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§ 46 Dnr 2020/00107  

Utredning näringslivsorganisation 

Samhällsbyggnadsutskottets beslut 
1. Rekryteringen av näringslivschef påbörjas snarast. 
2. Ny näringslivschef ges i uppdrag, att i samverkan med 

företagarföreningarna, starta en samrådsprocess för att ta fram en 
gemensam agenda med företagarna.  

3. Förvaltningschefen ges i uppdrag att leda en arbetsgrupp som ska 
samordna kommunens samlade näringslivsarbete. Gruppen ska ha 
representanter för näringslivskontoret, miljö-och byggkontoret, 
kommunens bolag, Visit Dalarna och Samarkand. 

Ärendebeskrivning 
Ola Granholm, Framväxtbolaget i Dalarna AB, har på uppdrag av 
Smedjebackens kommun under mars-maj 2020 kartlagt och utrett hur 
kommunen kan jobba med näringslivsfrågor.  

Utredningens sammanfattning 
Företagsklimatet i Smedjebackens kommun har förbättrats markant de 
senaste åren. Kommunens företagare är relativt nöjda med kommunens 
service och dialogen med näringslivet. Man är också överlag nöjda med 
näringslivskontorets insatser de senaste åren. Det finns en önskan om en 
ännu bättre/utvecklad dialog med kommunen, ett ännu mer guidande 
arbetssätt i myndighetsutövningen samt att kommunen och företagen 
prioriterar- och följer upp näringslivsaktiviteter tillsammans.  

Utredningens rekommendationer (urval) 
- Kommunen bjuder in till en samrådsprocess med företagarna som 

resulterar i en gemensam agenda (”att-göra-lista”). 
- Kommunen bildar en ny samrådsgrupp (eller ombildar näringslivsrådet). 
- Kommunen tar fram en ny näringslivsstrategi som beskriver vad man 

prioriterar och hur man jobbar. 
- Kommunen fortsatt har ett eget näringslivskontor där kontoret är 

”slimmat”, men ges resurser för att förstärka med spetskompetens in i 
aktuella ärenden.  

- Kommunen fortsätter att ha ett starkt engagemang från 
kommunledningen i företagarkontakter.  
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Förvaltningschefens tillägg 
Utredarens rekommendationer bör följas för en fortsatt utveckling av 
företagsklimatet i kommunen. Ett ännu tätare samarbete med företagen 
skapas i och med att en gemensam agenda tas fram. 
Innan tidigare näringslivschefen gick i pension bestod näringslivskontoret av 
en chef och en näringslivssamordnare. Idag består näringslivskontoret av en 
tf näringslivschef. En rekrytering av näringslivschef bör startas under 
sommaren. Utifrån resultatet av denna rekrytering görs sedan en utvärdering 
om någon ytterligare förändring av organisationen är aktuell.  
I mars bildades en arbetsgrupp med uppdrag att arbeta fram en åtgärdsplan 
för vad kommunen och bolagen kan göra för att underlätta för företagen med 
anledning av Coronapandemin. Till denna grupp har det under arbetets gång 
tillkommit representanter från Samarkand och Visit Dalarna. Gruppen har 
letts av förvaltningschefen. Arbetsgruppen föreslås att ombildas för att nu 
samordna kommunens samlade näringslivsarbete.          
_____ 

Beslutsunderlag 
Rapport Näringslivsutveckling i Smedjebackens kommun 
Tf. samhällsbyggnadschefens tjänsteskrivelse        
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§ 47 Dnr 2020/00239  

Investeringsmedel - byte av fläkt i serverrum 
kommunhuset 

Samhällsbyggnadsutskottets beslut 
1. Tekniska avdelningen får i uppdrag att utföra åtgärden.   
2. 100 000 kronor anslås från ospecificerade investeringsmedel  

fastighet 2020.     

