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§ 92 Dnr 2022/00118  

Information från krisledningsstaben 

Kommunstyrelsens beslut 
Informationen godkänns. 

Ärendebeskrivning 
Kommunchefen informerar om kommunens krisberedskapsarbete. 
Krisledningsstaben sammanträder på onsdagar varje vecka.  
Pandemiläget följs fortfarande noga.  
Region Dalarna har vid ett flertal tillfällen genomfört drop-in vaccination i 
kommunhuset. Vaccinationstillfällena i kommunhuset har varit välbesökta 
och uppskattade.  
Prognosen över förväntat antal flyktingar till Sverige från Ukraina har 
skrivits ner från 80 000 till 50 000 personer. Smedjebackens kommun har 
fått en ny prognos om mottagande av 24 personer.  
Kommunen samverkar med Svenska Kyrkan och Röda Korset för att ordna 
ett så bra mottagande som möjligt.  
Regeringen har presenterat en strukturreform för krisberedskap och civilt 
försvar. Reformen innebär bland annat att tio myndigheter får ett 
sektorsansvar, att sex civilområden bildas på länsstyrelsenivå och att MSB 
får en tydlig roll i att planera och utveckla det civila försvaret. 
Smedjebackens kommun kommer att tillhöra mellersta civilområdet. 
Länsstyrelsen genomför krisberedskapsdagar 7-9 juni.  
_____ 
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§ 93 Dnr 2022/00239  

Budget 2023 Smedjebackens kommun 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Preliminära budgetramar och övergripande mål för 2023 godkänns. 

Ärendebeskrivning 
Nämnderna har inkommit med behov av resurser för verksamheterna 
kommande året. Ekonomiavdelningen har sammanställt budgetdokument 
med budgetberedningens förslag på ekonomiska ramar för budgetåret 2023. 
Budgetberedningen föreslår utöver den generella uppräkningen med 2 % 
även en nettokostnadsförstärkning med 2,5 %.      
 

Förstärkningar i budget 2023    
   
Generell uppräkning 2023  
Uppräkning ramar 2% 11 879  
Nettokostnadsförstärkning 2,5% 14 849  
     

Verksamhetsförstärkningar  2023 Nämnd 

IFO Förebyggande arbete 2 000 FUN 

Förstärkt bemanning fritidsgårdar 1 800 KS SBF 

Röda Berga 1 000 FUN 
   

Tillfälliga tilläggsanslag  2023 Nämnd 

Förstärkt underhåll gator  4 000 KS SBF 

LSS-placeringar 2 300 ON 

Införande av IT-system 500 MOB, KN 
   

KS förfogandemedel 2023 Nämnd 

Äldreomsorgssatsning 7 000 ON 

Uppdrag jämlik förskola och skola 3 000 FUN 

Övrigt 6 000 Alla 
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Driftramar för 2023     

Belopp i tkr Budget Budget 

  2022 2023 

Kommunstyrelsen:     

KS Ledning och stöd 36 851 38 509 

KS Samhällsbyggnad 65 042 69 634 

KS Förfogandeanslag 16 000 16 000 

Summa kommunstyrelsen 117 893 124 143 

      

Kulturnämnd 11 091 11 890 

Miljö- och byggnadsnämnd 9 404 10 163 

      

Familj- och utbildningsnämnd:     

Kansli, barn och skolverksamhet 224 181 235 269 

Individ och familjeomsorg 35 497 39 094 

Summa familj- och utbildningsnämnd 259 678 274 364 

      

Omsorgsnämnd 211 906 221 442 

      

VBU:     

Gymnasiet och komvux 62 500 65 000 

Kulturskolan 3 649 3 680 

Summa VBU: 66 149 68 680 

      

Överförmyndarnämnd 1 244 1 269 

Revision 930 930 

Summa nämnder 678 296 712 881 

      

Finansen:     

Sociala avgifter/pensioner, interna poster  12 250 12 250 

Internränta -8 800 -8 800 

Summa finansen 3 450 3 450 

      

Summa verksamheter drift 681 746 716 331 
 

_____ 

Beslutsunderlag 
Budget 2023 
Arbetsutskottet 2022-05-24 § 54                       
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§ 94 Dnr 2022/00088  

Budgetförutsättningar och internpriser 2023 

Kommunstyrelsens beslut 
Reviderade budgetförutsättningar och internpriser 2023 antas enligt upprättat 
förslag. 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen antog den 15 mars 2022 förutsättningar och interpriser för 
budget 2023. Utifrån underlag från Gemensamma servicenämnden finns nu 
ett förslag till IT-kostnader för 2023. Övriga justeringar för 
personalomkostnader PO, hyror och portionspriser är enligt förslag från 
arbetsutskottet den 24 maj. 
 

Förutsättningar Budget
2023

Kommunernas ekonomi (prognos):
Skatteunderlag-ökning (%) 3,70

Gemensam servicenämnd:
Medlemsbidrag - mkr 6,5 Höjning 0,5 mkr från 2022

Tjänstekatalog - mkr 8,8 Höjning 0,5 mkr från 2022

Kommunen:
Skattesats kommunen (kr) 22,46
Skattesats totalt (kr) 34,09

Löner - nivåhöjning i genomsnitt % 2,50 Finns dock en viss osäkerhet inför avtalsrörelsen 2023

PO-pålägg (%) 42,77 Höjning 2% från 2022

PO-pålägg arvoden politiker (%) 37,01
PO-pålägg övriga arvoden (%) 31,42

Interna hyresökningar (%) 6,36
Internränta (%) 2,50

Portionspris måltid förskola (kr) 58,72 Höjning 7,5% från 2022

Portionspris måltid grundskola (kr) 51,95 Höjning 11,5% från 2022

Portionspris måltid äldreomsorg (kr) 92,21 Höjning 2,5% från 2022  
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Beslutsunderlag 
Koncernekonomichefens tjänsteskrivelse 
Arbetsutskottet 2022-05-24 § 55   
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§ 95 Dnr 2022/00007  

Budgetuppföljning kommunstyrelsen ledning och stöd 

Kommunstyrelsens beslut 
Budgetuppföljning för kommunstyrelseförvaltningen per sista april 2022 
godkänns. 

