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§ 8 Dnr 2020/00107  

Utredning näringslivsarbete 

Samhällsbyggnadsutskottets beslut 
Förvaltningschefen får i uppdrag att beställa extern utredning avseende 
framtida behov och utvecklingsmöjligheter för arbetet med 
näringslivsfrågorna i Smedjebackens kommun.  

Ärendebeskrivning 
Det är aktuellt med en översyn av näringslivsverksamheten i kommunen.  
År 2014 gjordes en näringslivsutredning av Torbjörn Hammar med titeln 
”Utveckling och motkrafter”. Hammar intervjuade då bland annat företagare 
i kommunen. Utredningen har sedan legat till grund för det arbete som 
näringslivenheten har bedrivit. Näringslivet i kommunen har utvecklats 
mycket positivt och det är en annan situation i kommunen nu än för fem år 
sedan. Kommunens näringslivschef går i pension under våren och det är nu 
dags för nästa steg. Hur kan kommunen tillsammans med näringslivet och 
andra aktörer fortsätta att bygga ett starkt näringsliv för framtiden? Vad ska 
fokus vara för att underlätta för företagandet i kommunen? Vad är 
kommunens roll och vad ligger exempelvis på företagarorganisationerna? 
Vilka är våra olika roller och hur kan vi samverka? Hur ska organisationen 
se ut i framtiden? Förslaget innebär att det genomförs en extern utredning för 
att svara på dessa frågor. 
Det är angeläget att få fler perspektiv och ett bra beslutsunderlag. I 
utredningsuppdraget ingår att göra en översiktlig omvärldsanalys för att ge 
en bild av Smedjebackens kommuns egenskaper och förutsättningar. Det är 
också angeläget att lyssna in och fånga upp vad näringslivet i kommunen 
anser är viktigt att fokusera på i framtiden. Utredaren kommer därför att 
genomföra intervjuer med ett urval av nyckelpersoner, bland annat 
representanter från företagarföreningarna, näringslivsrådet, ett urval av 
företagare, VD för Samarkand, representant från Visit Dalarna, 
näringslivschefen i grannkommun, kommunens näringslivschef och 
kommunens näringslivssekreterare. 
Utgångspunkten för utredningen är kommunens mål. Enligt fullmäktiges 
övergripande mål ”Jobb och innovationskraft” ska Smedjebacken fortsätta 
att vara en tillväxtkommun med hög sysselsättning och ha goda 
förutsättningar för företagande. För att främja fortsatt tillväxt och minska 
sårbarheten behöver näringslivet enligt fullmäktiges mål breddas till fler 
branscher. Regionförstoring med närmare samarbete med våra 
grannkommuner och tydligare kopplingar till Mälardalen behövs för att 
skapa en större arbetsmarknad. Innovationskraft, engagemang och 
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entreprenörskap ska uppmuntras. Enligt ställningstaganden i gällande 
översiktsplan från 2018 ska kommunen aktivt arbeta för att bredda 
näringslivet genom att främja och skapa förutsättningar för tjänsteföretag 
och besöksnäring. Näringslivsverksamheten i kommunen verkar dessutom 
utifrån följande särskilt prioriterade områden utveckling av besöksnäringen, 
regionförstoring mot Mälardalen samt etablering/breddning av 
näringslivsstrukturen.  
Under tiden utredningen pågår har nuvarande näringslivssekreterare utsetts 
till tillförordnad näringslivschef i sex månader från och med 1 april 2020. 
Näringslivsrådet har diskuterat ärendet och ställer sig positiva till förslaget 

TIDPLAN för utredningen 
25 februari 2020 samhällsbyggnadsutskottets beslut om utredning 

Mars-maj 2020 utredning, kartläggning och analys 
23 juni 2020 rapport lämnas till samhällsbyggnadsutskottet       

_____ 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadschefens tjänsteskrivelse 
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§ 9 Dnr 2020/00106  

Inrättande av fritidsavdelning 

Samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
1. En ny avdelning, fritidsavdelningen, bildas bestående av nuvarande 

fritidsenhet inom näringslivs- och fritidsavdelningen. 
2. Tjänsterna vid den nuvarande fritidsenheten flyttas över till den 

nybildade fritidsavdelningen. 
3. Befattningen som fritidschef för fritidsenheten görs om till fritidschef 

för fritidsavdelningen. 
4. Budgetmedel á 4 424 397 kr förs över från näringslivs- och 

fritidsavdelningen till den nybildade fritidsavdelningen.         