Ärendebeskrivning 
Sedan tidigare beslut om att anslå investeringsmedel för byte av ett trasigt 
kylaggregat i serverrummet i kommunhuset, har nu även det andra 
kylaggregatet havererat.  
Det sitter dubbla kylaggregat för säkerhet och redundans för serverhallens 
funktionalitet i normalfall. När ett aggregat är trasigt, kan man inte 
säkerställa funktion för serverhallen och dess tekniska utrustning. 
Följdproblem såsom serverhaveri kan uppstå. 
Av funktionssäkerhetsskäl är åtgärd beställd av ramavtals entreprenör för det 
nu tillkommande havererade kylaggregatet. Därav begär tekniska kontoret 
ett tilläggsanslag till investering av ytterligare ett kylaggregat.  

Kostnadsbedömning 100 000 kronor. Investeringen läggs till hyran.     
_____ 

Beslutsunderlag 
Fastighetschefens tjänsteskrivelse 
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§ 48 Dnr 2017/00314  

Akustikanpassning Strandängens förskola 

Samhällsbyggnadsutskottets beslut 
1. Tekniska avdelningen får i uppdrag att genomföra åtgärderna enligt 

förslaget.  
2. 435 000 kronor anslås från ospecificerade investeringsmedel  

fastighet 2020.  
3. Tekniska avdelningen får i uppdrag att se över vilka möjligheter som 

finns att söka externa bidrag för denna typ av anpassning, till exempel 
från Boverket.  

Ärendebeskrivning 
På begäran från familje- och utbildningsförvaltningen har önskemål kommit 
under pågående byggprocess att anpassa lokaldelar för barn med 
hörselnedsättning som beretts förskoleplats på anläggningen.  
Tekniska avdelningen har tillsammans med förskolechef samt representant 
från Region Dalarna utrett behov samt omfattningen av extraordinära 
åtgärder för akustiska- samt ljudtekniska anpassningar för de avdelningsdelar 
som kommer att beröras. 
Omfattning 
2 avdelningar kommer att beröras, då förflyttning kommer att ske från 
avdelning med små barn till avdelning för äldre barn. 
I anläggningen kommer att finnas ett ”lektorg” som är centralt belägen för 
gemensamma lekar och verksamhet som också blir i behov av åtgärder enligt 
ovan. 
Åtgärdsprogram 

Program för åtgärder har tagits fram av sakkunnig ljudkonsult enligt nedan. 
- Akustiktak med högre klass för ljudabsorption än föreskrivna i 

projektet kommer att krävas. 
- Extra akustikåtgärder på väggar i vistelsezoner i allrum, lekutrymmen 

samt utrymmen för vila, genom montage av väggsektioner av 
akustikplattor. 

- Stegljudsdämpande golvbeläggning. 
- Installation av hörselslingor i utrymmena, Region Dalarna 

tillhandahåller och installerar hörselanläggning, kommunen 
tillhandahåller kanalisation samt strömförsörjning 
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- Diverse ljudreducerande åtgärder på dörrar med gummilister. 
Ytterligare önskemål från verksamheten har kommit att förstärka samtliga 
golv med stegljudsdämpning i klass med anpassade utrymmen. 
Anläggningen är i sin helhet dimensionerad i enlighet med ljudklass C enligt 
Boverkets Byggregler för förskolelokaler vilket är normal ljudstandard. 
Berörda utrymmen för barn med hörselnedsättning upphöjs till ljudklass A 
och kräver mer långtgående åtgärder enligt ovan. 
Ekonomi 
Redovisade åtgärder för anpassning är inte kalkylerade i upphandlad 
entreprenad och kräver tilläggsanslag för att kunna genomföras, 
kostnadsberäknas till 435 000 kr exklusive mervärdesskatt 
Ovanstående kostnad avser endast åtgärder för barn med hörselnedsättning, 
övriga åtgärder enligt verksamhetens önskemål anses inte nödvändiga då 
anläggningen dimensioneras i enlighet med normenlig ljudstandard, klass C.    

_____ 

Beslutsunderlag 
Fastighetschefens tjänsteskrivelse 
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§ 49 Dnr 2020/00275  

Förslag gällande tomtmarker i Söderbärke 

Samhällsbyggnadsutskottets beslut 
Tekniska kontoret får i uppdrag att tillsammans med miljö- och byggkontoret 
ta fram förslag på lämplig mark för byggande av bostäder i Söderbärke.      

