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Plats och tid Kommunhuset, sammanträdesrum 1, tisdagen den 23 april 2019 kl 08:30-10:45 

Ledamöter Fredrik Rönning (S), ordförande 
Ingemar Hellström (S) 
Helena Andersson (S) 
Jan Tholerus (C) 
Lotta Gunnarsson (M) 

 
 

   
 

Övriga närvarande Elisabet Asp-Christiansson, Visit Dalarna § 37 
Ulrika Andersson, Visit Dalarna § 37 
Lars Lindblom, Samarkand §§ 37-38 
Lennart Silfverin, näringslivschef §§ 37, 41-43 
Susanne Hedman-Jensen, samhällsbyggnadschef 
Sören Nord, teknisk chef, §§ 39-40, 44 
Mona Hyttsten, sekreterare 

 

Justerare Lotta Gunnarsson (M)   

Justeringens plats och tid Kommunhuset, fredag den 26 april 2019, klockan 14.00 
 

Underskrifter 
 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 37-44 
 Mona Hyttsten  

 Ordförande 

  

 Fredrik Rönning  

 Justerare 

  

 Lotta Gunnarsson  
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§ 37 Dnr 2019/00123  

Presentation - Lokal handlingsplan besöksnäringen 

Samhällsbyggnadsutskottets beslut 
Informationen tas emot och läggs till handlingarna.  

Ärendebeskrivning 
Elisabet Asp-Christiansson och Ulrika Andersson från Visit Dalarna 
presenterar lokal handlingsplan för besöksnäringen i Smedjebackens 
kommun.  
Syftet med den lokala handlingsplanen är att bidra till att förverkliga målet 
som är uppsatt i besöksnäringen i Dalarnas Strategi 2030, som togs fram 
under hösten 2017. 
I den lokala handlingsplanen berörs, förutom Smedjebackens kommun, alla 
aktörer inom besöksnäringen i kommunen; företag, organisationer, 
föreningar och lokala destinationsbolag som på något sätt möter regionens 
besökare i sin dagliga verksamhet. 

De teman som är utvalda i Smedjebacken är: 
- Outdoor vår-sommar-höst 
- Outdoor vinter 
- Lugn och ro 
- Evenemang     

_____ 

Beslutsunderlag 
Sammanfattning lokal handlingsplan Smedjebackens kommun 
Prioriterade teman Smedjebackens kommun 
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§ 38 Dnr 2019/00215  

Utredning AME-verksamheten 

Samhällsbyggnadsutskottets beslut 
1. Samhällsbyggnadschef Susanne Hedman-Jensen får i uppdrag att 

utifrån Lars Lindbloms rapport, ta fram förslag på organisation för 
AME-verksamheten inom befintlig nettokostnadsram. 

2. Tidsatt handlingsplan baserat på befintlig budget ska presenteras på 
kommunstyrelsens sammanträde den 7 maj.  

Samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Frågan lämnas öppen.     

Ärendebeskrivning 
På uppdrag av kommunstyrelsen har utredning av arbetsmarknadsenhetens 
ekonomi och verksamhet ägt rum. År 2018 gjorde enheten ett stort 
ekonomiskt underskott. Avdelningschef, förvaltningsekonom och 
förvaltningschef har genomlyst arbetsmarknadsenhetens ekonomi. 
Prognosen för innevarande år är en avvikelse jämfört med budget på drygt 
minus 5,7 mkr. 
Lars Lindblom, Samarkand, har på uppdrag av kommunstyrelsen genomlyst 
arbetsmarknadsenhetens verksamhet, vilket presenteras i separat rapport.       
_____ 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadschefens tjänsteskrivelse 
Lars Lindbloms rapport gällande AME-verksamheten      

 
 



 
 
 
 
 

Samhällsbyggnadsutskottet 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
5(10) 

Sammanträdesdatum 
2019-04-23 

 
 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 39 Dnr 2019/00216  

Investeringsmedel till gång- och cykelväg Moga 

Samhällsbyggnadsutskottets beslut 
600 000 kronor anslås från ospecificerade investeringar GC-vägar.     