Ärendebeskrivning 
Den 1 januari 2019 bildades samhällsbyggnadsförvaltningen bestående av 
sju avdelningar: kultur & bibliotek, räddningstjänst, kost, tekniska kontoret, 
arbetsmarknad & integration, näringsliv & fritid samt miljö- & bygg. 
Förvaltningen svarar mot tre nämnder: samhällsbyggnadsutskottet/KS, 
kulturnämnden och miljö- och byggnadsnämnden. 
Översyn av näringsliv- och fritidsavdelningens organisation är aktuell. 
Under hösten 2019 beslutades att driften av Herosfältet flyttas över från 
Bärkehus AB till fritidsenheten och verksamheten övergick vid årsskiftet. 
Det är en omfattande verksamhet med en budget på ca 2,4 mkr och fem 
medarbetare. Dessutom är rekrytering av biträdande fritidschef/ 
anläggningsansvarig för Herosfältet i gång. Deltagare inom ramen för olika 
arbetsmarknadsåtgärder kommer att vara placerade i arbetsgruppen. 
Fritidsenheten leds idag av fritidschef och i enheten ingår även visstids 
anställd projektmedarbetare för Vandringslyftet. 
Översynen visar ett behov av att inrätta en ny organisatorisk enhet, en 
fritidsavdelning. Syftet med den föreslagna förändringen är att tydliggöra 
avdelningens roll och underlätta arbetet i samhällsbyggnadsförvaltningen. 
Fritidsfrågorna behöver finnas med på ledningsnivå i samhällsbyggnads-
förvaltningen då de sker i nära samverkan med bland annat kultur & 
bibliotek, tekniska kontoret och arbetsmarknadsenhetens verksamhet.  
Detta underlättas om fritidsenheten blir en egen avdelning. Budget- och 
verksamhetsansvaret tydliggörs också.  
Vidare underlättar förändringen även för näringslivsavdelningen som blir 
kvar i en egen avdelningen men med ett nära samarbete med 
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fritidsavdelningen. Verksamheten vid näringslivsavdelningen blir oförändrad 
i förslaget bortsett från att fritidsenheten flyttas till egen avdelning. 
Den nya avdelningens uppdrag blir förutom verksamheten vid Herosfältet 
bland annat att svara för fritids- och föreningsfrågor, utarbetande av 
strategier och utveckling av kommunens friluftsliv och föreningsliv, 
samverkan, kontakter och nätverk med olika aktörer inom området, svara för 
anläggningsfrågor, bokningar av lokaler och idrottsanläggningar, 
verksamheten vid fritidsbanken, fritidsgårdarna, projektansökningar, 
medverka i landsbygdsutveckling, fritidsaktiviteter för barn och ungdomar, 
råd och stöd i frågor som rör föreningsliv, handläggandet av föreningsbidrag, 
samarbetsavtal mellan kommunen och föreningar i olika sammanhang. 
Näringsliv- och fritidsavdelningen har i dag en budget på 9 486 000 kronor.  
I förslaget förs budgetmedel om totalt 4 424 397 kronor över till den 
nybildade fritidsavdelningen. Återstående budget för näringsliv blir 5 061 
603 kr. 

