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§ 120 Dnr 2020/00597  

Återrapportering äldreomsorgssatsning 

Kommunstyrelsens beslut 
Omsorgsförvaltningens uppföljning av äldreomsorgssatsning ”Vision 2030” 
godkänns.  

Ärendebeskrivning 
På uppdrag av kommunstyrelsen genomför omsorgsnämnden en 
kvalitetshöjande äldreomsorgssatsning utifrån måldokumentet ”Vision 2030 
– framtida bemanning och kompetens inom äldreomsorgen”. Syftet är att 
skapa goda förutsättningar för en vård och omsorg av god kvalitet åt 
kommunens allt fler äldre samtidigt som kommunen kan vara en attraktiv 
arbetsgivare.  
Visionens övergripande mål är att verksamheten är bemannad med rätt 
kompetens, på rätt plats, vid rätt tidpunkt och i rätt omfattning för att kunna 
möte varje omsorgstagare utifrån dennes individuella behov och 
förutsättningar.  
Omsorgsnämndens ordförande Monica Forsgren (S) och förvaltningschef 
Elisabet Zimmer återrapporterar förvaltningens arbete med äldreomsorgs-
satsningen.      
_____ 

Beslutsunderlag 
Presentation      
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§ 121 Dnr 2022/00007  

Budgetuppföljning kommunstyrelsen ledning och stöd 

Kommunstyrelsens beslut 
Budgetuppföljning för kommunstyrelseförvaltningen ledning och stöd 
godkänns. 

Ärendebeskrivning 
Förvaltningen har sammanställt budgetuppföljning juli. 
Tkr

Budget Utfall Avvikelse Budget Prognos Avvikelse
KS Ledning och stöd
Kansliavdelning 8 493 5 537 2 956 14 559 14 559 0
Avdelning för medborgarservice 4 290 3 949 341 7 355 7 355 0
Personalavdelning 5 480 5 106 374 9 535 9 535 0
Ekonomi- och upphandlingsavd. 3 151 3 105 46 5 402 5 402 0

21 414 17 698 3 716 36 851 36 851 0

Januari-Juli Helår

 
Ekonomisk analys  
Utfallet för förvaltningen under januari-juli är ett överskott på 3,7 mnkr. 
Vissa kostnader uppstår först senare under året men budgeten är periodiserad 
i 12 raka perioder. Pandemin påverkar utfallet generellt även inledningsvis 
2022. Kostnad för arvoden, utbildningar och resor har blivit lägre.    
Kansliets utfall är 2 956 tkr. Flera kostnader uppstår först senare exempelvis 
kostnader för valet i september, personalfrämjande åtgärder, medborgar-
undersökning, medlemsavgifter och bidrag till olika föreningar. I samband 
med Dalarnas kommunalförbunds avveckling har 265 tkr återbetalas, vilket 
påverkar resultatet positivt.  Även extra stadsbidrag från MSB på 280 tkr 
påverkar intäkterna som är högre. Det årliga stadsbidraget från MSB är ej 
periodiserat. 
Personalavdelningens överskott är 374 tkr. Det beror på delvis lägre 
kostnader avseende utbildning. Avdelningen har även lägre kostnader för 
annonsering, rekrytering och deltagande i mässor samt företagshälsovård. 
Kostnaden för feriejobbarna belastar periodens resultat.  
Resultat för medborgarservice är överskott på 341 tkr, där intäkter för post 
och tryckeri ej är fakturerade samt att kostnaderna i perioden är lägre än 
budgeterat.  
Ekonomi och upphandlingsavdelningen har ett överskott på 46 tkr.  
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Viss oro finns över risk för högre kostnader utifrån kriget i Ukraina och det 
säkerhetspolitiska läget i Europa. Inflationen ökar. Riksbanken har börjat 
höja styrräntan. Vi ser redan nu högre drivmedels-, transport- och 
livsmedelskostnader. Enligt prognos från IT-center beräknas IT-kostnaderna 
för förvaltningen öka ca 200 tkr på helår. 
Helårsprognosen för förvaltningen är att hålla budget. 
_____ 

Beslutsunderlag 
Månadsrapport KS Ledning och stöd – daterad 2022-08-15 
Arbetsutskottet 2022-08-23 § 75 
 
 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
6(24) 

Sammanträdesdatum 
2022-09-06 

 
 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 122 Dnr 2022/00008  

Budgetuppföljning 2022 kommunstyrelsens 
samhällsbyggnadsförvaltning 

Kommunstyrelsens beslut 
Budgetuppföljningen för kommunstyrelsens samhällsbyggnadsförvaltning 
godkänns. 

