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§ 120 Dnr 2021/00125  

Budgetuppföljning kommunstyrelsens 
samhällsbyggnadsförvaltning 2021 

Samhällsbyggnadsutskottets beslut 

Budgetuppföljning för kommunstyrelsens samhällsbyggnadsförvaltning per 

sista november 2021 godkänns.    

Ärendebeskrivning 

Tkr 2021-11-30    

  Ackumulerat period Helår 

  Budget Utfall Avvikelse Budget Prognos Avvikelse 

Teknik inkl. kapitalkostn. 30 719 21 714 9 005 33 512 33 512 0 

varav Fastigheter 3 171 2 014 1 157 3 460 3 460 0 

varav Gator och vägar 16 902 9 382 7 520 18 439 18 439 0 

varav Park o Idrott 10 646 10 266 380 11 613 11 613 0 

varav Skog 0 52 -52 0 0 0 

AME 7 038 6 447 591 7 678 7 713 -35 

Integration -1 006 305 -1 310 -1 097 -241 -856 

Kost -335 47 -381 -365 -117 -248 

Näringsliv 4 403 3 413 990 4 803 4 051 752 

Fritid 6 291 6 407 -115 6 863 7 433 -570 

Räddningstjänst 9 101 8 598 503 9 928 9 538 390 

  56 211 46 929 9 282 61 321 61 888 -567 
 

Ekonomisk analys 

Utfallet för perioden visar ett överskott med 9 282 tkr. Den största 

avvikelsen finns vid tekniska avdelningen där underhållskostnader till stor 

del beställts men ännu ej fakturerats samt tilldelade medel från 

kommunstyrelsens förfogandemedel för underhåll inom gata som inte 

förbrukats. 

Prognosen för året pekar mot ett underskott med 567 tkr. Det är en 

försämring med 72 tkr mot föregående prognos i oktober. Det är framförallt 

fritidsavdelningen som försämrat sin prognos. 

Tekniska avdelningen redovisar en budget i balans. 

Inom AME verksamheten beräknas ett mindre överskott på 100 tkr på grund 

av vakant tjänst i början av året. Samtidigt blir kostnaderna för IT dyrare än 

beräknat med 135 tkr. Förväntat underskott med 35 tkr. 



 
 
 
 
 

Samhällsbyggnadsutskottet 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

4(13) 

Sammanträdesdatum 

2021-12-21 
 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

Integrationen visar ett underskott för perioden och kommer på helår visa ett 

underskott med 856 tkr. Den stora avvikelsen hänger ihop med förväntat 

lägre intäkter i jämförelse med budget. 

Näringslivsavdelningen genomför färre aktiviteter i år på grund av pandemin 

och beräknas lämna ett överskott på grund av det med 752 tkr. 

Fritidsavdelningen påverkas stort av covid-19 restriktioner och beräknar ett 

underskott med 570 tkr till stor del på grund av förlorade intäkter då läger 

med mera avbokats samt IT kostnader. Merparten av lägren genomförs under 

våren vilket innebär att verksamheten ej kan hämta hem förlusten även om 

restriktionerna gällande pandemin lättat. Verksamheten har även belastats 

med kostnader för reparationer och dylikt kopplat till fritidsanläggningarna 

på Herosområdet. 

Räddningstjänsten förväntar ett överskott med 390 tkr. Det beror på att en 

anställd har varit föräldraledig under del av året samt att verksamheten 

genomfört försäljningar av diverse fordon.     

_____ 

Beslutsunderlag 

Budgetuppföljning kommunstyrelsens samhällsbyggnadsförvaltning 

november 
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§ 121 Dnr 2021/00544  

Markförsäljning del av Söderbärke Kyrkby 8:57  

Samhällsbyggnadsutskottets beslut 

Köpekontrakt avseende del av Söderbärke Kyrkby 8:57 godkänns.  

Ärendebeskrivning 

Förfrågan har inkommit till tekniska kontoret om att få köpa ett markområde 

intill Åkerivägen i Söderbärke. Åkaren är i behov av större markyta för 

befintlig verksamhet. 

Tekniska kontoret har upprättat förslag till köpekontrakt där Smedjebackens 

kommun överlåter och säljer ett område om ca 2 400 kvm av fastigheten 

Söderbärke Kyrkby 8:57. Området ska regleras till fastigheten Västerby 

22:43. 

Köpeskillingen utgör 189 600 kronor.     

_____ 

Beslutsunderlag 

Tekniska chefens tjänsteskrivelse 

Köpekontrakt Söderbärke Kyrkby 8:57 Åkerivägen  
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§ 122 Dnr 2021/00547  

Arrende åkermark Söderbärke Kyrkby 8:57 

Samhällsbyggnadsutskottets beslut 

Avtal om jordbruksarrende för del av Söderbärke Kyrkby 8:57 godkänns.  

Ärendebeskrivning 

Tekniska avdelningen har upprättat förslag till avtal om jordbruksarrende för 

del av fastigheten Söderbärke Kyrkby 8:57. Området omfattar ca 6,7 hektar 

åkermark och ändamålet avser ekologisk odling av spannmål.  

