUN 

Miljöutveckling 760 760 760 MOB 

IFO förebyggande arbete 2 000 2 000 2 000 FUN 

Byutveckling och föreningsstöd 1 000 1 000 1 000 KS SBF 

Kulturmiljöer 150 150 150 KN 

Verksamhetsförstärkning 200 200 200 VBU 

Fastighetsunderhåll/hyror och IT 7 700 7 700 7 700 Alla 

Familjecentral  1 000 3 000 FUN 

     

Tillfälliga tilläggsanslag 2022 2023 2024 Nämnd 

Förstärkt underhåll gator  4 000 4 000 4 000 KS SBF 

IFO 4 000 3 000 2 000 FUN 

LSS-placeringar 2 300 2 300 2 300 ON 

SFI 900   VBU 

     

KS förfogandemedel 2022 2023 2024 Nämnd 

Äldreomsorgssatsning 7 000 7 000 7 000 ON 

Uppdrag jämlik förskola och skola 3 000 3 000 3 000 FUN 

Övrigt 6 000 6 000 6 000 Alla 
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Resultatbudget för 2022 och plan 2023–2024 
 

Belopp i mkr Budget Budget Plan Plan 

  2021 2022 2023 2024 

          

Verksamhetens intäkter 120,1 122,5 125,5 128,5 

Verksamhetens kostnader -751,7 -783,2 -796,5 -812,0 

Avskrivningar -17,5 -21,0 -23,0 -25,0 

Verksamhetens nettokostnader -649,1 -681,7 -694,0 -708,5 

          

Skatteintäkter 529,9 554,0 569,1 582,9 

Utjämning och generella statliga bidrag 142,1 155,4 154,3 159,8 

Finansiella intäkter 2,5 2,5 2,5 2,5 

Finansiella kostnader -5,0 -5,7 -6,0 -6,3 

Årets resultat 20,4 24,5 25,9 30,4 

 

Skatter och statsbidrag 

Skatter och statsbidrag där även fastighetsavgiften ingår beräknas öka med 6 % till 2022 jämfört med 

budget 2021.  

Verksamhetens nettokostnader 

För att kunna hålla balans i ekonomin är det viktigt att nettokostnaderna inte ökar mer än vad skatter 

och statsbidrag gör. Enligt förelagd budget beräknas nettokostnaderna att öka till år 2022 med 5% 

jämfört med budget 2021. 

Finansiella kostnader 

Ränteläget är fortsatt lågt. Den senaste förändringen av reporäntan skedde i januari 2020 då 

Riksbanken höjde reporäntan till 0%. Medelräntan på kommunens lån har under oktober 2020 till 

oktober 2021 varit 0.53% (0,59% oktober 2019 till oktober 2020) och tillsammans med räntan på 

pensionsskulden utgör den ca 4,9 mkr av budgeten år 2022. 
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Driftramar för 2022 och plan 2023–2024 
 

Belopp i tkr Budget Budget Plan  Plan  

  2021 2022 2023 2024 

Kommunstyrelsen:         

KS Ledning och stöd 35 105 36 851 37 588 38 340 

KS Samhällsbyggnad 61 321 65 042 66 343 67 670 

KS Förfogandeanslag 11 000 16 000 16 000 16 000 

Summa kommunstyrelsen 107 426 117 893 119 930 122 010 

          

Kulturnämnd 10 756 11 091 11 313 11 539 

Miljö- och byggnadsnämnd 8 970 9 404 9 592 9 784 

          

Familj- och utbildningsnämnd:         

Kansli, barn och skolverksamhet 214 553 224 181 228 665 233 238 

Individ och familjeomsorg 34 801 35 497 36 207 37 931 

Summa familj- och utbildningsnämnd 249 354 259 678 264 872 271 169 

          

Omsorgsnämnd 203 518 211 906 216 144 220 467 

          

VBU:         

Gymnasiet och komvux 60 200 62 500 62 850 64 108 

Kulturskolan 3 559 3 649 3 722 3 796 

Summa VBU: 63 759 66 149 66 572 67 904 

          

Överförmyndarnämnd 1 220 1 244 1 269 1 295 

Revision 910 930 930 930 

Summa nämnder 645 913 678 296 690 623 705 099 

          

Finansen:         

Sociala avgifter/pensioner, interna poster  12 050 12 250 12 250 12 250 

Internränta -8 800 -8 800 -8 800 -8 800 

Summa finansen 3 250 3 450 3 450 3 450 

          

Summa verksamheter drift 649 163 681 746 694 073 708 549 
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Balansbudget för 2022 och plan 2023–2024 
 

Belopp i tkr Budget       
2021-12-31 

Budget       
2022-12-31 

Budget       
2023-12-31 

Budget       
2024-12-31   

Tillgångar         

Anläggningstillgångar 526,3 566,3 606,3 646,3 

Omsättningstillgångar 83,8 65,9 58,8 59,2 

          

Summa tillgångar 610,1 632,2 665,1 705,5 

          

Eget kapital, avsättningar och skulder         

IB, eget kapital 132,4 152,8 174,0 206,3 

Årets förändring 20,4 24,5 25,9 30,4 

Eget kapital 152,8 177,3 199,9 236,7 

          

Avsättningar 54,0 52,0 50,0 50,0 

          

Långfristiga skulder 312,0 309,0 306,0 303,0 

Kortfristiga skulder 91,3 93,9 109,2 115,8 

Summa skulder 403,3 402,9 415,2 418,8 

          

Summa eget kapital, avsättningar  610,1 632,2 665,1 705,5 

och skulder         
 

Långfristiga skulder 

Kommunen amorterar på de lån som finns i balansräkningen varje år med ca 3 mkr.  

Ansvarsförbindelsen 

De pensionsförpliktelser som uppstått före 1998 är inte redovisad som en skuld i balansräkningen. Det 

innebär att ansvarsförbindelsen kommer att belasta kommunen löpande i takt med att de betalas ut. 

Åren 2014–2018 betalade kommunen av 75,0 mkr på ansvarsförbindelsen. Per 30 augusti 2021 

uppgick ansvarsförbindelsen till 219,4 mkr   
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Investeringsbudget för 2022 och plan 2023–2024 
Investeringsutrymmet för 2021–2023 är 45,5 mkr (2022), 48,9 mkr (2023) samt 55,4 mkr (2024). 

Avskrivningar och årets resultat är det som brukar benämnas investeringsutrymme. 

 

En budget för 2022 samt plan för 2023–2024 har upprättats. Investeringarna i fastigheter, gator och 

vägar, parker och inventarier är planerade för 45,8 mkr (2022), 41,9 mkr (2023) samt 37,0 mkr (2024) 
 

 

 
 

 

 

Fastigheter
Budget 

2022

Plan 

2023

Plan 

2024 Kommentarer

Projektering skolor 500 500 500 Projektering upprustning av skolor

Energieffektivisering 1 500 1 500 1 500

Skolprojekt 2 000 17 000 Start nästa ROT/Nybyggandsprojekt

Röda Berga 23 500 ROT

Gula Berga 1 300 700 Byte hårdgjorda ytor, brunnar

Herosområdet 1 000 4 000 4 000 Utveckling av Herosområdet

Flatenbergshytta 950 Reparation väggar mm. Länsstyrelsen medfinansiär.

Fritidsanläggningar 600 600 600 Fritid disponerar för föreningars behov

Tillgänglighet, miljö, säkerhet 1 600 1 600 1 600 Lås och larm, arbetsmiljö, anpassningar

Köksmaskiner storkök 300 300 300 Köksmaskiner/vitvaror

IT/Nätverk 500 500 500 Utbyte och uppgradering av wifi-utrustning +100 wifi

Ospecificerade investeringar 4 000 4 000 4 000 Beslutas i SBU

Gator
Budget 

2022

Plan 

2023

Plan 

2024 Kommentarer

Herosområdet 1 900 Prästavägen, asfaltering, belysning, gc-väg

GC-vägar 1 000 1 000 1 000 Enligt priolista, TRV+cykelplan

Ombyggnad elnät , VB 300 300 300 Anpassning VB energis ombyggnader

Ospecificerade investeringar 1 000 1 000 1 000 Beslutas i SBU

Yttre miljö
Budget 

2022

Plan 

2023

Plan 

2024 Kommentarer

Förskolor/Skolor 500 500 500 Utemiljö, staket, tak etc.

Centrumplan 2 500 1 700 Torget, GC-väg ICA-Konsum, Ahbäcksplats

Parker och offentliga platser 150 150 150 Miljöförbättringar

Infarten trädrenovering 350 350 Byte av sjuka träd (73 st angripna lindar)

Lekplatsen Centrum 1 000 Byte av klätterställning

Ospecificerade investeringar 1 000 1 000 1 000 Beslutas i SBU

Övriga investeringar
Budget 

2022

Plan 

2023

Plan 

2024 Kommentarer

KS 1 500 Nytt ekonomisysytem

ON 600 600 600 Möbler, tekniska hjälpmedel, mm

FUN 800 800 800 Möbler, nyuppsättning skolor och förskolor

Summa 2 900 1 400 1 400

Total Investeringsbudget 45 850 23 900 37 050

Mark/Exploatering
Budget 

2022

Plan 

2023

Plan 

2024

Mark och exploatering 4 000 4 000 4 000
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Nämndernas budget för 2022 och plan 2023–2024 
För respektive nämnd redovisas ett utdrag från nämndernas beslutade budgetdokument för 2022       

och plan 2023–2024. Fullständigt budgetdokument finns redovisade i respektive nämnds 

sammanträdesprotokoll från oktober på kommunens hemsida, www.smedjebacken.se. Nytt för denna 

budget är att nämnderna kopplat sina och kommunens mål till de 17 målen för Agenda 2030. 

 

 
 

Kommunstyrelsen 

Uppdraget 

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/landstingets 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. 

 

Kommunstyrelsens förfogandemedel 

Resultaträkning (tkr)         

  Budget Budget Plan Plan 
  2021 2022 2023 2024 
Intäkter -5 900 0 0 0 

Kostnader 16 900 16 000 16 000 16 000 

Kommunbidrag, årsbudget 11 000 16 000 16 000 16 000 

 

 

 

http://www.smedjebacken.se/
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Indikatorer  
Nedanstående indikatorer kommer att användas för att följa upp målen på övergripande nivå. 

Hållbarhet 

 
En kommun för alla  
• Ohälsotal, för befolkningen 16–64 år  

• Antal anmälda våldsbrott/ 1000 inv  
• Nöjd-Medborgar-Index 

• Nöjd-Inflytande-Index 

• Nöjd-Region-Index  

• Elever som deltar i musik- eller kulturskola som andel av inv 6-15 år 

 
En ekokommun i framkant 
• Insamlat hushållsavfall totalt, kg/person 

• Energiförbrukning i kommunkoncernens lokaler 

• Utsläpp av växthusgaser, ton per person och år  

• Andel miljöbilar av personbilar och lätta lastbilar  

• Antal liter bensin som tankas inom kommunens verksamheter 

Utveckling 

 

Hög sysselsättning 
• Befolkningsutveckling  

• Andel öppet arbetslösa och sökande i program med aktivitetsstöd 16–64 år/18–24 år 

• Andel företagare av förvärvsarbetande 

 
Attraktivt boende 
• Andel färdigställda bostäder i småhus 

• Antal bostäder med bostadsrätter 

• Nöjdhet bostäder, index 

• Andel hushåll med tillgång till bredbandsfiber 

 

Effektivitet 

 

Bra ekonomi 
• Årets resultat i förhållande till summa skatteintäkter och utjämning i resultaträkningen, minst 3 % 

• Andel av årets nettoinvesteringar som täcks av årets resultat samt årets avskrivningar, 100% 

 
Bra verksamhet 
• Grundskolan ligger topp 100 i SKL:s kvalitetsmätning 

• Äldreboendena ligger topp 100 i SKL:s kvalitetsmätning 

• Ordinärt boende (hemtjänst) ligger topp 100 i SKL:s kvalitetsmätning 

• Andel gymnasieelever (hemkommun) med examen inom 4 år 

• Total sjukfrånvaro av sammanlagd arbetstid  
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Kommunstyrelsen/ Kommunstyrelseförvaltningen 

Uppdraget 

Kommunstyrelsens förvaltning utgörs av kansliavdelningen inklusive medborgarservice, 

personalavdelningen samt ekonomi- och upphandlingsavdelningen. Förvaltningens uppdrag är 

att skapa största möjliga nytta för kommunens verksamheter och bidra till att kommunens mål 

uppfylls genom att strategiskt och operativt stötta, styra, leda och kontrollera. 

Ekonomiska förutsättningar 

Resultaträkning (tkr)         

  Budget Budget Plan Plan 

  2021 2022 2023 2024 
Intäkter -8 161 -8 324 -8 491 -8 661 

Kostnader 43 266 45 175 46 079 47 001 

Kommunbidrag, årsbudget 35 105 36 851 37 588 38 340 

Verksamhetsmål för planperioden  
Kommunfullmäktiges 

övergripande 

mål 

Strategiska nämndmål 
för att nå 
kommunfullmäktiges 
övergripande mål 

  

En kommun för alla Smedjebacken ska vara en 
trygg kommun  
 
 
 

Social hållbarhet ska vara i 
fokus 
 

Smedjebackens kommun ska 
utvecklas genom dialog och 
samverkan med 
medborgarna 
 

En ekokommun i 
framkant 

Smedjebackens kommun ska 
minska sitt klimatavtryck 
Miljömässig hållbarhet ska 
vara i fokus 
 

  

Hög sysselsättning    

Attraktivt boende    

Bra ekonomi God ekonomisk hushållning   

Bra verksamhet Kommunens arbete ska 
präglas av effektivitet och 
hög kvalitet 
 

Smedjebackens kommun ska 
vara en attraktiv arbetsgivare 
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Kommunstyrelsen/ Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Uppdraget 
Kommunstyrelsens del av samhällsbyggnadsförvaltningen utgörs av tekniska kontoret, arbetsmarknad 

och integration, kostavdelningen, näringsliv, fritid samt räddningstjänst. I 

samhällsbyggnadsförvaltningen ingår även avdelningarna kultur och bibliotek samt miljö- och bygg. 

