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§ 84 Dnr 2022/00008 

Budgetuppföljning 2022 kommunstyrelsens 
samhällsbyggnadsförvaltning 

Samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Budgetuppföljning för kommunstyrelsens samhällsbyggnadsförvaltning  
per 31 oktober 2022 godkänns. 

Ärendebeskrivning 
Ekonomisk uppföljning per 31 oktober 2022 för kommunstyrelsens 
samhällsbyggnadsförvaltning.  

Tkr 2022-10-31    
  Ackumulerat period Helår 

  Budget Utfall Avvikelse Budget Prognos Avvikelse 

Teknik inkl. kapitalkostn. 28 739 22 713 6 026 34 487 34 487 0 

varav Fastigheter & idrott 5 462 2 157 3 305 6 554 6 554 0 

varav Gator och vägar 17 452 15 109 2 343 20 942 20 942 0 

varav Park 5 826 5 716 110 6 991 6 991 0 

varav Skog 0 -268 268 0 0 0 

AME 6 699 5 741 958 8 039 7 739 300 

Integration -919 -1 185 265 -1 103 -853 -250 

Kost 226 976 -751 271 821 -550 

Näringsliv 4 109 3 640 469 4 931 4 531 400 

Fritid 6 849 7 108 -258 8 219 8 469 -250 

Räddningstjänst 8 583 8 080 502 10 299 10 299 0 

  54 286 47 074 7 211 65 143 65 493 -350 
 

Ekonomisk analys 
Utfallet för perioden visar ett överskott med 7 211 tkr. Den största 
avvikelsen finns på tekniska avdelningen där underhållskostnader till stor  
del beställts, delvis utförts och fakturerats.  
Prognosen för året visar ett underskott med 350 tkr. Underskotten återfinns 
inom integration, kostenhet samt fritid. Överskott finns hos näringsliv på  
400 tkr och AME på 300 tkr. 
Tekniska redovisar en budget i balans. 



 
 
 
 
 

Samhällsbyggnadsutskottet 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
4(22) 

Sammanträdesdatum 
2022-11-22 

 
 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

AME har en prognos på ett överskott på 300 tkr. Överskottet hänger ihop 
med att planerade anställningar inte har gjorts ännu men kommer att ske 
under oktober. 
Därutöver kommer kostnader för anpassade anställningar att öka under året 
med 150 tkr utifrån beslut 2020 om ytterligare 5 praktikplatser hos 
Väderbackens Allservice. 
Integrationen har en prognos med ett underskott på 250 tkr. Verksamheten 
har tagit hänsyn till intäkter o kostnader i samband med mottagandet av 
anvisningar av flyktingar från Ukraina. Dessa är dock svåra att beräkna i 
nuläget beroende på antalet som anvisas, när de anvisas och vilka behov de 
har. 
Kostenheten har en prognos med ett underskott på 550 tkr. Det beror på 
förlust av intäkter och ökade personalkostnader där utrymmet för 
vikariekostnad och ob inte finns med i budget. Utöver detta så är största 
osäkerheten de bränsle och livsmedelskostnader som fortfarande kan ändras 
kraftigt. 
Näringsliv planerar att genomföra det aktiviteter som tidigare ställts in på 
grund av pandemin. Prognosen för året är att lämna ett överskott med  
400 tkr. 
Fritid redovisar ett underskott med 250 tkr. Bokningar av läger med mera  
har inte återhämtat sig efter pandemin och samtidigt har redan inbokade 
läger avbokats. Verksamheten förväntar sig att övriga poster håller budget. 
Räddningstjänsten redovisar en budget i balans.  
_____ 

Beslutsunderlag 
Rapport budgetuppföljning kommunstyrelsens samhällsbyggnadsförvaltning 
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§ 85 Dnr 2021/00387 

Förlängning av byggnationskrav Stimmerbo 15:43 

Samhällsbyggnadsutskottets beslut 
Köpekontraktets krav gällande färdigställande av byggnation ändras från  
tre till fem år.  

