
OMSÄTTNING 2018
Intäkter: 904,9 miljoner kronor
Kostnader: 881,5 miljoner kronor
Resultat: 23,4 miljoner kronor
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Smedjebackens kommun

Årsredovisning 2018
Populärversion

Kommunens ekonomi har haft en fortsatt sund utveckling där intäk-
terna ökat mer än kostnaderna. Omsättningen baseras på hela kom-
munkoncernen, vilket innebär både kommunen och de kommunala 
bolagen. Under 2018 ökade skatteintäkterna med 0,2 % eller 0,8 mil-
joner kronor (mkr). Skatteintäkterna består av skatt från kommunens 
medborgare och generella statsbidrag. Nettokostnaden per invånare var 
i genomsnitt 54 533 kronor 2018 och skatteintäkterna 56 392 kronor 
per invånare. Mellanskillnaden används bland annat till investeringar 
av skolor, förskolor och idrottsanläggningar.

Koncernresultat 2014-2018, 
miljoner kr.
 

 2014 2015  2016  2017 2018

Årets resultat
Kommunen visar ett positivt resultat på 21,7 mkr, det budgeterade 
resultatet på 19,1 mkr vid årets slut ökats med ytterligare 2,6 mkr. 
Anledningen till det är att skatteintäkterna blivit högre än budgeterat 
samt att räntekostnaderna för kommunens lån vid omsättningar blivit 
lägre än tidigare. 

Det goda resultatet gör att investeringarna på 22,6 mkr kunnat göras 
med egna pengar.

Befolkningsutveckling
2018 ökade antalet invånare med 3 personer till 10 897 invånare. 
Sett över en fem års period så har kommunens invånarantal ökat med 
185 personer. Med utgångspunkt i befolkningens storlek placerar det 
Smedjebacken på nionde plats av Dalarnas femton kommuner.

Kommunens befolkning har följande sammansättning:

Antal invånare: 10 897

 Under 18 år  18-44 år  45-64 år  Över 65 år

Varifrån kommer pengarna?
En stor del av kommunens budget kommer ifrån skatteintäkter och 
generella statsbidrag. De generella statsbidragen fördelas av staten för 
att skapa likvärdiga förutsättningar för kommunal service i landet.

Skatter och utjämning  83,0%

Stats- och landstingsbidrag  9,6%

Försäljning  1,6%

Avgifter och ersättningar  3,1%

Hyror och arrenden  2,2%

Finansiella intäkter  0,5%

16,1 27,5 34,1 23,43,7

18,6% 26,1% 27,4% 27,9%



Uppföljning av våra mål:

En kommun för alla
Mål: I Smedjebackens kommun ska alla ha samma möjligheter 
att leva ett gott liv och känna sig delaktiga. Vi ska främja jämställdhet, 
jämlikhet och integration.

Vi har inte nått målet. När vi jämför oss med alla kommuner så ligger vi ungefär på medel när 
det gäller möjlighet till inflytande och måttet informationsindex på kommunens webbplats 
har förbättrats sedan 2016 från 77 procent till 84 procent av maxpoängen. 2018 har ingen 
mätning gjorts. Ohälsotalen som Försäkringskassan mäter är höga i Smedjebacken 2018, även 
om det förbättrats något mot åren innan. 

En ekokommun i framkant
Mål: Smedjebacken ska jobba för klimatsmart energi, miljövänliga transporter 
och minskade giftutsläpp. Kommunen och de kommunala bolagen ska vara 
goda miljöförebilder.

Vi har delvis nått målet som ekokommun utifrån de mått som är framtagna. Vi kan däremot 
inte utifrån måtten säga att vi är i framkant. Nya mätpunkter blev framtagna till budget 2018, 
men det har varit svårigheter att få fram mätvärden.

Bra och effektiv kommunal service
Mål: Kommunorganisationens arbete ska präglas av effektivitet och hög 
kvalitet. Smedjebackens kommun ska ha överskott i ekonomin och ligga bland 
de 100 bästa kommunerna i Sveriges kommuner och landstingskvalitetsmät-
ningar.

