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§ 14 Dnr 46604  

Information från Visit Dalarna 

Samhällsbyggnadsutskottets beslut 

Informationen tas emot och läggs till handlingarna.  

Ärendebeskrivning 

Jonas Rosén och Charlotte Blum från Visit Dalarna informerar om  

Visit Dalarnas verksamhet. Visit Dalarna har det regionala uppdraget  

att marknadsföra och sälja besöksregionen Dalarna nationellt och 

internationellt. Bolaget har utvecklingsansvar såväl regionalt som lokalt  

och har ett tydligt och utvecklat samarbete med företagen i besöksnäringen.  

På grund av covidpandemin är Visit Dalarna även behjälpliga när det gäller 

tolkning och delning av myndighetsinformation, stöd och rådgivning. Det 

innebär att Visit Dalarna anlitar konsulter för att genomföra olika insatser 

och erbjuder företagen inom besöksnäringen att delta i de insatser som de 

känner behov av. 

_____ 
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§ 15 Dnr 2021/00026  

Underhållsbudget 2021  

Samhällsbyggnadsutskottets beslut 

Informationen godkänns.  

Ärendebeskrivning 

Samhällsbyggnadsutskottet beslöt den 26 januari 2021 att återremittera 

förslaget till underhållsbudget för 2021. Tekniska avdelningen fick uppdrag 

att undersöka möjligheten att frigöra ytterligare medel till underhåll. 

Tekniska avdelningens budget har år 2020 och bakåt varit 

underkompenserad gällande poster för övrig drift där verksamheten haft 

kostnader men med motsvarande låg eller obefintlig budget. För 2020 

innebar det att underhållsarbeten stoppades för att parera det förväntade 

underskottet som prognostiserats för 2020. 

Inför 2021 har ett omfattande budgetarbete gjorts vilket inneburit att budget 

har fördelats på konton där verksamheten har kostnader för den löpande 

driften av verksamheten. Det tillsammans med minskade intäkter på grund 

av tomställande av lokaler samt diverse hyresrabatter externt har påverkat 

den del som skulle avsättas till underhåll av kommunens fastigheter. 

Underskottet på underhåll för 2021 uppgår till 2 500 000 kr. 

Uppdraget till verksamheten har varit att se över möjligheter till att återställa 

den förlorade nivån på underhåll. Återställande av budgeten består av 

följande delar: 

Stegelbacken – 901 tkr (intäkten belastar projekt Röda Berga) 

Berga gård – 134 tkr (planerad försäljning 2021) 

Uvbergsbacken – 210 tkr (avsatta föreningsbidrag på Fritid för elkostnader 

för Uvbergsbacken där tekniska står för kostnaden. Förslag att överföra 

medel från fritid till tekniska) 

Ovanstående medel fördelas om i budget och förstärker posten underhåll 

med 1 245 000 kr. Nivån på budgeten för underhåll uppgår då till  

11 887 000 kr. 

Utöver det så får tekniska avdelningen ta i anspråk avsatta medel på finansen 

som hänger ihop med överavskrivningar som kommunen gjort på 

anläggningar tidigare år. Dessa överavskrivningar läggs tillbaka med  

1 800 000 kr per år. En del av dessa medel ska användas till ökade kostnader 

för tekniska gällande aktivering av investeringar där det inte går att hämta 

hem med motsvarande intäkter. 
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Dessa medel rekvireras (men inte budgeteras) från finansen och tillåter 

verksamheten att öka sina kostnader med motsvarande. Utöver 

kompensation för kapitalkostnader kan posten underhåll förstärkas och 

tillåtas att använda ytterligare 1 200 000 kr. 

 Budget Tilläggsanslag Total UH budget 2021 

Fastighet      6 459 948              2 000 000                         8 459 948     

Gata      2 189 058              2 000 000                         4 189 058     

Park          437 993                              437 993     

      9 087 000              4 000 000                      13 087 000     

 

_____ 

Beslutsunderlag 

Sammanställning budgetutfall tekniska 2018-2021 

UH-Budget 2021 

Tekniska chefens tjänsteskrivelse 
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§ 16 Dnr 2021/00027  

Revidering underhållsplaner gata, fastighet och park 
2021 

Samhällsbyggnadsutskottets beslut 

1. Underhållsplan för gata 2021 godkänns. 

2. Underhållsplan för fastighet 2021 godkänns. 

3. Underhållsplan för park/fastighet yttre 2021 godkänns.       

Ärendebeskrivning 

Med anledning av att underhållsbudgeten för tekniska avdelningen har 

räknats upp har nya förslag till underhållsplaner för gata, fastighet och 

park/fastighet yttre upprättats.  

