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§ 85 Dnr 2020/00444  

Budgetuppföljning kommunstyrelsens 
samhällsbyggnadsförvaltning 

Samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Budgetuppföljning för kommunstyrelsens samhällsbyggnadsförvaltning per 

september godkänns. 

Ärendebeskrivning 

Månadsrapport september, ks samhällsbyggnadsförvaltning 

Tkr 2020-09-30    

  Ackumulerat period Helår 

  Budget Utfall Avvikelse Budget Prognos Avvikelse 

Teknik inkl. kapitalkostn. 25 830 22 756 3 074 34 440 34 274 166 

varav Fastigheter -2 250 -1 237 -1 013 3 000 3 701 -701 

varav Gator och vägar -14 113 -13 246 -867 18 817 18 417 400 

varav Park o Idrott -9 409 -8 685 -724 12 546 12 546 0 

varav Skog 58 -412 469 77 544 467 

AME 6 339 7 721 -1 382 8 452 9 167 -715 

Integration -1 171 -755 -417 -1 562 -1 794 232 

Kost 0 -437 437 0 200 -200 

Näringsliv 3 796 2 964 832 5 062 3 995 1 067 

Fritid 5 093 4 696 397 6 791 6 741 50 

Räddningstjänst 7 135 7 378 -243 9 513 10 113 -600 

  47 021 44 323 2 698 62 696 62 969 0 

 

Utfallet för perioden september visar ett överskott på 2 698 tkr. 

Prognosen för året visar på en budget i balans. Underskotten inom 

förvaltningen är avvikelser inom räddningstjänst, kost och 

arbetsmarknadsenhet. Prognosen för augusti var -435 tkr. 

I jämförelse med augustiprognosen har positiv förbättring skett inom kosten 

med 450 tkr som är en effekt av omfördelning av personal i och med att 

tjänster ej tillsatts efter pensionsavgång. 

Försämring från augusti inom AME med 415 tkr där personalkostnaderna 

förväntas bli högre än budget. Arbetet med genomlysning av AME:s 

verksamhet och avvikelse pågår där en åtgärd blir att följa varje 

bidragstagare när det gäller intäkter och kostnader. Tekniska har försämrat 

sin prognos med 549 tkr som härrör till att verksamheten har högre kostnader 



 
 
 
 
 

Samhällsbyggnadsutskottet 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

4(12) 

Sammanträdesdatum 

2020-10-27 
 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

inom kategorin övrigt med bland annat flertalet lantmäteriförrättningar som 

saknar budget. 

Näringsliv förstärker sin prognos med +717 tkr för perioden som beror på 

vakans på personal efter pensionsavgång som ej heller kommer tillsättas. På 

grund av pandemin har flera aktiviteter som enheten har budget för ej kunnat 

genomföras.      

_____ 

Beslutsunderlag 

Månadsrapport kommunstyrelsens samhällsbyggnadsförvaltning september    
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§ 86 Dnr 2020/00534  

Investeringsbudget 2021 samt plan 2022-2023 

Samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Ärendet lämnas öppet.  

Ärendebeskrivning 

Tekniska kontoret har sammanställt förslag till investeringsbudget för 2021 

med plan för 2021-2022. 

För 2020 är investeringar upptagna med 35 080 000 kronor.  

På grund av att inte alla ledamöter i arbetsutskottet haft tillgång till 

investeringsbilagan lämnas ärendet öppet till kommunstyrelsen.       

_____ 

Beslutsunderlag 

Investeringsbudget 2021 med plan för 2022-2023 
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§ 87 Dnr 2020/00498  

Samråd - Detaljplan för kvarteret Berguven, Berga gård 

Samhällsbyggnadsutskottets beslut 

I planen bör området vid förskolan Hattstugan göras tillgänglig för bostäder, 

i övrigt godkänns förslag till detaljplan Berga Gård.    

Ärendebeskrivning 

Ett förslag till detaljplan har upprättats för kvarteret Berguven i 

Smedjebackens tätort. Det primära syftet är att utöka användningen av 

Berguven 7 (Berga gård). Planförslaget innebär möjlighet till komplettering 

av lägenheter, kontor eller andra småskaliga verksamheter. Planförslaget 

bedöms vara i linje med gällande översiktsplan och handläggs därmed 

genom standardförfarande.   

En tänkbar framtida användning av förskolan Hattstugan kan vara 

konvertering till bostäder varför även detta bör tillåtas i en ny detaljplan   

_____ 

Beslutsunderlag 

Samrådshandlingar Berga Gård  

Tekniska chefens tjänsteskrivelse    
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§ 88 Dnr 2020/00443  

Renovering dagvattenledning Backgatan 

Samhällsbyggnadsutskottets beslut 

140 000 kronor anslås från ospecificerade underhållsmedel som 

tilläggsmedel för renovering av dagvattenledning på Backgatan. 

Ärendebeskrivning 

Dagvattenledningen på Backgatan är i stort behov av renovering. WBAB  

har fått in pris som ligger på 668 630 kronor, kommunens del blir då  

334 315 kronor.  

I budget finns ca 195 000 kronor kvar för de årliga dagvatten-

ombyggnaderna, det saknas således 140 000 kronor.  

Gatuchefen föreslår att 140 000 kronor anslås från ospecificerade 

underhållsmedel för renovering av dagvattenledning på Backgatan.  

_____ 

Beslutsunderlag 

Gatuchefens tjänsteskrivelse      
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§ 89 Dnr 2020/00551  

Nyttjanderättsavtal Norrbärke skidklubb - längd 

Samhällsbyggnadsutskottets beslut 

Nyttjanderättsavtal avseende del av fastigheterna Morgården 8:9 och 

Morgården 1:67 godkänns.  