Ärendebeskrivning 
Tkr

Budget Utfall Avvikelse Budget Prognos Avvikelse
KS Ledning och stöd
Kansliavdelning 4 853 3 694 1 159 14 559 14 559 0
Avdelning för medborgarservice 2 452 2 308 143 7 355 7 355 0
Personalavdelning 2 850 1 853 997 9 535 9 535 0
Ekonomi- och upphandlingsavd. 1 801 1 678 123 5 402 5 402 0

11 955 9 532 2 423 36 851 36 851 0

Januari-April
Ackumulerat period Helår

 
Ekonomisk analys 
Utfallet för förvaltningen under januari-april är ett överskott på 2,4 mkr. 
Vissa kostnader uppstår först senare under året men budgeten är periodiserad 
i 12 raka perioder. På grund av pandemin har kostnad för arvoden, 
utbildningar och resor blivit lägre. Personalkostnaderna har varit lägre under 
perioden då årets löneöversyn regleras från maj månad.          
Kansliets utfall är 1 159 tkr. Flera kostnader uppstår först senare exempelvis 
kostnader för valet i september, personalfrämjande åtgärder, 
medborgarundersökning, vissa medlemsavgifter och bidrag till olika 
föreningar. I samband med Dalarnas kommunalförbunds avveckling har  
265 tkr återbetalas, vilket påverkar resultatet positivt.   
Personalavdelningens överskott är 997 tkr. Det beror främst på att 
systemkostnader ännu inte fakturerats fullt ut för året och lägre kostnader 
avseende utbildning. Avdelningen har även lägre kostnader för annonsering, 
rekrytering och deltagande i mässor samt företagshälsovård. Kostnaden för 
feriejobbarna uppstår först under sommaren.  
Resultat för medborgarservice är överskott på 143 tkr, där intäkter för post 
och tryckeri ej är fakturerade samt att kostnaderna i perioden är lägre än 
budgeterat.  
Ekonomi och upphandlingsavdelningen har ett överskott på 123 tkr, bland 
annat beroende på släpande IT-kostnader.  
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Viss oro finns över risk för högre kostnader utifrån kriget i Ukraina och det 
säkerhetspolitiska läget i Europa. Inflationen ökar. Riksbanken har börjat 
höja styrräntan. Vi ser redan nu högre drivmedels-, transport- och 
livsmedelskostnader. Enligt prognos från IT-center beräknas IT-kostnaderna 
för förvaltningen öka ca 200 tkr på helår. 
Helårsprognosen för förvaltningen är att hålla budget. 
_____ 

Beslutsunderlag 
Budgetuppföljning och prognos per sista april 2022 för 
kommunstyrelseförvaltningen ledning och stöd 
Arbetsutskottet 2022-05-24 § 56 
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§ 96 Dnr 2022/00008  

Budgetuppföljning 2022 kommunstyrelsens 
samhällsbyggnadsförvaltning 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Budgetuppföljning för kommunstyrelsens samhällsbyggnadsförvaltning 

per sista april 2022 godkänns. 
2. På grund av det förväntande flyktingmottagandet från Ukraina, vidtas 

inte några åtgärder för närvarande med avseende på det prognostiserade 
budgetunderskottet för integrationsverksamheten.  

3. Inom kostavdelningen pågår ett arbete med att se över möjligheterna till 
kostnadsminskning för en budget i balans.           

Ärendebeskrivning 
Tkr 2022-04-30    
  Ackumulerat period Helår 

  Budget Utfall Avvikelse Budget Prognos Avvikelse 

Teknik inkl. kapitalkostn. 11 496 7 670 3 826 34 487 34 487 0 

varav Fastigheter & idrott 2 185 1 878 307 6 554 6 554 0 

varav Gator och vägar 6 981 3 830 3 151 20 942 20 942 0 

varav Park 2 330 1 820 510 6 991 6 991 0 

varav Skog 0 142 -142 0 0 0 

AME 2 680 2 424 255 8 039 8 039 0 

Integration -368 -340 -27 -1 103 -71 -1 032 

Kost 57 33 24 170 687 -517 

Näringsliv 1 644 1 036 607 4 931 4 931 0 

Fritid 2 740 3 157 -418 8 219 8 319 -100 

Räddningstjänst 3 433 2 821 612 10 299 10 299 0 

  21 681 16 802 4 878 65 042 66 691 -1 649 
 

Ekonomisk analys 
Utfallet för perioden visar ett överskott med 4 878 tkr. Den största 
avvikelsen finns vid tekniska avdelningen där underhållskostnader till stor 
del beställts men ännu ej fakturerats. 
Prognosen för året visar ett underskott med 1 649 tkr. Underskotten återfinns 
inom integration, kosten och fritid. 
Tekniska redovisar en budget i balans. 
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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. 
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 de aktiviteter som tidigare ställts in på 
grund av pandemin. Prognosen är en budget i balans. 
Fritid redovisar ett underskott med 100 tkr. Bokningar av läger etc har inte 
återhämtat sig efter pandemin och samtidigt har inbokade läger avbokats. 
Verksamheten förväntar sig att inte hålla budget. 
Räddningstjänsten redovisar en budget i balans. 

