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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Kf §  Dnr KS2016/0365 
 
Svar på medborgarförslag om pedagogisk måltid inom demensvår-
den 
 
Beslut: 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige beslutar att avslå medborgarförslaget. 
 
Ärendebeskrivning: 
Ett medborgarförslag om att införa pedagogisk måltid inom Säters kommuns de-
mensvård lämnades in till kommunfullmäktiges sammanträde 2016-12-05 av Björn 
Grahn, Gustafs och Anette Karlsson, Säter. 
 
Medborgarnas förslag: 
Införa pedagogisk måltid inom Säters kommuns demensvård. 
 
Yttrande: 
Socialnämnden uppger i yttrande 2017-05-11: 
”Nationella riktlinjer finns för vård och omsorg vid demenssjukdom, uppdaterade 
riktlinjerna kommer hösten 2017 och är en vägledning för personalen som beskriver 
hur de ska arbeta, bemöta och hantera de olika problemställningarna kring omvård-
naden av de dementa. De individuella behoven av stöd i samband med en måltidssi-
tuation ska beskrivas i den enskildes genomförandeplan. I samband med den speci-
fika måltidssituationen är det inte möjligt att peka ut en enskild åtgärd som grund för 
att förbättra den demenssjukes förmåga att äta. De handlar om flera olika åtgärder 
som kan underlätta förmågan att äta. Därför är det inte motiverat med att införa 
kostnadsfria pedagogiska måltider på det sättet som beskrivs i medborgarförslaget.” 
 
Underlag till beslut: 
Medborgarförslag om pedagogiska måltider inom demensvården 
Yttrande från socialnämnden, 2017-05-11 
 
__________ 
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SÄTERS KOMMUN 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-05-11 
Blad 

3 
 

Justerande signaturer Utdragsbestyrkande 

 

Sn § 61    Diarienummer: SN2017/0003 

Medborgarförslag om pedagogisk måltid inom demensvården 

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden föreslår att medborgarförslaget avslås. 

2. Tjänstemannayttrandet antas som socialnämndens eget och översänds till kommunsty-
relsen. 

______ 
 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott begär socialnämndens yttrande avseende medborgarförslag om 
pedagogisk måltid inom demensvården. 
 
Yttrande  
Stig Eriksson, biträdande förvaltningschef, har yttrat sig i ärendet och beskriver förvaltningens 
åsikt enligt följande: 

”Nationella riktlinjer finns för vård och omsorg vid demenssjukdom, uppdaterade rikt-
linjerna kommer hösten 2017 och är en vägledning för personalen som beskriver hur de 
ska arbeta, bemöta och hantera de olika problemställningarna kring omvårdnaden av de 
dementa. De individuella behoven av stöd i samband med en måltidssituation ska besk-
rivas i den enskildes genomförandeplan. I samband med den specifika måltidssituat-
ionen är det inte möjligt att peka ut en enskild åtgärd som grund för att förbättra den 
demenssjukes förmåga att äta. De handlar om flera olika åtgärder som kan underlätta 
förmågan att äta. Därför är det inte motiverat med att införa kostnadsfria pedagogiska 
måltider på det sättet som beskrivs i medborgarförslaget.” 

 
Bakgrund 
Ett medborgarförslag om att införa pedagogisk måltid inom Säters kommuns demensvård har 
lämnats in till kommunfullmäktiges sammanträde den 5 december 2016. 
 
Underlag till beslut 
Tjänstemannayttrande 
Medborgarförslag om pedagogisk måltid inom demensvården 
 
 
Delges 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
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Tjänsteutlåtande 

 

 Postadress Besöksadress Telefon E-postadress  
 Säters Kommun Rådhuset 0225-55 000 (vxl) socialnamnden@sater.se  
 Box 300 Åsgränd 2  Internetadress  
 783 27 Säter Säter  www.sater.se  
 

SÄTERS KOMMUN 
SOCIALNÄMNDEN 

Datum  Diarienummer 
2017-03-30 SN2017/0003 
 

Medborgarförslag om pedagogisk måltid inom demensvården. 

Förslag till beslut 
Att inte införa generella ”personalportioner” i samband med pedagogiska måltider för dementa inom 
särskilt boende under 2017. 

Förvaltningens ståndpunkt 
Nationella riktlinjer finns för vård och omsorg vid demenssjukdom, uppdaterade riktlinjerna kommer 
hösten 2017 och är en vägledning för personalen som beskriver hur de ska arbeta, bemöta och hantera de 
olika problemställningarna kring omvårdnaden av de dementa. De individuella behoven av stöd i samband 
med en måltidssituation ska beskrivas i den enskildes genomförandeplan. I samband med den specifika 
måltidssituationen är det inte möjligt att peka ut en enskild åtgärd som grund för att förbättra den 
demenssjukes förmåga att äta. De handlar om flera olika åtgärder som kan underlätta förmågan att äta. 
Därför är det inte motiverat med att införa kostnadsfria pedagogiska måltider på det sättet som beskrivs i 
medborgarförslaget. 

Bakgrund 
Medborgarförslaget är att införa pedagogisk måltid inom Säters Kommun.  
Förslagsställarna beskriver en pedagogisk måltid som att ”personal medverkar aktivt i måltiden genom att 
vägleda, visa och deltaga genom att själva äta samma mat som boende serveras”. Frågan om 
personalportioner i samband med de pedagogiska måltiderna förhandlandes enligt MBL för ett antal år 
sedan. Arbetsgivaren beslutade då att personalportioner inte ska ingå i de pedagogiska måltiderna. Men 
arbetssättet kring måltiderna ska följa givna riktlinjer för personer med demenssjukdom, oavsett om det 
ingår personalportioner eller ej. 
 

 
Stig Eriksson  Paula Jäverdal 
Verksamhetschef Äldreomsorgen  Förvaltningschef 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Kf §  Dnr KS2017/0284 
 
Nytt medborgarförslag om lekpark i Österby 
 
 
Ärendebeskrivning: 
Ett medborgarförslag om  en lekpark i Österby lämnas in till kommunfullmäktiges 
sammanträde 2017-09-21 av Klara Berryman, Gustafs. 
 
Medborgarnas förslag: 
”Anordna en lekplats i Österby. I första hand som en lekplats anordnad av Säters 
kommun. Men om byalagets resurser behövs så ställer vi gärna upp.” 
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Medborgarförslag till Säters kommunfullmäktige 
Ang lekplats i Österby.  
 
Mitt namn är Klara Berryman. 
Jag har bott i Österby i 8 år nu med min man och fyra barn.  
Jag är stolt medlem i Österby byalag. 
Vi älskar att bo här och tycker såklart att det är himmelriket på jorden. 
När vi flyttade hit 2009 var våra barn bland de enda i byn. 
I dag bor det många barnfamiljer i byn, vilket är mycket roligt. I nuläget finns 14 barn i byn 
och tre till föds nu i september 
(varav två är mina) 
Vissa av Byborna med barn besöker  varandra och leker tillsammans. 
Vi har alla barn mellan 0-16 år och som förskolechef för en privat förskola i Borlänge ser jag 
en allt mer stillasittande trend i samhället idag. Vi rör oss allt mindre på fritiden. 
Vilket för mig till min punkt och frågeställningar  
1) 
Hur   kan   vi   bidra   till   att   barnen   utvecklar   sin   motorik,   koordinationsförmåga   och 
kroppsuppfattning   samt   förståelse   för   vikten   av   att   värna   om   sin   hälsa   och   sitt   välbefinnande 
även på sin fritid? 
 
2)  
Hur kan vi stärka en levande landsbygd genom att få våra unga bybor att stanna kva, alt 
komma tillbaka till byarna? 
Om våra barn ska vilja bo på landsbygden när de blir vuxna så måste de minnas livet på 
landet som något positivt, inte på hur de hade strul med bussar för att ta sig härifrån. 
 
Svaret är enkelt, genom att ha en gemensam samlingsplats -  En Lekplats där familjer 
kan träffas, kravlöst och spontant. 
En lekplats där barnen får utrymme att utveckla sin motoriska förmåga och stimuleras 
till lek och lärande. 
Vi söker i första hand kommunens hjälp med resurser och material och eventuellt 
underhåll. Byalaget är villiga att föra en dialog om en levande landsbygd i Österby där 
samarbete står i centrum. 
 
 
Nedan hittar ni en lista på några fördelar en lekplats i byn skulle medföra. 
Barnen får möjlighet till att ; 
 
 
*   tillägna   sig   och   nyanserar   innebörden   i   begrepp,   ser   samband   och   upptäcker   nya   sätt   att 
förstå   sin   omvärld,   .  
*   utveckla   sin   förståelse   för   rum,   form,   läge   och   riktning   och   grundläggande   egenskaper   hos 
mängder,   antal,   ordning   och   talbegrepp   samt   för   mätning,   tid   och   förändring,    
*   utveckla   sin   förmåga   att   använda   matematik   för   att   undersöka,   reflektera   över   och   pröva 
olika   lösningar   av   egna   och   andras   problemställningar,    
*   utveckla   sin   förmåga   att   urskilja,   uttrycka,   undersöka   och   använda   matematiska   begrepp 
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och samband mellan begrepp,   
*   utveckla   intresse   och   förståelse   för   naturens   olika   kretslopp   och   för   hur   människor,   natur 
och   samhälle   påverkar   varandra,    
*   utveckla   sin   förståelse   för   naturvetenskap   och   samband   i   naturen,   liksom   sitt   kunnande   om 
växter,   djur   samt   enkla   kemiska   processer   och   fysikaliska   fenomen,    
*   utveckla   sin   förmåga   att   urskilja,   utforska,   dokumentera,   ställa   frågor   om   och   samtala   om 
naturvetenskap,   
*   utveckla   sin   förmåga   att   bygga,   skapa   och   konstruera   med   hjälp   av   olika   tekniker,   material 
och redskap.        
 
Miljöpsykolog Fredrika Mårtensson har i sitt doktorsarbete vid SLU:s institution för 
landskapsplanering i Alnarp studerat hur barnen använder sig av den fysiska miljön inom 
ramen för olika leksammanhang. 
Hon skriver bl.a.  
"   att   barns   utomhuslek   i   hög   grad   handlar   om   sinnlig   kontakt   med   omgivningen   och   fysisk 
rörelse   vilket   kräver   rejäla   ytor   och   intressant   innehåll.   Med   sinnlighet   menas   lekar   som 
spontant   stimuleras   av   lukt,   smak,   känsel,   syn,   balans,   hörsel   m.fl.   Med   vidlyftighet   menas 
lekar   med   mer   kaotisk   karaktär   men   också   rena   fantasilekar   där   barnet   går   helt   upp   i   leken 
och   släpper   taget   om   den   egna   kontrollen.   Det   kan   nästan   upplevas   som   om   leken   leker 
med barnet. " 
 
Fantasi och kreativitet  
 
Hjärnforskaren   och   läkaren   Matti   Bergström   förespråkar   vikten   av   leken,   av   kaos   och 
oordning   för   att   människan   ska   fortsätta   vara   kreativ   i   vuxen   ålder.  
"En   allsidigt   utvecklad   och   mer   kreativt   tänkande   hjärna,   kan   inte   bara   tillgodogöra   sig 
teoretiska   ämnen   och   överföra   kunskapen   bättre,   utan   kan   också   se   möjligheter,   göra   urval, 
värdera   och   att   se   helheter.   Ju   mer   vi   aktiverar   vår   hjärna,   desto   mer   växer   den.   Och   då 
handlar   det   inte   bara   om   att   träna   sig   på   svåra   mattetal   eller   att   lösa   korsord.   Ju   mer   allsidig 
träning   desto   bättre.   Hjärnan   behöver   tränas   lika   mycket   genom   rörelse   och   finmotorik   och 
genom   att   låta   sinnena   få   nya   upplevelser,   syn,   lukt   ,   hörsel   och   smak. 
 
Trots att vi är medvetna om detta rör sig barnen allt mindre idag. Och det tycker jag är 
beklagligt.  
Jag tror att vi måste motverka det på ett positivt sätt och en lekplats till barnen i Österby 
skulle vara en mycket bra början. 
Lekplatsen skulle till exempel kunna ha en stor sandlåda där gungor och ruchkana fick plats. 
Utkikstorn och bockbord vore också bra för att ha någonstans att fika/ vila. 

Se inspirationsbilder nedan;  
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https://www.tress.com/sv-se/lekplats-park-och-utemiljo/lekplats/klatterberget-710320/ 
Bilderna är förslag, vi tar givetvis hänsyn till budget och övriga omständigheter. 
 
 
Byalaget i Österby står bakom förslaget om en lekplats och markägaren Bengt Brolin har 
även givit sitt samtycke till lekplats. Hans enda krav var att lekplatsen blir ordentligt omskött. 
För Övrigt står byalaget gärna som motpart i detta ärende. 
 
Vi hoppas givetvis på att förslaget går igenom, i första hand som en lekplats 
anordnad av säters kommun . Men om byalaget resurser behövs så ställer vi gärna 
upp. 
 
Hör av er om ni har frågor eller funderingar, 
Med vänlig hälsning Österby Byalag via  
Klara Berryman,  
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Kf §  Dnr KS2017/0274 
 
Nytt medborgarförslag upprustning av industrihistorisk klenod Yx-
hammaren 
 
 
Ärendebeskrivning: 
Ett medborgarförslag om upprustning av industrihistorisk klenod Yxhammaren läm-
nas in till kommunfullmäktiges sammanträde 2017-09-21 av Bengt-Åke Johansson, 
Säter. 
 
Medborgarnas förslag: 
”Säters kommun bör genast vidtaga åtgärder så att Yxhammaren bevaras till efter-
världen och förses med information om gala tiders yxtillverkning i Säter.” 
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Medborgarförslag  ang. upprustning av industrihistorisk klenod Yxhammare 

 

Under gångna Nostalgidagarna med cruising i Säter hade jag Nostalgi klubbens uppdrag att 

genom Turiståget guida runt Säter. 2 fullbelagda tåg vittnade om stort intresse för Säter och 

dess historia. 

En onödig olustkänsla uppstår när man passerar gamla Yxfabriken och skall berätta om 

Yxfabriken och dess tillverkning och som arbetsplats för många Säterbor. (Nuvarande 

Filmmuseet och Må bättre lokaler.)  

I södra delen av fastigheten finns den gamla Yxhammaren uppställd. Yxhammaren som 

säkert varit del i tillverkningen av  de yxor från Yxfabriken i Säter som bl.a. finns på Skansen  

och Tekniska museet i Stockholm med inskrift ”Säter banco/Säters Yxfabrik”. 

Denna viktiga och unika industriprodukt håller på och vittrar sönder. 

En mycket dålig reklam för Säter  och dess marknadsföring och ansikte utåt. 

Säters kommun bör snarast vidtaga åtgärder så att Yxhammaren bevaras till eftervärlden och 

förses med information om gamla tiders yxtillverkning i Säter. 

 

Säter den 12 augusti 2017 

 

Bengt Åke Skötten Johansson 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Kf § Dnr KS2017/0282 
 
Nytt medborgarförslag om aktivitetspark på Prästgärdet i Säter 
 
 
Ärendebeskrivning: 
Ett medborgarförslag om aktivitetspark på Prästgärdet i Säter lämnas in till kommun-
fullmäktiges sammanträde 2017-09-21 av Anders Burell, Säter. 
 
Medborgarnas förslag: 
” Vi vill föreslå att en aktivitetspark anläggs på Prästgärdet i Säter i syfte att skapa en 
mötesplats för alla ådrar, kulturer samt göra Säter ännu mer attraktivt.” 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Kf § Dnr KS2017/0271 
 
Nytt medborgarförslag om en skatepark 
 
Ärendebeskrivning: 
Ett medborgarförslag om en skatepark i Säter lämnas in till kommunfullmäktiges 
sammanträde 2017-09-21 av Maria Wester, Säter. 
 
Medborgarnas förslag: 
” Säters kommun kostar på våra barn och ungdomar något. En skatepark likt den 
som de har i Avesta eller Falun är mitt förslag” 
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SÄTERS KOMMUN KALLELSE 
 Sammanträdesdatum   Blad 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Ks § 127 Dnr KS2017/0147 
 
Svar på motion om att ta fram riktlinjer och en kommunal policy gäl-
lande visselblåsare inom Säters kommun. 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta avslå motionen. 
 
Ärendebeskrivning 
En motion om att ta fram riktlinjer och en kommunal policy gällande visselblåsare 
inom Säters kommun lämnades in till kommunfullmäktiges sammanträde 2017-04-06 
av Sverigedemokraterna. 
 
Motionärens förslag 
Att man tar fram riktlinjer och en policy för hur man skall hantera anmälningar från 
visselblåsare i den kommunala verksamheten. 
 
Att man tar fram ett dokument med vilka uppgifter som krävs vid anmälan samt gör 
det tillgängligt på kommunens hemsida. 
 
Yttrande 
Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat yttrande 2017-08-09. Förvaltningen fö-
reslår att motionen avslås. 
 
Beslutsunderlag: 
Motion om att ta fram riktlinjer och en kommunal policy gällande visselblåsare inom 
Säters kommun. 
Yttrande från kommunstyrelseförvaltningen 2017-08-09. 
 
Yrkande: 
Jenny Nordahl yrkar bifall till motionen. 
Annika Karlsson yrkar bifall till arbetsutskottets förslag att avslå motionen. 
 
Proposition 
Ordföranden ställer proposition på yrkandena varvid han finner att kommunstyrelsen 
beslutar att avslå motionen. 
 
Reservation 
Jenny Nordahl (SD) reserverar sig mot beslutet 
 
___________ 
 

  

20



 
Yttrande 

 

 Postadress Besöksadress Telefon E-postadress  
 Säters Kommun Rådhuset 0225-55 000 (vxl) kommun@sater.se  
 Box 300 Åsgränd 2  Internetadress  
 783 27 Säter Säter  www.sater.se  
 

Datum Diarienummer 
2017-08-09 Dnr KS2017/0147 
 

Motion om att fram kommunal policy gällande visselblåsare inom Säters kommun 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar avslå motionen. 

Motionen 
Motionären framför att det utifrån avslöjanden gällande korruption inom kommuner och statliga verk 
finns ett behov av riktlinjer och policies kring hur sådant ska hanteras inom Säters kommun, samt att det 
som en följ av detta också bör tas fram ett dokument med vilka uppgifter som krävs vid anmälan. Detta 
dokument ska sedan göras tillgängligt på kommunens hemsida. Motionen pekar på att det i samhället sätts 
ett ökat fokus på frågan, bland annat med den nya lag kring visselblåsare som trätt i kraft 2017 

Tidigare övervägande kring ett visselblåsarsystem 
Tidigare har en motion med liknande syfte behandlats i Säters kommun (Kommunfullmäktige 20131219). Det 
gjordes en mindre utredningsinsats där bland annat följande konstaterades: 
Den starka offentlighetsprincipen som försvårar alla försök till anonymisering av anmälningar/anmälare där 
datainspektionen endast gör undantag när visselblåsarsystemet är: 

• ett komplement till internkontrollplan och fritt att använda 
• att rapporten gäller allvarliga oegentligheter som rör bokföring, intern bokföringskontroll, revision, 

bekämpande av mutor samt brottslighet inom bank och finansvärlden, alternativt andra allvarliga 
oegentligheter som rör företagets vitala intressen eller enskildas liv och hälsa. 

• Att systemet endast omfattar personer i ledande ställning och nyckelpersoner. 
 

Dessa tre punkter innebär stora problem vid ett införande av ett visselblåsarsystem vid sidan av den 
internkontrollplan som i grunden är det som ska säkerställa förhindrandet av korruption. 
 
Grundförutsättningarna för att förhindra korruption är att det finns tydliga riktlinjer för vad som betraktas som jäv 
och muta, att detta kommuniceras till anställda och att det finns ett gott ledarskap. Det behöver till exempel vara 
tydligt vart i organisationen en anställd ska vända sig vid misstankar om korruption. 
 
En visselblåsarorganisation kan verka som ett bra sätt att ge goda förutsättningar för anställda att ge viktig 
information om oegentligheter utan att riskera någon form av repressalier, men visselblåsarsystemet innebär en falsk 
trygghet utifrån datainspektionens ställningstagande vad gäller bevarande av anonymiteten.  
Det finns organisationer som idag har visselblåsarsystem, där en extern tredje part tar emot anmälan. Ett sådant 
system invaggar den anmälande parten i en trygg hantering där denne inte namnges. Men, anmälan kan inte hållas 
hemlig. Utifrån offentlighetsprincipen riskerar den alltid att offentliggöras, till exempel i förvaltningsrätten. 
 
I svensk lagstiftning finns möjligheten för anställda att anonymt tipsa medier genom den grundlagsskyddade 
meddelarfriheten. Detta ger i betydligt större utsträckning möjlighet till att ingripa mot korruption än ett 
visselblåsarsystem. 
 