Arrendetiden ska vara 10 år räknat från tillträdesdagen som är 2022-03-01. 

Arrendeavgiften är 2.500 kronor per år.    

_____ 

Beslutsunderlag 

Tekniska chefens tjänsteskrivelse 

Avtal om jordbruksarrende 
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§ 123 Dnr 2020/00167  

Samråd väg 66 – ändring av planförslag 

Samhällsbyggnadsutskottets beslut 

Samrådsyttrandet godkänns och inlämnas till Trafikverket Region Mitt.  

Ärendebeskrivning 

Trafikverket Region Mitt har tagit fram en samrådshandling för ombyggnad 

av väg 66. Samrådshandlingen var ute på samråd 2021-05-29—2021-06-24. 

Projektet innebär att vägen mötessepareras med mitträcke till 2+1väg. Efter 

samrådet har Trafikverket tagit beslut om att projektera om delar av sträckan 

vid Söderbärke för att kunna anlägga en cirkulationsplats. De justeringar 

som gjorts kring Söderbärke har sammanställts och tillgängliggjorts i ett nytt 

samråd.  

Synpunkter och yttranden ska vara inlämnade senast den 12 januari 2022.  

Gatuchefen har upprättat yttrande till samrådet: 

Smedjebackens kommun har tagit del av presenterad samrådshandling för 

väg 66 Smedjebacken – U-länsgräns. Kommunen ser mycket positivt på att 

man valt att anlägga en cirkulationsplats vid Söderbärke. 

Kommunen tycker att vägplanen i sin helhet ser bra ut men några synpunkter 

finns. I nedanstående punkter har beskrivits vad kommunen uppfattar som 

viktiga aspekter vad gäller behov och funktioner som bör beaktas vid 

planering och genomförande av projektet. 

• Nya enskilda ersättningsvägar ska enligt punkten 2.2.1.2. utformas med 

en vägbredd på 5,0 m. Ersättningsvägen väster om väg 66 (sektionen 

11/200-11/850) bör vara 6,0 m bred med belysning och asfalterad då den 

blir matargata till norra industriområdet. 

• Det presenteras att ny enskild ersättningsväg i Brustorpet väster om väg 

66 (sektion 11/840-12/570) ska byggas. Men i illustrationskartorna så 

redovisas inte den del som ligger inom detaljplanelagt område, denna 

del ska vara med men byggs som kommunal gata.        

_____ 

Beslutsunderlag 

Samråd väg 66, ändring av planförslag.  
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§ 124 Dnr 2021/00545  

Myndighetskrav storkök vid förskolorna Skogsgläntan 
och Hattstugan 

Samhällsbyggnadsutskottets beslut 

1,5 miljoner kronor anslås från ospecificerade investeringar fastighet 2021 

för att genomföra åtgärderna.     

Ärendebeskrivning 

Under juni och oktober 2021 har skrivelser inkommit från miljö- och 

byggavdelningens livsmedelsinspektör med vitesföreläggande om ej åtgärder 

ombesörjs gällande tillagningsköken i förskolorna Skogsgläntan och 

Hattstugan. Dialog har genomförts mellan kostenheten, tekniska avdelningen 

och miljö- och byggavdelningen i ärendet. Detta resulterade i att tekniska 

begärt förlängt anstånd i tid för åtgärderna som krävs i tillagningsköken. 

Anstånd i tid har medgivits till 2022-09-30 från miljö- och byggavdelningen. 

De akuta åtgärderna har lösts för att verksamhet i lokalerna ska få fortsätta.  

I stort handlar det om ytskikt och inredning och en del maskinella åtgärder, 

detta i nuläget kostnadsbedömt till 1,5 mkr.  

Tekniska avdelningen föreslår att avdelningen får i uppdrag att utföra 

åtgärderna samt att 1,5 mkr anslås från ospecificerade investeringar  

fastighet 2021.     

_____ 

Beslutsunderlag 

Fastighetschefens tjänsteskrivelse      
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§ 125 Dnr 2021/00227  

Uthyrning hamnkiosken 

Samhällsbyggnadsutskottets beslut 

Hyresavtal med Smedjebackens Båtklubb avseende hamnkiosken, 

Kyrkogatan 14 godkänns.       

Ärendebeskrivning 

Tekniska avdelningen har upprättat förslag till hyreskontrakt med 

Smedjebackens Båtklubb gällande hamnkiosken, Kyrkogatan 14 i 

Smedjebacken. Lokalen ska användas till föreningsverksamhet samt 

eventuellt uthyrning till externa aktörer via båtklubben.  

Hyrestiden gäller från 2022-01-01 och hyresavgiften är 48 000 kronor per år.       

_____ 

Beslutsunderlag 

Näringslivschefens tjänsteskrivelse 

Båtklubbens skrivelser 

Hyresavtal       
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§ 126 Dnr 2021/00072  

Uppföljning kostnadsfri tillgång på intimskydd 

Samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

1. 100 000 kronor anslås från kommunstyrelsens förfogandemedel för att 

slutföra projektet. 

