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Datum 

2021-06-11 
 

  

Kommunfullmäktige 

kallas härmed till sammanträde måndagen den 21 juni 2021 kl. 18:00, 

digitalt via Teams för att behandla följande ärenden: 

Ärenden   

1.  Demokratideklaration Smedjebackens kommun 
Dnr 2021/00231  

  

2.  Ekonomisk uppföljning från nämnder och styrelser 
Dnr 2021/00175  

  

3.  Budget 2022 Smedjebackens kommun 
Dnr 2021/00236  

  

4.  Revidering investeringsplan om- och tillbyggnad Röda Berga 
Dnr 2021/00260  

  

5.  Allégården och optionsavtal 2021 
Dnr 2019/00584  

  

6.  Biblioteksplan 2021-2024 
Dnr 2021/00254  

  

7.  Skolbiblioteksplan 2021-2024 
Dnr 2021/00255  

  

8.  Taxor och avgifter inom LSS-verksamheten 
Dnr 2021/00225  

  

9.  Arkivreglemente för Västerbergslagens utbildningsförbund VBU 
Dnr 2021/00215  

  

10.  Motion (M) - Sommarskola för feriearbetande ungdomar 
Dnr 2020/00097  

  

11.  Återtagande av motion (M) - Ung inom omsorgen, feriejobb hela året 
Dnr 2020/00110  

  

12.  Årsredovisning 2020 Västerbergslagens Samordningsförbund - Finsam 
Dnr 2021/00259  

  

13.  Antagande - detaljplan för del av Smedjebacken 3:1, Vattenparken 
Dnr 2020/00285  

  

14.  Medborgarförslag angående taxa för fritidsplats 
Dnr 2021/00220  

  

15.  Fyllnadsval ersättare i familje- och utbildningsnämnden (S) 
Dnr 2021/00084  
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Ärenden   

16.  Fyllnadsval ersättare familje- och utbildningsnämnden (S) 
Dnr 2021/00059  

  

17.  Fyllnadsval ersättare kommunstyrelsen (SD) 
Dnr 2021/00108  

  

18.  Avsägelse som ersättare i kulturnämnden (S) 
Dnr 2021/00243  

  

19.  Avsägelse som ledamot i gemensamma ATL-nämnden (S) 
Dnr 2021/00291  

  

20.  Delgivningar 
Dnr 2021/00190  

  

 

Carin Runeson 

Ordförande 

Mona Hyttsten 

Sekreterare 
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§ 90 Dnr 2021/00236  

Budget 2022 Smedjebackens kommun 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Förslag till budgetramar och övergripande mål för 2022 godkänns. 

Ärendebeskrivning 

Nämnderna har inkommit med behov av resurser för verksamheterna 

kommande året. Ekonomiavdelningen har sammanställt budgetdokument 

med budgetberedningens förslag på ekonomiska ramar för budgetåret 2022. 

Skatteintäkterna och generella statsbidragen beräknas öka med ca 32,0 mkr 

från Budget 2021 till Budget för 2022. Utifrån denna ökning har 

förvaltningarna fått en generell ramuppräkning med 2%. 

Generell uppräkning 2022  

Uppräkning ramar 2% 11 405  

Verksamhetsförstärkningar  2022 Nämnd/ Styrelse 

LSS-boende Granholmen 700 ON 

Uppdrag jämlik förskola och skola 3 000 FUN 

Strandängens förskola 1 000 FUN 

Miljöutveckling 760 MOB 

IFO förebyggande arbete 2 000 FUN 

Byutveckling och föreningsstöd 1 000 KS SBF 

Kulturmiljöer 150 KN 

Verksamhetsförstärkning 200 VBU 

   

Tillfälliga tilläggsanslag 2022 Nämnd/ Styrelse 

Förstärkt underhåll gator och fastigheter 6 000 KS SBF 

IFO 4 000 FUN 

LSS-placeringar 2 300 ON 
 

Äldreomsorgssatsning 12,6 mkr  

Smedjebackens kommun har under 2021 påbörjat en stor 

äldreomsorgssatsning som syftar till att öka kvaliteten genom förstärkt 

bemanning. Ett särskilt måldokument finns framtaget som beskriver framtida 

bemanning och kompetens inom äldreomsorgen. Äldreomsorgen garanteras 

en förstärkning under 2022 på 12 650 tkr. De delar av förstärkningen som 

inte täcks av statsbidrag ersätts via KS förfogandemedel.  
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Uppdrag jämlik förskola och skola 3,0 mkr  

I budget 2022 avsätts 3,0 mkr för satsningar för jämlik förskola och skola. 

Familje- och utbildningsnämnden får i uppdrag att återkomma med en plan 

för detta arbete i samband med höstens budgetarbete.  

Hyror och IT kostnader  

Förvaltningarna kommer att få kompensation för vissa av de hyresjusteringar 

som gjorts med anledning av aktivering av investeringar i lokaler och 

fastigheter samt förändringar i fördelningsmodellen för IT. Under 

kommunstyrelsens förfogandemedel avsätts totalt 4,0 mkr. 

Yrkanden 

Fredrik Rönning (S), Lotta Gunnarsson (M), Jan Tholerus (C),  

Ingemar Hellström (S) och Calle Morgården (MP) yrkar bifall till 

arbetsutskottets förslag.       

_____ 

Beslutsunderlag 

Förslag till budgetramar 2022 med övergripande mål 

Familje- och utbildningsnämnden § 43 

Miljö- och byggnadsnämnden § 46 

Kulturnämnden § 20 

Presentation VBU 

Omsorgsnämnden § 47 

Kommunstyrelsen § 77 ledning & stöd 

Kommunstyrelsen § 78 samhällsbyggnadsförvaltningen 

Arbetsutskottet 2021- 05-25 § 50   
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Inledning 
Budget 2022 med övergripande mål och budgetramar för 2022 behandlas av 

kommunstyrelsen i maj för att sedan fastställas av kommunfullmäktige i juni.   

 

I november kommer kommunfullmäktige att fastställa Budget 2022, plan 2023-2024 som 

förutom slutgiltiga budgetramar för 2022 även kommer att innehålla indikatorer kopplade till 

de övergripande målen samt nämndernas och bolagens budgetar för 2022 och plan 2023-24.   

 

Vision för Smedjebackens kommun 
Smedjebacken ska vara en välkomnande kommun med engagemang, trygghet och framtidstro. 
 

Kommunfullmäktiges mål 
Målen är uppdelade under tre perspektiv; hållbarhet, utveckling och effektivitet. 

Hållbarhet 

En kommun för alla 
Smedjebacken är en kommun där alla ska ha samma möjligheter att leva ett gott liv och känna sig 

delaktiga. Vår fysiska och psykiska hälsa ska vara god. Trygghet och framtidstro ska känneteckna vår 

sociala samvaro. Vi ska främja jämställdhet, jämlikhet och integration. Smedjebackens kommun ska 

erbjuda bra möjligheter för alla åldrar. 
 

En ekokommun i framkant 
Vi ska skapa förutsättningar för en klimatmässigt hållbar utveckling av vår kommun. Vi ska fortsätta 

arbetet för klimatsmart energi, miljövänliga transporter och minskade giftutsläpp. Kommunen och de 

kommunala bolagen ska vara goda miljöförebilder. 

Utveckling 

Hög sysselsättning 
Smedjebacken är och ska fortsätta vara en tillväxtkommun med hög sysselsättning och goda 

förutsättningar för företagande. För att främja fortsatt tillväxt och minska sårbarheten behöver 

näringslivet 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 entreprenörskap ska uppmuntras. 
 

Attraktivt boende 
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. 

Effektivitet 

Bra ekonomi 
Smedjebackens kommun ska ha en långsiktig tillväxt i balans och ha en ekonomi som tillförsäkrar 

framtida kommuninvånare en bibehållen eller förbättrad nivå på service, verksamhet och anläggningar. 
 

Bra verksamhet 
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. Verksamheten ska utvecklas i dialog med medborgare, föreningar och 

företag. 
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Styrmodell för verksamhet och ekonomi 
I varje kommun ska det finnas en beslutande församling, kommunfullmäktige. 

Fullmäktige ska tillsätta en kommunstyrelse och de nämnder som utöver styrelsen behövs för att 

fullgöra kommunens uppgifter. Kommunstyrelsen har en särställning bland nämnderna genom att 

kommunallagen förutsätter att den ska ”leda och samordna förvaltningen och ha uppsikt över 

nämndernas verksamhet”. Den konkreta ansvarsfördelningen mellan kommunstyrelsen och övriga 

nämnder framgår ytterst av de reglementen som fastställts av kommunfullmäktige och den delegation 

som fullmäktige lämnat till styrelse och nämnder. 

 

Kommunfullmäktige är det organ som fastställer budgeten för kommande år och flerårsplanen för 

ytterligare två år. Fullmäktige fastställer mål för ekonomi och verksamhet på övergripande nivå samt 

anslag till de olika nämnderna. Kommunens helägda bolag följer tidplanen för budgetprocessen och 

budget och plan för drift och investeringar finns med i kommunens budgetdokument som information. 

 

I Smedjebackens kommun innehåller budgeten följande delar: 

 

• Vision 

• Övergripande mål 

• Indikatorer 

• Styrmodell för verksamhet och ekonomi 

 

 
 

Varje styrelse och nämnd ansvarar för att verkställa de av kommunfullmäktige beslutade målen för 

verksamhet och ekonomi. Förvaltningar och bolag ska aktivt arbeta med kvalitetsutveckling och 

förbättringar i syfte att nå dessa mål. För att möta demografiska förändringar, nya krav och 

förväntningar på kommunen samt konkurrensen om kompetens inom välfärdssektorn krävs nya synsätt 

och arbetssätt. Arbetet med verksamhetsutveckling behöver systematiseras i syfte att säkerställa god 

kvalitet och att arbeta effektivare. För det krävs kompetens i förändrings- och processledning på 

verksamhetsnivå och central nivå. 

 

Att nyttja ny teknik på rätt sätt är en framgångsfaktor för att fortsatt klara det kommunala uppdraget. 

Digitalisering är inget självändamål men en förutsättning för att möta utmaningarna och ställer stora 

krav på organisationen att hitta nya arbetssätt och ha kompetens för att klara dessa utmaningar. 
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God ekonomisk hushållning  

God ekonomisk hushållning innebär att såväl kommunens finansiella som verksamhetsmässiga mål 

uppnås, att verksamheten bedrivs långsiktigt, ändamålsenligt och effektivt och att ekonomiska 

aktiviteter sker i enlighet med lagar, regler och etablerade normer.  

 

Smedjebacken Kommuns mål för god ekonomisk hushållning: 

- Resultatet i förhållande till skatteintäkter, generella statsbidrag ska uppgå till  lägst 3 %  

- Andel av årets nettoinvesteringar som täcks av årets resultat samt årets avskrivningar ska vara 100% 

 

Fördelning av ansvar 

I budgeten fastställer fullmäktige anslag på nämndsnivå. Fördelning av ekonomiskt och 

verksamhetsmässigt ansvar mellan olika nivåer i organisationen beskrivs nedan: 
 

Kommunfullmäktige 

- fastställer övergripande mål 

- fastställer anslag per nämnd 

- beslutar om justeringar under året mellan nämnderna 

- fastställer total investeringsnivå samt investeringsplan 
 

Kommunstyrelsen 

Har enligt kommunallagen och på kommunfullmäktiges uppdrag att ”leda och samordna 

förvaltningens angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet”. Kommunstyrelsen 

fungerar också som facknämnd för ett antal övergripande verksamheter. 
 

Nämnden 

Har ansvaret för att bedriva sin verksamhet inom av fullmäktige fastställt anslag och budgetdokument 

- fastställer anslagen per verksamhet/avdelning/enhet och ger därmed attesträtt och ekonomiskt ansvar 

(budgetansvar) till de befattningshavare som definierats genom sina tjänster. 

- beslutar om ekonomiska justeringar under året mellan olika verksamheter/avdelningar/ enheter 

- beslutar om investeringar inom, av fullmäktige, beslutad ram 
 

Kommunchefen 

- ansvarar via sin ledningsgrupp för samordning av förvaltningschefer och VD  
 

Förvaltningschef 

- har inför nämnden ansvaret för verksamheten inom sin förvaltning och att genomföra uppdraget 

inom givna ekonomiska ramar under budgetåret 
 

Avdelningschef/verksamhetschef/enhetschef/budgetansvarig 

- har ansvaret och befogenheterna att driva sin avdelning/verksamhet/enhet inom ramen för sin budget. 

Koncernnytta  

Nämnder, styrelser och samtliga bolag inom Smedjebackens Kommuns Förvaltnings AB ska handla 

utifrån ett gemensamt hushållningsperspektiv vilket kan benämnas ”koncernnytta”. Det innebär att 

nämnder, styrelser och bolag ska se till den lösning som för kommunkoncernen är den mest 

fördelaktiga. Detta kan ske genom samordning av resurser eller samordning av upphandling.  
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Intern prissättning  

Priser för kommande år, internt i kommunen kommer att beslutas i kommunstyrelsens arbetsutskott i 

samband med att planeringsförutsättningar och tidplan för budget tas i februari. Prismodellerna skiljer 

sig åt för olika ”utförare”.  

Internhyran  

Beräknas utifrån kostnaden för lokalen, det vill säga mediakostnad, beräknad 

underhållskostnad samt avskrivning och internränta. När en lokal är nyrenoverad är kostnaden 

för avskrivning och internränta hög men underhållskostnaden är låg, vilket förändras över tid. 

Hyresökning utöver årlig uppräkning av internpriset ska ske när verksamhetsspecifika 

önskemål ligger till grund för investering, vid helrenoveringar som väsentligt höjer standarden 

eller vid tillkommande ytor. 

 

Kostpriset  

Beräknas per portion inom grundskolan, per dag inom förskolan och per dygn inom 

äldreomsorgen. Fördelningen är utifrån antalet elever/barn/boende. Det finns idag kök som 

arbetar mot de olika verksamhetsgrenarna och det är deras kostnader som ligger till grund för 

priset. 

 

IT-priset 
Beräknas utifrån en ny finansieringsmodell för IT-kostnader som tagits fram av den gemensamma 

servicenämnden. Modellen är uppdelad på två områden, rörliga och fasta kostnader. De rörliga 

kostnaderna hanteras via en tjänstekatalog, där verksamheterna själva kan göra sina val kring tjänster 

rörande till exempel datorer, skrivare och systemdrift. De fasta kostnaderna hanteras via en 

fördelningsmodell baseras på antalet anställda och antalet elever i årskurs 6-9.   

Ekonomiska beslut 

Kommunfullmäktige fastställer ekonomisk ram per nämnd. En driftbudget tas i juni och den slutgiltiga 

i november. Det gör att nämnderna måste vara klara med sina budgetunderlag under första delen av 

maj och oktober. Den ekonomiska ramen uttrycks i nettotermer och benämns kommunbidrag. 

Kommunfullmäktige kan justera dessa ramar under pågående år. Nämnder ska inom den budgetram 

som beslutats av kommunfullmäktige uppfylla fastställda målsättningar. 
 

Ekonomiska beslut kommer även fortsättningsvis att tas i såväl kommunfullmäktige, 

kommunstyrelsen som i olika nämnder. Respektive nämnd är skyldig att se till att inga beslut som 

kräver ekonomiska resurser fattas utan att finansiering är klarlagd. Vid nämndbeslut som medför 

ekonomiska konsekvenser (till exempel verksamhetsförändringar) ska kostnader redovisas i 

beslutsunderlaget.  
 

Taxor och avgifter 
Förutom skatteintäkter får kommunen ta in avgifter och taxor för olika typer av tjänster, till exempel 

förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem, äldreomsorg och bygglov. Taxor och avgifter till kommande 

år är en del av budgetprocessen i respektive nämnd. De påverkar nettoramen, och ska vara med i 

underlaget som beslutas av kommunfullmäktige i november. 
 

Över- och underskott 
Över- och underskott balanseras inte mellan åren. Undantag görs för externa medel till exempel EU-

bidrag eller andra medel som är knutna till godkända och tidsbundna projekt, vilka ska periodiseras. 

Statliga bidrag som av staten knutits till vissa specifika projekt eller uppdrag ska redovisas på den 

period som uppgörelsen avser, och i enlighet med god redovisningssed. 
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Investeringar 
Investeringsplan beslutas av kommunfullmäktige i november månad. Investeringar, som innebär 

volymökning alternativt ny eller utökad verksamhet, ska inför ett beslut alltid presenteras med en 

förkalkyl som innehåller såväl kapitalkostnader som övriga driftkostnader. När investeringen 

färdigställts ska en slutredovisning göras av investeringsprojektet.  
 

Anskaffning av inventarier för lägre belopp än två prisbasbelopp, exklusive moms, ska betraktas som 

inventarier av lägre värde, och bokföras som en driftkostnad. När det gäller anskaffning av flera 

inventarier, med ett naturligt samband, ska anskaffningen avse det samlade anskaffningsvärdet. 

Motsvarande gäller även anskaffning som kan anses vara ett led i en större inventarieinvestering.  

kostnader som följer av en gjord investering, avskrivning och ränta liksom övriga driftkostnader, ska 

belasta den verksamhet och enhet som investeringen kan hänföras till.  

Uppföljning och rapportering 

Budgetansvarig chef ska löpande följa sitt ekonomiska utfall och delta i förvaltningens gemensamma 

uppföljningsarbete. På nämnd- och bolagsnivå ska dessa uppföljningar göras, vid varje sammanträde, 

på ackumulerat resultat samt en helårsprognos som rapporteras till kommunstyrelsen. Om prognosen 

för det ekonomiska utfallet pekar mot ett budgetöverskridande ska nämnden redovisa åtgärder som 

behöver tas för att undvika underskott. För augusti görs också en delårsrapport för kommunkoncernen. 

Årsbokslut görs per den 31 december för kommunkoncernen. 
 

Nämnder och styrelser följer upp sina verksamheter löpande under året. Nämnderna har, förutom 

Kommunfullmäktiges mål med indikatorer, egna mål som är mätbara och som följs upp av nämnden. 
Kommunfullmäktiges mål följs upp, en gång per år, i samband med årsbokslut.  

Internkontroll 

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att säkerställa god intern kontroll. För ytterligare 

information hänvisas till kommunfullmäktiges reglemente som beskriver dels organisation samt regler 

och anvisningar för intern kontroll. 
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Budgetförutsättningar för 2022 

Kommunernas ekonomi 

Under 2021 beräknas konjunkturen stärkas allt snabbare och prognosen för svensk BNP-tillväxt är 

dryga 3 procent, vilket skulle innebära att raset från 2020 hämtas igen. En förhållandevis stark 

skatteunderlagstillväxt 2021–2024 gör att intäktsutvecklingen i kommunsektorn, trots en viss 

minskning av statsbidragen, ser god ut.  

 

De stora pandemirelaterade generella statsbidragen under 2020 ersätts av generella statsbidrag på 

ungefär samma nivå 2021. 2022 och 2023 görs nedtrappning på totalt drygt 8 miljarder kronor. 

Skatteintäkterna bedöms dock öka med 36 miljarder kronor under dessa år, givet oförändrad 

skattesats. 

 
Faktiskt skatteunderlag (det som vi använder i budgetplan) beräknas öka med 4,2% under 2022. Om 

man sedan räknar bort prisutveckling blir det reala skatteunderlaget 2,1%, dvs det utrymme som finns 

för att öka den skattefinansierade kommunala verksamheten.  

 

  
 

 

Smedjebackens kommun 
 

Befolkning 

Den 31 mars 2019 hade kommunen det högsta antalet kommuninvånare sedan 2003. Sedan dess har 

trenden varit en minskande befolkning. Dock ökar befolkningen igen under första kvartalet i år. 
Förändringen i första kvartalet beror främst på positivt flyttningsnetto, dvs fler som flyttat in till 

kommunen än som flyttat ut. 

 

Skattesats 

Skattesatsen föreslås vara oförändrad för 2022 och uppgår därmed till 22,46%. 
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Förstärkningar i Budget 2022 
Skatteintäkterna och generella statsbidragen beräknas öka med ca 32,0 mkr från Budget 2021 till 

Budget för 2022. Utifrån denna ökning har förvaltningarna fått en generell ramuppräkning med 2%. 

 

Generell uppräkning 2022  
Uppräkning ramar 2% 11 405  

Verksamhetsförstärkningar  2022 
Nämnd/ 
Styrelse 

LSS-boende Granholmen 700 ON 

Uppdrag jämlik förskola och skola 3 000 FUN 

Strandängens förskola 1 000 FUN 

Miljöutveckling 760 MOB 

IFO förebyggande arbete 2 000 FUN 

Byutveckling och föreningsstöd 1 000 KS SBF 

Kulturmiljöer 150 KN 

Verksamhetsförstärkning 200 VBU 

   

Tillfälliga tilläggsanslag 2022 
Nämnd/ 
Styrelse 

Förstärkt underhåll gator och fastigheter 6 000 KS SBF 

IFO 4 000 FUN 

LSS-placeringar 2 300 ON 

 

Äldreomsorgssatsning 12,6 mkr 

Smedjebackens kommun har under 2021 påbörjat en stor äldreomsorgssatsning som syftar till att öka 

kvaliteten genom förstärkt bemanning. Ett särskilt måldokument finns framtaget som beskriver 

framtida bemanning och kompetens inom äldreomsorgen. Äldreomsorgen garanteras en förstärkning 

under 2022 på 12 650 tkr. De delar av förstärkningen som inte täcks av statsbidrag ersätts via KS 

förfogandemedel. 

Uppdrag jämlik förskola och skola 3,0 mkr 

I budget 2022 avsätts 3,0 mkr för satsningar för jämlik förskola och skola. Familje- och 

utbildningsnämnden får i uppdrag att återkomma med en plan för detta arbete i samband med höstens 

budgetarbete. 

 

Hyror och IT kostnader  
Förvaltningarna kommer att få kompensation för vissa av de hyresjusteringar som gjorts med 

anledning av aktivering av investeringar i lokaler och fastigheter samt förändringar i 

fördelningsmodellen för IT. Under KS förfogandemedel avsätts totalt 4,0 mkr.  
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Resultatbudget för 2022 
 

 

Skatter och statsbidrag 

Skatter och statsbidrag där även fastighetsavgiften ingår beräknas öka med 4,8 % till 2022 jämfört 

med budget för 2021. Beräkningen är uträknad utifrån SKRs bedömning samt utgår från en befolkning 

på 10 800 invånare vid avstämning 1 november i år. 