Ärendebeskrivning 
Söderbärke S-förening har lämnat in en skrivelse med förslag att 
Smedjebackens kommun undersöker möjligheten att detaljplanelägga mark 
för bostäder i centrala Söderbärke. Detta med anledning av att det i dag inte 
finns färdiga tomter för byggnation i Söderbärke. 
Områden som föreslås är östra sidan om Hökbacksvägen, västra sidan om 
Bergsmansvägen samt möjlighet för byggnation av flerfamiljshus vid 
trekanten.      

_____ 

Beslutsunderlag 
Skrivelse från Söderbärke S-förening 

Tekniska chefens tjänsteskrivelse      
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§ 50 Dnr 2020/00285  

Samråd - Detaljplan för del av Smedjebacken 3:1, 
Vattenparken 

Samhällsbyggnadsutskottets beslut 
Tekniska kontorets yttrande överlämnas till miljö- och byggnadsnämnden.  

Ärendebeskrivning 
Miljö- och byggnadsnämnden beslöt 2020-05-08 § 27 att för samråd 
godkänna detaljplan för vattenpark vid Bylandets reningsverk.  
Syftet med detaljplanen är att anlägga en spillvattenvåtmark och till det 
använda renat avloppsvatten som idag går ut till recipient från reningsverket. 
Detaljplanen syftar till att klarlägga våtmarkens utsträckning och utformning 
samt att säkerställa användningen. Våtmarken ska så småningom 
implementeras i reningsverkets reningsprocess då nytt tillstånd för 
reningsverket söks. 
Projektet kommer att pågå fram till år 2024 och drivs av Wessman Barken 
Vatten & Återvinning AB (WBAB).  

Tekniska kontorets yttrande 
Följande synpunkter föreligger gällande förslaget till detaljplan för del av 
SMEDJEBACKEN 3:1, Vattenparken.    
Ställningstagande av miljöbedömning 
Checklistan för miljökonsekvensbeskrivning har inte tagit hänsyn till 
Strandängens förskola. Detaljplanen angränsar direkt mot förskolans och  
den tänkta översilningsytan direkt mot förskolans utemiljö. Hur 
översilningsytorna påverkar skolgården behöver presenteras noggrannare.  
I checklistan har man inte heller tagit med att rekreationsstråket längs 
Barkens strand kan påverkas negativt, om inte skötsel eller utformning av 
vattenparken görs på ett sådant sätt att området faktiskt gynnas av 
dammarna. 
Ritningsunderlaget till checklistan stämmer inte överens med planområdet. 
Planområdet är större än området som man har tagit ställning till, och bör 
revideras så undersökningen blir korrekt. 
Friluftsliv 

Sid. 7 Rubrik – Friluftsliv 
Den gång- och cykelväg som följer planområdets östra gräns nämns inte. Det 
är ett för kommunen viktigt friluftsstråk för tätortsnära rekreation. Gång- och 
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cykelvägen gör det möjligt att ta sig strandnära, norr ut från samhället och är 
en länk mellan Smedjebacken och byarna längs Barkens norra sida. Idag är 
miljön längs GC-vägen mycket vacker och attraktiv, och de värdena bör 
skyddas och beskrivas i text. 

Bebyggelse 
Sid 7 Rubrik - Bebyggelse 
Strandängens förskola nämns som byggnad, men det faktumet att skolgården 
angränsar direkt mot den nya detaljplanen tas inte med. Barnen spenderar en 
mycket stor del av sin tid utomhus och kommer då att befinna sig i direkt 
anslutning till översilningsområdet. Detta bör beskrivas och tas hänsyn till. 