Dessa avdelningar redovisar till sina respektive nämnder. 

Ekonomiska förutsättningar  

Resultaträkning (tkr)         

  Budget Budget Plan Plan 

  2021 2022 2023 2024 

Intäkter -92 907 -94 765 -96 660 -98 594 

Kostnader 154 229 159 807 163 003 166 264 

Kommunbidrag, årsbudget 61 321 65 042 66 343 67 670 

Verksamhetsmål för planperioden 
Kommunfullmäktiges 

övergripande 

mål 

Strategiska nämndmål 
för att nå 
kommunfullmäktiges 
övergripande mål 

  

En kommun för alla En gott mottagande och 
integration av nyanlända som 
bygger på en fungerande 
samverkan mellan offentliga, 
privata och ideella krafter. 

Öka användning av 
personligt brandskydd 
 

Fokus på tillväxt i 
lokalsamhället, hög 
sysselsättning och ett positivt 
flyttnetto 
 

 Stärka Smedjebackens profil 
som idrotts- och 
friluftskommun 

  

En ekokommun i 
framkant 

Minska klimatavtrycket Avveckla släckskum och 
ersätta med ofarliga 
släckvattentillsatser 

Ekologisk andel minst 25% 
 

 Minskat matsvinn, halvering 
till 2030 
 

Energieffektivisering 
 

Samverka med föreningar för 
att utveckla klimatsmarta 
lösningar och 
energieffektivisering 
 

Hög sysselsättning Andelen sysselsatta ökar 
 

Underlätta för nyföretagande 
 

Bredda näringslivsstrukturen 
 

 Regionförstoring mot 
Mälardalen 
 

Utveckling av besöksnäring 
 

Nya arbetsområden 

Attraktivt boende Näringslivskontorets mål 
samverkar med kommunens 
övergripande mål 
 

Erbjuda attraktiv mark för 
bostadsbebyggelse 

Funktionella moderna 
skolbyggnader 
 

 Boende kan erbjudas 
nyanlända 
 

  

Bra ekonomi Näringslivskontorets mål 
samverkar med kommunens 
övergripande mål 
 

Erbjuda mark för 
nyetablering av företag eller 
expansion av befintliga 
 

 

Bra verksamhet Ge goda träningsmöjligheter 
för personalen 
 

Väl övad och utbildad 
personal 
 

Dialog med lokala företag 
och samverkansaktörer 
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Kulturnämnden 

Uppdraget 
Kulturnämndens uppdrag är att tillgodose invånarnas demokratiska rättighet till aktuella och relevanta 

bibliotek samt ett brett och fördjupat, kvalitativt kulturutbud. Kulturnämnden ska i alla verksamheter 

verka för innanförskap och integration. 

 

Ekonomiska förutsättningar   

Resultaträkning (tkr)         

  Budget Budget Plan Plan 
  2021 2022 2023 2024 

Intäkter -2 097 -2 139 -2 182 -2 225 

Kostnader 12 853 13 230 13 495 13 764 

Kommunbidrag, årsbudget 10 756 11 091 11 313 11 539 

Verksamhetsmål för planperioden 

Kommunfullmäktiges 

övergripande 

mål 

Strategiska nämndmål 
för att nå 
kommunfullmäktiges 
övergripande mål 

  

En kommun för alla Tillgängliggöra litteratur, 
bildning, utbildning och 
information till alla 
 
 

Möjliggöra för alla att uppleva 
och skapa kultur inom olika 
konstnärliga områden. 
 

Verka för innanförskap, 
integration och delaktighet. 

En ekokommun i 
framkant 

Tillgängliggöra litteratur, 
bildning, utbildning och 
information till alla 
 

  

Hög sysselsättning    

Attraktivt boende Tillgängliggöra, vårda och 
utveckla de kulturhistoriska 
besöksmiljöerna och 
arbetslivsmuseerna 
 

  

Bra ekonomi    

Bra verksamhet Främja intresset för litteratur 
och läsning. 
 
 
 
 

Tillgodose behovet av 
biblioteket som mötesplats. 
 

Vidareutveckla konsthallen 
och kulturmötesplatsen 
MEKEN. 
 

 Verka för innanförskap, 
integration och delaktighet 
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Miljö- och byggnadsnämnden 

Uppdraget 

Nämnden arbetar främst med miljö-, hälso- och livsmedelstillsyn, bygglovsprövning, 

byggnadstillsyn, samhällsplanering genom framtagande av detaljplaner, miljöstrategiskt 

arbete, energi- och klimatrådgivning, underhåll och förvaltning av geografiska data, 

kartframställning, utstakning av byggnader och fastigheter samt samordning av kommunens 

GIS-tjänster.  

 

Ekonomiska förutsättningar  

Resultaträkning (tkr)         

  Budget Budget Plan Plan 
  2021 2022 2023 2024 
Intäkter -4 138 -5 014 -5 115 -5 217 

Kostnader 13 108 14 418 14 707 15 001 

Kommunbidrag, årsbudget 8 970 9 404 9 592 9 784 

Verksamhetsmål för planperioden 

Kommunfullmäktiges 

övergripande 

mål 

Strategiska nämndmål 
för att nå 
kommunfullmäktiges 
övergripande mål 

  

En kommun för alla Verka för en god och 

estetiskt tilltalande stads- och 

landskapsmiljö med 

inkluderande miljöer 

 

Verksamheten ska präglas 
av öppenhet och god 
kommunikation samt skapa 
möjlighet till 
kommuninvånarnas 
delaktighet.  

 

En ekokommun i 
framkant 

Främja en hållbar utveckling 
som innebär att nuvarande 
och kommande generationer 
tillförsäkras en hälsosam och 
god miljö. 
 

  

Hög sysselsättning    

Attraktivt boende Verka för en god 
planberedskap för att 
tillgängliggöra nya bostäder 
 

  

Bra ekonomi    

Bra verksamhet    
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Familje- och utbildningsnämnden 

Uppdraget 
Familje- och utbildningsnämnden ansvarar för och fullgör kommunens uppgifter inom 

förskoleverksamheten, förskoleklass, grundskola årskurs 1–9, 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.  

Ekonomiska förutsättningar  

Resultaträkning (tkr)         

  Budget Budget Plan Plan 
  2021 2022 2023 2024 

Intäkter -19 450 -19 279 -19 379 -19 479 

Kostnader 268 804 278 957 284 251 290 648 

Kommunbidrag, årsbudget 249 354 259 678 264 872 271 169 

Verksamhetsmål för planperioden  
Kommunfullmäktiges 

övergripande 

mål 

Strategiska nämndmål 
för att nå 
kommunfullmäktiges 
övergripande mål 

  

En kommun för alla Alla barn i åldrarna 3-9 år 
som har normbrytande 
beteende upptäcks genom 
”Esterscreening”  
 

Alla elever i årskurs 2 och 5 
utbildas i förebyggande 
arbetet med ”Ung livsstil”  
 

Antal hushåll med långvarigt 
försörjningsstöd ska minska  
 

 Antal hushåll med barn som 
lever med långvarigt 
försörjningsstöd 
 

I de fall vi har insatser för 
Barn och unga ska hjälp så 
långt som möjligt erbjudas i 
deras hemmiljö 
 

I de fall vi har insatser för 
ungdomar som hamnat i 
missbruksproblematik ska 
hjälp erbjudas tidigt och i 
första hand på hemmaplan 
 

En ekokommun i 
framkant 

   

Hög sysselsättning Förskoleplats ska erbjudas 
inom 4 månader 

  

Attraktivt boende    

Bra ekonomi Sjukfrånvaron ska minska   

Bra verksamhet Meritvärde för varje årskurs 
under högstadieperioden ska 
öka 
 

Andelen högskoleutbildad 
personal i förskolan ska öka  
 

Andelen högskoleutbildad 
personal på fritidshemmet 
ska öka 
 

 Andelen behöriga lärare ska 
öka i grundskolan 
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Omsorgsnämnden 

Uppdraget 
Omsorgsnämnden ansvarar för och fullgör kommunens uppgifter inom socialtjänsten för äldre 

människor, människor med funktionshinder och anhörigvårdare. Nämnden är också ansvarig för den 

kommunala hälso- och sjukvården och kommunpsykiatrin. 

Ekonomiska förutsättningar  

Resultaträkning (tkr)         

  Budget Budget Plan Plan 

  2021 2022 2023 2024 

Intäkter -22 603 -35 705 -35 416 -35 186 

Kostnader 226 121 247 611 251 560 255 653 

Kommunbidrag, årsbudget 203 518 211 906 216 144 220 467 

Verksamhetsmål för planperioden  
Kommunfullmäktiges 

övergripande 

mål 

Strategiska nämndmål 
för att nå 
kommunfullmäktiges 
övergripande mål 

  

En kommun för alla Minska känslan av ensamhet 
 

  

En ekokommun i framkant Innan mål fastställs inleder vi 
med att ta fram en 
konsekvens-beskrivning av 
omsorgens miljöpåverkan 

  

Hög sysselsättning Minska sjukfrånvaron  
 
 
 

Attraktiv arbetsgivare  

Attraktivt boende Att personer med funktions-
nedsättning ska kunna bo 
kvar i hemkommunen. 
 

  

Bra ekonomi Budget i balans 
 

  

Bra verksamhet Hemtjänsten ska vara bland 
de 100 bästa i landet 
 

Äldreboendena ska vara 
bland de 100 bästa i landet   
 

Öka användandet av ny 
teknik  
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Västerbergslagens utbildningscentrum, VBU 

Uppdraget  

VBU, Gymnasium och komvux  

Västerbergslagens utbildningsförbund, VBU, är ett kommunalförbund mellan 

medlemskommunerna Ludvika och Smedjebacken. Kommunalförbundet är bildat för samverkan 

inom gymnasieskola, vuxenutbildning, yrkeshögskola, kulturskola samt uppdragsutbildning. VBU, 

leds av en förbundsdirektion som består av nio ledamöter, varav fem från Ludvika och fyra 

från Smedjebacken. VBU bedriver utbildning vid skolor i Ludvika, Smedjebacken och 

Grängesberg. Medlemskommunerna lämnar ekonomiskt bidrag i proportion till hur eleverna 

från respektive kommun väljer program och utbildning. 
 

Kulturskolan  

Västerbergslagens Kulturskola (VKS) , är en gemensam kulturskola för Ludvika och 

Smedjabeckens kommun sedan 2001. Verksamheten, som sedan 2019 ligger under VBU, leds 

av direktionen och Kulturskoleutskottet. Förvaltningsansvaret ligger på förbundsschefen på 

VBU. VKS undervisar i första hand elever från 4 till 20 års ålder men även vuxna elever.  

Ekonomiska förutsättningar 

Resultaträkning (tkr)         

  Budget Budget Plan Plan 

  2021 2022 2023 2024 
Intäkter 0 0 0 0 

Kostnader 63 579 66 149 66 572 67 904 

Kommunbidrag, årsbudget 63 579 66 149 66 572 67 904 
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Överförmyndarnämnden 

Uppdraget 
Överförmyndare i samverkan Falun – Borlänge regionen (ÖIS) är en kommunal 

förvaltningsmyndighet vars huvuduppgift är att motverka rättsförluster för personer som själva inte 

kan tillvarata sin rätt. Detta sker genom att överförmyndaren inom ramen för sitt uppdrag utövar 

tillsyn över samverkanskommunernas förordnade förmyndare, gode män och förvaltare.  

 

Gode män, förvaltare och särskilt förordnade förmyndare har normalt tre uppgifter att ta han om för 

sina huvudmän; 

  

1. Bevaka deras rätt (den juridiska delen av uppdraget)  

2. Förvalta deras egendom (den ekonomiska delen av uppdraget)  

3. Sörja för deras person (den sociala delen av uppdraget)  

 

Ekonomiska förutsättningar  

Resultaträkning (tkr)         

  Budget Budget Plan Plan 
  2021 2022 2023 2024 
Intäkter 0 0 0 0 

Kostnader 1 220 1 244 1 269 1 295 

Kommunbidrag, årsbudget 1 220 1 244 1 269 1 295 

 

 

Revisionen 

Uppdraget 
All kommunal verksamhet ska granskas årligen. Kommunens revisorer genomför därmed granskande 

och främjande revision inom ramen för god revisionssed. Enligt kommunallagen ska revisorerna pröva 

om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om 

räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen är tillfredställande. 

Ekonomiska förutsättningar 

Resultaträkning (tkr)         

  Budget Budget Plan Plan 
  2021 2022 2022 2023 
Intäkter 0 0 0 0 

Kostnader 910 930 930 930 

Kommunbidrag, årsbudget 910 930 930 930 
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Smedjebackens kommunkoncern 
För att få en samlad bild över budget för 2022 och plan för 2023–2024 för hela kommunkoncernen 

redovisas även de helägda bolagens drift- och investeringsbudgetar i kommunens budgetdokument. 

Budgetarna för bolagen är fastställda av respektive styrelse men ingår i kommunens budgetdokument 

så att kommunfullmäktige kan markera att de ställer sig bakom budgetarna som beslutats i respektive 

bolag.  

 

 

Smedjebackens kommuns Förvaltnings AB 

Smedjebackens kommuns Förvaltnings AB (SKF) är moderbolag för koncernen. Bolaget ska utöva en 

tydlig ägarroll över bolagen i koncernen som bidrar till kommunens långsiktiga utveckling och 

tillväxt. Såsom moderbolag för kommunens helägda bolag ska man skapa förutsättningar för 

effektivitet och samverkan inom kommunkoncernen. 