Verksamhetens nettokostnader 

För att kunna hålla balans i ekonomin är det viktigt att nettokostnaderna inte ökar mer än vad skatter 

och statsbidrag gör. Rensat från jämförelsestörande poster så har balansen fluktuerat kraftigt sedan 

2010. Enligt förelagd budget kommer nettokostnaderna att öka till år 2022 med 4,7 % jämfört med 

budget för 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Belopp i mkr Budget Budget

2021 2022

Verksamhetens intäkter 120,1 122,5

Verksamhetens kostnader -751,7 -781,1

Avskrivningar -17,5 -21,0

Verksamhetens nettokostnader -649,1 -679,6

Skatteintäkter 529,9 555,8

Utjämning och generella statliga bidrag 142,1 148,2

Finansiella intäkter 2,5 2,5

Finansiella kostnader -5,0 -5,7

Årets resultat 20,4 21,2
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Driftramar för 2022 
 

Belopp i tkr Budget Budget 

  2021 2022 

Kommunstyrelsen:     

KS Ledning och stöd 35 105 35 807 

KS Samhällsbyggnad 61 321 66 535 

KS Förfogandeanslag 11 000 17 500 

Summa kommunstyrelsen 107 426 119 842 

      

Kulturnämnd 10 756 10 666 

Miljö- och byggnadsnämnd 8 970 9 319 

      

Familj- och utbildningsnämnd:     

Kansli, barn och skolverksamhet 214 553 222 846 

Individ och familjeomsorg 34 801 35 497 

Summa familj- och utbildningsnämnd 249 354 258 343 

      

Omsorgsnämnd 203 518 210 588 

      

VBU:     

Gymnasiet och komvux 60 200 61 600 

Kulturskolan 3 559 3 649 

Summa VBU: 63 759 65 249 

      

Överförmyndarnämnd 1 220 1 244 

Revision 910 930 

Summa nämnder 645 913 676 182 

      

Finansen:     

Sociala avgifter/pensioner, interna poster  12 050 12 250 

Internränta -8 800 -8 800 

Summa finansen 3 250 3 450 

      

Summa verksamheter drift 649 163 679 632 
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Balansbudget för 2022 
 

 
 

Långfristiga skulder 

Kommunen amorterar på de lån som finns i balansräkningen varje år med ca 3 mkr.  

Ansvarsförbindelsen 

De pensionsförpliktelser som uppstått före 1998 är inte redovisad som en skuld i balansräkningen. Det 

innebär att ansvarsförbindelsen kommer att belasta kommunen löpande i takt med att de betalas ut. 

Åren 2014–2018 amorterade kommunen 75,0 mkr på ansvarsförbindelsen. Per 31 december 2020 

uppgick ansvarsförbindelsen till 221,3 mkr. 

Belopp i tkr

Tillgångar

Anläggningstillgångar 526,3 566,3

Omsättningstillgångar 83,8 62,6

Summa tillgångar 610,1 628,9

Eget kapital, avsättningar och skulder

IB, eget kapital 132,4 152,8

Årets förändring 20,4 21,2

Eget kapital 152,8 174,0

Avsättningar 54,0 52,0

Långfristiga skulder 312,0 309,0

Kortfristiga skulder 91,3 93,9

Summa skulder 403,3 402,9

Summa eget kapital, avsättningar 610,1 628,9

och skulder

Budget       

2021-12-31

Budget       

2022-12-31



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1(1) 

Sammanträdesdatum 

2021-06-08 
 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 92 Dnr 2021/00260  

Revidering investeringsplan om- och tillbyggnad  
Röda Berga 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

12 500 000 kronor från investeringsplan 2023 tidigareläggs till 2022  

för skolprojekt Röda Berga. 

Ärendebeskrivning 

Projektering för renovering, om- och tillbyggnad av Röda Berga har utförts 

tillsammans med representanter från verksamheten. Verksamhetens behov 

har genomlysts och budgetkalkyl samt underlag för upphandling av projektet 

har tagit fram. Behovet av evakueringslokaler har även behandlats och 

resulterat i att Stegelbacken skola kommer att vara evakueringslokaler under 

projekttiden. 

I projektering framkom att verksamhetens behov inte kan inrymmas inom 

dagens lokalytor, en utbyggnad på 220 kvadratmeter behövs för att uppfylla 

detta. 

Den kalkylerade kostnaden för projektet uppgår till ca 45 miljoner kronor 

exklusive moms, varav ca 40 mkr är entreprenad Röda Berga och resterande 

kostnader härrör till evakueringslokaler.  

I investeringsbudget för 2021 finns 13,5 mkr avsatt och i plan för 2022 finns 

ytterligare 19 mkr, totalt 32,5 mkr till projektet Röda Berga. Denna 

investeringsplan utgick från att verksamheten skulle inrymmas i befintliga 

lokaler och ingen utbyggnad. Skillnaden mellan budgetkalkyl och 

investeringsplan uppgår till ca 12,5 mkr. Vidare finns i investeringsplanen 

för 2023 20 mkr avsatt för nästa prioriterade skolprojekt. 

Tekniska avdelningen föreslår en tidigareläggning av investeringsmedel 

genom att flytta medel från skolprojekt 2023 till 2022 och därigenom 

tillgängliggöra medel till projekt Röda Berga.  

_____ 

Beslutsunderlag 

Tekniska chefens tjänsteskrivelse 

Samhällsbyggnadsutskottet 2021-05-25 § 53                    



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1(1) 

Sammanträdesdatum 

2021-06-08 
 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 98 Dnr 2019/00584  

Allégården och optionsavtal 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Smedjebackens kommuns förvärv av Allégården godkänns.          

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen beslutade 11 maj att acceptera ett förlikningsförslag från 

nuvarande ägaren av Allégården. Förlikningsförslaget innebär att kommunen 

får köpa Allégården för det pris som skulle ha gällt om optionen hade 

ingåtts, dvs 45 MSEK men att tillträde till aktierna och fastigheten sker 31 

december 2023.  

På inrådan från juristerna som hjälpt kommunen i förlikningsprocessen har 

kommunen begärt att få ett förlikningsförslag där tillträdet till aktierna och 

fastigheten sker redan 31 december 2021. Detta i syfte att kunna komma 

igång med investeringen av en ny familjecentral. Det pris som kommunen då 

får betala är 51,2 MSEK. 

Dessa bägge förlikningsförslagen anser kommunen vara ekonomiskt 

likvärdiga då merkostnaden för respektive förslag beräknas till ca 8,4 kr mer 

än om kommunen betalat 45 MSEK och tillträdet skett 31 mars 2021 i 

enlighet med det ej undertecknade optionsavtalet. Kommunen anser att det 

tidigare överlåtelsedatumet är att föredra. 

Förslag till överlåtelseavtal kommer att finnas framtaget till 

kommunfullmäktiges sammanträde 21 juni.      

_____ 

Beslutsunderlag 

Koncernekonomichefens tjänsteskrivelse 

 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1(1) 

Sammanträdesdatum 

2021-06-08 
 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 99 Dnr 2021/00254  

Biblioteksplan 2021-2024 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Biblioteksplan för 2021-2024 antas. 

Ärendebeskrivning 

Kulturnämnden beslöt 20201-05-06 § 25 att godkänna biblioteksplan  

2021-2024 och överlämnas densamma till kommunfullmäktige för 

antagande. 

Enligt 17 § bibliotekslagen (2013:801) ska kommuner och landsting anta 

biblioteksplaner för sin verksamhet på biblioteksområdet. Bibliotekschefen 

har upprättat förslag till revidering av biblioteksplanen.  

Syftet med Smedjebackens kommuns biblioteksplan är att stärka 

biblioteksverksamheten och att ge en struktur för viktiga 

utvecklingsområden och samtidigt tydliggöra folk- och skolbibliotekens 

gemensamma uppdrag. 

_____ 

Beslutsunderlag 

Biblioteksplan 2021-2024 

Kulturnämnden 2021-05-06 § 25 

Arbetsutskottet 2021-05-25 57    
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Inledning  
  
Enligt 17 § i bibliotekslagen (2013:801) ska kommuner och landsting anta biblioteksplaner  
för sin verksamhet på biblioteksområdet. Biblioteksplanen ska vara ett brett förankrat politiskt 
styrande dokument som beskriver hur kommunen organiserar biblioteksverksamheten i 
enlighet med de lagar som gäller på området, bibliotekslagen och skollagen.  
  
Syftet med Smedjebackens kommuns biblioteksplan är att stärka biblioteksverksamheten 
och att ge en struktur för viktiga utvecklingsområden och samtidigt tydliggöra folk- och 
skolbibliotekens gemensamma uppdrag.  
 
I biblioteksplanen ges en nulägesbeskrivning av folkbiblioteket och fokusområden 
med tillhörande utmaningar, bibliotekens förskoleinriktade verksamhet samt av 
skolbiblioteken på grundskola och gymnasium. 
  
Folk- och skolbiblioteken sorterar under samhällsbyggnadsförvaltningen med en 
gemensam bibliotekschef. Skolbiblioteksverksamheten regleras enligt upprättat avtal 
mellan familje- och utbildningsförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen. 
Samverkan mellan folkbibliotek och skolbibliotek syftar till att stödja den enskilda elevens 
kunskapsprocess och läsutveckling. Skolbiblioteket ansvarar för medier och pedagogiskt 
stöd i anslutning till skolarbetet. Folkbiblioteket fokuserar på aktiviteter som uppmuntrar och 
stimulerar barns och ungdomars fria läsning och kunskapssökande. Biblioteksplanen är ett 
av redskapen för att länka samman två förvaltningars verksamheter och åstadkomma en 
samlad och samverkande organisation. Som ett utdrag ur biblioteksplanen, finns en separat 
skolbiblioteksplan.  
  
I en årlig verksamhetsplan konkretiseras de utvecklingsprojekt som presenteras i 
biblioteksplanen. Uppföljning sker varje år. Biblioteksplanen revideras 2024.  
  
Biblioteken ska finnas till för Smedjebackens kommuns invånare. Kommunen har 
ca 10 900 invånare, varav de flesta bor i Smedjebacken eller i Söderbärke som 
är kommunens två stora tätorter. 
 
Under den här planperioden kommer biblioteken i Smedjebacken att ingå i ett 
fördjupat samarbete med biblioteken i Dalarna. Det kommer att innebära ett 
stärkt biblioteksutbud för Dalarnas alla invånare. 
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Vision  
  
Smedjebackens kommun har en vision att vara en välkomnande kommun med 
engagemang, trygghet och framtidstro.  
   
Kommunens mål är uppdelade under tre perspektiv; hållbarhet, utveckling och 
effektivitet, som ska genomsyra förvaltningarnas arbete. 
 
     -     Hållbarhetsperspektivet innefattar en kommun för alla och en ekokommun   
           i framkant. 

- Utvecklingsperspektivet innefattar hög sysselsättning och attraktivt boende 
- Effektivitet innefattar bra ekonomi och bra verksamhet. 

 
Smedjebacken är en kommun i ständig utveckling, där vårt rika kulturarv också är vår 
nutid. Järnhantering och skogsbruk har utgjort och utgör basen i vårt näringsliv. Det 
har format vårt landskap och vår bebyggelse. Kommunens variationsrika bebyggelse 
och karaktär ger en spännande kontrast mellan tradition och nytänkande och mellan 
industriort och landsbygd. Smedjebackens kommun kännetecknas av närhet, vatten 
och utveckling. 
 
I Smedjebacken är miljöfrågor viktiga, då kommunen har som mål att vara en ekokommun 
i framkant. Smedjebackens kommun är en av de 50 kommuner och regioner som inför 
2020 har antagits i Svenska FN-förbundets och SKR:s gemensamma projekt Glokala 
Sverige. Projektet handlar om att arbeta med Agenda 2030 och de globala målen för 
hållbar utveckling i hela Sverige, där flera mål är kopplade till miljöfrågor där vi förbinder 
oss till att verka för att lösa klimatkrisen. På biblioteket arbetar vi för en långsiktigt hållbar 
utveckling. En hållbar utveckling är en utveckling som tillgodoser både dagens och 
morgondagens behov. Genom sin existens bidrar biblioteket till ekonomisk hållbarhet 
genom att verksamheten bygger på delande av resurser. En mötesplats för alla bidrar till 
social hållbarhet. Biblioteken spelar stor roll för människors lärande, här tillgängliggörs 
information och här väcks nyfikenhet för skapande och berättelser. Miljöfrågan och 
folkbibliotekens roll i det demokratiska samhällets utveckling gör att vi ser frågan som 
extra angelägen. Biblioteken kan inspirera till kunskap och vara kopplingen mellan det 
lokala och globala.  
 
Kulturnämndens vision är att Smedjebacken skall vara en kulturkommun i framkant. 
Verksamhetsmålen ansluter till kommunens övergripande vision och mål. 
 
Kulturnämndens uppdrag är att tillgodose invånarnas demokratiska rättighet till aktuella och 
relevanta bibliotek samt ett brett och fördjupat, kvalitativt kulturutbud. Kulturnämnden ska i  
alla verksamheter verka för innanförskap och integration. 

Inriktningen för biblioteksarbetet, med stöd i bibliotekslagen, är barn, ungdom och vuxna,  
social- och arbetsplatsbibliotek och skolbibliotek mot grundskola och VBU Smedenskolan.  
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Övergripande mål för biblioteksverksamheten: 

 Tillgängliggöra litteratur, bildning, utbildning och information till alla. 
 Främja intresset för litteratur och läsning. 
 Tillgodose behovet av biblioteket som mötesplats. 

  
Den värdegrund och de strategier som gäller för kommunen som helhet, gäller också för 
biblioteken: attraktionskraft, tillväxt, kvalitet och effektivitet, god service och hög tillgänglighet. 
Det finns en stark koppling mellan mänskliga rättigheter och agenda 2030. Agenda 2030 och 
de Globala målen bidrar till förverkligandet av de mänskliga rättigheterna. På biblioteken ska 
medborgaren stå i centrum och verksamheten ska präglas av professionalism, kreativitet, 
samarbetsförmåga och ett stort mått av delaktighet. Bibliotekens övergripande uppdrag 
stämmer överens med kommunens hållbarhetsperspektiv att vi tillsammans skapar ett öppet 
och demokratiskt samhälle där kommunens verksamheter möter människors behov. 

Hållbar utveckling handlar om så mycket mer än miljö och klimat. Genom sin existens 
bidrar biblioteket till ekonomisk hållbarhet genom att verksamheten bygger på delande 
av resurser. En mötesplats öppen för alla bidrar till social hållbarhet, likaså när vi hjälper 
besökare med digitala ärenden.  
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Bibliotekens roller och utvecklingsområden  
  

  
  
  
Rollerna som mötesplats och kulturcentrum betonar biblioteken som öppna 
miljöer, medan rollerna som kunskapscentrum och centrum för läslust kräver mer 
av specialisering och fördjupning och en inriktning på utvalda målgrupper och 
samarbetspartners.   
  
Centrala begrepp är:  
   

• en kravlös mötesplats  
• läslust, fantasi och upptäckarglädje  
• det livslånga lärandet  
• språkutveckling och läsförståelse.  

  
  
Barnperspektivet i fokus och ett personligt bemötande ska genomsyra 
bibliotekens verksamhet.  
  
Med barnperspektivet i fokus menas att Smedjebackens barn och ungdomar ska 
vara en prioriterad målgrupp. Biblioteket ska arbeta aktivt utifrån barnkonventionen 
– att alla barn är lika mycket värda, att barnens bästa ska komma i främsta rummet, 
att alla barn har rätt till utveckling och rätten att säga hur de vill ha det.   
 
För varje roll har utvecklingsområden och konkreta utvecklingsprojekt att arbeta 
med formulerats.   
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1. Mötesplats   
 
  

Enligt 2 § i bibliotekslagen ska biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet verka för 
det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och 
fri åsiktsbildning. Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska främja litteraturens 
ställning och intresset för bildning, upplysning, utbildning och forskning samt kulturell 
verksamhet i övrigt. Biblioteksverksamhet ska finnas tillgänglig för alla.  
 
Biblioteken får en allt större betydelse för människors möjligheter att mötas då många andra 
naturliga mötesplatser och serviceställen i samhället försvinner. Det fysiska biblioteket, den 
fria mötesplatsen – kravlös och tillgänglig för alla – är en arena för vardagens sociala liv och 
unik i ett samhälle som segregeras och kommersialiseras. Agenda 2030 säger att ingen ska 
lämnas utanför, vilket följer helt i linje med vårt arbetssätt. 
  

Biblioteken ska ha lokal förankring, vara nära och lättillgängliga och samtidigt vara en 
mötesplats där spännande och oväntade saker ska hända. Det är viktigt att bibliotekets 
fysiska och digitala rum är tilltalande och ändamålsenliga för den verksamhet som bedrivs. 
Rummen för barn och ungdomar ska vara attraktiva på deras villkor och utrustade med 
tilltalande moderna medier. Skapande, idéer och berättelser förenas och tillsammans skapar 
vi ett sammanhang.  
  
Biblioteket ska möta sina användare såväl i som utanför bibliotekslokalerna. Via medie- 
depositioner ökar delaktigheten och livskvaliteten för de personer som av olika skäl inte  
själva kan ta sig till biblioteket. Biblioteket ska även finnas i de digitala rum där folk befinner  
sig. Med den tekniska utvecklingen följer krav på ökad och snabbare service. Arbetet med  
det digitala biblioteket, den digitala mötesplatsen, är en viktig del av bibliotekets verksamhet. 
Bibliotekets hemsida bibliotek.smedjebacken.se är alltid tillgänglig. Här kan användarna 
exempelvis göra omlån, få tips om böcker, beställa fjärrlån och lämna inköpsförslag. Med 
lånekort från kommunens bibliotek kan man även ladda ner e-böcker från hemsidan. Du  
kan nu även söka, låna och lyssna på e-ljudböcker direkt i din mobil eller läsplatta via appen 
Biblio. Biblioteket erbjuder bokningsbara datorer, släktforskardatorer samt wifi. Många väljer  
att använda biblioteksrummet för studier, trots att det inte finns bokningsbara studierum. 
 

Tvättstugebibliotek som finns i tre hyreshusområden i Smedjebacken startade som ett  
treårigt samverkansprojekt med projektmedel från Statens kulturråd mellan Länsbibliotek 
Dalarna, Smedjebackens bibliotek, ABF Dala Finnmark, Hyresgästföreningen och 
bostadsbolaget Bärkehus. Det är numera permanentat och tanken är att fler hyreshus ska  
få tillgång till tvättstugebibliotek. Syftet med tvättstugebiblioteken är att verka läsfrämjande 
genom att erbjuda läsning i människors vardag på en plats utanför det traditionella biblioteket. 
Att synliggöra litteraturen, stimulera till ökat läsande och framför allt att få fler ovana läsare att 
hitta till böckernas värld är grundtanken med tvättstugebiblioteken; ett litet bibliotek med stor 
tanke.  
 
Arbetsplatsbibliotek finns på två arbetsplatser i kommunen. Arbetsplatsbiblioteken är 
reglerade via samverkansavtal.   



  
  
  

  8 

Utvecklingsområden:  
 

• Besöksverksamheten efter omarbetningen av biblioteksmiljöerna för ökad 
tillgänglighet. 

• Bibliotekens digitala rum och kontaktytor. 
• Att tillhandahålla media, teknik och digitala lösningar enligt målgruppens 

önskemål och behov.  
• Att marknadsföra och nå ut med nya tjänster. 
• Hur vi ur ett biblioteksperspektiv bidrar till att nå de mål i Agenda 2030 som 

är kopplade till klimat och miljö. 
  
Att arbeta med 2021 – 2024:  
  

• Med hjälp av bidrag Stärkta bibliotek ifrån Statens kulturråd, utveckla 
bibliotekens visuella miljöer för ökad tillgänglighet samt utveckla 
språktorgen för vuxna samt barn. Vi vill på detta sätt befästa bibliotekets 
plats i samhället som ett demokratiskt rum för alla. 

• Programverksamhet planeras på biblioteken kring miljö och klimatfrågan. 
• Utveckla programverksamheten och utbudet på filialerna. 
• Arbeta aktivt med bibliotekens hemsida. Ett visuellt fokus skall finnas både 

i det fysiska biblioteket samt det digitala. 
• Fortsätta arbetet med sociala medier. 
• Att vara angelägen och relevant för fler samt att bredda våra målgrupper, 

utan att tappa befintliga deltagare.    
• Fortsätta arbetet med upprustningen av de lokaler som tjänar som 

skolbibliotek.  
• Verka för att skolbiblioteksresursen tydliggörs på hemsidan för att göra 

skolbibliotekens innehåll mer lättillgängligt digitalt och därmed skapa ett 
användbart hjälpmedel för lärare, bibliotekspersonal och som 
informationskälla för föräldrar. Med nuvarande resurser bibehålla 
tillgängligheten vad gäller öppethållande och bemanning på 
skolbiblioteken.  
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2. Kulturcentrum   
  
Enligt 4 och 5 § i bibliotekslagen ska biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet 
ägna särskild uppmärksamhet åt personer med funktionsnedsättning, de nationella 
minoriteterna och personer som har annat modersmål än svenska bland annat 
genom att utifrån deras olika behov och förutsättningar erbjuda litteratur och 
tekniska hjälpmedel för att kunna ta del av information. 
 
Tillgång till litteratur, tidningar, tidskrifter, musik, film och utställningar gör biblioteket 
till ett centrum för kulturella och konstnärliga upplevelser. Rollen som kulturcentrum 
förstärks av ett brett och regelbundet utbud av arrangemang som författarmöten, 
musik- och teaterevenemang, föredrag, berättarstunder och samarbete med lokala 
professionella kulturutövare.   
  
Smedjebackens bibliotek tillhandahåller medier för olika sätt att läsa; lättlästa böcker,  
böcker med stor stil, talböcker i fysisk eller digital form, taktila bilderböcker, berättelser  
med tecken som stöd med mera. För barn är de flesta av dessa media samlade i Äppelhyllan 
som är ett nationellt koncept. Bokdepositioner finns på vårdcentralen, barnhälsovården, 
sjukgymnastiken och folktandvården i Smedjebacken. Utöver detta tillhandahåller biblioteket 
anpassade medier till personer med olika behov. Till exempel nedladdning av litteratur via 
Legimus som är en service av MTM (Myndigheten för tillgängliga medier). Där finns talböcker, 
punktskriftsböcker, e-textböcker, taktila bilderböcker och teckenspråkig litteratur. 
Bibliotekspersonal kan även registrera personer med särskilda behov som låntagare hos 
MTM. Dessa låntagare får därigenom tillgång till medier direkt från MTM och kan själva 
exempelvis kan ladda ner talböcker från Legimus, som även finns som en app. 
 
Biblioteken ska enligt bibliotekslagen bland annat erbjuda litteratur på minoritetsspråken 
finska, meänkieli, samiska, romani chib och jiddisch. Minoritetsgruppernas rättigheter 
bestäms även i språklagen och i lagstiftningen om nationella minoriteter och minoritetsspråk. 
Medier på de nationella minoritetsspråken och andra språk, liksom böcker på lättläst svenska 
köps in till biblioteken baserat på den efterfrågan som finns. För att ytterligare stärka 
tillgången på medier till prioriterade målgrupper har en medieplan tagits fram.  
  