Risk- och konsekvensbedömning 
Den föreslagna organisationsförändringen bedöms inte medföra några 
allvarliga risker. 
Nuvarande avdelning näringsliv & fritid delas i två avdelningar 1) näringsliv 
och 2) fritid. Den organisatoriska förändringen består av flytt av aktuella 
medarbetare från fritidsenheten till den nybildade fritidsavdelningen. Ingen 
personalförändring i övrigt. Näringslivsavdelningen minskas i motsvarande 
grad med fritidsenheten. Arbetsuppgifter och budgetmedel som 
fritidsenheten idag har förs över till den nya avdelningen. Fritidschefs 
ansvarsområde blir istället för enhet avdelningsnivå. Fritidschef kommer att 
rapportera direkt till samhällsbyggnadschef samt ingå 
samhällsbyggnadsförvaltningens ledningsgrupp tillsammans med övriga 
avdelningschefer. 
Verksamhets-, personal- och budgetansvar för verksamhetsområdet 
delegeras till avdelningschef. 
Tydligare ansvars- och rollfördelning uppnås med det nya förslaget. 
Organisationsförändringen ger större möjlighet till närhet till 
samhällsbyggnadschef och övriga avdelningar samt även ett tydligare 
uppdrag vilket kommer att gälla både för näringsliv och fritid. 
För att minimera eventuella risker/påtala behov av åtgärder i samband med 
förändringen finns möjlighet att vid arbetsplatsträffar ta upp frågor som har 
koppling till förändringen. Samtliga berörda ingår i den gruppen. Övriga 
tjänster berörs inte direkt av förändringen. 
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Fackliga förhandlingar har genomförts gällande organisationsförändringen. 
Den ekonomiska påverkan bedöms vara noll.                     

 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadschefens tjänsteskrivelse 
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§ 10 Dnr 2020/00108  

Överföring av budgetmedel från tekniska till fritid 

Samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyerlsen 
1. Driftbidraget till Bärkehus AB minskas med 2 366 tkr och 

motsvarande budgetmedel förs över från tekniska kontoret till 
fritidsenheten. 

2. Inventarier som hör till verksamheten på Herosfältet tas över av 
fritidsenheten från Bärkehus AB till bokfört restvärde á totalt  
112 185 kronor. Kostnaden anslås från budgeterade investeringsmedel 
för inventarier kommunstyrelsen.    

Ärendebeskrivning 
Under hösten 2019 beslutades att verksamheten vid Herosfältet flyttas över 
från Bärkehus AB till fritidsenheten. Verksamheten övergick vid årsskiftet. 
Frågan har sedan varit hur mycket medel som ska överföras till 
fritidsenheten för verksamhetsövergången. Driften av Herosfältet är en del i 
det s.k. driftavtalet som tekniska kontoret har med Bärkehus AB.  
Analys av kostnader och förslag till fördelning har gjorts av ekonom hos 
Bärkehus AB och stämts av med bland annat förvaltningens ekonom. I 
förslaget flyttas alla budgetmedel som Bärkehus AB har på Herosfältet  
över, cirka 2,4 mkr till fritidsenheten. I summan ingår bland annat löner  
inkl. PO-tillägg, driftkostnader och förbrukningsmaterial som hör till 
verksamhetsområdet. Det avser både inre- och yttre skötsel, driften av 
Prästabadet samt gräsklippning av Hagvallen. De senaste två åren har utfallet 
för verksamheten motsvarat budgetnivån. 
Den yttre skötseln kommer fritidsenhetens arbetslag på Herosfältet att 
praktiskt svara för och den inre anläggningsdriften kommer utföras av 
Bärkehus AB på beställning av fritidsenheten. Rutiner för detta utarbetas 
tillsammans med Bärkehus AB och tekniska. Kostnaden för detta ryms i de 
budgetmedel som flyttas över enligt samma principer som Bärkehus AB 
internt har debiterat för tjänsten.  
Lokalvård av Herosfältet omfattas även framöver av driftavtalet med 
Bärkehus AB och ingår inte i den verksamhet som flyttats över. Kostnader 
för media och underhåll är som tidigare kvar hos tekniska kontoret. 
Övertagande av inventarier och maskiner som hör till verksamheten på 
Herosfältet görs till bokfört restvärde, totalt 112 185 kr.     

_____ 
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Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadschefens tjänsteskrivelse 
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§ 11 Dnr 2020/00128  

Tillsättande av avdelningschef miljö- och 
byggavdelningen 

Samhällsbyggnadsutskottets beslut 
Gunilla Skoogs utses till avdelningschef för miljö- och byggavdelningen.       