_____ 

Beslutsunderlag 

Underhållsplaner gata, fastighet och park/fastighet yttre     
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§ 17 Dnr 2021/00078  

Överföring av investeringsmedel från 2020 till 2021 

Samhällsbyggnadsutskottets beslut 

Överföring av investeringsmedel från 2020 till 2021 godkänns.  

Ärendebeskrivning 

Kvarvarande investeringsmedel från 2020 där arbeten är pågående eller inte 

påbörjats behöver överföras till 2021.  

Följande summor gäller för respektive område fördelat på anläggning per 

avdelning samt inventarier: 

Anläggning Fastighet:   5 161 584 

Anläggning Park:   1 576 918 

Anläggning Gata:   7 724 953 

Totalt anläggningar:  14 463 455 

Inventarier KS/SBF:       350 000 

Inventarier FUN:    1 200 000 

Totalt inventarier:   1 550 000 

Inventarier avser inköp av höjdfordon till räddningstjänsten som ej 

genomfördes 2020 men blir av 2021. Inventarier för FUN avser inköp till 

nya förskolan Strandängen som ej kunnat genomföras 2020 på grund av 

försening i byggprocessen.     

_____ 

Beslutsunderlag 

Tabell med investeringsobjekt 

Tekniska chefens tjänsteskrivelse 

 

 



 
 
 
 
 

Samhällsbyggnadsutskottet 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

8(19) 

Sammanträdesdatum 

2021-02-23 
 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 18 Dnr 2021/00073  

Investeringsmedel gång- och cykelvägar 

Samhällsbyggnadsutskottets beslut 

1. 335 000 kronor anslås från investeringsmedel GC-vägar till Gubbovägen  

2. 175 000 kronor anslås från investeringsmedel GC-vägar till 

Perhindersbo.  

Ärendebeskrivning 

Smedjebackens kommun ansökte 2020-04-17 om statlig medfinansiering för 

att bygga gång- och cykelväg från Risbovägen in mot Theas väg i 

Morgårdshammar i 3 olika etapper, samt upprutning och asfaltering av gång- 

och cykelvägen Perhindersbo till Söderbärke. Trafikverket beviljade 

ansökningarna med 50 % av totala byggkostnaderna.  

GC-vägen Gubbovägen total kostnad 670 000 kr, GC-väg Perhindersbo total 

kostnad 350 000 kr.  

Byggnationen ska vara klar och slutredovisad senast 2021-11-30.    

_____ 

Beslutsunderlag 

Gatuchefens tjänsteskrivelse 
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§ 19 Dnr 2021/00085  

Nytt tak Folkets Hus Söderbärke 

Samhällsbyggnadsutskottets beslut 

650 000 kronor anslås från ospecificerade investeringsmedel fastighet 2021 

för byte av delar av yttertak Söderbärke Folkets Hus.      

Ärendebeskrivning 

Delar av yttertaket på Folkets Hus Söderbärke är undermåligt och 

återkommande läckage uppstår. För att säkra framtida funktionalitet på 

byggnaden bör delar av yttertaket bytas ut. Åtgärden avser halva högdelen 

och entrétak. Den andra halvan av högdelen är åtgärdad sedan tidigare. 

Beräknad kostnad 650 000 kronor.  

_____ 

Beslutsunderlag 

Fastighetschefens tjänsteskrivelse 
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§ 20 Dnr 2021/00076  

Utveckling Söderbärke centrum 

Samhällsbyggnadsutskottets beslut 

1. Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att utifrån föreslagen 

strategi arbeta för en helhetslösning av Söderbärke centrum. 

2. Uppdraget avgränsas till att i första hand beröra markerat fokusområde.    

Ärendebeskrivning 

I Söderbärke centrum finns flera utvecklingsområden. Genom att ta ett 

samlat grepp om utvecklingen i centrum kan viktiga utvecklingsområden 

planeras beroende av varandra så att helhetslösningen blir bästa tänkbara. 

Det handlar bland annat om att samordna processer som berör ny GC-väg, 

förändring av infart Parkvägen, rustning av park Trekanten såväl som att ta 

fram byggklara villatomter och ge underlag för nya enfamiljs- och 

flerfamiljshus. Dessutom behöver gällande fördjupad översiktsplan för 

Söderbärke tätort ersättas. 