 

Borgensramar   

Årliga borgensramar ska antas av kommunfullmäktige i samband med budgetbeslutet. Förslag för 

respektive år 

 

    2022 2023 2024 

Barken Vatten & Återvinning AB    245   245   245 

Bärkehus AB      385   385   385 

Smedjebacken Energi AB (koncern)      57      57     57 

WessmanBarken Vatten & Återvinning AB       0        0       0 

Summa      687    687   687  

 

Borgensavgift 

Bärkehus AB och Smedjebacken Energi AB betalar en borgenavgift uppgående till 0,25% av 

det nyttjade borgensvärdet. Barken Vatten & Återvinning AB betalar i stället en administrativ 

avgift på motsvarande nivå. Borgensavgiften kommer att justeras i takt med att praxis 

fastställer den rätta nivån.   
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Bärkehus AB 

Uppdraget 

Bärkehus AB är ett bolag vars verksamhet är att inom Smedjebackens kommun förvärva, avyttra, äga 

och förvalta fastigheter och tomträtter samt bygga bostäder, affärslägenheter, kollektiva anordningar 

samt därmed förenlig verksamhet. 

 

Bärkehus AB ska även enligt särskilda driftdirektiv beslutade av kommunstyrelsen, beslutad budget 

och till självkostnadspris utföra arbetsuppgifter på kommunens fastigheter, gator, parker och 

idrottsanläggningar. 

 Ekonomiska förutsättningar 

Resultaträkning (tkr)       

  Budget Plan Plan 

  2022 2023 2024 
Intäkter 102 671 104 433 106 120 

Kostnader -84 256 -85 644 -87 054 

Avskrivningar -14 960 -15 359 -15 666 

Rörelseresultat 3 455 3 430 3 400 

Finansnetto -3 045 -3 090 -3 140 

Externa tjänster 400 400 400 

Resultat  810 740 660 

 
 

Investeringar (tkr)       

  Budget Plan Plan 
  2022 2023 2024 
Befintliga fastigheter 16 600 16 500 13 500 

        

Summa 16 600 16 500 13 500 
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Smedjebacken Energi AB 

Uppdraget 

Smedjebacken Energi AB 

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att svara för energi, installationsservice och 

bredbandsverksamhet inom Smedjebackens kommun. 100 % ägare till dotterbolaget Smedjebacken 

Energi Nät AB. 

Smedjebacken Energi Nät AB 

Bolaget har som föremål för sin verksamhet att driva elnätsverksamhet innebärande att bolaget 

ansvarar för drift underhåll och anläggningsverksamhet inom i huvudsak Smedjebacken och 

Morgårdshammars tätorter med omnejd enligt beviljad nätområdeskoncession. 

 Ekonomiska förutsättningar 

Resultaträkning (tkr)       

Smedjebackens Energi AB Budget Plan Plan 
  2022 2023 2024 
Intäkter 67 985 68 808 69 678 

Kostnader -57 834 -58 244 -59 004 

Avskrivningar -6 436 -6 486 -6 486 

Rörelseresultat 3 715 4 078 4 188 

Finansnetto -315 -318 -318 

Resultat  3 400 3 760 3 870 

     

Investeringar (tkr)       

Smedjebackens Energi AB Budget Plan Plan 
  2022 2023 2024 
Fastighet 500 500 500 

Stadsnät 11 000 10500 12000 

Teknik 200 100 100 

Fjärrvärme 3 500 3 500 3 600 

Summa 15 200 14 600 16 200 

        

Resultaträkning (tkr)       
Smedjebackens Energi Nät 
AB 

Budget Plan Plan 

  2022 2023 2024 
Intäkter 19 620 19 620 19 620 

Kostnader -12 574 -12 574 -12 574 

Avskrivningar -1 557 -1 557 -1 557 

Rörelseresultat 5 489 5 489 5 489 

Finansnetto 11 11 11 

Resultat  5 500 5 500 5 500 

    
Investeringar (tkr)       
Smedjebackens Energi Nät 
AB 

Budget Plan Plan 

  2022 2023 2024 
Investeringsplan 1 440 1 000 1 000 

Summa 1 440 1 000 1 000 
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Barken Vatten & Återvinning AB 

Uppdraget 
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Smedjebackens kommun: 

• Vara huvudman för kommunens VA-verksamhet i enlighet med Lag om allmänna vattentjänster 

(2006:412) 

• Inom, av kommunfullmäktige, fastställt verksamhetsområde bereda vattenförsörjning och avlopp till 

bostadsbebyggelse eller annan bebyggelse. 

• Äga och förvalta verksamhetens fastigheter, anläggningar och utrustning. 

• Ansvara för kommunens renhållningsverksamhet 

• Omhänderta, behandla och förvara avfall 

• Bolaget äger del i WessmanBarken Vatten & Återvinning AB(WBAB) och ska arbeta för samsyn 

vad gäller vatten, avlopps- och avfallsfrågor. 

 Ekonomiska förutsättningar 

Resultaträkning (tkr)       

Återvinning Budget Plan Plan 
  2022 2023 2024 
Intäkter 16 934 18 280 18 440 

Kostnadsersättning TIS 0 2 000 3 000 

Driftskostnader -15 200 -18 000 -18 500 

Kapitalkostnader -1 300 -1 900 -2 300 

Resultat  434 380 640 

    

Resultaträkning (tkr)       

VA Budget Plan Plan 
  2022 2023 2024 
Intäkter 28 500 30 050 31 250 

Driftskostnader -22 400 -23 250 -23 950 

Kapitalkostnader -6 100 -6 800 -7 300 

Resultat  0 0 0 

    

Investeringar (tkr)       

  Budget Plan Plan 

  2022 2023 2024 
Återvinning 1 700 25 200 1 950 

VA, reinvestering 20 500 14 400 14 400 

VA, nyutbyggnad 5 200 3 300 3 300 

Summa 27 400 42 900 19 650 
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§ 142 Dnr 2021/00405  

Investeringsbudget 2022, plan 2023-2024 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Investeringsbudget 2022 med plan 2023-2024 godkänns. 

Reservation 

Mot beslutet reserverar sig Jan Tholerus (C).  

Ärendebeskrivning 

Tekniska kontoret har sammanställt förslag till investeringsbudget för 2022 

med plan för 2023 och 2024. 

För 2022 är investeringar upptagna med ett högre belopp, 47 500 000 kronor, 

för att slutföra projekt Röda Berga. Planen för 2023 är budgeterat belopp  

23 200 000 kronor som över två ger ett snitt på ca 35 miljoner. Vidare i 

planen för 2024 är budgeterat belopp 36 150 000 kronor. 

Yrkande 

Fredrik Rönning (S) och Lotta Gunnarsson (M) yrkar bifall till 

arbetsutskottets förslag. 

Jan Tholerus (C) yrkar avslag till posterna med ospecificerade medel i 

investeringsbudgeten och bifall till resterande delar i investeringsbudgeten.  

Efter framställd proposition mellan arbetsutskottets förslag och  

Jan Tholerus förslag förklarar ordförande att kommunstyrelsen  

beslutar enligt arbetsutskottets förslag   

_____ 

Beslutsunderlag 

Investeringsbudget 2022 plan 2023-2024 

Samhällsbyggnadsutskottet 2021-10-26 § 93 

 

 

 



SMEDJEBACKENS KOMMUN , TEKNISKA KONTORET 2021-10-20

Investeringplan 2022

Fastigheter 2022 2023 2024 Anm

Projektering skolor 500 500 500 Projektering upprustning av skolor

Energieffektivisering 1 500 1 500 1 500

Skolprojekt 2 000 17 000 Start nästa ROT/Nybyggandsprojekt

Röda Berga 23 500 ROT

Gula Berga 1 300 700 Byte hårdgjorda ytor, brunnar

Herosområdet 1 000 4 000 4 000 Utveckling av Herosområdet

Flatenbergshytta 950 Reparation väggar mm. Länsstyrelsen medfinansiär.

Fritidsanläggningar 600 600 600 Fritid disponerar för föreningars behov

Tillgänglighet, miljö, säkerhet 1 600 1 600 1 600 Lås och larm, arbetsmiljö, anpassningar

Köksmaskiner storkök 300 300 300 Köksmaskiner/vitvaror

IT/Nätverk 500 500 500 Utbyte och uppgradering av wifi-utrustning (IT's pengar)+100 wifi

Ospecificerade investeringar 4 000 4 000 4 000 Beslutas i SBU

Gator

Herosområdet 1 900 Prästavägen, asfaltering, belysning, gc-väg

GC-vägar 1 000 1 000 1 000 Enligt priolista, TRV+cykelplan

Ombyggnad elnät , VB 300 300 300 Anpassning VB energis ombyggnader

Ospecificerade investeringar 1 000 1 000 1 000 Beslutas i SBU

Yttre miljö

Förskolor/Skolor 500 500 500 Utemiljö, staket, tak etc.

Centrumplan 2 500 1 700 Torget, GC-väg ICA-Konsum, Ahbäcksplats

Parker och offentliga platser 150 150 150 Miljöförbättringar

Infarten trädrenovering 350 350 Byte av sjuka träd (73 st angripna lindar)

Lekplatsen Centrum 1 000 Byte av klätterställning

Ospecificerade investeringar 1 000 1 000 1 000 Beslutas i SBU

Summa Tekniska 42 950 22 500 35 650

Övriga investeringar

KS 1 500 Nytt ekonomisysytem

ON 600 600 600 Möbler, tekniska hjälpmedel, mm

FUN 800 800 800 Möbler, nyuppsättning skolor och förskolor

Summa 2 900 1 400 1 400

Total Investeringsbudget 45 850 23 900 37 050

MARK/EXPLOATERING

Mark och exploatering 4 000 4 000 4 000



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1(1) 

Sammanträdesdatum 

2021-11-09 
 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 143 Dnr 2021/00446  

Skattesats 2022 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Den kommunala skattesatsen för 2022 fastställs till 22:46.  

Ärendebeskrivning 

Skattesatsen för innevarande år 2021 är 22:46 per skattekrona. 

Budgetförslaget för 2022 är beräknat utifrån oförändrad skattesats.  

_____ 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottet 2021-10-26 § 79 
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§ 144 Dnr 2021/00472  

Borgensram 2022 kommunkoncernen  

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutar, att så som för egen skuld ingå borgen  

för Bärkehus AB:s låneförpliktelser upp till högsta lånebelopp om  

385 miljoner kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader.  

Kommunfullmäktige beslutar, att så som för egen skuld ingå borgen  

för Barken Vatten & Återvinning AB:s låneförpliktelser upp till högsta 

lånebelopp om 245 miljoner kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader  

Kommunfullmäktige beslutar, att så som för egen skuld ingå borgen för 

Smedjebacken Energi AB:s låneförpliktelser upp till högsta lånebelopp om 

57 miljoner kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader.  

Ärendebeskrivning 

De kommunala bolagen har med hänsyn tagen till sin upplåning samt 

investeringsplaner för 2022 föreslagit följande borgensramar:  

Bärkehus AB   385 000 000 kr  

Barken Vatten & Återvinning AB  245 000 000 kr  

Smedjebacken Energi AB (koncern)    57 000 000 kr 

_____ 

Beslutsunderlag 

Koncernekonomichefens tjänsteskrivelse 

Lån och lånebehov sammanställning – PDF 

Arbetsutskottet 2021-10-26 § 80 

 

 



Lånesammanställning och behov



Koncernen
Borgens-

Åtagande
2022 (2021) 

Kommun-
invest

lån per 
30 sept

Norrbärke 
sparbank 

lån per     
30 sept

Bärkehus 385 (385) 385 -

SEAB 57 (80)  57 -

Barken 245 (215) 203       6

WBAB 0 (20) - -

Bolagen 687 (700) 645 6

Kommunen 255 -

Koncernen 900 6

Bärkehus

2021: -

2022: - (Allégården?)

SEAB/SENAB

2021: -

2022: -

Barken

2021: 12

2022: 20

Kommunen

2021: -

2022: -

Lånesammanställning och behov



Koncernen
Borgens-

Åtagande
2022 (2021) 

Kommun-
invest

lån per 
30 sept

Norrbärke 
sparbank 

lån per     
30 sept

Bärkehus 385 (385) 385 -

SEAB 57 (80)  57 -

Barken 245 (215) 203       6

WBAB 0 (20) - -

Bolagen 687 (700) 645 6

Kommunen 255 -

Koncernen 900 6

Koncernen lånebehov

2021:  12

2022:  20

32 

Återstående låneram (limit) 

Kommuninvest: ca 130 mkr

= senast beslutad 

låneutrymme (limit) från 

Kommuninvest täcker 

koncernens lånebehov 

2021-2022

= senast beslutad 

låneutrymme (limit) från 

Kommuninvest täcker köp 

av Allégården upp till 43 

mkr då dessa redan är 

inräknade i beräkningen -

finns i BR-låneskuld

Lånesammanställning och behov
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§ 130 Dnr 2021/00399  

Avgift för kopia av allmän handling 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Avgift för kopia av allmän handling fastställs. 

2. Avgifterna gäller från och med 1 januari 2022. 

3. Kommunfullmäktiges beslut 2007-02-19 § 2 - Taxa för extern kopiering,  

upphävs från 1 januari 2022.   

Ärendebeskrivning 

Smedjebackens kommuns nuvarande taxa för kopiering antogs av 

kommunfullmäktige den 19 februari 2007. Förvaltningen har bedömt att en 

ny taxa bör tas fram för utlämnande av allmänna handlingar.  

Kommunen har enligt tryckfrihetsförordningen skyldighet att på begäran 

tillhandahålla avskrift eller kopia av allmänna handlingar, som inte är 

sekretessbelagda. För detta har kommunen rätt att ta ut en fastställd avgift. 

Reglerna i denna taxa ska gälla i sådana fall.   

_____ 

Beslutsunderlag 

Kommunsekreterarens tjänsteskrivelse 

Avgift för kopia av allmän handling   
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Avgift för kopia av allmän 

handling 
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Inledning 
Kommunen har enligt tryckfrihetsförordningen skyldighet att på begäran tillhandahålla 

avskrift eller kopia av allmänna handlingar, som inte är sekretessbelagda. För detta har 

kommunen rätt att ta ut en fastställd avgift. Reglerna i denna taxa ska gälla i sådana fall. 