Ärendebeskrivning 
Tkr 2022-07-31      

 Ackumulerat period  Helår   

 Budget Utfall Avvikelse Budget Prognos Avvikelse 

Teknik inkl. kapitalkostn. 20 117 17 817 2 301 34 487 34 487 0 

varav Fastigheter & idrott 3 823 5 884 -2 060 6 554 6 554 0 

varav Gator och vägar 12 216 9 889 2 327 20 942 20 942 0 

varav Park 4 078 2 321 1 757 6 991 6 991 0 

varav Skog 0 -277 277 0 0 0 

AME 4 689 4 015 674 8 039 8 039 0 

Integration -643 -585 -58 -1 103 -671 -432 

Kost 99 439 -340 170 885 -715 

Näringsliv 2 876 2 478 398 4 931 4 731 200 

Fritid 4 795 4 972 -177 8 219 8 419 -200 

Räddningstjänst 6 008 5 609 399 10 299 10 299 0 

 37 941 34 744 3 197 65 042 66 189 1 147 

 
Ekonomisk analys 
Utfallet för perioden visar ett överskott med 3 197 tkr. Den största 
avvikelsen finns på tekniska där underhållskostnader till stor del beställts 
men ännu ej fakturerats. 
Prognosen för året visar ett underskott med 1 147 tkr. Underskotten återfinns 
inom integration, kostenhet samt fritid. Överskott finns hos näringsliv på  
200 tkr. 
Tekniska redovisar en budget i balans. 
AME redovisar en budget i balans. 
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Integrationen redovisar ett underskott med 432 tkr. Verksamheten har tagit 
hänsyn till intäkter och kostnader i samband med mottagandet av anvisningar 
av flyktingar från Ukraina. Dessa är dock svåra att beräkna i nuläget 
beroende på antalet som anvisas, när de anvisas och vilka behov de har. 
Kostenheten redovisar ett underskott med 715 tkr. Det beror på förlust av 
intäkter och ökade personalkostnader där utrymmet för vikariekostnad och 
ob inte finns med i budget. Utöver detta så är största osäkerheten de bränsle 
och livsmedelskostnader som fortfarande kan ändras kraftigt. 
Näringsliv planerar att genomföra det aktiviteter som tidigare ställts in på 
grund av pandemin.  
Prognosen för året är att lämna ett överskott med 200 tkr. 
Fritid redovisar ett underskott med 200 tkr. Bokningar av läger med mera har 
inte återhämtat sig efter pandemin och samtidigt har redan inbokade läger 
avbokats. Verksamheten förväntar sig att övriga poster håller budget. 
Räddningstjänsten redovisar en budget i balans. 
_____ 

Beslutsunderlag 
Resultatrapport kommunstyrelsens samhällsbyggnadsförvaltning 31 juli 
2022 
Samhällsbyggnadsutskottet 2022-08-23 § 61 
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§ 123 Dnr 2022/00006  

Budgetuppföljning kommunen 2022 

Kommunstyrelsens beslut 
Budgetuppföljningen godkänns.   

Ärendebeskrivning 
Ekonomiavdelningen har sammanställt budgetuppföljning juli för samtliga 
nämnder. 
Resultat juli inkl. årsprognos, uppdaterad 2022-09-06
Belopp i tkr

Budget Utfall Avvikelse Budget Prognos Avvikelse

Verksamhetens intäkter -48 736 -80 152 31 417 -83 547 -102 710 19 163
Verksamhetens kostnader 432 868 439 956 -7 088 742 175 744 522 -2 347
- varav pensionskostnad ansvarsförbindelse 6 778 8 443 -1 665 11 619 11 619 0
Avskrivningar 13 485 21 447 -7 963 23 117 31 117 -8 000
Summa verksamhetens nettokostnad 397 617 381 251 16 366 681 745 672 929 8 816

Skatteintäkter -323 159 -321 854 -1 304 -553 986 -566 993 13 007
Generella statsbidrag och utjämning -90 655 -100 116 9 461 -155 409 -165 759 10 350
Summa skatteintäkter -413 814 -421 970 8 157 -709 395 -732 752 23 357

Finansiella intäkter -1 458 -873 -585 -2 500 -2 500 0
Finansiella kostnader 3 325 1 540 1 785 5 700 5 700 0
Summa finansnetto 1 867 667 1 200 3 200 3 200 0

Resultat -14 330 -40 052 25 723 -24 450 -56 623 32 173

Januari-Juli Helår

 
 
Verksamhetens intäkter, avvikelse +19 163 tkr  
Försäljningen av anläggningar i Allégården till Backsmedjan i mars 
genererade en intäkt på 8 000 tkr.  Försäljningen av andelarna i Backsmedjan 
till Bärkehus AB i april generade en intäkt för kommunen på 11 163 tkr.  
Avskrivningar, avvikelse – 8 000 tkr 
Försäljningen av anläggningarna i Allégården genererade också en 
utrangeringskostnad för anläggningarna på 8 000 tkr. Dock blir 
avskrivningskostnaderna lägre per år för samhällsbyggnadsförvaltningen  
(ca 450 tkr) då anläggningarna inte finns kvar i kommunen.     
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Resultat juli inkl. årsprognos, uppdaterad 2022-09-06
Belopp i tkr Behandlas