Ärendebeskrivning 

Norrbärke Skidklubb Längd har för avsikt att söka medel från Allmänna 

arvsfonden till byggnation av padelbanor vid Hagvallen. 

För att kunna beviljas medel från Allmänna arvsfonden krävs det att klubben 

har ett nyttjanderättsavtal på området som gäller i minst 10 år. 

Tekniska kontoret har upprättat förslag till nyttjanderättsavtal avseende  

del av fastigheterna Morgården 8:9 och Morgården 1:67. Avtalet ersätter  

det nuvarande avtalet.      

_____ 

Beslutsunderlag 

Tekniska chefens tjänsteskrivelse 

Nyttjanderättsavtal  
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§ 90 Dnr 2020/00554  

Förvaltningshuset hiss 

Samhällsbyggnadsutskottets beslut 

150 000 kronor anslås från ospecificerade investeringsmedel fastighet 2020 

till åtgärder i hiss förvaltningshuset.     

Ärendebeskrivning 

Efter årlig myndighetsbesiktning av hissen i förvaltningshuset framkom 

besiktningsanmärkning av så grav art att åtgärder måste vidtagas omgående 

för att hissen ska få användas. Anmärkningen avser nödöppning i källarplan. 

Detta innebär att man måste nyinstallera funktionen på samtliga hissens 

våningsplan, för att säkerställa nödöppningsfunktionen för hissen i sin 

helhet.    

Beräknad kostnad 150 000 kronor.    

Fastighetschefen föreslår att tekniska kontoret får i uppdrag att utföra 

åtgärden samt att ekonomiska medel anslås från ospecificerade 

investeringsmedel fastighet 2020.  

_____ 

Beslutsunderlag 

Fastighetschefens tjänsteskrivelse 

Bil 1 Besiktningsprotokoll ackrediterat besiktningsorgan.        
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§ 91 Dnr 2020/00543  

Bildande av VA-verksamhetsområde Näsberget 

Samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen för 
beslut i kommunfullmäktige 

VA-verksamhetsområde för vatten och avlopp på Näsberget antas i enlighet 

med miljö- och byggnadsnämndens förslag.      

Ärendebeskrivning 

Näsbergets detaljplan har vunnit laga kraft. Planområdet tangerar till 

kommunalt verksamhetsområde för vatten och avlopp. Även Näsbergets 

planområde föreslås anslutas till kommunalt verksamhetsområde för vatten 

och avlopp. Wessman Barken Vatten & Återvinning AB ansvarar för 

utbyggnad av VA-anläggningen fram till förbindelsepunkt vid tomtgräns. 

Fastigheten Vad 8:13 ligger precis vid utkanten på planområdet och vill även 

ingå i VA-verksamhetsområdet.  

Miljö- och byggnadsnämnden beslöt 2020-10-14 § 76 att godkänna bildande 

av VA-verksamhetsområde på Näsberget enligt bifogad karta och skickar 

ärendet vidare för beslut.     

_____ 

Beslutsunderlag 

Miljö- och byggnadsnämnden 2020-10-14 § 76 

Karta VA-verksamhetsområde Näsberget 
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§ 92 Dnr 2020/00500  

Gemensamma riktlinjer för mat och måltider i  
Dalarnas län 

Samhällsbyggnadsutskottets beslut 

Remissyttrandet från Smedjebackens kommun godkänns. 

Ärendebeskrivning 

Dalarnas samtliga kostenheter arbetar för att implementera ett bredare 

samarbete över kommungränserna. Utgångspunkten är att införa likvärdiga 

riktlinjer för mat och måltider i Dalarna. Sådana riktlinjer skulle på sikt 

kunna gynna de lokala producenter och verksamheter som verkar inom kost 

och livsmedel. Det skulle även vara möjligt att påverka inköp och 

upphandlingsrutiner om samtliga Dalakommuner har övergripande 

gemensamma riktlinjer när det kommer till produktval och inriktning. 

Förslag till riktlinjer är framtagna i Dalarnas kostnätverk genom projektet 

Offentlig gastronomi Dalarna. Riktlinjerna har skickats på remiss till länets 

kommuner för yttrande.  

Yttrande från Smedjebackens kommun: 

- Det är viktigt att tydligt väga in miljö- och klimataspekter i arbetet med 

riktlinjerna. Sverige har antagit FN:s mål kring att halvera det globala 

matsvinnet till år 2030, kanske detta bör skrivas in i riktlinjerna. 

- Kommunen vill uppmärksamma användningen av viltkött. Det är ett 

klimatsmart och miljövänligt livsmedel.  

- Nya egenskaper hos växter, oavsett vilken förädlingsteknik som använts, 

ska granskas ur miljö- och hälsosynpunkt innan de odlas och används. 

Vi bör inte i våra riktlinjer utesluta vissa förädlingstekniker och därför 

anser vi att texten om genmodifiering på sidan 5 ska strykas.          

_____ 

Beslutsunderlag 

Kostchefens tjänsteskrivelse 

Remiss Gemensamma riktlinjer för mat och måltider i Dalarnas län 
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§ 93 Dnr 2020/00032  

Karta laddningsplatser 

Samhällsbyggnadsutskottets beslut 

Informationen läggs till handlingarna.  

Ärendebeskrivning 

Utbyggnad av antalet laddningsplatser för elbilar har pågått under flera år i 

kommunen.  

Smedjebacken Energi AB har tagit fram en uppdaterad karta med samtliga 

laddningsplatser.       

_____ 

Beslutsunderlag 

Karta laddningsplatser   

 

 