Med allmän handling menas en framställning i skrift eller bild samt upptagning som kan 

läsas, avlyssnas eller på annat sätt uppfattas endast med tekniskt hjälpmedel om den 

förvaras hos myndighet och är att anse som inkommen eller upprättad hos myndigheten. 

Exempel på handlingar som kan vara allmänna är protokoll, brev, kartor, ritningar, e-

post, telefax, fotografier och digitala lagringsmedier. För regler kring 

handlingsutlämnande hänvisas till tryckfrihetsförordningen och offentlighets- och 

sekretesslagens bestämmelser.  

Utskriftsformat som finns angivet i denna taxa kan vara begränsade av kommunens 

tekniska utrustning för kopiering och utskrift vilket i enskilda fall kan innebära att vissa 

handlingar inte kan skrivas ut i eller överföras till alla format. 

Tillämpning av taxan 
Samtliga myndigheter inom Smedjebackens kommun ska ta ut avgift enligt denna taxa. 

Avgiften kommer den myndighet till del som lämnat ut handlingen. Tillämpning av 

taxan är att jämställa med verkställighet. Uppkommer en fråga om avsteg från taxan ska 

det avgöras av respektive nämnd eller av nämnden utsedd delegat. Avgiften betalas via 

Swish, postförskott eller mot faktura. Den som vill vara anonym ska kunna betala 

kontant.  

Avgifterna i denna taxa omfattas inte av mervärdesskatt. 

Undantag från avgift 
Avgifter tas inte ut om beställningen görs av den egna eller andra kommuner, interna 

förtroendevalda, personalorganisationer, massmedia eller andra myndigheter.  

Avgift utgår aldrig när initiativet till utlämnande kommer från kommunen.  

Vid uppenbara fall av missbruk, exempelvis om en större mängd kopior delas upp i flera 

beställningar i syfte att uppnå avgiftsfrihet, får kommunen ta ut avgift från första sidan. 

Rätt att ta del av allmän handling 
Den som vill ta del av en allmän handling kan antingen göra detta avgiftsfritt i 

kommunens lokaler, eller genom att mot en avgift få en avskrift eller en kopia av den. 

Elektroniska handlingar kan göras tillgängliga genom visning på bildskärm eller genom 

en utskrift.  

Rätt att ta egna kopior 
Den som tar del av en allmän handling i kommunens lokaler har rätt att utan avgift 

skriva av handlingen eller fotografera den. Den enskilde får alltså göra en egen kopia 

genom att till exempel använda sin mobiltelefon. Av säkerhetsskäl ska material aldrig 

skannas in eller sparas ned på ett medium som tillhandahålls av en enskild. 
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Papperskopior 
Huvudregeln är att allmänna handlingar enligt denna taxa lämnas ut i form av en 

skriftlig kopia, på papper. 

E-post 
Handlingar får lämnas ut i elektronisk form som en serviceåtgärd under förutsättning att 

det inte finns bestämmelser i annan författning som förhindrar sådant utlämnande, till 

exempel med hänsyn till skyddet för personuppgifter eller att utlämnandet inte medför 

andra otillbörliga integritetsintrång.  

Handlingar som finns lagrade elektroniskt och kan e-postas, är kostnadsfria.  

För material som måste scannas in, tas avgift ut om beställningen omfattar 20 sidor eller 

mer i enlighet med kostnader för papperskopior.  

Portokostnader 
Eventuella kostnader för porto, postförskott eller annan kostnad för att förmedla den 

begärda handlingen till mottagaren tillkommer.  

Avgifter 

Kopia eller utskrift av handling på papper, format A4 och A3 

Antal kopior Kostnad/pris 

Kopia 1-19 Gratis 

Kopia sida nr 20 50 kronor 

Kopia sida nr 21 och uppåt 2 kronor per sida 

Dubbelsidig kopia räknas som två sidor. 

 

Kopia eller utskrift av handling på papper, format A2, A1 och A0 

Kostnad tas ut från första sidan. 

Format Kostnad/pris 

A2 20 kronor per sida 

A1 40 kronor per sida 

A0 50 kronor per sida 
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Arbetsinsats utöver rutinbetonade åtgärder samt avskrivning 
För arbetsinsats som går utöver rutinbetonade åtgärder, till exempel sammanställning av 

större mängder information och forskningsarbete, samt avskrift av allmän handling. 

Tidsåtgång arbetsinsats Kostnad/pris 

0-15 minuter Gratis 

Därefter 125 kronor per påbörjad kvart, dvs fjärdedels arbetstimme 

 

Kopiering på bibliotek 

Format Kostnad/pris 

A4 3 kronor per sida 

A3 5 kronor per sida 

Dubbelsidig kopia räknas som två sidor. 

Kopiering/kartritningar från miljö- och byggavdelningens 

plotterskrivare 

Kopiering Kostnad/pris 

A2   75 kronor per sida 

A1   90 kronor per sida 

A0 125 kronor per sida 

Utritning kartor svart/vit  

A2   75 kronor per sida 

A1 100 kronor per sida 

A0 150 kronor per sida 

Utritning kartor färg  

A2 200 kronor per sida 

A1 350 kronor per sida 

A0 650 kronor per sida 
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§ 145 Dnr 2021/00392  

Taxor 2022 - fritid  

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige   

1. Avgifter vid uthyrning av kommunens idrottsanläggningar fastställs. 

2. Taxan gäller från 1 januari 2022.  

Ärendebeskrivning 

Fritidsavdelningens uppdaterade förslag till avgifter, för hallhyra kommunala 

seniorföreningar 2022, utgår från en trappstegshyra efter den omvärldsanalys 

gällande hallhyror för stor hall (ett skepp i Smedjehallen och Bergahallen) 

samt hallhyra för ishall (Ovakohallen) som gjordes i augusti 2021.  

Trappstegshyran gäller seniorförening och är beräknad från år 2022 till år 

2025 och ger en ökning om 20 kr/timme/år. Höjning från 110 kr/tim till  

130 kr/tim från 2021 till 2022 också vidare. Nedan ses förslag på hyrorna  

till seniorförening. 

2022 130 kr/tim 

2023 150 kr/tim 

2024 170 kr/tim 

2025 190 kr/tim 

Nya avgifter för hallhyror (seniorföreningar) skulle jämfört med ett  

normalår (2019) ge mer intäkter till fritid på ca 9 687 kr under 2022 och 

cirka 36 720 kr/år under 2025. Medel som är tänkta att återinvesteras som 

utrustning i anläggningarna. Avgiftshöjningen är kommunicerad med 

idrottsföreningarna på Heros-/Bergaråd och föreningarna har inga 

synpunkter i dagsläget.  

Avgifterna för stor hall för övriga föreningar/aktörer följer omvärldsanalys 

Ludvikas hallhyror 2021 och Ovakohallen följer en omvärldsanalys för 

ishallar i andra likvärdiga kommuner i Mellansverige. Vad gäller 

Ovakohallen så utökas avgiften främst för övriga besökare.  

Avgifter för cuper och turneringar tas bort då den inte tillämpats på många år 

och hänvisas till ordinarie timavgift.  

_____ 

 

Beslutsunderlag 

Fritidschefens tjänsteskrivelse 
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Bilaga 1 – Avgifter Idrottsanläggningar OKT 2022 

Bilaga 2 – Avgifter idrottsanläggningar 2021 

Arbetsutskottet 2021-10-26 § 102 

 

 



Avgifter Hyra 2022

Lokaler/Idrottsanläggningar
Fritidsavdelningen

Ungdomsförening kr/tim Seniorförening kr/tim Övriga kr/tim 

Smedjehallen 

Skepp 1 0 130 250

Skepp 2 0 130 250

Badmintonbana 0 65 80

Bergahallen 

Helplan 0 130 250

Halvplan 0 130 125

Badmintonbana 0 65 80

Stegelbacken, Vinsbo & Vad

Hel hall 0 50 70

MH Fritidsgård

Festsal 0 120 240

Ovakohallen 

Match 0 130 550

Isbana 0 130 550

Match 0 130 550

Fotbollsplaner 

Gräsplan - 11 manna 0 130 300

Match 0 130 300

Gräsplan - 7 manna 0 90 150

Match 0 130 300

Aktivitetshallen 

Helplan 0 130 250

Halvplan 0 75 125

Badmintonbana 0 65 80

Övriga vardag/ lör-sön/storhelg kr/tim 

Barken Arena                      

Fotbollsplan 0 130             770/885/1070

Övervåning 0 0 100

Övriga arrangemang: 

Ovakohallen (ej säsong), Smedjehallen och Bergahallen gäller enhetstaxa 2020 kr/dag

Barken Arena 10825 kr/dag, exl. golv. Vid större evenemang inkl. golv lämnas offert på pris efter förfrågan. 

Avgifter är exl. städning, elektricitet och vaktmästartjänster, som inte är under ordinarie arbetstid. 

Hyra för grönytor t.ex. sportfältet 3375 kr/tillfälle. 

Tillfällig campinghyra vid arena 80 kr/dygn 

Omklädningsrum, då inte kommunens anläggning nyttjas, 45 kr/omklädningsrum 

Taxa för cirkus 2250 kr/tillfälle

*2 Vid deltagande från annan kommun än Smedjebacken och Ludvika.



Avgifter 2022

Barken Arena Gym
Fritidsavdelningen

Barken Arena Gym

Månadskort vuxen 225

Månadskort pensionär/skolungdom 175

Årskort vuxen 2250 2 mån kostnadsfritt

Årskort pensionär/skolungdom 1750 2 mån kostnadsfritt



Avgifter hyra 2022

Interntaxa
Fritidsavdelningen

Smedjehallen 

Skepp 1 95

Skepp 2 95

Badmintonbana 45

Bergahallen 

Helplan 95

Halvplan 50

Badmintonbana 45

Stegelbacken, Vinsbo & Vad

Hel hall 35

MH Fritidsgård

Festsal 60

Ovakohallen 

Isbana 95

Fotbollsplaner 

Gräsplan - 11 manna 0

Match 0

Gräsplan - 7 manna 0

Match 0

Aktivitetshallen Hyrs ut av Föreningen Söderbärkeparken

Helplan 95

Halvplan 50

Badmintonbana 45

Barken Arena                      

Fotbollsplan 95

Övervåning 0
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§ 146 Dnr 2021/00449  

Avgifter för hunddagis 2022 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige   

1. Månadsavgiften för hund på hunddagis fastställs till 1 600 kronor från 

och med den 1 januari 2022.  

2. Avdraget på månadsavgiften då hunddagis måste stänga hålls oförändrat 

på 75 kronor per dag.  

3. Avgiften för tillfällig vistelse på hunddagis hålls oförändrad på  

100 kronor per dag.  

Ärendebeskrivning 

Omsorgsnämnden beslöt 2021-10-13 § 82 att föreslå kommunfullmäktige  

att höja månadsavgiften för hunddagis från 1 550 kronor per månad till  

1 600 kronor per månad från och med den 1 januari 2022. Övriga avgifter 

föreslås vara oförändrade. 

Avgifterna för hunddagis år 2021 är: 

- 1 550 kronor per månad för hund på hunddagis.  

- Avdraget på månadsavgiften då hunddagis måste stänga,  

75 kronor per dag.  

- Tillfällig vistelse på hunddagis, 100 kronor per dag.  

 

_____ 

Beslutsunderlag 

Omsorgsnämnden 2021-10-13 § 82 

Arbetsutskottet 2021-10-26 § 81 
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§ 82 Dnr 2021/00120  

Avgifter för hunddagis från 1 januari 2022 

Omsorgsnämndens beslut 

Föreslå kommunfullmäktige besluta: 

1. Månadsavgiften för hund på hunddagis fastställs till 1 600 kronor från och 

med den 1 januari 2022. 

2. Avdraget på månadsavgiften då hunddagis måste stänga hålls oförändrat 

på 75 kronor per dag. 

3. Avgiften för tillfällig vistelse på hunddagis hålls oförändrad på 100 kronor 

per dag. 

  

Ärendebeskrivning 

De gällande avgifterna för hunddagis är 2021: 

1. 1 550 kronor per månad för hund på hunddagis. 

2. Avdraget på månadsavgiften då hunddagis måste stänga, 75 kronor per 

dag. 

3. Tillfällig vistelse på hunddagis, 100 kronor per dag. 

Den månatliga avgiften föreslås höjas till 1 600 kronor och övriga avgifter 

hålls oförändrade.   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse förvaltningssekreterare 2021-09-21  
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§ 147 Dnr 2021/00450  

Matpriser 2022 omsorgsnämnden 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige   

1. Priset för helt matabonnemang fastställs till 3 594 kronor per månad från 

och med den 1 januari 2022.  

2. Priset för färdiglagad mat som distribueras hem till den enskilde hålls 

oförändrat på 65 kronor per portion från och med den 1 januari 2022.  

Ärendebeskrivning 

Omsorgsnämnden beslöt 2021-10-13 § 83 att föreslå kommunfullmäktige  

att höja priset för helt matabonnemang från 3 520 kronor per månad till  

3 594 kronor per månad. Priset för färdiglagad mat som distribueras hem  

till den enskilde föreslås hållas oförändrat på 65 kr per portion.  

_____ 

Beslutsunderlag 

Omsorgsnämnden 2021-10-13 § 83 

Arbetsutskottet 2021-10-26 § 82 
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§ 83 Dnr 2021/00121  

Avgifter matpriser från 1 januari 2022 

Omsorgsnämndens beslut 

Föreslå kommunfullmäktige besluta: 

1. Priset för helt matabonnemang fastställs till 3 594 kronor per månad från 

och med den 1 januari 2022. 

2. Priset för färdiglagad mat som distribueras hem till den enskilde hålls 

oförändrat på 65 kronor per portion från och med den 1 januari 2022. 

 

Ärendebeskrivning 

De gällande matpriserna för 2021 är: 

1. 3 520 kronor per månad för helt matabonnemang. 

2. 65 kronor per portion för färdiglagad mat som distribueras hem till den 

enskilde. 