Yrkanden 
Fredrik Rönning (S) yrkar på bifall till arbetsutskottets förslag med följande 
tillägg: 
På grund av det förväntande flyktingmottagandet från Ukraina, vidtas inte 
några åtgärder för närvarande med avseende på det prognostiserade 
budgetunderskottet för integrationsverksamheten. 
Inom kostavdelningen pågår ett arbete med att se över möjligheterna till 
kostnadsminskning för en budget i balans. 
Lotta Gunnarsson (M) yrkar på bifall till arbetsutskottets förslag med 
följande tillägg: 
Om prognosen för det ekonomiska utfallet pekar mot ett 
budgetöverskridande ska nämnden/verksamheten redovisa åtgärder  
som behöver tas för att undvika underskott.  
Efter framställd proposition förklarar ordförande att kommunstyrelsen 
beslutar i enlighet med Fredrik Rönnings förslag.  
_____ 

Beslutsunderlag 
Budgetuppföljning per 30 april kommunstyrelsens 
samhällsbyggnadsförvaltning 
Samhällsbyggnadsutskottet 2022-05-24 § 49 
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§ 97 Dnr 2022/00006  

Budgetuppföljning kommunen 

Kommunstyrelsens beslut 
Budgetuppföljningen godkänns. 

Ärendebeskrivning 
Ekonomiavdelningen har sammanställt budgetuppföljning mars för samtliga 
nämnder. 
Resultat april inkl. årsprognos, uppdaterad 2022-05-13
Belopp i tkr

Budget Utfall Avvikelse Budget Prognos Avvikelse

Verksamhetens intäkter -27 930 -55 981 28 051 -83 791 -102 954 19 163
Verksamhetens kostnader 247 168 238 030 9 138 742 469 744 018 -1 549
- varav pensionskostnad ansvarsförbindelse 3 873 4 395 -522 11 619 11 619 0
Avskrivningar 7 706 15 607 -7 902 23 117 31 117 -8 000
Summa verksamhetens nettokostnad 226 943 197 656 29 287 681 795 672 181 9 614

Skatteintäkter -184 662 -183 917 -745 -553 986 -560 020 6 034
Generella statsbidrag och utjämning -51 803 -59 908 8 105 -155 409 -165 759 10 350
Summa skatteintäkter -236 465 -243 824 7 359 -709 395 -725 779 16 384

Finansiella intäkter -850 -849 -1 -2 550 -2 550 0
Finansiella kostnader 1 900 1 015 885 5 700 5 700 0
Summa finansnetto 1 050 165 884 3 150 3 150 0

Resultat -8 472 -46 003 37 530 -24 450 -50 448 25 998

Januari-April Helår

 
 
Verksamhetens intäkter, avvikelse +19 163 tkr  
Försäljningen av anläggningar i Allégården till Backsmedjan i mars 
genererade en intäkt på 8 000 tkr.  Försäljningen av andelarna i Backsmedjan 
till Bärkehus AB i april generade en intäkt för kommunen på 11 163 tkr.  
Avskrivningar, avvikelse – 8 000 tkr 
Försäljningen av anläggningarna i Allégården genererade också en 
utrangeringskostnad för anläggningarna på 8 000 tkr. Dock blir 
avskrivningskostnaderna lägre per år för samhällsbyggnadsförvaltningen  
(ca 450 tkr) då anläggningarna inte finns kvar i kommunen. 
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Resultat drift april inkl. årsprognos, uppdaterad 2022-05-13
Belopp i tkr Behandlas

Budget Utfall Avvikelse Budget Prognos Avvikelse Nämnd/Styr

Kommunstyrelsen 38 969 28 581 10 389 117 893 119 542 -1 649 KS 7/6
KS Ledning och stöd 11 955 9 532 2 423 36 851 36 851 0
KS Samhällsbyggnad 21 681 15 412 6 269 65 042 66 691 -1 649
KS Förfogandeanslag 5 333 3 636 1 697 16 000 16 000 0
Kulturnämnden 3 697 2 784 913 11 091 11 091 0 KN 2/6
Miljö- o byggnadsnämnden 3 135 2 004 1 131 9 404 9 404 0 MOB 18/5
Familje- och utbildningsn. 86 559 82 633 3 927 259 678 259 578 100 FUN au 25/5
FUN Kansli, barn och skolverksamhet 74 743 69 619 5 124 224 227 222 027 2 200
FUN Individ- och familjeomsorg 11 817 13 014 -1 197 35 451 37 551 -2 100
VBU 22 050 22 141 -92 66 149 66 149 0
Gymnasiet och komvux 20 833 20 906 -73 62 500 62 500 0
Kulturskolan 1 216 1 235 -19 3 649 3 649 0
Omsorgsnämnden 70 635 66 486 4 149 211 906 211 906 0 ON au 18/5
Överförmyndarnämnden 415 329 85 1 244 1 244 0
Revision 310 180 130 930 930 0
Summa nämnder 225 770 205 138 20 632 678 295 679 844 -1 549

Finans 1 183 -7 482 8 665 3 500 -7 663 11 163
Socialaavgifter/pensioner, interna poster mm 4 813 -4 220 9 032 14 418 3 255 11 163
Internränta -3 629 -3 262 -367 -10 918 -10 918 0

Verksamhetens nettokostnad 226 953 197 656 29 297 681 796 672 182 9 614

Januari-April Helår

 
_____ 

Beslutsunderlag 
Koncernekonomichefens tjänsteskrivelse 
Arbetsutskottet 2022-05-24 § 57 
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§ 98 Dnr 2022/00199  

Revisionsrapport granskning av årsredovisning 2021 

Kommunstyrelsens beslut 
Yttrandet godkänns och överlämnas till revisorerna.              