Ytterligare övervägande 
Tidigare har en motion med liknande syfte behandlats i Säters 
 
Läget är oförändrat sedan Kommunfullmäktiges senaste behandling av frågan. Den nya lag som trätt ikraft som gäller 
ett förstärkt skydd för den som anmäler korruption (Lag 2016:749) stärker arbetstagaren skydd mot repressalier, men 
har ingen påverkan på grundproblematiken kring anonymiteten som ett internt visselblåsarsystem skapar. Lagen är 
för övrigt främst inriktad på att stärka skyddet för de som tidigare haft lågt skydd: de privatanställda. 
Offentliganställda har sedan tidigare ett starkt skydd. 
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Yttrande 

 

 Postadress Besöksadress Telefon E-postadress  
 Säters Kommun Rådhuset 0225-55 000 (vxl) kommun@sater.se  
 Box 300 Åsgränd 2  Internetadress  
 783 27 Säter Säter  www.sater.se  
 

En tydlig internkontrollplan och riktlinjer kring hantering av korruption som anställda får kännedom om är grunden 
för en korruptionsfri kommun. Den informationen kan förtydligas och vara tillgänglig såväl på den interna, som på 
den externa webbplatsen. Informationen bör också ges nyanställda. 
Meddelarfriheten är ytterligare en viktig del av de offentliganställdas starka ställning när det gäller att avslöja 
oegentligheter. 
Visselblåsarsystem riskerar att skapa en falsk trygghet när det gäller anonymitet. 
 
 
 
 
 
Mari Palm  Malin Karhu Birgersson 
Kommunikationschef  Förvaltningschef 
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Motion 
 
 
Motion för att ta fram riktlinjer och en kommunal policy gällande visselblåsare 
inom Säters kommun. 
 
Inom flera fall i media har man senaste tiden kunnat ta del av avslöjanden gällande 
mutor, korruption och skattebrott både inom kommunala och statliga verk. Där 
framför allt byggskandalerna i Göteborgs kommun samt statens fastighetsverk varit 
i fokus.  
Den 1 januari 2017 klubbade man igenom en ny lag i Sveriges riksdag gällande ett 
utökat skydd för arbetstagare som slår larm vilket visar att även regering och 
riksdag ser allvarligt på dessa problem. 
Till följd av detta upprättar idag både kommuner och statliga verk dokument 
gällande vilka riktlinjer som gäller när man vill anmäla att man misstänker 
felaktigheter i verksamheterna. 
 
Sverigedemokraterna Säter anser därför 
 
ATT: Man tar fram riktlinjer och en policy för hur man skall hantera anmälningar 
från visselblåsare i den kommunala verksamheten. 
 
ATT: Man tar fram ett dokument med vilka uppgifter som krävs vid anmälan samt 
gör det tillgängligt på kommunens hemsida. 
 
 
SD Säter 
Jenny Nordahl 
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SÄTERS KOMMUN KALLELSE 
 Sammanträdesdatum   Blad 

Kommunfullmäktige 2017-09-21 10  
   
 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Ks § 128 Dnr KS2017/0134 
 
Svar på motion om kommunens slogan ”Tokig i Säter” 
 
Beslut: 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen är besvarad då 
det pågår ett arbete kring Bilden av Säter som siktar på att resultera i en platsvaru-
märkesplattform. Platsvarumärkesplattformen kommer att fastställas politiskt och 
den kommer innefatta en helhetsmålbild vad gäller kommunens marknadsföring.  
 
Ärendebeskrivning 
En motion om kommunens slogan ”Tokig i Säter” lämnas in till kommunfullmäkti-
ges sammanträde 2017-04-06 av Birgitta Gustafsson (L). 
 
Motionärens förslag 
Kommunen slutar använda denna slogan i marknadsföring och annan kommunikat-
ion. 
 
Yttrande 
Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat yttrande 2017-08-09. Förvaltningen fö-
reslår att motionen är besvarad. 
 
Beslutsunderlag: 
Motion om kommunens slogan ”Tokig i Säter” 
Yttrande från kommunstyrelseförvaltningen 2017-06-27.. 
 
__________ 
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Yttrande 

 

 Postadress Besöksadress Telefon E-postadress  
 Säters Kommun Rådhuset 0225-55 000 (vxl) kommun@sater.se  
 Box 300 Åsgränd 2  Internetadress  
 783 27 Säter Säter  www.sater.se  
 

Datum Diarienummer 
2017-06-27 Dnr KS2017/0134 
 

Motion om kommunens slogan ”Tokig i Säter” 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att motionen är besvarad då det pågår ett arbete kring Bilden av Säter som siktar på att 
resultera i en platsvarumärkesplattform. Platsvarumärkesplattformen kommer att fastställas politiskt. Den kommer 
innefatta en helhetsmålbild vad gäller kommunens marknadsföring.  
 

Motionen 
Motionären framför att den dubbeltydiga meningen som anspelar på Säters sjukhus kränker och sårar många som 
själva lidit av, eller har anhöriga som lidit att psykisk sjukdom. Motionären vill att Säters kommun slutar använda 
uttrycket eftersom det kan uppfattas som nedsättande och kränkande. Motionären skriver att det under tiden 
uttrycket används har människor känt sig kränkta och det har kommit kritik mot användandet. 

Bilden av Säter 
Det pågår ett arbete kring Bilden av Säter. Arbetet siktar på att resultera i en platsvarumärkesplattform. 
Platsvarumärkesplattformen kommer att fastställas politiskt. Den kommer innefatta en helhetsmålbild vad gäller 
kommunens marknadsföring. Platsmarknadsföring handlar i huvudsak om att väcka känslor, ju starkare desto bättre 
resultat, helst ska känslorna vara i positiv riktning. Uttrycket ”Jag är tokig i Säter” är inte slätstruket – det väcker 
känslor. Många positiva – en del negativa. I utarbetandet av platsvarumärkesplattformen finns en ambition att 
hantera Jag är tokig i Säter på ett sådant sätt att det fortsätter att väcka känslor, men att minimera de negativa 
upplevelserna. Dock är det så att vi aldrig fullt ut kan styra vilka känslor som väcks i andra människor. Vill Säters 
kommun till varje pris undvika att människor upplever sig kränkta av uttrycket, kommer kommunen behöva utesluta 
det ur platsvarumärkesplattformen . Eftersom platsvarumärkesplattformen är under arbete är det inte heller klart att 
uttrycket överhuvudtaget har en plats däri. Det får den politiska processen avgöra i slutändan.  
 
Det vore att föregå den processen när det gäller att avgöra uttrycket Jag är tokig i Säters öde redan nu. 
 
 
 
 
 
 
Mari Palm  Malin Karhu Birgersson 
Kommunikationschef  Förvaltningschef 

 

25



26



SÄTERS KOMMUN KALLELSE 
 Sammanträdesdatum   Blad 

Kommunfullmäktige 2017-09-21 11  
   
 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
 
Kf §  Dnr KS2017/0173 
 
Ny motion om att minska buller i utemiljö på Borgens förskola och 
Myrans förskola samt säkra vägen för skolbarnen vid korsning av 
Smedjebacksvägen. 
 
Ärendebeskrivning 
En motion om att minska buller i utemiljö på Borgens förskola och Myrans förskola 
samt säkra vägen för skolbarnen vid korsning av Smedjebacksvägen lämnas in till 
kommunfullmäktiges sammanträde 2017-09-21 av Sverigedemokraterna 
 
Motionärens förslag 
Att undersöka möjligheten till sänkt hastighet till 30km/Tim upp till korsningen av 
Smedjebacksvägen/Rådmansgatan/Bergslagsgatan efter övergångsstället. Att under-
söka möjligheten till att göra ett farthinder på övergångstället i samma korsning. 
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2017-04-23 

 

 

 

 

 

Motion: Minska buller i utemiljö på Borgens förskola & Myrans förskola samt säkra vägen 
för skolbarnen vid korsning av Smedjebacksvägen.  

 

Motion till fullmäktige i Säter 
 
Bakgrund: 
 
Idag på Smedjebacksvägen i höjd med Borgens förskola finns ett väghinder. Fram till hindret 
är tillåten hastighet 40km/tim. mellan hindret och förskolan Myran är det tillåtet med en 
hastighet på 30km/tim. Men vid myrans förskola ökar hastigheten till 40km/tim. Vilket gör 
att bilarna hörs mer då de ökar i hastighet samt att avgaserna ökar i utsläpp, och där vistas 
våra barn ute precis intill. 
Uppe i korsningen av Smedjebacksvägen/Rådmansgatan/Bergslagsgatan finns ännu ett 
övergångställe, detta utan fart hinder. För att säkra skolelevernas promenad till skolan samt 
göra ute miljön mindre bullrig både för barn och personal på förskolorna föreslår vi följande: 
 
  
 
Sverigedemokraterna i Säters kommun föreslår därför kommunfullmäktige att besluta: 
 

 Att undersöka möjligheten till sänkt hastighet till 30km/Tim upp till korsningen av 

Smedjebacksvägen/Rådmansgatan/Bergslagsgatan efter övergångsstället. 

 Att undersöka möjligheten till att göra ett farthinder på övergångstället i samma 

korsning.  

 

 
 
   
SD Säter genom Jenny Nordahl  
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SÄTERS KOMMUN KALLELSE 
 Sammanträdesdatum   Blad 

Kommunfullmäktige 2017-09-21 12  
   
 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Kf § Dnr KS2017/0296 
 
Ny motion om läxfri skola 
 
 
Ärendebeskrivning 
En motion om läxfri skola  lämnas in till kommunfullmäktiges sammanträde 2017-
09-21 av Vänsterpartiet. 
 
Motionärens förslag 
Att en läxfrigrundskola införs i Säters kommun. 
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Grundorganisationen i Säter 

http://sater.vansterpartiet.se/ 
 Fia Wikstrom, postmottagare, Kristinegatan 15 B, 783 30  SÄTER, 0225 – 501 80, 073-932 84 87 

sater@vansterpartiet.se 

 

 

 
Motion till Kommunfullmäktige                         Hösten 2017 

                                     
Läxfri Skola 
 
Vi i Vänsterpartiet anser att en läxfri skola är till gagn för alla elever. En läxfri grundskola ger 
alla barn en större chans att få all den hjälp barnen kan tänkas behöva. Den ger oss en betydligt 
mer jämställd grundskola vilket kommer att höja alla elevers chans till en skolgång som blir mer 
likt ett arbete där fritiden är minst lika viktig som skolan. Har alla en bra vila presterar vi på ett 
betydligt bättre sätt än om barnen vid hemkomst måste fortsätta med sitt arbete. 
 
Att genomföra detta ställer inga större krav på lärarkåren eller övrig personal på våra 
grundskolor. Ett sätt att genomföra det är att se till att en del av lärarkåren stannar kvar på skolan 
lite längre så att eleverna kan få den hjälp de kan behöva. Samtidigt kan lärarna planera och rätta 
under tiden man är kvar på skolan för att vid hemkomst vara ledig. Med andra ord en ren win win 
situation. 
 
Vinsten för våra elever blir att de under läsning i skolan hela tiden har tillgång till pedagogisk 
personal vilket framför allt kommer att hjälpa de elever som har det jobbigt i skolan. 
Enligt skolverket så finns det inget krav eller regel på att skolan skall ge läxor. 
 
Ett antal skolor i Sverige har infört en skola utan läxor och flera av dem har höjt sina resultat. 
Vänsterpartiet ser detta som en ren klassfråga där alla elever ges samma förutsättningar. 
 
Vänsterpartiet yrkar:  
 

- Att en läxfrigrundskola införs i Säterskommun. 
 
 
För Vänsterpartiets, lärare och elever samt vår representant Thomas i BUN:s räkning! 
 
Fia Wikström   Sten-Olof Eklund  
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SÄTERS KOMMUN KALLELSE 
 Sammanträdesdatum   Blad 

Kommunfullmäktige 2017-09-21 13  
   
 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
 
Kf § Dnr KS2017/0295 
 
Ny motion om alkoholfria arenor i kommunala lokaler 
 
 
Ärendebeskrivning 
En motion om alkoholfria arenor i kommunala lokaler lämnas in till kommunfull-
mäktiges sammanträde 2017-09-21 av Vänsterpartiet. 
 
Motionärens förslag 
- Kommunens lokaler ska vara alkoholfria 
- Kommunen skall yrka på att tillstånd ej ges att servera alkohol i lokaler som 

kommunen äger eller disponerar. 
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Grundorganisationen i Säter 

http://sater.vansterpartiet.se/ 
 Fia Wikström, postmottagare, Kristinegatan 15 B, 783 30  SÄTER, 0225 – 501 80, 073-932 84 87 

sater@vansterpartiet.se 

 

 

 

Motion till Kommunfullmäktige 

 

Alkoholfria arenor i kommunala lokaler!  

 

Vänsterpartiet vill att alla lokaler som kommunen äger ska vara alkoholfria miljöer. 

Därmed gör vi lokalerna tillgängliga för alla våra kommuninvånare. 

Alkoholfria miljöer ska vara normen i samhället. 

Barn och ungdomar har rätt till alkoholfria miljöer 

Det finns människor som inte klarar av att gå till miljöer där det finns alkohol. 

 

Vänsterpartiet yrkar på att: 

- Kommunens lokaler ska vara alkoholfria 
 

- Kommunen skall yrka på att tillstånd ej ges att servera alkohol i lokaler som 
kommunen äger eller disponerar. 

 

Vänsterpartiet Säter 

 
För Vänsterpartiets räkning 
 
Sten-Olof Eklund    Fia Wikström     
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SÄTERS KOMMUN KALLELSE 
 Sammanträdesdatum   Blad 

Kommunfullmäktige 2017-09-21 14  
   
 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Kf  § 
 
Information från revisionen 
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SÄTERS KOMMUN KALLELSE 
 Sammanträdesdatum   Blad 

Kommunfullmäktige 2017-09-21 15  
   
 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Kf §  Dnr KS2017/0270 
 
Placering av särskilt boende för äldre (SÄBO) 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Placering av nytt särskilt boende i Säters tätort placeras på ”förskoletomten” 
enligt alternativ D i detaljplaneprogrammet.  

2. Om detaljplanen för plats D ej kan färdigställas så föreslår kommunstyrelsen 
att plats B Alga skall vara nummer 2 i prioriteringsordning. 

3. Beslut om övergång från plats D till plats B fattas av kommunfullmäktige. 
 
Ärendebeskrivning: 
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår 2017-06-07, § 85, att placering av avseende nytt 
särskilt boende i Säters tätort placeras på ”förskoletomten” enligt alternativ D i de-
taljplaneprogrammet. Om detaljplanen för plats D ej kan färdigställas så föreslår 
Samhällsbyggnadsnämnden att plats B Alga skall vara nummer 2 i prioriteringsord-
ning. 
 
Enligt de underlag som tagits fram och det samråd som hållits i samband med plan-
program för särskilt boende, så rekommenderas ”förskoletomten”, enligt alternativ D 
i detaljplaneprogrammet, att bli kommunens huvudalternativ avseende placering av 
nytt särskilt boende. Övriga platser som ingick i detaljplaneprogrammet arbetas vi-
dare med enligt tidigare beslut. Undantag är alternativ C eftersom denna plats ej 
nämns i tidigare beslut. 
 
Beslut avseende detaljplaneläggning för nytt särskilt boende finns sedan tidigare. 
 
Yrkande 
Sune Hemmingsson (C ) yrkar att beslutet om övergång från plats D till plats B fattas 
av kommunfullmäktige.’ 
 
Ordföranden konstaterar att kommunstyrelsen är eniga om yrkandet. 
 
__________ 
 
 

  

34



SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum   Blad 

Samhällsbyggnadsnämnden 2017-06-07 4  
   
 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Sbn § 85 Dnr SBN2016/0509 
 
 
Placering av särskilt boende för äldre (SäBo) 

Beslut 
1. Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfull-

mäktige att placering av avseende nytt särskilt boende i Säters tätort placeras 
på ”förskoletomten” enligt alternativ D i detaljplaneprogrammet. 

2. Om detaljplanen för plats D ej kan färdigställas så föreslår Samhällsbyggnads-
nämnden Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige att plats B Alga 
skall vara nummer 2 i prioriteringsordning. 

 
Yrkande 
1. Ordförande yrkar på att Sbn beslutar enligt Sbn au förslag: 

• Samhällsbyggnadsnämnden föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfull-
mäktige att placering av avseende nytt särskilt boende i Säters tätort place-
ras på ”förskoletomten” enligt alternativ D i detaljplane-programmet. 

• Om detaljplanen för plats D ej kan färdigställas så föreslår Samhällsbygg-
nadsnämnden Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige att plats B 
Alga skall vara nummer 2 i prioriteringsordning. 

2. Malin Hedlund (M) yrkar på att Sbn beslutar enligt moderaternas förslag. 
Efter att ha granskat planprogrammets 4 olika platser har vi kommit fram till att 
ingen av dem motsvarar våra krav på lokalisering. Samtliga platser kräver omfat-
tande infrastruktursattsningar samt att 3 av platserna riskerar att fastna i olika 
fomer av överklaganden. Vi anser istället att platsen för befintliga Fågelsången är 
den som mest är lämpad för nytt SÄBO. Vi anser att man bör riva befintlig 
byggnad och där efter bygga nytt på platsen. Infrastruktur finns och platsen fun-
gerar mycket bra idag, området möjliggör också sammankopplade av olika for-
mer av boenden.  

 
Proposition 
Ordförande ställer de två yrkandena mot varandra och finner att Sbn väljer att be-
sluta enligt Sbn au förslag. 
______ 
 
Ärendebeskrivning och bakgrund 
Enligt de underlag som tagits fram och det samråd som hållits i samband med plan-
program för särskilt boende, så rekommenderas ”förskoletomten”, enligt alternativ D 
i detaljplaneprogrammet, att bli kommunens huvudalternativ avseende placering av 
nytt särskilt boende.  
Övriga platser som ingick i detaljplaneprogrammet arbetas vidare med enligt tidigare 
beslut. Undantag är alternativ C eftersom denna plats ej nämns i tidigare beslut. 
 
Beslut avseende detaljplaneläggning för nytt särskilt boende finns sedan tidigare. 
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SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum   Blad 

Samhällsbyggnadsnämnden 2017-06-07 5  
   
 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

forts. SBN § 85 
 
 
Reservation 
Malin Hedlund (M) reserverar sig mot beslutet. 
 
Reservation mot beslut i ärende: ”Placering av särskilt bonde för äldre (SäBo)” 
Jag reserverar mig mot att Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att förorda placering av 
det nya SÄBO för Säters Kommun på alternativ D. Som sakkunnig nämnd bör vi ta ställ-
ning till det alternativ som är, ur, samhällsbyggnadsplanering, det bästa alternativet. Jag 
anser att förslaget (D) är det som påverkar infrastrukturen som mest och riskerar vara 
det alternativ som kostar kommuninvånarna mest. Jag saknar ekonomiska kalkyler för 
infrastrukturen för att stödja det förslag som nu beslutats.  
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 SAMRÅDSHANDLING 
  Dnr: SBN 2016/0509  

 

1 
 

 

PLANPROGRAM 
Lokalisering av särskilt boende (SäBo) i Säter 
Säters kommun, Dalarnas län 
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 SAMRÅDSHANDLING 
  Dnr: SBN 2016/0509  

 

2 
 

 

Planförfarande och planprocess 
Ett planprogram är första delen i en detaljplaneprocess, vilken regleras i plan- och 
bygglagen (PBL). En planprocess sker i flera steg med politiska ställningstaganden 
mellan varje skede. Planprogrammet godkänns i detta fall av kommunfullmäktige. 
 
Syftet med ett program är att bredda kommunens beslutsunderlag och förbättra 
kunnandet på en övergripande nivå. Samråd sker med sakägare, boende, 
myndigheter och övriga som bedöms ha väsentligt intresse av programmet. I 
efterföljande detaljplan ges ytterligare tillfälle för synpunkter för de som då berörs 
av planen. 
 
Planprogrammet beräknas gå ut på samråd i mars 2017 för att kunna godkännas 
under våren/sommaren 2017. 
 

 
  
  

START 
 
 
 
 
Så här långt har detaljplanen kommit i planprocessen. 
 

Syfte och huvuddrag 
Planprogrammet syftar till att utreda vilken plats i Säters tätort som är lämpligast att 
uppföra ett särskilt boende (SäBo) på. Planprogrammet jämför fyra alternativa 
platser som gallrats fram i ett första skede från ursprungligen nio platser. För de 
områden som inte blir aktuella för särskilt boende kan annan typ av bostads- eller 
vårdbebyggelse bli aktuell. Planprogrammet utreder lämpligheten för ändamålen 
bostäder och vård, där särskilt boende ingår som huvudinriktning. 