Budget Utfall Avvikelse Budget Prognos Avvikelse Nämnd/Styr

Kommunstyrelsen 68 689 62 644 6 044 117 893 119 040 -1 147
KS Ledning och stöd 21 414 17 698 3 716 36 851 36 851 0 KS 6/9
KS Samhällsbyggnad 37 941 34 805 3 136 65 042 66 189 -1 147
KS Förfogandeanslag 9 333 10 142 -808 16 000 16 000 0
Kulturnämnden 6 470 5 822 648 11 091 11 091 0 KN 15/9
Miljö- o byggnadsnämnden 5 486 5 108 377 9 404 10 404 -1 000 MOB 14/9
Familje- och utbildningsn. 151 479 143 138 8 341 259 678 259 878 -200 FUN 15/9
FUN Kansli, barn och skolverksamhet 130 799 120 965 9 834 224 227 221 427 2 800
FUN Individ- och familjeomsorg 20 680 22 173 -1 494 35 451 38 451 -3 000
VBU 38 587 38 714 -127 66 149 66 149 0
Gymnasiet och komvux 36 458 36 531 -73 62 500 62 500 0
Kulturskolan 2 129 2 183 -54 3 649 3 649 0
Omsorgsnämnden 123 612 122 059 1 553 211 906 211 906 0 ON 14/9
Överförmyndarnämnden 726 548 178 1 244 1 244 0
Revision 543 376 166 930 930 0
Summa nämnder 395 590 378 410 17 180 678 295 680 642 -2 347

Finans 2 033 2 840 -807 3 450 -7 713 11 163
Socialaavgifter/pensioner, interna poster mm 8 396 8 527 -131 14 368 3 205 11 163
Internränta -6 362 -5 687 -675 -10 918 -10 918 0

Verksamhetens nettokostnad 397 623 381 250 16 374 681 745 672 929 8 816

Januari-Juli Helår

 
____ 

Beslutsunderlag 
Koncernekonomichefens tjänsteskrivelse 
Arbetsutskottet 2022-08-23 § 76   
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§ 124 Dnr 2022/00343  

Riskhantering i Smedjebackens kommun genom 
egenandelsprogram i Kommunassurans 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. Kommunfullmäktige godkänner att ägarkommunerna i 

Kommunassurans gemensamt uppdrar åt Kommunassurans att, för 
ägarkommuner som beslutat att delta, tillhandahålla självförsäkring 
inom Kommunassurans ram (Egenandelsprogrammet) 

2. Nytt ägardirektiv till Kommunassurans godkänns. 
3. Kommunens ägarombud eller dennes ersättare får i uppdrag att vid extra 

bolagsstämma i Kommunassurans den 16 november 2022 att rösta för 
ovanstående förslag.  

4. Nytt aktieägaravtal gällande Kommunassurans godkänns.  
5. Kommunens firmatecknare får i uppdrag att den 16 november 2022 ingå 

aktieägaravtalet för Smedjebackens kommuns räkning.  
6. Smedjebackens kommun ska delta i egenandelsprogrammet med en 

egenandel om lägst 1,5 mkr. Den fortsatta nivån på egenandelen 
delegeras till koncernekonomichefen att besluta om. 

Ärendebeskrivning 
Kommunassurans är ett kommunägt försäkringsbolag där Smedjebackens 
kommun är en av de 72 delägarkommunerna. Kommunassurans styrelse 
föreslår nu att ägarkommunerna gemensamt ska ta nästa steg gällande 
samverkan om risk- och försäkringsfrågor, genom att nyttja 
Kommunassurans mer aktivt även utanför bolagets renodlade roll som 
försäkringsbolag. Detta genom ett Egenandelsprogram. Programmet innebär 
att självförsäkring av kommunens mindre skador sker inom 
Kommunassurans ram samt att administration av självförsäkringen sker i 
samverkan med övriga delägarkommuner.  
Egenandelsprogrammet medför vidare möjlighet att avropa även ytterligare 
tjänster och att internförsäkra även försäkringsformer som tidigare inte har 
kunnat hanterats internt i kommunsektorn. För Smedjebackens Kommun 
skulle det innebära en möjlighet att teckna försäkringar för både kommunen 
och för fastighetsbolaget Bärkehus AB. Ett annat tillval som blir möjligt är 
olycksfallsförsäkring där annan extern lösning valts idag. 
Kommunassurans föreslår att Smedjebackens kommun väljer en egenandel 
om lägst 1,5 mkr. Kommunen har ställt frågan om det går att betala in hela 
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summan på en gång och detta utreds nu av bolaget. Är det inte möjligt 
kommer kommunen fortsätta att betala försäkringspremie på ungefär samma 
nivå som idag till dess att egenandelen är uppfylld, dvs beräknat ca 5 år om 
inget oförutsett inträffar. När egenandelen är uppfylld kommer 
försäkringspremien att kunna sänkas.  Det finns dock inget hinder att 
fortsätta bygga upp en ännu högre egenandel när väl inbetalningen av 1,5 
mkr är genomförd. Beslut om den fortsatta nivån på egenandelen bör då tas 
på delegation.  
Kommunassurans styrelse föreslår att beslut om erforderliga ändringar i 
ägardirektiv till Kommunassurans fattas vid en extra bolagsstämma den 16 
november 2022 samt att ett nytt ägaravtal mellan kommunerna ingås samma 
dag. 
_____ 