Ärendebeskrivning 
Smedjebackens kommun har under 2022 sålt fastigheten Stimmerbo 15:43. 
Enligt upprättat och undertecknat köpekontrakt gäller en byggnadsskyldighet 
där köparen förbinder sig att på fastigheten uppföra ett bostadshus inom tre 
år från påskrift av köpekontrakt. Bygglov skall sökas inom ett år från och 
med påskrift av köpekontrakt. 
På grund av oförutsedda omständigheter önskar köparen förlänga tiden 
gällande byggnadsskyldighet från 3 år till 5 år. 
_____ 

Beslutsunderlag 
Tekniska chefens tjänsteskrivelse 
Köpekontrakt 
Skrivelse med önskemål om förlängt byggnationskrav 
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§ 86 Dnr 2022/00525 

Utökning av verksamhetsområde i Söderbärke 

Samhällsbyggnadsutskottets beslut 
Ärendet återremitteras för ytterligare handläggning.  

Ärendebeskrivning 
Styrelsen för Barken Vatten & Återvinning AB beslöt 2022-09-30 att föreslå 
kommunfullmäktige att fastställa nytt förslag till verksamhetsområde i 
Söderbärke. Förslaget innebär en utökning av befintligt VA-verksamhets-
område. 
Miljö- och byggnadsnämnden har i beslut från 16 februari 2022 yttrat sig i 
ärendet.     
_____ 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag Barken Vatten & Återvinning AB  
Tjänsteskrivelse VA-chef 
Kartbilaga VA-verksamhetsområde 
Miljö- och byggnadsnämnden 2022-02-16    
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§ 87 Dnr 2022/00519 

Uppdragsbeskrivning Kretsloppsgruppen i 
Smedjebackens kommun 

Samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Uppdragsbeskrivning för Kretsloppsgruppen i Smedjebackens kommun 
fastställs.  

Ärendebeskrivning 
Smedjebackens kommun har länge varit långt framme i miljöarbetet och ett 
av de övergripande målen som kommunfullmäktige har fastställt är att 
kommunen ska vara en ekokommun i framkant. Enligt målet ska kommunen 
jobba för klimatsmart energi, miljövänliga transporter och minskade 
giftutsläpp.  
Kretsloppsgruppen bildades 1993 som en samverkansgrupp bestående av 
både politiker och tjänstemän från kommunen och kommunkoncernens 
bolag. I dialogform finner gruppen olika konstruktiva och framåtblickande 
lösningar på aktuella kretsloppsfrågor. 
Förslag till uppdragsbeskrivning för kretsloppsgruppens funktion har 
upprättats. 
_____ 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadschefens tjänsteskrivelse 
Uppdragsbeskrivning Kretsloppsgruppen i Smedjebackens kommun 
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§ 88 Dnr 2022/00306 

Motion om att Smedjebackens kommun tillsammans 
med Region Dalarna verkar för att vi snarast flyttas från 
elprisområde 3 till 2 

Samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen för 
beslut i kommunfullmäktige 
1. Motionen avslås.  
2. Då elpriset är av betydelse för kommunens invånare ska kommunen 

bevaka och försöka påverka frågan om nya elprisområden. 

Ärendebeskrivning 
Sverigedemokraterna har lämnat in en motionsskrivelse där de föreslår att 
kommunfullmäktige beslutar att Smedjebackens kommun tillsammans med 
Region Dalarna verkar för att Dalarna snarast ska flyttas från prisområde 3 
till prisområde 2.  