Ärendebeskrivning 
På uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer har PwC granskat 
årsredovisning 2021. Granskningen syftar till att ge underlag för en 
bedömning om räkenskaperna ger en rättvisande bild av verksamhetens 
resultat och ekonomiska ställning samt om årsredovisning är upprättad i 
enlighet med LKBR och god redovisningssed i kommunal verksamhet 
Vid granskningen gjorda iakttagelser och bedömningar redovisas i bilagd 
rapport. Skriftligt svar önskas från kommunstyrelsen avseende hur de 
utvecklingsområden som påtalas i revisionsrapporten avses att åtgärdas. 
Yttrande:  
Revisorernas synpunkter kommer att övervägas vid kommande arbete med 
årsredovisningen. 
_____ 

Beslutsunderlag 
Koncernekonomichefens tjänsteskrivelse 
Revisionsrapport PWC – Granskning av årsredovisning 2021 
Arbetsutskottet 2022-05-24 § 58 
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§ 99 Dnr 2022/00198  

Revisionsrapport granskning av god ekonomisk 
hushållning 2021 

Kommunstyrelsens beslut 
Yttrandet godkänns och överlämnas till revisorerna. 

Ärendebeskrivning 
På uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer har PwC granskat om 
resultaten för god ekonomisk hushållning är förenliga med de mål 
fullmäktige beslutat. Syftet med granskningen är att ge kommunens revisorer 
underlag för sin skriftliga bedömning om resultatet är förenligt med de mål 
fullmäktige beslutat. 
Vid granskningen gjorda iakttagelser, bedömningar och rekommendationer 
redovisas i bilagd rapport. Skriftligt svar önskas från kommunstyrelsen 
avseende hur utvecklingsområdet som påtalas i revisionsrapporten avses att 
åtgärdas. 
Yttrande:  
Revisorernas synpunkter kommer att övervägas vid kommande arbete med 
årsredovisningen. 
_____ 

Beslutsunderlag 
Koncernekonomichefens tjänsteskrivelse 
Revisionsrapport – Granskning av god ekonomisk hushållning 2021 
Arbetsutskottet 2022-05-24 § 59 
 
 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
17(37) 

Sammanträdesdatum 
2022-06-07 

 
 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 100 Dnr 2022/00200  

Revisionsrapport granskning av kommunstyrelse och 
nämnder 2021 

Kommunstyrelsens beslut 
Yttrandet godkänns och överlämnas till revisorerna.    

Ärendebeskrivning 
På uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer har PwC genomfört  
en grundläggande granskning av kommunstyrelse och nämnder. Syftet med 
granskningen är att granska och pröva om styrelsens och nämnders 
verksamhet bedrivs på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt 
tillfredställande sätt och med tillräcklig intern kontroll.  
Revisionskriterier i granskningen utgörs av kommunallag samt följsamhet i 
fullmäktiges uppdrag i form av mål och budget 2021.  
Granskningen har skett genom dokumentanalys. I tid avgränsas 
granskningen i huvudsak till år 2021. Granskningen fokuserar på 
verksamhetsplan, budget, mål, om styrelse/nämnd vidtagit tillräckliga 
åtgärder samt på måluppfyllelse avseende ekonomi respektive verksamhet.  
Vid granskningen gjorda iakttagelser, bedömningar och rekommendationer 
redovisas i bilagd rapport. Skriftligt svar önskas hur de utvecklingsområden 
som påtalas i revisionsrapporten avses att åtgärdas. 
Yttrande:  
Kommunstyrelsen anser att en ändamålsenlig verksamhet bedrivs i 
kommunen. Övergripande mål fastställs av kommunfullmäktige och 
respektive nämnd följer upp detta och återrapportering sker i anslutning till 
delårs- och årsbokslut. Fortsatt arbete kommer att ske för att utveckla och 
säkerställa en god uppföljning och analys av förvaltningarnas 
måluppfyllelse. Ekonomisk uppföljning sker vid varje kommunstyrelse för 
att säkerställa rapportering av eventuella avvikelser i budgeten. 
_____ 

Beslutsunderlag 
Koncernekonomichefens tjänsteskrivelse 
Revisionsrapport PWC – granskning av kommunstyrelse och nämnder 
Arbetsutskottet 2022-05-24 § 60 
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§ 101 Dnr 2022/00272  

Anvisningar på kommunens bank- och 
postgiroräkningar samt undertecknande av handlingar 
- attesträtt 

Kommunstyrelsens beslut 
Två i förening av koncernekonomichef Jonas Källman, ekonomiassistent 
Maria Fagerheim, redovisningsansvarig Helena Karlsson samt förvaltnings- 
ekonomerna Anette Billström, Helena Claesson-Bergh och Eva Lundgren 
erhåller följande uppdrag: 
- Utfärdande av anvisningar på kommunens bank- och plusgiroräkningar. 
- Kvittering eller överlåtelser av på kommunen eller någon av dess 

nämnder ställda checker, uttagskvitton eller postremissväxlar, dock att 
checker och uttagskvitton upp till högst ett prisbasbelopp endast behöver 
undertecknas av en av ovan angivna personer. 

- Kvittering av kontanta medel, värdepostförsändelser och dylikt som tas 
emot på kommunens vägnar. 

- Verkställighet och verifiering av övriga i kommunens medelsförvaltning 
förekommande betalningstransaktioner. 