Beslutsunderlag 
Skrivelse ”Riskhantering i Smedjebackens kommun genom 
Egenandelsprogram i Kommunassurans” – daterad 2022-07-13 
Förslag till nytt ägardirektiv för Kommunassurans Försäkrings AB 
Förslag till nytt aktieägaravtal för Kommunassurans Försäkrings AB 
Arbetsutskottet 2022-08-23 § 77 
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§ 125 Dnr 2022/00220  

Patientavgifter för hjälpmedel i Dalarna 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. Avgift på 250 kr per personligt förskrivet hjälpmedel fastställs.  
2. Gemensamt högkostnadsskydd för Region Dalarna och Dalarnas 

kommuner, införs och ska räknas fram på samma sätt som för hälso- och 
sjukvården enligt Hälso- och sjukvårdslagens 17 kap 6 §. 

3. Den nya avgiftsnivån och högkostnadsskydd träder i kraft 1 januari 
2023. 

Beslutet gäller under förutsättning att samtliga berörda kommuner och 
Region Dalarna fattar likalydande beslut. 

Ärendebeskrivning 
Den gemensamma nämnden för hjälpmedel i Dalarna har låtit Dalarnas 
Hjälpmedelscentral göra en översyn av patientavgifter för hjälpmedel i länet. 
Utifrån resultatet av översynen har hjälpmedelsnämnden beslutat föreslå att 
en gemensam avgift på 250 kronor per personligt föreskrivet hjälpmedel 
samt ett högkostnadsskydd på 1 150 kronor införs.  
Omsorgsnämnden har yttrat sig i ärendet den 11 maj 2022 § 50 och föreslår 
fullmäktige att besluta enligt hjälpmedelnämndens förslag.  
Regionstyrelsens arbetsutskott behandlade ärendet på sitt sammanträde den 
16 maj 2022 § 60 och föreslår en ändring avseende högkostnadsskyddet, där 
de föreslår att det ska räknas fram på samma sätt som för hälso- och 
sjukvården enligt Hälso- och sjukvårdslagens 17 kap 6 §. Genom ändringen 
möjliggörs indexjustering utan att nya beslut om summor på 
högkostnadsskyddet behöver tas i de olika kommunernas fullmäktigen och i 
Region Dalarna. Regionstyrelsen fastställde beslutet den 13 juni 2022 § 53.  
Den nya prissättningen föreslås träda i kraft 1 januari 2023. 
_____ 

Beslutsunderlag 
Följebrev från Region Dalarna inklusive beslut från Hjälpmedelsnämnden 
med bilagor  
Protokollsutdrag från regionstyrelsens arbetsutskott den 16 maj 2022 § 60 
Omsorgsnämnden 2022-05-11 § 50 
Arbetsutskottet 2022-08-23 § 78                         
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§ 126 Dnr 2022/00354  

Nytt uppdrag för gemensamma nämnden för alkohol, 
tobak och receptfria läkemedel gällande tobaksfria 
nikotinprodukter 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. Den kommunala skyldigheten enligt lag om tobaksfria nikotinprodukter 

ska ingå i uppdraget för den gemensamma nämnden för alkohol, tobak 
och receptfria läkemedel.  

2. Förslag till reviderat reglemente för den gemensamma nämnden för 
alkohol, tobak och receptfria läkemedel godkänns.  

3. Förslag till reviderat samarbetsavtal för den gemensamma nämnden för 
alkohol, tobak och receptfria läkemedel godkänns. 