Yttrande 
För att efterleva EU:s regelverk samt främja utvecklingen av en gemensam 
inre marknad för el delades Sverige år 2011 in i fyra elområden. 
Förändringen var ett viktigt steg i arbetet att säkra efterlevnad av de krav på 
likabehandling av överföringsbegränsningar inom Sverige och mot 
angränsande länder som ställs upp i EU:s regelverk. Elområdenas gränser, så 
kallade snitt, skär genom landet i öst-västlig riktning och är lokaliserade där 
det finns strukturella flaskhalsar. När överföringskapaciteten inte räcker 
uppkommer prisskillnader mellan områdena. Genom att elområdenas gränser 
återger nätets fysiska begränsningar syftar indelningen även till att skapa 
incitament för nya etableringar av produktion där behoven är som störst 
samtidigt som Svenska kraftnät får tydliga signaler kring var 
transmissionsnätet behöver förstärkas. 
Den 24 maj 2010 beslutade Svenska kraftnät om indelning av fyra 
elområden att gälla från och med den 1 november 2011. 
Flaskhalsar 
Med en flaskhals menas en sektion (snitt) som ofta riskerar att överbelastas, 
med andra ord att marknadens önskemål om att överföra el är större än vad 
som fysiskt är möjligt. Svenska kraftnäts hantering av flaskhalsar på lång 
sikt sker huvudsakligen genom planering och byggande av nya 
transmissionsnätsledningar. Under kommande tioårsperiod planerar Svenska 
kraftnät att investera 60 miljarder kronor i transmissionsnätet. Att 
dimensionera transmissionsnätet så att flaskhalsar aldrig uppstår går dock 
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inte, det skulle vara samhällsekonomiskt orimligt. Det behövs därför andra 
metoder för att hantera flaskhalsar, såsom mothandel och indelning i 
elområden. 
Vem ansvar för indelning? 
Enligt regelverket ska systemansvariga för elöverföringssystem 
(Transmission System Operator, TSO) gemensamt ta fram förslag till metod 
för indelning av elområden, genomföra översyner av indelningarna samt 
ange alternativa elområdesindelningar för utvärdering. Svenska kraftnät är 
Sveriges TSO. 
Både metod och förslag på alternativa elområden ska godkännas enhälligt av 
tillsynsmyndigheterna, för Sveriges del är det Energimarknadsinspektionen. 
Om metod och förslag inte godkänns hänvisas besluten till EUs byrå för 
samarbete mellan energitillsynsmyndigheter, ACER (European Union 
Agency for the Cooperation of Energy Regulators).   
Efter beslut om metod och alternativa indelningar inleds själva översynen. 
TSO:erna ska då analysera förslagen enligt den godkända metoden och en 
rekommendation att bibehålla eller förändra befintlig elområdesindelning 
ska lämnas till berörda medlemsländer eller deras utsedda tillsyns-
myndigheter. För Sveriges del kommer beslutet, som det ser ut nu, att hamna 
på regeringens bord. 
Kommer medlemsländerna inte överens hänvisas frågan till EU 
kommissionen, som med stöd av ACER fattar beslut om att ändra eller 
bibehålla nuvarande elområden. 
Översyn 
En gemensam översyn pågår nu av indelningen av elområden i Europa på 
uppdrag av ACER. Svenska kraftnät ansvarar som systemansvarig för det 
svenska överföringssystemet för el, för att genomföra Sveriges översyn.  
Processen kräver samordning på flera nivåer och arbetet bedrivs samtidigt på 
europeisk, nordisk och svensk nivå. 
Svenska kraftnät arbetar för en korrekt och transparent elområdesindelning 
som ger goda förutsättningar för det nordiska kraftsystemet. Det innebär 
bland annat:  
- en korrekt prissättning för aktörerna i kraftsystemet, oavsett var i nätet 

de finns. 
- förutsättningar för effektiv hantering av strukturella överförings-

begränsningar i överföringssystemet. 
- förutsättningar för säker och kostnadseffektiv drift och utveckling av 

kraftsystemet. 
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Svenska kraftnät och övriga TSO:er i Europa har nu ett år på sig att 
genomföra elområdesöversynen. Under själva översynen kommer de olika 
alternativen att analyseras mer detaljerat, exempelvis utifrån 
samhällsekonomiska nytta och påverkan på driftsäkerhet. 
_____ 

Beslutsunderlag 
Motion daterad 16 juni 2022 
Samhällsbyggnadschefens tjänsteskrivelse 
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§ 89 Dnr 2022/00219 

Medborgarförslag om vindkraft 

Samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen för 
beslut i kommunfullmäktige 
Medborgarförslaget anses besvarat.  

Ärendebeskrivning 
Medborgarförslag har inkommit om att det bör byggas ytterligare 
vindkraftverk på Uvberget i anslutning till de redan existerande verken. 
Kommunfullmäktige beslöt 2022-06-20 § 42 att remittera 
medborgarförslaget till kommunstyrelsen för handläggning.  