Planförslag – Utformning 
Sid 9 
I beskrivningen av det västra området så nämns ett stängsel runt 
översilningsytorna på den västra sidan samt en vegetationsridå längs med 
den västra plangränsen. Detta kolliderar med de värden man försökt uppnå 
med utformningen av förskolan.  
Byggnaden och utemiljön är utformade så att man ska ha fri sikt ut över 
åkrarna och sjön i öster. Byggnaden är vriden så att samtliga 
förskoleavdelningar har utsikt åt öster. En vegetationsridå skulle fullständigt 
förstöra detta. Den bör tas bort ur planbeskrivningen. 
Ett stängsel i området bör inte vara högre än 1,2 meter för att inte inkräkta 
för mycket på landskapsbilden. 
Angående påståendet i texten att översilningsytorna inte gynnar förekomst 
av mygg, behöver visas i en riktig undersökning. Skolgården ligger i direkt 
anslutning. Om det skulle visa sig att det blir mycket mygg på förskolan, så 
måste tillsynsmyndigheten ha underlag att ta ställning till, för att antingen 
kunna stänga verksamheten, eller kunna påvisa att myggen inte kommer från 
översilningsytorna. Här finns en uppenbar risk för konflikt. 
Risker för ett förändrat lokalklimat behöver också presenteras då 
anläggningen kommer såpas nära. Risk för dimma vintertid, eller ett kallare 
lokalklimat i och med avdunstningen kan påverka negativt. 
Trafik och vägar 

Sid 11 
Den gamla körvägen som hänvisas till som tillfartsväg till översilningsytorna 
existerar inte. En beskrivning av hur man kan ta sig ut till ytorna måste 
göras. 
Vattenparkens påverkan på väg 635 måste presenteras. Det måste visas att 
vägen inte påverkas negativt av ett eventuellt förändrat lokalklimat med 
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dimma som kan leda till halka på vägen, eller påverka vägen på något annat 
sätt. Inom vägområdet får inga åtgärder göras utan särskilt tillstånd. Gällande 
säkerhetsavstånd från vägen enligt VGU gäller. 
I tidigare presenterade ritningar för vattenparken har området väster om 
vägen varit mindre. Nu är området utökat ca 50 meter norr ut.  
Det har negativa konsekvenser för förskolan och för möjligheten att nyttja 
den återstående åkermarken. Det gör också att det inhägnade området sämre 
smälter in i landskapsbilden. 
För förskolan så kommer översilningsområdet direkt på andra sidan staketet 
till förskolans gård. I det tidigare förslaget är det endast skolskogsmiljön som 
ligger utanför den inhägnade gården som är angränsar. Dock är skolskogen 
också en del av förskolans fastighet och möjligheten att vidareutveckla 
området försvåras av översilningsytan. 
Den återstående åkermarken blir så liten att den är oattraktiv att bruka och 
arrendera ut. Det ger en merkostnad för kommunen som då måste sköta den 
med egen personal. 
Tidigare har översilningsytan följt det naturliga skogsområdet som gräns mot 
väster och följt ett naturligt mönster i åkerlandskapet. 
Tekniska kontoret föreslår att man går tillbaka till tidigare förslag, eller att 
man minskar detaljplaneområdet för översilningsområdet så det stannar vid 
det sydöstra hörnet för detaljplanen till Strandängens förskola.     
_____ 

Beslutsunderlag 
Tekniska kontorets samrådsyttrande 
Miljö- och byggnadsnämndens samrådshandlingar 
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§ 51 Dnr 2020/00355  

Samråd för ombyggnad längs väg 671 genom 
Söderbärke 

Samhällsbyggnadsutskottets beslut 
Samrådsyttrandet inlämnas till Trafikverket efter komplettering med 
synpunkter från miljö- och byggkontoret.  

Ärendebeskrivning 
Smedjebackens kommun har tagit del av presenterad samrådshandling för 
väg 671 trafiksäkerhetsåtgärder - Söderbärke. Kommunen ser mycket 
positivt på att arbete är igång och vill gärna bidra i arbetet. Det är viktigt att 
finna funktionella lösningar men även se till kostnaderna för att erhålla ett 
ekonomisk genomförbart projekt. 
Kommunen tycker att vägplanen i sin helhet ser bra ut men några 
funderingar och 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. 
- Den planskilda korsningen under väg 66 för oskyddade trafikanter är 

otroligt viktig att få med i detta projekt. Finns det utrymme för en 
cirkulationsplats om man i projektet 2+1 väg Rv 66 kommer fram till att 
det är bästa lösningen där? 

- Det känns bra att det planeras för 2 upphöjda övergångställen på 
sträckan vilket kommer att bidra till sänkta hastigheter. Det är också 
viktigt att det planerade övergångstället i sektion 1/025 blir av men med 
en justeringsmöjlighet för att få det att passa ihop med den pågående 
byggnationen av pizzerian, på ett så optimalt sätt som möjligt. 

