
Årsredovisning 2021
Populärversion

Årets resultat

Kommunens resultat 2017-2021, miljoner kronor

Kommunen visar ett positivt resultat på 29,0 mkr, dvs det budgeterade 
resultatet på 20,4 mkr ökade med ytterligare 8,6 mkr. Anledningen till 
detta är främst att skatteintäkterna och intäkterna för generella 
statsbidrag blivit högre än budgeterat.

Det goda resultatet för året gör att årets investeringar på 32,0 mkr 
kunnat göras med egna pengar. Några av dessa investeringar är 
ombyggnationen av Röda Berga skola samt färdigställande av 
Strandängens förskola.

Kommunens ekonomi har haft en fortsatt bra 
utveckling under året då intäkterna ökat mer än 
kostnaderna. Det goda resultatet används bland 
annat till investeringar i skolor, förskolor och 
idrottsanläggningar.

Befolkningsutveckling
2021 ökade antalet invånare med 79 personer till 10 933 invånare.  
Med utgångspunkt i befolkningens storlek placerar det 
Smedjebacken på tionde plats av Dalarnas 15 kommuner.

Kommunens befolkning har följande sammansättning:
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Omsättning
Intäkter:  810 miljoner kronor
Kostnader: 781 miljoner kronor
Resultat:  29 miljoner kronor
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Storsatsning på äldreomsorgen inleddes
Under året sjösattes en omfattande äldreomsorgssatsning i syfte att öka kvalitén 
inom omsorgsverksamheten på både kort och lång sikt. Bara i den inledande 
fasen, 2021–2023 satsas 32 miljoner kronor.

Målen i äldreomsorgssatsningen:
- 2021: All personal får en heltidsanställning
- 2022: Max 5 procent timvikarier
- 2023: Högst 7,5 procent sjukskrivningar
- 2024: 100 procent utbildade undersköterskor
- 2025: Minst 80 procent av omvårdnadspersonalen arbetar heltid
- 2030: 100 procent av omvårdnadspersonalen arbetar heltid

Strandängens förskola invigdes
Torsdagen 25/2 klipptes bandet som invigde 
kommunens största satsning någonsin, 
Strandängens förskola. Efter 1,5 års intensivt 
byggande kunde den åtta avdelningar stora 
förskolan vid Barkens strand välkomna barn 
och personal till de skinande nya lokalerna.

Gilla rörelse sjösattes
Under våren startade Gilla rörelse, ett kommunövergripande projekt som syftar 
till att samverka, stötta och uppmuntra till initiativ kring fysisk aktivitet i 
Smedjebacken. Projektet siktar på att engagera såväl näringsliv som föreningar 
och enskilda kommunmedborgare. 

Första kommunen i landet med 
gratis mensskydd på alla toaletter
Den 8 mars beslutade kommunstyrelsen att 
Smedjebacken som första kommun i landet 
kommer tillhandahålla gratis mensskydd på 
alla kommunala toaletter.
Efter sommaren inleddes sedan det omfattande 
arbetet med att utrusta de drygt 450 toaletterna med de behållare som ska förse 
besökare, anställda och elever med binda, tampong samt trosskydd.
- Det kändes som en självklarhet för oss att fatta beslutet och jag tror att det 
bara är en tidsfråga innan många fler kommuner runtom följer vårt exempel, 
sa kommunalråd Fredrik Rönning.

Utbildningsministern gästade digitalt ungdomsting
Ungdomstinget är ett inflytandeforum för gymnasieelever som årligen arrange-
ras av Smedjebackens och Ludvikas kommuner. När 2021 års upplaga arrang-
erades digitalt fick sammanträder finbesök i form av utbildningsminister Anna 
Ekström.
Utbildningsministern berättade bl.a. om vikten av att unga får komma till tals 
och hur mycket det betydde för henne som ung. 

Naturreservatsbingo startade
I syfte att få fler att upptäcka naturpärlor runtom i kommunen startade fritids-
avdelningen ett Naturrservatsbingo under våren. Brickan bestående av nio olika 
destinationer såsom bl.a. Bromsberget, Gravbergsdalen och Jätturn kunde sedan 
vid bingo skickas in och ge deltagande i utlottning av presentkort. 
Bingon var en del av projektet Gilla Rörelse. 

Första etappen av undersköterske-
utbildning avslutades
Hösten 2020 inledde dom första kommunanställ-
da vårdbiträden som valt att studera till under-
sköterska på arbetstid sina studier. I början av 
november 2021 examinerades den första kullen. 
Utbildningen är en del av äldreomsorgssatsningen 
i Smedjebackens kommun.

Dialogträff kring herosfältets utveckling
I september genomfördes en dialogträff kring utvecklingsarbetet som pågår 
med Herosfältet. Tjänstemän och politiker berättade om var man befinner sig 
i planeringen och diskuterade sedan med deltagarna utifrån det hur man ser på 
framtiden för området.