Yttrande 
Smedjebacken kommun har idag en beslutad vindbruksplan som antogs i 
kommunfullmäktige under 2018 i samband med antagande av Översiktsplan 
för Smedjebackens kommun.  
Energimyndigheten och Naturvårdsverket har tillsammans tagit fram en 
nationell strategi för en hållbar vindkraftsutbyggnad. Syftet med strategin är 
att bidra till energiomställningen genom att skapa förutsättningar för att den 
framtida utbyggnaden av vindkraft sker på ett hållbart sätt.  
Smedjebackens kommun förhåller sig till Naturvårdsverket och 
Energimyndighetens nationella strategi för att försöka klara Sveriges mål  
om 100% förnybar elproduktion till 2040.  
Det är sällan vindkraftverk byggs på kommunal mark, det är ofta privata 
markägare som är berörda av vindkraftsprojekten och det är olika 
exploatörer som bygger ut parker. Kommunen har endast pekat ut områden 
där vi ser att vindkraften skulle kunna byggas ut, där finns Uvberget med 
som område.  
_____ 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag om vindkraftutbyggnad på Uvberget 
Samhällsbyggnadschefens tjänsteskrivelse 
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§ 90 Dnr 2022/00476 

Remiss Regionalt serviceprogram 2022-2030 

Samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
Yttrandet godkänns och överlämnas till Region Dalarna.  

Ärendebeskrivning 
Region Dalarna har tagit fram ett förslag till regionalt serviceprogram  
2022-2030. Programmet har skickats på remiss till Dalarnas kommuner  
och andra organisationer som kan vara berörda av programmet.  
Regionala serviceprogrammet syftar till att stärka samordningen av olika 
aktörer och insatser och att prioritera stöden till kommersiell service. Det 
handlar om dagligvaror, drivmedel, post- apoteks- och betaltjänstombud i 
glesa geografier. Service som är grundläggande för en fungerande vardag 
och som bidrar till en långsiktigt hållbar utveckling i hela Dalarna. 
Programmet gäller för perioden 2022–2030.  
Programmet har tagits fram i samverkan med kommuner och andra berörda 
aktörer i ett regionalt servicenätverk. Det beskriver behov och förutsättningar 
för service, samverkan mellan aktörer med olika roller och hur tidigare 
erfarenheter tagits tillvara samt insatsområden för att stärka kommersiell 
service i Dalarnas glesa geografier de kommande åren. 

Yttrande 
Efter samråd med Smedjebackens kommuns pensionärs -och 
tillgänglighetsråd lämnas följande yttrande: 
Smedjebackens kommun anser att förslaget är väl underbyggt och att 
analyserna av den lokala beskrivningen känns relevant.  
När det gäller målen i dokumentet så anser kommunen att insatsområde 1 
kan förstärka målet om att främja innovativa lösningar. Här finns det stora 
möjligheter för äldre/funktionsnedsatta människor till handel som är 
integritetsanpassad och baserad på hemleverans. E-handel behöver därför 
inte alltid leda till centralisering.  
Smedjebackens kommun tillstyrker Region Dalarnas förslag till Regionalt 
serviceprogram 2022–2030.  

Beslutsunderlag 
Remiss Regionala serviceprogrammet 2022-2030 
Samhällsbyggnadschefens tjänsteskrivelse 
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§ 91 Dnr 2022/00527 

Kommunal serviceplan för Smedjebackens kommun 

Samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen för 
beslut i kommunfullmäktige 
Kommunal serviceplan för Smedjebackens kommun antas.  

Ärendebeskrivning 
Näringslivsavdelningen har tagit fram förslag till serviceplan för 
Smedjebackens kommun.  
Serviceplanen ska vara ett komplement till Smedjebackens kommuns 
översiktsplan. Serviceplanen ger bland annat möjlighet för kommersiella 
initiativ för en utökad service på landsbygden, då via bidragsansökning för 
investering hos Länsstyrelsen Dalarna. Serviceplanen som den är skriven nu 
är grundande för dessa bidragsansökningar.  
_____ 

Beslutsunderlag 
Näringslivschefens tjänsteskrivelse 
Kommunal serviceplan för Smedjebackens kommun 
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§ 92 Dnr 2022/00442 

Förändring av fördelningsmodell schablonersättning 

Samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen 
1. Familje- och utbildningsförvaltningen ersätts med 4 000 kronor per 

månad för nyanlända förskole- och skolbarn som anvisas av 
Migrationsverket och som kommunen erhåller schablonersättning för.  

