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§ 81 Dnr 2021/00406  

Delårsrapport 2021-08-31 kommunstyrelsens 
samhällsbyggnadsförvaltning 

Samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Delårsrapport för kommunstyrelsens samhällsbyggnadsförvaltning 2021 

godkänns.         

Ärendebeskrivning 

Förvaltningen har sammanställt delårsrapport per 31 augusti 2021.                 

Tkr       

  Ackumulerat period Utfall Helår 

  Budget Utfall Avvikelse 200831 Budget Prognos Avvikelse 

Teknik inkl. kapitalkostn. 22 341 12 361 9 980 22 843 33 512 33 555 -43 

varav Fastigheter 2 306 -1 112 3 418 1 231 3 460 3 503 -43 

varav Gator och vägar 12 292 5 207 7 085 12 210 18 439 18 439 0 

varav Park o Idrott 7 742 7 774 -31 9 829 11 613 11 613 0 

varav Skog 0 493 -493 -426 0 0 0 

AME 5 118 4 176 943 6 319 7 678 7 776 -98 

Integration -731 286 -1 018 -574 -1 097 -292 -805 

Kost -243 -901 658 -709 -365 -117 -248 

Näringsliv 3 202 2 373 828 2 570 4 803 4 398 405 

Fritid 4 575 3 942 633 3 801 6 863 7 190 -327 

Räddningstjänst 6 619 6 109 510 6 481 9 928 9 700 228 

  40 881 28 347 12 534 40 732 61 321 62 209 -888 

 

_____ 

Beslutsunderlag 

Delårsrapport 2021-08-31 för kommunstyrelsens 

samhällsbyggnadsförvaltning 
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§ 82 Dnr 2021/00210  

Budget 2022 kommunstyrelsens 
samhällsbyggnadsförvaltning 

Samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Frågan lämnas öppen.                   

Samhällsbyggnadsutskottets beslut 

Uppdra till Samhällsbyggnadsförvaltningen att snarast komma in med ett 

underlag för tekniska kontorets ekonomi kopplat till avskrivningskostnader.    

Ärendebeskrivning 

Förslag till budget för 2022 med plan för 2023-2024 för kommunstyrelsens 

samhällsbyggnadsförvaltning har upprättats.              

Resultaträkning, tkr             

  Bokslut 2020 Budget 2021 

Prognos 

2021 

Budget 

2022 Plan 2023 Plan 2024 

KS, Samhällsbyggnadsförvaltning             

              

Tekniska 33 549 33 512 33 555 36 337 37 064 37 805 

varav Fastighet 2 212 3 460 3 503 4 684 4 778 4 873 

varav Gator och vägar 18 766 18 439 18 439 19 808 20 204 20 608 

varav Park o Idrott 12 817 11 613 11 613 11 845 12 082 12 324 

varav Skog -246 0 0 0 0 0 

AME 10 411 7 678 7 776 8 148 8 311 8 477 

Integration -822 -1 097 -292 -1 097 -1 119 -1 141 

Kost 471 -365 -117 0 0 0 

Näringsliv 3 929 4 803 4 398 4 906 5 004 5 104 

Fritid 6 474 6 863 7 190 8 076 8 238 8 403 

Varav projektmedel    1 000 1 000 1 000 

Räddningstjänst 10 116 9 928 9 700 10 166 10 369 10 576 

Summa 64 128 61 321 62 209 66 535 67 866 69 223 

 

_____ 

Beslutsunderlag 

Budget 2022 plan 2023-2024 kommunstyrelsens 

samhällsbyggnadsförvaltning                  
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§ 83 Dnr 2021/00404  

Förvärv del av Norrbärke Prästgårds utskifte 2:1, 
skjutbanan 

Samhällsbyggnadsutskottets beslut 

Uppdra till Samhällsbyggnadsförvaltningen att förhandla fram ett avtal med 

Svenska kyrkan för att förvärva del av Norrbärke Prästgårds utskifte 2:1 och 

del av Röbacken.                   

Ärendebeskrivning 

Smedjebackens kommun har erbjudits att köpa marken som skjutbanan 

ligger på av Svenska kyrkan, totalt ca 7,1 ha varav ca 3,9 ha skogsmark. 

Aktuellt område är värderat till 475 000 kronor, tillkommer omkostnader för 

säljaren om ca 23 000 kronor samt fastighetsreglering.              

_____ 

Beslutsunderlag 

Tekniska chefens tjänsteskrivelse 

Karta 
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§ 84 Dnr 2021/00403  

Upplåtelse av mark för solcellspark 

Samhällsbyggnadsutskottets beslut 

Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att utreda möjligheterna till 

markburna solcellsparker med fokus på att identifiera lämplig mark som inte 

kräver planlagd mark samt att inventera möjligheterna att ansluta 

anläggningarna till elnätet och att föreslå lämpliga upplåtelseformer.           

