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Fredrik Rönning (S), ordförande
Ingemar Hellström (S)
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§1

Dnr 2019/00121

Föreningsbidrag 2020
Samhällsbyggnadsutskottets beslut
Fördelning av föreningsbidrag 2020 fastställs enligt fritidschefens förslag.
I beslutet deltar inte Ingemar Hellström (S) på grund av jäv.
Ärendebeskrivning
Ett förslag till fördelning av föreningsbidrag har tagits fram. Föreningsbidrag
2020 har delats in i olika grupper av föreningar, lokalägande föreningar,
byalag, idrottsföreningar, fritidsföreningar och övriga föreningar.
Det har i årets fördelning tillkommit några nya föreningar som ansöker om
bidrag.
_____
Beslutsunderlag
Bilaga 1: Föreningsbidrag 2020
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FÖRDELNING AV FÖRENINGSBIDRAG
2020

Bidrag 2020

Lokalägande förening
BJÖRSJÖ BYALAG OCH IDROTTSFÖRENING
FÖRENINGEN VADS BYSTUGA
GUBBO FOLKETS HUS FÖRENING
HAGGE BYALAG
HUGGNORA-TUNKARLSBO BYFÖRENING
LARSBO BYGDEGÅRDSFÖRENING
MALINGSBO BYGDEGÅRDSFÖRENING
NORRBÄRKE HEMBYGDSFÖRENING
SMEDJEBACKENS FOLKETS HUS FÖRENING
SNÖÅNS BYALAG
STIMMERBO-TORRBO BYGDEGÅRDSFÖRENING
SÖDERBÄRKE HEMBYGDSFÖRENING
SÖDRA HÄLLSJÖ BYALAG
TOLVSBO BYFÖRENING
ÅSMANSBO-MATSBO BYALAG

30 000
65 000
35 000
31 000
5 000
15 000
35 000
20 000
30 000
15 000
15 000
15 000
15 000
15 000
20 000

Byalag
GÄRDSJÖBO BYAMÄN
STORA HARNÄS BYALAG

5 000
15 000

Idrottsföreningar
BARKENS HANDBOLLSFÖRENING
BK SWING
GUBBO IDROTTSFÖRENING
HAGGE GK
HARNÄS IF
IK HEROS BANDY
NORRBÄRKE SKIDKLUBB, ALPIN*
NORRBÄRKE SKIDKLUBB, LÄNGD
SMEDJEBACKENS RYTTARSÄLLSKAP
SMEDJEBACKENS SKYTTEFÖRENING
SMEDJEBACKENS SPORTSKYTTEKLUBB
STORA TOLVSBO JAKTSKYTTE KLUBB
SÖDERBÄRKE GOIF
VB VOLLEY

10 000
5 000
0
10 000
20 000
0
210 000
119 000
75 000
5 000
5 000
0
15 000
10 000

Fritidsföreningar
FRILUFTSFRÄMJANDET
GLOBAL AGENCY FOR PEACE & DEVELOP SMB
MALINGSBO IF
SMEDJEBACKENS BÅTKLUBB
SMEDJEBACKENS MAKERSPACE
SPORTFISKE SMEDJEBACKEN
SÖDERBÄRKE KYRKBÅTSFÖRENING

6 000
0
3 000
20 000
0
5 000
8 000

Övriga föreningar
BÄRKE RBK
FINSKA FÖRENINGEN Smedjebacken
SMHO TILLSAMMANS
VÄSTERBERGSLAGENS JVK

3 000
10 000
5 000
3 000
928 000

Kostnader utöver föreningsbidrag
ARRENDE SKJUTBANAN BJÖRNMOSSEN
Medlemskap SLAO
BIDRAG TILL SISU
IK HEROS TENNIS
SMEDJEBACKENS FOTBOLLSKLUBB

15 000
2 375
23 000
20 000
60 000

* I driftsbidraget ingår energikostnader för Uvbergsbacken.
Föreningsbidrag gällande Norrbärke Alpin och Längd avräknas från inkommande fakturor
Smedjebackens Fotbollsklubb erhåller en ersättning av 5 000 kr/mån för föreningsmedverkan i Fotbollshallen
Kostnaden belastar driftsbudgeten
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§2

Dnr 2019/00040

Medel för byutveckling - bymiljonen uppföljning
Samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Rapporten godkänns.
Ärendebeskrivning
En rapport har sammanställts för ansökningar, utbetalningar och nyttjande
av medel för byutveckling. Fritidschefen har återkopplat till vissa av
föreningarna och målet är att under våren 2020 ha kontaktat samtliga, för att
stämma av så att medlen har investerats till de ansökta åtgärderna och få en
tydlig bild av effekterna av de investerade medlen.
_____
Beslutsunderlag
Bilaga 1: Rapport Bymiljonen 2019
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§3