Smedjebackens kommun är sedan den 1 februari 2015 ett finskt förvaltningsområde 
enligt lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk (2009:724). Det innebär 
bland annat att invånare har rätt att använda finska i sina kontakter med kommunen. 
Kommunen ska erbjuda den som begär det möjlighet att få hela eller väsentlig del av 
den service och omvårdnad som erbjuds inom äldreomsorgen av personal som 
behärskar finska. Utöver dessa insatser ska kommunen även verka för revitalisering 
av det finska språket i kommunen. Barns utveckling av en kulturell identitet och 
användning av det egna minoritetsspråket ska främjas särskilt. Biblioteken spelar här 
en viktig roll som mötesplatser och som tillhandahållare av finska medier och litteratur. 
På folkbiblioteket finns litteratur, film och ljud- och talböcker för barn, unga och vuxna.  
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Ett språkpaket delas ut till finskspråkiga familjer med små barn, inspirationsträffar och 
viss programverksamhet för barn och vuxna arrangeras i samråd med kommunens 
samordnare för finskt förvaltningsområde. Ett väl inarbetat samarbete finns med 
samordnaren för finskt förvaltningsområde. 
 
En hög andel av våra invånare har annat modersmål än svenska. För att möta dessa behov 
arbetar vi idag genom tvättstugebibliotek, arbetsplatsbibliotek och språktorg. För att möta 
det behov som växt i Smedjebacken i och med nyanlända familjer samt barn och ungdomar 
med invandrarbakgrund, har vi arbetat fram två språktorg på huvudbiblioteket, ett på vuxen- 
och ett på barnavdelningen. Språktorgen innehåller hela avdelning språk, lättläst, utländsk 
skönlitteratur och böcker för lästräning. 
 
För att säkerställa att alla barn får likvärdiga möjligheter att uppleva och skapa kultur under  
sin tid i förskola och skola finns en barn- och ungdomskulturplan i kommunen. Ett nära 
samarbete bibliotek – skola ökar elevernas möjligheter att få ta del av olika kulturella uttryck. 
Samarbetet kring Skapande skola främjar ett kulturellt och estetiskt arbetssätt i skolan. En 
verksamhetsplan för hur arbetet ska bedrivas mer konkret finns beskrivet i Barn- och 
ungdomskulturplanen, den revideras varje år. 
 
 
Utvecklingsområden:   
 

• Bibliotekens mediesamlingar. 
• Synliggöra de nationella minoritetsspråken på biblioteket. 
• Att nå nya målgrupper samtidigt som vi behåller de befintliga. 
• Att upprätthålla en relevant verksamhet för målgruppen, särskilt 

beträffande barn och unga. 
• Samarbete med studieförbund, föreningar och professionella kulturutövare.  
• Marknadsföring av och aktivt arbete med medier och arrangemang.  
• Kulturprogram för allmänheten. 
• Kulturprogram i skola och förskola.  

  
  
Att arbeta med 2021 – 2024: 
  

• Fortsätta utveckla mediaarbetet i enlighet med medieplanen. 

• Gallring och genomgång av bibliotekskatalogen inför det förestående 
samgåendet med Dalabiblioteken. 

• Arbeta aktivt med magasinet. 

• Arbeta fram en marknadsföringsplan för avdelningen kultur & bibliotek. 

• Att testa nya metoder för att bedriva läsfrämjande verksamhet. 

• Aktivt arbeta med utställningar i det lilla formatet, montrar, bord, väggar. 
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• Kontinuerligt uppmärksamma nationella minoriteter. 

• Fortsätta att anordna Barnens lördag på biblioteket. 

• Fortsätta se över samtliga skolors mediesamlingar och verka för att 
anslaget höjs (gallring, behov, inköp). 

• Erbjuda läsfrämjande aktiviteter till elever på förskolan och skolan. 

• Utveckla Skapande skola, skolbio och författarbesök som integrerade delar 
i undervisningen. 
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3. Kunskapscentrum  
  
Enligt 14 § i bibliotekslagen ska bibliotek och bibliotekshuvudmän inom det allmänna 
biblioteksväsendet samverka i syfte att ge alla tillgång till landets samlade biblioteks-
resurser.  
  
Det finns ett ökat kunskapsbehov inom företag, föreningar och organisationer liksom 
ökade krav på kontinuerlig kompetensutveckling och vidareutbildning för den enskilde. 
Systematisk informationssökning, kunskapsutveckling och handledning blir allt viktigare. 
Biblioteket ska i ännu högre grad vara aktivt och söka upp och samverka med det 
omgivande samhället. I ett demokratiskt samhälle ger bibliotekets resurser möjlighet till 
delaktighet och inflytande.  
  
Enligt 7 § i bibliotekslagen ska folkbiblioteket verka för att öka kunskapen om hur 
informationsteknik kan användas för kunskapsinhämtning, lärande och delaktighet 
i kulturlivet.  
  
Enligt bibliotekslagen ska folkbiblioteket verka för att öka kunskapen kring hur 
informationsteknik kan användas för kunskapsinhämtning, lärande och delaktighet i 
kulturlivet. För de som står utanför ska folkbiblioteket ha en utjämnande effekt och bidra 
till att den digitala delaktigheten ökar. God tillgång till digitala och tryckta medier och 
utbildad och professionell personal är grundläggande. Skolbiblioteken har även tillgång 
till inlästa medier via inläsningstjänst, och skolbiblioteken kan ge samma service via 
Legimus som folkbiblioteken.  
 
Ett ökat flöde av information skapar även behov hos allmänheten av att kunna sortera, 
värdera och kritiskt granska. För att hantera detta krävs en god medie- och informations-
kunnighet (MIK). Detta är särskilt angeläget i bibliotekets uppdrag kopplat till demokrati 
och folkbildning. Personalen på biblioteket lär sig kontinuerligt mer om dagens och 
morgondagens teknik. 
 
Enligt 36 § i skollagen ska eleverna i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, same-
skolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ha tillgång till skolbibliotek.  
Skolbiblioteket ska vara en del av skolans pedagogiska verksamhet och medverka i att  
stödja elevernas lärande och kunskapsutveckling. Skolbiblioteket ska arbeta aktivt för att 
informationssökningsprocessen synliggörs som en del av lärandet och med fokus på att  
elever utvecklas till kritiska tänkare som kan undersöka och bedöma olika källors värde och 
användbarhet.  
 
Till skillnad från folk- och skolbiblioteken omfattas inte förskolan av biblioteks- 
eller skollagens bestämmelser om bibliotek. I förskolans läroplan finns dock mål 
om språk, kommunikation, kultur och kunskapsinhämtning som kan kopplas till 
biblioteksverksamhet.    
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Utvecklingsområden:  
  

• Bibliotekens roll gentemot utbildningsorganisationer/institutioner i 
kommunen.  

• Kompetensutveckling och omvärldsbevakning.  
• Samverkan med fler aktörer.  
• Utveckling av biblioteksverksamheten på skolorna. 
• Marknadsföring av skolbiblioteksverksamheten som en kvalitetsfaktor. 
  

  

Att arbeta med 2021 – 2024: 
  

• Utveckla en pedagogisk vägledning i informationssökning på bibliotekets 
hemsida. 

• Ta fram foldrar för hur man gör när man laddar ned en e-bok/e-ljudbok att 
dela ut i biblioteket, såväl som information bibliotekets hemsida.  

• Stärka kompetensen och bevakning av nya medier/pedagogiska 
hjälpmedel.  

• Öka kunskaperna om utvecklingen inom utbildningssektorn, läroplaner etc.  
• Ta fram – tillsammans med lärare och rektor – en verksamhetsplan för 

skolbiblioteken, vilken årligen utvärderas och revideras. 
• Erbjuda välkomnande skolbibliotek som passar varierande åldersgrupper. 
• Att nå fram till vårdnadshavare om vikten av läsning. 
• Utveckla användarundervisning för elever och lärare (katalog och andra 

resurser).  
• Erbjuda och genomföra handledning/undervisning i informationssökning 

och bibliotekskunskap för F-9 och VBU, en gång varje läsår. 
• Fortsätta att göra alla medier i skolan tillgängliga via bibliotekskatalogen. 
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4. Centrum för språkutveckling och läslust  
  
Enligt 7 § i bibliotekslagen ska folkbiblioteken särskilt främja läsning och 
tillgång till litteratur.    
 
Det läsfrämjande uppdraget handlar om att få fler personer att ta del av litteratur 
och att få de som redan tar del av litteratur att öka bredden och mängden av 
litteraturen de tar del av. God läsförmåga och ett väl utvecklat språk betyder 
mycket för livskvaliteten, för identitetsskapandet och utgör grunden för fortsatt 
lärande. Biblioteket ska främja språkutveckling och sprida läslust och ha kunskap 
om och vara stöd åt personer med olika typer av läshinder.  
  
Det läsfrämjande arbetet sker både i det fysiska biblioteket och digitalt. Det digitala 
läsfrämjande arbetet sker kontinuerligt för alla grupper genom sociala medier och på 
bibliotekets hemsida. 
 
Enligt 8 § i bibliotekslagen ska folkbiblioteken ägna särskild uppmärksamhet åt 
barn och ungdomar för att främja deras språkutveckling och stimulera till läsning, 
bland annat genom att erbjuda litteratur utifrån deras behov och förutsättningar.  
 
En prioriterad målgrupp för biblioteken i Smedjebackens kommun är barn och 
unga. Det finns en särskild Läsfrämjandeplan (se bilaga) framtagen för att 
ytterligare belysa vikten med att arbeta med barn och ungdomar, samt visa mer 
specifikt vad som görs för att främja barn och ungas språkutveckling och läslust.  

Språkslingan Dalarna är en samverkansprocess i länet kring små barns språkutveckling.  
Syftet är att arbeta över professionerna för att ge små barn i Dalarna en så god språkstart  
som möjligt i livet, genom att uppmuntra de vuxna runt barnet att se på läsning som en väg  
att stötta barnets språkutveckling. Tillsammans bidrar vi till att skapa goda uppväxtvillkor för 
alla barn i Dalarna. Språkslingan Dalarna är ett samarbete som ska underlätta för personal 
inom bibliotek, barnhälsovård och förskola, att arbeta med ett redan befintligt uppdrag, små 
barns språkutveckling. 

Att behålla språket är viktigt för äldre människor inte minst när olika sjukdomar påverkar 
språk- och rörelseförmågan. En större äldre befolkning innebär fler som har tid och möjlighet 
att besöka folkbiblioteket. Fler äldre innebär även ett ökat antal personer som inte har 
möjlighet att ta sig till folkbiblioteket. Dessa behöver stöd och hjälpinsatser för att ta del av 
folkbibliotekets tjänster och utbud. Vi erbjuder uppsökande verksamhet i form av Boken 
kommer vilket innebär att media levereras hem till personer som av hälsoskäl själva inte kan 
ta sig till biblioteket. 
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Språket har en avgörande betydelse för en bra integration. För personer som har annat 
modersmål än svenska ska biblioteken enligt bibliotekslagen bland annat erbjuda litteratur 
på lättläst svenska samt på andra språk än svenska och de nationella minoritetsspråken. 
Biblioteken är en unik resurs genom att vi tillhandahåller både medier på modersmålet och 
mer anpassat material för inlärning av svenska. Språktorgen på huvudbiblioteket bidrar till 
ökad integration genom att erbjuda material på invandrarspråken samt på lättläst svenska, 
språkkurser med mera.  
 
Betydelsefullt är god tillgång till litteratur, samtal kring läsning och berättandet i alla dess 
former. Medieplanering och inköp utgår från separat medieplan för biblioteken i Smedjebacken. 
För att främja läslusten och för att våra användare ska känna att deras önskemål tas i 
beaktande så köper vi till stor del in litteratur via inköpsförslag från våra användare.   

   
 
Utvecklingsområden:  
  

• Främjande av läslust och språkutveckling.  
• Anpassade mediesamlingar för läslust och språkutveckling.  
• Kompetensutveckling inom området språkutveckling.  
• Uppsökande verksamheter – boken kommer, arbetsplatsbibliotek, 

tvättstugebibliotek. 
• Att nå ut till den ökande äldre befolkningen med annat modersmål än 

svenska.  
  
  

Att arbeta med 2021 – 2024:  
  

• Bygga vidare på språktorgens nuvarande bestånd. 
• Att hitta effektiva former för att främja integration och inkludering. 
• Att skapa verksamhet riktad mot olika språkgrupper. 
• Ordna läsecirklar/bokknytis för besökare och personal.  
• Utveckla samarbetet med medborgarkontoret.  
• Utveckla arbetsplatsbiblioteken i samarbete med olika fackliga förbund.  
• Omvärldsbevakning för att hålla kompetensen uppdaterad på området 

kompensatoriska hjälpmedel vid läs- och skrivsvårigheter. 
• Fortsätta att köpa in litteratur på inköpsförslag.  
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Specifikt för barn och unga:  
  

• Utveckla samarbetet med förskolorna, barnhälsovården och öppna 
förskolan. 

• Att öka ungas delaktighet i bibliotekets verksamhet. 
• Ha bokpresentationer och boksamtal i alla årskurser samt att erbjuda varje 

klass minst ett bokprat/boksamtal per läsår (grundskola, såväl som VBU). 
• Medieinköp (SBC) med större inriktning på bokpresentationsböcker, 

läsgrupper (5 ex och 10 ex, klassuppsättning), temalådor samt inköp av 
lättlästa medier och parläsningsböcker på skolspråken. 

• Omvärldsbevakning för att hålla kompetensen uppdaterad på området 
kompensatoriska hjälpmedel vid läs- och skrivsvårigheter. 

• Medverkan på föräldramöten för att prata läsning och språkutveckling.  
• Fortsätta arbeta med och låna ut Berättarpåsar – bok/böcker med 

tillhörande rekvisita till förskolor och förskoleklasser. 
• Fortsätta arbeta med och låna ut Boksamtalspåsar – Bok och läsfixarpåsar 

till förskolor, förskoleklasser och årskurs 1. 
• Låna ut Språkryggsäckar/Språkväskor till föräldrar. Fortsätta arbeta med 

läsfrämjande aktiviteter som Sommarboken och Läslov.   
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Fakta Smedjebackens bibliotek  
  
Biblioteken i Smedjebackens kommun utgörs av huvudbiblioteket, Werner  
Aspenströmbiblioteket i Smedjebacken samt ett integrerat folk- och skolbibliotek 
placerat på Kyrkskolan (år 4-9) i Söderbärke, ett skolbibliotek på Bergaskolan (år 
7-9), som även fungerar som skolbibliotek för Röda Bergaskolan (år F-6), samt 
ytterligare tre mindre skolbibliotek i varierande storlek på skolorna i Hagge (år F-
6), Vad (år F-3) och Vinsbo (år F-6).  
  
Huvudbiblioteket har även rollen som gymnasiebibliotek för Västerbergslagens 
utbildningscentrum, VBU, i Smedjebacken som innefattar Smedenskolan samt  
Stegelbacken.  
  
För samordning av skolbibliotekens resurser finns en skolbibliotekscentral 
placerad på huvudbiblioteket. Därtill finns två arbetsplatsbibliotek, varav det 
största drivs i samarbete med fackförbundet Metall och är placerat på valsverket 
Ovako.  Tvättstugebibliotek finns i tre hyreshusområden.  
  
I anslutning till Werner Aspenströmbiblioteket i Smedjebacken finns 
Ahlbäcksalen, en kombinerad mötes- och utställningslokal, med en fast 
utställning om Johan Ahlbäcks liv och konstnärskap, som kan ses under 
bibliotekets öppettider.   
  
Det ligger i bibliotekens natur att samverka. Utöver de samarbetsavtal som finns 
med omsorgsförvaltningen, Västerbergslagens utbildningscentrum, Ovako, SEAB 
samt med familje- och utbildningsförvaltningen, finns ett nära samarbete med 
Johan Ahlbäcksstiftelsen, Werner Aspenströmssällskapet, Svenska kyrkan och 
flertalet studieförbund. Ökat samarbete eftersträvas både inom omsorgen och i 
föreningslivet och inte minst med ortens professionella konstutövare.  
  
Kulturnämnden ansvarar för folk- och skolbiblioteksverksamheten. Uppföljning av 
vårt arbete görs årligen. Vi följer upp antal besök, utlån av olika medier, 
kostnader samt genomförda aktiviteter. Detta kopplar vi till respektive mål och 
strategi. 
 
   

Nyckeltal och styrtal:  
  

• Antal besökare på biblioteken.  
• Antal besökare/invånare.  
• Antal utlån. 
• Antal utlån/invånare. 
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Styrdokument: 
  

Unescos folk- och skolbiblioteksmanifest (PDF-fil). [2012-02-28]  
  
Barnkonventionen [2016-01-20]  
  
Bibliotekslagen SFS nr: 2013:801 [2016-01-20]  
      
Skollagen och läroplaner [2012-02-28]  
  
Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk [2009:724]  
  
Länk till: Medieplan Smedjebackens bibliotek 2021-2024 
  
Länk till: Utdrag ur Smedjebackens biblioteksplan 2021-2024 - Skolbiblioteksplan   
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Bilaga 1  
  

Skolbibliotekens uppdrag  
  
Skolbiblioteket är en del av skolans pedagogiska verksamhet och ska aktivt medverka i och 
stödja elevernas lärande och kunskapsutveckling för att utbildningsmålen ska uppnås.  
 
Skolbiblioteket ska medverka till att eleverna  
  

• utvecklar sin språkliga förmåga och förmågan att läsa och förstå texter av olika slag 
• kan söka, värdera och använda information för att utveckla kunskap 

(informationskompetens)  
• ges förutsättning att utveckla en adekvat digital kompetens som möjliggör en förståelse 

för den digitalisering som finns i vardagen. 
   

Skolbiblioteket ska arbeta aktivt med att förmedla läslust och läsupplevelser och medverka till 
att kulturella och konstnärliga uttryck långsiktigt integreras i grundskolan enligt gällande 
läroplan.  
 
Samarbetet mellan lärare och bibliotekarier ska stärkas. Ett nära samarbete mellan bibliotek 
och skola ökar elevernas möjligheter att få ta del av olika kulturella uttryck. Samarbetet kring 
Skapande skola och skolbio främjar ett kulturellt och estetiskt arbetssätt i skolan. En 
verksamhetsplan för hur arbetet ska bedrivas mer konkret finns beskrivet i Barn- och 
ungdomskulturplanen, den revideras varje år. 
  
Skolbiblioteken är bemannade så att pedagogisk verksamhet kan bedrivas. Utöver de tider 
biblioteket är bemannat finns möjlighet att boka in skolbibliotekarien på överenskommen tid 
(för exempelvis bokprat/boksamtal, kurs i källkritik och informationssökning, läsgrupper eller 
dylikt).   
   
Inför varje termin respektive läsår konkretiseras ett antal av de utvecklingsprojekt som 
presenteras i skolans och skolbibliotekens gemensamma verksamhetsplan för 
skolbiblioteksverksamheten. Uppföljning sker vid varje terminsslut respektive läsår. 
Biblioteksplanen revideras 2024.   
  
  
2021-03-31 
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Bilaga 2   
 

Smedjebackens bibliotek  

Läsfrämjandeplan 2021-2024  
  

För de allra minsta barnen  
  

• gåvoböcker till nyfödda och deras föräldrar (i samarbete med BVC)  
• småbarncafé (i samarbete med Öppna förskolan, Norrbärke församling - 

Kyrkans hus)  
• gåvoböcker till två- och fyraåringar (i samarbete med BVC)  
• utlån av Språkryggsäckar till föräldrar (i samarbete med BVC och 

talpedagoger).  
  
Samarbete med förskolan  
  

• erbjuda material som passar förskolan 
• boklådor/temalådor – böcker och andra medier inom olika relevanta 

ämnen 
• utskick av depositioner    
• bokpåsar – placerade på förskolorna för att förenkla boklån för föräldrar  
• sagopåsar – sagor med tillhörande gosedjur/föremål  
• möten/kontakt med förskolepersonalens bokombud 
• träffar med information om nya böcker   
• läsfrämjande projekt och aktiviteter på bibliotekens initiativ  
• medverkan på föräldramöten på förfrågan  
• minibio (visningar på biblioteket eller på förskolorna efter förfrågan)  
• berättarpåsar – bok/böcker med tillhörande rekvisita  
• boksamtalspåsar – Bok och läsfixare  
• samverkan mellan BVC, förskola och bibliotek genom Språkslingan 
• nyhetsbrev 
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Samarbete med grundskolan  
   

• förskoleklasser erbjuds 6-årsvisning med 
berättande/sagoläsning/bokupplevelse, gåvobok och lånekort delas ut vid 
besöket  

• boklådor/temalådor med åldersanpassat material sammanställs på 
förfrågan  

• informationskunskap erbjuds år F-9 
• medverkan vid elevers skrivarbeten på förfrågan  
• stöd inför och medverkan vid olika typer av temaarbeten och skolprojekt på 

förfrågan  
• läsfrämjande projekt på bibliotekens initiativ  
• medverkan på föräldramöten på förfrågan  
• registrering av personer med särskilda behov som låntagare hos MTM, 

låntagare med dessa behov får därigenom tillgång till medier direkt från 
MTM och kan själva exempelvis kan ladda ner talböcker från Legimus 

• bokpresentationer erbjuds samtliga årskurser  
• boksamtal erbjuds samtliga årskurser  
• år 4: författarbesök  
• år 8: författarbesök   
• skapande skola   
• skolbio   
• kulturarrangemang  
• sommarboken och Läslov hålls   
• berättarpåsar – bok/böcker med tillhörande rekvisita (för förskoleklass)  
• boksamtalspåsar – Bok och läsfixare för f-3.  

  
   
Samarbete med VBU, gymnasieskolan  
  

• vi kommer att i samarbete med VBU se över möjligheten att genomföra 
biblioteksintroduktioner samt bistå i utbildning i informationssökning, 
källkritik och referenshantering för gymnasiets elever 

• tillsammans med VBU vill vi se över och utveckla arbetet med hanteringen 
av elevers lånekort, samt kataloginläggning och utlån av kurslitteratur 

• genom gemensamma möten med VBU vill vi skapa en dialog gällande 
inköp av litteratur anpassad till elevernas behov för ökat läsfrämjande och 
kunskapsbyggande 

• särskilda sidor kommer att byggas på bibliotekets hemsida riktade till 
gymnasiets elever och lärare, med bland annat bokpresentationer. 
 
        

  
2021-03-31 
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Bilaga 3   
 

Utdrag ur Barn- och ungdomskulturplan  

Alla barn har samma rätt till ett rikt kulturutbud oavsett kön eller etnisk tillhörighet. 
Tillgången till kulturutbudet är inte heller beroende av tillfälligheter, sociala eller 
geografiska omständigheter. Alla barn och ungdomar erbjuds ett rikt, brett och 
varierat kulturutbud samt ges möjlighet att utveckla sin fantasi.  
 
Övergripande mål 
Språk, lokal kulturhistoria och berättande. 
 
Barn- och ungdomskulturgruppen har som syfte att samordna kulturprogram 
för barn och ungdomar samt att besluta om skapande skola projekt för att få en 
så rättvis fördelning som möjligt. Skapande skola projekt planeras och andra 
kulturaktiviteter diskuteras i gruppen. 
 