Priset för helt matabonnemang föreslås höjas till 3594 kronor per månad. 

Priset för färdiglagad mat som distribueras hem till den enskilde föreslås 

hållas oförändrat på 65 kr per portion.  

De nya priserna föreslås gälla från och med den 1 januari 2022  

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från förvaltningssekreterare 2021-09-21. 
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§ 148 Dnr 2021/00256  

Revidering av avgifter på biblioteket 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige   

Avgifter för biblioteket antas enligt kulturnämndens förslag.        

Ärendebeskrivning 

Kulturnämnden beslöt 2021-05-06 § 24 att anta förslag till avgifter för 

biblioteket som ett led i arbetet kring bibliotekssamverkan i Dalarna. 

Avgifterna ska fastställas av kommunfullmäktige.  

Arbetet med att förverkliga bibliotekssamverkan i Dalarna pågår.  

I samband med detta föreslår biblioteksansvariga i kommunerna att införa 

gemensamma avgifter inom Dalabiblioteken. 

Detta görs för att det blir logiskt för biblioteksanvändarna om avgifterna är 

desamma oavsett vilket bibliotek man använder. Enhetliga avgifter ökar 

också likvärdigheten för användarna och minimerar extra administration i 

det gemensamma biblioteksdatasystemet. 

Förseningsavgifter, reservationsavgifter och avgift för att beställa fjärrlån tas 

bort i de kommuner som inte redan har gjort det. Ersättningsavgifterna 

samordnas och alla kommuner antar schablonavgifter för medier som inte 

återlämnas. Övriga avgifter som biblioteket har undantas från detta förslag.  

Förslag till avgifter inom Dalabiblioteken 

Reservations- och utlåningsavgifter 

Inom Dalabiblioteken tas inga reservationsavgifter ut. 

Fjärrlån av bok 

Inom Dalabiblioteken tas ingen avgift ut vid fjärrlån av bok. 

Fjärrlån innebär lån av bok från bibliotek utanför Dalabiblioteken. 

Fjärrlån av artikel 

Utskriftskostnad enligt kommunens gällande taxa för utskrifter. 

Förseningsavgifter 

Inom Dalabiblioteken tas inga förseningsavgifter ut. 

Ersättningsavgifter 

Ersättningsavgifter för låntagare från 18 år – gäller medier på 

vuxenavdelningen: 

Bibliotekskort 0 kr (gäller även ersättningskort) 

Böcker och ljudböcker 250 kr (eller likvärdig ersättningsbok) 

Tidskrift, småtryck, pocket 50 kr 
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DVD-fil 250 kr 

Tv-spel 600 kr 

Musik-cd 100 kr 

Fjärrlån enligt utlånande biblioteks avgifter 

Föremål enligt anskaffningsvärde          

_____ 

Beslutsunderlag 

Kulturnämnden 2021-05-06 § 24      
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§ 24 Dnr 2021/00043  

Revidering av avgifter på biblioteket 

Kulturnämndens beslut 

Anta förslaget till avgifter för biblioteket som ett led i arbetet kring 

bibliotekssamverkan i Dalarna.  

Ärendebeskrivning 

Arbetet med att förverkliga bibliotekssamverkan i Dalarna går vidare.  

I samband med detta föreslår biblioteksansvariga i kommunerna att införa 

gemensamma avgifter inom Dalabiblioteken. 

Detta görs för att det blir logiskt för biblioteksanvändarna om avgifterna är 

desamma oavsett vilket bibliotek man använder. Enhetliga avgifter ökar också 

likvärdigheten för användarna och minimerar extra administration i det 

gemensamma biblioteksdatasystemet. 

Förseningsavgifter, reservationsavgifter och avgift för att beställa fjärrlån slopas i 

de kommuner som inte redan har gjort det. Ersättningsavgifterna samordnas och 

alla kommuner antar schablonavgifter för medier som inte återlämnas. Övriga 

avgifter som biblioteket har undantas från detta förslag. 

Synen på avgifter hör ofta samman med hur man ser på folkbibliotekets uppgift. 

Själva förmedlandet av medier, kunskap och läsupplevelser till alla är en av 

folkbibliotekets viktigaste uppgifter. Underlättas den eller hämmas den av avgifter?  

Om det inte finns förseningsavgifter kommer väl ingen att lämna tillbaka några 

böcker? 

Säters och Rättviks kommuner har slopat förseningsavgifter sedan flera år med gott 

resultat. Under coronapandemin har de flesta bibliotek tagit bort 

förseningsavgifterna av praktiska skäl. Inget ökat svinn har noterats under den 

tiden. De bibliotek som inte har förseningsavgifter vittnar om att arbetsmiljön i 

biblioteket blir trevligare. Säkerheten höjs också när man minskar 

pengahanteringen.  

I folkbibliotekets demokratiska uppdrag ingår att ge alla tillgång till läsning, 

litteratur och andra medier. Ett hinder för att låna kan vara att man är rädd för att 

glömma och få förseningsavgifter. Ofta kan det leda till att man undviker att lämna 

tillbaka det försenade, eftersom man skäms. Om vi tar bort förseningsavgifter ger 

vi människor förtroendet att lämna tillbaka i tid. Det leder till en positiv istället för 

negativ upplevelse. Vi visar att vi tror på tillit istället för skam. 
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Men blir inte efterfrågade böcker försent inlämnade om man slipper avgift? 

Konsekvenserna blir sannolikt störst för efterfrågade nyheter och kurslitteratur. 

Biblioteket kan motverka detta genom goda och snabba rutiner för påminnelser. 

Man kan också arbeta med tidiga spärrar för fortsatta lån.   

Kommer inte biblioteket att förlora pengar om man inte får betala för det man 

slarvat bort? 

Biblioteket tar inte in avgifter i hopp om att låntagarna ska missköta sig så att det 

blir intäkter. Intäkterna för ersättnings- och förseningsavgifter utgör en 

försvinnande liten del av biblioteksbudgeten. Att hantera intäkter medför en 

administration som är dyr i förhållande till hur mycket man får in. Det kostar 

personaltid, som annars kunde användas till andra uppgifter i biblioteket. Många 

fakturor som skickas ut avseende förkomna böcker förblir obetalda och det finns 

sällan något att mäta ut vid eventuellt ärende hos kronofogden. Vi har dock valt att 

behålla ersättningsavgifter för förkomna medier, men med gemensamma 

schablonavgifter för att minimera administration.  

Erfarenheter från andra bibliotek i Sverige och världen tyder på att 

biblioteksverksamheten fungerar utan förseningsavgifter. Alltfler bibliotek tar även 

bort ersättningsavgifter för förkomna böcker. Vi kommer att utvärdera detta när 

alla bibliotek varit igång i det gemensamma systemet under ett år för att se vilka 

konsekvenser det har blivit. Utifrån resultatet föreslår vi sedan beslut om fortsatt 

vägval. 

Förslag till avgifter inom Dalabiblioteken 

Reservations- och utlåningsavgifter 

Inom Dalabiblioteken tas inga reservationsavgifter ut. 

Fjärrlån av bok 

Inom Dalabiblioteken tas ingen avgift ut vid fjärrlån av bok. 

Fjärrlån innebär lån av bok från bibliotek utanför Dalabiblioteken. 

Fjärrlån av artikel 

Utskriftskostnad enligt kommunens gällande taxa för utskrifter. 

Förseningsavgifter 

Inom Dalabiblioteken tas inga förseningsavgifter ut. 

 

Ersättningsavgifter 

Ersättningsavgifter för låntagare från 18 år – gäller medier på vuxenavdelningen: 
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Bibliotekskort 0 kr (gäller även ersättningskort) 

Böcker och ljudböcker 250 kr (eller likvärdig ersättningsbok) 

Tidskrift, småtryck, pocket 50 kr 

DVD-fil 250 kr 

Tv-spel 600 kr 

Musik-cd 100 kr 

Fjärrlån enligt utlånande biblioteks avgifter 

Föremål enligt anskaffningsvärde 
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§ 149 Dnr 2021/00467  

VA-taxa 2022 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige   

1. VA-taxa för år 2022 antas i enlighet med förslaget. 

2. Taxan gäller från 1 januari 2022 och tillsvidare.  

Ärendebeskrivning 

Styrelsen för Barken Vatten & Återvinning AB har beslutat att föreslå 

kommunfullmäktige att anta förslag till VA-taxa för år 2022. Taxan gäller 

från och med 1 januari 2022 och tillsvidare.  

En höjning av VA-taxan föreslås med 4 procent. Det är brukningsavgifterna 

som föreslås höjas. Anläggningsavgifterna föreslås vara oförändrade.  

_____ 

Beslutsunderlag 

Styrelsebeslut Barken Vatten & Återvinning AB 2021-09-28  

VA-taxa 2022 

Arbetsutskottet 2021-10-26 § 83 

 

 



 

 

2021-10-20 

 
 

Taxa för Barken Vatten & Återvinning ABs allmänna vatten- & 

avloppsanläggningar fr.o.m. 1 januari 2022 
 

Antagen av kommunfullmäktige i Smedjebacken  

 
§ 1 

Till täckande av nödvändiga kostnader för Barken Vatten & Återvinning AB, nedan kallad huvudman 

för kommunens allmänna vatten- och avloppsanläggningar skall ägare av fastighet inom 

anläggningarnas verksamhetsområden och annan som enligt 2 och 4 §§ vattentjänstlagen(Lagen om 

allmänna vattentjänster,SFS2006:412) jämställes med fastighetsägare, betala avgifter enligt denna 

taxa. 

§ 2 

Avgifterna utgörs dels av anläggningsavgifter, dels brukningsavgifter. 

§ 3 

Fastigheterna indelas i bostadsfastighet, obebyggd fastighet och annan fastighet. 

Bostadsfastighet är fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller enligt beviljat 

bygglov avses att bebyggas för bostadsändamål. 

Med annan fastighet avses fastighet som är bebyggd eller enligt beviljat byggnadslov avses att 

bebyggas till övervägande del kontors-, affärs-, hantverks-, industri-, skol-, sjukhus- eller därmed 

jämförligt ändamål. 

Bebyggd fastighet, för vilken den allmänna va-anläggningen icke brukas, räknas som obebyggd 

fastighet med de undantag som kan följa av § 14 mom 3. 

§ 4 

Mom 1 

Avgift tas ut för nedan angivna ändamål. 

V - vattenförsörjning till fastighet 

S - spillvattenavlopp från fastighet 

D - dag- och dränvattenavlopp från fastighet 

 
 



 

 

Mom 2 

Avgiftsskyldighet för vart och ett av ändamålen V, S och D inträder när va-verket upprättat 

förbindelsepunkt för ändamålet och upprättat fastighetsägaren därom. Härvid förutsätts att samtliga 

i 9 § första stycket va-lagen angivna förutsättningar för avgiftsskyldighet är uppfyllda. 

(Tills vidare utgår ej avgifter för ändamål D). 

1. ANLÄGGNINGSAVGIFTER 

§ 5 

Mom 1 

För bostadsfastighet skall anläggningsavgiften vid avgiftsskyldighet för samtliga i § 4 mom 1 angivna 

ändamål utgå med: 

a) en grundavgift per anslutning 109 000 kronor 

b) en avgift per lägenhet    15 000 kronor 

Mom 2 

För fastighet, som vid tillbyggnad eller nybyggnad ökar antalet lägenheter skall tilläggsavgift erläggas. 

Mom 3 

Uppförs helt ny bebyggelse på fastighet som bildats av förut bebyggda fastigheter eller delar av, och 
har därvid nybebyggelsen föregåtts av sådan stads- eller byggnadsplaneändring som medfört att den 
tidigare fastighetsindelningen blivit väsentligt omändrad samt har dessutom, på grund av 
planändringen, den ändrade fastighetsindelningen eller nybebyggelsen, va-ledningsnätet måst 
byggas om och nya förbindelsepunkter upprättas, utgår för den nybildade fastigheten oreducerade 
avgifter enligt vad i denna paragraf föreskrivs. 
 
§ 6 

Mom 1 

För annan fastighet skall anläggningsavgiften vid avgiftsskyldighet för samtliga i § 4 mom 1 angivna 

ändamål utgå med: 

a) en grundavgift per anslutning 53 000 kronor 

b) en avgift per m² tomtyta   23 kronor 

Mom 2 

Tomtytan utgörs av fastighetens areal enligt förrättningskarta, nybyggnadskarta eller annan karta 

som huvudmannen godkänner. 

Tomtyta överstigande 5.000m² men ej överstigande 10.000 m² reduceras med 25% och tomtyta 

överstigande 10.000 m² med 40%. 



 

 

Mom 3 

Utöver den i mom 2 angivna reduktionen äger huvudmannen medge reduktion av avgiftspliktig 

tomtyta för fastighet, om fastigheten har så stor areal och är så belägen att huvudmannens kostnad 

för det lokala va-nätet i förhållande till fastighetens areal är väsentligt lägre än för fastigheter inom 

verksamhetsområdet i allmänhet. 

Huvudmannen äger medge anstånd med erläggande av tomtyteavgift för sådan del av fastighets 

areal som tills vidare inte utnyttjas för verksamheten på fastigheten. 

Mom 4 

Ökas fastighets tomtyta, skall erläggas tilläggsavgift enligt mom 1 b för tillkommande tomtyta. 

Vid beräkning av tilläggsavgift för tillkommande tomtyta skall iakttas reduktionsreglerna i mom 3. 

Mom 5 

Uppföres helt ny bebyggelse på fastighet som bildats av förut bebyggda fastigheter eller delar därav, 

och har därvid nybebyggelsen föregåtts av sådan stads- eller byggnadsplaneändring som medfört att 

den tidigare fastighetsindelningen blivit omändrad samt har dessutom, på grund av planändringen, 

den ändrade fastighetsindelningen eller nybebyggelsen, va-ledningsnätet måst byggas om och nya 

förbindelsepunkter upprättas, skall för den nybildade fastigheten erläggs avgifter helt i enlighet med 

vad i denna paragraf  föreskrivs. 