Ärendebeskrivning 
Ekonomiavdelningen föreslår att beslutet om vilka personer och befattningar 
som får utfärda anvisningar på kommunens bank- och plusgiroräkningar 
samt kvittering av värdehandlingar och försändelser revideras.  
Revideringen innebär att beslutet kompletteras med förvaltningsekonomerna 
Helena Claesson-Bergh och Eva Lundgren. 
_____ 

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet 2022-05-24 § 61 
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§ 102 Dnr 2022/00228  

Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Reviderad arbetsordning för kommunfullmäktige godkänns. 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen beslöt 2021-12-07 § 166 att tillsätta en parlamentarisk 
grupp med uppdrag att se över organisation, arvoden och andra reglementen 
sammanhörande med den politiska organisationen inför mandatperioden 
2023-2026. Uppdraget omfattar även översyn av kommunfullmäktiges 
arbetsordning. 
Parlamentariska gruppen föreslår någon mindre justering i arbetsordningen. 
- En textmässig korrigering har gjorts i paragraf 29 stycke 2 och 3 

avseende repliker. 
- Paragraf 43 stycke 2 har ändrats till ”Valberedningen består av en 

representant från varje parti, som finns representerat i 
kommunfullmäktige, och lika många ersättare”. 

I övrigt är innehållet oförändrat. Ändringarna är markerade i dokumentet. 
_____ 

Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktiges arbetsordning ver. 2022-04-26 
Arbetsutskottet 2022-05-24 § 62 
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§ 103 Dnr 2022/00227  

Regler för kommunalt partistöd 2023-2026 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Regler för kommunalt partistöd för mandatperioden 2023-2026 godkänns. 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen beslöt 2021-12-07 § 166 att tillsätta en parlamentarisk 
grupp med uppdrag att se över organisation, arvoden och andra reglementen 
sammanhörande med den politiska organisationen inför mandatperioden 
2023-2026. Uppdraget omfattar även översyn av partistöd. 
Parlamentariska gruppen föreslår att reglerna för partistöd revideras. 
Reglerna har kompletterats med text gällande ”tomma stolar” samt så  
kallade politiska vildar. 
_____ 

Beslutsunderlag 
Regler för kommunalt partistöd 2023-2026 
Arbetsutskottet 2022-05-24 § 63 
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§ 104 Dnr 2022/00260  

Nämndsorganisation Smedjebackens kommun  
2023-2026 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. Parlamentariska gruppens förslag till ny nämndsorganisation godkänns.  
2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att återkomma med förslag på nya 

reglementen i enlighet med den nya nämndsorganisationen.      

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen beslöt 2021-12-07 § 166 att tillsätta en parlamentarisk 
grupp med uppdrag att se över organisation, arvoden och andra reglementen 
sammanhörande med den politiska organisationen inför mandatperioden 
2023-2026. 
Parlamentariska gruppens förslag till ändrad nämndsorganisation:  
- En ny kultur- och samhällsbyggnadsnämnd skapas med ansvar för 

avdelningarna kultur, fritid, tekniska, arbetsmarknad- och integration  
samt kosten.  
Kultur- och samhällsbyggnadsnämnden föreslås bestå av elva (11) 
ledamöter och lika många ersättare. Parlamentariska gruppen förordar 
också att det inom kultur- och samhällsbyggnadsnämnden ska finnas ett 
särskilt kulturutskott med fem (5) ledamöter. 

- Kommunstyrelsen föreslås ansvara för avdelningarna kansli inklusive 
säkerhet- och beredskapsfrågor, personal, ekonomi, medborgarservice, 
näringsliv, räddningstjänst samt mark- och exploatering.  

- Övriga nämnder, familje- och utbildningsnämnden, omsorgsnämnden, 
miljö- och byggnadsnämnden samt valnämnden, föreslås vara 
oförändrade. 

_____ 

Beslutsunderlag 
Arbetsutskottet 2022-05-24 § 64 
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§ 105 Dnr 2022/00261  

Arvodesreglemente Smedjebackens kommun  
2023-2026 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Arvodesreglemente för mandatperioden 2023-2026 antas.  

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen beslöt 2021-12-07 § 166 att tillsätta en parlamentarisk 
grupp med uppdrag att se över organisation, arvoden och andra reglementen 
sammanhörande med den politiska organisationen inför mandatperioden 
2023-2026. 
Parlamentariska gruppen har gjort en översyn av arvodesreglementet för 
Smedjebackens kommun. De justeringar som föreslås är: 

- Ordet funktionshindrad i dokumentet ändras till person med 
funktionsvariation.  

- Ändring i bilaga 1 - Belopp för maximal ersättning per dag ökas från 
3,25 % av inkomstbasbeloppet till 4 %.  

- Bilaga 2 är anpassad och kompletterad med arvode för ordförande 
och vice ordförande för en ny kultur- och samhällsbyggnadsnämnd 
och kulturutskott, samt arvoden för WBAB. 

_____ 

Beslutsunderlag 
Arvodesreglemente för Smedjebackens kommun 2023-2026 
Arbetsutskottet 2022-05-24 § 65 
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§ 106 Dnr 2022/00214  

Revidering av förbundsordning för Västerbergslagens 
utbildningsförbund VBU 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. Reviderad förbundsordning för Västerbergslagens utbildningsförbund, 

VBU antas.    
2. Reviderad förbundsordning gäller från 1 januari 2023 under 

förutsättning att Ludvika kommun fattar samma beslut. 

