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§ 107 Dnr 2020/00089  

Ny regional utvecklingsstrategi (RUS) Dalastrategin -  

Samhällsbyggnadsutskottets beslut 

Ärendet återremitteras för framtagande av remissyttrande.       

Ärendebeskrivning 

Den regionala utvecklingsstrategin är en övergripande strategi för det 

gemensamma regionala utvecklingsarbetet i Dalarna, och innehåller mål och 

prioriteringar fram till 2030. Förslaget som nu går ut på remiss förväntas 

träda i kraft sommaren 2021 och då ersätta den befintliga Dalastrategin – 

Dalarna 2020. 

Förslaget har arbetats fram i bred dialog med representanter från kommuner, 

näringsliv, det civila samhället, myndigheter, akademi med flera. Inspelen 

från dialogerna har utgjort grunden för remissutgåvan, tillsammans med 

kunskapsunderlag om tillståndet i och utvecklingen av Dalarna samt 

lärdomar från nuvarande strategi. 

Linnéa Hassis, Region Dalarna informerar om framtagandet av regionala 

utvecklingsstrategin.  

Regionala utvecklingsnämnden ansvarar för framtagandet av förslag till ny 

regional utvecklingsstrategi (RUS) för Dalarna. Förarbetet till den regionala 

utvecklingsstrategin, Dalastrategin, har inkluderat en genomgång av 

strategier, handlingsplaner och dokument på regional, nationell och 

europeisk nivå med påverkan på Dalarnas framtid. Analyser och 

bakgrundsmaterial om länets förutsättningar har vägts samman med det som 

framkommit i den dialogprocess som genomförts under 2020, där ett stort 

antal personer från en bredd av organisationer deltagit. 

Strategin ska bidra till sektorsövergripande samverkan mellan länen och 

mellan aktörer på lokal, regional, nationell och internationell nivå. Den ska 

ligga till grund för strukturfondsprogrammen och beaktas när man tar fram 

andra regionala strategier och program. 

Remisstiden pågår från december till och med den 29 januari 2021.      

_____ 

Beslutsunderlag 

Remisshandlingar Regionala utvecklingsstrategin  

 

 



 
 
 
 
 

Samhällsbyggnadsutskottet 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

4(12) 

Sammanträdesdatum 

2020-12-15 
 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 108 Dnr 2020/00473  

Belysningspolicy för Smedjebackens kommun 

Samhällsbyggnadsutskottets beslut 

Gatuchefens rapport tas emot och läggs till handlingarna.         

Ärendebeskrivning 

Gatuchef Göran Pålsson har tagit fram diskussionsunderlag gällande 

kommunens belysningspolicy.  

Utskottet diskuterar belysningspolicyn och anser att det inte finns behov att 

revidera policyn för närvarande.       

_____ 
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§ 109 Dnr 2020/00444  

Budgetuppföljning kommunstyrelsens 
samhällsbyggnadsförvaltning 

Samhällsbyggnadsutskottets beslut 

Budgetuppföljning för kommunstyrelsens del av samhällsbyggnads-

förvaltningen per 30 november 2020 godkänns.    

Ärendebeskrivning 
Uppföljning november         

Tkr 2020-11-30      

 Ackumulerat period  Helår   

 Budget Utfall Avvikelse Budget Prognos Avvikelse 

Teknik inkl. kapitalkostn. 31 570 26 824 4 746 34 440 33 860 580 

varav Fastigheter -2 750 -2 495 -255 3 000 2 861 139 

varav Gator och vägar -17 249 -14 783 -2 467 18 817 18 417 400 

varav Park o Idrott -11 500 -9 977 -1 523 12 546 12 546 0 

varav Skog 70 -431 502 77 36 41 

AME 7 748 8 787 -1 039 8 452 9 907 -1 455 

Integration -1 432 -291 -1 141 -1 562 -1 794 232 

Kost 0 -330 330 0 200 -200 

Näringsliv 4 640 3 442 1 197 5 062 3 971 1 091 

Fritid 6 225 5 537 687 6 791 6 742 50 

Räddningstjänst 8 720 9 117 -397 9 513 10 146 -633 

 57 470 53 087 4 383 62 696 63 032 -336 

 

Ekonomisk analys 

Utfallet för perioden november visar ett överskott på 4 383 tkr. 