2. Ersättningen utbetalas under maximalt 24 månader. 
3. Förändringen ska gälla från 1 januari 2023 
4. Beslutet ersätter tidigare beslut från kommunstyrelsen 2016-02-09 § 22 

och samhällsbyggnadsutskottet 2017-10-17 § 22. 

Ärendebeskrivning 
Bidraget från Migrationsverket består av en schablonersättning som för  
2022 uppgår till 151 800 kr per person (barn och vuxna). Bidraget utges för 
personer som definieras som nyanlända personer som är anvisade av 
Migrationsverket och mottagna i kommunen och har beviljats 
uppehållstillstånd för bosättning.  
Bidraget betalas automatiskt ut av Migrationsverket under en period av två 
år med utbetalning enligt en förutbestämd mall. Bidraget följer 
folkbokföringen vilket innebär att om en person väljer att flytta till en annan 
kommun under de två åren så flyttas återstående utbetalningar till den nya 
kommunen. Det omvända, om en person flyttar till Smedjebacken inom de 
två åren då schablonersättningen betalas ut, så utbetalas de återstående 
utbetalningarna till Smedjebackens kommun. 
Schablonbeloppet ska täcka kostnader för etableringsinsatser för nyanlända 
personer, till exempel; 

• mottagande och praktisk hjälp vid bosättning 
• särskilda introduktionsinsatser eller merkostnader i skola, för-skola, 

fritidshem och barnomsorg med mera 
• utbildning i svenska för invandrare 
• anpassad kommunal vuxenutbildning för nyanlända som omfattas av 

förordningen om etableringsinsatser 
• samhällsorientering 
• tolk 
• andra kommunala insatser för att underlätta etablering i samhället 
• vissa kostnader för ekonomiskt bistånd och administration. 
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Under 2016 och 2017 såg mottagandet annorlunda ut, antalet flyktingar som 
var i behov av evakueringsplatser och kommunplacerade var högt. 
Kommunen erhöll helt andra nivåer på ersättningar för nyanlända flyktingar, 
både avseende storlek som ersättningstyper med både generella och 
individuella ersättningar. Utifrån dessa förutsättningar beslutade 
kommunstyrelsen 2016-02-09 § 22, att ersättning skulle utbetalas från 
integrationsenheten till familje- och utbildningsförvaltningen om 3000 kr per 
månad för förskole- och skolkostnader barn/ungdomar med PUT (max 2 år). 
Enligt tilläggsbeslutet i samhällsbyggnadsutskottet 2017-10-17 § 22 
beslutades det att familje- och utbildningsnämnden även ska få ersättning för 
åren 3 till 4 med 1000 kr per månad då behovet av stöd till viss del kvarstår.  
Sedan flera år tillbaka utgår ersättningarna till kommunerna i form av en 
schablonersättning knuten till varje anvisad person under två år. 
För att den interna ersättningsnivån inom kommunen ska följa de 
tidsbegränsade personbundna ersättningar som migrationsverket använder 
sig av behöver fördelningsmodellen förändras enligt förslag. 
_____ 

Beslutsunderlag 
AME/integrationschefens tjänsteskrivelse 
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§ 93 Dnr 2022/00392 

Ansökan om bidrag från Ung Företagsamhet 

Samhällsbyggnadsutskottets beslut 
1. Ung Företagsamhet beviljas 43 576 kronor för verksamheten 2022. 
2. Medel anslås från näringslivsavdelningens budget. 