- Kommunen ser positivt på att det i projektet även tas med bättre 
passagemöjligheter för oskyddade trafikanter till hållplatslägena på  
väg 673. 

- Det är viktigt att vägområdet blir så litet som möjligt vid skolan för att 
undvika att för mycket mark tas i anspråk som i sin tur minskar skolans 
utemiljö. 

- Driften av de gröna miljöerna som uppfattas som parkmiljö i anslutning 
av skolan, pizzerian och vid den planerade tunneln under 66:an måste 
diskuteras.      

_____ 
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Beslutsunderlag 
Trafikverkets samrådshandlingar 
Gatuchefens yttrande 
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§ 52 Dnr 2020/00356  

Utarrendering av sjöbodar  

Samhällsbyggnadsutskottets beslut 
Tekniska kontoret får i uppdrag att arrendera ut bodarna. 

Ärendebeskrivning 
Längs stranden mot Barken i By (nedanför reningsverket) ligger ett antal 
outnyttjade byggnader.  
”Nordlanderska potatiskällaren”, en större bod, två små bodar samt de förråd 
som blev kvar efter att ”väntkuren” flyttades till hamnen. 
Förråden till väntkuren arrenderas ut idag, men de andra står tomma och 
börjar förfalla, då ingen nyttjar dom. 
Läget för bodarna är attraktivt och det skulle vara ett trevligt inslag med lite 
mer liv och rörelse i området. Arrendet utformas förslagsvis på samma sätt 
som markarrendena, på ett-års basis utan besittningsrätt.     
_____ 

Beslutsunderlag 
Park- och skogschefens tjänsteskrivelse      
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§ 53 Dnr 2018/00328  

Information - familjecentral i Smedjebackens kommun 

Samhällsbyggnadsutskottets beslut 
Informationen godkänns. 

Ärendebeskrivning 
En utredning har gjorts angående möjligheten att inrymma en familjecentral i 
befintliga lokaler på Allégården. Utredningen visar att det är möjligt men 
medför ombyggnad och anpassning av lokaler samt yttre miljö. Bifogat 
dokument bild: 8, 9 och 10 visar den tänkta placeringen av familjecentralen 
samt behov av ombyggnad och anpassning för befintlig vårdcentral. 
För att komma vidare behöver man starta en projektering för att utreda 
kostnaderna för projektet. Innan projekteringen kan börja behöver ett avtal 
tecknas med Region Dalarna som idag bedriver verksamhet i en del av de 
tilltänkta lokalerna. Avtalet skall reglera ansvars och kostnadsfördelningen 
mellan kommun och Region samt fastighetsägaren, Nordic Rentings, 
inblandning i projektet. Diskussioner förs dels med Regionfastigheter och 
fastighetsägare. 
Driften av den tänkta familjecentralen ska vara gemensam mellan kommun 
och Region. Den skall vara en fullt ut samlokaliserad verksamhet vars 
basuppdrag inkluderar följande verksamheter: 

- Mödrahälsovård (regionens ansvar) 

- Barnhälsovård (regionens ansvar) 
- Öppen förskola (kommunens ansvar) 
- Socialtjänsten förebyggande verksamheter, familjebehandlare, 

familjerådgivning (kommunens ansvar) 

- Ungdomsmottagningen (delat ansvar) 
- Samtalsmottagningen barn och unga (regionens ansvar)  

_____ 

Beslutsunderlag 
Tekniska chefens tjänsteskrivelse 

Utredning familjecentral 
Avsiktsförklaring Region Dalarna 
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§ 54 Dnr 2020/00332  

Remiss: Plan för övertagande av kommunal 
räddningstjänst i Dalarnas län 

Samhällsbyggnadsutskottets beslut 
Plan för övertagande av kommunal räddningstjänst i Dalarnas län godkänns 
efter förtydligande.   