Vi har inte nått målet, men vi är på rätt väg. Tack vare bland annat högre skatteintäkter så når 
vi resultatmålet. Investeringarna har under 2018 bekostats med egna medel och inga nya lån 
har tagits upp. Åtgärder har vidtagits för att minska sjukfrånvaron under 2018 och arbetet 
fortsätter under 2019 för att minska den ytterligare.

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

Vi har nått målet ur det perspektiv att andelen hushåll med kommunalt vatten och avlopp är 
över 90%. Antalet nybyggnationer av småhus/flerfamiljshus har också ökat. Utifrån de ambi-
tioner som finns inom kommunkoncernen så finns utrymme för att andelarna ska förbättras 
ytterligare till kommande år. 

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

Vi har nått målet. Målet är nått tack vare ett aktivt näringslivsarbete, arbetsmarknadspolitiska 
åtgärder och möjlighet till arbetsmarknadspendling. Befolkningen ökade med 3 personer 
mellan december 2017 och 2018, och de senaste fem åren så har befolkningen ökat med 
2,3 procent.



Så här fördelas 
pengarna:
Samhällsbyggnad 4,5%
Byggande, anläggning och underhåll av kommunala vägar, parkerings-
platser, cykelbanor, naturområden, parker och lokaler sköts av Bärkehus 
AB på beställning av tekniska.

Socialtjänst 6,1%
Individ- och familjeomsorg, ungdomsmottagning, familjerådgivning, 
familjerätt, ekonomiskt bistånd och missbruksvård ingår i familje- och 
utbildningsförvaltningens verksamhet.

Äldre- och handikappomsorg 33,1%
Personlig assistans, särskilt boende, korttids- och gruppboende, hemtjänst, 
hemsjukvård, dagverksamhet, avlastning, rehabilitering och sjukgymnastik 
ombesörjs av omsorgsförvaltningen.

Förskolan 11,1%
Smedjebackens 11 förskolor som speglar boendetätheten i kommunen 
med 6 st i Smedjebackens tätort och 5 st i kommunens övriga delar ingår 
i familje- och utbildningsförvaltningen.

Grundskola och fritids 22,0%
För förskoleklass, grundskola, särskola, fritids och elevhälsa ansvarar 
familje- och utbildningsförvaltningen.

Gymnasium och vuxenutbildning 8,9%
Tillsammans driver Ludvika och Smedjebackens kommuner 
Västerbergslagens utbildningsförbund (VBU).

Näringsliv och turism 1,0%
Kontakt med företagare, skapande av bra företagsklimat, nyetableringar 
samt samordning av arrangemang och information till turister tas om 
hand av näringslivsenheten.

Boende- och miljö 1,0%
Myndighetsutövning när det gäller bygglov, livsmedel, hälso-, olycks- och 
brandskydd samt utarbetandet av detaljplaner och råd i energifrågor tas 
om hand av miljö- och bygg.

Fritid 2,3%
För driften av idrottsanläggningar, kontakter med föreningar, Bergakul 
för barn och unga, sommarlovsaktiviteter och föreningsbidrag ansvarar 
fritidsenheten.

Kultur, bibliotek och kulturskola 2,2%
Västerbergslagens kulturskola undervisar i musik, dans och teater. 
Kultur & bibliotek ansvarar för folk- och skolbiblioteken, kulturhistoriska 
miljöer och samordnar föreställningar, framträdanden, workshops och 
Konstkollo.

Räddningstjänst 1,8%
Utryckning vid brand och olyckor, beredskapssamordning och skade-
förebyggande arbete ingår i räddningstjänstens verksamhet.

Politisk verksamhet 2,7%
Ersättning och administration i samband med det arbete kommunens 
folkvalda representanter i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, 
nämnder och utskott utför.



Den 
fullständiga 

årsredovisningen 
finns på 

www.smedjebacken.se 

Smedjebacken välkomnade Fritidsbanken 
18 juni öppnade Fritidsbanken sina portar i centrala Smedjebacken. 
Tack vare detta kan kommuninvånarna numer kostnadsfritt låna 
all tänkbar sportutrustning kostnadsfritt under 14 dagar.