Genom Skapande skola ges eleverna på olika sätt möjligheten att ur ett 
levandegörande perspektiv möta kommunens olika kulturhistoriska miljöer och 
samtidigt både uppleva och lära sig mer om den egna hembygdens historia ur ett 
nationellt perspektiv.  
 
Tydlig struktur på verksamheten  
Vi vill på sikt jobba in tydliga teman i vår verksamhet genom grundskolan. Dessa 
tydliga teman är språk, historia och berättande, där språk innebär muntligt 
berättande, historia som innebär ett fokus på vår lokala historia. Vi strävar efter 
att ge elever en vana att gå på föreställningar, till exempel skolbio, teater och 
musikföreställningar. Verksamheten i årskurserna delas upp enligt årskurser för 
att alla elever ska få ta del av de olika verksamheterna någon gång under sina 
skolår. 
 
Målet för Smedjebackens kommuns förskolor och grundskolor 
En ökad samverkan mellan kulturlivet och kontakt med konstnärliga uttryck i 
skolans arbete möjliggör en större variation i användandet av verktyg och 
metoder som motsvarar behoven hos varje enskild elev för deras unika lärande 
och skapar möjligheter att i högre grad nå kunskapsmålen.  
 
Utvärdering 
Handlingsplanen följs upp och utvärderas årligen av samordnarna för arbetet 
med kultur i skolan och sker i Barn och ungdomskulturgruppen. Detta görs efter 
varje skolas utvärdering av respektive Skapande Skola-projekt, detta 
sammanfattas årligen i en verksamhetsberättelse. 
 
 2021-03-31  



 

 
Fel! Dokumentvariabel saknas. 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1(1) 

Sammanträdesdatum 

2021-05-06 
 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 25 Dnr 2021/00040  

Biblioteksplan 2021-2024 

Kulturnämndens beslut 

Biblioteksplan 2021-2024 godkänns och överlämnas till kommunfullmäktige för 

antagande.                                   

Ärendebeskrivning 

Bibliotekschef Marie Larsdotter har upprättat ett förslag till revidering av 

Biblioteksplan 2021-2024. 

Enligt 17 § bibliotekslagen (2013:801) ska kommuner och landsting anta 

biblioteksplaner för sin verksamhet på biblioteksområdet. 

Syftet med Smedjebackens kommuns biblioteksplan är att stärka 

biblioteksverksamheten och att ge en struktur för viktiga utvecklingsområden och 

samtidigt tydliggöra folk- och skolbibliotekens gemensamma uppdrag.                      

Beslutsunderlag 

Biblioteksplan 2021-2024                

 

 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1(1) 

Sammanträdesdatum 

2021-06-08 
 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 100 Dnr 2021/00255  

Skolbiblioteksplan 2021-2024 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Skolbiblioteksplan 2021-2024 antas. 

Ärendebeskrivning 

Kulturnämnden beslöt 20201-05-06 § 26 att godkänna skolbiblioteksplan  

2021-2024 och överlämnas densamma till kommunfullmäktige för 

antagande. 

Bibliotekschefen har upprättat förslag till revidering av skolbiblioteksplanen.  

Folk- och skolbiblioteken i Smedjebackens kommun har en gemensam 

biblioteksplan. För att få en tydlig bild av enbart skolbiblioteks-

verksamheten, har de utvecklingsprojekt som knyter an till skolbiblioteken 

lyfts ut ur den ordinarie biblioteksplanen och presenteras i ett eget dokument. 

_____ 

Beslutsunderlag 

Skolbiblioteksplan 2021-2024 

Kulturnämnden 2021-05-06 § 26 

Arbetsutskottet 2021-05-25 § 58    

 

 



  1 

  

 
 



  2 

Förord  
 
Folk- och skolbiblioteken i Smedjebackens kommun har en gemensam biblioteksplan. 
För att få en tydlig bild av enbart skolbiblioteksverksamheten, har de 
utvecklingsprojekt som knyter an till skolbiblioteken lyfts ut ur den ordinarie 
biblioteksplanen och presenteras här i ett eget dokument.  
  
All skolbibliotekspersonal är anställd av samhällsbyggnadsförvaltningen med 
placering på kultur och bibliotek. Skolbiblioteksverksamheten regleras därefter enligt 
upprättat avtal mellan familje- och utbildningsförvaltningen och dåvarande 
kulturförvaltningen. Folk- och skolbiblioteken samverkar under en gemensam 
bibliotekschef.   
  
En skolbibliotekscentral (SBC) finns på huvudbiblioteket som servar alla skolor med 
bland annat bokdepositioner, bemanning av skolbiblioteken och håller i 
bokprat/boksamtal. SBC köper in och tillhandahåller titlar i fler exemplar (5 ex, 10 ex 
eller klassuppsättning), SBC köper även in böcker till skolbiblioteken.   
  

Styrdokument   
  
Skolbibliotekscentralen och skolbiblioteken arbetar utifrån styrdokument såsom 
exempelvis bibliotekslagen, läroplaner och skollagen.   
  
Skollagen  
  
Enligt skollagen ska alla elever ha tillgång till ett bibliotek.   
(Skollagen, SFS nr: 2010:800 kap, 2 § 36)   
  
Bibliotekslagen (2013:801)  
 
”Folkbiblioteken ska ägna särskild uppmärksamhet åt barn och ungdomar för att 
främja deras språkutveckling och stimulera till läsning, bland annat genom att erbjuda 
litteratur utifrån deras behov och förutsättningar.”  (Bibliotekslagen, SFS nr: 
2013:801, § 8)  
  
”Enligt 2 kap. 36 § skollagen (2010:800) ska eleverna i grundskolan, grundsärskolan, 
specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ha tillgång till 
skolbibliotek.” (Bibliotekslagen, SFS nr: 2013:801, § 10)  
  
Läroplanerna innehåller flera områden där skolbiblioteket kan göra en stor insats för 
eleverna.  
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Läroplan för förskolan, Lpfö 18 reviderad 2018, träder i kraft juli 2019   
 
”Förskolan ska lägga stor vikt vid att stimulera barnens språkutveckling i svenska, 
genom att uppmuntra och ta tillvara deras nyfikenhet och intresse för att 
kommunicera på olika sätt. Barnen ska erbjudas en stimulerande miljö där de får 
förutsättningar att utveckla sitt språk genom att lyssna till högläsning och samtala om 
litteratur och andra texter. Utbildningen ska ge barnen förutsättningar att kunna 
tänka, lära och kommunicera i olika sammanhang och för skilda syften. Därigenom 
läggs grunden till att barnen på sikt tillägnar sig de kunskaper som alla i samhället 
behöver. Förmåga att kommunicera, söka ny kunskap och samarbeta är nödvändig i 
ett samhälle som präglas av stort informationsflöde och kontinuerlig förändring.” 
  
”Utbildningen ska också ge barnen förutsättningar att utveckla adekvat digital 
kompetens genom att ge dem möjlighet att utveckla en förståelse för den digitalisering 
de möter i vardagen. Barnen ska ges möjlighet att grundlägga ett kritiskt och 
ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik, för att de på sikt ska kunna se möjligheter 
och förstå risker samt kunna värdera information.” 
 
”Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla intresse för berättelser, 
bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att 
använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa.” (Läroplan för förskolan: 
Reviderad 2018, (SKOLFS 2018:50) Skolverket, sidan 8, 9, 14) 
 
Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Reviderad 
2018), Läroplan för grundsärskolan 2011 (Reviderad 2018), Läroplan för 
specialskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011   
 
”Eleverna ska kunna orientera sig och agera i en komplex verklighet med stort 
informationsflöde, ökad digitalisering och snabb förändringstakt. Studiefärdigheter och 
metoder att tillägna sig och använda ny kunskap blir därför viktiga. Det är också 
nödvändigt att eleverna utvecklar sin förmåga att kritiskt granska information, fakta 
och förhållanden och att inse konsekvenserna av olika alternativ.”  
 
”Språk, lärande och identitetsutveckling är nära förknippade. Genom rika möjligheter 
att samtala, läsa och skriva ska varje elev få utveckla sina möjligheter att 
kommunicera och därmed få tilltro till sin språkliga förmåga.”  
 

”Alla elever ska ges möjlighet att utveckla sin förmåga att använda digital teknik. De 
ska även ges möjlighet att utveckla ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till 
digital teknik, för att kunna se möjligheter och förstå risker samt kunna värdera 
information. Utbildningen ska därigenom ge eleverna förutsättningar att 
utveckla digital kompetens och ett förhållningssätt som främjar entreprenörskap.” 

(Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (reviderad 2018), 
Skolverket, sidan 7,8, Läroplan för grundsärskola 2011 (reviderad 2018) Skolverket, 
sidan 7, Läroplan för specialskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011, 
Skolverket, sidan 11)  
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Läroplan för gymnasieskolan och gymnasiesärskolan 2011 
   
”Eleverna ska också kunna orientera sig i en komplex verklighet med stort 
informationsflöde och snabb förändringstakt. Deras förmåga att finna, tillägna sig och 
använda ny kunskap blir därför viktig. Eleverna ska träna sig att tänka kritiskt, att 
granska fakta och förhållanden och att inse konsekvenserna av olika alternativ. På så 
vis närmar sig eleverna ett vetenskapligt sätt att tänka och arbeta.”   
  
”Det är skolans ansvar att varje elev kan söka sig till saklitteratur, skönlitteratur och  
övrigt kulturutbud som en källa till kunskap, självinsikt och glädje.”  
 
”Utbildningen ska ge eleverna kunskaper om metoder för att formulera och besvara 
frågeställningar samt färdigheter i att urskilja fakta, värderingar och logiska 
resonemang i olika typer av källor. Eleverna ska ges möjlighet att utveckla sin 
förmåga att argumentera i tal och skrift, dra slutsatser och motivera sina 
ställningstaganden. Utbildningen ska också ge eleverna färdigheter i att använda 
digitala verktyg och medier för informationssökning, kommunikation och presentation 
och i att söka, sovra och bearbeta information från olika typer av material med 
källkritisk medvetenhet.” (Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen 
för gymnasieskola 2011, (Reviderad 2018) Skolverket, sidan 7, 9, 45)  
  
Biblioteksplan 2021 – 2024 Smedjebackens kommun  
  
Medieplan Smedjebackens bibliotek 2021 - 2024 
  
Bilaga: Läsfrämjandeplan 2021 – 2024 
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Uppdrag  
  
Skolbiblioteket är en del av skolans pedagogiska verksamhet och ska aktivt 
medverka i och stödja elevernas lärande och kunskapsutveckling för att 
utbildningsmålen ska uppnås. Skolbiblioteket ska medverka till att eleverna: 
  

• utvecklar sin språkliga förmåga och förmågan att läsa och förstå texter av olika 
slag  

• kan söka, värdera och använda information för att utveckla kunskap 
(informationskompetens)  

• ges förutsättning att utveckla en adekvat digital kompetens som möjliggör en 
förståelse för den digitalisering som finns i vardagen. 
   

Skolbiblioteket ska arbeta aktivt med att förmedla läslust och läsupplevelser och 
medverka till att kulturella och konstnärliga uttryck långsiktigt integreras i grundskolan 
enligt gällande läroplan.  
  
Skolbiblioteken är bemannade så att pedagogisk verksamhet kan bedrivas. Utöver de 
tider biblioteket är bemannat finns möjlighet att boka in skolbibliotekarien på 
överenskommen tid (för exempelvis bokprat/boksamtal, kurs i källkritik och 
informationssökning, läsgrupper eller dylikt).   
  
Samarbetet mellan lärare och bibliotekarier ska stärkas.  
  
Inför varje termin respektive läsår konkretiseras ett antal av de utvecklingsprojekt 
som presenteras i biblioteksplanen. Uppföljning sker vid varje terminsslut 
respektive läsår. Biblioteksplanen revideras 2024.  
 

Bibliotekens roller och utvecklingsområden  

       
 Rollerna som mötesplats och kulturcentrum betonar biblioteken som öppna miljöer, 
medan rollerna som kunskapscentrum och centrum för läslust kräver en specialisering 
och fördjupning och en inriktning på utvalda målgrupper och samarbetspartners.   
  
För varje roll har utvecklingsområden och konkreta utvecklingsprojekt för 
skolbiblioteket formulerats.   
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1. Mötesplats   
  

Skolbiblioteken utgörs av huvudbiblioteket, Werner Aspenströmbiblioteket, i 
Smedjebacken, som fungerar som gymnasiebibliotek för Västerbergslagens 
utbildningscentrum (VBU) i Smedjebackens kommun, ett integrerat folk- och 
skolbibliotek placerat på Kyrkskolan (år 4-9) i Söderbärke, ett skolbibliotek på 
Bergaskolan (år 7-9), som även fungerar som skolbibliotek för Röda Bergaskolan (år 
F-6), samt ytterligare tre mindre skolbibliotek i varierande storlek på skolorna i Hagge 
(år F-6), Vad (år F-3) och Vinsbo (år F-6).   
  
Alla sju skolor i kommunen (sex kommunala grundskolor och en   
gymnasieskola) har ett skolbibliotek/bokrum, men tillgänglighet, bemanning och 
standarden på lokaler, funktion och innehåll skiftar.  
  
De digitala rummen utgörs främst av bibliotekens hemsida, där skolbiblioteken finns 
representerade i en egen meny, samt ett antal interna hemsidor i kommunen.  
 
 
Utvecklingsområden:  
  

• Skolbibliotekens fysiska lokaler  
• Skolbibliotekens digitala rum och kontaktytor  
• Tillgänglighet. 

  
 
Utvecklingsprojekt 2021 – 2024:  
  

• Fortsätta arbetet med upprustningen av de lokaler som tjänar som skolbibliotek 
• Verka för att skolbiblioteksresursen tydliggörs på hemsidan för att göra 

skolbibliotekens innehåll mer lättillgängligt digitalt och därmed skapa ett 
användbart hjälpmedel för lärare, bibliotekspersonal och som informationskälla 
för föräldrar 

• Med nuvarande resurser bibehålla tillgängligheten vad gäller öppethållande 
och bemanning på skolbiblioteken. 
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2. Kulturcentrum   
  
I ett skolbibliotek ska tillgången till moderna och relevanta medier vara god.  
Litteratur, musik, film och utställningar gör skolbiblioteket till en källa för kulturella och 
konstnärliga upplevelser.  
  
Ett nära samarbete mellan bibliotek och skola ökar elevernas möjligheter att få ta del 
av olika kulturella uttryck. Samarbetet kring Skapande skola och skolbio främjar ett 
kulturellt och estetiskt arbetssätt i skolan. En verksamhetsplan för hur arbetet ska 
bedrivas mer konkret finns beskrivet i Barn- och ungdomskulturplanen, den revideras 
varje år. 
 
  
Utvecklingsområden:  
  

• Skolbibliotekens mediesamlingar  
• Marknadsföring av och aktivt arbete med medier och arrangemang  
• Vidareutveckla samarbetet mellan lärare och bibliotekarier i 

Barnkulturgruppen. 
  
 
Utvecklingsprojekt 2021 – 2024: 
  

• Se över samtliga skolors mediesamlingar (gallring, behov och inköp) 
• Fortsätta utveckla mediearbetet i enlighet medieplanen 
• Stärka kompetensen i marknadsföringsfrågor både vad gäller medier och 

arrangemang  
• Utveckla skapande skola, skolbio, minibio och författarbesök som integrerade 

delar i undervisningen  
• Erbjuda sago- och berättarstunder till elever på förskolan och skolan. 
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3. Kunskapscentrum  
  
Skolbiblioteket ska arbeta för att informationssökningsprocessen synliggörs som en 
del av lärandet med fokus på att elever utvecklas till kritiska tänkare som kan 
undersöka och bedöma olika källors värde och användbarhet.   
  
 
Utvecklingsområden:  
  

• Utveckling av biblioteksverksamheten på skolorna  
• Marknadsföring av skolbiblioteksverksamheten som en kvalitetsfaktor  
• Kompetensutveckling och omvärldsbevakning  
• Nya medietyper.  
  
 

Utvecklingsprojekt 2021 – 2024:  
  
• Ta fram varje läsår – tillsammans med lärare och rektorer – en 

verksamhetsstrategi för skolbiblioteken  
• Utveckla samarbetet mellan skolbiblioteksresursen, rektor och lärare 
• Användarundervisning för elever och lärare (katalog och andra resurser)  
• Erbjuda och genomföra handledning/undervisning i informationssökning och 

bibliotekskunskap för F-9 och VBU, en gång varje läsår  
• Fortsätta att göra alla medier i skolan tillgängliga via bibliotekskatalogen  
• Utveckla en pedagogisk vägledning i informationssökning på bibliotekets 

hemsida  
• Stärka kompetensen och bevakning av nya medier/pedagogiska hjälpmedel.  
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4. Centrum för språkutveckling och läslust  
  
God läsförmåga och ett väl utvecklat språk betyder mycket för livskvaliteten, för 
identitetsskapandet och utgör grunden för fortsatt lärande.  
  
Betydelsefullt är god tillgång till skönlitteratur, samtal kring läsning och berättandet i 
alla dess former.   
  
Utrymme för utvecklingsinitiativ och projekt tillåter kreativitet och tillför ny kunskap.  
  
 
Utvecklingsområden:  
  

• Främjande av läslust och språkutveckling  
• Anpassade mediesamlingar för läslust och språkutveckling  
• Kompetensutveckling inom området språkutveckling.  

  
 
Utvecklingsprojekt 2021 – 2024:  
  

• Ha bokpresentationer och boksamtal i alla årskurser samt att erbjuda varje 
klass minst ett bokprat/boksamtal per läsår (grundskola, såväl som VBU)  

• Medieinköp (SBC) med större inriktning på bokpresentationsböcker, 
läsgrupper (5 ex och 10 ex, klassuppsättning), temalådor samt inköp av 
lättlästa medier och parläsningsböcker på skolspråken 

• Omvärldsbevakning för att hålla kompetensen uppdaterad på området 
kompensatoriska hjälpmedel vid läs- och skrivsvårigheter  

• Medverkan på föräldramöten för att prata läsning och språkutveckling  
• Fortsätt arbeta med och låna ut Berättarpåsar – bok/böcker med tillhörande 

rekvisita till förskolor och förskoleklasser  
• Fortsätt arbeta med och låna ut Boksamtalspåsar – Bok och läsfixare till 

förskolor och F-3  
• Låna ut Språkryggsäckar/Språkväskor till föräldrar (efter remiss från BVC, 

talpedagog eller logoped)  
• Fortsätt arbeta med läsfrämjande aktiviteter som Sommarboken och Läslov.  

  
  
2021-03-31   
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§ 26 Dnr 2021/00041  

Skolbiblioteksplan 2021-2024 

Kulturnämndens beslut 

Skolbiblioteksplan 2021-2024 godkänns och överlämnas till kommunfullmäktige 

för antagande.            

Ärendebeskrivning 

Bibliotekschef Marie Larsdotter har upprättat förslag på revidering av 

Skolbiblioteksplan 2021-2024. 

Folk- och skolbiblioteken i Smedjebackens kommun har en gemensam 

biblioteksplan. För att få en tydlig bild av enbart skolbiblioteksverksamheten, har 

de utvecklingsprojekt som knyter an till skolbiblioteken lyfts ut ur den ordinarie 

biblioteksplanen och presenteras i ett eget dokument.                       

Beslutsunderlag 

Skolbiblioteksplan 2021-2024                    
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§ 101 Dnr 2021/00225  

Taxor och avgifter inom LSS-verksamheten 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Avgifter inom omsorgsförvaltningens LSS-verksamhet fastställs enligt 

omsorgsnämndens förslag. 

2. Avgifterna gäller från 1 september 2021 och tillsvidare. 

Ärendebeskrivning 

Omsorgsnämnden beslöt 2021-04-28 § 53 att föreslå kommunfullmäktige att 

godkänna avgifter inom omsorgsförvaltningens LSS-verksamhet enligt 

förslag samt att beslutet föreslås verkställas från den 1 september 2021. 

Efter översyn av taxor och avgifter har det framkommit att det inte tas ut 

avgifter för skäliga kostnader inom LSS-verksamheterna. Insatser enligt 

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 9 § är 

avgiftsfria avseende personalstöd och omvårdnad, men kommunen har rätt 

att ta skäliga avgifter för mat, resor, bostad och fritidsaktiviteter. Avgifterna 

måste vara skäliga och får inte överstiga kommunens självkostnader. 

Förvaltningen tillser att skäliga avgifter tas ut som ersättning för kostnader i 

samband med insatser enligt Lagen om stöd och service till vissa 

funktionshindrade (LSS). Samtliga insatser enligt LSS är avgiftsfria, dock 

har kommunen enligt 19 § LSS rätt att ta ut skälig ersättning för kostnader 

såsom t ex mat, resor, bostad och fritidsaktiviteter. Vidare har kommunen 

rätt att uppbära underhållsbidrag enligt 20 § LSS gällande barn som får vård 

i ett annat hem än det egna. 

Avgifter tas ut enligt nedan: Boende i familjehem eller bostad med 

särskild service för barn eller ungdomar som behöver bo utanför 

föräldrahemmet, 9 § p.8 LSS  

Om någon som är under 18 år får vård i ett annat hem än det egna, 

exempelvis i familjehem eller elevhem, är föräldrarna skyldiga att i skälig 

utsträckning bidra till kommunens kostnader för omvårdnaden. Kommunen 

får då uppbära underhållsbidrag enligt 20 § LSS. Det belopp som var och en 

av föräldrarna ska bidra med får inte överstiga vad som motsvarar det för 

tidpunkten gällande underhållsstödsbeloppet. Detta belopp återfinns i 18 kap. 

20 § socialförsäkringsbalken (SFB). I avgiften ingår samtliga kostnader för 

barnet utom kläder, fritidsaktiviteter och fickpengar. Föräldrarna behåller 

barnbidraget och svarar för sitt barns kläder, fritidsaktiviteter och fickpengar. 

Då barnet vistas i föräldrahemmet görs avdrag på avgiften. Avdrag görs med 

1/30 av den totala avgiften per dag som barnet vistas hemma. Är föräldrarna 
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inte sammanboende fördelas den totala avgiften lika och faktureras båda 

föräldrarna.  

Underhållsstöd 2021-06-01, 18 kap. 20 § SFB:  

• Tom månaden då barnet fyller 11 år: 1673 kr/månad  

• Från och med månaden efter då barnet fyllt 11 år t om månaden då barnet 

  fyller 15 år: 1823 kr/månad  

• Från och med månaden efter den då barnet har fyllt 15 år: 2223 kr/månad  

Korttidsvistelse utanför hemmet, 9 § p.6 LSS 

Avgift för måltider och förbrukningsmateriel (toapapper, tvål, servetter etc) i 

samband med korttidsvistelse:  

• Barn och ungdomar upp till 21 år: 75 kr/dygn  

• Vuxna från 21 år:110 kr/dygn  

Korttidstillsyn, 9 § p.7 LSS (för skolungdom över 12 år utanför det egna 

hemmet i anslutning till skoldagen samt under lov)  

Avgifter för måltider och förbrukningsmateriel (toapapper, tvål, servetter 

etc) i samband med korttidstillsyn: 

• Heldag  75 kr  

• Frukost  11 kr  

• Lunch  35 kr  

• Kvällsmål/middag 35 kr  

• Mellanmål  10 kr  

 

_____ 

Beslutsunderlag 

Omsorgsnämnden 2021-04-28 § 53 

Arbetsutskottet 2021-05-25 § 59    
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§ 53 Dnr 2021/00050  

Taxor och avgifter, omsorgen 

Omsorgsnämndens beslut 

Föreslå Kommunfullmäktige att godkänna avgifter inom förvaltningens 

LSS-verksamhet enligt förslag.  