Ärendebeskrivning 
Från Länsstyrelsen Dalarna föreligger ”Plan för övertagande av kommunal 
räddningstjänst i Dalarnas län” för remissyttranden. 
Dalarnas räddningschefer har samverkat och beslutat om ett gemensamt svar 
på remissen. Det kommer att skrivas och skickas in av Mats Jansson (Södra 
Dalarnas räddningstjänstförbund).  
Länsstyrelsen har tre avtalade presumtiva regionala räddningsledare vilka är 
Mats Jansson (Södra Dalarnas räddningstjänstförbund), Mats Hedlund 
(Räddningstjänsten Dala Mitt) och Johan Szymanski (Brandkåren Norra 
Dalarna). Dessa har medverkat i framtagandet av planen.  
Över lag finns inga synpunkter. Det som behöver förtydligas är stabsstödet 
till presumtiva regionala räddningsledaren.    

______ 

Beslutsunderlag 
Remiss ”Plan för övertagande av kommunal räddningstjänst i Dalarnas län” 
för remissyttranden 
Räddningschefens tjänsteskrivelse      
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§ 55 Dnr 2020/00310  

Avtal fritidsgårdsverksamhet 2021-2022 

Samhällsbyggnadsutskottets beslut 
Upplåtelseavtal gällande fritidsgårdar förlängs till 2022-12-31, i enlighet 
med fritidschefens förslag.  

Ärendebeskrivning 
Upplåtelseavtal Fritidsgårdar mellan Smedjebackens kommun och Folkets 
hus föreningarna i Smedjebacken och Söderbärke samt ABF Dala-Finnmark 
löper ut 2020-12-31. I avtalet regleras giltighetstid i tre år från 2017-12-15 
till 2020-12-31 med möjlighet till förlängning 1 + 1 år.  
ABF Dala Finnmark har inkommit med avsiktsförklaring och ett förslag till 
fortsatt drift av fritidsgårdar 1 + 1 år utifrån föreliggande avtal. Se bilaga 1. 
Fritidschef har i samverkan med ungdomsstrateg Matilda Kilström, 
sammanställt en rapport med ett förslag till fortsatt verksamhet och därmed 
förlängning av upplåtelseavtalet 1 + 1 år. Se bilaga 6.  
Om upplåtelseavtal gällande fritidsgårdar ska fortsätta efter kommande 
period, 2021 och 2022, bör en översyn av ordinarie budget genomföras inför 
ny avtalsskrivning 2022.   
_____ 

Beslutsunderlag 
Bilaga 1 - Avsiktsförklaring avseende fortsatt drift ABF och Folkets 
Husföreningarna 

Bilaga 2 - Förslag till fortsatt drift ABF och Folkets Hus föreningarna 
Bilaga 3 – Verksamhetsberättelse ABF Fritidsgårdarna 2019 

Bilaga 4 - Ekonomi ABF Fritidsgårdarna 2019-2020 
Bilaga 5 – Verksamhetsplan ABF Fritidsgårdarna 2020 

Bilaga 6 – Rapport fritidsgårdar 2018-2020  
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§ 56 Dnr 2019/00556  

Avtal Smedjebackens Ryttarsällskap 

Samhällsbyggnadsutskottets beslut 
1. Upprättat förslag till nyttjanderätts- och driftavtal med 

Smedjebackens Ryttarsällskap godkänns.  
2. Avtalet gäller från och med 1 juli 2020. 

Ärendebeskrivning 
Nyttjanderätts- och driftavtal mellan Smedjebackens kommun och 
Smedjebackens Ryttarsällskap har upprättats. Avtalet är reviderat gällande 
lokaler, markområden och drift avseende stall och ridhus, samt föreningens 
verksamhet.    

_____ 

Beslutsunderlag 
Nyttjanderätts- och driftavtal 

Fritidschefens tjänsteskrivelse  
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§ 57 Dnr 2020/00357  

Föreningen Vads Bystuga, ansökan om medel för 
byutveckling 2020 

Samhällsbyggnadsutskottets beslut 
Föreningen Vads bystuga beviljas 50 000 kronor från medel för 
byutveckling.  