_____ 

Beslutsunderlag 

Strategi för Söderbärke centrum  

Fokusområde strategi Söderbärke centrum 

Samhällsbyggnadschefens tjänsteskrivelse 
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§ 21 Dnr 2020/00285  

Granskning av detaljplan för del av Smedjebacken 3:1, 
vattenparken 

Samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Granskningshandlingarna gällande detaljplan för del av Smedjebacken 3:2, 

vattenpark godkänns.   

Ärendebeskrivning 

Miljö- och byggnadsnämnden beslöt 2021-02-10 att göra detaljplanen för del 

av Smedjebacken 3:1, vattenparken tillgänglig för granskning. 

Syftet med detaljplanen är att anlägga en spillvattenvåtmark och till det 

använda renat avloppsvatten som idag går ut till recipient från reningsverket. 

Detaljplanen syftar till att klarlägga våtmarkens utsträckning och utformning 

samt att säkerställa användningen. Våtmarken ska så småningom 

implementeras i reningsverkets reningsprocess då nytt tillstånd för 

reningsverket söks. 

Planförslaget bedöms vara förenligt med Smedjebackens kommuns 

översiktsplan och upprättas med standardförfarande. 

Miljö- och byggnadsnämnden har bedömt att miljöpåverkan inte kan antas 

bli så betydande att en strategisk miljöbedömning behöver göras.  

Kommunens yttranden via tekniska avdelningen gällande vattenparkens 

eventuella påverkan på dels nya förskolan samt friluftslivet har belysts i 

planbeskrivningen. Även frågan om vattenparkens påverkan på väg 635  

samt hur angöringsvägar till området är planerade har beskrivits.    

_____ 

Beslutsunderlag 

Planbeskrivning 

Plankarta 

Samrådsredogörelse 
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§ 22 Dnr 2021/00072  

Kostnadsfri tillgång på mensskydd 

Samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

1. Mensskydd ska tillhandahållas avgiftsfritt på alla kommunala toaletter.   

2. 100 000 kronor anslås från kommunstyrelsen förfogandemedel 2021. 

3. Utvärdering ska göras under hösten för att få fram ett budgetunderlag 

för kommande år.     

Ärendebeskrivning 

Smedjebackens kommun ska vara en kommun för alla. En kommun där 

människors lika värde genomsyrar samtliga arbetsplatser och där varje 

medarbetare och förtroendevald bemöts med respekt. Smedjebackens 

kommuns värdegrund, med ledorden välkomnande, engagemang, trygghet 

och framtidstro, ska efterlevas av samtliga arbetsplatser och ligger till grund 

för all verksamhet inom kommunen.  

Genom att erbjuda mensskydd i kommunens verksamheter stärks 

jämställdhetsperspektivet och skillnaden mellan män och kvinnor minskar. 

Att vara en kommun för alla har också sitt avstamp i barnrättsperspektivet. 

Som ung kvinna är det inte alltid lätta att prata om eller berätta för någon 

annan, att ens kropp förändras. Möjligheten med tillgången till mensskydd i 

verksamheten kan minska den anspänningen. 

För att kunna erbjuda mensskydd kommer varje toalett utrustas med 

dispenser där tre olika typer av mensskydd ska finnas: binda, tampong samt 

trosskydd. På de kommunala arbetsplatserna och i berörda skolor finns det ca 

450 toaletter som städas av medarbetare från Bärkehus. Varje toalett utrustas 

dispensrar och fylls på i samband med städning. Att erbjuda mensskydd till 

våra anställda och besökare bör kunna ske på samma sätt som kommunen 

tillhandahåller toalettpapper, tvål och handtorkpapper.    

Beräkningsgrund 

Att beräkna kostnaden beror på olika förutsättningar. Förbrukningen är inte 

enkelt att bedöma dessutom finns initiala kostnader för behållare och 

montering. En uppskattning baserar sig på att ca 400 kvinnor berörs och 

beräknad på normala menscykler betyder behov av mensskydd på arbetet 

eller i skolan vid ca 10 perioder per år. Förutom det tillkommer att besökare 

av verksamheterna kommer använda möjligheten. Kostnad för 

förbrukningsmaterialet beräknas till 50 000 kronor.  
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I ett inledande arbete behöver dessutom 450 dispensrar köpas in och 

monteras till en beräknad kostnad av 50 000 kronor. Inför 2022 års 

budgetplanering finns ytterligare underlag för att reglera kostnaderna baserat 

på faktisk användning. 