Bakgrund 
I Säters tätort finns idag två särskilda boenden för äldre om totalt 56 platser, 
fördelat på 44 lägenheter i centrala Säter och 12 platser på korttidsboende placerat 
på Skönviksområdet. Behovet av antalet platser beräknas öka med 57 platser fram 
till år 2030. Kommunfullmäktige beslutade 2016-04-11 att genomföra uppförande 
av ny byggnad för särskilt boende för äldre inom Säters tätort med 60-65 platser 
som ska vara inflyttningsklar senast 2020. Placeringen av den nya byggnaden ska 
även möjliggöra en senare utbyggnad utifrån framtida behov.1 
 
En inledande lokaliseringsutredning har gjorts där fyra alternativa platser har valts 
ut från ursprungligen nio alternativa platser, se avsnitt ”Tidigare bortvalda 
alternativ”. 
 

                                                 
1 Källa: Verksamhetsbeskrivning och funktionsprogram SäBo 2020 (utkast 2017-01-05) Säters kommun 
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Särskilt boende för äldre (SäBo) är till för dem som till stor del av dygnet behöver 
omvårdad och tillsynsbehov. För att beviljas särskilt boende måste, enligt 
socialnämnden, någon eller några av följande kriterier vara uppfyllda: 
 

 Kvarboende i ordinärt boende med omfattande hjälp i hemmet är prövat 
och bedömt som otillräckligt.  

 Den enskildes behov av trygghet och säkerhet i livsföringen inte längre kan 
tillgodoses i ordinärt boende.  

 Den enskilde har utredd demenssjukdom som medför omfattande 
svårigheter i det ordinära boendet.  

 Den enskilde har prövat eller det har övervägts korttidsvistelse/växelvård 
och detta har befunnits otillräckligt. 

 
Syftet med särskilt boende är att de boende ska ha möjlighet att så långt som 
möjligt leva självständigt oberoende av hjälp från andra. Boendet är utformat som 
gruppboenden där varje person har tillgång till egen lägenhet och tillgång till 
gemensam matsal och vardagsrum. Det ska även finnas möjlighet till utevistelse i 
form av en skyddad yttre miljö av god kvalité. Boendet är tänkt att vara i två 
våningar och ligga i attraktiva lägen i närhet till service och kollektivtrafik.  

Särskilda faktorer vid lokalisering  
I utredningen av lämplig plats bedöms lämpligheten framför allt utifrån reglerna i  
2 kap plan- och bygglagen om allmänna och enskilda intressen. Utöver dessa har 
kommunen gjort bedömningen att nedanstående faktorer är särskilt viktiga att 
vägas in vid jämförelse av olika lägen för ett särskilt boende: 
 

 Tomtstorlek, både för nyetablering av cirka 60 boendeplatser och framtida 
utökning av boendet som på sikt ska kunna möjliggöra cirka 100 boende-
platser, parkeringar och utemiljöer (uppskattat till minst cirka 8 000 m² men 
helst cirka 10 000-12 000 m² ). 

 Avstånd till samhällsservice (t.ex. bibliotek, post, bank) och kommersiell 
service (t.ex. livsmedelsaffär, butiker, kaféer) för att de boende ska uppleva 
att de är en del av samhällsgemenskapen och för att de närstående och 
personal ska ha enkel tillgång till servicen. 

 Avstånd till kollektivtrafik (buss och tåg) för personal och besökande. 

 Avstånd till boendet för närstående och personal, för att närstående enkelt 
ska kunna besöka boendet och för att personal enkelt ska kunna ta sig till 
sin arbetsplats. 

 Möjligheter till goda utemiljöer och närmiljöer för trygg utevistelse, både i 
omgivningarna kring planområdet och som ingärdad gård inom plan-
området (för boende som har ett sådant behov). 

 Avstånd till stödjande funktioner (t.ex. tandvård, vårdcentral) alternativt 
flexibilitet att på sikt kunna etablera kringfunktioner till det särskilda 
boendet (t.ex. stödjande vård) i anslutning till det särskilda boendet. 
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Lokaliseringsalternativ 
För följande fyra platser utreds lämpligheten för ett särskilt boende och för 
ändamålen bostäder och vård i stort (se även figur nedan): 

- Skönvikstrand (område A) 
- Alga (område B) 
- Församlingshemmet/Prästgärdet (område C) 
- Förskoletomten (område D) 

 
 
 

 
 
 

De fem platser som i ett tidigare skede valts bort finns redovisade i avsnitt 
”Tidigare bortvalda alternativ”. 
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A – Skönvikstrand 
 

 
 

Tidigare ställningstaganden 
Planområdet är inte särskilt utpekat i den kommunövergripande översiktsplanen 
från 2013, men området direkt söder om planområdet är utpekat som 
utvecklingsområde för bostäder. 
 
I fördjupad översiktsplan för Säters tätort från 1990 är området utpekat för allmän 
service. 
 
Säters kommun har påbörjat ett arbete med att ta fram en ny fördjupad 
översiktsplan för Säters tätort. Utgångsläget i arbetet är att Skönvik ska bli en 
levande stadsdel och knytas ihop med de centralare stadsdelarna. 
 
För området gäller ”Detaljplan för Skönvik 1:15 mm” (laga kraft 2006-02-08) som 
för större delen av planområdet medger bostäder och kontor. Den västra delen får 
dock inte bebyggas. För detta område gäller även förbud mot trädfällning med syfte 
att bevara de större lövträden. Detaljplanen reglerar även hur byggnaderna får 
utformas bl.a. vad gäller fasader och byggnadshöjd.  

 

Natur/mark 
Området är delvis skogsbevuxet, delvis bestående av öppen mark. Särskilt i den 
västra delen finns större äldre lövträd i en parkliknande miljö. Naturvärdena 
behöver inventeras i samband med framtagandet av en ny detaljplan. 
 
Enligt SGU:s jordartskarta utgörs marken i den norra delen av planområdet av 
morän och den södra delen av glacial silt. Glacial silt är en erosionsbenägen jordart.  
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Bebyggelse/kulturmiljö  
Planområdet ligger i den sydvästra delen av det före detta mentalsjukhusområdet, 
men ingen bebyggelse finns inom planområdets gränser. Nordost om planområdet 
finns den bevarade mentalsjukhusbebyggelsen som idag inrymmer verksamheter, 
museum och vård (bl.a. akutpsykiatrisk mottagning, rättspsykiatrisk klinik, simhall, 
gym, kafé, restaurang, vuxenutbildning och tandvård). Angränsande bebyggelse 
utgörs i söder av ett bed-and-breakfast, en villa och en av golfklubbens byggnader 
norr om Jönshyttevägen och av tre parhus söder om Jönshyttevägen (tidigare 
personalbostäder för Säters mentalsjukhus). I väster gränsar området till 
golfklubbens byggnader och parkeringsytor.  
 
Planområdet berör ”Säters mentalsjukhus” som är utpekat som övrigt intresse för 
kulturmiljövård i kulturmiljöprogrammet för Dalarna (Dalarnas museum, 1998). 
Områdets centrala värden är att sjukhusmiljön på ett tydligt och pedagogiskt sätt 
visar på psykiatrins utveckling under hela 1900-talet. Byggnader finns kvar från alla 
skeden i mer eller mindre ursprungligt skick. Den fasta paviljongen, som har utretts 
för att kunna bli byggnadsminne, är unik som den enda bevarade 
säkerhetspaviljongen i ursprungligt skick. Hela miljön med alla byggnaderna bör 
bevaras för att ge möjlighet att uppleva hur ett mentalsjukhus var uppbyggt och 
fungerade.  
 
Inga kända fornlämningar finns inom eller i direkt anslutning till planområdet. 
 
Ny bebyggelse bör anpassas till karaktärsdragen hos den angränsande 
sjukhusbebyggelsen. 

 

Gator/trafik  
Planområdet gränsar till vägar och gator med kommunal väghållare. Trafiken i 
denna del av Skönvik är av begränsad omfattning och utgörs främst av besökare till 
golfklubben och närboende. Jönshyttevägen söder om planområdet har 
hastighetsgräns 30 km/h och trafikflödet i korsningen med Vedgårdsvägen direkt 
öster om planområdet var 178 fordon per årsmedeldygn (f/ÅMD) år 2016, varav 
19 procent var tung trafik. Trafikflödet centralt i Skönviksområdet var 1481 fordon 
per årsmedeldygn (f/ÅMD) samma år, varav 7 procent var tung trafik. 
Vedgårdsvägen norr om planområdet har hastighetsgräns 40 km/h.  
 
Skönvik trafikeras av fyra busslinjer, varav tre av dem trafikerar hållplats ”Skönvik 
vändplan” cirka 100 meter öster om planområdet. Härifrån kan resenärer bl.a. ta sig 
till Säter centrum, St. Skedvi och Gustafs med möjlighet till byte till tåg eller andra 
busslinjer. Från ”Skönvik vändplan” in till hållplats ”Säter torget” tar resan 16 
minuter. 
 
Anslutning till gång- och cykelväg finns i Skönvik cirka 200 meter från 
planområdet. Gång- och cykelvägen sträcker sig längs Ljusterns strand för att sedan 
ansluta till det kommunala gatunätet i Säters tätort. 

 

Teknisk försörjning 
Området ingår i verksamhetsområden med vattenförsörjning och 
avloppsanläggningar. Området kan anslutas till fjärrvärmenätet. I planområdets 
västra del finns en befintlig transformatorstation. 
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Hälsa, säkerhet, risker 
 Inga frågor av denna typ har identifierats i detta skede av planprocessen. 
 

Genomförandefrågor 
Området ägs av ett privat fastighetsbolag. 
 
Kommunen är huvudman för angränsande allmän plats. 
 

Särskilda faktorer vid lokalisering 
Planområdet omfattar cirka 17 600 m², vilket bedöms vara tillräckligt stor tomt-
storlek med möjlighet till framtida utökning av verksamheten och etablering av 
stödjande funktioner. Med hänsyn till eventuella naturvärden kommer dock 
sannolikt inte hela ytan att kunna tas i anspråk för bebyggelse. 
 
I Skönvik finns både samhällsservice och kommersiell service i form av bl.a. 
simhall, gym, kafé, restaurang, vuxenutbildning, tandvård och rehab. 
 
Avståndet är relativt långt in till Säters tätorts centralare delar (cirka 2,5 km 
fågelvägen och cirka 2,7 km gångvägen till Salutorget). Det korta avståndet till 
busshållplats gör ändå att närstående och personal kan nå boendet inom 20 minuter 
från centrala Säter. För potentiella hyresgäster innebär en lokalisering av det 
särskilda boendet till Skönvik troligtvis ett byte av bostadsområde eftersom det idag 
finns begränsat antal ”vanliga” bostäder, vilket kan påverka känslan av att vara en 
del av samhällsgemenskapen. Kommunens ambition är dock på sikt att göra 
Skönvik till en mer levande stadsdel. 
 
Planområdet omges av olika typer av friytor i form av parkmiljöer i 
sjukhusområdet, öppet landskap vid golfbanan och ett skogsparti i norr, vilket ger 
goda förutsättningar för trygg utevistelse i anslutning till det särskilda boendet. 

 

Konsekvenser 
För att kunna uppföra bebyggelse för särskilt boende inom planområdet behöver 
en ny detaljplan tas fram som medger ändamålet vård. 
 
Område med eventuella naturvärden tas i anspråk för bebyggelse. Naturvärdena 
behöver inventeras i samband med framtagandet av en ny detaljplan.  

 
En lokalisering av särskilt boende till Skönvik bidrar till ambitionen om utveckling 
av Skönvik till en levande stadsdel och ger ett större befolknings- och besöks-
underlag för kollektivtrafiken till Skönvik. 
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B – Alga 
 

 
 

Tidigare ställningstaganden 
Planområdet är i den kommunövergripande översiktsplanen från 2013 utpekat som 
utvecklingsområde för bostäder. Området är även utpekat i fördjupad översiktsplan 
för Säters tätort från 1990 men i detta fall gäller den kommunövergripande 
översiktsplanen istället. 
 
För området gäller detaljplan ”Förslag till stadsplan för del av Stadsägan nr 54 i 
Säters stad” (laga kraft 1946-07-03) som för den östra delen medger parkområde 
(allmän plats) och för den västra delen medger industriellt ändamål.  
 
Strandskyddet återinträder för ett område där en detaljplan upphävs eller ersätts 
med en ny plan. Den sydvästra delen av planområdet (cirka 50 meter) ligger inom 
strandskyddsområdet för Ljustern. Strandskyddet kommer att behöva upphävas för 
de delar som tas i anspråk för kvartersmark. 
 

Natur/mark 
Större delen av planområdet är idag brukad åkermark. Centralt i området går ett 
stråk med trädvegetation. 
 
Enligt SGU:s jordartskarta utgörs marken av glacial silt, som är en erosionsbenägen 
jordart. 
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Bebyggelse/kulturmiljö  
Inom planområdet finns idag ingen bebyggelse. Uppgifter har framkommit om att 
det finns rivningsmassor samt grunder kvar från tidigare bebyggelse, bland annat 
gamla militäranläggningar. Vidare utredningar krävs för att klargöra omfattningen 
och hur dessa massor ska tas om hand. 
 
Angränsande bebyggelse utgörs i norr och öster av villabebyggelse, avgränsade från 
planområdet av väg 650 (Smedjebacksvägen) respektive Siggebogatan. Cirka 100 
meter sydost om planområdet finns ett sågverk med upplag av timmer i den 
närmsta delen och industribyggnader i den bortre delen. 
 
Inga kända fornlämningar finns inom eller i direkt anslutning till planområdet. 

 
Ny bebyggelse bör anpassas till angränsande befintlig bebyggelse så att utblickar 
mot sjön Ljustern fortsatt bibehålls. 
 

Gator/trafik 
Väg 650 (Smedjebacksvägen) som passerar direkt norr om planområdet har 
kommunal väghållare på den aktuella sträckan. Hastighetsgränsen på väg 650 är 50 
km/h och trafikflödet var 2538 fordon per årsmedeldygn (f/ÅMD) år 2016 strax 
väster om korsningen med Gamla Sjukhusvägen, varav cirka 19 procent var tung 
trafik. Gamla Sjukhusvägen söder om planområdet har kommunal väghållare och 
hastighetsgränsen är 40 km/h. Siggebogatan öster om planområdet har 
hastighetsgräns 30 km/h. Trafikmängden är relativt hög på väg 650 och på Gamla 
Sjukhusvägen troligen på grund av regional trafik, lokala resor inom Säters tätort 
samt tung industritrafik till och från sågverket. 
 
Hållplats ”Bergtäktsvägen” i nordvästra hörnet av planområdet trafikeras av fyra 
busslinjer. Härifrån kan resenärer bl.a. ta sig till Säter centrum, St. Skedvi, Gustafs 
och Borlänge med möjlighet till byte till tåg eller andra busslinjer. Från 
”Bergtäktsvägen” in till hållplats ”Säter torget” tar resan 13 minuter. 
 
En gång- och cykelväg passerar genom den södra delen av planområdet mellan 
Skönvik och de centralare delarna av Säters tätort. 

 

Teknisk försörjning  
Området ingår i verksamhetsområden med vattenförsörjning och 
avloppsanläggningar. Möjlighet finns att ansluta fjärrvärmenätet. 
 

Hälsa, säkerhet, risker 
På platsen har verksamhet tidigare bedrivits som kan ha efterlämnat föroreningar i 
marken. Det finns uppgifter som tyder på att både bilvårdsanläggning/bilverkstad/ 
åkeri och militäranläggning tidigare har funnits på platsen. Omfattningen av 
eventuella markföroreningar och hur dessa ska avhjälpas behöver klarläggas under 
detaljplanearbetet. 
 
Området är utsatt från buller från trafiken på väg 650, från industritrafik på Gamla 
Sjukhusvägen till/från sågverket samt från sågverkets industriverksamhet. 
Omfattningen av trafik- och industribullret liksom hur den planerade bebyggelsen 
ska uppfylla gällande riktvärden för buller behöver klarläggas under detaljplane-
arbetet. Säters kommun har initialt beställt en mätning av bullret från sågverket. 
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Enligt en första grov uppskattning av trafikbullret med hjälp av verktyg från 
Boverket skulle området klara värdena i trafikbullerförordningen med en placering 
30m från vägmitt. 

 
Planområdet är utsatt för risker kopplat till med transporter av farligt gods på väg 
650 och industritransporter på Gamla Sjukhusvägen till/från sågverket. Hur stora 
riskerna och hur dessa risker ska hanteras behöver klarläggas under detaljplane-
arbetet. 

 

Genomförandefrågor 
 Marken ägs av Säters kommun. 
 

Kommunen är huvudman för angränsande allmän plats.  
 

Särskilda faktorer vid lokalisering 
Planområdet omfattar cirka 18 800 m², vilket bedöms vara tillräckligt stor tomt-
storlek med möjlighet till framtida utökning av verksamheten och etablering av 
stödjande funktioner. Med hänsyn till buller, riskavstånd till väg 650 samt 
bibehållande av utblickar mot sjön Ljustern kommer dock sannolikt en del av ytan 
inte att kunna tas i anspråk för bebyggelse. 
 
Med sin placering i utkanten av Säters tätortsbebyggelse är avståndet till 
samhällsservice och kommersiell service i Säters tätort (cirka 0,9 km fågelvägen till 
Salutorget och cirka 1,1 km gångvägen) medellångt. Det korta avståndet till 
busshållplats gör ändå att närstående och personal kan nå boendet på cirka 15 
minuter från centrala Säter. För potentiella hyresgäster kan en lokalisering av det 
särskilda boendet till Alga innebära en naturlig fortsättning på boendet i Säters 
tätort och behöver inte nödvändigtvis innebära ett byte av bostadsområde eftersom 
det idag finns ett relativt brett utbud av ”vanliga” bostäder i anslutning till 
planområdet. 
 
På grund av att planområdet omges av större vägar, som genererar buller, och ett 
sågverk finns begränsade förutsättningar för trygg utevistelse i kvalitativa miljöer i 
direkt anslutning till det särskilda boendet.  

 

Konsekvenser 
För att kunna uppföra bebyggelse för särskilt boende inom planområdet behöver 
en ny detaljplan tas fram som medger ändamålet vård. Samtidigt behöver 
strandskyddet upphävas för delar av området. För att strandskyddet ska upphävas 
krävs särskilda skäl (7 kap. 18c-d §§ miljöbalken). I detta fall är det fråga om det 
femte skälet eftersom området behövs för att tillgodose ett angeläget intresse som 
inte kan tillgodoses utanför området. 
 
I samband med framtagandet av en ny detaljplan behöver industri- och trafikbuller, 
risker med transporter av farligt gods, geotekniska markförhållanden och 
markföroreningar klarläggas och beskrivas hur det ska hanteras. 
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C – Församlingshemmet/Prästgärdet 
 

 
 

Tidigare ställningstaganden 
I fördjupad översiktsplan för Säters tätort från 1990 är den sydvästra delen av 
planområdet utpekad för allmän service medan den nordöstra delen är utpekad för 
fritidsanläggning. 
 
För området gäller områdesbestämmelser för Säters innerstad. Bestämmelserna 
omfattar skyddsbestämmelser för befintliga byggnader, rivningsförbud, utökad 
lovplikt m.m. Se även beskrivning under avsnitt ”Bebyggelse/kulturmiljö”.  
 
Strandskyddet återinträder för ett område där en detaljplan upphävs eller ersätts 
med en ny plan. Den sydvästra delen av planområdet (cirka 50-60 meter) ligger 
inom strandskyddsområdet för Ljustern. Eventuellt berörs även strandskyddet för 
Ljusterån marginellt. Strandskyddet kommer att behöva upphävas för de delar som 
tas i anspråk för kvartersmark. 

 

Natur/mark 
Planområdet utgörs i sydväst av en iordningställd förskoletomt, i nordost av 
hårdgjorda ytor för parkering och där emellan en öppen gräsyta (tidigare åkermark). 
 
Enligt SGU:s jordartskarta utgörs marken av glacial silt, som är en erosionsbenägen 
jordart. 

 

Bebyggelse/kulturmiljö 
Inom planområdet finns idag en förskola (en filial till Kungsgårdsskolan) inhyst i 
ett par äldre byggnader i den sydvästra delen och parkeringsytor i den nordöstra 
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delen. Angränsande bebyggelse utgörs i nordväst av bland annat kyrkans lokaler 
med församlingshem samt enstaka kontor och bostäder i 1-2 våningar. Norr om 
planområdet ligger kyrkan och i nordost flerbostadshus i 3-4 våningar. 
 
Planområdet ligger inom område som är utpekat som riksintresse för kulturmiljön 
(”Säters stadskärna”) enligt miljöbalken 3 kap 6§.  
 

 
Planområdet (svart linje) i relation till riksintresset för kulturmiljö (rött raster). 

 
I motiveringen av riksintresset framgår att Säter är en ”Stadsmiljö, småstad som i 
den regelbundna rutnätstaden från 1600-talet, övergången till landsbygd i sydväst 
och träbebyggelsen speglar 1600-talets stadsgrundningspolitik och trästadens 
bebyggelseutveckling till tiden kring sekelskiftet 1900.” I beskrivningen av uttrycket 
för riksintresset anges bland annat: ”Gatunät och tomtstruktur. Bebyggelsen 
karaktäriseras av stadsgårdarnas huvudbyggnader mot de större gatorna och 
ekonomibyggnaderna mot gränder och gårdsmiljöer. […] Området söder och 
väster om kyrkan som är en rest av kungsgårdens och kyrkoboställets mark och 
som med sin glesare bebyggelse utgör en övergång till landsbygd.” 
 