Ärendebeskrivning 
Från Västerbergslagens utbildningsförbund, VBU, föreligger förslag till 
reviderad av förbundsordning.  
Direktionen för VBU beslöt 2022-04-07 att föreslå kommunfullmäktige i 
Ludvika och Smedjebackens kommun att godkänna revideringarna och anta 
föreslagen förbundsordning i sin helhet. 
Parlamentariska gruppen som har till uppdrag att se över nämndorganisation, 
arvoden och andra reglementen sammanhörande med den politiska 
organisationen inför mandatperioden 2023-2026, har inget att erinra mot 
förslaget till revidering av förbundsordningen för Västerbergslagens 
utbildningsförbund, VBU.  
Västerbergslagens utbildningsförbund (VBU) är ett kommunalförbund med 
medlemmarna Ludvika kommun och Smedjebacken kommun. 
Förbundsordningen är vid sidan av kommunallagen det som främst reglerar 
förhållandena i kommunalförbundet. 
Revideringarna består i huvudsak av; 
- Ekonomiska förmåner till förtroendevalda har uppdaterats vad gäller 

grunden för årsarvode, som i den nya förbundsordningen bygger på 
Ludvika kommuns reglemente som utgår från ett referensbelopp av 
riksdagsarvodet. Även sysselsättningsgraden för ordförande och vice 
ordförande har reviderats utifrån aktuell belastning.  

- Antalet ledamöter i utskott är inte längre preciserade och det har lagts in 
ett förtydligande som utgår från kommunallagens formuleringar 
gällande att förbundsdirektionen får inrätta de utskott och andra organ 
som den finner lämpligt för att fullgöra förbundets ändamål.  
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- Tydliggörande att direktionen är beslutande när det gäller 
delegationsordning, arbetsordning och andra styrdokument som rör det 
interna arbetet.  

- Förtydligande att förbundet själva beslutar om vilka enskilda 
investeringar förbundet har behov av att göra och att ökade kostnader till 
följd av detta ska finansieras inom tilldelad driftsbudget.    

Beslutsunderlag 
Förslag till reviderad förbundsordning för VBU, daterad 2022-03-10 
Nu gällande förbundsordning, daterad 2018-10-25 
Protokoll direktionen 2022-04-07 § 28 
Arbetsutskottet 2022-05-24 § 66 
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§ 107 Dnr 2022/00248  

Reglemente valnämnden 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Reglemente för valnämnden antas. 

Ärendebeskrivning 
Förslag till reglemente för valnämnden i Smedjebackens kommun har 
upprättats. Reglementet föreskriver valnämndens verksamhets- och 
ansvarsområden. I övrigt omfattas valnämnden av det gemensamma 
reglementet för styrelse och nämnder i Smedjebackens kommun.  
Valnämnden beslöt 2022-05-18 § 15 att godkänna reglementet och 
överlämna det till kommunfullmäktige för antagande. 
_____ 

Beslutsunderlag 
Reglemente valnämnden  
Valnämnden 2022-05-18 § 15 
Arbetsutskottet 2022-05-24 § 67 
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§ 108 Dnr 2022/00197  

Årsredovisning 2021 Västerbergslagens 
Samordningsförbund 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Västerbergslagens Samordningsförbunds styrelse beviljas ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret 2021. 

Ärendebeskrivning 
Från Västerbergslagens Samordningsförbund, Finsam föreligger 
årsredovisning för 2021.  
Finsams revisorer tillstyrker att styrelsen och dess ledamöter beviljas 
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021. 
_____ 

Beslutsunderlag 
Årsredovisning Finsam 2021 
Revisionsberättelse 
Revisionsrapport KPMG 
Arbetsutskottet 2022-05-24 § 68 
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§ 109 Dnr 2022/00252  

Uppföljning av avtalssamverkan med Norbergs 
kommun avseende konsumentrådgivning 

Kommunstyrelsens beslut 
Rapporten är mottagen. 

Ärendebeskrivning 
Norbergs kommun och Smedjebackens kommun har under avtalssamverkan 
säkerställt kompetens inom konsumentrådgivning under 2021. 
Avtalet bygger på ömsesidig samverkan där parterna stämmer av med 
erfarenhet och kunskap utifrån aktuellt område. 
Under året har uppföljning skett mellan parterna och en bedömning är att 
samverkan fyllt sin funktion. 
_____ 

Beslutsunderlag 
Chef för medborgarservice tjänsteskrivelse 
Avtalsuppföljning 
Arbetsutskottet 2022-05-24 § 69 
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§ 110 Dnr 2022/00253  

Uppföljning av avtalssamverkan med Fagersta kommun 
avseende konsumentrådgivning 

Kommunstyrelsens beslut 
Rapporten är mottagen. 

Ärendebeskrivning 
Fagersta kommun och Smedjebackens kommun har under avtalssamverkan 
säkerställt kompetens inom konsumentrådgivning under 2021. 
Avtalet bygger på ömsesidig samverkan där parterna stämmer av med 
erfarenhet och kunskap utifrån aktuellt område. 
Under året har ärenden behandlats via telefon och via e-post samt fysiska 
besök i Fagersta. Uppföljning har skett mellan parterna och en bedömning  
är att samverkan fyllt sin funktion. 
_____ 

Beslutsunderlag 
Chef medborgarservice tjänsteskrivelse 2022-05-10 
Avtalsuppföljning 
Arbetsutskottet 2022-05-24 § 70 
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§ 111 Dnr 2022/00254  

Uppföljning av avtalssamverkan med Gagnefs kommun 
avseende telefonisamverkan 

Kommunstyrelsens beslut 
Rapporten är mottagen. 

Ärendebeskrivning 
Gagnefs kommun och Smedjebackens kommun har säkerställt 
avtalssamverkan gällande specialistkompetens inom telefoni/växeltjänst 
under 2021.    
Avtalet bygger på ömsesidig samverkan där parterna stämmer av med 
erfarenhet och kunskap inom aktuellt område. 
Under året har uppföljning skett kontinuerligt mellan parterna och en 
bedömning är att samverkan fyllt sin funktion. 
_____ 

Beslutsunderlag 
Chef medborgarservice tjänsteskrivelse 2022-05-10 
Avtalsuppföljning 
Arbetsutskottet 2022-05-24 § 71 
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§ 112 Dnr 2020/00646  

Lupp-undersökning 2021 

Kommunstyrelsens beslut 
Informationen godkänns. 