4. Förslag till avgifter gällande tobaksfria nikotinprodukter godkänns. 

Ärendebeskrivning 
Lag om tobaksfria nikotinprodukter  
Riksdagen har den 21 juni 2022 beslutat om lag om tobaksfria 
nikotinprodukter (2022:1257) som trädde i kraft den 1 augusti 2022. Syftet 
med lagen är att begränsa de hälsorisker och olägenheter som är förenade 
med bruk av tobaksfria nikotinprodukter. Lagen innebär att näringsidkare 
som vill sälja tobaksfria nikotinprodukter ska anmäla detta till kommunen. 
Näringsidkaren ska utöva egenkontroll över försäljningen, vilket ska 
beskrivas i ett egenkontrollprogram. I lagen regleras försäljningen med bland 
annat åldersgräns, krav på märkning och begränsningar i marknadsföringen. 
Kommunen har ansvaret över tillsynen på de fysiska försäljningsställena. 
Lagen har stora likheter med delen om e-cigaretter och påfyllningsbehållare i 
lag om tobak och liknande produkter (2018:2088). 
Eftersom kommunens skyldigheter i den nya lagen liknar dem som den 
gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel redan 
ansvarar för föreslås att uppdraget ska tillhöra den gemensamma nämnden. 
I likhet med de andra anmälningspliktiga varorna föreslås att tillsyn ska ske 
en gång per år för de tobaksfria nikotinprodukterna. Då lagen börjar gälla i 
augusti är det inte rimligt att alla ställen ska hinna få ett tillsynsbesök innan 
årsskiftet, därför kommer tillsynen till största del ske på de ställen där tillsyn 
redan är inplanerad för andra varor.  
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Nuläge för den gemensamma nämnden 
Den gemensamma nämnden har ansvar för de sju samverkande 
kommunernas skyldigheter utifrån alkohollagen, lag om tobak och liknande 
produkter (exklusive tillsynen av rökfria miljöer) samt lag om handel med 
vissa receptfria läkemedel. Nämndens uppdrag består av 
myndighetsutövning. Värdkommun är Falu kommun och den gemensamma 
nämnden hör således till Falu kommuns nämndsorganisation. Verksamheten 
består av fem årsarbetare varav en är enhetschef och fyra handläggare. 
Tjänstepersonerna är sedan 2021 anställda på miljö- och samhällsbyggnads-
förvaltningen i Falun, och ställs till den gemensamma nämndens förfogande 
genom ATL-kontoret. 
_____ 

Beslutsunderlag 
ATL-nämndens beslut 2022-08-16 § 61 
Förslag till revidering av reglemente  
Förslag till revidering av samarbetsavtal 
Förslag till avgift gällande tobaksfria nikotinprodukter 
Arbetsutskottet 2022-08-23 § 80 
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§ 127 Dnr 2022/00262  

Rapport - Styrgrupp för social hållbarhet 

Kommunstyrelsens beslut 
Rapporten godkänns. 