Ärendebeskrivning 
Den 1 januari 2019 bildades samhällsbyggnadsförvaltningen bestående av 
sju avdelningar: kultur & bibliotek, räddningstjänst, kost, tekniska kontoret, 
arbetsmarknad & integration, näringsliv & fritid samt miljö- & bygg. 
Förvaltningen svarar mot tre nämnder: samhällsbyggnadsutskottet/KS, 
kulturnämnden och miljö- och byggnadsnämnden. Förvaltningens arbete leds 
av förvaltningschefen för samhällsbyggnadsförvaltningen. I förvaltnings-
chefens roll ingår idag att även vara avdelningschef för miljö- och 
byggavdelningen. 
I förslaget renodlas samhällsbyggnadschefens roll till övergripande frågor 
och personen kommer inte längre vara operativ avdelningschef för miljö- 
och byggavdelningen men kvarstår som chef för avdelningschefen. 
Vid miljö- och byggavdelningen finns idag en miljöchef som är chef för 
miljöenheten. Nuvarande miljöchefs tjänst görs om till att bli miljö- och 
byggchef för miljö- och byggavdelningen. 
Medarbetare som berörs av förändringen är i första hand medarbetarna inom 
bygg och plan, byggnadsadministratör, byggnadsinspektör, fysisk planerare, 
GIS-samordnare, biträdande fysisk planerare och mät- och kartingenjör. 
Övriga medarbetare har redan i dag miljöchefen som chef.  

Risk- och konsekvensbedömning 
Den föreslagna organisationsförändringen bedöms inte medföra några 
allvarliga risker.  

Miljöchefens ansvarsområde blir istället för enhet på avdelningsnivå.  
Verksamhets-, personal- och budgetansvar för verksamhetsområdet 
delegeras till avdelningschef. 
Miljö- och byggchef kommer att rapportera direkt till samhällsbyggnadschef 
samt ingå samhällsbyggnadsförvaltningens ledningsgrupp tillsammans med 
övriga avdelningschefer. 

Tydligare ansvars- och rollfördelning uppnås med det nya förslaget. 
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Organisationsförändringen ryms inom befintlig budget för miljö- och 
byggkontoret.  

Förslaget är förhandlat med de fackliga organisationerna.      
_____ 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadschefens tjänsteskrivelse      
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§ 12 Dnr 2020/00102  

Medel för byutveckling 2020 

Samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
500 000 kronor från kommunstyrelsens förfogandemedel 2020 anslås för att 
användas till föreningar för byutveckling.     

Ärendebeskrivning 
De ideella föreningarna i Smedjebackens kommun kännetecknas av ett högt 
engagemang och står för viktiga verksamheter. För att stötta deras olika 
utvecklingsarbete så avsattes under 2019 500 000 kronor som pott där 
föreningarna kunde söka medel för sina olika utvecklingsprojekt. 
Erfarenheterna från detta arbete är mycket goda. Föreningarnas möjlighet  
att söka dessa medel har skapat goda relationer mellan föreningarna och 
kommunen.  

Näringslivsavdelningen föreslår att reglerna för bidraget ska vara oförändrat: 
- Näringsliv/fritidsavdelningarna blir ansvarig för genomförandet. 
- Beslut upp till 20 000 kronor bedöms och beslutas av näringslivschef 

och fritidschef i samverkan. 
- Beslut om belopp högre än 20 000 kronor beslutas av 

samhällsbyggnadsutskottet. 
- Ansökningsförfarande och prioriteringar av projekt bedöms enligt 

kriterier (samhällsnytta, sysselsättning, egen medfinansiering). 
- Medel ska även kunna användas som medfinansiering till större 

investeringsprojekt som är till allmän nytta för byalagen (t.ex. 
röjsågsprojektet). 

- Redovisning av beviljade investeringsobjekt sker fortlöpande till 
samhällsbyggnadsutskottet.            

 

Beslutsunderlag 
Näringslivschefens tjänsteskrivelse      
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§ 13 Dnr 2020/00109  

Ansökan om stöd till Ung företagsamhet 

Samhällsbyggnadsutskottets beslut 
1. Förslag till medfinansiering för UF Dalarna godkänns. 
2. Kostnaden om 43 576 kronor (4 kronor/invånare) tas från befintlig 

budget hos näringslivsavdelningen.     