Prognosen för året visar på ett underskott med 336 tkr. Underskotten  

inom förvaltningen är avvikelser inom räddningstjänst, kost och 

arbetsmarknadsenhet. Prognosen för oktober visade ett underskott med  

827 tkr så förbättringen är + 491 tkr mellan månaderna. 

Tekniska har förbättrat sin prognos med 525 tkr från tidigare månad som 

härrör till att verksamheten ser en mer positiv effekt av 

energieffektiviseringen än tidigare vilket förväntas ge ett högre överskott. 

Räddningstjänst har försämrat sin prognos med 33 tkr på grund av något 

högre personalkostnader än beräknat på grund av förlorad arbetsförtjänst.    
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§ 110 Dnr 2020/00498  

Granskning - detaljplan för kvarteret Berguven,  
Berga gård 

Samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Granskningsunderlaget gällande detaljplan för kvarteret Berguven, Berga 

Gård godkänns.   

Ärendebeskrivning 

Miljö- och byggnadsnämnden beslöt 2020-11-25 § 91 att detaljplanen för 

kvarteret Berguven, Berga Gård ska göras tillgänglig för granskning.  

Synpunkter på förslaget ska lämnas till miljö- och byggnadsnämnden senast 

den 21 december 2020. 

Detaljplanen har tagits fram med syfte att utöka användningen av fastigheten 

Berguven 7 (Berga Gård) samt möjlighet att ändra användningen av 

Berguven 9 (Hattstugans förskola). Synpunkter som framkommit i samrådet 

har beaktats i planförslaget.       

_____ 

Beslutsunderlag 

Granskningshandlingar detaljplan kvarteret Berguven, Berga Gård 

Tekniska chefens tjänsteskrivelse   
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§ 111 Dnr 2020/00633  

Investeringsmedel gatubelysningsregister 

Samhällsbyggnadsutskottets beslut 

200 000 kronor anslås från ospecificerade investeringsmedel gata 2021  

till modul för gatubelysningsregister.  

Ärendebeskrivning 

Kommuns gatubelysningsregister finns i dag i form av en Excel-fil och 

belysningspunkterna ligger i flera olika lager i planeringsverktyget 

Geosecma. Det är svårt att hålla uppdaterad och korrekt information med 

nuvarande system. 

Systemet Geosecma har en särskild modul för belysning där man redan ute i 

fält kan lägga in förändringar och få en uppdatering direkt i kartan. Man kan 

på ett enkelt sätt göra urvalssökningar för enklare underhållsplanering och 

drift av anläggningarna.  

Tekniska kontoret föreslår att 200 000 kronor anslås från ospecificerade 

investeringsmedel gata 2021 för inköp och installation av modul för 

gatubelysningsregister.      

_____ 

Beslutsunderlag 

Gatuchefens tjänsteskrivelse 
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§ 112 Dnr 2020/00355  

Granskning - Vägplan väg 671 genom Söderbärke 

Samhällsbyggnadsutskottets beslut 

Delegation lämnas till ordförande Fredrik Rönning och 

samhällsbyggnadschef Steftan Bosbach att upprätta yttrande från 

Smedjebackens kommun.   

Ärendebeskrivning 

Trafikverket har upprättat ett förslag till vägplan för väg 671 på delen  

genom Söderbärke.  

Synpunkter på förslaget ska ha inkommit till Trafikverket senast 2021-01-08.     

_____ 

Beslutsunderlag 

Granskningshandlingar vägplan väg 670 genom Söderbärke 

Tekniska chefens tjänsteskrivelse     

 

 



 
 
 
 
 

Samhällsbyggnadsutskottet 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

9(12) 

Sammanträdesdatum 

2020-12-15 
 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 113 Dnr 2020/00553  

Avtal dagvatten  

Samhällsbyggnadsutskottets beslut 

1. Avtal om dagvatten godkänns.  

2. 550 000 kronor anslås från underhållsbudget för gata.    

Ärendebeskrivning 

WBAB har tagit fram ett avtal som reglerar dagvattenkostnader för drift, 

underhåll och investeringar på dagvattenledningar. Uträkningen som ligger 

till grund är att den totala dagvattenkostnaden är 4 % av WBAB’s budget.  

