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Plats och tid Kommunhuset, sammanträdesrum 1, tisdagen den 18 juni 2019 kl 08:30-10:00 

Ledamöter Fredrik Rönning (S), ordförande 
Helena Andersson (S) 
Johan Eriksson (S), tjänstgörande ersättare 
Jan Tholerus (C) 
Lotta Gunnarsson (M) 

 
 

   
 

Övriga närvarande Susanne Hedman-Jensen, samhällsbyggnadschef 
Sören Nord, teknisk chef 
Ami Filppu-Larsson, teknisk administratör 
Mona Hyttsten, sekreterare 

 

Justerare Lotta Gunnarsson 

Justeringens plats och tid Kommunhuset, måndag den 24 juni 2019, klockan 15:00 
 

Underskrifter 
 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 56-61 
 Mona Hyttsten  

 Ordförande 

  

 Fredrik Rönning  

 Justerare 

  

 Lotta Gunnarsson  
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§ 56 Dnr 2019/00309  

Nyttjanderättsavtal kvarnstugan, Smedjebackens 
Sportfiskeklubb 

Samhällsbyggnadsutskottets beslut 
1. Utvecklingsavdelningen och tekniska avdelningen får i uppdrag att 

upprätta nyttjanderättsavtal för kvarnstugan.  
2. 90 000 kronor anslås från ospecificerade investeringsmedel fastighet 

för åtgärder i befintlig byggnad.  

Ärendebeskrivning 
Sportfiske Smedjebacken arrenderar idag delar av Kolbäcksån (mellan 
kraftstationerna) av Barkensjöarnas fiskevårdsförening. Verksamheten har 
en positiv utveckling och för att förstärka denna utveckling samt kunna 
utöka sitt utbud till kunderna ansöker man nu om ett nyttjanderättsavtal med 
Smedjebackens kommun för att kunna använda den s.k. kvarnstugan i sin 
verksamhet. 
Sportfiske Smedjebacken erbjuder sig att på frivillig basis iordningsställa 
befintligt golv (uppriktning + ytbehandling) samt bygga en trappa vid 
nödutgången och allmän uppfräschning av byggnaden invändigt.  

_____ 

Beslutsunderlag 
Näringslivschefens tjänsteskrivelse      
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§ 57 Dnr 2019/00312  

Angående ombyggnad av E18 delen Köping-Västjädra, 
Västmanlands län bro över Strömsholms kanal  
Samhällsbyggnadsutskottets beslut 
Yttrandet godkänns och skickas till Trafikverket Region Öst.  

Yttrande till Trafikverket angående planerad bro vid ombyggnad 
av E18 - Ärendenummer TRV 2015/101929 
Bakgrund 
Trafikverket Region Öst planerar för ombyggnad av E18 från trafikplats 
Västjädra fram till Köping (Trafikplats Strö). I samband med denna 
ombyggnad planeras en bro över Kolbäcksån och Strömsholms kanal.  
Sakägarskap 
Strömsholms kanal är en farled som sträcker sig från Smedjebacken till 
Mälaren. Broarna som finns över farleden påverkar hela farledens funktion.  
I egenskap av startpunkt för farleden vill Smedjebackens kommun hävda 
sakägarskap i frågan om ombyggnad av E18 delen Köping-Västjädra. Hittills 
i processen har kommunen inte tillfrågats att lämna synpunkter i samråd 
kring detta projekt. 
Särskilda ställningstaganden 
Dagens brohöjd under E18 begränsar storleken på de båtar som kan färdas 
längs hela farleden och riksbyggnadsminnet Strömsholms kanal, vilket i sig 
är en starkt begränsande faktor avseende besöksnäringen och turismen i 
området. Det blir också en långt större fråga då fortsatt utveckling och 
tillväxt som följer i kölvattnet på detta, inkluderat utbyggnad av attraktiva 
boende- och etableringsmiljöer, har med kanalens tillgänglighet att göra. 
Smedjebackens kommun har ett mycket aktivt båtliv och en stor del av 
kommunens attraktion som bostadsort och besöksmål bygger på våra vackra 
sjöar. Sjön Barken och Strömsholms kanal är viktiga för kommunens 
utveckling inom besöksnäringen. Begränsningarna i brohöjd inverkar 
negativt på våra möjligheter att utveckla besöksnäringen.  
Regeringen beslutade den 19 maj 1961 om en fri höjd om två och en halv 
meter för bron vid Sörstafors, med villkor att vägprofilen utformas så att en 
bro i framtiden med fyra meters höjd skulle kunna erhållas. Nu ska E18 
byggas ut och frågan om brohöjden över Strömsholms kanal har åter blivit 
aktuell. Vi vill därför påminna om tidigare ställningstagande för att säkra 
kanalens fortsatta utveckling.  
Smedjebackens kommun kräver därför att Trafikverket tillser att det i 
samband med ombyggnaden av aktuell bro blir en segelfri höjd om fyra 
meter under E18 på den allmänna farleden Strömsholms kanal.              
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§ 58 Dnr 2019/00040  

Rapport om utbetalda medel för byutveckling 

Samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Rapporten godkänns.  

