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§ 25 Dnr 2022/00008  

Budgetuppföljning 2022 kommunstyrelsens 
samhällsbyggnadsförvaltning 

Samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Budgetuppföljning för kommunstyrelsens samhällsbyggnadsförvaltning per 
sista februari 2022 godkänns.  

Ärendebeskrivning 
Tkr 2022-02-

28 
     

 Ackumulerat period  Helår   

 Budget Utfall Avvikelse Budget Prognos Avvikelse 

Teknik inkl. kapitalkostn. 5 748 4 562 1 185 34 487 34 487 0 

varav Fastigheter & idrott 1 092 2 940 -1 848 6 554 6 554 0 

varav Gator och vägar 3 490 1 125 2 365 20 942 20 942 0 

varav Park 1 165 357 808 6 991 6 991 0 

varav Skog 0 141 -141 0 0 0 

AME 1 340 1 397 -58 8 039 8 039 0 

Integration -184 -228 45 -1 103 -71 -1 032 

Kost 28 295 -266 170 687 -517 

Näringsliv 822 530 292 4 931 4 931 0 

Fritid 1 370 1 696 -326 8 219 8 219 0 

Räddningstjänst 1 717 1 589 127 10 299 10 299 0 

 10 840 9 841 999 65 042 66 591 -1 549 

 

Ekonomisk analys 
Utfallet för perioden visar ett överskott med 999 tkr. Den största avvikelsen 
finns på Tekniska där underhållskostnader till stor del beställts men ännu ej 
fakturerats. 
Prognosen för året visar ett underskott med 1 549 tkr. Underskotten återfinns 
inom Integration och kostenheten. 
Tekniska redovisar en budget i balans. 
AME redovisar en budget i balans. 
Integrationen redovisar ett underskott med 1 032 tkr. Den stora avvikelsen 
hänger ihop med förväntat lägre intäkter i jämförelse med budget. 
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Kostenheten redovisar ett underskott med 517 tkr. Det beror på förlust av 
intäkter och ökade personalkostnader där utrymmet för vikariekostnad och 
ob inte finns med i budget. Utöver detta så är största osäkerheten de bränsle 
och livsmedelskostnader som fortfarande kan ändras kraftigt. 
Näringsliv planerar att genomföra det aktiviteter som tidigare ställts in på 
grund av pandemin. Prognosen är en budget i balans. 
Fritid redovisar en budget i balans. Bokningar av läger etc har kommit i gång 
efter pandemin och bedömningen är att nivån på intäkter i förhållande till 
budget kan uppnås. Däremot finns det oro kring ökade drivmedelspriser och 
maskinparken på Heros har ett stort underhållsbehov med ökade kostnader 
för reparation och service som följd. Verksamheten följer detta noga. 
Räddningstjänsten redovisar en budget i balans.    
_____ 

Beslutsunderlag 
Resultatrapport kommunstyrelsens samhällsbyggnadsförvaltning  
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§ 26 Dnr 2022/00090  

Information fritidsgårdsverksamhet i Smedjebackens 
kommun 

Samhällsbyggnadsutskottets beslut 
Informationen godkänns.  

Ärendebeskrivning 
Smedjebackens kommun har sänt ut en förfrågan om drift av fritidsgårdar 
(från år 2023 till och med år 2025) i Smedjebacken och Söderbärke till 
registrerade föreningar i kommunen.  Förfrågan har aviserats i Väsman Runt, 
kommunens hemsida, Facebook sida och via mail till ordförande i föreningar 
och förfrågan har varit öppen för intresseanmälan mellan 11 februari och 15 
mars 2022. Tre föreningar har visat intresse och en inkommen ansökan är 
registrerad.  
Inkommen ansökan kommer från ABF Dala-Finnmark, ABF (se bilaga) som 
i dag driver fritidsgårdarna i Smedjebacken och Söderbärke inom ramarna 
för befintligt avtal som skrevs 2017 och gäller fram till 31 december 2022. 
I förslaget för drift av fritidsgårdar år 2023 till år 2025 så föreslår ABF 
Finnmark en utökad drift och investeringsbudget: 
Total kostnad drift:  4 369 000 kr/år 
Total kostnad investering: 500 000 kr ex. moms 
Den utökade driftbudgeten är beräknad utifrån ABFs bedömningar gällande 
behovet och önskemål från kommunens ungdomar. Driftbudgeten innefattar 
bland annat utökade öppettider, nya anpassade lokaler i Smedjebacken, 
förstärkt personalförsörjning och satsning för ökad mobilitet.  
Äskande anslag 2022 
ABF har i samband med ansökan om drift av fritidsgårdar inkommit med  
ett äskande om förstärkt finansiering om 1 188 000 kr till 3 250 000 kr  
under 2022 (bilaga 2). ABF beräknar att under året behöva stärka upp 
fritidsgårdsverksamheten för att möta behovet från ungdomarna. 
Fritidsgården i Smedjebacken ämnar flytta till bättre anpassade lokaler och 
föreningen kan komma få det svårt att fullfölja sitt avtal gällande öppettider 
och personaltäthet med det anslag som i dag råder, 2 062 000 kr.     
_____ 
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Beslutsunderlag 
Bilaga 1 - Förslag till fritidsgårdsverksamhet i samverkan ABF och Folkets 
hus föreningarna 
Bilaga 2 – Äskande om förstärkt finansiering för drift av fritidsgårdar under 
2022 kompletterande med tillkommande kostnader för nya lokaler.  
Bilaga 3 – Konsekvensanalys av beslut om anslag för fritidsgårdsdrift  
2021-2022 
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§ 27 Dnr 2021/00347  