Ärendebeskrivning 
I samarbete med Region Dalarnas ungdomsstrategiska nätverk har  
15 dalakommuner gemensamt kommit överens om att temat för 2021-års 
Lupp är: Ungas hälsa och möjligheter till ett gott liv.  
Vart tredje år genomför Lupp-undersökningen bland unga i Smedjebackens 
kommun i årskurs 7-9 på högstadiet samt i årskurs 2 på gymnasiet. I 
undersökningen var det 85 % som svarade av högstadieeleverna och 45% av 
gymnasieeleverna i åk 2. 
De analyserade svaren och resultatet av undersökningen ger en heltäckande 
bild av hur ungas levnadsvillkor ser ut i kommunen. Utifrån rapporten ska 
verksamheterna arbeta vidare med att upprätta en 
ungdomspolitiskhandlingsplan med de åtgärder och insatser som ska 
genomföras de närmaste tre åren. I rapporten kan vi se att det rör sig om 
bland annat tre områden att lägga fokus på att arbeta vidare med, ungas 
hälsa, trygghet och fritid. 
Undersökningen visar att överlag är ungdomarna nöjda med livet i sin helhet 
med kompisar och familj. Ungdomar på högstadiet skattar sin hälsa som bra 
eller mycket bra och i jämförelse med regionen ser det lika ut. På 
gymnasienivå skattas den något lägre. Majoriteten av killarna både på 
högstadie- och gymnasienivå skattar sin hälsa som mycket god precis som 
tidigare år. Tjejerna skattar sin hälsa i högre grad sämre än killarna. 
Jämförelsevis ser resultatet lika ut i hela länet och i landet.  
Fritiden är hög andel av kommunens unga nöjda med sin fritid totalt sett. 
76% av ungdomarna i högstadiet tränar flera gånger i veckan och det är 
högre än snittet i regionen. Tjejer är generellt sett mindre nöjda än killar.  
I svaren kan man se att det finns många aktiviteter för sportintresserade och 
det saknas andra former av fritidsaktiviteter för icke sportintresserade.  
Trygghet på olika fysiska platser och på internet svarar hög del av unga att 
de alltid eller oftast är trygga hemma, i bostadsområdet och på träningen. 
Mobbning har minskat både bland killar och tjejer. Utsatta för brott och 
otrygga situationer anger unga främst att de blivit utsatta för hot och stöld de 
närmaste månaderna, färre har blivit utsatta för misshandel, sexuellt 
våld/utnyttjande.  
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Andelen unga som vill vara med och påverka i kommunen har minskat 
jämfört med 2018, högstadiet tappar intresset med 20% (tjejer/killar) och 
gymnasiet med 12%.  
Vid tre tillfällen ges möjlighet att ta del av rapporten av kommunvägledare 
och chef medborgarservice. 
Kommunhuset, sessionssalen 
14 juni kl. 18.00- ca 19.30 
Via teams 
14 juni kl. 14.30-ca 16.00  
15 juni kl. 14.30- ca 16.00  
Anmälan till deltagande via Teams ska ske senast den 10 juni till  
e-post: kommunikation@smedjebacken.se 
_____ 

Beslutsunderlag 
Chef medborgarservice tjänsteskrivelse 2022-05-10 
LUPP rapport 2021 
Arbetsutskottet 2022-05-24 § 72 
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§ 113 Dnr 2022/00234  

Länsgemensam strategi med målbild och färdplan för 
God och Nära vård i Dalarna 2022-2030 

Kommunstyrelsens förlag till kommunfullmäktige 
1. Länsgemensam strategi med målbild och färdplan för God och Nära 

vård i Dalarna 2022–2030 antas.  
2. Beslutet gäller under förutsättning att samtliga ingående huvudmän 

fattar likalydande beslut. 

Ärendebeskrivning 
En länsgemensam strategi är framtagen i bred samverkan mellan Region 
Dalarna och Dalarnas 15 kommuner. Regionen har skickat ett missiv med 
rekommendation att anta strategin. 
Strategin innehåller målbild, delmål och färdplan. Strategin utgör ett 
styrdokument för att stödja samverkan på den lokala och regionala nivån i 
omställningen till en god och nära vård i Dalarna. Strategin utgör en grund 
för det lokala arbetet med framtagande av lokala planer för god och nära 
vård.  
Arbetet med strategin har letts av en styrgrupp bestående av 
chefsrepresentanter från regionens och kommunernas hälso- och sjukvård. 
Styrgruppen har arbetat på uppdrag av Välfärdsrådet och Länsnätverket för 
förvaltningschefer. Länschefsnätverket har godkänt strategin och det 
gemensamma Välfärdsrådet rekommenderar kommunerna att anta strategin. 
Smedjebackens kommun har varit delaktig i utformandet av strategin bland 
annat genom representation i Välfärdsrådet samt i länschefsnätverket. 
_____ 

Beslutsunderlag 
Kommunchefens tjänsteskrivelse 
Missiv Strategi god och nära vård i Dalarna  
Underlag för rekommendation Länsgemensam strategi för god och när vård 
Dalarna 
Länsgemensam strategi god och nära vård i Dalarna 2022-2030 
Ärende angående Länsgemensam strategi med målbild och färdplan för God 
och Nära vård i Dalarna 2022-2030 
Minnesanteckningar Välfärdsrådet 
Arbetsutskottet 2022-05-24 § 73                               



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
33(37) 

Sammanträdesdatum 
2022-06-07 

 
 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 114 Dnr 2022/00280  

Medlemsinsats Kommuninvest 2022 

Kommunstyrelsens beslut 
Smedjebackens kommun ska till Kommuninvest Ekonomisk förening 
inbetala ett insatskapital om 342 400 kronor. 