Ärendebeskrivning 
Utveckling- och fritidsenheten har sammanställt inkomna ansökningar om 
medel från byutvecklingsprojekt.  

14 ansökningar har kommit in. 6 projekt har hittills beviljats bidrag. 
1. Barkens Järnvägar   20.000:- Beviljat 

Färdigställande av ”väntkur” vid hamnen i Smedjebacken 
2. Söderbärke Hembygdsförening  20.000:-  Beviljat 

Översättning från svenska till engelska av turistguide 
3. Tolvsbo Byalag   15.000:- Beviljat 

Anordnande av barnverksamheter 
4. Sörbo Byalag   20.000:- Beviljat 

Inköp och montering av brygga vid badet 
5. Harnäs Idrottsförening  200.000:- Beviljat 

SBU  
Anordnande av spontanidrottsyta, asfaltering m.m. 

6. Söderbärke Aktivitetsgrupp   50.000:- Beviljat 
SBU 
Medlen skall användas för ansökningar från föreningar i Söderbärke 

7. Hagge Byalag   25.000:- 
Renovering, aktualisering av info tavlor 

8. Björsjö Byalag   50.000:- 
Nyinstallation av el, lekredskap, boulebana, teknikutrustning till 
bystugan 

9. Stor Harnäs Byalag   30.000:- 
Anläggande av hundrastplats med nät 

10. Folkets Hus Gubbo   43.000:- 
Ny entrétrapp till kök, grusning av parkering, renovering av WC 

11. Åsmansbo Byalag   40.000:- 
Inköp av förbrännings toalett 
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12. Snöå Byalag   25.000:- 
Komplettering av anlagd badplats 

13. Korsheden Bygde&fritidsför.   48.500:- 
Byggnation av utedass + ombyggnadskur vid badet 

14. Stimmerbo/Torrbo Bygdegårdsför. 20.000:- 
Anskaffande av hjärtstartar skåp           .  
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§ 59 Dnr 2018/00136  

Rapport utegym Söderbärke 

Samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Informationen godkänns.   

Ärendebeskrivning 
Söderbärke GOIF har fått medel beviljade från Arvsfonden och Dalaidrotten 
samt medfinansiering från Smedjebackens kommun för att anlägga ett 
utegym vid Bärkevallen, Söderbärke.  
Arbetet med att planera den exakta utformningen av utegymmet kommer  
att ske i samverkan med Söderbärke GOIF, PRO och Korpen i Söderbärke, 
Idrottslärare och elever på Kyrkskolan, fritidschef Siw Östlund, driftchef 
Anette Hultberg, Bärkehus och park och skogschef Erik Blomquist, tekniska. 
Projektet kommer som helhet att ledas av Söderbärke GOIF i samverkan 
med fritidschef Siw Östlund. 
Markarbetet utförs praktiskt av Bärkehus och montering av utegymmet av 
Ute-Gym.se (KP Snickerier). 
Uppstartsmöte med Söderbärke GOIF är planerat 2019-06-17 kl. 16.30 vid 
Bärkevallen.  
Kalkyl projekt utegym (inkl. moms): 

Arvsfonden     269 000 kr 
Smedjebackens kommun, beslutat 180619 200 000 kr 
Smedjebackens kommun, Idrottsrådets önskemål   42 096 kr 
(2019 alt. 2020) 

Idrottsmedel, Dalaidrotten   168 414 kr 
Summa finansiering ink moms  679 510 kr     

_____ 

Beslutsunderlag 
Bärkevallen placering utegym 

Offert Utegymmets redskap, Ute-Gym.se (KP Snickerier) och Bärkehus  
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§ 60 Dnr 2019/00215  

Rapport AME-verksamheten 

Samhällsbyggnadsutskottets beslut 
Informationen godkänns.  

Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnadschef Susanne Hedman-Jensen informerar om pågående 
arbete, utifrån uppdrag från samhällsbyggnadsutskottet, att finna nya 
samverkansformer och ta fram förslag på nya anpassade arbetsplatser utifrån 
målgruppens behov i enlighet med tidplan och befintlig budgetram. 
Resultatet av utredningen presenteras till samhällsbyggnadsutskottet i 
september.  

_____ 
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§ 61 Dnr 2019/00310  

Information från Dalatrafik 

Samhällsbyggnadsutskottets beslut 
Informationen tas emot och läggs till handlingarna.  

Ärendebeskrivning 
Representanter från Dalatrafik informerar om nytt linjenät för 
landsbygdstrafiken i Smedjebackens kommun i och med att 
skolskjutstrafiken går över från Söderbärke Trafik till Dalatrafik.    
_____ 

Beslutsunderlag 
Presentation från Dalatrafik      
 

 