Dnr 2018/00404

Medborgarförslag - Bostäder för äldre
Samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Medborgarförslaget anses besvarat då det under 2020 skapas seniorboende
med 25 nya lägenheter vid Solhöjden.
Ärendebeskrivning
Ett medborgarförslag har lämnats in med förslag om att kommunen ordnar
bostäder för äldre som inte behöver tillsyn men som ändå vill bo lite enklare
och närmare befintligt serviceboende.
Kommunfullmäktige har beslutat att lämna medborgarförslaget till
kommunstyrelsen för besvarande.
Tekniska chefens har upprättat yttrande till medborgarförslaget:
Kommunens bostadsbolag Bärkehus har sålt tidigare demensboendet
Solhöjden till Statens bostadsomvandling som under 2020 kommer att
bygga om det till seniorboende. I och med ombyggnaden skapas 25 nya
tvårumslägenheter för äldre.
_____
Beslutsunderlag
Medborgarförslag - bostäder för äldre
Tekniska chefens tjänsteskrivelse
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§4

Dnr 2019/00092

Investering om-/tillbyggnad personallokaler Frejgatan
Samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen för
beslut i kommunfullmäktige
Frågan lämnas öppen.
Ärendebeskrivning
Tekniska kontoret har tillsammans med ansvariga för Bärkehus samt WBAB
gått igenom behov av lokalförändringar för verksamheten i nuvarande
lokaler på Frejgatan 5.
Bärkehus har behov att samla och effektivisera personalbemanningen och
personalutrymmen på kort och lång sikt, varför åtgärder anses nödvändiga.
Gemensamt förslag till om- och utbyggnad har tagits fram till en beräknad
totalkostnad om 4 miljoner kronor.
Investeringsutrymme för 2020-2022 är 42,6 mkr, 41,9 mkr 47,9 mkr.
Investeringsbudgeten för 2020 och plan 2021-2022 fastställdes av
kommunfullmäktige i november till 34,4 mkr, 35,6 mkr och 35,2 mkr för
perioden. Det finns således ett återstående investeringsutrymme där en del av
detta föreslås användas till om- och tillbyggnad av personallokaler på
Frejgatan 5.
Justering av hyror kommer att ske när ny lokalfördelning av befintliga ytor
samt totalkostnad för investering är färdigställd.
_____
Beslutsunderlag
Fastighetschefens tjänsteskrivelse
Kostnadsberäkning
Ritningar
Kommunfullmäktiges beslut 2019-06-17 § 37
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§5

Dnr 2020/00032

Investering för utbyggnad laddstolpar
Samhällsbyggnadsutskottets beslut
1. 188 290 kronor anslås från tidigare beviljade investeringsmedel för
montering av 8 nya laddplatser, 4 vid Allégården samt 4 vid WBAB.
2. Tekniska kontoret får uppdrag att söka nytt investeringsstöd för
fortsatt montering av laddstolpar.
3. Fastighetsägare är ägare till laddstolpar som monteras på fastigheten.
Ärendebeskrivning
Hemtjänsten vid Allégården samt personal vid WBAB laddar i dag sina
elbilar i befintliga motorvärmaruttag. Detta är ej tillåtet utan särskilda
laddstolpar måste monteras. Investeringskostnaden uppskattas till cirka
80 000 kronor och eventuellt bidrag från Naturvårdsverket per ställe.
Samhällsbyggnadsutskottet beslutade 2019-01-22 § 1 att avsätta 300 000 kr
till montering av 9 laddstolpar. Naturvårdsverket beviljade kommunen
klimatinvesteringsstöd med 50 procent av monteringskostnaden,
188 290 kronor.
Tekniska kontoret föreslår att investeringen vid Allégården samt vid WBAB
finansieras genom att av de tidigare avsatta medlen, 300 000 kr, avsätta
belopp motsvarande det av Naturvårdsverket beviljade investeringsstödet
samt att nytt investeringsstöd söks för dessa laddstolpar.
Vidare föreslås att fastighetsägaren är ägare till laddstolpar som monteras på
fastigheten.
_____
Beslutsunderlag
Tekniska chefens tjänsteskrivelse
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§6