Ärendebeskrivning 
Föreningen har ansökt om medel från byutveckling till asfaltering och 
handikappanpassning av gården och parkeringen framför Vads Bystuga. 
Projektet kostar 150 000 kr och föreningen ansöker om 50 000 kr och 
medfinansierar själva 100 000 kr.  
Fritidschef har träffat föreningen och ser behov av att arbetet utförts för 
anpassning av parkeringsplats, samt tillgängliggöra bystugan för 
funktionshindrade, barnvagnar och äldre. Vads Bystuga används som öppen 
fritidsgårdslokal en gång/vecka, uthyrning vid bröllop, dop och andra fester, 
samlingslokal för boende i Vad, vid medborgardialoger, vallokal under valår.    

_____ 

Beslutsunderlag 
Ansökan om medel Vads Bystugeförening 

Bilaga ansökan om medel Vads Bystugeförening  
Fritidschefens tjänsteskrivelse 
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§ 58 Dnr 2020/00358  

Snöåns Byalag, ansökan om medel för byutveckling 
2020 

Samhällsbyggnadsutskottets beslut 
Snöåns Byalag beviljas 42 000 kronor från medel för byutveckling.   

Ärendebeskrivning 
Föreningen Snöåns Byalag har ansökt om medel från byutveckling till 
material för flytbrygga och trädäck vid badplatsen samt till en TV altentativt 
projektor till bystugan för att utveckla verksamheten för barn, unga och 
vuxna samt att utveckla uthyrningsmöjligheten. Projektet kostar 42 000 kr 
och föreningen ansöker om hela summan. 
Föreningen har under 2020 utfört och planerat inre och yttre upprustningar, 
som kan räknas som medfinansiering och utveckling av verksamheten i och 
kring Bystugan och badplatsen.  
Utöver detta så har föreningen planer på att iordningställa ställplats för 
husvagn/husbil samt att köpa in 2 paddelboard för att låna ut till medlemmar. 
Fritidschef har träffat föreningen och ser att om arbetet utförts så 
tillgängliggör föreningen badplatsen för funktionshindrade genom trädäcket 
samt kan utföra mer och utöka utbudet av aktiviteter i bystugan under 
framförallt vinterhalvåret genom inköp av tv/projektor. Snöåns bystugas 
badplats och bystuga har blivit en välbesökt plats för bybor och andra 
medborgare och lockar framförallt med en fin långgrund badstrand, 
omklädning och wc.  
_____ 

Beslutsunderlag 
Bilaga 1: Bymiljonen Snöån 
Bilaga 2: Ansökan Bymiljonen 2020 Snöån 

Bilaga 3: Snöån komplettering 
Fritidschefens tjänsteskrivelse   
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§ 59 Dnr 2020/00359  

Björsjö samfällighetsförening, ansökan om medel för 
byutveckling 2020 

Samhällsbyggnadsutskottets beslut 
Björsjö samfällighetsförening beviljas 28 000 kronor från medel för 
byutveckling.      

Ärendebeskrivning 
Föreningen har ansökt om medel från byutveckling till inköp av en större 
åkgräsklippare som mäktar med de allmänna gräsytor i Björsjö som 
föreningen klipper. I ansökan om medel så beskrevs att en gräsklippare 
skulle kosta ca. 85 000 kr.  
Fritidschef har haft dialog med föreningen och föreningen har under 
dialogens tid sett över möjligheten att köpa in en bättre begagnad altenativt 
tidigare årsmodell av klippare. Nu är en sådan gräsklippare funnen och 
kostar 58 000 kr. 
Fritidschefen anser att om gräsklippare köps in så underlättas arbete för de 
ideella som utför gräsklippningen och underhåller gräsytor som annars skulle 
förbli oklippta och otillgängliga. Föreningen ansöker om medfinansiering på 
för gräsklipparen på 28 000 kronor.   
_____ 

Beslutsunderlag 
Bilaga 1: Bidragsansökan Björsjö Samfällighetsförening 
Fritidschefens tjänsteskrivelse  
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§ 60 Dnr 2020/00361  

Huggnora-Tunkarlsbo byförening, ansökan om medel 
för byutveckling 2020 

Samhällsbyggnadsutskottets beslut 
Huggnora-Tunkarlsbo byförening beviljas 50 000 kronor från medel för 
byutveckling.    