Beslutet föreslås verkställas från den 1 september 2021 

Ärendebeskrivning 

Efter översyn av taxor och avgifter har det framkommit att det inte tas ut 

avgifter för skäliga kostnader inom LSS-verksamheterna. Insatser enligt 

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 9 § är 

avgiftsfria avseende personalstöd och omvårdnad, men kommunen har rätt 

att ta skäliga avgifter för mat, resor, bostad och fritidsaktiviteter. Avgifterna 

måste vara skäliga och får inte överstiga kommunens självkostnader.  

Förvaltningen tillser att skäliga avgifter tas ut som ersättning för kostnader i 

samband med insatser enligt Lagen om stöd och service till vissa 

funktionshindrade (LSS). Samtliga insatser enligt LSS är avgiftsfria, dock 

har kommunen enligt 19 § LSS rätt att ta ut skälig ersättning för kostnader 

såsom t ex mat, resor, bostad och fritidsaktiviteter. Vidare har kommunen 

rätt att uppbära underhållsbidrag enligt 20 § LSS gällande barn som får vård 

i ett annat hem än det egna. 

Avgifter tas ut enligt nedan: 

Boende i familjehem eller bostad med särskild service för barn eller 

ungdomar som behöver bo utanför föräldrahemmet, 9 § p.8 LSS 

Om någon som är under 18 år får vård i ett annat hem än det egna, 

exempelvis i familjehem eller elevhem, är föräldrarna skyldiga att i skälig 

utsträckning bidra till kommunens kostnader för omvårdnaden. Kommunen 

får då uppbära underhållsbidrag enligt 20 § LSS. Det belopp som var och en 

av föräldrarna ska bidra med får inte överstiga vad som motsvarar det för 

tidpunkten gällande underhållsstödsbeloppet. Detta belopp återfinns i 18 kap. 

20 § socialförsäkringsbalken (SFB). I avgiften ingår samtliga kostnader för 

barnet utom kläder, fritidsaktiviteter och fickpengar. 

Föräldrarna behåller barnbidraget och svarar för sitt barns kläder, 

fritidsaktiviteter och fickpengar. Då barnet vistas i föräldrahemmet görs 

avdrag på avgiften. Avdrag görs med 1/30 av den totala avgiften per dag som 
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barnet vistas hemma. Är föräldrarna inte sammanboende fördelas den totala 

avgiften lika och faktureras båda föräldrarna.  

Underhållsstöd 2021-06-01, 18 kap. 20 § SFB: 

-Tom månaden då barnet fyller 11 år: 1673 kr/månad 

-Från och med månaden efter då barnet fyllt 11 år t om månaden då barnet 

fyller 15 år: 1823 kr/månad 

-Från och med månaden efter den då barnet har fyllt 15 år: 2223 kr/månad 

Korttidsvistelse utanför hemmet, 9 § p.6 LSS 
Avgift för måltider och förbrukningsmateriel (toapapper, tvål, servetter etc) i 

samband med korttidsvistelse: 

• Barn och ungdomar upp till 21 år: 75 kr/dygn 

• Vuxna från 21 år:110 kr/dygn 

Korttidstillsyn, 9 § p.7 LSS (för skolungdom över 12 år utanför det egna 

hemmet i anslutning till skoldagen samt under lov) 

Avgifter för måltider och förbrukningsmateriel (toapapper, tvål, servetter 

etc) i samband med korttidstillsyn: 

• Heldag               75 kr 

• Frukost               11 kr 

• Lunch               35 kr 

• Kvällsmål/middag    35 kr 

• Mellanmål               10 kr 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, biträdande förvaltningschef 2021-04-12. 
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§ 102 Dnr 2021/00215  

Arkivreglemente för Västerbergslagens 
utbildningsförbund VBU 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Arkivreglemente för Västerbergslagens utbildningsförbund antas.  

2. Beslutet gäller under förutsättning att kommunfullmäktige i Ludvika 

kommun fattar motsvarande beslut. 

Ärendebeskrivning 

Direktionen för VBU beslöt 2021-04-15 § 33 att föreslå Ludvika och 

Smedjebackens kommunfullmäktige att anta arkivreglemente för VBU, 

daterat 18 februari 2021.  

Arkivreglementet har sin utgångspunkt i arkivlagen (1990:782) och 

arkivförordningen (1991:446) och förtydligar vad som gäller för VBU:s 

arkivhantering och arkivvård.  

Föreskrifter om arkiv måste antas av fullmäktige i samtliga ingående parter i 

kommunalförbundet. Kommunalförbundet är dock i övrigt sin egen 

arkivmyndighet i den mening att man som en kommun har tillsyn enligt 

arkivlagen. 

_____ 

Beslutsunderlag 

Arkivreglemente daterat den 18 februari 2021 

Arbetsutskottet 2021-05-25 § 60    
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Kommunal arkivvård 

Förutom de i arkivlagen och arkivförordningen intagna bestämmelserna om 

arkivvård gäller för den kommunala arkivvården inom Västerbergslagens 

utbildningsförbund följande reglemente. 

 
§ 1 Tillämpningsområde 

Reglementet gäller för Västerbergslagens utbildningsförbund (VBU). Med 

myndigheter avses i reglementet VBU:s direktion, direktionens utskott, 

kulturskolutskottet och VBU:s revisorer samt andra kommunala organ med 

självständig ställning. 

 
§ 2 Myndighetens arkivansvar 

Varje myndighet ansvarar för att dess arkiv vårdas enligt arkivlagen och på det 

sätt som framgår av paragraferna 4-10 i detta reglemente. 

 
§ 3 Arkivmyndighet 

VBU:s direktion är arkivmyndighet. 

Arkivmyndigheten utövar tillsyn över att VBU fullgör sina skyldigheter 

beträffande arkivbildningen och dess syften samt över arkivvården i VBU. 

Hos arkivmyndigheten ska finnas ett kommunarkiv. I VBU:s fall är 

kommunarkivet detsamma som Ludvika kommuns. 

Kommunarkivet ska vårda hos sig förvarat arkivbestånd samt främja arkivens 

tillgänglighet och deras användning i kulturell verksamhet och forskning. 

Arkivmyndigheten ger råd i arkivfrågor. 

 

§ 4 Redovisning av arkiv 

Varje myndighet ska redovisa sitt arkiv, dels genom information om vilka slag 

av handlingar som kan finnas och hur arkivet är organiserat (arkivbeskrivning), 

dels i en systematisk förteckning över de handlingar som förvaras i 

myndighetens arkiv (arkivförteckning). 

Arkivbeskrivning och arkivförteckning ska fortlöpande revideras. 

 

§ 5 Dokumenthanteringsplan 

Varje myndighet ska upprätta en plan som beskriver myndighetens handlingar 

och hur dessa hanteras (dokumenthanteringsplan). 
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§ 6 Rensning 

Handlingar som inte ska tillhöra arkivet ska fortlöpande rensas eller på annat 

sätt avskiljas från arkivhandlingarna. 

Rensningen ska genomföras senast i samband med arkivläggningen. 

 

§ 7 Bevarande och gallring 

Myndighet beslutar, efter samråd med arkivmyndigheten, om gallring av 

handlingar i sitt arkiv, såvida inte annat följer av lag eller förordning. Be- 

träffande arkiv som överlämnats till arkivmyndigheten, beslutar denna efter 

samråd med överlämnande myndighet. 

Handlingar som gallras ut, ska utan dröjsmål förstöras. 

 

§ 8 Överlämnande 

Arkivhandlingar som inte längre behövs för den löpande verksamheten hos 

myndighet kan, efter överenskommelse med arkivmyndigheten, överlämnas till 

kommunarkivet. 

Vid överlämnande av arkivhandlingar ska materialet vara rensat och ordnat 

enligt § 4 i detta reglemente. 

 
§ 9 Arkivbeständighet och arkivförvaring 

Handlingar, som ska bevaras, ska framställas med material och metoder som 

garanterar informationens beständighet. Används elektroniska databärare ska 

åtgärder vidtas så att informationen bevaras och är läsbar i framtiden, i den mån 

det inte är utgallringsbar information. 

Arkivhandlingar ska alltid förvaras betryggande under hela bevarandetiden. 

 

§ 10 Utlåning 

Utlåning av arkivhandlingar ska ske under sådana former att risk för skada eller 

förlust inte uppkommer. 

Förutsättning för utlån är att utlämnande kan ske enligt tryckfrihetsför- 

ordningens och offentlighets- och sekretesslagens bestämmelser. 

 
§ 11 Riktlinjer och regler för arkivhantering 

Förbundschefen är arkivmyndighetens operativa organ och ska utifrån 

reglementet meddela utförligare riktlinjer och regler om myndigheternas 

arkivvård och dokumenthantering. 

 

Bilaga: Kommentarer till arkivreglemente 
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Kommentarer till arkivreglemente 

Nedanstående punkter anknyter till motsvarande paragrafnummer i arkiv- 

reglementet. 

 
1 Tillämpningsområde 

Med självständig ställning avses att enheten drivs och fattar beslut självständigt. 

Ordförandeberedningar och utskott sorterar under direktionen. 

 
2 Myndighetens arkivansvar 

Myndigheten utser en arkivansvarig, som har till uppgift att bevaka 

arkivfrågorna och som svarar för kontakterna mellan direktion, personal 

och arkivmyndighet. 

Utöver arkivansvarig måste vanligtvis finnas en eller flera arkivredogörare som 

svarar för de praktiska arkivvårdande insatserna. 

 
3 Arkivmyndigheten 

Kommunstyrelsens arbetsuppgifter som arkivmyndighet fullgörs bland annat 

med hjälp av en särskild arkivfunktion, kommunarkivet. 

Tillsynen över myndigheterna bör ske genom återkommande besök hos 

myndigheterna. Genomförd tillsyn bör dokumenteras. 

Kommunarkivet består fysiskt av lokaler hos Region Dalarnas regionsarkiv. 

Kommunen har avtal med Regionen om såväl arkivförvaring som 

arkivservice. 

 
4 Redovisning av arkiv 

Arkivbeskrivningen ska visa myndighetens arbetsuppgifter och organisation 

från och med tidpunkten för senaste större omorganisation, arkivets struktur 

(huvudarkiv, delarkiv med mera) samt vilka gallringsregler som tillämpats. 

Arkivbeskrivningarna ska också upplysa om vem eller vilka som ansvarar för 

myndigheternas arkivvård. 

Syftet med arkivbeskrivningarna är att ge allmänhet, förtroendevalda och 

anställda den inledande orientering som krävs för att den mer detaljerade 

arkivförteckningen ska bli användbar. Beskrivningen ska vara kortfattad och 

uppställd på ett sätt, som gör den lätt för lekmannen att förstå. 

För att kommunens arkivbeskrivningar ska bli likformiga kommer genom 

arkivmyndighetens försorg en särskild instruktion att utarbetas. 

Arkivförteckningen är en förteckning över de handlingar som ingår i 

myndighetens arkiv. Syftet med förteckningen är dels att möjliggöra sökning 



Datum 

2021-01-28 

Diarienummer 

xxx 

Sida 

5(6) Västerbergslagens utbildningsförbund 

Arkivreglemente för Västerbergslagen utbildningsförbund 

 

 

 
 
 

 

och åtkomst av specifika handlingar, dels fixera arkivet och därmed minska 

risken för att handlingar försvinner. 

Varje myndighet ansvarar för att arkivbeskrivning och arkivförteckning 

upprättas. Saknar myndighet eget kunnande får man genom externa uppdrag se 

till att arbetet blir utfört. 

 
5 Dokumenthanteringsplan 

Dokumenthanteringsplanen syftar till en effektiv dokumentstyrning. Planen ger 

en översikt, en möjlighet till kontroll samt ökar möjligheterna till insyn i 

myndigheternas verksamhet. 

Varje myndighet ska upprätta dokumenthanteringsplaner som redovisar 

samtliga handlingar (framställningar i skrift eller bild, men även upptagningar 

eller annat som kan förstås endast med hjälp av teknisk utrustning), med regler 

för bland annat bevarande och gallring samt den övriga praktiska hanteringen. 

Förutom gallringsfrister anger dokumenthanteringsplanen förvaringsplats, 

sorteringsordning, tidsfrister för avställning till kommunarkiv samt 

informationsbärare. 

 
6 Rensning 

Rensning innebär att icke allmänna handlingar förstörs. 

Rensning ska utföras av person med god kännedom om handlingars betydelse 

för förståelsen av ärendet. Rensning bör ske så snart ärendet avslutats. 

Icke allmänna handlingar som inte har rensats före arkivläggningen blir 

allmänna handlingar och kan inte rensas i efterhand. 

 
7 Bevarande och gallring 

Gallring innebär att allmänna handlingar förstörs eller att uppgifter som ingår i 

upptagning, utplånas. Särskilda föreskrifter om bevarande eller gallring kan 

finnas i lag eller förordning. 

Att en handling ska bevaras innebär att den sparas för framtiden. Att gallra 

innebär att förstöra allmänna handlingar eller uppgifter i allmänna handlingar 

eller vidta andra åtgärder med handlingarna som medför: 

- förlust av betydelsebärande data, 

- förlust av möjliga sammanställningar, 

- förlust av sökmöjligheter, eller 

- förlust av möjligheter att bedöma handlingarnas autenticitet (äkthet) 

Som gallring räknas därför även till exempel att överföra information från en 

databärare till en annan (till exempel att skriva ut elektroniska handlingar på 

papper eller att exportera information ur ett IT-system). 
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Följande slag av handlingar får inte gallras. 

- handlingar som kan behövas för allmänhetens insyn i myndigheters 

verksamhet, 

- handlingar som kan behövas för kommunens förvaltning eller framtida 

utredningar, 

- handlingar som kan ha rättslig betydelse, 

- handlingar som är av värde för framtida forskning. 

 

8 Överlämnande 

Myndigheten svarar för att material som överlämnas till arkivmyndigheten är 

rensat och ordnat enligt vad som krävs i arkivreglementet 4 §. 

Om en myndighet har upphört och dess verksamhet inte har förts över till 

annan myndighet inom kommunen, ska arkivet överlämnas till 

arkivmyndigheten inom tre månader. Från detta kan förbundsmedlemmarn 

besluta om undantag. 

Överlämnande av arkivhandlingar till exempel myndighet utanför kommunen 

kräver stöd av lag eller särskilt beslut av kommunfullmäktige. 

 
9 Arkivbeständighet och arkivförvaring 

Arkivlokal skall vara skyddad mot fukt och vatten samt mot brand inom och 

utom lokalen. Lokalen ska vidare ge skydd mot stöld och olaga intrång. 

 
10 Utlåning 

Arkivhandlingar får lånas ut för tjänsteändamål till annan myndighet. 

Handlingar som är utlånade anses vara förvarade hos den utlånande 

myndigheten, som därmed också ansvarar för dem. Kopior kan i de flesta fall 

användas istället för originalhandlingar, som inte bör utsättas för onödigt 

slitage. 

 
11 Riktlinjer och regler 

Förbundsdirektionen bör i sitt arbete använda de råd som utfärdas i 

samarbete mellan Riksarkivet och Sveriges Kommuner och Regioner. 
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§ 103 Dnr 2020/00097  

Motion (M) - Sommarskola för feriearbetande ungdomar 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Motionen anses besvarad. 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige beslöt 2020-02-24 § 11 att remittera motionsskrivelse 

från Karin Winqvist (M) gällande sommarskola för feriearbetande ungdomar 

till familje- och utbildningsnämnden för yttrande. 

I motionen yrkas att: 

- De kommunala feriearbetena kombineras med sommarskola för de 

ungdomar som vill förbättra sina betyg och speciellt för dem som inte 

har godkända betyg i svenska/svenska som andra språk, matematik eller 

engelska. 

- De kommunanställda som handleder feriearbetande får särskild 

utbildning samt ersättning. 

- Feriearbetena ses som en introduktion till arbetslivet. 

- Utvärdering för alla feriearbetande görs efter arbetsperiodens slut 

tillsammans med handledare. 

Motionen har varit remitterat till familje- och utbildningsnämnden och VBU 

för yttrande. 

Familje- och utbildningsnämnden 

Familje- och utbildningsnämndens beslut 2020-10-08 § 60: 

- Familje- och utbildningsnämnden har svarat på motionen utifrån 

förvaltningens ansvarsområde, det vill säga grundskolan.  

- Nämnden anser att motionen även berör personalavdelningen och 

gymnasieskolan VBU.  

- Nämnden är enig om att yttrandet godkänns och lämnas vidare till 

kommunstyrelsen. 

Yttrande 

Familje- och utbildningsförvaltningen har genomfört lovskola vid 

Bergaskolan under de senaste läsåren. Under läsåret 2019/2020 hade 

lovskolan över 30 deltagare på höstlov, sportlov och påsklov.  

Upplägget ligger väl i linje med de krav som ställs på lovskola från 

Skolverket. Faktum är att upplägget på Bergaskolan erbjuder elever i årskurs 

8 och 9 lovskola motsvarande 100 timmar under två läsår. Kravet från 

Skolverket är minst 50 timmar under samma tid. Bergaskolan erbjuder 
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dessutom eleverna 50 timmar lovskola redan i årskurs 7. En elev i 

Smedjebackens kommun erbjuds möjlighet att gå på lovskola 150 timmar 

under sina tre år på högstadiet. Det är omfattande satsning från skolans sida, 

men det är också en värdefull investering i våra ungdomars utbildning och 

framtid.  

Lovskolan är dels frivillig, men även att betrakta som en obligatorisk insats 

för elever som behöver mer tid för att klara kunskapskraven i skolämnena. 

Vid behov fattar rektor i samförstånd med vårdnadshavare beslut om att 

elever ska delta på lovskolan som en insats för att höja meritvärdet och 

förbättra sina möjligheter att bli antagna till gymnasieskolan.  

Lovskolan arrangeras av rektor och behöriga lärare som får extra ersättning 

för att arbeta på loven. Samtliga mentorslärare är dessutom delaktiga i 

arbetet med att uppmuntra och motivera eleverna att delta vid lovskolan. 

Lovskolan har varit mycket betydelsefull för de elever som deltagit vid den.  

Förvaltningen betraktar således lovskoleverksamhet som mycket värdefullt, 

men ställer sig ändå tveksamma till motionen om sommarskola för 

feriearbetande ungdomar. Det beror framför allt på tre faktorer.  

När eleverna går på sommarlov lämnar de skolan mentalt. Det är svårt att få 

elever att anmäla sig till sommarlovsskola. Bergaskolan tog in anmälningar 

till sommaren 2020 och fick då endast 10 intresserade elever vilket är en 

tredjedel av elevantalet som anmälde sig till lovskolorna som genomfördes 

under läsåret.  

När skolan slutat för läsåret är betygen redan satta för den terminen och 

resultatet av lovskolan kommer således eleverna tillgodo först nästa läsår. 

Detta gör att lovskola för årskurs 9 är extra problematiskt att genomföra 

eftersom de betyg som eleverna söker på till gymnasiet måste ändras i 

efterhand.  

Lärarna har andra viktiga arbetsuppgifter veckan efter att eleverna slutat 

skolan. Det innebär att lovskoleverksamheten ställs mot systematiskt 

kvalitetsarbete, institutionsarbete och planering inför hösten. Att driva 

lovskola efter skolavslutningen påverkar alltså verksamhetskvaliteten 

negativt på ett helt annat sätt än under övriga lov. 

I övrigt ställer sig förvaltningen även tveksam till hur det påverkar 

skolverksamheten om kommunen inför arvoderad skolgång på sommaren, 

vilket blir resultatet av motionens punkt 1. Det är omöjligt att veta exakt hur 

möjligheten att studera på sommarskola med lön påverkar den ordinarie 

skolan, men det kan tänkas att motivationen att anstränga sig under det 

ordinarie skolåret minskar när elever vet att de kan komplettera uteblivna 

resultat med ”studier med lön” under lovskola på sommaren. Kort sagt ser 
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förvaltningen en risk att eleverna blir lite mindre motiverade under ordinarie 

skolår om man kan studera och få lön på sommaren.   

Familje- och utbildningsförvaltningen är nöjd med sitt nuvarande upplägg på 

lovskola och ser olika svårigheter med att genomföra lovskola på sommaren 

enligt förslaget i motionen. Förvaltningen vill därför fortsätta med, samt 

finslipa det nuvarande upplägget med lovskola på höstlov, sportlov och 

påsklov.    

VBU:s yttrande 

VBU:s arbetsutskott beslutade 2020-11-19 § 86 att avge följande yttrande: 

VBU har ingen annan uppfattning än det yttrande som har lämnats från 

familje- och utbildningsnämnden. Tjänstemän närmast verksamheten har den 

bästa insynen och kännedomen om organisation och lokala förutsättningar 

inom det område som motionen har riktat sina frågor. VBU:s generella 

hållning är att alla elever ska få det stöd som eleven har rätt till och att 

stödinsatser bör och kan se olika ut under grundskoletiden. 

_____ 

Beslutsunderlag 

Motion sommarskola (M) 

Familje- och utbildningsnämnden § 60  

VBU:s arbetsutskott § 86 

Arbetsutskottet 2021-05-25 § 61     
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§ 60 Dnr 2020/00095  

 Sommarskola för feriearbetande ungdomar - motion 
(m) 

Familje- och utbildningsnämndens beslut 

Familje- och utbildningsnämnden har svarat på motionen utifrån 

förvaltningens ansvarsområde, det vill säga grundskolan.  

Nämnden anser att motionen även berör personalavdelningen och 

gymnasieskolan VBU.  

Nämnden är enig om att yttrandet godkänns och lämnas vidare till 

kommunstyrelsen.    

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige beslöt 2020-02-24 § 11 att remittera motionsskrivelse 

från Karin Winqvist (M) gällande sommarskola för feriearbetande ungdomar 

till familje- och utbildningsnämnden för yttrande. 

I motionen yrkas att: 

- De kommunala feriearbetena kombineras med sommarskola för de 

ungdomar som vill förbättra sina betyg och speciellt för dem som inte 

har godkända betyg i svenska/svenska som andra språk, matematik 

eller engelska. 

- De kommunanställda som handleder feriearbetande får särskild 

utbildning samt ersättning. 

- Feriearbetena ses som en introduktion till arbetslivet. 

- Utvärdering för alla feriearbetande görs efter arbetsperiodens slut 

tillsammans med handledare. 