Ärendebeskrivning 

Solcellsparker blir allt vanligare. I Sverige har det funnits solcellsparker i tio 

år. Kommunen har börjat få in förfrågningar o det finns mark som kan 

användas för markburen solcellspark i kommersiellt bruk. Normalt sett 

behövs inget bygglov för marken men behöver å andra sidan inte kosta för 

mycket för exploatörerna. Av de förfrågningar kommunen fått så söker 

enskilda exploatörer markområden om 20 till 100 hektar för att rymma större 

anläggningar. 

Sedan tidigare har kommunen i vindbruksplan som anger var det är lämpligt 

att etablera vindbruksparker. En liknande plan skulle behövas för markburna 

solcellsanläggningar. För att förbereda för kommande etableringen behöver 

kommunen utreda: 

• Vilken kommunal lämplig mark har finns att erbjuda? 

• Hur ser närheten till elnätet och kostnader för att ansluta? 

• På vilket sätt påverkar markburna solcellsanläggningar landskapsbilden? 

• Lämpliga upplåtelseformer. 

• Överliggande nät och leverans till dem?              

_____ 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadschefens tjänsteskrivelse 
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§ 85 Dnr 2021/00310  

Förslag till detaljplan för Smedjebacken 2:23, 
Svanströms såg 

Samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Granskningshandlingarna gällande detaljplan Smedjebacken 2:23, 

Svanströms såg godkänns.              

Ärendebeskrivning 

Förslag till detaljplan för Smedjebacken 2:23, Svanströms såg, har 

upprättats. Syftet är att ersätta allmän platsmark (PARK) med kvartersmark 

för verksamheter (Z) för ett område av ca 830 kvadratmeter där Svanströms 

såg ligger idag. 

Kommunen avser att sälja berörd mark till Svanströms såg när detaljplanen 

vunnit laga kraft.                    

_____ 

Beslutsunderlag 

Tekniska chefens tjänsteskrivelse 

Granskningshandlingar    
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§ 86 Dnr 2021/00335  

Rekrytering kostchef 

Samhällsbyggnadsutskottets beslut 

Anna Hane Karlsson anställs som kostchef i Smedjebackens kommun. 

Anställningen gäller tillsvidare.                        

Ärendebeskrivning 

Tjänsten som kostchef har varit utlyst och rekryteringsarbete har genomförts.  

Ett stort antal sökande har visat intresse för tjänsten.   

Efter genomförd rekryteringsprocess föreslås att Anna Hane Karlsson 

anställs som kostchef i Smedjebackens kommun.  

Rekryteringsgruppen och de fackliga organisationerna är överens om 

rekryteringen.                 

_____ 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadschefens tjänsteskrivelse 
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§ 87 Dnr 2020/00510  

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

Samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen för 
beslut i 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 
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mer utförligt sätt. Samhällsbyggnadsförvaltningen bör därför tydliggöra 

kommunens lokalförsörjningsplan, baserat på kommunens behov, i samband 

med kommande budgetplanering.  

Yrkanden 

Lotta Gunnarsson (M) yrkar bifall till motionen.                       

_____ 

Beslutsunderlag 

Motion daterad 2020-09-23      
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§ 88 Dnr 2021/00402  

Upphandlad aktör Arbetsförmedlingen 

Samhällsbyggnadsutskottets beslut 

Arbetsmarknadsenheten får i uppdrag att utreda och förbereda för att lämna 

in ett anbud på förfrågningsunderlaget avseende Kundval rusta och matcha 

(KROM) för att bli godkänd som leverantör.                       

Ärendebeskrivning 

Kundval rusta och matcha är en tjänst där Arbetsförmedlingen tillsammans 

med fristående aktörer hjälper arbetssökande att komma ut i arbete eller 

utbildning på så kort tid som möjligt. Som en del av Arbetsförmedlingens 

reformering ska tjänsten införas successivt i hela landet under året, och 

införandet sker i tre etapper med start i maj 2021. Smedjebacken ingår i 

etapp 3 och ingår i leveransområde Ludvika (Ludvika, Ljusnarsberg, 

Smedjebacken). 

I rusta och matcha kan sedan arbetssökande själva välja leverantör utifrån 

Lagen om valfrihetssystem (LOV). 

Kommuner kan ansöka om att bli leverantörer av tjänsten och det finns inga 

formella hinder mot att kommunen deltar i en upphandling om att bli 

utförare av arbetsmarknadstjänster. Kommunen ska kunna åta sig uppdrag 

inom hela leveransområdet. Ersättning betalas ut enligt en fastställd modell 

som bygger på uppnådda resultat avseende jobb och utbildning. 