Markbyte - Smedjebacken 3:1 och Flatenberg 1:46 

Samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Bytesavtal gällande fastigheterna del av Smedjebacken 3:1 och Flatenberg 
1:46 godkänns.  

Ärendebeskrivning 
Barken Vatten & Återvinning AB planerar att bygga en vattenpark på  
mark som idag är kommunens. Istället för att bolaget köper marken från 
kommunen, finns ett förslag som går ut på att på att Barken Vatten & 
Återvinning byter sin fastighet på Humboberget mot marken till 
vattenparken. 
Tekniska avdelningen har inga invändningar mot att ta över marken förutsatt 
att det inte medför några extra kostnader för kommunen. Avdelningen 
föreslår att kommunen byter marken för den planerade vattenparken, del av 
Smedjebacken 3:1 mot Humboberget, Flatenberg 1:46 med följande krav:  
- Barken Vatten & Återvinning AB städar hela fastigheten från skräp som 

är synligt på ytan.  
- Barken Vatten & Återvinning AB fortsätter ansvara och bekosta 

utrotningen av beståndet av Jätteloka som växer på fastigheten, till dess 
att jättelokan är utrotad.  

- Återställning från rivningsarbeten ska göras klart och containerfickorna 
säkras.  

- Staketet runt området ska lagas.  
_____ 

Beslutsunderlag 
Park- och skogschefens tjänsteskrivelse 
Bytesavtal  
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§ 28 Dnr 2022/00140  

Ny brygga Hagge badplats 

Samhällsbyggnadsutskottets beslut 
200 000 kronor avsätts från ospecificerade investeringar park för inköp av en 
ny brygga till Hagge badplats.  

Ärendebeskrivning 
Bryggan i Hagge är gammal och skadad av is, ålder och röta. Ett flertal 
flytblock är uttjänta så flytförmågan är mycket dålig och landgångens 
infästningar är slut. 
Tekniska avdelningen föreslår att den gamla bryggan skrotas och en ny köps 
in, med samma utformning som den gamla.    
_____ 

Beslutsunderlag 
Park- och skogschefens tjänsteskrivelse 
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§ 29 Dnr 2021/00460  

Städning av gruvhål på Hagge 1:2 

Samhällsbyggnadsutskottets beslut 
100 000 kronor avsätts från kontot för skogsintäkter för att bekosta städning 
av gruvhål på Hagge 1:2.  

Ärendebeskrivning 
I ett gruvhål bredvid Hagenvägen i Hagge ligger gammalt skräp. Bland annat 
en gammal bil, diverse plåtar och burkar och cyklar. Efter samtal från 
boende i området, som har varit oroliga för barn som har varit där lekt, har 
platsen har blivit ett ärende vid miljö- och byggavdelningen.   
Länsstyrelsen Dalarna har ombesörjt att stängsel kommit upp, så idag finns 
ingen risk att någon kan skada sig i gruvhålet. 
Önskemålet om städning ligger fortfarande kvar från miljö och 
byggavdelningen och tekniska avdelningen föreslår att gruvhålet städas med 
medel från skogsintäkterna.  
_____ 

Beslutsunderlag 
Skogs- och parkchefens tjänsteskrivelse 
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§ 30 Dnr 2022/00151  

Anläggande av ansatsbana för spjut vid Herosvallan 

Samhällsbyggnadsutskottets beslut 
250 000 kronor används från anslagna medel för Herosplanen för att 
genomföra arbetet.   