Total kostnad för 2021: 100 000 kronor.     

_____ 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadschefens tjänsteskrivelse 
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§ 23 Dnr 2020/00093  

Uppföljning internkontrollplan 2020 kommunstyrelsens 
samhällsbyggnadsförvaltning 

Samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Uppföljning av internkontrollplanen för 2020 godkänns. 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde den 10 mars 2020 om 

internkontrollplan för samhällsbyggnadsförvaltningen 2020. De ingående 

kontrollmomenten har i anslutning till bokslutet nu följts upp. 

Rapporterna visar att flertalet områden har fungerande rutiner men till viss 

del behöver utvecklas vidare.     

Process/rutin Kontrollmoment Resultat 

Säkerställande av 

kommunens 

hyresintäkter 

 

Följa upp betalning Rutinen har brister 

Rutiner för återsökning 

av integrationsmedel 

 

Kontroll av rätt 

återsökning 

Rutinen har brister 

Tillsyn 

Räddningstjänsten 

Att tillsyn genomförs Rutinen fungerar men 

är svåra att genomföra 

under pandemin 

Fakturering tillsyn 

räddningstjänsten  

Kontroll att tillsyn 

faktureras 

Rutinen fungerar 

Inköp 

Näringslivsavdelningen 

 

Att inköp görs där 

kommunen har avtal 

Rutinen fungerar 

Inköp Tekniska 

avdelningen 

 

Att inköp görs där 

kommunen har avtal 

Rutinen fungerar  

Inköp Kostavdelningen Att inköp görs där 

kommunen har avtal 

Rutinen fungerar 

 

_____ 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadschefens tjänsteskrivelse 

Kontrollrapporter enligt internkontrollplan 2020 

 



 
 
 
 
 

Samhällsbyggnadsutskottet 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

15(19) 

Sammanträdesdatum 

2021-02-23 
 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 24 Dnr 2021/00068  

Internkontrollplan 2021 kommunstyrelsens 
samhällsbyggnadsförvaltning 

Samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Internkontrollplan för år 2021 godkänns. 

Ärendebeskrivning 

Förslag till internkontrollplan har tagits fram för kommunstyrelsens 

samhällsbyggnadsförvaltning. Internkontrollplanen är upprättad för att 

kontrollera utvalda delar av förvaltningens arbete och för att säkerställa att 

arbetet utförs korrekt. 

Internkontroll år 2021 inriktar sig på områdena säkerställande av intäkter, 

kontroll av tillsyn samt rutiner för inköp.     

_____ 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadschefens tjänsteskrivelse 

Internkontrollplan 2021 
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§ 25 Dnr 2020/00102  

Redovisning av byutvecklingsmedel 2020 

Samhällsbyggnadsutskottets beslut 

Rapporten tas emot och läggs till handlingarna.  

Ärendebeskrivning 

Fritidschef Siw Östlund har upprättat redovisning av anslagna 

byutvecklingsmedel 2020. 

Under 2020 anslogs 500 000 kronor för byutveckling. Syftet med 

byutvecklingsmedel är att stärka byföreningarnas ideella tid, medel och  

kraft för att utveckla det som anses viktigt.   

Fritidsavdelningen har tillsammans med näringslivsavdelningen ansvarat  

för ansökningarna från föreningarna. Ansökningarna har inkommit löpande 

under året.   

Ansökningar upp till 20 000 kronor har i samverkan bedömts och beslutats 

av näringslivschef och fritidschef och ansökningar för belopp högre än  

20 000 kronor har beslutats av samhällsbyggnadsutskottet. 

Redovisning av beviljade investeringsobjekt har skett fortlöpande till 

samhällsbyggnadsutskottet. 

_____ 

Beslutsunderlag 

Rapport bymiljonen 2020 
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§ 26 Dnr 2021/00069  

Byutvecklingsmedel 2021 

Samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

500 000 kronor anslås från kommunstyrelsens förfogandemedel 2021 för  

att användas till föreningar för byutveckling enligt fastställda kriterier.  

Ärendebeskrivning 

Kommunens byföreningar, och andra ideella föreningar i byarna, 

kännetecknas av ett stort engagemang där mycket ideell tid, medel och kraft 

läggs ned i olika projekt. Projekt som består av allt från renovering och 

upprustning av bystugor och gemensamma ytor, badplatser till 

vandringsleder och fiske. Föreningarna med dess medlemmar är dem som 

känner sin by och närmiljö bäst och vet vilka behov som finns av investering 

för att skapa utveckling och en trivsammare miljö.  