Ärendebeskrivning 
Ung Företagsamhet har skickat in ansökan om bidrag med 4 kronor per 
invånare för verksamheten 2022. Tillsammans står Dalarnas 15 kommuner 
för cirka 25 % av finansieringen, resten står näringsliv, organisationer och 
stiftelser för. 
Ung Företagsamhet är en ideell och politiskt obunden organisation med mål 
att skapa förutsättningar för unga människor att bli företagsamma för att på 
bästa sätt vara rustade för vuxenlivet. 
Under de senaste 30 åren har Ung Företagsamhet bedrivit verksamhet i 
Dalarna och ser en stadig tillväxt av unga företagsamma människor som 
utbildas. 
Smedjebackens kommun har via näringslivsavdelningen under de senaste 
12-15 åren varit engagerade lokalt (Ludvika-Smedjebacken) i både draknäste 
och juryarbete. Arbetet förstärker samverkan mellan skola och näringsliv, 
vilket ger ungdomarna en bra insikt i entreprenörskapet och företagandet på 
båda orterna. 
_____ 

Beslutsunderlag 
Ansökan om stöd UF 
Näringslivschefens tjänsteskrivelse 
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§ 94 Dnr 2022/00529 

Ansökan om medfinansiering till NSK Alpin - 
vattenuttag Kolbäcksån 

Samhällsbyggnadsutskottets beslut 
Ärendet återremitteras för ytterligare handläggning.  

Ärendebeskrivning 
Föreningen Norrbärke Skidklubb Alpin (NSK Alpin) har inkommit med en 
ansökan om kommunal medfinansiering samt behov av nyttjanderättsavtal 
till projekten vattenuttag Kolbäcksån och Snowpark Uvbergsbacken.   
Föreningen kommer att lämna in ansökan till Allmänna arvsfonden där 
maxtaket för medfinansiering är 70 % eller max 5 miljoner kronor. Ansökan 
till arvsfonden förutsätter dock medfinansiering på resterande belopp utöver 
5 000 000 kr samt aktuella nyttjanderättsavtal för Uvbergsbacken samt 
planerad sträckning för snösystemet.  
Total kostnad för samtliga projekt är 13 250 000 kr och föreningen ansöker 
om medfinansiering/lån, enligt nedan föreslagna kalkyler, från 
Smedjebackens kommun om totalt 8 250 000 kr.  
NSK Alpins ansökan innefattar:  
1. Markarbeten i slalombacken, eventuellt förbereda för cykelled i backen.  
2. Komplett energisnål LED-belysning i ”nya” backen för att kunna 

maximera nyttjandet.  
3. Vattenförsörjningssystem från Kolbäcksån med tillhörande pumpar, 

ledningar och pumphus (del två från anslutningspunkt i höjd med 
elljusspåret till Uvbergsbacken).  

4. Komplett entreprenad med allt som krävs för att få vatten från 
Kolbäcksån och upp i nya backen.  

5. Elanläggningsarbeten som utförs av Smedjebackens Energi. 
6. Fast monterade snökanoner i nya backen. 
7. Ljudanläggning i nya backen för att göra den extra attraktiv som 

fritidsgård. 
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NSK Alpin har i sin ansökan lämnat finansieringsförslag för Snowpark 
Uvbergsbacken: 
Arvsfonden      5 000 000 kr 
Smedjebackens kommun medfinansiering   8 250 000 kr 
Totalt projektet    13 250 000 kr 
Alternativt 
Arvsfonden      5 000 000 kr 
NSK Alpin räntefritt kommunalt lån    5 000 000 kr 
Smedjebackens kommun medfinansiering   3 250 000 kr 
Totalt projektet    13 250 000 kr 
Nyttjanderättsavtal 
Föreningen önskar uppdaterade nyttjanderättsavtal om 10 år på 
Uvbergsbacken samt planerad sträckning för snösystemet.  
_____ 

Beslutsunderlag 
Bilagor: NSK Alpin Hemställan Snowpark samt budget 2022-2023  
Aktivitetsplan Föreningsbidrag 2022-2023 
Ansökan om beslut till medfinansiering NSK Längd 
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§ 95 Dnr 2022/00423 

Ansökan om medfinansiering till NSK Längd - 
vattenuttag Kolbäcksån 

Samhällsbyggnadsutskottets beslut 
Ärendet återremitteras för ytterligare handläggning.  