§ 7 

För obebyggd fastighet, som enligt stadsplan eller byggnadsplan är avsedd för bebyggande, liksom 

för bebyggd fastighet, för vilken den allmänna va-anläggningen icke brukas, erlägges avgifter enligt § 

5 mom 1 a och 1 b eller § 6 mom 1. 

§ 8 

Mom 1 

Föreligger avgiftsskyldighet endast för ett av ändamålen V och S erlägges avgift enligt § 5 mom 1 eller 

§ 6 mom 1 med följande procentsats. 

Ändamål för vilket avgifts skyldighet föreligger. Avgift i procent samt exempel kr 

V 70 % (Enbart V inkl. moms = 108 500 kr)  

S 90 % (Enbart S inkl. moms = 139 500 kr) 

V+S 100% (Både V+ S inkl. moms = 155 000 kr) 

Mom 2 

Inträder avgiftsskyldighet för ändamål, för vilket sådan skyldighet ej tidigare förelegat, skall 
tilläggsavgift motsvarande åtnjuten reduktion erläggas jämte förekommande fall ersättning för va-
verkets merkostnad till följd av att avgiftsskyldighet på grund av fastighetsägarens önskemål eller 
åtgärd inträtt vid olika tidpunkter för olika ändamål. 



 

 

 
§ 9 

Mom 1 

Är det inte skäligt att för viss fastighet beräkna anläggningsavgift enligt § 5 - 8 eller tilläggsavgift 

enligt § 5 mom 4 och § 6 mom 5 enligt ovan angivna grunder eller är, på grund av bebyggelsens 

lokalisering, terräng- eller markförhållandena eller andra omständigheter, kostnaden för att bereda 

fastigheten möjlighet att bruka anläggningen avsevärt högre eller lägre än för fastigheter inom 

verksamhetsområdet i allmänhet, får huvudmannen i stället komma överens med fastighetsägaren 

eller annan avgiftsskyldig om avgiftens storlek. Erfordras vid anslutning av fastighet till den allmänna 

vatten- och avloppsanläggningen särskilda anordningar  (t ex pumpanläggningar) eller djupare 

förläggning av va-ledningar, äger huvudmannen jämväl i sådant fall enligt ovan avgivet lagrum träffa 

avtal om ersättning utöver ovan angivna anläggningsavgifter. 

Vid ingående av avtal som i föregående stycke sägs skall iakttas de principer om täckning av 

nödvändiga kostnader och om kostnadsfördelning som ligger till grund för denna anläggningstaxa. 

Mom 2 

Grundavgift enligt § 5 mom 1 eller § 6 mom 1 förutsätts att servisledningar av va-verket utförts fram 

till förbindelspunkter för fastighet i samband med utförande av ledning i gatan eller väg. I andra fall 

påförs fastighetsägaren efter huvudmannens bestämmande den merkostnad för servisernas 

utförande som uppkommer till följd av att de utförts senare. 

§ 10 

Sedan avgiftsskyldighet inträtt enligt § 4 mom 2, skall anläggningsavgift enligt § 5 - 9 betalas inom tid 

som huvudmannen anger i räkningen. 

Uppgår anläggningsavgiften till belopp, som är betungande med hänsyn till fastighetens ekonomiska 

bärkraft och övriga omständigheter, skall om fastighetens ägare begär det samt godtagbar säkerhet 

ställs, avgiften jämte ränta på obetalt belopp fördelas på årliga inbetalningar under viss tid, högst tio 

år. Ränta skall erläggas enligt § 5 räntelagen (SFS 1975:635) på varje del av avgiften som förfaller till 

betalning i framtiden från den dag då den första inbetalningen skall ske till dess ifrågavarande del av 

avgiften betalas eller ränta skall erläggas enligt tredje stycket. 

Betalas icke debiterat belopp inom tid som anges på räkningen skall dröjsmålsränta erläggas enligt 6 

§ räntelagen från dagen för anfordran. 

Avgiftsskyldigheten enligt § 5 mom 3 eller § 6 mom 4 föreligger, då byggnadslov för däri avsett 

ändrat förhållande meddelats eller sådant ändrat förhållande, t ex ökning av tomtyta, inträtt utan att 

byggnadslov erfordrats eller meddelats. 

Tilläggsavgift erlägges på tid som huvudmannen anger i räkning. Meddelar fastighetsägaren icke när 

det ändrade förhållandet inträtt, utgår ränta som i tredje stycket sägs för tiden från och med två 

månader efter det avgiftsskyldighet inträtt och till dess tilläggsavgiften betalas. 

  



 

 

§ 11 

Mom 1 

Om efter ansökan och särskilt medgivande av huvudmannen ledning utförts på annan sätt eller 

försetts med andra anordningar än vad huvudmannen funnit erforderligt eller extra servisledning 

anlagts skall fastighetsägare, som begärt arbetets utförande, förutom anläggningsavgift och 

tilläggsavgift enligt § 5 - 9, erlägga ersättning för den uppkomna merkostnaden. 

Mom 2 

Begär fastighetsägare att servisledning skall utföras i stället för och med annat läge än redan 

befintligt och finner huvudmannen skäl bifalla ansökan härom, är fastighetsägaren skyldig bekosta 

den nya servisledningens allmänna del med det avdrag som befinnes skäligt med hänsyn till den 

befintliga servisledningens ålder och skick. 

Mom 3 

Finner huvudmannen påkallat att utföra ny servisledning i stället för och med annat läge än redan 

befintlig, är huvudmannen skyldig att ersätta fastighetsägaren hans kostnad för fastighetsägarens del 

av den nya servisledningen och dess inkoppling med det avdrag som befinnes skäligt med hänsyn till 

den befintliga servisledningens ålder och skick. 

2. BRUKNINGSAVGIFTER 

§ 12 

Mom 1 

I fråga om fastighet, för vilken den allmänna va-anläggningen brukas, skall bruknings-avgift utgå med: 

a) en grundavgift per år 

1. för bostadsfastighet  3 377 kronor 

2. för flerfamiljshus per lägenhet 1 739 kronor 

b) en avgift per m³ levererat renvatten för 

V vattenförsörjning  12,66 kronor 

S spillvattenavlopp  12,66 kronor 

eller tillsammans  25,32 kronor 

Mom 2 

Mätare skall installeras där det är tekniskt möjligt. Det åligger fastighetsägaren att utföra och bekosta 
de anordningar som krävs för mätarinstallationen. Fastighetsägaren ansvarar för att vattenmätaren 
ej skadas genom frost eller åverkan. Mätarens placering skall godkännas av huvudmannen. Mätaren 
tillhandahålls och installeras kostnadsfritt av huvudmannen. 
 



 

 

Därest tekniska möjligheter saknas, eller på grund av höga kostnader det ej är ekonomiskt 

försvarbart att installera vattenmätare, beräknas brukningsavgiften enligt mom 1 a + b till belopp 

motsvarande en normalförbrukning. 

Avgift per år och lägenhet med bad eller WC 7 405 kronor 

Avgift per år och lägenhet som saknar bad och WC 5 676 kronor 

§ 13 

Tillföres avloppsnätet större spillvattenmängd än som svarar mot den levererade renvattenmängden, 

skall avgift för spillvattenavlopp utgå efter den mängd spillvatten som avleds till avloppsnätet. 

Mängden skall bestämmas genom mätning på fastighetsägarens bekostnad eller på annat sätt, varom 

överenskommelse träffas mellan huvudmannen och fastighetsägaren, eller eljest efter 

huvudmannens uppskattning. 

Vad som ovan angivits får ej föranleda att brukningsavgift utgår med lägre sammanlagt belopp än 

vad som skulle gälla vid tillämpning av bestämmelserna i § 14. 

§ 14 

Mom 1 

Brukas icke den allmänna renvattenanläggningen för viss fastighet och föreligger ej avgiftsskyldighet 

för detta ändamål för fastigheten, beräknas avgiften enligt § 12 mom 2 och § 14 mom 4. 

Mom 2 

Brukas icke den allmänna spillvattenanläggningen för viss fastighet och föreligger ej avgiftsskyldighet 

för detta ändamål för fastigheten, tas inte ut avgift enligt § 12 mom 1 b S. 

Mom 3 

I fråga om fastighet för vilken avgiftsskyldighet föreligger utan att den allmänna va-anläggningen 

brukas för fastigheten, prövar huvudmannen i vad mån brukningsavgift skall utgå. 

Mom 4 

Utgår brukningsavgift enligt § 12 mom 2 erlägges avgifterna vid brukandet av endast renvatten- 

respektive spillvattenanläggningen med 60% respektive 40%. 

Mom 5 

I fråga om bebyggd fastighet, för vilken avgiftsskyldighet föreligger utan att den allmänna va-

anläggningen brukas för fastigheten, skall erläggas grundavgift enligt § 12 mom 1 a. 

Föreligger därvid avgiftsskyldighet endast för ett av ändamålen V och S, reduceras grundavgiften en 

enlighet med reglerna i mom 4. 

  



 

 

§ 15 

Är det inte skäligt att för viss fastighet beräkna brukningsavgift enligt de i § 12 - 24 angivna 

grunderna eller är huvudmannens kostnad för att låta den allmänna anläggningen brukas för 

fastigheten avsevärt högre eller lägre än för fastigheter inom verksamhetsområdet i allmänhet - 

exempelvis på grund av att avloppsvattnet från fastigheten innehåller föroreningshalter överstigande 

det normala hushållsspillvattnets -  får huvudmannen i stället komma överens med fastighetsägaren 

eller annan avgiftsskyldig om avgiftens storlek. 

Vid ingående av avtal som i föregående stycke sägs skall iakttas de principer om täckning av 

nödvändiga kostnader och om kostnadsfördelning som ligger till grund för denna brukningstaxa. 

§ 16 

Mom 1 

Brukningsavgift enligt § 12 debiteras i månadersperioder i efterskott på grundval av enligt mätning 

förbrukad renvattenmängd eller annan grund som anges i § 13. 

Sker enligt huvudmannens beslut mätaravläsning icke för varje debitering, får mellanliggande 

debiteringar ske efter uppskattad förbrukning, dock att mätaravläsning och debitering efter verklig 

förbrukning skall ske i genomsnitt minst en gång per år. Avläsning och debitering skall därjämte ske 

på fastighetsägarens begäran med anledning av fastighetsöverlåtelse, uthyrning e d. 

Betalas icke debiterat belopp inom tid som anges i räkningen, utgår dröjsmålsränta enligt § 10 tredje 

stycket. 

§ 17 

Mom 1 

Har fastighetsägare begärt att huvudmannen skall företaga åtgärd för att underlätta eller möjliggöra 

hans brukande av anläggningen i vissa fall eller avseende eller har särskild åtgärd eljest påkallats på 

grund av fastighetens va-förhållanden, påförs brukningsavgift med hänsyn till huvudmannens 

kostnader för åtgärden. 

Mom 2 

Har fastighet med stöd av §43 vattentjänstlagen avstängts från vattentillförsel påförs fastighetens 

ägare huvudmannens kostnader för avstängning och återinkoppling. 

3. INDEXREGLERING 

§ 18 

Anläggningsavgifterna enligt § 5 - 7 samt brukningsavgifterna enligt § 12 är baserade på prisnivån vid 

tidpunkt för taxans ikraftträdande. 

Barken Vatten & Återvinning AB och dess styrelse äger rätt att reglera avgifterna efter ändringar i 

prisnivån. Sådan reglering får ske högst en gång per år, varvid anläggningsavgifterna skall regleras 



 

 

efter Statistiska Centralbyrån, SCB, fastställda indexavtal för va-entreprenader grupp I:E och 

bruknings-avgifter enligt av SCB fastställda konsumentprisindex. 

4. TAXANS INFÖRANDE 

§ 19 

Denna taxa tillämpas från 1 januari 2022 

5. MERVÄRDESSKATT 

§ 20 

Till avgifter enligt denna taxa kommer vid varje tillfälle gällande mervärdesskatt och annan liknande 

skatt kan tas ut av stat eller kommun. 
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Va-taxa för år 2022 

WBAB:s förslag till beslut 

Barken Vatten&Återvinning beslutar att föreslå kommunfullmäktige att anta 

förslag till va-taxa för år 2022. Taxan gäller från och med den 1 januari 2022 

och tillsvidare.  

Beskrivning av ärendet 

Taxehöjning föreslås av va-taxan med 4 procent. Det är brukningsavgifterna 

som föreslås höjas. Anläggningsavgifterna föreslås vara oförändrade. 

 

Anledning till höjningen är: 

 

- Ökade kapitalkostnader på de investeringar som gjorts, mycket av 

kostnaderna ligger på dom utbyggnadsområden som genomförts. 

- Ökade kostnader på förebyggande underhåll för att minska 

felavhjälpande åtgärder. 

- Indexuppräkningar på ramavtal 

- Löneökningar på befintlig personalstyrka. 

 

Tommy Norgren 

VA-Chef 

Sabine Dahlstedt 

Vd 

 

Bilagor 

Bilaga – Va-taxa 2022 

 

Beslut skickas till 

Kommunstyrelsen, för verkställighet 

WBAB WessmanBarken Vatten & Återvinning AB, för kännedom 

Akten 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
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Sammanträdesdatum 

2021-11-09 
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§ 150 Dnr 2021/00468  

Avfallstaxa 2022 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige   

1. Avfallstaxa för år 2022 antas i enlighet med förslaget. 

2. Avfallstaxan gäller från och med 1 januari 2022 och tillsvidare 

Ärendebeskrivning 

Styrelsen för Barken Vatten & Återvinning AB har beslutat att föreslå 

kommunfullmäktige att fastställa avfallstaxa för år 2022. Avfallstaxan ska 

gälla från och med 1 januari 2022 och tillsvidare. 

Avfallstaxan höjs med 12 %. Förändringen innebär att kostnaden höjs med 

282 kronor per år för en normalvilla med hämtning varannan vecka av 

restavfall i ett 190 liters kärl.  