Ärendebeskrivning 
När Strandängens förskola ska byggas, kommer el och fiber dras med samma 
sträckning som planerad gång- och cykelväg. GC-vägen ligger med i den 
beslutade planen för utbyggnad av GC-vägar i Smedjebackens kommun.  
För att slippa dra fram separat bygg-el och istället dra fram ordinarie  
el-matning på en gång behöver GC-vägen byggas våren 2019 innan 
byggnationen av förskolan startar.  
GC-vägen blir 2,5 meter bred, asfalterad och med belysning till en total 
kostnad om ca 600 000 kronor.  

_____ 

Beslutsunderlag 
Gatuchefens tjänsteskrivelse      
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§ 40 Dnr 2019/00217  

Ludvika 100 år 

Samhällsbyggnadsutskottets beslut 
Informationen godkänns.    

Ärendebeskrivning 
Med anledning av att Ludvika kommun firar 100 år i har Smedjebackens 
kommun planerat att ge en gåva i samband med firandet.  
Utvecklingsenheten avser att beställa bussar som möjliggör för 
Smedjebackens kommuninvånare att ta sig till Ludvikas 100-års firande.    

_____ 
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§ 41 Dnr 2019/00218  

Uppställningsplatser båthamnen i Söderbärke 

Samhällsbyggnadsutskottets beslut 
80 000 kronor anslås från investeringsmedel park för att iordningsställa yta 
för ställplatser vid hamnen i Söderbärke.  

Ärendebeskrivning 
Smedjebackens Båtklubb anlade för ca 5 år sedan ett antal ställplatser för 
husbilar i Smedjebackens hamn. Utfallet har varit mycket positivt och 
genererar ett bra ekonomiskt tillskott till verksamheten. De samhälleliga 
effekterna är också mycket positiva för bland annat handeln i kommunen. 
Även varumärkesarbetet som Smedjebackens kommun bedriver har stor 
nytta av detta.  
Nu avser Smedjebackens Båtklubb, Söderbärkesektionen, att iordningställa 
ställplatser även i Söderbärke hamn. 
Bedömningen är att det även i Söderbärke kommer att attrahera många 
besökare som dels stärker båtklubbens ekonomi men även får en positiv 
inverkan på den lokala handeln och Smedjebackens kommuns varumärke 
som en attraktiv ort att besöka.      
_____ 

Beslutsunderlag 
Näringslivschefens tjänsteskrivelse      
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§ 42 Dnr 2019/00224  

Ansökan om 50 000 kronor från byutvecklingsmedel till 
Söderbärke Aktivitetsgrupp 

Samhällsbyggnadsutskottets beslut 
50 000 kronor beviljas från anslagna medel för byutveckling enligt ansökan 
från Söderbärke Aktivitetsgrupp.    

Ärendebeskrivning 
Söderbärke aktivitetsgrupp bildades för drygt ett år sedan i samverkan 
mellan föreningarna i Söderbärke och Smedjebackens kommun, 
utvecklingsavdelningen. Syftet är att samordna föreningarnas olika 
aktiviteter och därmed skapa större resurser för genomförandet av olika 
aktiviteter samt medverka till de olika föreningarnas utveckling. 
Söderbärke aktivitetsgrupp har under sitt första verksamhetsår lyckats skapa 
en samsyn hos föreningarna och positionerat sig som en naturlig 
samarbetspartner för de lokala föreningarna i Söderbärke.  
Ansökan om 50 000 kronor från anslagna medel för byutveckling är 
ytterligare ett steg i ambitionen att vara navet i utvecklingen av Söderbärke 
föreningsliv. Söderbärke aktivitetsgrupp kommer att vara Smedjebackens 
kommuns förlängda arm när det gäller att ta emot ansökningar från 
föreningarna i olika utvecklingsprojekt från medel som avsatts för just lokala 
utvecklingsprojekt.  
Alla beslut om utdelade medel kommer att tas i samråd med näringslivschef 
och fritidschef i Smedjebackens kommun för att säkerställa att de uppsatta 
kriterierna för att få medel följs.     