Familje- och utbildningsnämnden beslöt 2020-04-02 § 27 att godkänna 

förvaltningschef Maria Ronstens yttrande och skicka det till 

kommunfullmäktige. 

Kommunstyrelsen har därefter vid sitt sammanträde 2020-09-08 § 133 

beslutat att återemittera motionen till familje- och utbildningsnämnden för 

ytterligare handläggning. Därmed har ett nytt yttrande upprättats: 
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Yttrande 

Familje- och utbildningsförvaltningen har genomfört lovskola vid 

Bergaskolan under de senaste läsåren. Under läsåret 2019/2020 hade 

lovskolan över 30 deltagare på höstlov, sportlov och påsklov.  

Upplägget ligger väl i linje med de krav som ställs på lovskola från 

Skolverket. Faktum är att upplägget på Bergaskolan erbjuder elever i årskurs 

8 och 9 lovskola motsvarande 100 timmar under två läsår. Kravet från 

Skolverket är minst 50 timmar under samma tid. Bergaskolan erbjuder 

dessutom eleverna 50 timmar lovskola redan i årskurs 7. En elev i 

Smedjebackens kommun erbjuds möjlighet att gå på lovskola 150 timmar 

under sina tre år på högstadiet. Det är omfattande satsning från skolans sida, 

men det är också en värdefull investering i våra ungdomars utbildning och 

framtid.  

Lovskolan är dels frivillig, men även att betrakta som en obligatorisk insats 

för elever som behöver mer tid för att klara kunskapskraven i skolämnena. 

Vid behov fattar rektor i samförstånd med vårdnadshavare beslut om att 

elever ska delta på lovskolan som en insats för att höja meritvärdet och 

förbättra sina möjligheter att bli antagna till gymnasieskolan.  

Lovskolan arrangeras av rektor och behöriga lärare som får extra ersättning 

för att arbeta på loven. Samtliga mentorslärare är dessutom delaktiga i 

arbetet med att uppmuntra och motivera eleverna att delta vid lovskolan. 

Lovskolan har varit mycket betydelsefull för de elever som deltagit vid den.  

Förvaltningen betraktar således lovskoleverksamhet som mycket värdefullt, 

men ställer sig ändå tveksamma till Karin Winqvists motion om 

sommarskola för feriearbetande ungdomar. Det beror framför allt på tre 

faktorer.  

När eleverna går på sommarlov lämnar de skolan mentalt. Det är svårt att få 

elever att anmäla sig till sommarlovsskola. Bergaskolan tog in anmälningar 

till sommaren 2020 och fick då endast 10 intresserade elever vilket är en 

tredjedel av elevantalet som anmälde sig till lovskolorna som genomfördes 

under läsåret.  

När skolan slutat för läsåret är betygen redan satta för den terminen och 

resultatet av lovskolan kommer således eleverna tillgodo först nästa läsår. 

Detta gör att lovskola för årskurs 9 är extra problematiskt att genomföra 

eftersom de betyg som eleverna söker på till gymnasiet måste ändras i 

efterhand.  

Lärarna har andra viktiga arbetsuppgifter i veckan efter att eleverna slutat 

skolan. Det innebär att lovskoleverksamheten ställs mot systematiskt 
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kvalitetsarbete, institutionsarbete och planering inför hösten. Att driva 

lovskola efter skolavslutningen påverkar alltså verksamhetskvaliteten 

negativt på ett helt annat sätt än under övriga lov. 

I övrigt ställer sig förvaltningen även tveksam till hur det påverkar 

skolverksamheten om kommunen inför arvoderad skolgång på sommaren, 

vilket blir resultatet av punkt 1 i Karin Winqvists motion. Det är omöjligt att 

veta exakt hur möjligheten att studera på sommarskola med lön påverkar den 

ordinarie skolan, men det kan tänkas att motivationen att anstränga sig under 

det ordinarie skolåret minskar när elever vet att de kan komplettera uteblivna 

resultat med ”studier med lön” under lovskola på sommaren. Kort sagt ser 

förvaltningen en risk att eleverna blir lite mindre motiverade under ordinarie 

skolår om man kan studera och få lön på sommaren.   

Familje- och utbildningsförvaltningen är nöjd med sitt nuvarande upplägg på 

lovskola och ser olika svårigheter med att genomföra lovskola på sommaren 

enligt förslaget i motionen. Förvaltningen vill därför fortsätta med, samt 

finslipa det nuvarande upplägget med lovskola på höstlov, sportlov och 

påsklov.  

 

 

Beslutsunderlag 

- Protokollsutdrag FUN Au 2020-09-24 § 140      

- Motion sommarskola  
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VBU:s arbetsutskott 2020-11-19 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 
 

 
 
 
 
AU § 86 Dnr 2020/157         61 

 

Motion sommarskola 

 

Beslut 
 
Arbetsutskottet godkänner förslag till svar. 
 
 

Beskrivning av ärende 
 
Kommunfullmäktige i Smedjebacken har remitterat en motion från Karin Winqvist (M) 
angående sommarskola. 
 
Moderaterna i Smedjebacken har lämnat in en motion till kommunfullmäktige som 
handlar om sommarskola. Kommunfullmäktige remitterade motionen till familje- och 
utbildningsnämnden för yttrande. FUN anger i sitt yttrande att även VBU bör yttra sig 
om motionen.  
Motionsskrivelsen remitteras till VBU för yttrande. 
 
Förslag till svar: 
VBU har ingen annan uppfattning än det yttrande som har lämnats från Familje- och 
utbildningsnämnden. Tjänstemän närmast verksamheten har den bästa insynen och 
kännedomen om organisation och lokala förutsättningar inom det område som mot-
ionen har riktat sina frågor. VBU:s generella hållning är att alla elever skall få det stöd 
som eleven har rätt till och att stödinsatser bör och kan se olika ut under grundskole-
tiden. 
 
___ 
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 Kommunfullmäktige 

Motion (M) - Ung inom omsorgen, feriejobb hela året 

Förslag till beslut 

Motionen Ung inom omsorgen, feriejobb hela året, avskrivs.  

Ärendebeskrivning 

Moderaterna har meddelat att de väljer att återta motionen Ung inom 

omsorgen – feriejobb hela året.   

Beslutsunderlag 

Motionsskrivelse 

Meddelande om återtagande  
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§ 104 Dnr 2021/00259  

Årsredovisning 2020 Västerbergslagens 
Samordningsförbund - Finsam 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Västerbergslagens Samordningsförbunds styrelse beviljas ansvarsfrihet för 

verksamhetsåret 2020. 

Ärendebeskrivning 

Från Västerbergslagens Samordningsförbund, Finsam föreligger 

årsredovisning för 2020.  

Finsams revisorer tillstyrker att styrelsen och dess ledamöter beviljas 

ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020. 

_____ 

Beslutsunderlag 

Årsredovisning 2020 Finsam 

Revisionsberättelse 

Revisionsrapporter KPMG och Freveko AB 

Arbetsutskottet 2021-05-25 § 62    
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§ 85 Dnr 2020/00285  

Antagande - detaljplan för del av Smedjebacken 3:1, 
Vattenparken 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Detaljplan för del av Smedjebacken 3:1, vattenparken antas. 

Ärendebeskrivning 

Miljö- och byggnadsnämnden beslöt 2021-04-07 § 32 att godkänna 

granskningsutlåtande och antagandehandling gällande detaljplan för del av 

Smedjebacken 3:1 och överlämna planförslaget till kommunfullmäktige för 

antagande. 

Detaljplanen har varit tillgänglig för granskning under tiden 15 februari till 

och med den 8 mars 2021. Granskningsutlåtande har upprättats. Sammanlagt 

har tre yttranden inkommit, vilka har tillmötesgåtts med mindre ändringar i 

planhandlingarna.  

Syftet med detaljplanen är att anlägga en spillvattenvåtmark för rening av 

utgående avloppsvatten från reningsverket och som ska vara tillgänglig för 

allmänheten och utgöra en pedagogisk naturbiotop för vattenvård. 

Detaljplanen syftar också till att klarlägga våtmarkens utsträckning och 

säkerställa användningen. Våtmarken ska så småningom implementeras i 

reningsverkets reningsprocess då nytt tillstånd för reningsverket söks. 

Planförslaget bedöms vara förenligt med Smedjebackens kommuns 

översiktsplan och upprättas med standardförfarande. 

Miljö- och byggkontoret har gjort en undersökning av betydande 

miljöpåverkan för aktuell detaljplan. Bedömningen är att miljöpåverkan inte 

kan antas bli så betydande att en strategisk miljöbedömning enligt 6 kap. 

miljöbalken har behövt göras. Länsstyrelsen delade kommunens bedömning 

enligt samrådsyttrande.     

_____ 

Beslutsunderlag 

Miljö- och byggnadsnämnden 2021-04-07 § 32 

Antagandehandlingar; Planbeskrivning, granskningsutlåtande, plankarta 

Samhällsbyggnadsutskottet 2021-04-27 § 44 

 



 

PLANBESKRIVNING 
Detaljplan för 

Del av SMEDJEBACKEN 3:1, Vattenparken 

Smedjebackens kommun, Dalarnas län 
 

 

 
ANTAGANDEHANDLING 

Standardförfarande 
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INNEHÅLL 

 

INLEDNING  

Planens syfte och huvuddrag, Förenlighet med miljöbalken 3 

PLANDATA  

Lägesbestämning och areal, Markägarförhållanden 4 

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN  

Uppdrag, Förstudie, Översiktsplan, Detaljplaner 5 
Riksintresse, Behov av miljöbedömning, Ställningstagande 6 

PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR  

Kulturmiljö 6 
Naturmiljö, Friluftsliv, Bebyggelse, Miljömål, Risk- och miljöfaktorer 7 
Ledningar, Trafik, Mygg, Lukt 8 
Påverkan på väg 635 9 
Geotekniska förhållanden, Miljökvalitetsnormer för vatten 10 
Grundvatten 11 

PLANFÖRSLAG  

Mark och vegetation 11 
Utformning 12 
Illustrationsbilder 13 
Illustrationsbilder, Drift och underhåll 14 
Rensning, Bebyggelse, Lokalklimat, Principskiss 15 
Trafik och vägar, Strandskydd 16 
Konsekvenser och avvägningar 17 

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING  

Organisatoriska frågor, Genomförandetid, Huvudmannaskap 17 
Ansvarsfördelning, Avtal 17 
Fastighetsrättsliga frågor, Ekonomiska frågor, Tekniska utredningar 18 
  
  

PLANKARTA bilaga 

 

 

MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN  

Planförslaget har upprättats av Miljö- och byggkontoret, Smedjebackens kommun, genom 
fysisk planerare Barbro Halvarsson. Planförslaget har handlagts av Barbro Halvarsson och 
byggadministratör Annelie Tjernström. Medverkat har också miljö- och byggchef Gunilla 
Skoog, mätningsingenjör Clas Westlund, byggnadsinspektör Christer Eriksson, GIS-
samordnare Åsa Lundin, VA-ingenjör Martina Andersson och VA-chef Tommy Norgren 
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INLEDNING  

Denna planbeskrivning utgör en del av handlingarna till detaljplan för del av 
SMEDJEBACKEN 3:1, Vattenparken, Smedjebackens kommun. Detaljplanen handläggs 
med standardförfarande utan program, där samråd och granskning hålls innan planförslaget 
kan antas av kommunfullmäktige.  

 

 

Planprocess med standardförfarande utan planprogram.  

Detaljplanen består av en plankarta med bestämmelser som blir juridiskt bindande när pla-
nen vunnit laga kraft. Till planen hör också planbeskrivning och genomförandebeskrivning. 
Dessa ska vara vägledande för förståelsen och tolkningen av planen men har inte i sig 
någon egen rättsverkan. På miljö- och byggkontoret finns också grundkarta (2021), 
checklista-undersökning (2019-07-13), fastighetsförteckning (2021), geoteknisk 
undersökning (2019), PM som beskriver våtmarken (2019-06-04), förstudie (2019), 
översiktlig grundvattenutredning (2020-12-21), utredning om påverkan på väg 635 (2020-11-
26)  att ta del av för den som så önskar.  

Detaljplanen upprättas enligt den planprocess som styrs av plan- och bygglagen (PBL 
2010:900). 

PLANENS SYFTE BAKGRUND OCH HUVUDDRAG  

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. Syftet är också att parken ska vara tillgänglig för allmänheten 
och utgöra en pedagogisk naturbiotop för vattenvård. 

Förslaget bygger på att ett system skapas med inledande ”torra våtmarker” 
(översilningsängar) väster om väg 635 till vilka vattnet pulsas ut vartefter vattnet samlas upp 
och leds till permanent vattenfyllda områden, ”blöta våtmarker”, dammar med varierande 
djup. 

Projektet kommer att pågå fram till år 2024 och drivs av Wessman Barken Vatten & 
Återvinning AB (WBAB). Det ingår som en del i ett stort EU-projekt, LIFE 15 IP SE 015 Rich 
Waters. Inom EU-projektet samarbetar WBAB med Västerås stad, Mälarenergi AB och 
Uppsala kommun som också planerar att anlägga liknande våtmarksparker. 

 

FÖRENLIGT MED 3, 4 OCH 5 KAP. MB (Miljöbalken) 

3 kap. MB behandlar grundläggande bestämmelser för hushållning med mark och vatten, 
d.v.s. riksintressen. Det föreslagna planområdet omfattas av riksintresse för friluftsliv som 
främst gäller Barkensjöarna och Strömsholms kanal (3 kap 6§ MB). Planområdet omfattas av 
tre stödberättigade jordbruksblock. 

4 kap. MB behandlar riksintressen för geografiskt bestämda områden, som inte planområdet 
berörs av. 
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5 kap. MB behandlar miljökvalitetsnormer som föreskriver om viss lägsta miljökvalitet för 
mark, vatten, luft eller miljön i övrigt inom ett geografiskt område.  

Det finns idag inga indikationer på att gällande miljökvalitetsnormer överskrids eller riskerar 
att överskridas inom områden som kan komma att beröras eller påverkas av aktuell 
planläggning. 

PLANDATA 

Lägesbestämning och areal 
Föreslaget planområde omfattar en del av fastigheten SMEDJEBACKEN 3:1, är cirka 5 ha 
stort och ligger vid sjön Norra Barken öster om Smedjebackens tätort. Planområdet gränsar 
mot befintligt reningsverk. Avståndet till Smedjebackens centrum är ca 1,3 km. 

Området avgränsas i öster av en strandpromenad utmed sjön Norra Barkens strand, i söder 
av reningsverket, i väst av intilliggande detaljplan för en ny förskola. Norr om planområdet 
fortsätter åkrar. 

Markägarförhållanden 

Planområdet ligger på fastigheten SMEDJEBACKEN 3:1 som ägs av Smedjebackens 
kommun. I söder går plangränsen i fastighetsgräns för FÖRRÅDET 2 som ägs av Barken 
Vatten & Återvinning AB. Marken norr om reningsverket arrenderas idag av Barken Vatten & 
Återvinning AB. 

     
Markägarförhållanden. Föreslaget planområde streckad röd linje 
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TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 

Uppdrag  

Miljö- och byggkontoret fick i uppdrag av miljö- och byggnadsnämnden 2019-09-24 att 
upprätta detaljplan för området. Planförslaget bedöms vara förenligt med Smedjebackens 
kommuns översiktsplan och upprättas med standardförfarande.  

Förstudie 
Den förstudie som WRS utfört och den geotekniska utredningen utförd av GEOSTRIX AB 
ligger till grund för planarbetet. 

Översiktsplan 
I översiktsplan för Smedjebackens kommun från 2018, formuleras ett av de övergripande 
målen att vi ska fortsätta att ligga i framkant i miljöarbetet och jobba för klimatsmart energi, 
miljövänliga transporter och minskade giftutsläpp. Kommunen och de kommunala bolagen 
ska vara goda miljöförebilder. 

I översiktsplanen omnämns vattenparken: ”I anslutning till Bylandets reningsverk planeras en 
vattenpark. Syftet är att öka kvävereningen, minska utsläpp av tungmetaller och organiska 
ämnen, samt utgöra ett filter för mediciner och smittämnen. Förhoppningen är också att 
kunna minska elanvändningen för filter och kemikalier i reningen. Parken ska vara tillgäng lig 
för allmänheten och utgöra en pedagogisk naturbiotop för vattenvård”.  

Området är utpekat som ett LIS-område (Landsbygdsutveckling i strandnära läge) i 
översiktsplanen som ett värdefullt rekreationsområde. 

Detaljplaner  

Föreslaget planområde är inte tidigare reglerat i form av planbestämmelser eller 
områdesbestämmelser. I söder överlappar planområdet en liten del av befintlig detaljplan 
från 1996 (Detaljplan för Herosfältet m.m), vilken anger allmän plats NATUR för det 
överlappade området och område för tekniska anläggningar, avloppsreningsverk (E). I väster 
gränsar planområdet till detaljplan för förskola i Moga, lagakraft 2019-01-10. 

 

Angränsande detaljplaner 
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Riksintresse för friluftsliv 
Smedjebackens kommun är rik på skogs- och sjönära miljöer samt är glest befolkad. Detta 
skapar naturliga förutsättningar för ett rikt och varierat friluftsliv. Barkensjöarna (Strömsholms 
kanal), som planområdet berörs av, erbjuder många möjligheter till båtliv och fritidsfiske för 
både invånare och turister och är ett utpekat riksintresse för friluftsliv, enligt 3 kap. MB. 

Förutsättningar för att områdets friluftsvärden ska bibehållas är att Barkensjöarnas arkipelag 
och strandområden bevaras och inte reduceras av bebyggelseexploatering, avverkning av 
strandskogar och holmar, nedläggning av jordbruksmarker samt ohämmad motorbåtstrafik. 
Kommunen har i översiktsplanen, gjort en avvägning mot riksintresset och bedömt att den 
delen av riksintresset som planområdet berörs av är lämpligt för landsbygdsutveckling i 
strandnära läge med rekreation som primär användning. Exploatering eller markanvändning 
som förhindrar eller försvårar områdets användning för rekreation bör inte komma till stånd.  

Vattenparken beskrivs som ett tätortsnära rekreationsområde och bedöms därmed inte 
påtagligt skada riksintresset. Ett plangenomförande bidrar till ett viktigt inslag för den 
tätortsnära rekreationen och därmed anses riksintresset vara tillgodosett. 

 

Behov av miljöbedömning 
Enligt PBL 4 kap 34 § och miljöbalken (MB) 6 kap 11 § ska en kommun, som upprättar eller 
ändrar en plan eller program som krävs i lag eller annan författning, göra en miljöbedömning 
av planen, programmet eller ändringen, om dess genomförande kan antas medföra betydan-
de miljöpåverkan. Syftet är att integrera miljöaspekter i planeringens tidiga skeden så att en 
hållbar utveckling främjas. Kommunen ska i en undersökning avgöra om genomförandet av 
planen kan antas medföra en betydande miljöpåverkan eller inte, och om så är fallet, ska en 
miljökonsekvensbeskrivning upprättas.  

 

Ställningstagande 
Kommunen har bedömt att miljöpåverkan inte kan antas bli så betydande att en strategisk 
miljöbedömning enligt 6 kap. miljöbalken behöver göras. Länsstyrelsen delar kommunens 
bedömning att detaljplaneförslaget inte innebär betydande miljöpåverkan enligt 
samrådsyttrande. 
 

PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR 

Kulturmiljö  

Kulturhistoria  

Området som ”våtmarksparken” anläggs på kallas ”Skinnar Jons Hage”,  hag- och 
åkerområdet mellan nuvarande fotbollsplan (Moga Gärde-Munktäkta) och den planerade 
våtmarken. Bylandet  kallas  hela området och börjar vid Herosudden och sträcker sig fram 
till ”Rökolebacken”, vid nuvarande Jobsbovägen. 

Tvättstugor var vanliga i området nere efter sjön och några finns kvar. Även båtplatser och 
fiskestugor har funnits. Några grunder finns kvar. Marken tillhörde tidigare aktiva jordbruks-
hemman inom Norrbärke Kyrkby och har nyttjats för djurhållning och som åkermark för 
bönderna i By under historisk tid.   

De sista ladorna i området revs när nya sträckningen av riksvägen skulle byggas i början på 
1990-talet. Första vattenanläggningen som byggdes år 1967 var Bylandets reningsverk samt 
senare kommunens tekniska serviceförråd/kontor  och garage år 1972. I samband med detta 
revs de kvarvarande bostäderna och uthusen som fanns i området. 
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Fornlämningar och kulturmiljöintressen  

Inga noteringar finns i berörda myndigheters offentliga databaser på forn- eller 
kulturlämningar. 

Naturmiljö och friluftsliv 

Naturmiljö  

Marken inom planområdet utgörs av åkermark och förefaller flack. Från planområdets västra 
gräns till östra ner mot sjön är höjdskillnaden 8 meter. Skogsstyrelsen redovisar inga 
naturvärden inom planområdet i sin databas. I norra delen av planområdet öster om väg 635 
finns ett stort dike som avvattnar Stenbäcken som är ett bostadsområde ungefär 500 meter 
nordväst om planområdet. Diket har sitt utlopp i sjön Barken. Ett dike som för det mesta är 
torrlagt finns på västra sidan av väg 635. Dispensansökan för omgrävning av båda dikena är 
inlämnad till Länsstyrelsen. Inom planområdet finns tre stödberättigade jordbruksblock. 

Friluftsliv 

Med stöd av miljöbalken kapitel tre är sjön Barken ett utpekat riksintresseområde för 

friluftslivet som inte påtagligt får skadas.  

Gång- och cykelvägen som följer Barkens strand öster om planområdet är ett viktigt 
friluftsstråk för den tätortsnära rekreationen. Den utgör också en länk mellan byarna på 
Barkens norra sida och Smedjebacken. Det är en mycket attraktiv och vacker väg som också 
har belysning. 

En viktig del i utformning av våtmarken är att den ska tillföra gestaltningsvärden och bli 
attraktiv för rekreation. De vallar som läggs upp från gång- och cykelvägen vid Barken är 
satta så lågt som möjligt och försedda med långa flacka slänter där vissa ges kontakt med 
befintlig GC-väg. Våtmarken bedöms smälta väl in landskapet och bli lätt tillgänglig för 
besökare. Området idag utgörs av igenväxande åker med högvuxet gräs, sly och självsådda 
träd. Med våtmarken kommer landskapet bli mer attraktivt. 

Bebyggelse 

Inom reningsverkets område söder om planområdet finns både byggnader och olika 
anläggningar i form av cisterner, bassänger, rötkammare och liknande. Närmaste 
bostadshus ligger 300 meter från planområdet, flerfamiljshus i Moga-området och ett 
vårdhem. Förskolan som ligger c:a 100 meter från planområdet tas i drift under 2021. 
Skolgården ligger i anslutning till översilningsytan i planområdets västra gräns. Den delen av 
våtmarken blir inhägnad. 

Miljömål 

Projektet bidrar till miljömålen myllrande våtmarker, ingen övergödning och ett rikt växt- och 
djurliv. 