Ärendebeskrivning 
Med utgångspunkt från kommunens vision att Smedjebacken ska vara en 
välkomnande kommun med engagemang, trygghet och framtidstro har 
kommunfullmäktige beslutat om ett antal prioriterade mål bland annat  
En kommun för alla under perspektivet hållbarhet.  Inom ramen för målet 
inrättade kommunstyrelsen styrgruppen för social hållbarhet i december 
2019 (§ 137/2019) och styrgruppens arbete är ett led i att uppnå målet.  
Enligt målet ska Smedjebacken vara 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.  
Styrgruppen behandlar sociala hållbarhetsfrågor som folkhälsa, 
arbetsmarknadsfrågor, säkerhet och trygghet. Det är ett långsiktigt arbete 
med fokus på förebyggande åtgärder. I styrgruppen förs en dialog och ett 
samtal över förvaltningsgränserna och med andra aktörer. Här fås en samlad 
lägesbild, olika perspektiv lyfts och en samsyn skapas. Styrgruppen är ingen 
beslutsgrupp utan ärenden kan styras in i ordinarie beslutsprocesser. 
Arbetet följer även intentionerna i Agenda 2030 och FN:s globala mål om 
hållbarutveckling, där social hållbarhet är centralt. 
Organisation och arbetsformer 
Genom inrättandet av styrgruppen har kommunen fått en gemensam 
mötesplats, en arena för de sociala hållbarhetsfrågorna. 
Styrgruppen består av tre delar: 1) folkhälsoråd, 2) arbetsmarknadsråd och  
3) brottsförebyggande råd, BRÅ.  
I styrgruppen ingår en mix av både politiker och tjänstepersoner. Basen 
utgörs av kommunalråd, oppositionsråd, ordförande för familj- och 
utbildningsnämnden, ordförande för omsorgsnämnden, kommunchef, 
samtliga förvaltningschefer, ekonomichef och trygghetschef. Denna bas 
kompletteras med nyckelpersoner från de tre rådsområdena. 
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Kommunalrådet är ordförande och kommunchef är sekreterare. 
Minnesanteckningar förs. 
Arbetet har pågått i drygt två år och styrgruppens första möte hölls i början 
av 2020. Styrgruppen träffas fyra till fem tillfällen per år, varav ett av 
tillfällena är en särskild fokusdag.  
Beskrivning av respektive råd 
Folkhälsorådet 
Folkhälsorådet är en viktig del i att skapa förutsättningar för hälsofrämjande 
insatser i kommunen, en jämlik hälsa. Rådet har för närvarande två stora 
fokusområden: psykisk hälsa och fysisk aktivitet. Några aktuella frågor är 
arbetet med familjecentral i Smedjebacken, omställningen till god och nära 
vård, satsningen Gilla rörelse, rökfria miljöer, rörelsesatsning i skolan, 
uppföljning av olika enkäter som LUPP-enkät, omsorgens enkät för +75 och 
medborgarundersökning.  
I rådet ingår även chef för vårdcentralen i Smedjebacken, chef för 
elevhälsan, IFO-chef och integrationssamordnare. Fritidschef, hälsofrämjare 
och kommunvägledare med ungdomsinriktning deltar även vid behov. 
Förberedande arbete äger rum i folkhälsogruppen, som samordnas av 
ekonomichef. Gruppen har tre temagrupper: unga, vuxna samt äldre.  
Arbetsmarknadsrådet 
Arbetsmarknadsrådet fokuserar på aktuella arbetsmarknadsfrågor som 
exempelvis ungas väg till arbete, ökad sysselsättning, kompetensförsörjning, 
bättre stöd till arbetssökande och hur olika aktörer kan samverka på bästa 
sätt. Såväl kvinnor som män ska ges samma möjligheter att etablera sig i 
arbetslivet, oavsett om de är födda i Sverige eller i ett annat land.  
Vid varje möte ger Arbetsförmedlingen en aktuell lägesbild av 
arbetsmarknadsläget och näringslivschef presenterar aktuella 
näringslivsfrågor.  
Rådet består även av chef för AME & integration, näringslivschef, 
verksamhetschef VBU och verksamhetschef Arbetsförmedlingen. Rådets 
frågor bereds i arbetsmarknadsgruppen, som leds av chef för AME & 
integration. Gruppen är även en styrgrupp för DUA-överenskommelsen med 
Arbetsförmedlingen.  
Brottsförebyggande rådet, BRÅ 
BRÅs arbete syftar till att öka tryggheten i kommunen. I BRÅ ges en samlad 
lägesbild utifrån aktuell brottsstatistik, förebyggande arbete i samverkan, 
FAS-arbetet, lägesbild i länet, uppföljningar av trygghetsvandringar med 
mera.  
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Några aktuella frågor är polisiär närvaro i kommunen, frågan om 
medborgarlöfte, handlingsplan för suicidprevention, arbetet mot våld i nära 
relationer samt räddningstjänstens förebyggande arbete utifrån Öppna 
jämförelser.  
Vid rådets sammanträden deltar även kommunpolis och IFO-chef. Rådets 
arbete bereds främst av trygghetschef och FAS-gruppen.  
Samordning och uppföljning  
Kommunchefen ansvarar för agendan och samordnar styrgruppens möten 
med hjälp av en gemensam samordningsgrupp. Vid dessa möten fångas 
aktuella frågor upp inför styrgruppens möten. Gruppen möts inför och efter 
varje styrgrupp för att planera och följa upp arbetet.  
Utvärdering 
Som ett led i att utveckla styrgruppens arbete ytterligare har en utvärdering 
av styrgruppens arbete genomförts. Styrgruppens deltagare har bland annat 
svarat på en enkät. Enkäten visar att deltagarna ser gruppens arbete som 
värdefullt.  Av utvärderingen framkom att det är ett bra forum att diskutera 
dessa frågor i för att skapa en samsyn, se helhet och få perspektiv. Gruppens 
arbete är också en hjälp i att prioritera det fortsatta arbetet. Det är bra att 
frågor lyfts över förvaltningsgränserna.  
Styrgruppen för social hållbarhet ger en större tyngd åt frågor som berör 
invånarnas hälsa, säkerhet och trygghet samt stärker möjligheten till ett gott 
liv och ökar utsikten till goda livschanser för alla. 
_____ 

Beslutsunderlag 
Kommunchefens tjänsteskrivelse 
Arbetsutskottet 2022-08-23 § 79 
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§ 128 Dnr 2020/00167  

Yttrande granskningshandling vägplan för väg 66 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Smedjebackens kommun anser att vägplanen i sin helhet ser bra ut och 

har inga ytterligare synpunkter att lämna. 
2. Tekniska kontoret får i uppdrag att föreslå för Trafikverket att gång- och 

cykelvägen vid Rastahyttan, som nu går på arrenderad mark, kommer 
med som en del av kommande Lantmäteriförrättning gällande 
ersättningsvägar etc. Risk finns att markägare inte kommer att förlänga 
nuvarande arrendeavtal alternativt begära en mycket hög ersättning vid 
arrendes utgång. Önskemål från Tekniska kontoret är att omvandla 
arrendeavtal till ett servitutsavtal, alternativ köp av mark. Frågan berör 
inte yttrande av vägplanen, men ingår som en del av helhetslösningen. 