Enligt områdesbestämmelserna ligger planområdet inom allmän plats. I gällande 
områdesbestämmelser anges: 

 Bebyggelse utöver befintlig tillåts ej utöver komplementbyggnader 

 (Utformning av allmän plats:) Beträffande riksintresseområdet som gränsar 
mot Ljustern, bl.a. kvarteret Hamnen och Ljusterns nordöstra strand ska 
områdets öppna fält bibehållas utan nybebyggelse eller planteringar. 

 
Inga kända fornlämningar finns inom eller i direkt anslutning till planområdet. 

 

Gator/trafik 
Planområdet gränsar till vägar och gator med kommunal väghållare. Anslutande 
gator har hastighetsgräns 30 km/h. Trafikflödet var på Södra kyrkogatan nordost 
om planområdet 600-700 fordon per årsmedeldygn (f/ÅMD) år 2016, varav 3-4 
procent var tung trafik. 
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Hållplatserna ”Prästgärdsskolan” och ”Gränsgatan” i nordöstra hörnet av 
planområdet trafikeras tillsammans av två busslinjer. Härifrån kan resenärer bl.a. ta 
sig till Säter centrum, Skönvik, St. Skedvi och Gustafs med möjlighet till byte till tåg 
eller andra busslinjer. Från någon av hållplatserna in till hållplats ”Säter torget” tar 
resan 1-2 minuter. 
 
Längs den sydöstra plangränsen passerar en gång- och cykelväg mellan campingen 
och badplatsen vid Ljusterns strand och in mot de centralare delarna av Säters 
tätort. Till området ansluter även en gång- och cykelväg från närliggande 
bostadsområde söder om planområdet.  

 
Försörjning av området med transporter (varuleveranser, avfallstransporter, 
sjuktransporter) liksom disponering av parkering kan kräva särskild utredning inom 
ramen för detaljplanearbetet med tanke på planområdets långsmala utbredning med 
få tillfartsvägar. 
 
Kompletterande parkeringar skulle eventuellt kunna anordnas på angränsande ytor 
utanför planområdet vid korsningen Gränsgatan/Åsenvägen, där marken är 
planlagd för detta ändamål. 

 

Teknisk försörjning 
Området ingår i verksamhetsområden med vattenförsörjning och 
avloppsanläggningar. Området kan anslutas till fjärrvärmenätet. 

 

Hälsa, säkerhet, risker 
På platsen har verksamhet tidigare bedrivits som kan ha efterlämnat föroreningar i 
marken. Uppgifter har framkommit om att det finns en jordvärmeanläggning på en 
del av kyrkans mark. Anläggningens skick är oklart samt om den går att använda.  
Omfattningen av eventuella markföroreningar och hur dessa ska avhjälpas behöver 
klarläggas under detaljplanearbetet.  

  
Området kan eventuellt vara utsatt från buller från sågverkets industriverksamhet. 
Omfattningen av industribullret liksom hur den planerade bebyggelsen ska uppfylla 
gällande riktvärden för buller behöver klarläggas under detaljplanearbetet. Säters 
kommun har initialt beställt en mätning av bullret från sågverket. 

 
De lågläntare delarna av området kan eventuellt vara översvämningskänsligt vid 
höga vattenflöden i Ljusterån. Enligt kommunen kan vattnet tangera den 
nordvästra plangränsen. Detta behöver klarläggas under detaljplanearbetet. 

 

Genomförandefrågor 
 Marken ägs av Svenska kyrkan. 
 

Kommunen är huvudman för angränsande allmän plats.  
 

Särskilda faktorer vid lokalisering 
Planområdet omfattar cirka 13 700 m², vilket ytmässigt skulle ha varit tillräckligt. 
Den långsmala formen på området gör dock att ett särskilt boende är svårt att passa 
in och samtidigt anpassas till riksintressets bebyggelse, särskilt med tanke på 
möjlighet till framtida utökning av verksamheten och etablering av stödjande 
funktioner. 
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Planområdet ligger centralt med kort avstånd till samhällsservice och kommersiell 
service i Säters tätort (cirka 0,3 km fågelvägen och cirka 0,4 km gångvägen till 
Salutorget) samt till busstrafik och gång och- och cykelvägar. En lokalisering av det 
särskilda boendet till Församlingshemmet/Prästgärdet skulle utgöra en naturlig 
förlängning av den befintliga bebyggelsen i centrala Säter och blir väl integrerat i 
det befintliga bostadsbeståndet där många framtida hyresgäster redan idag bor. Att 
känna sig trygg i en invand och bekant miljö är en viktig framgångsfaktor för att det 
nya boendet ska upplevas som en naturlig fortsättning i livet som innevånare i 
Säters kommun. Förutsättningarna för att få ”spontanbesök” av närstående är stor 
vid denna placering.  
 
Planområdet gränsar till både gatorna i Säters innerstad och Prästgärdets öppna 
landskap med gångvägar, vilket ger goda förutsättningar för trygg utevistelse i 
anslutning till det särskilda boendet. 

  

Konsekvenser 
Föreslagen utbyggnad strider mot gällande områdesbestämmelser.  
 
För att kunna uppföra bebyggelse för särskilt boende inom planområdet behöver 
en ny detaljplan tas fram som medger ändamålet vård. Samtidigt behöver 
strandskyddet upphävas för delar av området. 
 
I samband med framtagandet av en ny detaljplan behöver industribuller, 
geotekniska markförhållanden, markföroreningar och översvämningsrisker 
klarläggas och beskrivas hur det ska hanteras. 
 
Om tillräcklig yta ska kunna skapas för ett särskilt boende förutsätter det att 
befintlig skola rivs och att verksamheten koncentreras till Kungsgårdsskolan. 
 
En utbyggnad med en relativt storskalig bebyggelse bedöms kunna komma att 
innebära påtaglig skada av kulturmiljöns riksintresse genom ianspråktagande av den 
mark som utgör övergång från staden och kyrkoherdebostället mot landsbygden. 
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D – Förskoletomten 
 

 
 

Tidigare ställningstaganden 
I fördjupad översiktsplan för Säters tätort från 1990 är området utpekat för allmän 
service. 
 
Planområdet ligger direkt utanför det område som berörs av områdes-
bestämmelserna för Säters innerstad. För den norra delen av området, som ligger 
på Prästgärdet, gäller ”Detaljplan barnstuga mm, Prästgärdet” (laga kraft 1990-06-
29) och medger på en begränsad yta uppförande av byggnader i en (1) våning för 
skola och barnstuga. För den södra delen av området, närmast den befintliga 
bebyggelsen på Åsen, gäller detaljplan ”Förslag till ändring och utvidgning av 
stadsplan för Säter (Prästhagen)” (fastställd 1977-01-13) och medger park eller 
plantering (allmän plats).  

 

Natur/mark 
Planområdet ligger delvis på Prästgärdet som utgörs av stora gräsytor. Den södra 
delen utgörs av gles ung lövskog.  
 
Enligt SGU:s jordartskarta utgörs marken i den norra delen av planområdet av 
glacial silt och den södra delen av morän. Glacial silt är en erosionsbenägen jordart. 

 

Bebyggelse/kulturmiljö 
Planområdet är idag obebyggt. Angränsande bebyggelse utgörs i söder av 
flerbostadsbebyggelse i två våningar. På östra sidan av Åsenvägen finns gräsytor 
och lövskog och bortanför det villabebyggelse. 
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Planområdet ligger strax utanför ett område av riksintresse för kulturmiljövården 
(”Säters stadskärna”). Se beskrivning under område ”C – Församlingshemmet/ 
Prästgården” på sidan 11-12. 
 

 
Ungefärlig utbredning av planområdet i förhållande till Prästgärdet och omkringliggande bebyggelse. 

 
 
Inga kända fornlämningar finns inom eller i direkt anslutning till planområdet. 
 
Ny bebyggelse bör anpassas till angränsande befintlig bebyggelse så att utblickar 
mot sjön Ljustern fortsatt bibehålls. 

 

Gator/trafik 
Planområdet gränsar i öster till Åsenvägen som har kommunal väghållare och 
hastighetsgräns 40 km/h. Trafikflödet var på Södra kyrkogatan strax norr om 
planområdet 600-700 fordon per årsmedeldygn (f/ÅMD) år 2016, varav 3-4 
procent var tung trafik. 

 
Gång- och cykelvägar passerar både genom planområdet i öst-västlig riktning och 
längs västra plangränsen. På dessa kan trafikanter ta sig till angränsande stadsdelar 
och de centralare delarna av Säters tätort. 

 
Hållplats ”Dahlanders väg” direkt öster om planområdet trafikeras av en (1) 
busslinje. Härifrån kan resenärer bl.a. ta sig till Säter centrum med möjlighet till 
byte till tåg eller andra busslinjer. Från ”Dahlanders väg” in till hållplats ”Säter 
torget” tar resan 2 minuter. 
 
Kompletterande parkeringar skulle eventuellt kunna anordnas på angränsande ytor 
utanför planområdet vid korsningen Gränsgatan/Åsenvägen, där marken är 
planlagd för detta ändamål. 
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Teknisk försörjning 
Området ingår i verksamhetsområden med vattenförsörjning och 
avloppsanläggningar. Området kan anslutas till fjärrvärmenätet 
 

Hälsa, säkerhet, risker 
Erosionsbenägen jordart. 

 
 

Genomförandefrågor 
 Marken ägs av Säters kommun. 
 

Kommunen är huvudman för angränsande allmän plats.  
   

Särskilda faktorer vid lokalisering 
Planområdet omfattar cirka 10 200 m², vilket bedöms vara tillräckligt stor 
tomtstorlek med möjlighet till framtida utökning av verksamheten och etablering av 
stödjande funktioner. 

 
Planområdet ligger centralt med kort avstånd till samhällsservice och kommersiell 
service i Säters tätort (cirka 0,3 km fågelvägen och cirka 0,6 km gångvägen till 
Salutorget) samt till busstrafik och gång och- och cykelvägar. En lokalisering av det 
särskilda boendet till Förskoletomten skulle utgöra en naturlig förlängning av den 
befintliga bebyggelsen i på Åsen och blir väl integrerat i det befintliga 
bostadsbeståndet där många framtida hyresgäster redan idag bor. Att känna sig 
trygg i en invand och bekant miljö är en viktig framgångsfaktor för att det nya 
boendet ska upplevas som en naturlig fortsättning i livet som innevånare i Säters 
kommun. Förutsättningarna för att få ”spontanbesök” av närstående är stor vid 
denna placering. 
 
Planområdet gränsar till både gatorna i Säters innerstad och Prästgärdets öppna 
landskap med gångvägar, vilket ger goda förutsättningar för trygg utevistelse i 
anslutning till det särskilda boendet. 
 

Konsekvenser 
Planområdet anknyter till bebyggelsen på Åsen. Området är avskilt mot Säters 
innerstad med riksintresset för kulturmiljö av den öppna marken på Prästgärdet, 
som delvis ingår i riksintresset. 
 
I samband med framtagandet av en ny detaljplan behöver geotekniska 
markförhållanden klarläggas och beskrivas hur det ska hanteras. 
 
Föreslagen utbyggnad sker huvudsakligen inom detaljplanelagt område för skola, 
barnstuga. Utbyggnaden innebär annan markanvändning än vad detaljplanen tillåter 
samt högre byggnadshöjd än i gällande detaljplan. Skogsmarken (ungskog/sly) i 
sydost är planlagd som parkmark. För att kunna uppföra bebyggelse för särskilt 
boende inom planområdet behöver en ny detaljplan tas fram som medger 
ändamålet vård. 
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Tidigare bortvalda alternativ 
 

 
 
 

E – Skönvik infart 
Området utgörs till största del av sjukhusområdets parkmiljö med äldre större träd. Med hänsyn 
till att gällande detaljplan medger bostäder, och eftersom parkmiljön bör bevaras i så stor 
utsträckning som möjligt, blir den yta som går att ta i anspråk alltför begränsad för att rymma ett 
särskilt boende. Bostäder kan bättre anpassas till befintlig parkmiljö, genom t.ex. glesare bostads-
bebyggelse jämfört med tätare bebyggelse för särskilt boende. Marken har ett strategiskt läge för 
utbyggnad av nya bostäder som en del av vitaliseringen av Skönvik och för att koppla ihop 
Skönvik med Säters tätort. Området ligger i närheten av väg 650, vilket kan innebära att 
anpassning måste ske till trafikbuller. En etablering här förutsätter att förändringar görs i befintlig 
infrastruktur.  

F – Siggebo 
Området ligger avsides och relativt långt från servicen i både Skönvik och i centrala Säters tätort. 
Området utgörs av tidigare bebyggd mark där högresta äldre granar finns kvar. Ytan är alltför 
begränsad mellan befintlig bebyggelse (förskola och bostadshus) och ianspråktagna 
utevistelseytor för att rymma ett särskilt boende. Marken utgör även planberedskap för nya 
bostäder. Platsen kräver också särskilda infrastrukturåtgärder för att inte skapa en ohållbar 
trafiksituation i Burhagen (Bergstäktsvägen m.fl.). Trafiken behöver tydligt ledas om via vägnätet 
runt Siggebo vilket innebär en onaturlig omväg med risk för "smittrafik" utmed bostadsgator. 
 
 

E 

F 

G 

H I 
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G – Åsen pulkabacken 
Området ligger i befintligt bostadsområde med relativt långt till kollektivtrafik och service i 
centrum. Området ligger i en sluttning som gör att nyttjande av utemiljö, särskilt utanför tomten, 
blir svårare för boende och deras anhöriga, t.ex. tunga uppförsbackar. Ytan är alltför begränsad 
för att rymma ett särskilt boende samt svår att bebygga med tanke på tillgängliga utemiljöer och 
de stora nivåskillnaderna.  

H – Åsen västra 
Området ligger i befintligt bostadsområde med relativt långt till kollektivtrafik och service i 
centrum. Området ligger i en sluttning som gör att nyttjande av utemiljö, särskilt utanför tomten, 
blir svårare för boende och deras anhöriga, t.ex. tunga uppförsbackar. Ytan är alltför begränsad 
mellan befintlig bebyggelse för att rymma ett särskilt boende. 

I – Åsen östra 
Området ligger i befintligt bostadsområde med relativt långt till kollektivtrafik och service i 
centrum. Området ligger i en sluttning som gör att nyttjande av utemiljö, särskilt utanför tomten, 
blir svårare för boende och deras anhöriga, t.ex. tunga uppförsbackar. Ytan är tillräckligt stor för 
att rymma ett särskilt boende, men kan komma att begränsa nyttjandet av andra ytor längre in 
från Åsenvägen. En etablering här förutsätter att befintliga garage i området ges en annan lösning. 
Marken utgör även planberedskap för nya bostäder. 
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Sammanfattande jämförelse av lokaliseringsalternativen 
Sammanfattningsvis finns följande för- och nackdelar, konsekvenser och 
begränsningar med de fyra lokaliseringsalternativen (A-D): 
 

 Område A, B och D men endast vissa delar av C bedöms vara förenlig med 
översiktsplanens syfte. Ny detaljplan behöver tas fram oavsett 
lokaliseringsalternativ. Strandskyddet måste upphävas för område B och C. 

 

 Lokalisering till område C kan innebära betydande påverkan på riksintresset 
för kulturmiljö liksom på befintlig förskolebebyggelse inom planområdet. 

 

 Område B är utsatt för trafikbuller och risker med farligt gods. Område B 
och C kan påverkas av industribuller från sågverket. I område B och C kan 
markföroreningar finnas som i så fall behöver saneras. 

 

 Lokalisering till område B, C och D kan innebära påverkan på angränsande 
bebyggelse, t.ex. med avseende på utblickar i landskapet.  

 

 Inga utpekade naturvärden finns bortsett från i område A där naturvärdena 
bör utredas mer.  

 

 Kommunen äger marken för område B och D. Område A ägs av ett privat 
fastighetsbolag och område C ägs av Svenska kyrkan. 

 

 Område A, B och D är tillräckligt stora ytmässigt under förutsättning att 
anpassning till kritiska faktorer kan göras utan att det minskar den byggbara 
ytan alltför mycket (naturvärden i område A, buller och farligt gods i 
område B, landskapsutblickar i område D). Område C skulle behöva 
utredas mer detaljerat för att det ska gå att säga att området ytmässigt är 
möjligt att bebygga med särskilt boende. Påverkan på riksintresset gör 
möjligheterna att bygga än mer begränsat och därför mindre intressant att 
utreda vidare av den anledningen. 

 

 Område A och B har längst avstånd till centrala Säter. Område B har längst 
avstånd till samhällelig och kommersiell service. 

 

 Alla områdena har nära till busshållplats liksom anslutande gång- och 
cykelvägar. 

 

 Område B, C och D ligger i anslutning till befintligt bostadsbestånd. 
 

 Område A, C och D gränsar till trygga utemiljöer. 
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Medverkande tjänstemän 
Planprogrammet är upprättad av samhällsplanerare Isak Jakobsson och arkitekt 
SAR/MSA Yvonne Seger, Sweco Architects AB i samråd med planarkitekt Sofie 
Norberg och samhällsbyggnadschef Andréas Mossberg, Säters kommun, och 
Roland Appelgren, Projektledarbyrån.  

 

Planskeden 
 INSTANS DATUM 

Planuppdrag givet Kommunstyrelsen 2017-02-07 

Godkänd för programsamråd Delegation 
samhällsbyggnadschef 

2017-03-13 

Planprogram godkänt Samhällsbyggnadsnämnden  

 
 
Sweco Architects AB för samhällsbyggnadsförvaltningen, Säters kommun i februari 2017. 
 
 
 
 
Isak Jakobsson   Yvonne Seger 
Samhällsplanerare   Arkitekt SAR/MSA 
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SAMRÅDSREDOGÖRELSE  
 
 
 
 
 
Planprogram för 
Lokalisering av särskilt boende (SäBo) 
Säter, Säters kommun, Dalarnas län 
 
 

BAKGRUND OCH SYFTE 
Bakgrund 
I februari 2017 fick samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta ett planprogram för lokaliseringen 
av nytt särskilt boende (så kallat SäBo) i Säter. 
 

Planprogrammets syfte 
Planprogrammet syftar till att utreda vilken plats i Säters tätort som är lämpligast att uppföra ett särskilt boende 
på. Planprogrammet jämför fyra alternativa platser som gallrats fram i ett första skede från ursprungligen nio 
platser. För de områden som inte blir aktuella för särskilt boende kan annan typ av bostads- eller vårdbebyggelse 
bli aktuell i framtiden. Planprogrammet utreder lämpligheten för ändamålen bostäder och vård, där särskilt 
boende ingår som huvudinriktning. 
 

Planarbetets gång 
Planprogrammet är upprättat av Sweco på uppdrag av och i dialog med Säters kommun. 
 

PLANPROCESS 
Samråd  
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2017-03-13 att godkänna planeprogram för Särskilt boende i Säter 
upprättad i februari 2017 för samråd. Samråd har pågått i ca fem veckor under perioden 2017-03-15 till och 
med 2017-04-23. 
 
Handlingarna som varit utställda under samrådstiden har bestått av följande:  

 Planprogram 
 
Inbjudan till samråd har skett genom brev till länsstyrelsen och potentiella sakägare m fl. Till detta brev var 
planprogrammet bifogat. Myndigheter och andra remissinstanser såsom kommunala nämnder, styrelser och 
förvaltningar har fått handlingarna på remiss via e-post. Samrådshandlingarna har även funnits tillgängliga 
på kommunens hemsida www.sater.se och på biblioteket i Säter samt på Rådhuset.  
 
Allmänheten har inbjudits till samråd genom annonser i DT och DD (2017-03-23) samt Annonsbladet 
Hedemora/Säter (2017-03-26) och Säterbladet (2017-03-22). Under halva samrådstiden har även skyltar 
funnits uppsatta på de fyra föreslagna platserna för att ytterligare synliggöra platserna som valts ut. 
 
Fyra samrådsmöten har hållits med följande grupper: 

2017-04-04 Oppositionen (Moderaterna, Vänsterpartiet, Liberalerna, Miljöpartiet, Kristdemokraterna 
och Sverigedemokraterna) 
2017-04-11 Majoriteten (Socialdemokraterna och Centerpartiet) 
2017-04-12 Kommunala pensionärsrådet, hälso-och sjukvårdsteamet, biståndshandläggare, 
fackförbundet Kommunal 
2017-04-19 Allmänheten 
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INKOMNA SYNPUNKTER  
 
Yttranden utan synpunkter 
Följande remissinstanser har inte framfört några synpunkter mot planförslaget: 
 
Trafikverket, 2017-03-21 
Lantmäteriet, 2017-04-18 

 
Yttranden med synpunkter 
Här följer en sammanställning av inkomna yttranden från remissinstanserna och kommentarer till dessa. 
Övriga yttranden från allmänheten har sammanfattats och sorterats i olika kategorier som beskriver 
huvuddragen ur de inkomna synpunkterna. Detta eftersom många lämnat liknande synpunkter och i vissa 
fall väldigt långa yttranden. De skriftliga yttrandena i sin helhet finns tillgängliga hos 
Samhällsbyggnadsförvaltningen. 
 