Ärendebeskrivning 
Föreningsstämman i Kommuninvest 2020-04-16 beslutade om en plan för 
Kommuninvests kapitaluppbyggnad. Beslutet innebär att medlemmarna i 
Kommuninvest Ekonomisk förening under åren 2021 till 2024 ska betala in 
ökat insatskapital till föreningen. Stadgeändringen och stämmobeslutet från 
2020 tillsammans med stämmobeslutet 2022-03-31 innebär att 
insatskapitalet för kommuner successivt ökar enligt nedan.  
Insatskapital för kommuner  
1100 kr/invånare 2022 
1200 kr/invånare 2023 
1300 kr/invånare 2024 
Smedjebackens kommun ska till Kommuninvest Ekonomisk förening 
inbetala ett insatsbelopp om 342 400 kronor för att komma upp i nivån  
1200 kr/invånare för 2022. Kommunstyrelsen har sedan tidigare fått 
bemyndigande av kommunfullmäktige att fatta detta beslut. Inbetalningen  
av insatskapital för 2022 ska vara genomförd senast vid halvårsskiftet. 
_____ 

Beslutsunderlag 
Koncernekonomichefens tjänsteskrivelse 
Instruktion för inbetalning av obligatorisk medlemsinsats 2022 
Beslut-202000461-KS-§ 74 
Insatskapitalbesked Smedjebackens kommun - 211231 
Arbetsutskottet 2022-05-24 § 74 
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§ 115 Dnr 2022/00266  

Förvärv av fastigheten Österbo 9:1 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Köpekontrakt för fastigheten Österbo 9:1 godkänns.  
2. Medel anslås från investeringsbudgeten 2022 - mark och exploatering. 
3. När Trafikverkets byggnation är färdigställd ska den mark som inte 

ianspråktas säljas. 

Ärendebeskrivning 
Smedjebackens kommun har som ambition att anlägga en gång- och 
cyekelbana som binder samman Morgårdshammar via Hagge och vidare  
till Ludvika. För att kunna möjliggöra GC-väg mellan Skommarbovägen och 
Österbovägen, inklusive en port under järnvägen, behöver del av fastigheten 
Österbo 9:1 tas i anspråk. Trafikverket har beslutat att inte lösa in eller köpa 
berörd fasighet vilket innebär att de då även avstår att anlägga GC-port under 
järnvägen.  
Tekniska avdelningen föreslår att kommunen köper berörd fasighet och 
därmed möjliggör byggnationen. Trafikverket har accepterat lösningen och 
avser att utföra byggnationerna förutsatt att kommunen köper marken.   
Förslag till köpekontrakt för fastigheten Österbo 9:1 har upprättats.  
Köpeskilling 1 440 000 kronor. 
_____ 

Beslutsunderlag 
Tekniska chefens tjänsteskrivelse 
Köpekontrakt 
Kartbild GC-port 
Arbetsutskottet 2022-05-24 § 51 
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§ 116 Dnr 2022/00103  

Handlingsprogram enligt Lagen om skydd mot olyckor, 
LSO 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Handlingsprogram enligt Lagen om skydd mot olyckor, LSO antas. 

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. 
Efter samråd med berörda räddningstjänster, kommuner, länsstyrelsen, MSB 
och fackförbund har mindre justeringar och förtydligande gjorts i texten. 
_____ 

Beslutsunderlag 
Räddningschefens tjänsteskrivelse 
Handlingsprogram enligt LSO 2022 
Arbetsutskottet 2022-05-24 § 53 
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§ 117 Dnr 2022/00002  

Delegationer 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar godkänna redovisningen av delegationsbeslut.                    

Ärendebeskrivning 
- Kommunchefens beslut om antagande av Rutin för visselblåsning. 
- Samhällsbyggnadsförvaltningens och kansliavdelningens beslut enligt 

delegationsbestämmelser: 
Enligt bilagd delegationsförteckning 

- Samhällsbyggnadsutskottets beslut 2022-05-24 
§ 50 Samråd – Samlad Herosplan 
§ 52 Förvärv del av Norrbärke Prästgårds utskifte 2:1, skjutbanan 
§ 54 Nyttjanderättsavtal med Smedjebackens fotbollsklubb 
§ 55 Avtal fritidsgårdsverksamhet Smedjebackens kommun                         
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§ 118 Dnr 2022/00001  

Meddelanden 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar lägga informationen till handlingarna.                    

Ärendebeskrivning 
Överförmyndare i samverkan protokoll 2022-04-27 
Västerbergslagens samordningsförbund Finsam protokoll 2022-04-26 
Överförmyndare i samverkan protokoll 2022-05-18 
Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel 
protokollsutdrag gällande Utvärdering av systemet av avgifter 2022-05-10 
Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel 
protokollsutdrag 2022-05-10 gällande Ändring i sammanträdesplan 2022 
Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel 
protokollsutdrag 2022-05-10 gällande Information gällande alkoholpolitiskt 
program 
Sveriges Kommuner och Regioner meddelande gällande Sammanträdesplan 
för  Kommuner och Regioner 2023 
Protokollsutdrag från miljö och byggnadsnämnden gällande Yttrande över 
vindkraftsprojekt Gullberget-Floberget, Borlänge kommun 
Språktolknämnden i Dalarna protokoll 2022-05-19               
_____ 
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