Lokala krafter fixade viltmiddagar till Smedjebackens
och Ludvikas särskilda boenden
I projektet ”Vilt för alla” samlade Jägareförbundet Västerbergslagen under hös-
ten ihop lokala krafter för att bjuda de boende inom Ludvika och Smedjeback-
ens heldygnsomsorg på en festmåltid baserad på lokalt viltkött. Projektet var ett 
helt ideellt samarbete mellan Jägareförbundet Västerbergslagen, Svea skog, Åkes 
slakt, VBU, Smedjebackens kommun och Ludvika kommun.

Byggboomen fortsätter 
– Bostadsrätter byggs i Söderbärke
Under hösten genomfördes en markanvisnings-
tävling om att få bygga bostadsrätter på Brus-
torpet i Söderbärke då flera intressenter uttryckt 
intresse. Till vinnare utsågas Sakofall fastigheter 
som omgående inledde processen som i slutändan 
kommer innebära 10 bostadsrättslägenheter i Söderbärke.
- Det är jättekul att exploatörer vill satsa och bygga bostäder i vår kommun. 
Det blir en fin bredd när det förutom kommunala satsningar även tillkommer 
bostadsrätter, konstaterade kommunalråd Fredrik Rönning.

Återkomst för efterlängtade broar 
över Söppenmyren
Efter en utdragen upphandlingsprocess kunde 
äntligen byggnationen av de nya broarna över 
Söppenmyren inledas under hösten. 
Smedjebacksföretaget MVUSABs ståtliga stål-
broar växte fram under början av vintern och lagom till jul invigdes den 55m 
långa första bron.

Granholmens LSS-boende invigdes
I slutet av augusti invigdes det omtalade 
Granholmens LSS-boende på Kyrkogatan. 
Bygget hade då redan uppmärksammats för sin 
smakfulla och klassiska design och färgsättning, 
och tilldelats ett tredjepris i Arkitektupprorets 
tävling Sveriges vackraste nyproduktion 2020. 
Fastigheten inrymmer 10 lägenheter och en 
personalbostad.
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Varifrån kommer pengarna?
Kommunen får den största delen av sina intäkter från kommunal-
skatten och de generella statsbidragen. För 2021 blev denna intäkt 
ca 700 miljoner kr. Intäkten beräknas utifrån antalet invånare i 
Smedjebackens kommun. 

Förutom skatter och bidrag får kommunen in pengar 
från dem som använder kommunens tjänster till exempel de som 
ansöker om bygglov, har barn i förskolan eller bor på kommunens 
olika äldreboenden.

För varje 100 kr som du betalade 
i skatt 2021
– så fördelades dessa 
så här under året!

86% Skatter och generella statsbidrag

7% Bidrag från stat och myndighet

4% Försäljning

3% Taxor och avgifter

0,2% Finansiella intäkter

En kommun för alla
Mål: Smedjebacken är en kommun där alla ska ha samma möjligheter att leva ett gott liv och kän-
na sig delaktiga. Vår fysiska och psykiska hälsa ska vara god. Trygghet och framtidstro ska känne-
teckna vår sociala samvaro. Vi ska främja jämställdhet, jämlikhet och integration. Smedjebackens 
kommun ska erbjuda bra möjligheter för alla åldrar.

Målet har uppnåtts. Trenden är att våldsbrotten och ohälsotalen i kommunen minskar. 
Antal elever som deltar i musik- eller kulturskola har blivit fler under året.

Ekokommun i framkant
Mål: Vi ska skapa förutsättningar för en klimatmässigt hållbar utveckling av vår kommun. 
Vi ska fortsätta arbeta för klimatsmart energi, miljövänliga transporter och minskade giftutsläpp. 
Kommunen och de kommunala bolagen ska vara goda miljöförebilder.

Målet har delvis uppnåtts. Andelen miljöbilar minskade under föregående år pga ny statlig 
miljöbilsklassificering. Energiförbrukningen i koncernens lokaler har minskat något då flera 
energisparande åtgärder har gjorts i fastigheterna.

Hög sysselsättning
Mål: Smedjebacken är och ska fortsätta vara en tillväxtkommun med hög sysselsättning och 
goda förutsättningar för företagande, innovationskraft, engagemang och entreprenörskap 
ska uppmuntras.

Målet har uppnåtts. Befolkningen har ökat under året och arbetslösheten har minskat sedan 
mätningen samma månad föregående år.

Attraktivt boende
Mål: 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.

Målet har uppnåtts. Fler bostäder byggs och utbyggnad av fibernätet görs kontinuerligt.

Bra ekonomi
Mål: 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.

Målet har uppnåtts. Resultatmåttet och måttet för självfinansiering har uppnåtts.

Bra verksamhet
Mål: 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.

Målet har uppnåtts. Hemtjänsten låg i senaste rankingen på en delad 15:e plats i riket och 
kommunens grundskola rankades på en 36:e plats i riket.