Remissinstanser 
 

KOMMUNALA NÄMNDER OCH  
FÖRVALTNINGAR 
Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelseförvaltningen 
Kommunchef 
Näringslivsenheten 
IT-enheten 
Kulturnämnden 
Kulturförvaltningen 
Barn- och utbildningsnämnden 
Barn- och utbildningsförvaltningen 
Socialnämnden 
Socialförvaltningen 
Gatukontoret 
VA- och Renhållningsenheten 
Fastighetsenheten 
Miljö-och byggnämnden 
 
KOMMUNALA BOLAG 
Säterbostäder och Säters kommuns fastighets AB 
Dalatrafik AB 
Räddningstjänsten Dala-Mitt 
Falun Borlänge-regionen AB 
Visit Södra Dalarna AB 
 
STATLIGA, REGIONALA OCH  
MYNDIGHETER 
Länsstyrelsen Dalarna 
Region Dalarna 
Lantmäteriet 
Landstinget Dalarna 
Trafikverket 
Polismyndigheten 
 
NÄRINGSLIV 
Telia Sonera Skanova Access AB 
Dala Elnät AB 
Ellevio AB 
Hedemora Energi AB 
Samhällsbyggnadsbolaget 
 
 
 
 

INTRESSEFÖRENINGAR, MUSEUM MM. 
Dalarnas museum 
Hyresgästföreningen 
Naturskyddsföreningen 
Friluftsfrämjandet 
HSO Dalarna 
PRO 
SPF 
SKPF 
 
POLITISKA FÖRETRÄDARE 
Arbetarpartiet Socialdemokraterna 
Vänsterpartiet 
Centerpartiet 
Liberalerna 
Moderata samlingspartiet 
Kristdemokratiska samhällspartiet 
Miljöpartiet de gröna 
Sverigedemokraterna 
 
ÖVRIGA 
Företagarna Säter 
Svenska kyrkan Säterbygdens församling 
Ungdomskonsulent 
Säkerhetssamordnare 
Miljösamordnare 
Kommunala Tillgänglighetsrådet 
Kommunala Brottsförebyggande rådet 
Kommunala pensionärsrådet 
Biblioteken i Säter, Gustafs och St. Skedvi 
Säters golfklubb 
Privatpersoner/ bostadsrättsförening fastighetsägare 
(potentiella sakägare)* 
 
 
 
 
 
 
*Redovisas tillsammans med synpunkterna från allmänheten. 
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Länsstyrelsen, 2017-04-13 
Länsstyrelsen, som för samråd mottagit 

rubricerat detaljplaneprogram, har följande 

synpunkter. 

 
Alternativ C 
Länsstyrelsen anser att alternativ C är 

olämpligt, då det negativt påverkar 

riksintresseområde för kulturmiljövården 

Säters stadskärna (K 82 109). 

Ett viktigt uttryck för riksintresset är hur 

området söder och väster om kyrkan, som är 

rester av kungsgårdens och 

kyrkoherdeboställets mark, utgör en övergång 

till landsbygden med sin glesare bebyggelse. 

Det är väsentligt att sambandet mellan 

prästgården och kyrkan inte störs av ny 

tillkommande bebyggelse. För förståelsen av 

prästgårdens tidigare agrara funktion är det 

viktigt att den öppna karaktären på de 

omgivande markerna bibehålls. Länsstyrelsen 

delar därför kommunens bedömning att en 

exploatering i detta läge skulle kunna innebära 

en påtaglig skada på riksintressets värden. 

 

Alternativ A, B och D 
De övriga alternativen anser Länsstyrelsen 

vara möjliga för fortsatt utredning. 

Kommunen har i programhandlingen 

redovisat ett antal frågor att studera 

ytterligare, t.ex. strandskydd, naturvärden, 

förorenad mark, trafik och industribuller samt 

farligt gods. Länsstyrelsen instämmer i dessa, 

och vill dessutom komplettera med följande: 

 

Hänsyn till det kulturhistoriska riksintresset i alternativ D 

Alternativ D ligger i ett exponerat läge i 

direkt anslutning till det kulturhistoriska 

riksintresseområdet, och byggnaden för det 

särskilda boendet behöver vara stor. Det 

innebär att utformning och placering 

behöver anpassas väl till det angränsade 

öppna landskapsrummet runt prästgården 

och kyrkan. Byggnaderna bör uppföras med 

fasader av faluröd träpanel och tak med 

lertegel. Volymerna bör delas upp och 

anpassas till terrängen på ett sådant sätt att 

uppbankning undviks och att byggnadshöjden 

kan begränsas. 

 

 

Kommentar: 

 

 

 

 

Synpunkten noteras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommunen kommer inte att fortsätta utreda alla fyra 
alternativ, utan avser fatta ett beslut om lokalisering baserat 
på planprogrammet och de synpunkter som framförts under 
samrådet. En plats kommer därför att väljas och vidare 
utredningar för lokalisering på denna plats kommer att ske 
inom ramen för detaljplaneprocessen. 

 

 

 

 

I det fall alternativ D utses som lokalisering av nya SäBo 
instämmer kommunen i att den nya bebyggelsen behöver 
anpassas till riksintressets syften. 
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Ställningstagande angående åkermarken i alternativ B 

Kommunen beskriver att området till största 

delen är brukad åkermark. Ingen 

ställningstagande har emellertid gjorts 

utifrån MB 3:4. Ett resonemang behöver 

föras kring de aspekter som nämns i 

paragrafen. 

 

Vattennätet 

Utformningen av vattennätet bör utredas för 

samtliga alternativ, med tanke på att ett särskilt 

boende kan medföra krav på sprinkler, och 

dessa är beroende av att vattennätet har viss 

utformning. 

 

 

Synpunkten noteras.  

 

 

 

 

 

 

 

Synpunkten noteras och tas med i kommande 
detaljplaneprocess. 
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Polisen, 2017-04-19 
Alla fyra alternativ kan säkert uppfattas som 

placerade på en vacker plats med hel eller delvis 

utsikt över sjön Ljustern. Det finns olika hänsyn 

att ta, bland annat om det finns ett större 

trafikflöde. Det väsentliga är rimligen att boendet 

upplevs som tryggt utan alltför många yttre 

störningar. 

 
När en ny byggnad ska uppföras, finns goda 
möjligheter att tänka i brottsföre byggande- och 
trafiksäkerhetsbanor. 

Kommentar: 

Synpunkterna noteras. 

 

 

 

 

 

 

Synpunkten noteras och tas med i kommande planering. 

Miljö-och byggnämnden, 2017-04-12 
Miljö- och byggnämnden beslutar att lämna 
synpunkten att utesluta område B Alga. 

Kommentar: 

Synpunkten noteras. 

Socialnämnden, 2017-04-21 

Utifrån socialförvaltningens samlade bedömning 

och socialnämndens kriterie "optimal funktion" så 

förordar socialnämnden att det nya särskilda 

boendet placeras enligt lokaliseringsförslag D. 

 
Lokaliseringsförslag D är nära samhällsservice och 
kommunikationer. Läget medger en känsla av att 
man bor i samhället och är en del av 
samhällsgemenskapen. Det är gångavstånd från 
allmänna kommunikationer och affärer.  
 
Placeringen medger en möjlighet till en bra 
planering av utemiljön/utevistelser. Utemiljöns 
planering ska särskilt uppmärksammas så att den 
skapar motivation till utevistelse. Den ska vara 
tillgänglig och kännas trygg. Arbetsmiljöaspekter 
för personal påverkas för närvarande inte i någon 
större utsträckning i något av förslagen. 

Kommentar: 

Synpunkterna noteras. 

Enhetschefer och administrativ assistent på 

Fågelsången, 2017-04-24 

Röstar för den s.k. Förskoletomten på Prästgärdet, 

(dvs. alternativ D). 
 
Den tomten känns bäst för då kan omsorgstagarna 

se sjön och ha nära in till centrum, för att handla, 

fika, äta på restaurang mm. 

 
Anhöriga, närstående, vänner m.fl, kan lättare 

komma och hälsa på när det är centralt beläget 

De kan också ta med sin närstående på promenad 

in till centrum för att göra något trevligt 

tillsammans. 

 
Ca hälften av nuvarande personal bor i Säter och 

cyklar och går till arbetet på Fågelsången och det 

kan de fortsätta med om nya SÄBO placeras 

centralt. 

Kommentar: 

Synpunkterna noteras. 
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Kultursekreteraren, 2017-04-27 

Alternativ C Församlingshemmet/Prästgärdet 

Säters innerstad är av riksintresse för 

kulturmiljövården. Enligt miljöbalken 3 kap 6 § Den 

utgör tillsammans med 1649 utvalda platser i 

Sveriges det kulturhistoriska landskapet som speglar 

vårt samhälles utveckling. Den representerar en 

nationellt betydelsefullt historisk samhällsprocess 

med utgångspunkt i regional och lokal kontext. 

 

Föreslagen plats ligger inom riksintresseområdet 

och utgör övergången från Säters stadskärna till 

landsbygdens glesare bebyggelse. För att bevara 

läsbarheten i det agrara landskapet är det av största 

betydelse, att marken som är rester av 

kungsgårdens och kyrkoherdebostället, bevaras 

obebyggd. 

 

Namnet Prästgärdet ger en historisk kontinuitet åt 

platsen och förstärker medvetandet om dess tidigare 

användning.  Det öppna områdets potential kan 

förädlas med utgångspunkt i historien t.ex. med 

betande får, som därigenom förstärker riksintressets 

karaktär. Kulturmiljön kan tas tillvara och utvecklas 

till en resurs för besökare och boende i området. 

 
Alternativ D Förskoletomten 

Placeringen är i direkt anslutning till 

riksintresseområdet. Åtgärder som visuellt dominerar 

landskapet eller ändrar landskapets karaktär kan ha 

betydande påverkan på en riksintressant kulturmiljö 

även då åtgärden ligger utanför. Anpassning till 

rådande fasader, tak och byggnadshöjd är av stor 

betydelse. 

 

Kommentar: 

Synpunkterna noteras. 

Barn-och utbildningsnämnden, 2017- 
Barn- och utbildningsnämnden har inte några 

speciella synpunkter på planprogram för lokalisering 

av SäBo i Säter under förutsättning att lokalfrågan, 

förslag C för den skolverksamhet som bedrivs på 

Prästgärdet kan lösas. 

Kommentar: 

Synpunkten noteras. 

Kommunstyrelsen, 2017-04-26 
Kommunstyrelsen beslutar att överlämna till de 
politiska partierna att var för sig lämna synpunkter. 
 

Kommentar: 

Synpunkten noteras. 
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Socialdemokraterna 2017-04-25 
Socialdemokraterna avser lämna en kort beskrivning 
över hur vi ser på de olika alternativen i 
planprogrammet för att till sist förorda ett alternativ. 

 
Socialdemokraterna anser inledningsvis att det nya 
särskilda boendet måste medföra en reell tillväxt i 
antalet platser samt att antalet anpassas så långt det 
går till en rationell drift. Det innebär att alternativet 
65 platser inte är realistiskt eftersom avdelningarna 
bör utgöras av 10 platser vardera. I dag finns det 44 
platser på Fågelsången och 12 platser på 
korttidsboendet på Skönviksområdet d.v.s. totalt 56 
platser. Ett boende för 60 platser skulle därmed ge 
endast 4 ytterligare platser. Detta kan inte anses 
tillräckligt då även korttidsplatser ska räknas med. 
Därför har vi föreslagit att platsantalet bör vara minst 
70 stycken. 
 
Alternativ A: 17600 kvm Skönviksstrand 
Alternativ Skönviksstrand är det alternativ som ger 
störst frihet att utforma byggnaderna efter 
verksamhetens behov. Det är samtidigt den plats som 
verkar göra minst motstånd gällande överklagan och 
synpunkter från myndigheter. Alternativet 
Skönviksstrand bidrar inte till att de boende på det 
särskilda boendet integreras i samhället på kort sikt. 
Den perifera placeringen kan bidra till en känsla av 
utanförskap trots den vackra omgivningen. Det 
aktuella området lämpar sig enligt oss bättre i nuläget 
för bebyggelse med småhus vilka kan bidra till 
utveckling och en förändrad syn på Skönviksområdet 
rent allmänt sett.  Avståndet till Säters centrum är 
längre än på de andra föreslagna platserna.  
 
Alternativ B: 18800 kvm Algatomten  
Den s.k. Algatomten ligger bra till med relativt kort 
avstånd till centrum och i nära anslutning till 
trafikstråk men är inte belägen i direkt anslutning till 
centrum. Ett särskilt boende här skulle ge de boende 
en mycket vacker utsikt med många människor i 
rörelse. Läget är stort nog för att utforma 
verksamheten utifrån de krav och behov som 
behövs. Området omges av lägre villabebyggelse. En 
byggnad för Särskilt boende skulle kunna skapa ett 
sikthinder. En tvåvåningsbyggnad kan bli svår att 
ansluta naturligt till omgivande bebyggelse. Både 
byggnaden i sig självt och verksamheten kan komma 
att dominera omgivningen på ett påtagligt sätt. 
Området är mycket lämpligt för lägre 
bostadsbebyggelse.  
 
Alternativ C: 13700 kvm Församlingshemmet/ Prästgärdet 
Det område som idag utgörs dels av 
församlingshemmets parkering och dels 
prästgärdskolan är tilltalande. Det ligger inom ett 
vackert bebyggelseområde nära såväl centrum och 
kyrkan samt den öppna ytan prästgärdet och 

Kommentar: 

Synpunkterna noteras. 
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Ljustern. Ett särskilt boende på denna plats skulle ge 
goda förutsättningar för de boende att på nära håll ta 
del av både stad och ”land”. Den föreslagna tomten 
är dock trång och projektet skulle tvingas ut i det 
öppna landskapet på ett sätt som påverkar framtida 
utveckling av staden. Den omgivande bebyggelsen är 
dessutom känslig ur ett kulturhistoriskt perspektiv 
och omfattas av riksintresse för kulturmiljövården. 
En anpassning av byggnaden till omgivningen skulle 
ställa stora krav arkitektoniskt. Den tillgängliga ytan 
sätter också gränser för framtida utbyggnad. Den 
befintliga parkeringen kommer att behöva ersättas. 
Det kommer att vara omgivningen som bestämmer 
hur fastigheten utformas och inte verksamheten eller 
behovet. 
 
Alternativ D: 10200 kvm. Förskoletomten  
Förskoletomten har liknande förutsättningar som 
tomten vid församlingshemmet om man beaktar 
avstånd till stad, landskap och till Ljustern. Men 
området ligger utanför den kulturhistoriskt skyddade 
stadskärnan. Socialdemokraterna bedömer 
förutsättningarna på förskole tomten är bättre än 
alternativet vid församlingshemmet. Det blir lättare 
att planera byggnaden utifrån kravet på yta och 
behov av optimal utemiljö. Dessutom lättare att 
anpassa byggnaden till omgivande bebyggelse genom 
att den kan ansluta i storlek till flerfamiljshusen på 
åsen. En trafiklösning med förlängning av 
Gränsgatan i kanten av prästgärdet kommer att vara 
möjlig i framtiden. 
 
Socialdemokraterna förordar alternativ D Förskoletomten 
En placering på förskoletomten har förutsättningar 
att skapa ett modernt boende som en integrerad del 
av staden arkitektoniskt och socialt. De boende på 
särskilda boendet blir integrerade i staden. Vid 
planeringen av bebyggelsen är det viktigt att 
utvecklingen av Prästgärdet sker så att den öppna 
ytan bibehålls och blir en resurs för staden. En 
Prästpark skulle kunna anläggas med utblickar och 
gångstråk som binder samman centrum, Åsen och 
det nya Särskilda äldreboendet med Ljustern. 
Skulle det av någon anledning framkomma något 
som omöjliggör placering av det nya boendet på 
förskole tomten bedömer Socialdemokraterna att 
placering på (A)skönviksstrand eller(B) Algatomten 
är de alternativ som är möjliga. 
Vi tycker inte att alternativ (C) församlingshemmets 
parkering är ett lika bra alternativ.  
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Miljöpartiet 
Miljöpartiet de gröna i Säter förordar en placering 
enligt lokaliseringsalternativ D - 
FÖRSKOLETOMTEN. 
 
Efter att ha vägt de olika förslagen har vi kommit 
fram till detta på grund av nedanstående fördelar som 
vi anser att alternativ D har. 
 

 Vi tror att en placering nära innerstaden och 
Falkgränd underlättar för vänner och 
anhöriga att besöka de boende. 

 Vi tror att det är en fördel för många boende 
att befinna sig i en miljö som de känner igen 
med närhet till exempelvis kyrkan, Ljustern 
och stadsbebyggelsen. 

 Vi bedömer att läget är bra med tanke på 
möjligheten för besökare och personal att ta 
sig till boendet. 

 Vi anser att det bör vara möjligt att göra 
inbjudande park i anslutning till boendet. 

 Vi ser närheten till kyrkan och 
församlingshemmet som en fördel för de 
boende som vill och kan vara med på de 
aktiviteter som kyrkan erbjuder. 

 Det finns bra bussförbindelser till och från 
den föreslagna platsen. 

 

Kommentar: 

Synpunkterna noteras. 

Moderaterna 2017-04-24 
Efter att ha granskat planprogrammets 4 olika platser 
har vi kommit fram till att ingen av dem motsvarar 
våra krav på lokalisering. Samtliga platser kräver 
omfattande infrastruktursatsningar samt att 3 av 
platserna riskerar att fastna i olika former av 
överklaganden. 
 
Vi anser i stället att platsen för befintliga Fågelsången 
är den som är mest lämpad för nytt SÄBO. Vi anser 
att man bör riva befintlig byggnad och därefter bygga 
nytt på platsen. 
Infrastrukturen finns och platsen fungerar mycket 
bra idag. Området möjliggör också 
sammankopplande av olika former av boenden. 
 

Kommentar: 

Synpunkterna noteras. 
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Centerpartiet 2017-04-25 
Centerpartiet avser lämna en kort beskrivning över 
hur vi ser på de olika alternativen i planprogrammet 
för att till sist förorda ett alternativ. 
Centerpartiet anser inledningsvis att det nya särskilda 
boendet måste medföra en reell tillväxt i antalet 
platser samt att antalet anpassas så långt det går till en 
rationell drift. Det innebär att alternativet 65 platser 
inte är realistiskt eftersom avdelningarna bör utgöras 
av 10 platser vardera. I dag finns det 44 platser på 
Fågelsången och 12 platser på korttidsboendet på 
Skönviksområdet dvs. totalt 56 platser. Ett boende 
för 60 platser skulle därmed ge endast 4 ytterligare 
platser. Frågan är om det kan anses tillräckligt. Ett 
boende med 70 platser bör snabbutredas. 
 
Alternativ A: 17600 kvm Skönviksstrand 

Alternativ Skönviksstrand bidrar inte till att de 

boende på det särskilda boendet integreras i 

samhället. Den perifera placeringen kan bidra till en 

känsla av institutionalisering av boendeformen trots 

den vackra omgivningen. Det aktuella området 

lämpar sig enligt centerpartiets åsikt bättre för 

bebyggelse med småhus vilka kan bidra till utveckling 

och en förändrad syn på Skönviksområdet rent 

allmänt sett. När Skönviksstrand har byggts ut talar 

mycket för att efterfrågan på villatomter i området 

ökar. Avståndet till Säters centrum är relativt långt.  

 

Alternativ B: 18800 kvm Algatomten  

Den s.k. Algatomten ligger bra till med relativt kort 
avstånd till centrum och i nära anslutning till 
trafikstråk men är inte belägen i direkt anslutning till 
centrum. Tomten kan dock behöva saneras.  
Området omges av lägre villabebyggelse. En byggnad 
för SäBo skulle skapa ett sikthinder. Centerpartiets 
uppfattning är att en ev. byggnad blir svår att ansluta 
naturligt till omgivande bebyggelse. Både byggnaden i 
sig självt och verksamheten kan komma att dominera 
omgivningen på ett påtagligt sätt. Området är mer 
lämpat för lägre bostadsbebyggelse.  
 
Alternativ C: 13700 kvm Församlingshemmet/ Prästgärdet 

Det område som idag utgörs dels av 
församlingshemmets parkering och dels 
prästgärdskolan är tilltalande. Det ligger inom ett 
vackert bebyggelseområde nära såväl centrum och 
kyrkan samt den öppna ytan prästgärdet och 
Ljustern. Ett särskilt boende på denna plats skulle ge 
goda förutsättningar för de boende att på nära håll ta 
del av både stad och ”land”. Den föreslagna tomten 
är dock trång och projektet skulle tvingas ut i det 
öppna landskapet på ett sätt som påverkar framtida 
utveckling av staden. Den omgivande bebyggelsen är 
dessutom känslig ur ett kulturhistoriskt perspektiv 
och omfattas av riksintresse för kulturmiljövården.  
En anpassning av byggnaden till omgivningen skulle 

Kommentar: 

Synpunkterna noteras. 
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ställa stora krav arkitektoniskt. Den tillgängliga ytan 
sätter också gränser för framtida utbyggnad. Den 
befintliga parkeringen kommer att behöva ersättas. 
 