Ärendebeskrivning 
Vägplan för väg 66 delen Söderbärke – Smedjebacken i Smedjebackens 
kommun, är i granskningsskede och Trafikverket önskar ett yttrande från 
Smedjebackens kommun.  
Samråd har tidigare ägt rum där Smedjebackens kommun har kommit med 
yttranden vilka besvarats av Trafikverket. Se nedan. 
Med start från Smedjebacken:  
Kartblad 3-5: 

• Gång- och cykelvägen mellan Backbyn och Vanhäll via Rastahyttan går 
på arrenderad mark, arrendet går ut 2036-01-01. Hela den gc-sträckan 
inklusive rastplatsen behöver inkluderas i vägplanen för att säkerställa 
framtida nyttjande.  

TRV´s svar:  
Då Rastahyttan och gång- och cykelvägen är befintliga kommunala vägar tas 
detta ej med i vägplanen. 
Kartblad 11:  

• Slitlager på den delen som ska flyttas av Bergsmansvägen bör vara 
asfalt. 

TRV´s svar:  
Bergsmansvägen som flyttas planeras att beläggas. 
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• Ersättningsvägen från Smällbo/Brustorpet till väg 671 bör följa 
detaljplanen 2061-P22, detaljplan 198 Åkerivägen, där industrigata är 
planlagd. 

TRV´s svar:  
Brustorpet berör efter uppdelning av vägplanen vägplan för den andra 
delsträckan, Oti-Söderbärke, och inte denna vägplan. 

•  En cirkulationsplats bör eftersträvas i korsningen väg 671 och rv 66 
med tanke på de ökade trafikflödena som industrietableringen väster om 
rv66 kommer att medföra.  

• En ny väg mellan väg 671 och Formvägen skulle vara positiv då den 
skulle koppla ihop industriområdena och möjliggöra att mer trafik kan ta 
sig till cirkulationsplatsen enligt punkten ovan. 

TRV´s svar:  
Trafikverket har efter inkomna synpunkter och ny utvärdering beslutat att sig 
för att bygga en cirkulationsplats i Söderbärke. Den hanteras inte i denna 
vägplan utan i vägplan för delen Oti-Söderbärke. 
Kartblad 13:  

• Den nya 4-vägskorsningen vid väg 624 kommer att öka trafiken på 
Bergsmansvägen söder om Söderbärke. Den vägen kommer då behöva 
en upprustning. 

TRV´s svar:  
Bergsmansvägen berör vägplan för den andra delsträckan, Oti-Söderbärke, 
och inte denna vägplan. 
_____ 

Beslutsunderlag 
Trafikverkets granskningshandlingar 
Samhällsbyggnadsutskottet 2022-08-23 § 62 
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§ 129 Dnr 2022/00208  

Etablering av ladd-infrastruktur längs riksväg 66 

Kommunstyrelsens beslut 
Inriktningen är att projektet samt projektmedlen ska överlåtas till 
Smedjebacken Energi AB samt att anläggningen ägs av Smedjebacken 
Energi AB. 

Ärendebeskrivning 
På initiativ av Malung-Sälens kommun har berörda kommuner efter riksväg 
66 diskuterat på vilket sätt som kommunerna kan underlätta för elektrifierad 
tung trafik efter riksvägen. En ansökan skickades till Energimyndigheten i 
slutet av våren 2021.  
Energimyndigheten har tagit beslut om ett stöd till regionala 
elektrifieringspiloter om totalt 1,4 miljarder kronor. Ladd- och 
tankstationerna ska färdigställas senast den 30 september 2023 och vara i 
drift i minst 5 år. 
Smedjebackens kommun har blivit beviljad 100 % ersättning för 3 
laddstationer för tung trafik efter Gunnarsvägen 1–7. Ansökt och beviljat 
belopp är 9 075 tkr.  
Det finns möjlighet att överlåta anläggningen under projektskedet.  
Tekniska avdelningen föreslår att projektet lämpligtvis hanteras av 
Smedjebacken Energi AB som då kan förvärva parkeringsplatsen Grävlingen 
3 från kommunen. 
I samband med det fortsatta projektarbetet så bör även projektets medel 
överföras från Smedjebackens kommun till Smedjebacken Energi AB. 
Ägare av anläggningen blir SEAB.     
_____ 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadschefens tjänsteskrivelse 
Sammanfattning beviljad ansökan 
Beslut 52903-1 
Samhällsbyggnadsutskottet 2022-08-23 § 64 
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§ 130 Dnr 2022/00030  

Ändring av detaljplan för del av Hagge 1:263,  
Hagge skola 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Detaljplan för del av Hagge 1:263, Hagge skola antas. 