Ärendebeskrivning 
Ansatsbanan till spjutkastningen är för kort och det är svårt för utövarna att 
träna med rätt förutsättningar så som idrottsfältet på Herosvallen är utformat 
idag. 
Förslaget är att förlänga ansatsbanan till 36 meter genom att öppna en grind i 
det befintliga staketet och leda om gång- och cykelvägen enligt förslaget i 
Herosplanen.  
Då det är mycket viktigt för föreningen att detta sker under våren 2022 
föreslås att åtgärden prioriteras, och genomförs så som föreningen önskar.  
_____ 

Beslutsunderlag 
Park- och skogschefens tjänsteskrivelse 
 
 



 
 
 
 
 

Samhällsbyggnadsutskottet 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
11(16) 

Sammanträdesdatum 
2022-03-29 

 
 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 31 Dnr 2021/00474  

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

Samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen för 
beslut i kommunfullmäktige 
Motionen anses besvarad.  

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.  
Yttrande 
Fokus i skrivelsen handlar om att kommunen bör införskaffa nya lekredskap 
och fallskyddsmaterial för att tillgängliggöra de kommunala lekplatserna.  
Tekniska avdelningen arbetar för att erbjuda kvalitativa lekmiljöer för alla 
barn, men det målet uppnås inte enbart genom inköp av nya redskap eller 
byte av fallskydd.  
Det är inte möjligt att konstruera lekplatser som är fullt anpassad till alla 
barns behov med de medel som är tillgängliga i kommunens budget då en 
sådan plats blir mycket stor och kostsam. Det rimliga är att göra 
kompromisser och erbjuda offentliga platser som är attraktiva för så många 
som möjligt, efter de förutsättningar som finns på platsen.  
En bra lekmiljö är väldigt komplex, och handlar framförallt om en trygg, 
och inkluderande miljö som inbjuder till lek och stimulerar fantasin efter 
den enskilda individens förutsättningar.  
Rullstolsgungor är inte ett bra alternativ, då de inte är tillåtna på offentliga 
platser. Det krävs personal som är med när dom används av säkerhetsskäl. 
Dessa gungor är i normalfall låsta. 
Smedjebackens kommun har 17 lekplatser på parkmark och 17 på skola 
eller förskola. Av dessa är 10 kvarterslekplatser som endast består av en 
gunga, en sandlåda och kanske ett gungdjur. Ett bänkbord för föräldrar och 
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en papperskorg. Dessa ligger ofta i skogen och nyttjas av de barn som bor i 
närheten. De fungerar som en social plats, dit man går för att träffas och 
leka. Oftast inte för utrustningens skull. Dessa platser är inte påkostade eller 
tillrättalagda utan får utvecklas fritt i naturmiljön. 
Eftersom dessa platser nyttjas av barn som bor i direkt närhet, är barnen inte 
så många totalt sett, och det kan gå tiotals år mellan tillfällena då ett barn 
med ett funktionshinder besöker dom.  
Dessa platser är det inte lönsamt att göra påkostade åtgärder eller investera i 
mer utrustning. Sannolikt kommer den inte nyttjas i den grad att det 
försvarar kostnaderna.  
Lekplatserna på skola och förskola varierar mycket. Lekutrustningen är 
anpassad efter de fysiska förutsättningarna på platsen och verksamhetens 
önskemål. Löpande underhåll pågår hela tiden, och utrustningarna byts eller 
förändras över tid för att möta behoven. 
Lekplatsen på Vasatorget är kommunens största och mest påkostade. Den 
byts under 2022 och krav på tillgänglighet finns med i upphandlingen. 
I park- och skogschefens tjänsteskrivelse finns en text från dokumentet  
Lek på Riktigt. (Framtagen i Vinova-projektet Digifys 2018. Skriven av 
Mimmi Beckman, Örebro kommun och Susan Paget på SLU i Uppsala.) 
Texten förklarar tillgänglighetsproblematiken kring lekmiljöer och belyser 
skillnaden mellan att inkludera och göra tillgänglig.        

_____ 

Beslutsunderlag 
Motionsskrivelse SD 
Park- och skogschefens tjänsteskrivelse 
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§ 32 Dnr 2022/00141  

Överenskommelse om samverkan mellan 
Smedjebackens kommun och Trafikverket Region Mitt, 
2023-2025 

Samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Överenskommelsen om samverkan mellan kommunen och Trafikverket 
Region Mitt godkänns.  