Risk- och miljöfaktorer  

Översiktligt identifierade riskfaktorer  

Planområdet berörs av högsta beräknade flöde, de så kallade 1000-årsflödet. 100- och 200 
års flöden ligger utanför planområdet.  

Insatstiden för räddningstjänsten beräknas understiga 10 minuter. Inga kända problem på 
grund av luftkvaliteten finns för planområdet. I direkt anslutning söder om planområdet ligger 
reningsverket vilket gör att planområdet ibland kan vara utsatt för lukt. 

Området är inte beläget inom känt högriskområde för markradon. 
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Ingen förorenad mark förväntas finnas inom området men eftersom åkrarna har brukats 
under flera hundra år, kan det inte uteslutas att kemiska bekämpningsmedel under någon 
period har använts. Massor som grävs upp ska återanvändas på området. Vatten på 
översilningen och i dammar ska avrinna på ytan och inte infiltrera. Vallar som byggs upp ska 
göras täta så att vatten inte infiltrerar. Vattenparken påverkar därför inte spridning av 
eventuella bekämpningsmedel och provtagning bedöms inte behövas. 

Väg 635 är ingen rekommenderad led för farligt gods. 

Planområdet berörs inte av kraftledning i stam- eller regionnätet. 

El-ledning 

Längs östra sidan av planområdet finns en markförlagd starkströmsledning som kommer att 
flyttas och förläggas utanför planområdet, på östra sidan om gång- och cykelvägen. 

VA-ledningar 

Inom planområdet finns va-ledningar, en tryckledning för spillvatten via sjöledning in och ner 
mot reningsverket. Spillvatten självfallsledning från bostadsområden norr om planområdet.  

Tele-ledning 

Väster om väg 635 har Skanova (Telia Company) AB markförlagd ledning som är inlagd på 
grundkartan. Utformningen av vallar på översilningsytan kommer att anpassas efter 
ledningen så att den inte påverkas och kan vara kvar i befintligt läge. Ledningen ligger 
utanför planområdet men kabelanvisning måste begäras innan markarbeten påbörjas. 

Trafik 

Trafikmatning till avloppsreningsverket sker idag via två in- och utfarter med anslutning till 
Frejgatan. Våtmarksanläggningen ska trafikeras via befintliga anslutningar. 
 
Mygg 

Våtmarken utformas så att inga kläckningsmiljöer för stickande mygg bildas. I översilningens 
snabbt växlande vattenregim hinner inga mygglarver utvecklas. Övriga ytor i våtmarken 
utformas som permanent vatten. I dessa vattenmiljöer kommer rovinsekter utvecklas, vilka är 
effektiva predatorer på mygglarver.  

Erfarenheter från andra spillvattenvåtmarker är att larverna aldrig utvecklas till myggor 
(imago) utan äts upp eller försvinner av annan anledning innan förpuppningsstadiet. De 
områden där det kommer att finnas permanenta vattenytor riskerar inte att få något problem 
med mygg. Översilningsytorna, som tidvis blötläggs och tidvis torrläggs, kommer inte heller 
att medföra problem då de torrläggs inom ett dygn.  

En förutsättning för att vidmakthålla våtmarken ”myggfri” är att en den sköts på ett sätt så att 
inga isolerade småvatten bildas. Översilningsängarna och överdämningskärren bör därför 
slås regelbundet för att förhindra uppkomst av tuviga och högväxta gräs. Skötseln säkerställs 
genom att en skötselplan upprättas. Tillsynsmyndighet hanterar eventuella klagomål. 
 
Lukt 

Risken för lukt är mycket liten, beroende på att vattnet redan är väl behandlat i reningsverket. 
Det vatten som pumpas till våtmarken ska således vara befriat från illaluktande gaser och 
merparten av organiskt material som i syrefria vatten kan ge upphov till luktproblem.  
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Påverkan på väg 635 

Enligt utredning om vattenparkens påverkan på väg 635 bedöms sammanfattningsvis 
bärigheten på väg 635 inte påverkas av vattenparken. På västra sidan av vägen är marken 
mycket stabil där vallen nedanför översilningen är placerad. Den består av hårt konsoliderad 
siltig lera på hårt packad siltig morän (pinnmo). Vallen är låg (ca 1,2 m ovan befintlig 
markyta) och uppbyggd av massor som grävs fram på plats. Ny tyngd tillförs således inte 
området. Sättningar av mark vid vägen bedöms således som uteslutna.  

Översvämning eller frysning av vägbana på grund av läckage av vatten från översilningen till 
vägen bedöms inte inträffa. Tillförseln av vatten från reningsverket går att reglera, vilket 
innebär att om det av någon anledning skulle bli ett stopp i ledningar under vägen upphör 
vatten att pumpas till översilningen. Maximalt reglerad vattenyta ligger på 108,8 m. Vallkrönet 
ligger på 109, 2 m vilket innebär att det finns en marginal. Risk för läckage av vatten från 
översilningen är förövrigt mycket liten, då vallar och genomföringar av ledningar kommer 
göras helt täta. Dammvallen är dessutom väl tilltagen, basen är >10 m bred och vallkrönet är 
3 m brett.  Tillstånd för att lägga ledning under väg kommer att sökas. Genomföring under 
vägen planeras på två platser, placeringen framgår av projekteringsförslaget. Den södra 
ledningen kommer att vara en trycksatt ledning och den norra en självfallsledning 
(dykarledning/stalp). Båda ledningarna planeras läggas 1,5 m under vägens yta. Denna 
fråga behandlas vidare i kommande tillståndsärende.   

Befintligt vägdike behålls nedanför översilningen. Detta dike samlar upp allt vatten som kan 

komma från områden ovanför vägen och kommer precis som idag föra vatten norrut mot 

befintligt dagvattendike.  

 
Tvärsektion översilningsytor väster om vägen. 

 
Tvärsektion dammar öster om vägen. 

 

Risk för halka på grund av kondens av fuktig luft på kall vägbana kan aldrig uteslutas, 

speciellt inte i sjönära vägavsnitt som det aktuella. Riskerna uppstår i samband med fuktig 

väderlek och plötsligt omslag till kallt väder med minusgrader. Våtmarken kan möjligen öka 

riskerna något genom att tillföra fukt till luften. Detta kan dock bara ske när översilningsytan 

och dammarna är is- och snöfria. 

Skötselytan för underhåll av vägen som föreslås i planen (E3), på östra sidan av väg 635 

säkerställer ett buffertområde mellan vägen och dammarna. Öppna vattenytor får inte 

förekomma inom 10 meter räknat från vägkant till vallkant mot damm/staket på vall. 

Skötselytan utgörs av grästäckt mark och är fritt från träd och större stenar. Underhåll för 

väghållning handlar således om slåtter av gräs och plogning. Detta bedöms vara fullt möjligt 

inom det i liggande förslag avsatta området. Om ytterligare ytor bör tas i anspråk innebär det 
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att ytor och volymer för våtmarken minskar vilket inte är önskvärt för våtmarkens renings-

funktion. 

På den västra sidan av väg 635 kommer inga dammar att anläggas men där byggs vallar 

längs vägen som också bidrar till högre trafiksäkerhet. På den östra sidan kommer vägarna 

närmast vägen som är avsedda för servicefordon vara avstängda för besökare. 

Det övergripande GC-vägnätet är väl utbyggt med två GC-vägar som är gena och därför inte 

lockar människor att gå eller cykla på väg 635 förbi den planerade vattenparken. Gång- och 

cykelväg av god standard finns för de boende i Vikersvik och Kuludden som ligger på östra 

sidan av väg 635. För de boende på västra sidan om väg 635, Marieberg och Stenbäcken 

har en gång- och cykelväg anlagts längs Jobsbovägen som tagits i bruk runt årsskiftet 2019-

2020. 

Vattenparken bedöms inte inverka menligt på trafiksäkerheten utan förväntas bli jämförbar 

med dagens situation.  

Geotekniska förhållanden 

Geostrix AB har utfört provgropsgrävning vid Bylandet i Smedjebacken, för att ge ett 
geotekniskt underlag i samband med projekteringen av våtmarksparken. Fältarbetet utfördes 
2018-10-30 och omfattade 9 st provgropar varav 7 st grävdes till cirka 1 meters djup. 
Groparna väster om väg 635 grävdes något djupare. Vid grävningen användes en 8 tons 
bandburen grävmaskin. 

De undersökta områdena utgörs av åkermark. 
Området för våtmarksparken i öster sluttar svagt 
mot öster/sydost. Väster om väg 635 är 
markytan flack. 

Resultatet av provgropsgrävningen för 
punkterna på östra sidan visar en relativt 
samstämmig bild av de övre jordlagrens 
stratigrafi. Under ett tunt mullskikt finns närmast 
därunder en mullhaltig silt som varierar i tjocklek 
mellan 0,1 - 0,3 m. Under denna finns siltjordar 
ned till mellan 0,7 - 0,9 m djup. Siltjordarna kan 
lokalt vara leriga och till och med ersättas av 
tunna lerskikt. De nedersta leden av silt är ofta 
varviga. Enstaka block eller stenar kan 
förekomma i siltjordens undre delar, särskilt där 

mäktigheten hos silten är begränsad. Området 
ligger inom normal grävbarhet enligt den 
översiktliga grävbarhetskartan. 

 

Miljökvalitetsnorm för vatten 

Den ekologiska statusen för Norra Barken bedöms vara måttlig medan den kemiska statusen 
i sjön klassificeras som uppnår ej god status enligt Vattenmyndighetens (VISS) klassning. 
Enligt VISS bedömning finns risk för att Norra Barken inte kommer att uppnå god ekologisk 
status 2021 och god kemisk status 2027, som nu är målet. Ett genomförande av detaljplanen 
förväntas förbättra möjligheterna för Norra Barken att uppnå miljökvalitetsnormerna. Metaller 
som mestadels är partikelbundna i avloppsvattnet filtreras av från avloppsvattnet i 
översilningen och byggs in i marken. Partikelburna metaller kan också sedimentera i 
dammarna där de till övervägande del ligger stabilt.  

Karta som visar jordarterna inom planområdet 
som är markerat med svart streckad linje.                                               
Blått fält är morän, gult fält är silt, blått med gula 
prickar är sandig morän. Källa: SGU                                             
Sveriges geologiska undersökning. 
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Att en ökning av metylering av kvicksilver skulle ske är inte relevant i sammanhanget. För det 
första innehåller avloppsvatten små mängder kvicksilver (<0,1 ug/l) och för det andra är 
miljön i våtmarken inte sådan att metylering av kvicksilver kan ske (metylering sker i 
organiskt belastade anaeroba miljöer). Organiska ämnen bryts ned i våtmarken. Det gäller 
även svårnedbrytbara ämnen såsom läkemedel och vissa hushållskemikalier. Risken för att 
metaller eller organiska giftämnen ackumuleras i växter och djur till skadliga nivåer är 
obefintlig i en våtmark. Däremot är det akvatiska livet i den näringsfattiga sjön Barken 
betydligt känsligare. Med våtmarken kommer risken för att tungmetaller och organiska 
giftämnen ska spridas och skada miljön att minska.  

Vid utloppet från våtmarken ska regelbunden provtagning ske och halter av olika 
föroreningar registreras. 

Grundvatten 

En översiktlig grundvattenutredning har utförts av Grundvatten- och avfallsteknik i Falun AB, 
2020-12-21. Här följer en sammanfattning från utredningen.  

Efter byggnationen av översilningsytor och dammar kommer grundvattennivån inom området 
att stiga. Inom översilningsytan väster om väg 635 kommer infiltrationen vara liten inom de 
ytor man behåller lera– och siltlagren. Bedömningen är att läckaget blir betydligt mindre än 1 
m³/dygn. Inom områdena där man ska ha vattenspegel blir läckaget betydligt större därför 
bör man täta botten genom att lägga på ett geomembran, för att undvika vatten i vägdike och 
vägöverbyggnad. 

Inom området där dammar ska anläggas öster om väg 635 kommer läckaget från dammarna 
bestämmas av grundvattenflödet i underliggande morän. Vår bedömning är att läckaget från 
dammarna kommer att bli i intervallet 1 - 2 m³/d och som max ca 3 m³/d. Det innebär att 
framtida läckage från dammar osv bedöms vara ca 0,1 % av tillförd vattenmängd, ca 3 000 
m³/d från reningsverket. Uppehållstiden för grundvattnet mellan dammarna 3 - 4 och till sjön 
Norra Barken har beräknats till ca 2 år.     

Eftersom det är den underliggande moränen som styr läckaget behövs det inte utföras några 
extra tätningar i botten på dammarna om de består av den morän som har beskrivits i de 
undersökningar som finns. Påträffas däremot lager med högre genomsläpplighet måste en 
tätning ske för att undvika urspolning.   

Det som kan hända är att man kan få diffusa grundvattenläckage mellan dammarna och 
Norra Barken om lera- siltlagren saknas eller att de är tunnare inom vissa områden.  

Grundvattennivån kommer att stiga inom området och troligtvis kommer tryckytan ligga över 
markytan inom vissa områden.      

Dammvallar bör utföras så att inget läckage förekommer under eller genom dem.    

 

PLANFÖRSLAG 

Mark och vegetation 

Planområdet är idag obebyggt och består till övervägande del av åkermark. Inom det 
planerade våtmarksområdet ska ett antal dammar omgivna av vallar anläggas. Det utgående 
renade avloppsvattnet från reningsverket leds ut till översilningsängarna och dammarna via 
tryckledningar. Dammarna ska förses med omgivande vattenväxter. När växtligheten har 
etablerat sig kommer de öppna vattenytorna att minska. Förutsättningarna för biologisk 
mångfald ökas markant.  
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Vallarna mellan dammarna på östra sidan om väg 635 kommer att utformas som gångvägar. 
En viss del blir körbar för fordon som behövs för skötsel. Dammarna kompletteras med 
växter. Avsikten är att skapa ett attraktivt grönområde. 

Utformning 
I området med planbestämmelse E1 kommer dammarna att anläggas där allmänheten har 
tillträde genom promenadstigar på de vallar som avskiljer de olika dammarna. Målet är att 
Vattenparken ska utvecklas till ett attraktivt utflyktsmål för promenader och rekreation. 

Det renade spillvattnet som idag går ut till recipient kommer istället att pumpas ut till 
översilningsängarna, område E2. Via en pumpstation kommer det tryckledningsledda 
spillvattnet gå under väg 635 och ledas ut i kanaler för att sedan spridas i marken och 
filtreras i den torra våtmarken. Spillvattnet samlas sedan upp igen och leds tillbaka under 
vägen och ut i dammarna på östra sidan. Hela det västra området kommer att vara avstängt 
för allmänheten med ett stängsel. Det är för att helt eliminera risken för smittöverföring av 
sjukdomsframkallande organismer men också för att inte få området nertrampat av 
människor och vilda djur som därigenom skulle störa filtreringen.  

Det staket som är placerat runt översilningen är av typ fårstängsel och kommer inte att 

hindra utsikten mot sjön från förskolan eller upplevas som störande i landskapsbilden. Den 

norra spetsen av översilningen ligger i höjd med befintligt skogsbryn. Från den öppna 

marken utanför förskolan kommer utsikten således vara den samma som idag. Från skogen 

söder om den öppna skolgården syns översilningen ned mot väg 635. Översilningen utgörs 

av en gräsklädd yta och kommer upplevas som en grön saftig vallåker Enligt principen med 

hygienzonering är det brukligt att ha en stakethöjd om 1,4 meter runt inledande delar av en 

spillvattenvåtmark.  

Område E3 löper på östra sidan utmed väg 635. Det är avsatt som en skötselyta för underhåll 

av väg 635 där inga öppna dammar får förekomma. Utfartsförbud råder mot väg 635 genom 

hela planområdet. På västra sidan är höjd för byggnader satt till 4 meter och en byggnadsyta 

om 40 m2. Ett ventilhus ska byggas och eventuellt mindre förråd för skötsel.  

På östra sidan är höjd för byggnad satt till 12 meter och 200 m2 byggnadsyta, generöst 

tilltaget för fågeltorn och eventuell framtida byggnad som till exempel en liten samlingslokal. 

Det skapar också en större flexibilitet i planen om det i framtiden skulle visa sig att marken 

behöver tas i anspråk för till exempel modernisering av reningsverkets bassänger eller andra 

kompletterande byggnader. 

En del av området E1 som avses bli helt öppet för allmänheten, kan vid behov spärras av, 
eftersom det enligt planen är kvartersmark och alltså inte utgör allmän plats. 

Man kan idag inte i detalj veta den exakta utformningen av våtmarken. Samarbete med 
andra aktörer som anlägger våtmarker bidrar till att succesivt öka kunskapen om hur 
våtmarken bör utformas i syfte att optimera kvävereduktionen. De redovisade illustrationerna 
ska ses som principskisser där avvikelser kan komma att göras när det gäller dammarnas 
och vallarnas utformning och placering. 

För att försöka åstadkomma en gynnsam växtetablering kommer en inventering av 
närliggande naturliga våtmarker att göras för att hitta växter som passar för de lokala 
förutsättningarna. Genom frösådd eller plantering kan inblandning av oönskade växter 
undvikas. Artbefrämjande åtgärder vidtas för att tillföra våtmarken vackra eller ur 
biotopsynpunkt särskilt värdefulla arter. 
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Illustrationsbilder 

 

Illustration framtagen av Sweco. Vy mot Smedjebacken 

 

Illustration framtagen av Sweco. Vy från Smedjebacken 
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Illustration framtagen av Sweco. Vy från gång- och cykelvägen mot Vikersvik. Gångvägarna kan skönjas som 
ljusa stråk. 

 

Illustration framtagen av Sweco. Vy från gång- och cykelvägen mot parkeringen vid reningsverket 

Drift och underhåll 
Förutom det ordinarie underhållet på vägar, byggnader och övrig utrustning fordrar 
våtmarken ett kontinuerligt underhåll, dels ur estetisk synpunkt, dels för att gynna en optimal 
kvävereduktion. Slåtter och rensning av ogräs kommer att vara ett regelbundet inslag i 
skötseln. 
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Rensning 
En viktig del i funktionen är regleringen av vattenflödet i dammarna. Bioproduktionen kan 
under vissa delar av året bli kraftig. För att få tillräckligt flöde kan därför dammarna behöva 
rensas. En skötselplan upprättas som beskriver hur ofta dammarna ska ses över och när 
mätning av bottensediment ska ske. Borttagande av bottensediment förväntas inte behöva 
göras mer än högst vart 15-20:e år. I en spillvattenvåtmark fastläggs det mesta i 
översilningen. Bortrensat växtmaterial och bottensedimentet från dammarna tas om hand 
och forslas till intilliggande Bylandets ARV för avvattning på en oanvänd godkänd slamplatta. 
Där sker provtagning av sedimentet och utifrån de svaren tas beslut om hur det vidare ska 
tas om hand. 

Bebyggelse 
På västra sidan om väg 635 ska det uppföras ett ventilhus i söder. På östra sidan planeras 
mindre byggnader som förråd och ett fågelskådningstorn kan bli aktuellt. 

Lokalklimat 

Våtmarken bedöms ha liten påverkan på lokalklimatet vid förskolan. Översilningen som 
tillförs vatten kan ge upphov till ökad fuktighet och dimma lokalt. Sådana fenomen kan 
uppstå vid stilla kallt väder och under perioder då våtmarken inte är is eller snöbelagd. I 
sådana situationer rör sig kalluften nedåt och alltså bort från området med förskolan som 
ligger mer höglänt. Mellan skolan och skolans uteplatser finns också en skyddande skog 
som minskar risk för att dimma skall spridas norr och västerut. Risk för ogynnsamt 
lokalklimat eller luktproblem från översilningen bedöms således som liten. Om problem skulle 
uppkomma, bedöms de vara temporära och kopplade till vissa vädersituationer. Möjligheter 
finns då att under dessa perioder leda vatten förbi hela eller delar av översilningen, till 
exempel den del som ligger närmast förskolan.  

 

 

Principskiss över dammarna, framtagen av Sweco.  
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Trafik och vägar 
Våtmarksanläggningen förväntas få en pedagogisk betydelse och bli ett värdefullt område 
både för fågelstudier och för att studera kretsloppet. Trafiken i området förväntas öka något. 
Befintligt vägnät från Frejgatan till Torrbovägen fram till parkeringen vid reningsverket 
bedöms klara den belastningen.  

Vallen runt dammarna närmast sjön blir 
tillgängliga för besökare. Vallen runt 
dammarna närmast väg 635 blir endast 
tillgängliga för fordon avsedda för skötsel. 
Vallen för besökare nås tills fots från befintlig 
parkering vid reningsverket via gång- och 
cykelvägen vid sjön som har förbindelse med 
vattenparkens gångvägar. 

Nya tillfartsvägar från väg 635 kommer inte att 
behövas.  

 

 

 
 

 

Strandskydd 

Strandskyddets syfte är att långsiktigt trygga allmänhetens tillgång till strandområden och att 
bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet. Kommunen kommer att upphäva strandskyddet 
för delar av planområdet i samband med att detaljplanen antas. De delar där strandskyddet 
kommer att upphävas är kvartersmarken betecknat med E=Tekniska anläggningar.  

Strandskydd råder 100 meter från stranden, enligt 7 kap. miljöbalken (MB). Ett upphävande 
av strandskyddet förutsätter att det finns särskilda skäl. Kommunen har i översiktsplanen 
pekat ut området på östra sidan av vägen till ett landsbygdsutvecklingsområde i strandnära 
läge (LIS). Området inrymmer idrottsanläggning och Prästabadet som är ett utomhusbad. 
Området har enligt LIS-planen stort rekreationsvärde och kan vara lämpligt för utveckling av 
befintliga idrottsområden och för fritidsboende.  

Det särskilda skäl som används för upphävandet är att området behöver tas i anspråk för att 
tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området, 
miljöbalken kap 7 § 18c punkt 5. 

Bilden till vänster visar olika vägar till och inom 
vattenparken. De röda streckade linjerna visar 
vägar för drift- och underhåll. De gula heldragna 
linjerna visar gångvägar för besökare inne i 
parken som ansluter från befintlig gång- och 
cykelväg. Den vita heldragna linjen visar bilväg till 
parkeringen för besökare. De blå ytorna är 
planerade dammar 
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Konsekvenser och avvägningar 

Den planerade markanvändningen innebär ingen konflikt med riksintressen eller andra 
allmänna intressen. 

Planförslaget innebär att det befintliga sport- och rekreationsområdet har möjlighet att 

utvidgas. Området kommer efterhand att styckas av och säljas till verksamhetsutövare. 

Spillvattenvåtmarker är förmodligen bland de mest fågelrika våtmarkerna vi har i landet. På 
grund av ständig tillförsel av näring blir tätheten av häckande och rastande fåglar ovanligt 
stor. I allmänhet ligger dessa anlagda våtmarker tätortsnära och är ett viktigt inslag för den 
tätortsnära rekreationen, för ett ökat välbefinnande, minskat blodtryck och stress i samhället. 
Våtmarken kan bli en utmärkt rekreationsmiljö och ett pedagogiskt exempel på hur kretslopp 
knyts. 