2. Driften av verksamheten ska fortsättningsvis inkluderas i den ordinarie 

lokalvården i kommunen.    

Ärendebeskrivning 

Under 2021 har projektet, att erbjuda kostnadsfria mensskydd till elever, 

anställda och besökare i Smedjebackens kommun genomförts i olika 

deletapper och utvärderas nu enligt projektplanen. 

Förutsättningarna när projektet startade byggde på en del antagande och det 

har inte heller varit möjligt att göra någon benchmarking då Smedjebackens 

kommun varit först med detta i Sverige. Av den anledningen behöver 

budgeten korrigeras. 

Initialt kunde arbetsgruppen konstatera att det mest kostnadseffektiva var att 

ta fram en egen box med en fack-design som passade de tre olika produkter 

som arbetsgruppen valt att arbeta vidare med nämligen bindor, tamponger 

och trosskydd. Boxarnas pris var känt när beslutet om projektet togs i 

februari 2021. Det som inte var känt är kostnaden för monteringen.  

Projektets grundidé 

Grundintentionen i projektet är att motverka ojämlikhet och sträva efter 

likabehandling av både män och kvinnor. Under året som gått har en del av 

projektet handlat om hur det ska bli en del av den ordinarie verksamheten 

och i sin form inte fortsätter att göra skillnad på män och kvinnor. Därför bör 

skötsel och påfyllnad av boxarna ingå i ordinarie lokalvård som varje 

förvaltning beställer av Bärkehus.  

Med tanke på grundintentionen i projektet har också vägvalet gjorts att varje 

WC utrustas med boxarna.  

Etapp 2 

Projektet har en etapp 2. Det var inte tydligt när arbetet inleddes men på 

grund av okända faktorer så kommer inte de avsatta 100 000: - räcka för att 

införa kostnadsfria mensskydd i kommunens alla verksamheter och lokaler. 

Enligt den ekonomiska sammanställningen så kommer projektet behöva 

ytterligare 100 000 kronor för att till 100 % kunna genomföra allt.  
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Ekonomisk redogörelse 

Per 17 november -21 Volym Kostnad 

Inköp boxar inkl. montering. Inköp 225 boxar 
Montering 139 boxar 

75 000: - 

Inköp mensskydd 25 000 25 000: -  

Summa    100 000: -  

Kvarstående arbeten   

Beställning av ytterligare boxar, 
montering 

Inköp 225 boxar 
Montering 311 st.  

 
100 000: - 

Summa  100 000: - 

 

Uppföljning och synpunkter 

Många har följt arbetet och kommunen har haft möten med ett tio-tal andra 

kommuner som vill veta mer för att själva genomföra något liknande. Flera 

elevgrupper har kontaktat kommunen för att skriva om projektet i sina 

skolarbeten. Dessutom har den mediala exponeringen varit god. Det 

viktigaste av allt är att många inom kommunen har visat stor uppskattning 

för detta initiativ. Skoleleverna är särskilt nöjda och genom 

medborgarservice har man berättat att det finns en förväntan hos elever som 

ännu inte fått boxar monterad på sin skola.     

_____ 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadschefens tjänsteskrivelse 
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§ 127 Dnr 2021/00069  

Byutvecklingsmedel 2021 

Samhällsbyggnadsutskottets beslut 

55 000 kr anslås till Söderbärke Hembygdsförening från medel för 

byutveckling 2021.   

Ärendebeskrivning 

Söderbärke Hembygdsförening ansöker om medfinansiering om 55 000 kr 

från medel för byutveckling för att genomföra en renovering av fasaden på 

Hembygdsgården. Total kostnad för renoveringen är 115 000 kr, enlig offert, 

och föreningen har reserverat egna medel om ca 60 000 kr.  

Fasaden på södra gaveln är i så dåligt skick att den måste bytas för att 

undvika fuktskador i underliggande timmerstomme. Föreningen har bett 

kommunens antikvarie om ett utlåtande över gavelns skick och 

rekommendationer till åtgärder. Rapporten bifogas.  

_____ 

Beslutsunderlag 

Fritidschefens tjänsteskrivelse 

Bilaga 1 – Rådgivningsbesök Söderbärke Hembygdsgård  

Sammanställning byutvecklingsmedel 2021    
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§ 128 Dnr 2021/00364  

Rekrytering teknisk chef 

Samhällsbyggnadsutskottets beslut 

Anders Danielsson anställs som teknisk chef från den 1 mars 2022. 

Jäv 

I beslutet deltar inte Ingemar Hellström (S) på grund av jäv.   

Ärendebeskrivning 

Tjänsten som teknisk chef har varit utlyst och rekryteringsarbete har 

genomförts.  

Efter genomförd rekryteringsprocess föreslås att Anders Danielsson anställs 

som teknisk chef i Smedjebackens kommun.  

Rekryteringsgruppen och den fackliga organisationen är överens om 

rekryteringen.  

_____ 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadschefens tjänsteskrivelse 

Annons teknisk chef      

 

 