Alternativ D: 10200 kvm. Förskoletomten  

Förskoletomten har liknande förutsättningar som 
tomten vid församlingshemmet om man beaktar 
avstånd till stad, landskap och till Ljustern. Men 
området ligger utanför den kulturhistoriskt skyddade 
stadskärnan. Centerpartiet bedömer förutsättningarna 
på förskoletomten är bättre än alternativet vid 
församlinghemmet. Det blir lättare att planera 
byggnaden utifrån kravet på yta och behov av 
optimal utemiljö. Dessutom lättare att anpassa 
byggnaden till omgivande bebyggelse genom att den 
kan ansluta i storlek till flerfamiljshusen på åsen. En 
möjlig trafiklösning med förlängning av Gränsgatan i 
kanten av prästgärdet bör utredas 
 
Centerpartiet förordar alternativ D. Förskoletomten 
En placering på förskoletomten har förutsättningar 
att skapa ett modernt boende som en integrerad del 
av staden arkitektoniskt och socialt. De boende på 
särskilda boendet blir integrerade i staden. Vid 
planeringen av bebyggelsen är det viktigt att 
utvecklingen av Prästgärdet sker så att den öppna 
ytan bibehålls och blir en resurs för staden. En 
Prästpark kan anläggas med utblickar och gångstråk 
som binder samman centrum, Åsen och det nya SäBo 
med Ljustern. 
Skulle det av någon anledning, mot förmodan, 
framkomma något som omöjliggör placering av det 
nya Säbo på förskoletomten bedömer Centerpartiet 
att placering på Algatomten bör övervägas. 
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PRO Säter 
Den placering som fyller de flesta krav, som kan 

ställas, är förslag D förskoletomten på prästgärdet. 
 
En fördel med placeringen är dess närhet till 

stadskärnan, vilken underlättar anhörigbesök och 

stimulerande kontakter med omvärlden. 

 
Närheten till Falkgränd gör att där kan utvecklas 

ett trygghetsboende, som i dag saknas i 

centralorten Säter. Den bidrar också till att skapa 

en bra social gemenskap för gruppen äldre och 

kan ge förutsättning för gemensamt nyttjande av 

service och resurser. 

 
Säters kommun äger marken. 

 
En nackdel som kan upplevas är att det 

grönområde som finns mot sjön Ljustern 

förändras. Föreslagen placeringen av SÄBO, 

alternativ D, ger dock bibehållet grönområde 

mellan staden och sjön. Detta även om en 

anslutningsväg anläggs via förlängning av Gamla 

Sjukhusvägen och Gränsgatan. 

 
Alternativ Skönvik (A) faller på att det är långt 

från stadskärnan för de som gående skall besöka 

boende på SÄBO. Området är dock lämpligt för att 

bygga ett flerbostadshus för seniorboende, 

eftersom det kom m er att efterfrågas. På sikt kan 

sedan olika serviceverksamheter utvecklas på 

området. 

 
Kommunen äger inte tomten utan kapital måste 

läggas på en onödig köpeskilling. 

 
Alternativ Alga är fortfarande avsides från 

stadskärnan. Närheten till sågen och trafiken på 

Smedjebacksvägen kan upplevas som störande, men 

det behöver inte vara så utan kanske av en del kan 

upplevas som stimulerande. 

 
Läget är fortfarande så att äldre personer kan ha 

svårt att göra besök hos en anhörig. 

 

Kommentar: 

Synpunkterna noteras. 
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Stora Skedvi SPF, 2017-04-20 
I SPF St. Skedvi tycker vi att plats D vid Prästgärdet 
är den mest lämpliga platsen för det nya 
äldreboendet. 
 

Kommentar: 

Synpunkten noteras. 

DHR, Förbundet för ett samhälle utan 
rörelsehinder, 2017-04-23 

Vi förordar alternativ D pga. att: 
1 Kommunen äger marke_n 

2 Närheten till Falkens seniorboend_e  

3 Närhet till centrala Säter 

4 Försörjningstrafik bör kunna ske via 
Fritidsvägen och Åsenvägen_ 

5 Hastigheten på Åsenvägen bör man kunna 
försöka hålla nere så att det inte blir farligt 
för de äldrre 

 

Att beakta om alt. D blir aktuellt är att man röjer upp 

och ordnar gångstigar i skogsområdet mellan 

Falkgränd och Prästgärdet. 

Man bör även anlägga en "Sinnenas trädgård" med 

doftande växter och sådana som ger 

minnesupplevelser samt gärna porlande vatten. 

 

Kommentar: 

 

Synpunkterna noteras. 
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Sammanfattning av inkomna yttranden från allmänheten 
 
Sammanställningen utgår ifrån olika rubriker som använts i planprogrammet. Bl.a. de särskilda faktorer som 
legat till grund för utredningen av lämplig plats. 
 

Avstånd till samhällsservice 
 Bygg SäBo så nära stadskärnan som möjligt 

 Viktigt med närhet till centrum med församlingshemmet, kyrkan, Rådhuset, Salutorget, affärer, apotek, 
fik, frisering, folklivet på stan etc. 

 Svårt och tungt att skjutsa person i rullstol, särskilt om man själv är gammal.  

 
Avstånd till kollektivtrafik för personal och besökande 

 Svårt och tungt att lasta på och av en rullstol i en buss 

 
Avstånd till boendet för närstående och personal 
 
Möjligheter till goda utemiljöer 

 Fin yttermiljö är bra vård 

 Sjöutsikt har en terapeutiskt värde för de boende 

 
Avstånd till stödjande funktioner 

 bra vård 

 
Skönvik, alternativ A 

 bygg bostäder exv. hyreshus eller seniorboende här istället 

 för långt bort från centrum 

 naturskönt 

 närhet till vård 

 SäBo skulle kunna bidra till utvecklingen av området 

 Lämpar sig bäst för bostäder med sin närhet till Skönviksstrand och golfbanan 

 Andrahandsalternativ 

 Saknas affärer och folkliv 

 Besvärligt att hälsa på anhörig på boendet 

 Sämsta alternativet då det innebär exkludering och separering från övrig befolkning och samhällsliv 

 Försvårar en naturlig kontakt med staden 

 För trafik till och från samt parkeringsplats till SäBo bör Vedgårdsvägen användas. Undvik trafik på 
Jönshyttevägen med hänsyn till boende i området. 

 Erbjuder den lugnaste miljön 

 God tillgänglighet för personal, anhöriga och besökare med goda parkeringsmöjligheter 

 Närmast vårdcentral och tandvård och goda förutsättningar för samordning med landstingets 
verksamhet 

 
Algatomten, alternativ B 

 Inringat av vägar på båda sidor och tung trafik som ger upphov till buller och lukt 

 Finns därför stor risk att boendet behöver en bullerskydd viket i så fall skulle ta bort utsikten mot 
Ljustern som befintliga fastigheter har idag. 

 Risk att de boende blir instängda och innesittande 

 Bygg bostäder (villor) på Alga och längs med Ljustern för att knyta ihop Skönvik med centrum 

 Andrahandsalternativ 

 Skulle utgöra en allt för stor olägenhet för fastighetsägare norr om Smedjebacksvägen. 

 Saknar Skönviks naturvärde och Prästgärdets kulturanknytning. 
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Församlingshemmet, alternativ C 

 Närhet till stadskärnan  

 God framkomlighet då terrängen är ganska platt. Inga backar. 

 Erbjuder närhet till välbekanta livsmiljöer som de äldre känner igen och uppskattar 

 Platsen är för liten och hindrar ev. utbyggnaden av SäBo 

 Utpekat riksintresse. Prästgärdet borde kunna utveckla och använda området mer. 

 Bygg inte på Prästgärdet, men utveckla gärna platsen med strandpromenad, bryggor, midsommarfirande 
etc. Låt det förbli en plats för alla!  

 Platsen måste utredas vidare genom en fördjupad översiktsplan för att ta ställning till hur användningen 
av mark-och vattenområden samt den byggda miljön ska utvecklas och bevaras. 

 Lätt att ta sig dit. Korta avstånd 

 Kan erbjuda stimulerande centrumaktiviteter 

 Otänkbar pga. många negativa faktorer 

 Närhet till sjön 

 Prästgärdet är det bästa alternativet 

 Bygg vanliga bostäder istället 

 Gångavstånd till tåget 

 
Förskoletomten, alterantiv D 

 Närhet till stadskärnan  

 Erbjuder närhet till välbekanta livsmiljöer som de äldre känner igen och uppskattar 

 Bygg vanliga bostäder istället 

 God framkomlighet då terrängen är ganska platt. Inga backar. 

 Bygg inte på Prästgärdet, men utveckla gärna platsen med strandpromenad, bryggor, midsommarfirande 
etc. Låt det förbli en plats för alla!  

 Platsen måste utredas vidare genom en fördjupad översiktsplan innan beslut om SäBo kan fattas. 

 Lätt att ta sig dit, korta avstånd. 

 Kan erbjuda stimulerande centrumaktiviteter 

 Samordningsmöjligheter med seniorboendet på Falkgränd 

 Närhet till sjön 

 Prästgärdet är det bästa alternativet 

 Utnyttja hela åkern och bygg även nytt seniorboende med centralkök/restaurang (då kanske skolan kan 
vara kvar). 

 Gör en attraktiv och fin park på Prästgärdet 

 Gångavstånd till tåget 

 
 
Övrigt 

 Att bygga SäBo på ”pulkabacken” skulle innebära för stort skada för grön- och rekreationsområdet. 

 Riv Fågelsången och bygg nytt där 

 Ett skissförslag på hur det särskilda boendet kan placeras och gestaltas på Skönvik där fasta paviljongen 
står idag. 
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Synpunkter som framfördes under samrådsmötena 
 

 Närheten till centrum är viktigt med hänsyn till flera aspekter: 
o de anhöriga som ska besöka boendet, 
o personalförsörjningen samt möjligheten för personalen att ta sig dit till fots eller med cykel 
o möjligheten för de boende att ta del av samhället och dess funktioner 

 Att de boende får komma ut skapar attraktivitet.  

 Bygg på kommunens mark (finns ett gammalt politiskt beslut om det) 

 Varför har inte kommunen inte tagit reda på mer bakgrundsfakta? Skönvik har lång historia som 
vårdområde. Det fanns t.ex. ett demensboende i Siggebo som placerades där pga. samverkan med 
Landstinget. Kolla med personalen som jobbade där vad de tyckte om lokaliseringen. Det har även 
hållits ett möte i Folkets hus för ca 13 år sedan där många framförde sina synpunkter om SÄBO.  

 Samordningen med andra verksamheter borde tas med i ”Särskilda faktorer vid lokalisering” (se s.3 i 
planprogramet). Exv. samverkan med seniorboendet på Falkgränd eller landstinget på Skönvik. Även 
trafikförsörjningen av boendet borde bedömas som en särskild faktor vid jämförelsen av olika 
lokaliseringsalternativ.  

 Gör en prästpark (som en gång funnits) i anslutning till gamla prästgården. 

 Vid lokalisering på Algatomten finns en rädsla hos grannar om att platsen ska upplevas som en in 
stängslad plats. 

 Bygg inte på Prästgärdet. Det ska bevaras och utgör en viktig del av kulturminnet och riksintresset 
Säters stadskärna.  

 Placera SÄBO på Prästgärdet! 

 Placera SÄBO på Algatomten! 

 Placera SÄBO på Skönvik! 

 Relationen mellan SÄBO och det befintliga seniorboendet på Falkgränd måste beaktas. Om dessa 

kompletteras med ett trygghetsboende i samma område finns stora samordningsvinster bl.a. i form av 

personalförsörjning. 

 Vad händer med Fågelsången? Utredning pågår om det kan bli ett trygghetsboende. 

 Varför inte ta ett större anspråk av Prästgärdet? Finns olika förklaringar. Det är ett kulturminne. Viktigt 

att bevara utblickar mot Ljustern. Kommunen har inte tagit ställning till vad man ska göra med 

Prästgärdet än. 

 Den särskilda faktorn ”avstånd till samhällsservice” borde redan ha gjort att Skönvik inte är ett 

alternativ.  

 Fördelarna med Skönvik är enklare grundläggningsarbete, mindre trafik, närhet till natur, sport och 

vård.  

 Naturen spelar mindre roll för de som bor på SÄBO eftersom de inte kan ta sig ut själva. Men den är 

mycket viktig för de anhöriga som besöker boendet.  

 En central placering är av största vikt anser verksamheten. Tillgänglighet och tillgång till samhället är 

oerhört viktigt eftersom de boende inte kommer ut själva. De vill gärna kunna ta del av samhället ändå 

genom att kunna titta ut på folk som rör sig ute genom ett fönster. En stor fördel om marken är platt 

och det är lätt att röra sig utomhus med rullstol.  

 Skönvik ligger för långt bort! 

 Bra att ni frågar personalen, det glöms ofta bort! 

 Trafiken på Prästgärdet kan bli ett stort problem om kommunen inte tar ett helhetsgrepp.  

 Liten buss som binder samman SäBo, var det än blir, med både centrum av stan och järnvägsstation!  

 Det finns någon sorts lämningar på prästgärdet som kunde ses när vägen ner mot sjön sist var nydikad. 
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SAMMANFATTNING  
 
Sammanlagt har 34 personer eller remissinstanser skriftligt yttrat sig under samrådstiden. Några personer 
inkom med flera yttranden men dessa har räknat som ett. Två av dessa hade inte några synpunkter på 
planprogrammet. 17 st av yttrandena kom från privatpersoner, 8 st från offentliga verksamheter såsom 
myndigheter, nämnder och förvaltningar, 4 st från föreningar eller intresseorganisationer och 1 st från ett 
privat företag. 
 

Tillstyrkta alternativ 
Några har tillstyrkt de föreslagna alternativen och vill att SäBo placeras på denna tomt. 

 2 st föredrar alternativ A, Skönviksstrand 

 1 st alternativ B, Algatomten 

 4 st alternativ C, Församlingshemmet/Prästgärdet 

 18 st alternativ D, Förskoletomten 

 
Andrahandsalternativ 
Några har presenterat andrahandsalternativ om den valda platsen mot förmodan inte skulle fungera. 

 1 st alternativ A, Skönviksstrand 

 4 st alternativ B, Algatomten 

 1 st alternativ C, Församlingshemmet/Prästgärdet 
 

Nya alternativ 
Därutöver har två nya alternativ presenterats: 

 Riv Fågelsången och bygg nytt på samma tomt 

 Fasta paviljongen på Skönvik 
 

Avstyrkta alternativ 
Några fokuserade sina yttranden på att framföra synpunkter om att undvika lokalisering på vissa platser. 

 3 st vill inte att SäBo lokaliseras till alternativ A.  

 2 st vill inte se alternativ B bli verklighet 

 2 st vill undvika alternativ C 

 
 

 
 

 

Samhällsbyggnadsförvaltningens Planfunktion, Säter 2017-05-30 

 
 

Andréas Mossberg Sofie Norberg 
Samhällsbyggnadschef Planarkitekt 
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SÄTERS KOMMUN KALLELSE 
 Sammanträdesdatum   Blad 

Kommunfullmäktige 2017-09-21 16  
   
 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Kf  §  Dnr KS2017/0249 
 
Inriktningsbeslut kring samverkan Borlänge Energi/Säters kommun 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Godkänna att Säters kommun inleder ett samarbete med AB Borlänge energi, 
främst inom avfallsområdet 

2. Godkänna att ett samverkansavtal upprättas mellan Säters kommun och AB 
Borlänge energi för att reglera samarbetet 

3. Godkänna att samverkan mellan parterna kan utvecklas inom andra områden 
och regleras inom ramen för samverkansavtalet, utan att nya beslut erfordras. 

4. Uppdra till kommunstyrelsen att teckna samverkansavtal enligt angivna motiv 
och principer 

 
Bakgrund och ärendebeskrivning 
Kompletterande uppdrag gavs i Kommunstyrelsen arbetsutskott 2015-03-10 §116 
Dnr KA13/228. 
 
Tidigare utvärderingar har konstaterat att VA-och avfallsverksamheten i Säter funge-
rar väl utifrån de förutsättningar som finns. Organisationen förvaltar och upprätthål-
ler verksamheten och anläggningarna. 
Det är dock svårt i nuläget att utveckla verksamheten utifrån de utmaningar som 
finns. 
 
Att ingå samverkan möjliggör att på sikt utveckla verksamheten och arbeta för att nå 
uppsatta mål i högre grad.  
 
_________ 
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Yttrande 

 

 Postadress Besöksadress Telefon E-postadress  
 Säters Kommun Samhällsbyggnadsförvaltningen 0225-55 000 (vxl) sbn@sater.se  
 Box 300 Västra Långgatan 12 Fax Internetadress  
 783 27 Säter Säter 0225-516 65 www.sater.se  

 

Datum Diarienummer 
2017-06-16  

 

Inriktningsbeslut kring samverkan Borlänge Energi/Säters kommun 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Godkänna att Säters kommun inleder ett samarbete med AB Borlänge energi, främst inom 
avfallsområdet 

2. Godkänna att ett samverkansavtal upprättas mellan Säters kommun och AB Borlänge energi för att 
reglera samarbetet 

3. Godkänna att samverkan mellan parterna kan utvecklas inom andra områden och regleras inom 
ramen för samverkansavtalet, utan att nya beslut erfordra. 

4. Uppdra till kommunstyrelsen att teckna samverkansavtal enligt angivna motiv och principer 

Bakgrund och ärendebeskrivning 
Kompletterande uppdrag gavs i Kommunstyrelsen arbetsutskott 205-03-10 §116 Dnr KA13/228. 
 
Tidigare utvärderingar har konstaterat att VA-och avfallsverksamheten i Säter fungerar väl utifrån de 
förutsättningar som finns. Organisationen förvaltar och upprätthåller verksamheten och anläggningarna. 
Det är dock svårt i nuläget att utveckla verksamheten utifrån de utmaningar som finns. 
 
Att ingå samverkan möjliggör att på sikt utveckla verksamheten och arbeta för att nå uppsatta mål i högre 
grad.  
 
Bilaga 
Inriktningsbeslut samt preliminär tidsplan kring samverkan Borlänge Energi/Säters kommun  
 
 
 
  

  
Pär Jerfström 
Kommunchef 
 

 Andréas Mossberg 
Samhällsbyggnadschef 
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Utskrivet av: Margareta Jakobsson den 24 juli 2017  11:03:0
Namn: Sammanställning över Brevlåda : Saters kommun Sidan  1  av  1

Från: Pär Jerfström
Anders Goop <anders.goop@borlange-energi.se>
den 7 juli 2017 19:39:28
Ärende: Fwd: Samverkan med Säters kommun
Till: Margareta Jakobsson Visa i webbläsare
Bilagor: 170625 Mail ang protokoll 170619.pdfUploaded File 9.2K
BE Protokoll Per capsulam 170619    38.pdf Uploaded File 17K
Missiv till Kommunstyrelsen.pdf Uploaded File 37K

Till KS
----- Originalmeddelande -----
AB Borlänge Energi översänder härmed dokument avseende samverkan med Säters kommun, 
vilket har diskuterats mellan parterna och styrelsen för Borlänge Energi har ställt sig bakom en 
sådan samverkan.
 
Kommunfullmäktige har att ta ställning till de översända dokumenten, som behandlades av 
styrelsen för Borlänge Energi 2017-06-19.
 
Eventuella frågor besvaras av undertecknad.
 
Med vänliga hälsningar
 
Anders Goop
Direktnummer: 0243-731 76
 
[Image]
_______________________________________________________________________________
__
Besöksadress: Nygårdsvägen 9 | 781 70 Borlänge | Telefon: 0243-730 00 | 
Postadress: Borlänge Energi | Box 834 | 781 28 Borlänge | Webb: [ 
http://www.borlange-energi.se/ ]www.borlange-energi.se | 
Mailadress: anders.goop@borlange-energi.se

Vi gör nytta i din värld och din vardag
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 PROTOKOLL  
Per capsulam med styrelsen för 
AB Borlänge Energi 
 

Sid. 1(1) 

Sammanträdesdatum Paragrafer 
 
 2017-06-19 38 
 
 

§ 38 Samverkan med Säters kommun 
Borlänge Energi har under en tid diskuterat ett samarbete med Säters kommun, främst inom 
avfallsområdet. Syftet är att uppnå en bättre miljö i enlighet med EU:s avfallsdirektiv samt 
nationella lagar och miljömål. 
 