Ärendebeskrivning 
Föreningen har ansökt om medel från byutveckling till om- och utbyggnad 
av bastubyggnad/samlingslokal/bystuga vid Tunkarlsbo ångbåtsbrygga. 
Projektet kostar 103 000 kronor och föreningen ansöker om 50 000 kronor 
och medfinansierar själva 53 000 kronor.  
Fritidschef har träffat föreningen och ser att om arbetet utförts så 
tillgängliggör föreningen bygganden och samlingslokalen för fler boenden i 
byarna Huggnora – Tunkarlsbo. Fler sittplatser kommer att beredas inomhus 
och föreningen kommer att kunna hålla sina möten och andra 
sammankomster i egna lokaler. Platsen Tunkarlsbo ångbåtsbrygga är en 
välbesökt plats med fin badstrand, omklädningshytt, boulebana samt 
möjlighet att anlägga med båt.   

_____ 

Beslutsunderlag 
Bilaga 1: Ansökan om medel 

Bilaga 2: Huggnora-Tunkarlsbo komplettering 
Fritidschefens tjänsteskrivelse        
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§ 61 Dnr 2020/00360  

Beviljade extra föreningsbidrag med anledning av 
Coronaepidemin 

Samhällsbyggnadsutskottets beslut 
Informationen läggs till handlingarna.  

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen beslöt 2020-04-03 § 50 att anslå 200 000 kronor från 
kommunstyrelsens förfogandemedel, för stärkta insatser mot civilsamhället. 
Bidraget riktades till kommunens föreningar att söka medel för olika 
aktiviteter.  
Fritidschefen har sammanställt beviljade extra föreningsbidrag med 
anledning av Coronaepidemin.  
_____ 
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§ 62 Dnr 2019/00580  

Skrivelse till OKQ8 angående behov av möjlighet att 
tanka HVO i Smedjebackens kommun 

Samhällsbyggnadsutskottets beslut 
Informationen läggs till handlingarna.  

Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnadsutskottet har beslutat § 73/2019 att alla nya fordon som 
upphandlas i kommunkoncernen enbart ska gå på fossilfria bränslealternativ 
såsom exempelvis HVO, etanol eller förnyelsebar el. Upphandling har också 
gjorts.  
Som ett ytterligare led i omställningen pågår även arbete med att säkerställa 
tillgången på fossilfria bränslen. Besked har nu kommit från OKQ8 att det 
ska bli möjligt att under år 2020 tanka HVO på bensinstationen i 
Smedjebacken. Kommunen har dessutom sedan tidigare ett befintligt 
stationstankningsavtal med OKQ8 via Kommentus. 
_____ 

Beslutsunderlag 
Kommunchefens tjänsteskrivelse 
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§ 63 Dnr 2020/00366  

Köp av mark del av By och Bengtsgård 6:20 

Samhällsbyggnadsutskottets beslut 
1. Köpekontrakt för del av By och Bengtsgård 6:20 godkänns.  
2. 1 750 000 kronor anslås från investeringsbudgeten - mark och 

exploatering - för markköp inklusive ersättning för lösen av befintligt 
arrendeavtal. 

3. Områdets slutavverkningsbestånd ska tas med för slutavverkning i den 
reviderade skogsbruksplanen.  

Ärendebeskrivning 
I fastigheten By och Bengtsgård 6:20 finns ett kommunalt arrende för del av 
slalombacken och vägen till slalombacken samt ett servitut på ca 300 meter 
av elljusspåret. Marken är mycket värdefull för kommunen för ett 
sammanhängande tätortsnära friluftsområde där kommunen har kontrollen 
över marken. Det kommer att underlätta för kommunens och de kommunala 
föreningarnas framtida utbyggnader och vidareutveckling av slalombacken, 
elljusspår, längdskidspår och MTB leder med mera.   
Marken är värderad till 1 000 000 kronor samt ersättning för förlorat arrende 
till år 2035 på 500 000 kronor. Överenskommen summa för köpet är 
marknadsvärdet +25 % och betalning 500 000 kronor för lösen av befintligt 
arrendeavtal, totalt 1 750 000 kronor.    

_____ 

Beslutsunderlag 
Gatuchefens tjänsteskrivelse 

Köpeavtal 
 

 