Dagvatten gata utgör 50 % av totala dagvattenkostnaden, vilket skulle 

innebära att 2 % av WBAB’s totala budget utgörs av dagvatten gata.  

För 2021 skulle det innebära 550 000 kronor, uppräkning med 2 %/år. 

I dagsläget har kommunen årligen återkommande investering för 

dagvattenombyggnad på 500 000 kronor, investeringar i dagvattenledningar 

som vi inte äger.        

_____ 

Beslutsunderlag 

Gatuchefens tjänsteskrivelse 

 

 



 
 
 
 
 

Samhällsbyggnadsutskottet 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

10(12) 

Sammanträdesdatum 

2020-12-15 
 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 114 Dnr 2020/00491  

Anläggningsarrende padelhall Heros 

Samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

Reviderat avtal om anläggningsarrende godkänns.  

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen beslöt 2020-10-06 § 148 att godkänna avtal om 

anläggningsarrende för del av fastigheten Smedjebacken 3:1.  

Entreprenören har uttryckt önskemål om att bygga en större padelhall än 

ursprungsförslaget. I och med detta behöver alternativ placering utredas då 

den större hallen inte ryms på nuvarande anvisad plats. 

På grund av utredning om alternativ placering av padelhallen har 

slutförandedatum förlängts med ett år till 2022-05-31.    

_____ 

Beslutsunderlag 

Avtal om anläggningsarrende 

Tekniska chefens tjänsteskrivelse 
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§ 115 Dnr 2020/00596  

Gilla rörelse 2021 

Samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen 

100 000 kronor anslås från kommunstyrelsens förfogandemedel till projektet 

Gilla rörelse.      

Ärendebeskrivning 

En sektorsövergripande arbetsgrupp är inrättad i kommunen vid namn 

Folkhälsogruppen. Folkhälsogruppen har fokus på folkhälsofrågor och det 

finns goda förutsättningar att skapa ett brett projekt kring fysisk aktivitet 

som riktar sig till alla åldersgrupper i kommunen.  

Regelbunden fysisk aktivitet främjar god hälsa och välbefinnande samt har 

en sjukdomsförebyggande effekt oavsett utövarens ålder. En ökad fysisk 

aktivitet har en hälsofrämjande effekt på exempelvis psykosomatiska besvär 

vilket ökat bland ungdomar mellan 13 och 16 år i kommunen och är även en 

viktig del i det hälsofrämjande arbetet kopplat till ett hälsosamt åldrande.  

Att erbjuda äldre konkreta aktiviteter att delta i kan skapa vägar till att våga 

ta sig ut, börja röra på sig och möta andra människor. 

Utöver ovanstående bakgrundsfaktorer till projektet befinner vi oss just nu i 

en pandemi där sammanhang med koppling fysisk aktivitet som exempelvis 

olika fritidsaktiviteter bedrivna av föreningslivet ställs in. Invånare i olika 

åldrar vittnar om att det påverkat deras livssituation negativt och bland 

exempelvis kommunens högstadieelever finns en önskan om att kommunen 

ska tillhandahålla aktiviteter för unga som är säkra ur smittskyddssynpunkt. 

Folkhälsogruppen ser att det är stor risk att den rådande situationen kan 

komma ha negativ effekt på folkhälsan i kommunen på sikt. Detta projekt 

ses som en möjlighet att motverka det. Tanken är dock inte primärt att 

projektet ska vara en del av kommunens arbete kring pandemin. 

Förhoppningen är att skapa ett koncept som kan vara ett årligt 

återkommande inslag i kommunens folkhälsoarbete om än i något 

annorlunda form.  

Projektet ämnar samla redan pågående aktiviteter på temat och marknadsföra 

dem samt skapa aktiviteter inom områden eller mot olika åldersgrupper där 

det saknas. I och med rådande pandemisituation med ökad smittspridning 

avser projektet även att tillåta föreningar fortsatt ansöka om medel för 

nyskapande verksamhet riktat till målgrupper verksamheten ej omfattar idag. 

Max 5000 kr/förening.  

Organisatoriskt föreslås projektet drivas av folkhälsogruppen där 

fritidschefen är projektledare och fritidenheten mottagare av projektmedlen.     
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Beslutsunderlag 

Uppdragsbeskrivning för projektet Gilla rörelse 

Fritidschefens tjänsteskrivelse 

 

 


