Årsredovisning 2019
Populärversion

+24,5
miljoner
kronor

Omsättning
Intäkter: 745,8 miljoner kronor
Kostnader: 721,3 miljoner kronor
Resultat: 24,5 miljoner kronor

Kommunens ekonomi har haft en fortsatt sund utveckling
där intäkterna ökat mer än kostnaderna. Nettokostnaden
per invånare var i genomsnitt 55 672 kronor 2019 och
skatteintäkterna 58 039 kronor per invånare.
Mellanskillnaden används bland annat till investeringar
av skolor, förskolor och idrottsanläggningar.

Årets resultat

85% Skatter och generella statsbidrag
7,3% Bidrag från stat och myndighet
4,1% Försäljning av verksamhet
3,1% Taxor och avgifter
0,4% Finansiella intäkter

Varifrån kommer
pengarna?
Kommunen får den största delen av sina intäkter, från kommunalskatten och de generella statsbidragen. För 2019 blev denna intäkt för
kommunalskatten och de generella statsbidragen ca 645 miljoner kr.
Intäkten beräknas utifrån antalet invånare i Smedjebackens kommun.
Förutom skatter och bidrag får kommunen in pengar från dem som
använder kommunens tjänster till exempel de som ansöker om bygglov,
har barn i förskolan eller bor på kommunens olika äldreboenden.
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Kommunens resultat 2015-2019, miljoner kronor
Kommunen visar ett positivt resultat på 24,5 mkr, dvs det budgeterade
resultatet på 18,0 mkr ökade med ytterligare 6,5 mkr. Anledningen till
det är främst att skatteintäkterna blivit högre än budgeterat.
Flera års goda resultatet gör att investeringarna på 57,8 mkr kunnat
göras med egna pengar. En av dessa investeringar är byggandet av
Strandängens förskola.
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Antal invånare: 10 894

Befolkningsutveckling
2019 minskade antalet invånare med 3 personer till 10 894 invånare.
Sett över en tioårs period så har kommunens invånarantal ökat med
402 personer. Med utgångspunkt i befolkningens storlek placerar det
Smedjebacken på nionde plats av Dalarnas 15 kommuner.

Uppföljning av våra mål:
En kommun för alla
Mål: I Smedjebackens kommun ska alla ha samma möjligheter att leva ett
gott liv och känna sig delaktiga. Vi ska främja jämställdhet, jämlikhet och
integration.
Målet har uppnåtts. Medborgarundersökningen från 2018 visade att
kommunen hade ett något högre NKI än genomsnittet i riket.
När det gäller kommunens hemsida visade den senaste mätningen att betyget var
högre än snittet i riket. Ohälsotalen fortsätter att gå ner men fortfarande är
kommunen över snittet i Dalarna.

Attraktivt boende
Mål: Smedjebackens kommun ska fortsätta att erbjuda attraktivt boende.
Vi ska förtäta för de som vill bo i tätorterna och erbjuda nya tomter i
strandnära lägen. Tillgång till kommunalt vatten, avlopp och bredbandsfiber
ska användas för att öka attraktiviteten.
Målet har uppnåtts. Antalet bygglov och antalet nybyggnationer har ökat jämfört
med 2018. Andelen som har tillgång till bredband med minst 100 mbit har fortsatt
att öka. Kommunen har dock en lägre andel än Dalarna och riket.

Jobb och innovationskraft
Mål: Smedjebacken är och ska fortsätta vara en tillväxtkommun med hög
sysselsättning och goda förutsättningar för företagande, innovationskraft,
engagemang och entreprenörskap ska uppmuntras.
Målet har delvis uppnåtts. Befolkningen har minskat med tre personer under
2019. När det gäller arbetslösheten i gruppen 16–24 år har den fortsatt att minska.
Kommunen har lägre ungdomsarbetslöshet än Dalarna och riket.

God och effektiv kommunal service
Mål: Kommunorganisationens arbete ska präglas av effektivitet och hög
kvalitet. Smedjebackens kommun ska ha överskott i ekonomin och ligga
bland de 100 bästa kommunerna i Sveriges kommuner och
landstingskvalitetsmätningar.
Målet har delvis uppnåtts. Resultatmålet är även detta år uppfyllt. Glädjande är
att SKR:s kvalitetsmätning visar att kommunen nu ligger på en 51:a plats i riket
avseende grundskolan. Dock kan man konstatera att kommunen tappat rejält i
ranking när det gäller särskilt boende då man gått från en 121: a plats till 196:e
plats i riket.