Ärendebeskrivning 
Ung företagsamhet har verkat de 27 senaste åren i Dalarna och är en viktig 
del för att öka förståelsen hos gymnasieungdomarna om grunderna i att driva 
eget företagande. Smedjebackens kommun medverkar i det årliga juryarbetet 
där vinnande UF-företag utses och därmed nomineras till den regionala UF 
tävlingen. Arbetet sker inom ramen för VBU-samarbetet mellan Ludvika och 
Smedjebacken. 
Näringslivsavdelningen har även agerat som mentorer till vissa av UF 
företagen.      

_____ 

Beslutsunderlag 
Ansökan om stöd till ung företagsamhet 2020 
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§ 14 Dnr 2020/00103  

Upprustningsbidrag Vallgatans vägförening i Viksberg 

Samhällsbyggnadsutskottets beslut 
Vallgatan vägförening beviljas bidrag med max 98 640 kronor från 
underhållsbudgeten för gata 2020.  

Ärendebeskrivning 
Vallgatans vägförening ansöker om upprustningsbidrag, för att åtgärda 
bärighets och avvattningsproblem på Vallgatan, samt förstärkning av två 
vändplaner. Totala summan i ansökan uppgår till 140 460 kronor, från denna 
summa görs ett avdrag på 17 160 kronor för nytt slitlager på vägar som inte 
förses med nytt bärlager. Slitlagergrus är endast bidragsberättigat om man 
samtidigt lägger på nytt bärlager. Den bidragsberättigade summan blir  
123 300 kronor. 
Trafikverket lämnar inget bidrag till föreningen då väglängden är för kort, 
kommunalt bidrag kan utgå med 80 %, 98 640 kronor.      

_____ 

Beslutsunderlag 
Gatuchefens tjänsteskrivelse      
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§ 15 Dnr 2019/00321  

Detaljplan för del av Danskbo 2:2 

Samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Granskningsundelaget för detaljplan Danskbo 2:2 tillstyrks.  

Ärendebeskrivning 
Miljö- och byggkontoret har tagit fram förslag på detaljplan för del av 
Danskbo 2:2. Planförslaget har varit tillgängligt för samråd under tiden 
2019-06-24 till 2019-08-05. Totalt har 7 yttranden inkommit under 
samrådstiden som alla i huvudsak blivit tillgodosedda. 
Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt med ny bebyggelse i form av 
permanent- och fritidshusbebyggelse i ett attraktivt läge intill sjön 
Vevungen, i enlighet med Smedjebackens kommuns översiktsplan.  
_____ 

Beslutsunderlag 
Underrättelse om granskning DANSKBO 2:2 
 

 



 
 
 
 
 

Samhällsbyggnadsutskottet 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
16(19) 

Sammanträdesdatum 
2020-02-25 

 
 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 16 Dnr 2020/00104  

Försäljning Hovslagaregatan 12 och 14 

Samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Tekniska kontoret får i uppdrag att sälja fastigheterna Prostgården 1 och 2.    

Ärendebeskrivning 
Fastigheterna Prostgården 1 och 2, med adress Hovslagaregatan 12 och 14, 
står i dag tomma förutom slöjdarföreningen som har verksamhet i en av 
källarna, i övrigt är ingen verksamhet planerad i fastigheterna. Båda 
byggnaderna är i behov av renovering varför en försäljning är bästa 
lösningen för kommunen. 
Ett långsiktigt hyreskontrakt för slöjdarföreningen kan tecknas för att 
garantera dess fortsatta verksamhet i fastigheten. En presumtiv köpare  
ska presentera en plan för sin tilltänkta verksamhet i fastigheterna och 
samhällsbyggnadsutskottet ska godkänna denna samt försäljningen. 
Enligt fastighetsbyråns utlåtande är värdet av fastigheterna ca 2 000 000 kr 
varför fastigheterna annonseras till detta utgångsvärde.      
_____ 

Beslutsunderlag 
Tekniska chefens tjänsteskrivelse      
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§ 17 Dnr 2020/00032  

Investering för utbyggnad laddstolpar 

Samhällsbyggnadsutskottets beslut 
1. Tekniska kontoret får i uppdrag att uppföra laddstolpar på kommunala 

fastigheter efter verksamheternas behov.   
2. 300 000 kronor anslås från ospecificerade investeringsmedel fastighet 

2020 för ändamålet.  