Ärendebeskrivning 
Smedjebacken kommun och Trafikverket har behov av att samordna  
sitt arbete inom planering, trafik och kommunikation, med fokus på 
infrastruktur. Detta har parterna valt att göra inom ramen för en 
överenskommelse med tillhörande handlingsplan.  
_____ 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadschefens tjänsteskrivelse 
Överenskommelse 
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§ 33 Dnr 2022/00103  

Handlingsprogram enligt Lagen om skydd mot olyckor, 
LSO 

Samhällsbyggnadsutskottets beslut 
1. Handlingsprogrammet skickas till berörda räddningstjänster, kommuner, 

länsstyrelsen, MSB och fackförbund för samråd. 
2. Samrådstiden pågår 1 april – 29 april.      

Ärendebeskrivning 
Enligt lag om skydd mot olyckor (2003:778) (LSO) ska samtliga kommuner 
besluta om handlingsprogram för räddningstjänst och förebyggande åtgärder. 
Aktuellt förslag innehåller handlingsprogram för kommunens 
räddningstjänst och förebyggande verksamhet. 
Under 2021 beslutade Myndigheten för samhällsskydd och beredskap om 
nya föreskrifter för kommunala handlingsprogram enligt lag om skydd mot 
olyckor. Kommunen har reviderat handlingsprogrammet utifrån föreskriftens 
nya krav. 
Innan fastställande i kommunfullmäktige skickas handlingsprogrammet till 
berörda räddningstjänster, kommuner, länsstyrelsen, MSB och fackförbund 
för samråd.  
_____ 

Beslutsunderlag 
Räddningschefens tjänsteskrivelse 
Handlingsprogram enligt LSO  
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§ 34 Dnr 2022/00149  

Revidering avfallsplan 

Samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Kretsloppsgruppen utgör styrgrupp i arbetet med framtagande av avfallsplan.       

Ärendebeskrivning 
Styrelsen för Barken Vatten & Återvinning AB beslöt 2022-02-23 att föreslå 
kommunstyrelsen att besluta att revidera gällande avfallsplan som ska gälla 
från och med 2023-2030 och vara i huvudsaklig samstämmighet mellan 
kommunerna, samt att föreslå kommunstyrelsen utse politisk styrgrupp.   
Alla kommuner i Sverige ska enligt 15 kap Miljöbalken ta fram plan för 
avfallsförebyggande och hållbar avfallshantering. Planen utgör tillsammans 
med kommunens lokala föreskrifter om avfallshantering kommunens 
renhållningsordning. Plan och föreskrifter ska fastställas av 
kommunfullmäktige.  
Smedjebackens kommun och Ludvika kommun har en gemensam 
avfallsplan med planperiod 2018–2022. Revidering av avfallsplanen föreslås 
ske under 2022 med slutförande, remiss och beslut i kommunfullmäktige 
under 2023.     
_____ 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag Barken Vatten & Återvinning AB 2022-02-23 
Tjänsteskrivelse från VD 2022-02-23 
Presentationsunderlag revidering avfallsplaner   
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§ 35 Dnr 2022/00139  

Förlängning samarbetsavtal Unika Ludvika 

Samhällsbyggnadsutskottets beslut 
1. Samarbetsavtalet med Unika Ludvika förlängs till 2023-12-31. 
2. Kostnaden om 45 000 kronor per år finansieras genom 

näringslivsavdelningens befintliga budgetram.  

Ärendebeskrivning 
Under 2021 har samarbetet mellan Lokal-Lojal Smedjebacken och Unika 
Ludvika inneburit att drygt 12 butiker varit anslutna till Unika Ludvikas 
presentkort. Resultatet av använda presentkort har varit över förväntan och 
gett en omsättning via presentkortet på närmare en halv miljon kronor i 
Smedjebackens kommun.  
Fördelarna med samarbetet innebär: 
- Alla verksamheter i Lokal-Lojal betalar 1500 kronor i en engångsavgift 

+ 3,5% på inlösta presentkort.  
- Förstärkning av marknadsföringen för Lokal-Lojals medlemmar på 

Unika Ludvikas hemsida samt broschyrmaterial. 
- Ett presentkort med en gemensam layout där Lokal-Lojal Smedjebacken 

finns med. 
- Unika Ludvikas personal upprätthåller dialogen till butiker i 

Smedjebackens kommun samt bistår med tekniska ärenden. 
Framtiden: 
I arbetet med företagarföreningarna har en tydlig inriktning inletts för att 
skapa affärsnätverk inom en rad olika branscher. Handel och besöksnäring 
kommer vara en av dessa affärsnätverk där medlemmarna i Lokal-Lojal 
ingår. I och med detta arbete är avsikten att Lokal-Lojal organiserar sig och 
blir självgående och övertar varumärket Lokal-Lojal och själva finansierar 
samarbetet med Unika Ludvika år 2024.     
_____ 

Beslutsunderlag 
Näringslivschefens tjänsteskrivelse 
Samarbetsavtal  
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