Ärendebeskrivning 
Föreningen Norrbärke Skidklubb Längd (NSK Längd) har inkommit med en 
ansökan om kommunal medfinansiering samt behov av nyttjanderättsavtal 
till projekten vattenuttag Kolbäcksån och Skidskytte Smedjebacken.  
Föreningen har lämnat in ansökan till Allmänna arvsfonden där maxtaket för 
medfinansiering är 70 % eller max 5 miljoner kronor. Ansökan till 
arvsfonden förutsätter dock medfinansiering på resterande belopp utöver 
5 000 000 kr samt aktuella nyttjanderättsavtal för Hagvallen samt planerad 
sträckning för snösystemet.  
Total kostnad för samtliga projekt är 9 150 000 kr och föreningen ansöker 
tillsammans om medfinansiering/lån, enligt nedan föreslagna kalkyler, från 
Smedjebackens kommun om 4 000 000 kr.  
NSK Längds del i ansökan innefattar: 
1. SEAB nätanslutning elnätet och installation kraftuttag 
2. Toppteknik rördragning, vattenpumpar och markarbete (del 1 från 

Kolbäcksån till anslutningspunkt i höjd med elljusspåret) 
3. Ljudanläggning 
4. Skyddsplank 
5. Skjutbanor skidskytte 
6. Fläktkanoner två stycken 

NSK Längd har in sin ansökan lämnat finansieringsförslag för skidskytte 
Smedjebacken:   
Arvsfonden     5 000 000 kr 
NSK Längd räntefritt kommunalt lån  2 500 000 kr 
Smedjebackens kommun medfinansiering  1 500 000 kr 
Sponsorer        150 000 kr 
Totalt projektet ca.    9 150 000 kr  
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Nyttjanderättsavtal 
Föreningen önskar uppdaterade nyttjanderättsavtal om 10 år på Hagvallen 
samt planerad sträckning för snösystemet.  
_____ 

Beslutsunderlag 
Ansökan om beslut till medfinansiering NSK Längd 
Arvsfonden budget lokalstöd NSK Längd 
Driftbudget NSK Längd 
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§ 96 Dnr 2022/00479 

Ansökan om medfinansiering till Boverket 2023 - 
Tolvsbo byförening 

Samhällsbyggnadsutskottets beslut 
35 265 kronor beviljas från medel för byutveckling 2022 med förbehåll att 
Boverket beviljar föreningens ansökan. Om Boverket avslår ansökan ska 
summan återbetalas till Smedjebackens kommun.  

Ärendebeskrivning 
Tolvsbo Byförening ansöker om medfinansiering om 35 265 kr till 
energieffektivisering i Tolvsbo bystuga (byte av fönster och radiatorer)  
samt inrättande av ett service/kriscenter. Total kostnad för projektet är 
117 550 kr.  
För att kunna ansöka om projektstöd från Boverket behöver föreningen en 
kommunal medfinansiering. Projektstödet från Boverket är beräknat till 
58 775 kr (50 % av totala kostnaden), offentligt stöd från Smedjebackens 
kommun 35 265 kr (30 % av totala kostnaden) och föreningen egna medel 
23 510 kr.  
Finansieringen från Smedjebackens kommun ska ske med förbehåll att 
ansökan till Boverket beviljas.  
_____ 

Beslutsunderlag 
Fritidschefens tjänsteskrivelse 
Underlag om medfinansiering till Boverket 
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§ 97 Dnr 2022/00445 

Spolspilta Väderbackens stall - investering 

Samhällsbyggnadsutskottets beslut 
100 000 kronor anslås från ospecificerade medel fastighet för att utföra 
ombyggnationen av spolspiltan. 

Ärendebeskrivning 
Väderbackens stall stå nu inför slutförandet av den stora ombyggnationen av 
stallmiljön för ridskolehästar. Återstående större projekt är att anpassa 
spolspiltan och säkra upp miljön för ridskoleelever och hästar.  
Varmvattenberedaren som är placerad i hörnet av spolspiltan behöver flyttas 
till nybyggt varmutrymme på motsatta sidan, så ingen häst sparkar sönder 
den och en olycka sker i samband med spolning av hästarna. Under kalla 
vintermånader riskerar varmvattnet med ledningar och vattenutkast att frysa, 
vilket innebär att den inte kan nyttjas.  
Mellan spolspilta och boxar behövs en mer vattensäker vägg som byggs upp 
till takhöjd för att säkerställa att vatten inte sprids.  
Kostnaden för ombyggnationen är beräknad till cirka 100 000 kr och är 
planerad att utföras under december 2022.    
_____ 

Beslutsunderlag 
Fritidschefens tjänsteskrivelse 
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