Målgrupp är arbetssökande som ska kunna komma ut i arbete eller studier 

efter KROM insats. Varken den som står för nära arbetsmarknaden, och kan 

få arbete utan insats eller den som står för långt ifrån och har behov av mer 

omfattande insatser, kan anvisas till tjänsten. De som står för långt ifrån 

behöver andra insatser och lösningar. I förfrågningsunderlaget till KROM 

framgår också att många av deltagarna i tjänsten förväntas vara deltagare i 

jobb- och utvecklingsgarantin, jobbgarantin för unga eller etableringsinsatser 

för vissa nyanlända. 

Arbetsmarknadsenheten har en organisation med upparbetade fungerande 

bra arbetsmetoder och processer för att kunna arbeta med den här typen av 

uppdrag.  

Hittills har ingen kommun blivit godkänd som leverantör. Flera kommuner i 

etapp 2 förbereder sig för att lämna in anbud och deras process behöver 

följas för att kunna förbereda ett anbud som svarar upp mot kraven i 

upphandlingsunderlaget.                           

_____ 
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§ 89 Dnr 2021/00392  

Taxor 2022 - fritid  

Samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen för 
beslut i kommunfullmäktige 

1. Avgifter vid uthyrning av kommunens idrottsanläggningar fastställs.  

2. Avgifterna gäller från 1 januari 2022.              

Ärendebeskrivning 

Fritidsavdelningens förslag på uppdaterade avgifter 2022 utgår ifrån en 

omvärldsanalys gällande hallhyror för stor hall (ett skepp i Smedjehallen och 

Bergahallen) samt hallhyra för ishall (Ovakohallen).  

Avgifterna för stor hall 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 

Bilaga 1: Avgifter Fritid 2022  
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§ 90 Dnr 2021/00070  

Sommarkul 2021 

Samhällsbyggnadsutskottets beslut 

1. Rapporten Sommarkul 2021 godkänns.  

2. Överskottet om 186 294 kronor återförs till kommunstyrelsens 

förfogandemedel.  

Ärendebeskrivning 

Under februari månad togs beslut om medel för lovaktiviteter, Sommarkul, 

250 000 kr. Efter det beslutet så utlyste Socialstyrelsen statsbidrag för 

kostnadsfria lovaktiviteter och Smedjebacken har ansökt om och tilldelats 

186 294 kr.  

Fritidsavdelningen har budgeterat lovaktiviteter för 250 000 kr och behöver 

därmed behålla återstående mellanskillnaden, 250 000 kr – 186 294 kr = 

63 706 kr. Detta då redan planerade aktiviteter och anställning av 

Fritidsledare under Sommarkul var klar innan beslut från Socialstyrelsen.         

_____ 

Beslutsunderlag 

Fritidschefens tjänsteskrivelse 

Rapport Sommarkul 2021 
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§ 91 Dnr 2020/00596  

Gilla rörelse 2021 

Samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

100 000 kronor anslås från kommunstyrelsens förfogandemedel till projekt 

Gilla Rörelse hösten/vintern 2021.                      

Ärendebeskrivning 

Projekt Gilla Rörelse startade mars 2021 och är planerat att pågå under hela 

2021. Projektet skapar nya och samlar pågående aktiviteter inom temat 

rörelse, motion och glädje. Aktiviteterna marknadsförs i samverkan med 

föreningar och i kommunens organisation via anslag, media, sociala medier 

och hemsida.  

Projektgrupp Gilla Rörelse består av fritidschef, bitr. fritidschef, 

integrationssamordnare, hälsofrämjare och sjukgymnast. Gruppen har 

regelbundna möten med en intervall av 1 – 2 gånger/månad med uppehåll 

under juli/augusti. Till mötena bjuds olika samverkansparter in efter behov 

och aktivitet. Projektledare och sammankallande är fritidschef.  

Information om projektet har nu nått ut till samtliga idrottsföreningar och 

byalag/byföreningar och många av föreningarna har ansökt om medel för 

nyskapande verksamhet. Max 5000 kr/förening. I dagsläget har ett 20-tal 

föreningar ansökt om medel och startat igång aktiviteter såsom vandringar, 

yoga, fiske, cykelturer, stavgång och tipspromenader och projektgruppen ser 

ett behov av utökad budgetram om 100 000 kr för hösten/vinter 2021.  

Tanken är att under hösten utlysa några nya aktiviteter i kommunens regi 

(likt Byutmaningen, stegräknartävling och Naturreservatsbingo) samt 

uppmuntra de föreningar som ej ännu ansökt om medel att starta upp 

aktiviteter och upptäcka projekt Gilla Rörelse.            

_____ 

Beslutsunderlag 

Bilaga 1 – Sammanställning Gilla Rörelse 210906  

 

 