Dnr 2020/00033

Investering Flatenbergs hytta
Samhällsbyggnadsutskottets beslut
1. Tekniska kontoret får i uppdrag att utföra åtgärder samt söka
medfinansiering via Länsstyrelsen för ändamålet.
2. 300 000 kronor anslås från ospecificerade investeringsmedel fastighet
för åtgärder etapp 1.
Ärendebeskrivning
Sedan ett antal år har Smedjebackens kommun gjort genomgångar av
Flatenbergs hytta som påvisar stora upprustningsbehov. För att förebygga
de mer eller mindre omfattande skador och brister på anläggningen har
kommunen tagit fram en plan för vad som anses nödvändigt att åtgärda.
Motiv till att genomföra planen är att i första hand bevara det kulturella
och museala värdet som krävs samt ur personsäkerhetsskäl kunna utnyttja
anläggningen på ett säkert sätt för besökare, guidade visningar och andra
verksamhetsutövningar som kan vara kopplade till objektet.
Framtagande av planen har genomförts i samråd mellan kommunens
tekniska avdelning och kulturförvaltningen.
Sakkunnig hjälp har anlitats i enlighet med förslag från Länsstyrelsen
rekommenderad byggare, förslag på utförande samt kostnader för detta.
Åtgärderna är av karaktären förstärkningsarbeten, reparationer, underhåll,
drift- o skötsel samt förebyggande åtgärder för att förhindra framtida
följdskador på byggnaderna.
Genomförandet har även prissatts av sakkunnig byggare.
Kostnadsbedömning
Budgetkostnad totalt: 2 200 000 kr. Föreslås att delas i två etapper varav
första 2020, resterande åtgärder 2021.
Finns 470 000 kr avsatta sedan tidigare, behövs ytterligare 300 000 kr för
kommunens insatser 2020. Resterande del är tänkt som medfinansiering via
Länsstyrelsen för 2020.
______
Beslutsunderlag
Fastighetschefens tjänsteskrivelse
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§7

Dnr 2019/00456

Motion om införande av förbud mot tiggeri i
Smedjebackens kommun
Samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen för
beslut i kommunfullmäktige
Motionen avslås.
Ärendebeskrivning
Pia Johansson (SD) har inlämnat motionsskrivelse med yrkande att
tiggeriförbud införs i Smedjebackens kommun och att polisen i de lokala
ordningsföreskrifterna ges befogenhet att avvisa tiggeri på offentliga platser.
Vidare yrkas att tiggeriförbud även ska omfatta att uppmana minderåriga att
tigga samt att tillstånd ska krävas vid så kallad passiv penninginsamling.
En likartad motion behandlades 2018 (KS2017/00470) och avslogs då med
motivering att Vellinge kommun som var först i landet att pröva frågan ej
fått godkänt av länsstyrelsen och förvaltningsrätten i Malmö.
Ordningslagen (1993:1617) innehåller ett fåtal regler om allmän ordning.
Behovet av ytterligare bestämmelser är avsett att tillgodoses genom lokala
ordningsföreskrifter meddelade av kommunen. Sådana föreskrifter kan avse
vitt skilda frågor, men ett grundläggande krav är att de måste behövas för att
upprätthålla den allmänna ordningen på offentlig plats. De får inte heller
lägga onödigt tvång på allmänheten eller annars göra obefogade
inskränkningar i den enskildes frihet.
Detta borde innebära att möjligheten att förbjuda tiggeri kan finnas på
begränsade områden, där väldigt många människor passerar, till exempel vid
gallerior etc, där skulle man kunna förbjuda det av ordningsskäl. Om den
allmänna ordningen störs kan polisen ingripa oavsett om det finns en
bestämmelse införd i lokala ordningsföreskrifter eller ej, detta med stöd av
polislagen (§ 13).
Att införa tillståndskrav för passiv pengainsamling skulle innebära flera
ärenden som ska hanteras av kommunen och kontrolleras av polisen.
Högsta förvaltningsdomstolen har i dom, HFD 2018:75, prövat frågan om
Vellinge kommun i lokala ordningsföreskrifter kan förbjuda tiggeri på
offentliga platser. Högsta förvaltningsdomstolen meddelar i sin dom att
Vellinge kommun har haft möjlighet att reglera sådan insamling av pengar
som betecknats som passiv (tiggeri) för att upprätthålla den allmänna
ordningen på offentlig plats. Förbudet är geografiskt begränsat och kan inte
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inom aktuella områden anses lägga onödigt tvång på allmänheten eller
annars göra obefogade inskränkningar i den enskildes frihet.
Vidare har föreskriften getts en sådan utformning att den är möjlig att
tillämpa. Den aktuella föreskriften kan därmed inte anses strida mot
ordningslagen.
I Smedjebackens kommun förefaller ett tiggeriförbud i enlighet med
motionärens intention inte stå i proportion till de uppgifter gällande tillsyn
som åläggs lokal polis.
_____
Beslutsunderlag
Motionsskrivelse från Pia Johansson (SD)
Tjänsteskrivelse från kommunchefen och gatuchefen
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