Ärendebeskrivning 
Miljö- och byggavdelningen har upprättat förslag till ändring av detaljplan 
för del av Hagge 1:263, Hagge skola.  
Planförslagets syfte är att möjliggöra permanent bygglov för skollokaler som 
varit placerad på en prickmark med tillfälligt bygglov. Planförslaget innebär 
att prickmark tas bort, högsta totalhöjden höjs för idrottshallen, högsta 
byggnadshöjd vid takfot höjs för skolan. Området där prickmarken tas bort 
reglerar med byggrätt som högsta byggnadshöjd vid takfot, maximal 
utnyttjandegrad samt andel av marken som får hårdgöras.  
En undersökning av betydande miljöpåverkan har gjorts för aktuell 
detaljplan enligt plan- och bygglagen 4 kap. 34§ och miljöbalken 6 kap.  
11§. Bedömningen är att ett genomförande av planen inte innebär betydande 
miljöpåverkan, till följd därav en miljökonsekvensbeskrivning inte har 
behövt upprättas. Länsstyrelsen delade kommunens bedömning. 
Planförslaget har varit ute för granskning under tiden 20 april till och med  
18 maj. Granskningsutlåtande är upprättat med inkomna synpunkter 
redovisade tillsammans med kommunens kommentarer.  
Miljö- och byggnadsnämnden beslöt 2022-06-15 § 80 att godkänna 
granskningsutlåtandet och antagandehandlingen samt överlämna 
planförslaget till kommunfullmäktige för antagande. 
_____ 

Beslutsunderlag 
Planbeskrivning  
Plankarta  
Granskningsutlåtand 
Samhällsbyggnadsutskottet 2022-08-23 § 67 
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§ 131 Dnr 2022/00372  

Anvisningar på kommunens bank- och 
plusgiroräkningar samt undertecknande av handlingar - 
attesträtt 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsens beslut 2022-06-07 § 101 om attesträtt kompletteras 

med konsult Jennie Ericsson. 
2. Beslutet gäller till och med den 31 december 2022.                   

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen beslöt 2022-06-07 § 101 att två i förening av 
koncernekonomichef Jonas Källman, ekonomiassistent Maria Fagerheim, 
redovisningsansvarig Helena Karlsson samt förvaltningsekonomerna  
Anette Billström, Helena Claesson-Bergh och Eva Lundgren erhåller 
följande uppdrag: 
- Utfärdande av anvisningar på kommunens bank- och plusgiroräkningar. 
- Kvittering eller överlåtelser av på kommunen eller någon av dess 

nämnder ställda checker, uttagskvitton eller postremissväxlar, dock att 
checker och uttagskvitton upp till högst ett prisbasbelopp endast behöver 
undertecknas av en av ovan angivna personer. 

- Kvittering av kontanta medel, värdepostförsändelser och dylikt som tas 
emot på kommunens vägnar. 

- Verkställighet och verifiering av övriga i kommunens medelsförvaltning 
förekommande betalningstransaktioner  

Med anledning av införande av nytt ekonomisystem kommer bemanningen 
på ekonomiavdelningen under en tid utökas med en konsult. 
Koncernekonomichefen föreslår att kommunstyrelsens beslut från 7 juni 
2022 § 101 kompletteras med konsult Jennie Ericson samt att beslutet ska 
gälla till och med 31 december 2022.      
_____ 
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§ 132 Dnr 2022/00002  

Delegationer 2022 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar godkänna redovisningen av delegationsbeslut.                          

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsens ordförandes beslut enligt delegationsbestämmelser: 
Förordnande av t.f. kommunchef under ordinarie befattningshavares 
frånvaro på grund av semester. 
Kommunchefens beslut enligt delegationsbestämmelser: 
- Beslut att fastställa reviderad ärendehandbok 
- Beslut om fastställande av rutin för hantering av personuppgiftsincident 

Samhällsbyggnadsförvaltningens beslut enligt delegationsbestämmelser: 
Enligt bilagd delegationsförteckning 
Samhällsbyggnadsutskottets beslut 2022-08-23 
§ 63 Utbyggnad laddstolpar 
§ 65 Plan för utbyggnad av cykelvägar i Smedjebackens kommun 
§ 66 Mark för solcellsbyggnation 
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§ 133 Dnr 2022/00001  

Meddelanden 2022 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar lägga informationen till handlingarna.             

Ärendebeskrivning 
Partnerskap Bergslagsbanan protokoll 2022-04-28 
Meddelande från Sveriges Kommuner och Regioner gällande förbundsavgift 
år 2023 
Protokollsutdrag från familje- och utbildningsnämnden gällande Ekonomisk 
rapport 2022 
Årsredovisning 2021 Utveckling i Dalarna Holding AB 
Protokollsutdrag från miljö- och byggnadsnämnden gällande  
Solcellsplan 2022 
Överförmyndare i samverkan, protokoll 2022-06-22 
Region Dalarna minnesanteckningar från Välfärdsrådet 2022-06-16 
Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel 
protokoll 2022-08-16                 
_____ 
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