En sådan samverkan avser att skapa bästa möjliga förutsättningar för att omhänderta 
hushållsavfall i båda kommunerna. Med en sådan samverkan kan transportbehovet 
minimeras och nyttan med avfallet som resurs tillfaller berörda kommuners invånare. 
 
Den planerade samverkan kan även komma att utvecklas inom andra, gemensamma 
verksamhetsgrenar för ömsesidig nytta. Samverkan ska regleras via ett samverkansavtal, 
som regleras i 3 kap 17 § i den nya lagen om offentlig upphandling (2017-01-01). 
 
Styrelsen beslutar förorda kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna att AB Borlänge Energi inleder ett samarbete med Säters kommun, främst 

inom avfallsområdet 
 
att godkänna att AB Borlänge Energi upprättar ett samverkansavtal med Säters kommun 

för att reglera samarbetet 
 
att godkänna att samverkan mellan parterna kan utvecklas inom andra områden och 

regleras inom ramen för samverkansavtalet, utan att nya beslut erfordras 
 
 
Vid protokollet 
 
Borlänge den / 2017  
 
 
 
Kerstin Rahm    
Ordförande 
 
 
 
Tomas Bruce Yvonne Karlén Erik Walla Håkan Andersson 
 
 
 
 
Håkan Danielsson Ann-Chatrin Löwenhamn Ove Österberg Ulf Aronsson 
 
 
 
 
Göran Israelsson John Thornander Pär Sixtensson  
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2017-06-14 

Inriktningsbeslut kring samverkan Borlänge Energi - Säter 

Motiv till samverkan 

Borlänge Energi och Säters kommun önskar samverkan främst inom avfallsområdet i syfte att uppnå 
en bättre miljö i enlighet med EU:s avfallsdirektiv samt nationella lagar och miljömål. Med samverkan 
avses målsättningar i berörda kommuners avfallsplaner bättre kunna uppnås.  

Samverkan avser att skapa bästa möjliga förutsättningar till att omhänderta hushållsavfall i båda 
kommunerna så att transporter minimeras och nyttan med avfallsresursen kan tillgodogöras berörda 
kommuners invånare.  

Gemensamma principer 

Samverkan ska bygga på följande gemensamma principer; 

 Gemensamt bidra till att uppnå EU:s avfallsdirektiv, nationella, regionala och lokala miljömål 
samt mål i kommunernas avfallsplaner  

 Parterna ska särskilt verka för att minimera uppkomsten av avfall samt minska 
klimatpåverkan vid omhändertagande av avfall som uppstår i hushåll och kommun.  

 Parterna avser att gemensamt säkerställa behovet av kompetens och resurser samt skapa 
största möjliga synergier inom avfallshanteringen, till förmån för miljö och 
kommuninnevånare.  

 Avtalet ska över tid vara fördelaktigt för alla parter. Med fördelaktigt avses sammanvägda 
aspekter rörande ekonomi, miljönytta och samhällsnytta 

 Samverkan ska årligen utvärderas och återkopplas på lämpligt sätt 

 Även fler kommuner kan ges möjlighet att delta i samverkan.  

 Samverkan avses utvecklas stegvis av berörda parter utifrån parternas bedömning av hur 
fördelaktigt utvidgad samverkan är och dess juridiska tillämplighet.  

 Samverkan kan även utvecklas inom andra gemensamma verksamhetsgrenar med ömsesidig 
nytta, ex inom vatten och avlopp (VA) 

Samverkansavtal 

Samverkan avses regleras via samverkansavtal enligt ny upphandlingslagstiftning som trätt ikraft 
2017-01-01. Samverkansavtal regleras i 3 kap 17 § i nya lagen om offentlig upphandling 
”Upphandling mellan upphandlande myndigheter”. Syftet är att upphandlande myndigheter 
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(exempelvis kommuner) ska kunna samverka utan upphandlingsskyldighet om upphandlingen 
reglerar ett samarbete rörande offentliga tjänster som strävar till att uppnå myndigheternas 
gemensamma mål. Det ska avse ett allmänintresse. Bakgrunden är den så kallade Hamburg domen 
som inarbetats i EU:s upphandlingslagstiftning som främst säkerställer ett samarbete kring 
avfallsförbränning och deponering mellan ett antal kommuner kring Hamburg för att säkerställa 
avfallsmängder till byggnation av en avfallsförbränningsanläggning i syfte att bättre uppnå EU:s 
avfallsdirektiv (minimera deponering).   

Tidplan 

Samverkan avses utvecklas succesivt med följande preliminära hållpunkter; 

Sept 2017  Beslut om inriktningsbeslut i respektive Kommunfullmäktige 

Nov – dec 2017 Beslut om samverkansavtal i Borlänge Energi samt 
Kommunstyrelse/Samhällsbyggnadsnämnd Säter 

Jan 2018 Start samverkan enligt samverkansavtal som sedan utvecklas succesivt 

Feb – mars 2018 Beslut om avfallsplan med gemensamma mål i respektive kommuns 
Kommunfullmäktige. I Säter ingår beslut om införande källsortering 
matavfall.   

Hösten/vintern 2018/2019 Införande källsortering matavfall Säters kommun 

Under perioden 2017 – 2018 kommer bland annat gemensam taxekonstruktion och gemensamt 
utformade föreskrifter avfallshantering att framtas för beslut i respektive Kommunfullmäktige.  
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SÄTERS KOMMUN KALLELSE 
 Sammanträdesdatum   Blad 

Kommunfullmäktige 2017-09-21 17  
   
 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

Kf §    Dnr KS 2017/0268 
 
Samverkansbeslut avseende tillnyktringsverksamhet 
 
Beslut: 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

1. Säters kommun antar förslaget att tillskapa tillnyktringsplatser i Dalarna fr o 
m 1 januari 2018.  

2. Teckna avtal om tillnyktringsverksamhet mellan Dalarnas kommuner och 
landstinget Dalarna.  

3. Finansiering föreslås ske inom socialnämndens befintliga budgetram för 
2018. 

4. Finansiering för 2019 hänskjuts till budgetberedningen för beslut. 
 
Ärendebeskrivning 
LOB projektet är ett samverkansprojekt mellan landstinget, kommunerna och poli-
sen. Syftet med projektet är att öka den medicinska säkerheten i omhändertagandet 
av berusade. Enligt projektet är den viktigaste åtgärden att tillskapa tillnyktringsplat-
ser. Utifrån detta har en arbetsgrupp utarbetat ett förslag till tillnyktringsplatser och 
ett förslag till kostnadsfördelning mellan landstinget och kommunerna. Förslaget har 
skickas för beslut till landstingsstyrelsens ordförande och kommunstyrelsernas ordfö-
rande i Dalarna.  
 
Förslag till kostnadsfördelningsmodell utgår från en 50/50-lösning, där landstinget 
står för 50% och kommunerna resterande 50% med en fördelningsnyckel som utgår 
från befolkningen 2016-12-31. För Säters del uppgår kostnaden till 134 031 kronor. 
 
Förslaget om tillnyktringsplatser kommer att behandlats politiskt på direktionen Reg-
ion Dalarna. En stor del av tilldelade medlen inom LOB-projektet ska enligt förslaget 
användas till uppstartskostnader av tillnyktringsplatser. De tilldelade projektmedlen 
är garanterade under 2017. 
 
Socialförvaltningen är positiv till förslaget att tillskapa tillnyktringsplatser, men saknar 
medel för att kunna finansiera Säters kommuns andel av kostnaden för den planerade 
tillnyktringsverksamheten.  
 
__________ 
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Tjänsteutlåtande 

 

 Postadress Besöksadress Telefon E-postadress  
 Säters Kommun Rådhuset 0225-55 000 (vxl) kommun@sater.se  
 Box 300 Åsgränd 2  Internetadress  
 783 27 Säter Säter  www.sater.se  
 

Datum Diarienummer 
2017-07-28 Dnr KS2017/0268 
 

Samverkansbeslut avseende tillnyktringsverksamhet 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta: 

1. Säters kommun antar förslaget att tillskapa tillnyktringsplatser i Dalarna fr o m 1 januari 
2018.  

2. Teckna avtal om tillnyktringsverksamhet mellan Dalarnas kommuner och landstinget 
Dalarna.  

3. Finansiering sker inom socialnämndens befintliga budgetram för 2018. 
4. Finansiering för 2019 hänskjuts till budgetberedningen för beslut. 

 

Ärendebeskrivning 
LOB projektet är ett samverkansprojekt mellan landstinget, kommunerna och polisen. Syftet med 
projektet är att öka den medicinska säkerheten i omhändertagandet av berusade. Enligt projektet 
är den viktigaste åtgärden att tillskapa tillnyktringsplatser. Utifrån detta har en arbetsgrupp 
utarbetat ett förslag till tillnyktringsplatser och ett förslag till kostnadsfördelning mellan 
landstinget och kommunerna. Förslaget har skickas för beslut till landstingsstyrelsens ordförande 
och kommunstyrelsernas ordförande i Dalarna.  
 
Förslag till kostnadsfördelningsmodell utgår från en 50/50-lösning, där landstinget står för 50% 
och kommunerna resterande 50% med en fördelningsnyckel som utgår från befolkningen 2016-
12-31. För Säters del uppgår kostnaden till 134 031 kronor. 
 
Förslaget om tillnyktringsplatser kommer att behandlats politiskt på direktionen Region Dalarna. 
En stor del av tilldelade medlen inom LOB-projektet ska enligt förslaget användas till 
uppstartskostnader av tillnyktringsplatser. De tilldelade projektmedlen är garanterade under 2017. 
 
Socialförvaltningen är positiv till förslaget att tillskapa tillnyktringsplatser, men saknar medel för 
att kunna finansiera Säters kommuns andel av kostnaden för den planerade 
tillnyktringsverksamheten. 
 
 
 
 
 
 
Margareta Jakobsson  Malin Karhu Birgersson 
Handläggare  Förvaltningschef 
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Tjänsteutlåtande 

 

 Postadress Besöksadress Telefon E-postadress  
 Säters Kommun Rådhuset 0225-55 000 (vxl) socialnamnden@sater.se  
 Box 300 Åsgränd 2  Internetadress  
 783 27 Säter Säter  www.sater.se  
 

SÄTERS KOMMUN 
SOCIALNÄMNDEN 

Datum 
2017-07-26 
 

Samverkansbeslut avseende tillnyktringsverksamhet 

Förvaltningens ståndpunkt 
Socialförvaltningen är positiv till förslaget att tillskapa tillnyktringsplatser, men saknar medel för att kunna 
finansiera Säters kommuns andel av kostnaden för den planerade tillnyktringsverksamheten.  

Ärendebeskrivning 
LOB projektet är ett samverkansprojekt mellan landstinget, kommunerna och polisen. Syftet med 
projektet är att öka den medicinska säkerheten i omhändertagandet av berusade. Enligt projektet är den 
viktigaste åtgärden att tillskapa tillnyktringsplatser. Utifrån detta har en arbetsgrupp utarbetat ett förslag till 
tillnyktringsplatser och ett förslag till kostnadsfördelning mellan landstinget och kommunerna. Förslaget 
har skickas för beslut till landstingsstyrelsens ordförande och kommunstyrelsernas ordförande i Dalarna.  

Bakgrund 
När Lagen om omhändertagande av berusade personer (LOB 1976:11)trädde i kraft i Sverige var syftet att 
det skulle medföra ett mer humant omhändertagande av berusade personer där merparten 
av dessa skulle beredas vård och omsorg vid sjukhus eller annan sjukvårdsinrättning. Att 
kvarhålla en omhändertagen i polisens arrest skulle endast ske i undantagsfall då de vårdinriktade 
alternativen i lagtexten skulle ges företräde och prioritet. 
 
Missbruks- och beroendevården regleras genom hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och 
socialtjänstlagen (SoL) samt av lagen om omhändertagande av missbrukare (LVM). HSL och 
SoL på en mycket övergripande nivå. Det finns inget i dessa lagutrymmen som beskriver 
ansvaret för tillnyktringsverksamhet. Kommunerna och landstinget ska enligt 5 kap.§ 9 a och 
HSL 16 kap. § 3 ingå en överenskommelse med varandra om ett samarbete kring missbruk 
och beroende. Lagstiftningen kring omhändertagandet av berusade personer säger att ett 
omhändertagande ska ske mot bakgrund av att personen i fråga, på grund av sin berusning, inte kan ta 
hand om sig själv och/eller är en fara för sin egen, eller annan person. Det vårdande perspektivet ska 
stå i fokus och även utövas i enlighet med objektivitets- och legalitetsprincipen som återfinns 
i Regeringsformen. Lagens intention är att den omhändertagna i sista hand ska placeras i 
arrest och att ett vårdande perspektiv i större utsträckning ska tillämpas. 
 
2014 beslutade Regeringen att fördela 35 miljoner kronor årligen mellan åren 2014 – 2016 till 
länen/regionerna för att stödja ett lokalt och regionalt utvecklingsarbete för att förbättra 
stöd- och behandlingsinsatser vid omhändertaganden av berusade personer. Arbetet innebär 
att landsting och kommuner tillsammans med polisen gemensamt utvecklar alternativa 
lösningar till förvaring i arrest av de personer som omhändertas enligt LOB. Syftet med utvecklingsarbetet 
är att den medicinska säkerheten och omsorgen av personer som omhändertas enligt LOB ska förbättras 
genom alternativa lösningar till förvaring i arrest.  
 
I Dalarna tecknades en överenskommelse mellan landstinget, kommunerna och polisen den 
19 maj 2014. Det övergripande målet med samverkansöverenskommelsen är att landsting 
och kommuner tillsammans med polisen gemensamt utvecklar alternativa lösningar till 
förvaring i arrest så att den medicinska säkerheten och omvårdnaden förbättras för  
personer som omhändertas enligt LOB. Ett särskilt fokus gäller barn under 18 år. 
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Tjänsteutlåtande 

 

 Postadress Besöksadress Telefon E-postadress  
 Säters Kommun Rådhuset 0225-55 000 (vxl) socialnamnden@sater.se  
 Box 300 Åsgränd 2  Internetadress  
 783 27 Säter Säter  www.sater.se  
 

SÄTERS KOMMUN 
SOCIALNÄMNDEN 

En  arbetsgrupp inom samverkansprojektet har utarbetat ett förslag till tillnyktringsverksamheten , samt 
ett förslag till kostnadsfördelning mellan landstinget och kommunerna. Förslaget har utarbetats 
tillsammans med jurister och ekonomer från landstinget och kommunerna. Dessa har utsetts av 
Länsnätverket förvaltningschefer. Förslaget om tillnyktringsplatser kommer att behandlats politiskt på 
direktionen Region Dalarna. En stor dela av tilldelade medlen inom LOB-projektet ska enligt förslaget 
användas till uppstartskostnader av tillnyktringsplatser. De tilldelade projektmedlen är garanterade under 
2017. 

 

Paula Jäverdal   
Förvaltningschef   
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INFORMATION

Sten Eriksson 
Utvecklingsledare
Region Dalarna
sten.eriksson@regiondalarna.se 
023-77 70 55

Sören Fogde
LOB-arbetsgrupp
Landstinget Dalarna
soren.fogde@ltdalarna.se 
070-525 00 26

Malin Engholm
LOB-arbetsgrupp
Polisen Dalarna
malin.engholm@polisen.se 
072-239 71 27

Diarienummer:
RD 2015/157

Samverkansbeslut avseende 
tillnyktringsverksamhet

Falun 2017-05-24
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Till landstingsstyrelsens ordförande och 
kommunstyrelsernas ordförande i Dalarna. 

Detta är ett utskick inom LOB projektet. LOB projektet är ett samverkansprojekt mellan 
landstinget, kommunerna och polisen. Syftet med projektet är att öka den medicinska 
säkerheten i omhändertagandet av berusade. Enligt projektet är den viktigaste åtgärden att 
tillskapa tillnyktringsplatser.  

Arbetet har nu kommit så långt att det nu handlar om att få till ett beslut inom landstinget 
och länets 15 kommuner om att vara med och tillskapa tillnyktringsplatser i Dalarna från 
och med 1 januari 2018.  

Utifrån detta har arbetsgruppen utarbetat ett förslag till kostnadsfördelning mellan 
landstinget och kommunerna. Förslaget har utarbetats tillsammans med jurister och 
ekonomer från landstinget och kommunerna. Dessa har utsetts av Länsnätverket 
förvaltningschefer. 

Förslaget om tillnyktringsplatser kommer att behandlats politiskt på direktionen Region 
Dalarna. 

En stor dela av tilldelade medlen inom LOB-projektet ska enligt förslaget användas till 
uppstartskostnader av TN-platser. De tilldelade projektmedlen är garanterade under 2017. 

Vi bilägger en sammanfattning, förslag till avtal, ekonomisk kostnadsberäkning och 
kostnadsfördelning mellan landstinget och samtliga länets 15 kommuner.  

För ytterligare underlag hänvisas till Region Dalarna via denna länk: 

http://www.regiondalarna.se/wp-content/uploads/2015/11/Overenskommelse-om-LOB-
satsning-Dalarna-2015.pdf 

För ytterligare upplysningar kontakta gärna: 

Sten Eriksson, sten.eriksson@regiondalarna.se, 023-77 70 55 

Sören Fogde, soren.fogde@ltdalarna.se, 070-525 00 26  

Malin Engholm, malin.engholm@polisen.se, 072-239 71 27 

En grundförutsättning för att kunna starta upp är att landstinget och länets samtliga 
kommuner antar förslaget.  

Ett skriftligt svar från landstinget och varje kommun där det klart framgår om förslaget antas 
eller ej, skall ha inkommit till Region Dalarna senast 30 augusti 2017.   

ARBETSGRUPPEN LOB-PROJEKTET I DALARNA 

Falun 2017-05-24 
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Region Dalarna LOB projektet/ 2017-04-11 

 

Samverkansbeslut avseende 
tillnyktringsverksamhet 
BAKGRUND OCH SAMMANHANG 
När Lagen om omhändertagande av berusade personer mm (LOB)1 trädde i kraft i Sverige var syftet 
att det skulle medföra ett mer humant omhändertagande av berusade personer där merparten 
av dessa skulle beredas vård och omsorg vid sjukhus eller annan sjukvårdsinrättning. Att 
kvarhålla en omhändertagen i polisens arrest skulle endast ske i undantagsfall då de vård-
inriktade alternativen i lagtexten skulle ges företräde och prioritet.  

År 2011 kom socialdepartementet med ett slutbetänkande från missbruksutredningen,   
Bättre insatser vid missbruk och beroende2 där framkom att den aktuella lagstiftningen kring 
omhändertagande av berusade personer inte bidragit till den utveckling som förutspåddes. 
Utredningen visade att det nationellt endast är 9 procent av de som blivit omhändertagna i 
enlighet med LOB som förts till en sjukvårdsinrättning, vilket därmed visar på att de flesta 
omhändertagna blir placerade i arrest3.  

Socialdepartementet föreslog i missbruksutredningen4 att huvudansvaret för förvaring och 
tillsyn vid polisens omhändertagande i enlighet med LOB bör ligga hos landstinget som har 
den kompetens som krävs för att erbjuda en trygg medicinsk tillsyn och vård. Regeringen 
valde dock att i propositionen; God kvalitet och ökad tillgänglighet inom missbruks- och beroende-
vården5 behålla den rådande ansvarsfördelningen mellan landsting och kommuner. Man ansåg 
att huvudmännen själva ska avgöra, i samverkan med polismyndigheten, hur tillnyktrings-
verksamheten gällande omhändertagna personer i enlighet med LOB bör utformas genom 
regionala överenskommelser.  

Lagstiftningen kring omhändertagandet av berusade personer säger att ett omhändertagande 
ska ske mot bakgrund av att personen i fråga, på grund av sin berusning, inte kan ta hand om 
sig själv och/eller är en fara för sin egen, eller annan person. Det vårdande perspektivet ska 
stå i fokus och även utövas i enlighet med objektivitets- och legalitetsprincipen som återfinns 
i Regeringsformen. Lagens intention är att den omhändertagna i sista hand ska placeras i 
arrest och att ett vårdande perspektiv i större utsträckning ska tillämpas.  

DEN NATIONELLA LOB SATSNINGEN 
2014 beslutade Regeringen att fördela 35 miljoner kronor årligen mellan åren 2014 – 2016 till 
länen/regionerna för att stödja ett lokalt och regionalt utvecklingsarbete för att förbättra 
stöd- och behandlingsinsatser vid omhändertaganden av berusade personer. Arbetet innebar 
att landsting och kommuner tillsammans med polisen gemensamt utvecklar alternativa 
lösningar till förvaring i arrest av de personer som omhändertas enligt LOB. 

Syftet med utvecklingsarbetet är att den medicinska säkerheten och omsorgen av de personer 
som omhändertas enligt LOB ska förbättras genom alternativa lösningar till förvaring i arrest 

HANTERINGEN AV LOB SATSNINGEN I DALARNA  
I Dalarna tecknades en överenskommelse mellan landstinget, kommunerna och polisen den 
19 maj 2014. Det övergripande målet med samverkansöverenskommelsen är att landsting 
och kommuner tillsammans med polisen gemensamt utvecklar alternativa lösningar till 
förvaring i arrest så att den medicinska säkerheten och omvårdnaden förbättras för de 
personer som omhändertas enligt LOB. Ett särskilt fokus gäller barn under 18 år.  