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 

Genomförandebeskrivning redovisar de åtgärder som behövs för att detaljplanen ska kunna 
genomföras på ett samordnat och ändamålsenligt sätt. 

ORGANISATORISKA FRÅGOR 

Genomförandetid 
Genomförandetiden föreslås vara 5 år från det att detaljplanen fått lagakraft. Under genom-
förandetiden har fastighetsägare/verksamhetsutövare garanterad rätt att anlägga i enlighet 
med detaljplanens bestämmelser. Efter genomförandetidens slut fortsätter planen att gälla till 
dess att den ändras eller upphävs av kommunen. 

Huvudmannaskap 

Inom föreliggande detaljplan finns ingen allmän platsmark. 

Ansvarsfördelning 

Verksamhetsutövaren ansvarar för byggande och iordningsställande av anläggningar 
och/eller byggnader inom planområdet. Verksamhetsutövaren ansvarar för skötsel av 
anläggningen och att en skötselplan upprättas. 

Industriella verksamheter, upplag och lager kan kräva tillstånd eller anmälan enligt 
miljöbalken 9 kap, så kallad tillstånds/anmälningspliktig verksamhet. Eventuell 
tillståndsprocess drivs av verksamhetsutövaren. 

Avtal 
Planavtal som bland annat reglerar plankostnader är tecknat mellan Barken Vatten & 
Återvinning AB och Smedjebackens kommun. 

Kommunen avser att överlåta och sälja färdig planlagd mark av de delar av Smedjebacken 
3:1 som ingår i planområdet till Barken Vatten & Återvinning AB när detaljplanen har fått 
lagakraft. Markanvisningsavtal upprättas inte under planprocessen. 

Kommunen har för närvarande arrendeavtal med Barken Vatten & Återvinning AB som 
arrendator. 
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FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR 

Fastighetsbildning 

För att genomföra detaljplanen till ett sammanhängande våtmarksområde ska hela 
planområdet överföras från kommunen till Barken Vatten & Återvinning AB genom 
fastighetsreglering som innebär att del av SMEDJEBACKEN 3:1 överförs till FÖRRÅDET 2. 
Ansökan om fastighetsbildning lämnas in till Lantmäteriet i Dalarna, Borlängekontoret.  

Ledningsrätt och servitut 

Starkströmsledningen ska flyttas österut utanför planområdet. Ansökan om borttagande av 
befintlig ledningsrätt lämnas in till Lantmäteriet i Dalarna, Borlängekontoret. 

EKONOMISKA FRÅGOR 

Samtliga byggnationer och anläggningsarbeten inom kvartersmark bekostas av berörd 
verksamhetsutövare. 

Berörd verksamhetsutövare/markägare bekostar erforderlig fastighetsbildning och 
fastighetsreglering inom planområdet. 

Kostnadsansvaret för flyttningar av underjordiska ledningar är beroende av den rätt som 
ledningen är belägen i marken med. Kostnadsansvaret för flyttning eller ombyggnad av 
ledningar kan även regleras i överenskommelse mellan ledningshavare och 
verksamhetsutövare/markägare. 

Skanova (Telia Company) AB har en markförlagd kabel i vägkant på västra sidan om väg 
635. Den ska så långt som möjligt behålla nuvarande läge för att undvika olägenheter och 
kostnader som uppkommer i samband med flyttning. Uppkommer behov att vidta 
undanflyttningsåtgärder eller skydda telekablar för att möjliggöra exploatering förutsätts att 
den part som initierar åtgärden även bekostar den. 

Kostnader som är förknippade med att tillskapa rätt för anläggning på annans mark, såsom 
servitut, ledningsrätt eller annan nyttjanderätt, bekostas av ägare till anläggningen.  

Verksamhetsutövaren bekostar upprättandet av detaljplanen. Detta preciseras i planavtal 
mellan verksamhetsutövaren och Smedjebackens kommun. 

El-anslutningsavgifter uttages i enlighet med gällande taxa. 

Erforderliga utredningar och undersökningar som kan komma att krävas bekostas av berörd 
verksamhetsutövare, som t. ex detaljerad geoteknisk undersökning avseende markens 
bärighet, vilket kan komma att krävas vid exploatering inom aktuellt planområde. Berörd 
verksamhetsutövare ska även bekosta eventuell arkeologisk undersökning samt de tillstånd 
och samråd som krävs enligt miljöbalkens regler. 

TEKNISKA UTREDNINGAR 

Geotekniskt underlag upprättat av Geostrix AB, 2018-11-05 

PM upprättat av Sweco 2019-06-04, bilaga till begäran om planbesked 

Förstudie upprättad av WRS 2019 

Översiktlig grundvattenutredning upprättad av Grundvatten- och avfallsteknik AB, 2020-12-21 

Utredning om vattenparkens påverkan på väg 635 upprättad av Sweco, 2020-11-26 
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Plankartan och planbestämmelserna beskriver vilka regler som ska gälla inom planområdet och är juridiskt 
bindande när planen vunnit laga kraft. 
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GRANSKNINGSUTLÅTANDE 

Detaljplan för del av SMEDJEBACKEN 3:1, Vattenparken 

Smedjebackens kommun, Dalarnas län 

 

 

GRANSKNINGSUTLÅTANDE 

 

 

 

Smedjebackens kommun • Miljö- och byggkontoret • 777 81 Smedjebacken  

 E-post: miljobygg@smedjebacken.se • Telefon: 0240-66 00 00 • Säte Smedjebacken 
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PLANFÖRFARANDET 

Detaljplanen upprättas med standard planförfarande, vilket betyder att planförslaget först varit ute på 

samråd och därefter granskning. Beträffande synpunkter som kom in under samrådet hänvisas till 

samrådsredogörelsen. Efter miljö- och byggnadsnämndens beslut den 10 februari 2021 pågick 

granskningen i tre veckor från 15 februari till och med 8 mars 2021. Berörda sakägare, myndigheter och 

kommunala förvaltningar hade då tillfälle att lämna synpunkter gällande detaljplanen. Granskningen 

underrättades på kommunens digitala anslagstavla och på kommunens hemsida.  

Granskningshandlingarna skickades till Länsstyrelsen och de förvaltningar, bolag, myndigheter, sakägare 

och berörda som yttrade sig under samrådstiden. Under granskningstiden fanns handlingarna tillgängliga 

i Miljö- och byggkontorets entré, på biblioteket i Smedjebacken samt på kommunens hemsida.    

Under granskningstiden har 3 yttranden inkommit och de redovisas nedan tillsammans med kommunens 

kommentarer. Revideringarna bedöms inte medföra behov av ny granskning. 

 

Ändringar som är gjorda på plankartan efter granskning 

• U-område (markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar) för befintlig ledningsrätt är 

borttaget eftersom förutsättningen för planens genomförande är att el-ledningen flyttas utanför 

planområdet. Ett kvarstående u-område i planen skulle förhindra anläggande av den planerade 

vallen. 

• Plangränsen på västra sidan om väg 635 har flyttats in så att plangränsen är 10 meter från vägkant. 

Ingen del av vallen kommer på så sätt att anläggas närmare vägkanten än 10 meter. 

• Ett förtydligande av planbestämmelsen för E3 område på östra sidan om vägen, att området är avsatt 

för underhåll av väg 635. 

Ändringar som är gjorda i planbeskrivningen efter granskning 

• Planens syfte på sidan 3 i planbeskrivningen har kompletterats med meningen: Syftet är också att 

parken ska vara tillgänglig för allmänheten och utgöra en pedagogisk naturbiotop för vattenvård, 

enligt Länsstyrelsens yttrande 

• Förtydligande om att hela planområdet kommer att styckas av enligt Lantmäteriets yttrande 

• Text om u-område har tagits bort eftersom u-området är borttaget på plankartan 

 

Inkomna synpunkter och kommentarer 

STATLIGA VERK, MYNDIGHETER  

LÄNSSTYRELSEN DALARNAS LÄN 2021-03-08 

Överprövningsgrundande synpunkter 

Länsstyrelsen har inte identifierat några överprövningsgrundande frågor enligt 11 kap. 10 § plan- och 

bygglagen. 
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Övrigt 

Riksintresse 

Kommunen skriver i planbeskrivningens avsnitt om riksintresset för friluftslivet att vattenparken beskrivs 

som ett tätortsnära rekreationsområde och att planen därför inte påtagligt bedöms skada riksintresset 

utan att plangenomförandet snarare bidrar till ett viktigt inslag för den tätortsnära rekreationen.  

Länsstyrelsen delar kommunens bedömning att planen inte innebär påtaglig skada på riksintresset. 

Genom att planlägga den aktuella marken som kvartersmark ges dock inga garantier till att området hålls 

öppet för allmänhetens rekreation och friluftsliv, utan allmänhetens och friluftslivets åtkomst till 

området beror helt på fastighetsägarens goda vilja. Av planbeskrivningen framgår inte heller att syftet 

med planen skulle vara att möjliggöra tätortsnära rekreation inom planområdet. Motiveringen till 

påverkan på riksintresset skulle därför behöva revideras i planbeskrivningen för att bättre 

överensstämma med den åtkomst till planområdet som plankartans bestämmelser ger förutsättningar 

för.  

Kommentar: Ett citat från översiktsplanen har tillförts planens syfte på sidan 3 i planbeskrivningen.     

” Syftet är också att parken ska vara tillgänglig för allmänheten och utgöra en pedagogisk naturbiotop 

för vattenvård.”  

Hälsa och säkerhet 

Trafik 

Planförslaget får inte påverka bärigheten på väg 635, vägens funktion eller möjligheten att sköta drift 

och underhåll av vägen. Det är även viktigt att medverka till att väg och trafiksäkerhet inte påverkas 

negativt.  

Planhandlingarna säkerställer fortfarande inte helt att ett genomförande av planen inte riskerar att 

påverka väg 635 negativt, till exempel vad gäller risk för bärighetsproblem, sättningar, uppfrysningar och 

påverkan från extrem nederbörd på grund av de förändrade mark- och vattenförhållandena i närheten 

av vägen. Kommunen bör föra fortsatt dialog med Trafikverket i dessa frågor. 

På den västra sidan av vägen bör plankartan ändras så att det också på denna sida skapas en yta (E 3 ) 

om 10 meter från vägkant som är utan anläggningar och vallar, med tanke på trafiksäkerhet och drift och 

underhåll av vägen. 

Kommentar: Plangränsen på västra sidan har flyttats in så att det har skapats ett planlöst område 10 

meter från vägkanten, därmed har planområdet minskats något. Vallen på västra sidan blir endast 1,5 

meter hög och 3 meter bred i krönet. Vallen byggs tät på tätningsduk för att förhindra erosion. All 

avvattning från översilningsytan på västra sidan av vägen sker genom ett rör som går under vägen och ut 

i dammarna på östra sidan. Avvattningen från väg 635 sker i befintligt dike som förblir orört. Trafikverket 

delar den bedömningen enligt möte den 9 mars 2021. 

 

Planbestämmelse 

Beteckningarna för planbestämmelsen om upphävande av strandskydd (a 1 ) har placerats på ett 

missvisande ställe på plankartan. Detta gör att vissa ytor där strandskyddet troligtvis är tänkta att 

upphävas enligt planbeskrivningen inte kommer bli juridiskt upphävda på grund av den felaktiga 

redovisningen på plankartan. En översyn av planbestämmelsers placering på plankartan bör göras så att 

det uppfyller lagkravet om tydlighet. 

Kommentar: De felplacerade bestämmelserna har tagits bort. Ett redaktionellt fel som har rättats till.  
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LANTMÄTERIET, 2020-06-23 

För plangenomförandet viktiga frågor där planen måste förbättras  

På s. 17 i planbeskrivningen står att området efterhand kommer att styckas av och säljas till 

verksamhetsutövare. Under rubriken ”fastighetsrättsliga frågor” framgår att en del av Smedjebacken 3:1 

ska överföras till Förrådet 2, vilket är en möjlig lösning. Det som skulle behöva förtydligas är vad som 

händer med resterande del av planområdet som inte överförs till Förrådet 2. Exempelvis bör det 

klargöras hur tillfart ska ske till planområdena, vilket kommer bli en väsentlig fråga eftersom möjlighet 

ges att uppföra byggnation inom planområdet.   

I nuvarande planförslag redovisas utfartsförbud längs hela planområdet som angränsar mot Vasagatan. 

Detta bör ses över.   

Kommentar: Hela planområdet kommer att styckas av på båda sidor om väg 635. Det har förtydligats på 

sidan 18 i planbeskrivningen under rubriken Fastighetsbildning. På sidan 12 i planbeskrivningen har 

frågan om byggnadsytan förtydligats. Det är för att skapa flexibilitet i planen om det i framtiden skulle 

visa sig att marken behöver tas i anspråk för annat, till exempel modernisering av reningsverkets 

bassänger eller andra kompletterande byggnader. Tillfartsvägen till planområdet slutar vid 

reningsverkets parkering. Därifrån är det 80 meter på gång- och cykelvägen fram till vattenparken. 

 

TRAFIKVERKET, Region Mitt, 2021-03-02 

Trafikverket har följande synpunkter på detaljplanen för del av Smedjebacken 3:1, Vattenparken.  

Vall  

Om vall är lämplig att göra ska det vara en tydlig avgränsning mellan väg och vall, samt ett dike. Slänten 

får inte fortsätta ut i dike och vägområde. Det är positivt för trafiksäkerheten på och vid väg 635 att ha 

verksamhet och väg bakom vallen på västra/ norra sidan om väg 635, förutsatt då att det är lämpligt att 

göra en vall. 

En vall kan placeras vid väg förutsatt att undersökningar visar att en vall är möjlig att anlägga, med tanke 

på vägens hälsa, samt vilket avstånd till väg som är lämpligt. Ett tryck som anläggs vid sidan om en väg 

kan påverka vägen negativt. Om en vall läggs på lös mark och trycker åt sidorna så kan vägkroppen 

skjutas iväg. Det är också ett vattensjukt område, vilket lätt ger bärighetsproblem.  

Parallellväg 

Det är bra att den parallella vägen blir minst 10 meter från vägkant på 635. En yta om 10 m från vägkant 

som är fri från anläggningar, på östra sidan om väg 635, räcker med tanke på trafiksäkerhet och drift och 

underhåll av väg 635. Om detta avstånd skapas så kommer det naturligt att bli en avgränsad yta mellan 

vattenparkens väg och dike till väg 635. 

En parallellväg kan göra att trafikanter bländas på statlig väg. Denna risk måste undvikas. Den bör bli 

försumbar om vägen enbart används sommartid för underhåll.  

Avstånd till väg  

På västra/ norra sidan om vägen vill vi att plankartan ändras. Också här behövs en yta om 10 m från 

vägkant som är utan anläggningar, med tanke på trafiksäkerhet och drift och underhåll av vägen.  
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Trafiksäkerhet  

Det är bra för trafiksäkerheten att det östra området ska stängslas in, så att oskyddade trafikanter inte 

kommer ut på väg 635.  

Det finns en parkering och tydlig infart till området, vilket är positivt, så att människor inte parkerar längs 

vägen för att komma till området.  

Ledningstillstånd 

För att lägga ledningar inom vägområdet krävs särskilt tillstånd från Trafikverket.  

Undersökningar för att undvika negativ påverkan på väg 635 

Som detaljplanen och undersökningarna ser ut idag så ser vi risker för väg 635, både på kommunal och 

statlig sträckning. Vi vill att fler undersökningar görs så att det säkerställs att planområdet inte har 

negativ påverkan på vägen. 

• Gör känslighetsanalys för väg med avseende på sättningar och uppfrysningar. Anledningen till 
det behövs är att man inte har undersökt vad vägkroppen är gjord av.  

• Gör flödesberäkning vid extrem nederbörd, 50- och 100-årsregn. Räkna på kapaciteten för 
vägtrumman vid extrem nederbörd.  

• Visa oss beräkningarna.  

• Vallen får inte vara så nära väg som önskas på västra sidan. Det måste vara minst 10 meter från 
vägkant. Det är förutsatt att det är möjligt att bygga vall utan att vägen påverkas negativt. Vallen 
måste utredas/visa vilka massor det blir, hur bred den ska vara, hur nära man önskar ha den, 
räkna på vilka sättningar som kan förväntas, utred vilka konsekvenser det kan bli i övrigt för 
vägen. Om en vall läggs på lös mark och trycker åt sidorna så kan vägkroppen skjutas iväg.  

Kommentar: Plangränsen på västra sidan om väg 635 har flyttats in ett par meter så att området mellan 
plangräns och vägkant är 10 meter. På så sätt skapas en tydlig avgränsning mellan väg och vall. Vallen 
byggs tät på tätningsduk för att förhindra erosion. Vallen blir 1,5 meter hög och 3 meter bred i krönet. 
Avvattningen från översilningsytan sker genom rör under väg 635 ut i dammarna på östra sidan. 
Avvattningen från väg 635 sker genom befintligt dike som förblir orört. Vid möte den 9 mars 2021 
redovisades de planerade dammarna och åtgärderna. Därefter var Trafikverket och kommunen överens 
om att ytterligare utredningar inte behöver göras. Ansökan om att dra ledningarna under väg 635 
kommer att lämnas in under våren 2021. 
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Kansliavdelningen 
Mona Hyttsten, 0240-660117 
mona.hyttsten@smedjebacken.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2021-06-07 
Referens 

KS640 2021/00220 

  

 

 Kommunfullmäktige 

Medborgarförslag angående halv fritidsplats 

Förslag till beslut 

Medborgarförslaget remitteras till familje- och utbildningsnämnden för 

yttrande.       

Ärendebeskrivning 

Ett medborgarförslag har inlämnats med förslag om att föräldrar med delad 

vårdnad ska ha möjlighet att få en halvtidsplats på fritids och därmed halv 

taxa.     

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag      
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2021-06-14 
Referens 

KS102 2021/00084 

  

 

 Kommunfullmäktige 

Fyllnadsval ersättare familje- och utbildningsnämnden 

Förslag till beslut 

Ny ersättare i familje- och utbildningsnämnden utses.      

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige beslöt 2021-04-19 § 21 att återremittera fyllnadsval för 

att utse ny ersättare i familje- och utbildningsnämnden efter Vali Popescu (S) 

som har valts till ledamot  

Beslutet ska skickas till 

Ny ersättare 

Familje- och utbildningsnämnden 

Lönekontoret 

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1(1) 

Sammanträdesdatum 

2021-04-19 
 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 21 Dnr 2021/00084  

Fyllnadsval ersättare i familje- och utbildnings- 
nämnden (S) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Ärendet återremitteras.      

Ärendebeskrivning 

Fyllnadsval ska förrättas för att utse ny ersättare i familje- och 

utbildningsnämnden efter Vali Popescu (S) som är vald till ledamot   

(Kf 2021-02-22 § 5).  

_____ 

Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktige 2021-02-22 § 5  
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Datum 

2021-06-14 
Referens 

KS102 2021/00059 

  

 

 Kommunfullmäktige 

Avsägelse ersättare familje- och utbildningsnämnden 
(S) 

Förslag till beslut 

Ny ersättare i familje- och utbildningsnämnden utses.     

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige beslöt 2021-04-19 § 22 att återremittera fyllnadsval  

för att utse ny ersättare i familje- och utbildningsnämnden efter  

Julia Johansson (S).      

Beslutet ska skickas till 

Ny ersättare 

Familje- och utbildningsnämnden 

Lönekontoret 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1(1) 

Sammanträdesdatum 

2021-04-19 
 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 22 Dnr 2021/00059  

Fyllnadsval ersättare familje- och utbildnings- 
nämnden (S) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Ärendet återremitteras.      

Ärendebeskrivning 

Fyllnadsval ska förrättas för att utse ny ersättare i familje- och 

utbildningsnämnden efter Julia Johansson (S) som avsagt sig uppdraget  

(Kf 2021-02-22 § 7).      

_____ 

Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktige 2021-02-22 § 7  
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2021-06-14 
Referens 

KS102 2021/00108 

  

 

 Kommunfullmäktige 

Fyllnadsval ersättare i kommunstyrelsen (SD) 

Förslag till beslut 

Ny ersättare i kommunstyrelsen utses.     

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige beslöt 2021-04-19 § 24 att utse ersättare  

Per-Erik Hellström (SD) till ledamot i kommunstyrelsen efter Johan Persson. 

Platsen som ersättare är vakant.    

Beslutet ska skickas till 

Ny ersättare 

Lönekontoret 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2021-06-14 
Referens 

KS102 2021/00243 

  

 

 Kommunfullmäktige 

Avsägelse som ersättare i kulturnämnden (S) 

Förslag till beslut 

Ny ersättare i kulturnämnden utses.   

Ärendebeskrivning 

Michaela Snygg (S) har inlämnat avsägelse från uppdraget som ersättare i 

kulturnämnden.     

Beslutsunderlag 

Avsägelse  

 

Beslutet ska skickas till 

Ny ersättare 

Kulturnämnden 

Lönekontoret 
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Mona Hyttsten, 0240-660117 
mona.hyttsten@smedjebacken.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2021-06-14 
Referens 

KS102 2021/00291 

  

 

 Kommunfullmäktige 

Avsägelse som ledamot i gemensamma ATL-nämnden 

Förslag till beslut 

Ny ledamot i den gemensamma ATL-nämnden utses.     

Ärendebeskrivning 

Joakim Lundgren (S) har inlämnat avsägelse från uppdraget som ledamot i 

gemensamma nämnden med ansvarsområde för prövning och tillsyn 

gällande läkemedelslag, alkohollag och tobakslag, ATL-nämnden.   

Beslutsunderlag 

Avsägelse     

 

Beslutet ska skickas till 

Ny ledamot 

ATL-nämnden 

Lönekontoret 
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Datum 

2021-06-14 
Referens 

KS101 2021/00190 

  

 

 Kommunfullmäktige 

Delgivningar 

Förslag till beslut 

Delgivningarna tas emot och läggs till handlingarna.   

Ärendebeskrivning 

- Familje- och utbildningsnämndens beslut 2021-05-06 § 40 – 

Rapportering av icke verkställda beslut och avbrott enligt 4 kap 1 § SoL 

§ 1: kvartalet 2021 IFO.  

- Länsstyrelsen Dalarnas beslut 2021-05-04 om att utse ny 

ledamot/ersättare i kommunfullmäktige efter Synnöve Zachrisson-

Nording (L). 

Ny ledamot: Torsten Åslund (L) 

Ny ersättare: Agneta Karlsson (L) 

- Länsstyrelsen Dalarnas beslut 2021-05-04 om att utse ny ledamot i 

kommunfullmäktige efter Johan Persson (SD). 

Ny ledamot: Vilhelm Johansson (SD) 

Ny ersättare: Någon ny ersättare kunde inte utses 

- Länsstyrelsen Dalarnas beslut 2021-05-04 om att utse ny ersättare i 

kommunfullmäktige efter Johanna Adolfsson (SD). 

Ny ersättare: Någon ny ersättare kunde inte utses  

- Revisionsberättelse 2020 Västerbergslagens Utbildningsförbund      