_____ 

Beslutsunderlag 
Ansökan från Söderbärke Aktivitetsgrupp 

Näringslivschefens tjänsteskrivelse 
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§ 43 Dnr 2019/00013  

Medfinansiering projekt Harnäs IP 

Samhällsbyggnadsutskottets beslut 
200 000 kronor beviljas till projekt Harnäs IP från anslagna medel för 
byutveckling.    

Ärendebeskrivning 
Harnäs IF har lämnat in en skrivelse om medfinansiering för utveckling av 
idrottsplatsen i Harnäs. Föreningen vill utföra ett projekt att skapa trygga 
miljöer och utveckla möjligheterna till spontanidrott i Harnäs. I projektet 
ingår bl.a. ny belysning och asfalt vid hockeyrinken, inköp av utrustning för 
spontanidrott och målning samt allmän uppfräschning av området.  
Fritidschefen har under hösten 2018, besökt Harnäs IP och Harnäs IF och det 
finns ett behov av att rusta upp området kring Harnäs IP och skapa en trygg 
samt inspirerande miljö för barn och unga.  
Projektets budget var under hösten 2018 totalt 720 000 kr. Under mars 2019 
så togs ett omtag för att uppdatera kalkylen och se över kostnaderna för 
projektet.  
Det som inte är medräknat i projektet är utrustning till aktivitetsytorna, 
såsom målburar etc. Gällande utrustning så kan kommunen vara föreningen 
behjälplig med att tillhandahålla sådant i form av material som finns stående 
i våra hallar och på våra anläggningar och som inte nyttjas av andra 
föreningar. Fritidschefen ser över detta och håller kontakt med Harnäs IF 
under projekttiden. Harnäs IF ser också att det är möjligt att hitta sponsorer 
till inköp av utrustning.  
Egen finansiering/Eget arbete 130 000 kr 
Dalaidrotten   230 000 kr 
Smedjebackens kommun  200 000 kr 

Totalt   560 000 kr        
_____ 

Beslutsunderlag 
Utveckling av idrottsplatsen i Harnäs 
Fritidschefens tjänsteskrivelse     
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§ 44 Dnr 2019/00070  

Anläggande av padelbana på Herosfältet  

Samhällsbyggnadsutskottets beslut 
1. Föreslagen placering av padelbana vid Herosfältet godkänns. 
2. Tekniska avdelningen får i uppdrag att ta fram förslag på 

nyttjanderättsavtal. 
3. Fritidsavdelningen får i uppdrag att informera och föra dialog med 

befintliga föreningar verksamma på Herosfältet.  

Ärendebeskrivning 
Företaget JWH Padel har för avsikt att anlägga två padelbanor vid 
Herosfältet och önskar ett nyttjanderättsavtal på 10 år.  
Padelbanorna kommer vara obemannade största delen av tiden och JWH 
padel ska söka en samarbetspartner lokalt, för att hålla banorna städade och 
underhållna. Besök av personal på JWH padel kommer att ske regelbundet. 
För att erbjuda padel på kvällstid så behöver JWH Padel elanslutning till 
belysning.  
Fritidsavdelningen och tekniska avdelningen har tagit fram förslag på 
placering av två padelbanor. Ett nyttjanderättsavtal ska tas fram efter 
överenskommen placering.    

_____ 

Beslutsunderlag 
Fritidschefens tjänsteskrivelse 

Bilaga 1 – Bild på padelbanor 
Bilaga 2 – Yta för padelbanor  

 
 