Ärendebeskrivning 
För att kommunen ska kunna möta framtida behov av att ladda el-tjänstebilar 
behövs ett ekonomiskt utrymme för uppförande av laddstolpar vid 
kommunens fastigheter. Tekniska kontoret föreslår att 300 000 kronor 
avsätts från ospecificerade investeringsmedel fastighet 2020 för ändamålet.  
Bidrag kommer parallellt att sökas från Naturvårdsverket som för närvarande 
beviljar bidrag med 50 % av kostnaden per uttag dock max 15 000 kronor 
per uttag.  

_____ 

Beslutsunderlag 
Tekniska chefens tjänsteskrivelse      
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§ 18 Dnr 2020/00124  

Samråd Rv 66 Ludvika-Smedjebacken 

Samhällsbyggnadsutskottets beslut 
Tekniska chefen får uppdrag att sammanställa de synpunkter som 
framkommit på samrådsunderlaget och överlämna dessa till Trafikverket.  

Ärendebeskrivning 
Trafikverket ska ta fram en vägplan för ombyggnad av Rv 66 mellan 
Ludvika och Smedjebacken i en etapp.  
Vägplanen omfattar väg 66 mellan Ludvika (Verkstadsvägen) fram till 
cirkulationsplats i Smedjebacken. Den aktuella åtgärden avser att 
mötesseparera körfälten med mitträcke och bredda till 2+1-väg. I trånga 
sektioner där vägbredden måste anpassas mot befintliga förhållanden 
kommer 2 körfält föreslås, med mitträckesseparering där det är möjligt. I 
åtgärden ingår också erforderliga anpassningar av befintliga anslutningar och 
korsningar med väg 66. Korsningar stängs längs vägen och trafiken leds via 
ersättningsvägar mot nya säkra korsningspunkter via parallellt vägnät, som 
även ska fungera för oskyddade trafikanter. 
Ett sammanhängande stråk för oskyddade trafikanter utreds också inom 
ramen för projektet. Gång- och cykelväg kommer att separeras med 
skiljeremsa alternativt räcke vid trånga sektioner. Där det är möjligt kommer 
stråket gå i blandtrafik på sidovägnätet, dvs. oskyddade trafikanter och övrig 
fordonstrafik samsas på samma yta. 
Nya markanspråk kommer att behövas för breddning av vägsektion, 
separerad gång- och cykelväg, ersättningsvägar samt nya korsningslösningar. 
Hållplatser längs sträckan tillgänglighetsanpassas och utformas mot den nya 
trafiklösningen för att öka trafiksäkerheten. Trygga passager för oskyddade 
trafikanter längs sträckan för att korsa väg 66 utreds. Vägen förses med 
viltstängsel på båda sidor.. 
Ett väg- eller järnvägsprojekt ska planeras enligt en särskild 
planläggningsprocess som styrs av lagar och som slutligen leder fram till en 
vägplan eller järnvägsplan. 
I början av planläggningen tar Trafikverket fram ett underlag som beskriver 
hur projektet kan påverka miljön. underlaget ligger till grund för 
Länsstyrelsens beslut om projektet kan antas medföra en betydande 
miljöpåverkan.  
Samråd är viktigt under hela planläggningen. Det innebär att Trafikverket 
utbyter information med och inhämtar synpunkter från bland annat andra 
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myndigheter, organisationer, enskilda och allmänhet som berörs. 
Synpunkterna som kommer in under samråd sammanställs i en 
samrådsredogörelse. 
Projektet kommer att finansieras via Dalarnas länstransportplan och 
preliminär byggstart för räckesseparering är angiven till år 2022–2025.  
_____ 

Beslutsunderlag 
Samrådsunderlag Rv 66 
Kartunderlag        

 
 