Werner Aspenström 100 år
Under hela året firades 100-årsjubileum av Werner Aspenströms 
födelse i kommunen. En utställning i Arkivparken, konsert i 
Norrbärke kyrka och temautställning av elever från Hagge skola och 
Kyrkskolan var några av de arrangemang som högtidlighöll den 
Smedjebacksbördige poeten under året.

Infartsskyltar på plats 
Under året monterades infartsskyltar vid de fyra mest trafikerade 
inloppen till Smedjebackens kommun. Skyltarna välkomnar besökare 
och visar aktuella kommande arrangemang i kommunen. 

Drogfritt avslutningsarrangemang för högstadiet
14 juni arrangerades en skolavslutningsfest i Söderbärkeparken. 
Kommunens högstadieelever var inbjudna till detta kostnadsfria och 
drogfria arrangemang. 160 st partysugna dök upp och tillbringade en 
härlig kväll tillsammans innan sommarlovet tog vid.

Solgården invigdes – Nu har vi landets 
mest moderna demensboende!
I slutet på augusti klipptes bandet som förkunnade att Solgården, 
Smedjebackens kommuns nya demensboende öppnat. Drygt 500 
besökare passade på att mingla med snittar och få en rundvandring i 
lokalerna. Veckan därpå flyttade de 32 boende in i sina nya hem.

Hemlagad mat på samtliga äldreboenden 
och på Gläntan
Under 2017 beslutade kommunstyrelsen att inrätta tillagningskök på 
samtliga boenden i kommunens äldreomsorg. Under 2018 verkställdes 
beslutet när Hedgården och Munkbogården fick sina kök ombyggda. 
Tidigare har merparten av maten lagats i Allégårdens kök, och värmts 
upp och kompletterats på respektive äldreboende. 
Även Trygghetsboendet Gläntans kök fick samma upprustning och 
nyöppnades i november under bejublade former med musikalisk 
underhållning och fikabuffé.

Företagsgalan 2018
2018 års upplaga av Företagsgalan fick se lyckliga vinnare i form av 
Golvfirman i Bergslagen AB som utsågs till årets köpman, årets 
landsbygdsföretag blev mjölkbönderna Lars och Magnus Gustavsson, 
och till årets kommunprofil utsågs Sven-Erik Danielsson. 

Motivationslyftet inleddes
Under året inleddes arbetet med Motivationslyftet i Smedjebacken. 
Projektet syftar till att motivera och öka lusten till lärande inom 
skolan och innefattar såväl pedagoger som elever.

Röjsågprojekt 2018 – öppna 
landskap i byarna
Under året erbjöd Smedjebackens 
kommun medlemmar i byalag och 
samfälligheter möjligheten att delta i 
en gratis röjsågsutbildning. 
Förutom teoretisk och praktisk 
utbildning ingick en röjsåg per 
deltagande byalag/samfällighet. 
Ny översiktsplan antagen

17 september 2018 antog kommunfullmäktige Smedjebackens 
kommuns nya översiktsplan. Översiktsplanen visar bland annat 
kommunens ställningstagande för hur mark- och vattenområden ska 
användas i framtiden och hur den bebyggda miljön ska utvecklas för 
att nå det övergripande målet att skapa en god livsmiljö.

Malmgatan 21 välkomnade sina hyresgäster
Smedjebacken växte på höjden under 2018 när Malmgatan 21 
invigdes, Bärkehus AB:s senaste tillskott av nybyggen. 
37 nya lägenheter ryms i det praktfulla höghuset.

Återinvigning av Flogbergets gruva
Efter att ha hållit stängt på grund av ras i nästan 2 år kunde 
Flogbergets besöksgruva äntligen öppna igen i slutet av juni.

Året i korthet:


	SMB-POP-2019-01.pdf
	SMB-POP-2019-02.pdf
	SMB-POP-2019-03.pdf
	SMB-POP-2019-04.pdf