Eftersom hämtnings- och behandlingsavgiften för matavfall är oförändrad  

får alla kunder samma höjning (bara för restavfall) oavsett om de har 

matavfallskärl, hemkompost eller matavfallskvarn. 

Avfallstaxa 2021: 1096 kr i grundavgift + 1248 kr i hämtnings-och 

behandlingsavgift (190 l kärl hämtning 26 ggr/år) = totalt 2344 kr (inkl. 

moms)  

Avfallstaxa 2022: 1228 kr i grundavgift + 1398 kr i hämtnings- och 

behandlingsavgift (190 l kärl hämtning 26 ggr/år) = totalt 2626 kr.  

Skillnad= 282 kr (inkl. moms) 

Tillägg i taxan - Möjlighet för fritidshus att välja helårshämtning har införts.  

_____ 

Beslutsunderlag 

Styrelsebeslut Barken Vatten & Återvinning AB 2021-09-28  

Avfallstaxa 2022 

Arbetsutskottet 2021-10-26 § 84 
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Avfallstaxa för Smedjebackens kommun 2022

Antagen av kommunfullmäktige den xx november 2021, § xx. 
Gäller från och med den datum månad år.

Ansvar
Med kommunalt avfallsansvar avses den kommunala renhållningsskyldigheten enligt 
15 kap. 20 och 20 a §§ miljöbalken. Varje kommun är ansvarig för insamling, transport 
och återvinning eller bortskaffande av avfall i kommunen som faller under kommunens 
ansvar enligt 15 kap. miljöbalken.

BarkenVatten & Återvinning AB har på uppdrag av kommunfullmäktige i Smedjebacken 
ansvar för den kommunala renhållningsskyldigheten och verksamheten utförs genom 
det med Ludvika samägda driftbolaget WBAB WessmanBarken Vatten & Återvinning AB 
(fortsättningsvis benämnt WBAB).

För att täcka kostnaderna för kommunens avfallshantering ska ägare av fastighet inom 
kommunen betala avgifter enligt denna taxa.

Avfallstaxan är uppdelad i flera delar där följande ingår:

Grundavgift Grundavgiften täcker kostnader för avfallsplanering,  
utveckling, administration och service. För hushållen ingår 
nyttjande av återvinningscentralen samt hantering av farligt 
avfall, batterier, vitvaror och elektronik. Verksamheter betalar 
extra för nyttjande av återvinningscentraler.

Grundavgiften är indelad i olika kundkategorier (en- och 
tvåfamiljshus, fritidshus, flerbostadshus, verksamhet helår 
och verksamhet säsong). Grundavgiftens storlek är baserad 
på kundkategoriernas beräknade nyttjandegrad av de tjänster 
som grundavgiften finansierar.

Hämtnings- och  
behandlingsavgift

Hämtnings- och behandlingsavgiften täcker kostnaderna för 
att hämta och behandla kommunalt avfall och slam från hus-
håll och verksamheter.
Avgiften beror på kärllösning, kärlstorlek samt hur ofta kärlet 
töms.
Storlek på den enskilda avloppsanläggningen (slamavskiljare 
eller tank).

Tilläggstjänster Exempelvis extra hämtningar, hämtning av grovavfall och  
oförutsedd tjänst.
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Abonnemangsavgifter och hämtningsförutsättningar
Samtliga priser anges i prisbilagan exklusive moms.

På hämtningsdagen ska kärlet vara placerat vid tomtgräns mot hämtningsväg.  
Hämtning kan ske från klockan 6.00.

För en- och tvåfamiljshus sker hämtning av matavfall varannan vecka. För restavfall kan 
hämtning ske varannan vecka, var fjärde vecka eller fyra gånger per år. 

För fritidshus sker hämtning varannan vecka under sommarperiod från och med den  
1 maj till och med den 30 september alternativt under hela året. 

Tilläggstjänster
Extra säck 
Hämtning av extra säck vid ordinarie hämtning. Extra säck ska vara märkt ”Extra avfall”.  
Kärlets lock ska vara stängt. Om den extra säcken hämtas utanför ordinarie tur  
tillkommer en framkörningsavgift.

Extra hämtning (budning)
Extra hämtning kan genomföras mot en extra avgift. Exempelvis kan fritidshus med 
sommarabonnemang få sitt kärl tömt vintertid. Om den extra hämtningen utförs  
utanför ordinarie tur tillkommer en framkörningsavgift.

Byte av kärl
För byte av kärl på kundens begäran utgår en avgift för kärlkostnad och utkörning.  
Avgift utgår inte om kärlet gått sönder vid tömning. 

Hämtning av grovavfall med servicebil
Grovavfall (skrymmande avfall) från hushåll, till exempel trädgårdsavfall eller  
deponirest i säck, kasserade kyl- och frysskåp, spisar, möbler, emballage kan hämtas  
mot avgift, efter beställning till WBAB:s kundservice. Avfallet ska vara märkt och utställt 
vid farbar väg.

Slam och latrin
Slam från slamavskiljare, slutna tankar och fettavskiljare
Tömning av slamavskiljare, slutna tankar, minireningsverk och fettavskiljare ska ske 
enligt föreskrifter om avfallshantering i Smedjebacken kommun. 

Slamavskiljare, slutna tankar och fettavskiljare ska vara lätt tillgängliga för tömning. 
Lock eller manlucka ska vara av lätt material och får inte vara övertäckt när tömning ska 
ske. Fastighetsinnehavaren ansvarar för anläggningens skötsel och underhåll.

Vid särskilda behov som avviker från ovan, kan extra man debiteras med kronor/gång 
enligt prisbilagan.

Ordinarie körtur innebär att man till WBAB anmält att man önskar återkommande 
slamtömning med en intervall av minst en gång per år.

Slamtömning som inte ingår i ordinarie körtur beställs via WBAB:s kundservice. En extra 
framkörningsavgift tillkommer, så kallad budning eller beställning.

Akut tömning kan beställas via WBAB:s kundservice eller WBAB:S beredskapspersonal. 
Med akut tömning menas tömning som måste utföras på samma dag som beställningen 
eller tömning på icke ordinarie arbetstid.
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Vid budning, beställning och akut tömning tillkommer alltid tömningsavgift beroende 
på brunnstyp.

Behandlingsavgift ingår i tömningsavgiften.

Vid bomkörning, när hinder förekommer så att tömning inte kan ske och som WBAB 
eller dess entreprenör inte råder över, debiteras särskild avgift. Efterföljande tömning 
betraktas som budning eller beställning.

Latrin i engångsemballage 
Latrinkärl köps och lämnas tillbaka när det är fyllt till återvinningscentralerna.  
Hämtning kan även ske efter beställning till WBAB:s kundservice. Latrinkärlet ska vara 
märkt med gul dekal som utlämnas i samband med köp av eller byte av latrinkärl för att 
det ska hämtas. 

Oförutsedd tjänst
I de fall tjänster utförs som inte finns upptagen i taxan på annan plats.

Allmänna bestämmelser
Kärl och fyllnadsgrad 
Kärlet får inte fyllas mer än att locket lätt kan stängas. Kärlet får inte vara så tungt att 
det blir uppenbara svårigheter att hämta avfallet. 

För överfullt kärl vid enstaka tillfälle faktureras dubbel behandlings- och tömnings- 
avgift. Vid återkommande överfullt kärl övergår abonnemanget till ett större kärl  
alternativt ytterligare ett kärl.

Hemkompost
Fastighetsägaren kan efter godkännande av miljö- och byggnadsnämnden anskaffa 
hemkompost för matavfall. Ordinarie hämtning sker av restavfallet (grönt kärl). 

Uppehåll i hämtning
För hushåll med uppehåll i hämtning utgår grundavgiften för aktuellt abonnemang.

Betalning
Avgiftsskyldighet gäller för samtliga fastighetsägare. Med fastighetsägare avses 
den som är fastighetsägare eller den som enligt 1 kap. 5 § fastighetstaxeringslagen 
(1979:1152) ska anses som fastighetsägare.

Betalningsmottagare är Barken Vatten & Återvinning AB. 

Fastighetsägaren är skyldig att uppge rätt uppgifter för debitering. Vid påträffande av 
fel uppgifter debiteras fastighetsägaren tre år tillbaka i tiden enligt preskriptionslagen.

Betalas debiterat belopp inte inom föreskriven tid, erläggs dröjsmålsränta enligt  
6 § Räntelagen från räkningens förfallodag tills dess betalning sker. Utöver detta  
tillkommer kravavgifter.

Förändringar i abonnemang
Förändringar av löpande abonnemang ska skriftligen anmälas till WBAB:s kundservice 
vid ägarbyte så fort som möjligt.

Ändring av taxor och avgifter
Ändringar av taxan beslutas av kommunfullmäktige i Smedjebacken kommun.
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Avfallstaxa för Smedjebackens kommun 2022 – prisbilaga

Antagen av kommunfullmäktige den      november 2021, §      . 
Gäller från och med den 
Avgifterna i avfallstaxan för år 2022 redovisas exklusive moms.

Abonnemangsavgifter

En- och tvåfamiljshus Avgift kronor/år (exkl. moms)

Grundavgift 982,40

Hämtnings- och  
behandlingsavgift

Restavfall 190 liter kärl, 
hämtning 26 ggr/år

1 118,40

Restavfall 190 liter kärl, 
hämtning 13 ggr/år

633,60

Restavfall 190 liter kärl, 
hämtning 4 ggr/år

298,40

Matavfall 140 liter kärl, 
hämtning 26 ggr/år

1 357,60

Fritidshus Avgift kronor/år (exkl. moms)

Grundavgift 637,60

Hämtnings- och  
behandlingsavgift,  
sommarperiod  
1 maj-30 september

Restavfall 190 liter kärl, 
hämtning 12 ggr/år

618,40

Matavfall 140 liter kärl, 
hämtning 12 ggr/år

626,40

Hämtnings- och  
behandlingsavgift, 
helår

Restavfall 190 liter kärl, 
hämtning 26 ggr/år

1 118,40

Matavfall 140 liter kärl, 
hämtning 26 ggr/år

1 357,60

2021-10-01
xxxx
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Gemensamt hämtställe

En- och tvåfamiljshus Avgift kronor/år (exkl. moms)

Grundavgift 982,40

Hämtnings- och behandlingsavgift 1 118,40

Fritidshus Avgift kronor/år (exkl. moms)

Grundavgift 637,60

Hämtnings- och behandlingsavgift,  
sommarperiod 1 maj-30 september

500,80

Hämtnings- och behandlingsavgift, helår 1 118,40

Delade kärl 

”Delar två” innebär att två fastigheter delar ett kärl och så vidare.

En- och tvåfamiljshus. Hämtning varannan vecka Avgift kronor/år (exkl. moms)

Grundavgift 982,40

Hämtnings- och  
behandlingsavgift
Hämtning varannan  
vecka

Restavfall 190 liter kärl, 
delar två

559,20

Restavfall 190 liter kärl, 
delar tre

372,80

Restavfall 190 liter kärl, 
delar fyra

278,40

Matavfall 140 liter kärl, 
delar två

679,20

Matavfall 140 liter kärl, 
delar tre

452,80

Matavfall 140 liter kärl, 
delar fyra

340,00

En- och tvåfamiljshus. Hämtning var fjärde vecka Avgift kronor/år (exkl. moms)

Grundavgift 982,40

Hämtnings- och  
behandlingsavgift
Hämtning var fjärde 
vecka

Restavfall 190 liter kärl, 
delar två

316,80

Restavfall 190 liter kärl, 
delar tre

211,20

Restavfall 190 liter kärl, 
delar fyra

158,40
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Fritidshus. Hämtning varannan vecka, sommarperiod Avgift kronor/år (exkl. moms)

Grundavgift 637,60

Sommarperiod  
1 maj-30 september
Hämtnings- och  
behandlingsavgift
Hämtning varannan 
vecka

Restavfall 190 liter kärl, 
delar två

308,80

Restavfall 190 liter kärl, 
delar tre

206,40

Restavfall 190 liter kärl, 
delar fyra

154,40

Restavfall 190 liter kärl, 
delar fem

124,00

Restavfall 190 liter kärl, 
delar sex

103,20

Matavfall 140 liter kärl, 
delar två 

313,60

Matavfall 140 liter kärl, 
delar tre

208,80

Matavfall 140 liter kärl, 
delar fyra

156,80

Fritidshus. Hämtning varannan vecka, helårshämtning Avgift kronor/år (exkl. moms)

Grundavgift 637,60

Fritidshus 
Helårshämtning
Hämtnings- och  
behandlingsavgift
Hämtning varannan 
vecka

Restavfall 190 liter kärl, 
delar två

559,20

Restavfall 190 liter kärl, 
delar tre

372,80

Restavfall 190 liter kärl, 
delar fyra

278,40

Matavfall 140 liter kärl, 
delar två 

679,20

Matavfall 140 liter kärl, 
delar tre

452,80

Matavfall 140 liter kärl, 
delar fyra

340,00
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Flerbostadshus

Flerbostadshus Avgift kronor/år (exkl. moms)

Grundavgift Per lägenhet och år 688,00

Hämtnings- 
och  
behandlings-
avgift

Hämtning var  
fjärde vecka 

Restavfall 660 liter 2 292,00

Hämtning  
varannan 
vecka

Matavfall 140 liter
Restavfall 190 liter
Restavfall 660 liter

1 357,60
1 118,40
4 554,40

Hämtning  
1 gång/vecka

Matavfall 140 liter
Restavfall 190 liter
Restavfall 370 liter
Restavfall 660 liter

2 732,00
2 236,80
9 082,40
9 170,40

Hämtning 
2 gånger/
vecka

Matavfall 140 liter
Restavfall 190 liter
Restavfall 660 liter

5 464,00
4 474,40
18 340,00

Hämtning  
3 gånger/
vecka

Matavfall 140 liter
Restavfall 190 liter
Restavfall 660 liter

8 142,40
6 712,00
27 510,40

Dragväg Per kärl och påbörjat 10 meters 
intervall

27,20

Hämtnings- och behandlingsavgift för krantömmande mark- och  
underjordsbehållare 