Ekokommun i framkant
Mål: Smedjebacken ska jobba för klimatsmart energi, miljövänliga transporter
och minskade giftutsläpp. Kommunen och de kommunala bolagen ska vara
goda miljöförebilder.
Målet har delvis uppnåtts. Kommunen har delvis nått målet som ekokommun
utifrån de mått som är framtagna. Vi kan däremot inte utifrån måtten säga att vi
är i framkant.
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Året i korthet:
Undertecknande av avsiktsförklaring
för området Röbacken
Måndag 7/10 undertecknade kommunalråd Fredrik Rönning och
representanter från EcoDataCenter i Falun en avsiktsförklaring för
området Röbacken. Ambitionen är att på sikt kunna etablera
verksamhet för datalagring på det 75 hektar stora området.

Resultatet av LUPP-undersökningen presenterades
Under 2018 genomfördes LUPP-undersökningen (Lokal uppföljning av
ungdomspolitiken) hos åldersgruppen 13–16 år i kommunen. Undersökningen syftar till att öka kunskapen om hur livssituationen för unga ser ut
i kommunen och bidra till ett aktivt arbete med ett ungdomsperspektiv för
att på så sätt öka gruppens delaktighet och inflytande i samhället. Under
året presenterades resultatet av undersökningen i en rapport.

Invigning av Vads gångväg
I början av oktober invigdes den sprillans nya gång-och cykelvägen mellan
Vads skola och byns badplats. Vägen fick bekänna färg direkt när skolans
elever i samlad trupp traskade den 800m långa sträckningen för en
fikastund vid slutdestinationen.

Solhöjden förvandlas
till seniorlägenheter
I slutet av maj togs det första
spadtaget i byggnationen av det
nya 65+boendet vid Solhöjden.
I augusti 2020 kommer 25
fräscha, centrala lägenheter stå
redo för sina nya hyresgäster.

Hälsofrämjare anställdes
inom omsorgen
I syfte att förebygga psykisk och fysisk ohälsa
hos äldre anställdes Solveig Bodare som hälsofrämjare i början av 2019. Promenadgrupper,
samtalscirklar och träning i fallteknik är några
av aktiviteterna Solveig arrangerar.

E-tjänst för bygglov
Från och med mars 2019 kan man göra alla sina bygglovsärenden
digitalt via kommunens hemsida.

Medborgarkontoret
öppnade
6 november klippte Calle Morgården
(MP) bandet som förkunnade att
Medborgarkontoret i kommunhuset
öppnats. Medborgarkontoret är en
mötespunkt dit kommunens medborgare kan vända sig för att få olika typer
av service från kommunen.

Munkbogården firade 50
Med pompa och ståt firades Munkbogården äldreboende på 50 årsdagen i
september. Fika, fotoutställning med bilder från olika händelser och musik
med Bärkebälgarna var en del av utbudet under festligheterna.

Bygget av
Strandängens
förskola inleddes
I augusti inleddes det
omfattande arbetet med
att uppföra Strandängens
förskola.
Den åtta avdelningar stora
förskolan vid Barkens
strand är en av kommunens största ekonomiska satsningar någonsin
och beräknas stå färdig årsskiftet 20/21.

Beslut om satsning på fossilfri fordonsflotta
Under hösten fattade Kommunstyrelsen beslutet att alla fordon i
kommunens flotta framöver ska vara fossilfria.
Under våren 2020 började satsningen med att fasa ut de gamla fordonen.

Friluftsting hållet i Smedjebacken
I mitten av augusti hölls det första Friluftstinget i Smedjebacken, en sammankomst där förenings- och näringsliv samt allmänheten bjöds in för att
diskutera hur fler ska kunna nyttja kommunens fantastiska friluftsliv.

Fridhems förskola
firade 45 år
10 oktober 1974 öppnade Fridshems
förskola upp och tog emot den första
barngruppen. Exakt på dagen 45 år senare
firades förskolan med clownbesök, tårta
och glass.

Första steget taget
mot familjecentral i
Smedjebacken
I december undertecknade
representanter från kommunen
och Region Dalarna en avsiktsförklaring som förkunnar att
Smedjebackens kommun och Region Dalarna siktar på att tillsammans
skapa en Familjecentral i anslutning till Vårdcentralen under 2020.

Vill du veta mer?
www.smedjebacken.se