För att stötta föreningarnas utvecklingsarbete så infördes 2019 medel för 

byutveckling. 500 000 kronor avsattes och föreningarna kunde söka medel 

för sina olika utvecklingsprojekt enligt uppsatta riktlinjer. Under 2020 så 

utfördes liknande projekt och erfarenheterna från det är mycket goda. 

Rapport över 2020-års byutveckling bifogas. 

Medel för byutveckling ska vara enkelt för föreningarna att ansöka om. 

Ansökan ska innehålla en kort projektbeskrivning, kalkyl samt underskrift av 

föreningens ordförande och sändas in till Fritidschef. Ansökningar upp till 

20 000 kr bedöms och beslutats sedan av näringslivschef och fritidschef. 

Ansökningar för belopp högre än 20 000 kr beslutats av 

Samhällsbyggnadsutskottet.  

Ansökningsförfarande och prioriteringar av projekt bedöms enligt 

kriterierna: 

- Medfinansiering av större projekt där annan aktör är medfinansiär 

- Nytänkande och stärkt investering och verksamhet  

- Samhällsnytta (medlemmar, medborgare och besökare) 

- Sysselsättning   

_____ 

Beslutsunderlag 

Fritidschefens tjänsteskrivelse 

Rapport byutveckling 2020   
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§ 27 Dnr 2021/00070  

Sommarkul 2021 

Samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Frågan lämnas öppen.  

Ärendebeskrivning 

Under sommaren 2020 genomfördes Sommarkul för kommunens barn  

och unga.  

Med det goda utfallet av aktiviteter och deltagandet så hoppas 

fritidsavdelningen att Sommarkul ska kunna planeras in även under 2021.  

I Sommarkul ska inflytande och delaktighet samt ungas hälsa prioriteras och 

i och med Sommarkul så nås många mål i handlingsplanen för kommunens 

barn och unga. Speciellt viktigt är detta under sommaren 2021, då pandemin 

gör att fler ska semestra hemma.   

Syftet med Sommarkul 2021 

- Ett koncept med sommarlovsaktiviteter som under år 2021 löper från 

skolavslutning till Augustifesten (Augustifesten ställdes dock in 2020 

p.g.a. Covid-19) och innefatta en massa skoj för sommarlovslediga barn 

och unga.  

- Sommarkul ska ledas av en fritidsledare som till sin hjälp har 

feriearbetare. Feriearbetarna ska medverka och leda lovaktiviteterna, i 

samråd med fritidsledare. De ska delge sina intressen, kunskaper och 

erfarenheter och vara goda förebilder för barn och unga.  

- Fritidsledare ska tillsammans med feriearbetare, föreningar och andra 

aktörer planera och utföra aktiviteter utomhus (och ev. inomhus vid 

oväder) vid olika anläggningar såsom idrottsplatser, badplatser, hamnen, 

utegym och Söderbärkeparken.  

- Sommarkul ska vara ambulerande och utgå från Herosfältet i 

Smedjebacken och Folkets Hus i Söderbärke (vissa planerade veckor).  

- Sommarkul ska ha ett så brett utbud av aktiviteter som möjligt inom 

områdena kultur och fritid.  

_____ 

Beslutsunderlag 

Fritidschefens tjänsteskrivelse 

Bilaga 1 – Rapport Sommarkul 2020                       
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§ 28 Dnr 2021/00092  

Anställning av arbetsmarknads- och integrationschef 

Samhällsbyggnadsutskottets beslut 

1. Kathrine Abrahamsen anställs som chef för arbetsmarknads- och 

integrationsavdelningen. 

2. Anställningen gäller tillsvidare.      

Ärendebeskrivning 

Tjänsten som chef för arbetsmarknads- och integrationsavdelningen har varit 

utlyst och rekryteringsarbete har genomförts.  

Ett stort antal sökande har visat intresse för tjänstens innehåll och de 

utvecklingsfrågor som avdelningen står inför.  

Efter genomförd rekryteringsprocess föreslås att Kathrine Abrahamsen 

anställs som chef för arbetsmarknads- och integrationsavdelningen. 

Rekryteringsgruppen och de fackliga organisationerna är överens om 

rekryteringen.            

_____ 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadschefens tjänsteskrivelse 

 

 