Flerbostadshus Avgift kronor/år (exkl. moms)

Grundavgift Per lägenhet och år 688,00

Avfallsfraktion Volym, m3 Avgift, kronor/tömning (exkl. moms)

Restavfall 0,2-1
1,1-3
3,1-5

268,00 kronor exkl. insatssäck
535,20 kronor exkl. insatssäck
878,40 kronor exkl. insatssäck

Matavfall 0,2-0,5
0,51-1

164,00 kronor exkl. insatssäck
327,20 kronor exkl. insatssäck
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Verksamheter

Verksamheter helårshämtning Avgift kronor/år (exkl. moms)

Grundavgift verksamhet helår 588,80

Hämtnings- 
och  
behandlings-
avgift
Helårs- 
hämtning

Hämtning var  
fjärde vecka

Restavfall 660 liter 2 292,00

Hämtning  
varannan 
vecka

Matavfall 140 liter
Restavfall 190 liter
Restavfall 660 liter

1 357,60
1 118,40
4 554,40

Hämtning 1 
gång/vecka

Matavfall 140 liter
Restavfall 190 liter
Restavfall 370 liter
Restavfall 660 liter

2 732,00
2 236,80
9 082,40
9 170,40

Hämtning  
2 gånger/
vecka

Matavfall 140 liter
Restavfall 190 liter
Restavfall 660 liter

5 464,00
4 474,40
18 340,00

Hämtning 3 
gånger/vecka

Matavfall 140 liter
Restavfall 660 liter

8 142,40
27 510,40

Dragväg Per kärl och påbörjat 10 meters 
intervall

27,20

Verksamheter säsongshämtning Avgift kronor/år (exkl. moms)

Grundavgift verksamhet säsong 294,40

Hämtnings- 
och  
behandlings-
avgift
Säsongs-
hämtning

Hämtning var 
fjärde vecka

Restavfall 660 liter 1 145,60

Hämtning  
varannan 
vecka

Matavfall 140 liter
Restavfall 190 liter
Restavfall 660 liter

679,20
559,20
2 277,60

Tömning  
1 gång/vecka

Matavfall 140 liter
Restavfall 190 liter
Restavfall 370 liter
Restavfall 660 liter

1 366,40
1 118,40
4 541,60
4 585,60

Tömning  
2 gånger/
vecka

Matavfall 140 liter
Restavfall 190 liter
Restavfall 660 liter

2 732,00
2 237,60
9 170,40

Tömning 3 
gånger/vecka

Matavfall 140 liter
Restavfall 660 liter

4 071,20
13 755,20

Dragväg Per kärl och påbörjat 10 meters 
intervall

27,20
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Hämtnings- och behandlingsavgift för krantömmande mark- och 
underjordsbehållare 

Verksamheter helårshämtning Avgift kronor/år (exkl. moms)

Grundavgift 588,80

Avfallsfraktion Volym, m3 Avgift, kronor/tömning (exkl. moms)

Restavfall 0,2-1
1,1-3
3,1-5

268,00 kronor exkl. insatssäck
535,20 kronor exkl. insatssäck
878,40 kronor exkl. insatssäck

Matavfall 0,2-0,5
0,51-1

164,00 kronor exkl. insatssäck
327,20 kronor exkl. insatssäck

Tilläggstjänster

Extra hämtning inom 
ordinarie tur

Matavfall kärl 140 liter
Restavfall kärl 190 liter
Restavfall kärl 370 liter
Restavfall kärl 660 liter
Extra hämtning per m3
Säck 160 liter

58,40 kronor/kärl (exkl. moms 
43,20 kronor/kärl (exkl. moms 
173,60 kronor/kärl (exkl. moms) 
174,40 kronor/kärl (exkl. moms)
316,00 kronor/m³ (exkl. moms) 
77,60 kronor/säck (exkl. moms)

Extra hämtning utanför 
ordinarie tur 
Framkörningsavgift

829,60 kronor/gång (exkl. moms)

Oförutsedd tjänst 1 658,40 kronor/gång (exkl. moms)

Byte av kärl på  
kundens begäran
Kärlkostnad tillkommer 
enligt prislista

1 044,00 kronor/gång (exkl. moms

Hämtning av grovavfall och trädgårdsavfall med servicebil
Tjänsterna erbjuds till privata hushåll.

Hämtning av grovavfall 
och trädgårdsavfall

1 044,00 kronor/gång (exkl. moms)

Grovavfall för extra 
man tillkommer

595,20 kronor/gång (exkl. moms)
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Slam från slamavskiljare och slutna tankar med mera

Ordinarie tur
Tömning minst en gång 
per år enligt körturlista

Tömnings- och behandlingsavgift upp till 3,0 m³: 
1 283,20 kronor/tömning (exkl. moms)
Tömnings- och behandlingsavgift 3,1-6,0 m³: 
1 958,40 kronor/tömning (exkl. moms)
Tillkommer för ytterligare m³: 326,40 kronor/m3 
(exkl. moms)
Tömnings- och behandlingsavgift BDT-brunn i samband 
med tömning av sluten tank: 622,40 kronor/tömning  
(exkl. moms)
Tömnings- och behandlingsavgift enbart BDT-brunn: 
980,00 kronor kronor/tömning (exkl. moms)

Minireningsverk Tömnings- och behandlingsavgift upp till 3,0 m³: 
1 488,00 kronor/tömning (exkl. moms)
Tömnings- och behandlingsavgift 3,1-6,0 m³: 
1 992,00 kronor/tömning (exkl. moms)
Spolning i samband med tömning av minireningsverk: 
958,40 kronor/gång (exkl. moms)

Fosforfällor Hämtning av förbrukat material från fosforfälla: 
2 396,80 kronor/gång (exkl. moms)

Budning/beställning 
utanför ordinarie tur
Tömningsavgift 
tillkommer

Vid budning, tömning inom tre arbetsdagar: 
792,00 kronor/gång (exkl. moms)

Akutavgift
Tömningsavgift 
tillkommer

Vid utryckning på icke ordinarie arbetstid, samt vid 
tömning samma dag som beställning:  
2 037,60  kronor/gång (exkl. moms)

För extra man 
tillkommer

516,00 kronor/gång (exkl. moms)

Bomkörning Tömning som ej kan utföras och renhållaren inte råder 
över: 479,20 kronor/gång (exkl. moms)

Latrin

Latrin lämnad vid återvinningscentral
Behållare inklusive behandling

226,40 kronor/behållare (exkl. moms)

Latrin hämtning vid fastighet
Behållare inklusive hämtning och 
behandling

1 524,80 kronor/behållare (exkl. moms)
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Fettavskiljare

Tömning av fettavskiljare Tömnings- och behandlingsavgift 1 m³: 
1 723,20 kronor/tömning  (exkl. moms)
Tillkommer för ytterligare m3: 
811,20 kronor/m3

Budning/beställning utanför ordinarie tur
Tömningsavgift tillkommer

Vid budning, tömning inom tre arbets- 
dagar: 792,00 kronor/gång (exkl. moms)

Övriga avgifter

Oförutsedd tjänst 1 658,40 kronor/gång (exkl. moms)
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§ 151 Dnr 2021/00169  

Partistöd 2022 samt redovisning 2020 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige   

Partistöd för år 2022 utbetalas till samtliga partier som finns representerade i 

kommunfullmäktige i Smedjebackens kommun, i 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 2021 har samtliga politiska partier i kommunfullmäktige lämnat 

redovisningar för sina verksamheter under 2020, i enlighet med det lokala 

regelverket. Partistöd för innevarande år har betalts ut halvårsvis.  

_____ 

Beslutsunderlag 

Redovisningar partistöd 

Arbetsutskottet 2021-10-26 § 85 
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§ 133 Dnr 2020/00510  

Motion (M) om upprättande av strategisk 
lokalförsörjningsplan för Smedjebackens kommun 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Motionen anses besvarad.       

Ärendebeskrivning 

Lotta Gunnarsson (M) har lämnat in en motionsskrivelse om upprättande av 

strategisk lokalförsörjningsplan för Smedjebackens kommun.  

I motionen yrkas att via extern konsult upprätta strategisk 

lokalförsörjningsplan för hela kommunen.  

Yttrande 

Intentionen i motionen visar på viktiga områden som är avgörande för en 

god och effektiv lokalförsörjningsplanering av kommunens hela bestånd av 

lokaler. Framtida behov behöver vara tydligt och ekonomiska analyser som 

bidrar till goda ställningstaganden för kommunen.  

Ett pågående arbete finns för att ta fram en gemensam strategisk 

lokalförsörjningsplan. Tekniska kontoret har fått uppdrag att ta fram en 

lokalutredning gällande grundskolebyggnaderna (Tfu § 85 Dnr 2015.268). 

Lokalutredningen för grundskolorna syfte är att göra en nulägesanalys av 

Smedjebackens kommuns grundskolelokaler vad gäller lokalernas skick, 

standard och arbetsmiljö för elever och personal. Utredningen skall även 

utgöra underlag för kommunens framtida planering för underhåll, 

investeringar, drift skötsel och förvaltning av lokaler, byggnader och 

utemiljöer såväl tekniskt som ekonomiskt. Byggnadernas energi- och 

miljöstatus försöker vi här belysa med framtagning av bl a nyckeltal som kan 

omsättas i beslut och genomförande.  

Att få en gemensam förståelse för kommande lokalbehov är viktigt. I 

samband med lokalförändringar i kommunen utreds de enskilda objekten på 

ett likartat sätt. Nämnas kan utvecklingen av Herosområdet och Allégården. 

Under våren 2021 har ett gemensamt kommunalt övergripande arbete inletts 

kring generella renoveringsbehov i samtliga förvaltningar och hur 

kostnaderna för avskrivningar ska aktiveras.  

Med bakgrund i ovanstående resonemang finns det inget ytterligare behov av 

framtagande av strategisk lokalförsörjningsplan med konsultstöd. 

Sammanställning och redovisning av kommande behov kan dock göras på ett 

mer utförligt sätt. Samhällsbyggnadsförvaltningen bör därför tydliggöra 
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kommunens lokalförsörjningsplan, baserat på kommunens behov, i samband 

med kommande budgetplanering.    

Yrkanden 

Lotta Gunnarsson (M) yrkar bifall till motionen. 

Ingemar Hellström (S) yrkar bifall till samhällsbyggnadsutskottets förslag.  

Efter framställd proposition mellan Lotta Gunnarssons förslag och 

samhällsbyggnadsutskottets förslag förklarar ordförande att 

kommunstyrelsen beslutar i enlighet med samhällsbyggnadsutskottets 

förslag.     

_____ 

Beslutsunderlag 

Motion daterad 2020-09-23 

Samhällsbyggnadsutskottet 2021-09-21 § 87   
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 Kommunfullmäktige 

Motion om införskaffande av lekredskap för 
funktionsnedsatta på kommunala lekplatser (SD) 

Förslag till beslut 

Motionen remitteras till kommunstyrelsen för yttrande.       

Ärendebeskrivning 

Sverigedemokraterna har lämnat in en motionsskrivelse om att kommunen 

införskaffar lekredskap för funktionsnedsatta på kommunala lekplatser.  

Sverigedemokraterna yrkar att kommunen: 

- undersöker rullstolsgungor till olika kommunala lekplatser, 

- undersöker ytterligare lekredskap för barn med funktionsvariation  

till olika kommunala lekplatser,  

- undersöker matta för framtillgänglighet med rullstol till kommunala 

lekplatser.     

Beslutsunderlag 

Motion inlämnad 2021-10-25  
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 Kommunfullmäktige 

Avsägelse från uppdraget som ledamot i 
hjälpmedelsnämnden 

Förslag till beslut 

1. Avsägelsen beviljas.  

2. Ny ledamot i Hjälpmedelsnämnden i Dalarna utses.     

Ärendebeskrivning 

Monica Forsgren (S) har lämnat in avsägelse från uppdraget som ledamot i 

den gemensamma hjälpmedelsnämnden.      

Beslutsunderlag 

Avsägelse inkommen 2021-09-22  

 

Beslutet ska skickas till 

Hjälpmedelsnämnden i Dalarna 

Omsorgsnämnden 



 

 
 

 
 
 

 
Kansliavdelningen 
Mona Hyttsten, 0240-660117 
mona.hyttsten@smedjebacken.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2021-11-12 
Referens 

KS102 2021/00482 

  

 

 Kommunfullmäktige 

Avsägelse nämndeman (S) 

Förslag till beslut 

1. Avsägelsen beviljas.  

2. Ny nämndeman utses.     

Ärendebeskrivning 

Åsa Engberg (S) har lämnat in en avsägelse från uppdraget som nämndeman 

från den 1 januari 2022.   

Beslutsunderlag 

Avsägelse inkommen 2021-10-31  
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 Kommunfullmäktige 

Delgivningar 

Förslag till beslut 

Delgivningarna tas emot och läggs till handlingarna.      

Ärendebeskrivning 

- VBU:s delårsrapport 2021-08-31 

- VBU:s revisorer - Granskning av VBU:s delårsrapport 2020-08-31 

- Familje- och utbildningsnämndens beslut 2021-09-16 § 70, gällande 

rapportering av icke verkställda beslut och avbrott enligt 4 kap 1 § SoL,  

2:a kvartalet 2021 IFO 

- Omsorgsnämndens beslut 2021-09-15 gällande rapportering av icke 

verkställda beslut enligt 4 kap 1 § SoL samt 9 ½ LSS avseende 2:a 

kvartalet 2021.  

- Länsstyrelsen Dalarnas beslut 2021-09-28 om att utse ny ersättare i 

kommunfullmäktige efter Albetol Mohamed (S) 

Ny ersättare: Daniel Lundberg (S) 

- Länsstyrelsen Dalarnas beslut 2021-09-28 om att utse ny 

ledamot/ersättare i kommunfullmäktige efter Linus Karlén. 

Ny ledamot: jan Gustavsson (C) 

Ny ersättare: karin Johansson (C)        

 