                                                           
1 LOB (1976:511) 
2 SOU (2011:35) 
3 SOU (2011:35) s. 331 
4 SOU (2011:35) s. 330 
5 Prop. 2012/13:777 
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Region Dalarna LOB projektet/ 2017-04-11 

 

I den kartläggning som genomfördes hösten 2014 identifierade arbetsgruppen ett antal 
förbättringsområden. Dessa förbättringsområden bedöms vara centrala för det fortsatta 
utvecklingsarbetet för att landsting, kommuner och polismyndigheten i samverkan ska kunna 
leva upp till lagstiftningens intentioner. 

Förbättringsarbetet sker inom ramen för den regionala utvecklingsgruppen för missbruk och 
beroende (RUG). RUG är partsammansatt organ med representanter från polis, kommun 
och landsting och organiserad inom region Dalarna. Politiskt är utvecklingsarbetet anslutet 
till rådet för välfärdsutveckling. Det operativa arbetet utförs av en arbetsgrupp med en 
representant från varje myndighet. 

Arbetet bedrivs inom tre huvudområden. Två utvecklingsområden är organiserade i 
projektform. Det ena handlar om utveckling av tillnyktringsplatser och det andra om att 
utveckla den medicinska säkerheten i polisens omhändertagande. Det tredje området handlar 
om att utveckla en struktur för ett systematiserat samarbete. 

Utvecklingsarbetet sker i samverkan med brukarorganisationer. 

GEMENSAMMA TILLNYKTRINGSPLATSER 
Att tillskapa tillnyktringsplatser har av parterna bedömts vara den viktigaste åtgärden för att 
utveckla omhändertagandet av berusade personer. Möjligheten till tidig upptäck och tidiga 
insatser anses öka på ett högst påtagligt sätt. Den högsta målsättningen är att förhindra 
dödsfall i arrest. 

Missbruks- och beroendevården regleras genom hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och 
socialtjänstlagen (SoL) samt av lagen om omhändertagande av missbrukare (LVM). HSL och 
SoL på en mycket övergripande nivå. Det finns inget i dessa lagutrymmen som beskriver 
ansvaret för tillnyktringsverksamhet. Kommunerna och landstinget ska enligt 5 kap.§ 9 a och 
HSL 16 kap. § 3 ingå en överenskommelse med varandra om ett samarbete kring missbruk 
och beroende. Bilagt förslag till avtal ska ses som ett underavtal till den överenskommelsen. 

Tillnyktringsplatser föreslås att organiseras vid länets akutsjukhus i Falun och Mora, även vid 
lasarettet i Avesta kan okomplicerad tillnyktring ske dock i begränsad omfattning. 
Sammanlagt kommer det inledningsvis att finnas 6 platser (4 i Falun 1 vardera i Mora och 
Avesta). Landstinget föreslås ha vårdgivaransvaret med huvudmannaansvaret delas mellan 
berörda kommuner och landstinget. 

Verksamheten riktas i ett inledningsskede endast till personer som blivit omhändertagna 
enligt LOB och som polisen bedömt inte ska placeras i arrest. 

Finansieringsansvaret föreslås delat med femtio procent på landstinget och femtio procent 
fördelat mellan länets kommuner utifrån invånarantal. Kostnaden i 2017 års priser är 
beräknat till 6 880 tkr.  Finansieringsansvaret för halva kostnaden 3 440 tkr åvilar landstinget 
medan den andra halvan med motsvarande belopp åvilar länets kommuner.6  

För att lättare hantera föreslagen verksamhets uppstartskostnader har regionala 
utvecklingsgruppen för missbruk och beroende beslutat tillföra medel från LOB projektet 
motsvarande ett belopp om 1,2 mkr. Pengarna ska huvudsakligen användas för 
lokalförändringar och personalkostnader. 

Avtalets juridiska och ekonomiska grunder har arbetats fram av en ekonomi- och juridik-
grupp bestående av två ekonomer (en controller från Avesta kommun och en controller från 
landstinget) samt tre jurister (en kommunjurist, en landstingsjurist och en jurist från polisen). 

Avtalet7 föreslås gälla i två år med möjlighet till uppsägning alternativt korrigering efter ett år. 

 

                                                           
6 Kostnadsfördelning kommunvis 
7 Avtalsförslag 

89



 
 

Avtal om tillnyktringsverksamhet mellan Dalarnas kommuner och landstinget Dalarna/ 2017-03-28 

 

Avtal om tillnyktringsverksamhet mellan 
Dalarnas kommuner och landstinget 
Dalarna 
TILLNYKTRINGSVERKSAMHET PÅ SÄRSKILDA TILLNYKTRINGSPLATSER 
Berusade personer kan i särskilda fall omhändertas av polisen enligt lagen (1976:511) om 
omhändertagande av berusade personer m.m. (LOB). Detta gäller om en person är så 
berusad/påverkad att han eller hon inte kan ta hand om sig själv, eller om personen utgör en 
fara för sig själv eller andra. 

Med tillnyktringsverksamhet avses att bereda alkohol- och drogpåverkade personer 
omvårdnad, viss medicinsk insatsberedskap och någonstans att vistas under en kortare tid 
under den akuta berusningen.  

LAGSTIFTNING, RIKTLINJER 
Missbruks- och beroendevården regleras genom hälso- och sjukvårdslagen (HSL), social-
tjänstlagen (SoL) samt av lagen om omhändertagande av missbrukare (LVM). HSL och SoL 
reglerar landstingens och kommunernas ansvar för hälso- och sjukvården och socialtjänsten 
på en mycket övergripande nivå. 

 I övrigt hänvisas till den regionala överenskommelsen mellan landstinget och kommunerna 
gällande riskbruk, missbruk och beroende. 

Inom ramen för den här överenskommelse önskar parterna utvidga samarbetet avseende 
ansvaret för tillnyktring som inte är reglerat i lag utan kräver en särskild överenskommelse 
mellan parterna. 

Syftet med avtalet är att beskriva parternas ambition och ansvar för tillnyktringsverksamhet. 

GEMENSAM VILJEYTTRING 
Parternas gemensamma ambition är att humanisera omhändertagandet och att öka den 
medicinska säkerheten för berusade personer genom att tillskapa särskilda platser för 
tillnyktring.  

§ 1 Avtalets omfattning 
Detta avtal omfattar tillnyktringsverksamhet för personer som initialt har omhändertagits 
enligt LOB, men som polisen beslutat inte ska förvaras i arrest. Om landstinget skriver in en 
sådan person på särskild tillnyktringsplats, beslutar polisen att hen inte längre ska omfattas av 
LOB. 

Landstinget är ansvarig vårdgivare för verksamheten, medan kostnadsansvaret och ansvaret 
som huvudman är gemensamt och finansieras med 50% av landstinget och 50% av länets 
kommuner. 

Landstinget organiserar 4 (fyra) platser vid missbruksenheten på Falu lasarett och 1 (en) plats 
vid akuten på Mora lasarett. Inom ramen för ordinarie verksamhet vid medicinakuten i 
Avesta kan enstaka okomplicerade tillnyktringar ske. 

§ 2 Intagningsförfarande 
Polisen transporterar den omhändertagne direkt till tillnyktringsenheten/plats där en 
medicinsk bedömning sker som grund för fortsatta åtgärder. 
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Avtal om tillnyktringsverksamhet mellan Dalarnas kommuner och landstinget Dalarna/ 2017-03-28 

 

§ 3 Individuell plan för insatser från båda huvudmännen.  
När den enskilde har behov av insatser både från socialtjänsten och från hälso- och 
sjukvården och den enskilde samtycker till det, ska landstinget kontakta kommunen för att 
upprätta en individuell plan enligt HSL 16 kap. 4 § och SoL 2 kap. 7 §. 

§ 4 Efter avslutad tillnyktring 
Efter avslutad tillnyktring sker en medicinsk bedömning, i syfte att bedöma behov av 
abstinensbehandling eller behov av andra sjukvårdsinsatser.  

§ 5 Avtalstid 
Avtalet gäller från 2018-01-01 t o m 2019-12-31. Uppsägningstid under löpande avtalstid är 
12 månader. Avtalet upphör om förändringar i ansvar för missbruksvården sker mellan 
huvudmännen genom nationella beslut. 

Utvärdering av avtalet ska ske senast första kvartalet 2019. Om inte ett nytt avtal träffats före 
2019-06-30 så upphör verksamheten vid avtalets utgång. 

§ 6 Parternas kostnadsansvar för tillnyktringsverksamheten 
Parterna förbinder sig att dela kostnaderna med halva kostnaden var. Kostnaderna uppdelas 
utifrån ett fast pris för verksamheten beräknat för 2018 till en totalsumma 6 880 tkr. 
Landstinget betalar 3 440 tkr och kommunerna 3 440 tkr. Fördelningen mellan kommunerna 
beräknas utifrån invånarantal. 

Kostnaden betalas fyra gånger per år. Ersättningen justeras årligen enligt Landstingsprisindex (LPI). 

 

 

AVTALETS UNDERTECKNANDE 
 

 

Ort och datum 

 

 

För landstinget   För kommunerna 

 

_______________________________ __________________________________ 

 

91



 
 

2 

 

Grov kostnadsberäkning 
Tillnyktringsplatser 
 

 
 

I beräkningen har exkluderats kostnader för uppstart/ombyggnad. 

Lönekostnad inkl soc Ssk: 620 tkr/år 

Lönekostnad inkl soc Usk: 515 tsk/år 

 

Utlokaliserade platser: 
Uppskattad lönekostnad inkl OB för bemanning angiven tid. 

Uppskattad produktion Falun: 
Räknat på full beläggning, 4 vårdplatser under helg, resterande del av veckan 1 belagd plats i 
snitt. Om utlokaliserat till både Mora och Avesta räcker det enligt Mats Carlsson med 4 
platser i Falun. 

Uppskattad produktion Avesta/Mora: 
Räknat på totalt 3 belagda platser under helg (båda ställena tillsammans). 

  

Alternativ Självständig  
org enhet 

Del av beroende-
avdelning 

Utlokaliserat  
Mora (med klin) 

Utlokaliserat 
Avesta (med klin) 

Antal vpl 4 – 6 4 1 – 2 1 

Bemanning 2 pers, Usk,  
Ssk dygnet runt 

1 pers, Usk  
(extra ssk helg?) 

1 Usk  
 (fre kv-mån morg) 

1 Usk  
(fre kv-mån morg) 

Antal tjänster 12 (6 ssk, 6 usk) 6 usk, (1 ssk?) 2 usk/helg 2 usk/helg 

Lönekostnad inkl soc avg 6 810 000 3 710 000 1 200 000 1 200 000 

Lokalhyra 600 000 100 000 50 000 50 000 

Labkostnader/provtagning 125 000 90 000 35 000 25 000 

Läkemedel 100 000 100 000 35 000 25 000 

Måltider/livsm 300 000 75 000 30 000 20 000 

Övrigt 300 000 150 000 50 000 50 000 

tvätt, It, 
telefoni,  
övr. material 
etc. 

Avgår patientintäkter  -100 000 -10 000 -5 000 

Summa kostnad: 8 235 000 4 125 000 1 390 000 1 365 000 6 880 000 

Uppskattad produktion  832 468 

Vårddygnskostnad:  4 958 5 887 
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Kostnadsfördelningsmodell  
  

Förslaget utgår från en 50/50-lösning, där landstinget står för 50% och kommunerna 
resterande 50% med en fördelningsnyckel som utgår från befolkningen 2016-12-31.  

Kostnaden grundar sig på den beräkning som landstinget tagit fram för tillnyktringsenheter, 
TNE, i Falun, Mora och Avesta. 

 

 

 

  

Kommun Kommun Invånare % av 
befolkning 50% andel Kommuner 

50% 
Landstinget 
50%  

       

2084 Avesta 23 161 8,14% 4,07% 280 018  
2081 Borlänge 51 604 18,14% 9,07% 623 896  
2080 Falun 57 685 20,27% 10,14% 697 416  
2026 Gagnef 10 175 3,58% 1,79% 123 016  
2083 Hedemora 15 461 5,43% 2,72% 186 925  
2029 Leksand 15 507 5,45% 2,73% 187 481  
2085 Ludvika 26 933 9,47% 4,73% 325 622  
2023 Malung-Sälen 10 091 3,55% 1,77% 122 001  
2062 Mora 20 279 7,13% 3,56% 245 175  
2034 Orsa 6 861 2,41% 1,21% 82 950  
2031 Rättvik 10 856 3,82% 1,91% 131 250  
2061 Smedjebacken 10 909 3,83% 1,92% 131 891  
2082 Säter 11 086 3,90% 1,95% 134 031  
2021 Vansbro 6 884 2,42% 1,21% 83 228  
2039 Älvdalen 7 039 2,47% 1,24% 85 102  
 Summa 284 531 100% 50% 3 440 000 3 440 000 

       

 Beräknad 
kostnad    6 880 000 
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SÄTERS KOMMUN KALLELSE 
 Sammanträdesdatum   Blad 

Kommunfullmäktige 2017-09-21 18  
   
 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Kf §  Dnr KS2017/0243 
 
Riktlinjer för arvoden till gode män för ensamkommande flyktingbarn 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta anta nya riktlinjer för arvo-
den till gode män enligt bilagt förslag, samt att de nya riktlinjerna ska gälla från 2017-
10-01. 
 
Bakgrund och ärendebeskrivning 
Från att överförmyndare i samverkan Falun – Borlänge regionen bildades i juni 2011 
och fram till första kvartalet 2014 fanns mindre än 100 aktiva ärenden rörande god-
manskap för ensamkommande barn registrerade i verksamheten. Från första kvarta-
let 2014 har ärendemängden kraftigt ökat, under 2014 fördubblades antalet ärenden 
och under 2015 har antalet ärenden mer än fördubblats ytterligare en gång. 
I slutet av 2015 fanns ca: 600 aktiva ärenden i samverkanskommunerna, den kraftiga 
ökning vi såg under 2015 har dock avtagit. I dagsläget finns ca: 500 aktiva ärenden 
registrerade i samverkanskommunerna.  
 
Under 2017 träder ett nytt ersättningssystem för mottagande av ensamkommande 
barn och unga i kraft. Det nya ersättningssystemet innebär att från och med 1 juli 
2017 kommer det ej längre vara möjligt att återsöka de faktiska kostnaderna för de 
ärenden som överförmyndare i samverkan Falun – Borlänge regionen handhar. Istäl-
let skall kommunerna ersättas med en schablon per anvisat barn. Schablonen förvän-
tas täcka kommunens samtliga kostnader för ärendet, såväl kostnader inom överför-
myndarverksamheten som kostnader som härrör från andra nämnder i kommunen. 
 
Schablonen som tilldelas kommunen kommer inte att täcka de kostnader som idag 
finns inom överförmyndarverksamheten. För att klara ekonomin behöver nivån på 
arvode för gode män justeras. Den föreslagna justeringen innebär att arvodesnivåerna 
för gode män kommer att sänkas. Att arvodesnivåerna sänks är inte unikt för över-
förmyndare i samverkan Falun – Borlänge regionen utan samtliga kommuner i Da-
larna har tagit eller kommer att ta liknande beslut.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
Det nya regelverk som träder i kraft från och med den 1 juli 2017 innebär att varje 
kommun erhåller 52 000 kronor i form av en schablon för varje ensamkommande 
barn som anvisas till kommunen. Av schablonen erhåller sedan överförmyndare i 
samverkan hälften, alltså 26 000 kronor per barn. Denna schablon ska täcka samtliga 
kostnader som kommunen har.  
 
Handläggningstiderna hos Migrationsverket är relevanta i sammanhanget då det är 
dessa som styr hur länge godmanskapet kvarstår. 
 
 
     forts 
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SÄTERS KOMMUN KALLELSE 
 Sammanträdesdatum   Blad 

Kommunfullmäktige 2017-09-21 19  
   
 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Kf §    forts 
 
I dagsläget ligger handläggningstiderna på 12-24 månader. Tittar man på kostnaderna 
för ett godmanskap med de nu gällande arvodesnivåerna så är de 59 200 kronor för 
ett godmanskap som löper under 24 månader. Med den nu föreslagna revideringen 
blir kostnaden för samma godmanskap under 24 månader istället 31 955 kronor. 
 
Handläggningstiden hos Migrationsverket förväntas bli kortare under hösten 2017 då 
antalet nya barn som kommer till Sverige drastiskt har minskat. Vår bedömning är att 
kostnaden för godmanskapen ryms inom den tilldelade schablonen under förutsätt-
ning att riktlinjen revideras till de nya föreslagna lägre arvodesnivåerna. 
 
Beslutsunderlag 
Riktlinjer för arvode för gode män 
SFS 2017:193 
Ett nytt ersättningssystem för mottagandet av ensamkommande barn och unga 
 
__________ 
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Tjänsteskrivelse 

 

 Postadress Besöksadress Telefon E-postadress  
 Säters Kommun Rådhuset 0225-55 000 (vxl) kommun@sater.se  
 Box 300 Åsgränd 2  Internetadress  
 783 27 Säter Säter  www.sater.se  
 

Datum Diarienummer 
2017-06-30 KS 2017-0243 
 

 
 
Riktlinjer för arvoden till gode män för ensamkommande flyktingbarn 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta anta nya riktlinjer för arvoden till gode män enligt 
bilagt förslag, samt att de nya riktlinjerna ska gälla från 2017-10-01. 

Bakgrund och ärendebeskrivning 
Från att överförmyndare i samverkan Falun – Borlänge regionen bildades i juni 2011 och fram till första 
kvartalet 2014 fanns mindre än 100 aktiva ärenden rörande godmanskap för ensamkommande barn 
registrerade i verksamheten. Från första kvartalet 2014 har ärendemängden kraftigt ökat, under 2014 
fördubblades antalet ärenden och under 2015 har antalet ärenden mer än fördubblats ytterligare en gång.  
I slutet av 2015 fanns ca: 600 aktiva ärenden i samverkanskommunerna, den kraftiga ökning vi såg under 
2015 har dock avtagit. I dagsläget finns ca: 500 aktiva ärenden registrerade i samverkanskommunerna.  
 
Under 2017 träder ett nytt ersättningssystem för mottagande av ensamkommande barn och unga i kraft. 
Det nya ersättningssystemet innebär att från och med 1 juli 2017 kommer det ej längre vara möjligt att 
återsöka de faktiska kostnaderna för de ärenden som överförmyndare i samverkan Falun – Borlänge 
regionen handhar. Istället skall kommunerna ersättas med en schablon per anvisat barn. Schablonen 
förväntas täcka kommunens samtliga kostnader för ärendet, såväl kostnader inom överförmyndar-
verksamheten som kostnader som härrör från andra nämnder i kommunen.  
 
Schablonen som tilldelas kommunen kommer inte att täcka de kostnader som idag finns inom 
överförmyndarverksamheten. För att klara ekonomin behöver nivån på arvode för gode män justeras. Den 
föreslagna justeringen innebär att arvodesnivåerna för gode män kommer att sänkas. Att arvodesnivåerna 
sänks är inte unikt för överförmyndare i samverkan Falun – Borlänge regionen utan samtliga kommuner i 
Dalarna har tagit eller kommer att ta liknande beslut. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Det nya regelverk som träder i kraft från och med den 1 juli 2017 innebär att varje kommun erhåller  
52 000 kronor i form av en schablon för varje ensamkommande barn som anvisas till kommunen. Av 
schablonen erhåller sedan överförmyndare i samverkan hälften, alltså 26 000 kronor per barn. Denna 
schablon ska täcka samtliga kostnader som kommunen har.  
 
Handläggningstiderna hos Migrationsverket är relevanta i sammanhanget då det är dessa som styr hur 
länge godmanskapet kvarstår. I dagsläget ligger handläggningstiderna på 12-24 månader. Tittar man på 
kostnaderna för ett godmanskap med de nu gällande arvodesnivåerna så är de 59 200 kronor för ett 
godmanskap som löper under 24 månader. Med den nu föreslagna revideringen blir kostnaden för samma 
godmanskap under 24 månader istället 31 955 kronor.  
 
Handläggningstiden hos Migrationsverket förväntas bli kortare under hösten 2017 då antalet nya barn som 
kommer till Sverige drastiskt har minskat. Vår bedömning är att kostnaden för godmanskapen ryms inom 
den tilldelade schablonen under förutsättning att riktlinjen revideras till de nya föreslagna lägre 
arvodesnivåerna. 
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Tjänsteskrivelse 

 

 Postadress Besöksadress Telefon E-postadress  
 Säters Kommun Rådhuset 0225-55 000 (vxl) kommun@sater.se  
 Box 300 Åsgränd 2  Internetadress  
 783 27 Säter Säter  www.sater.se  
 

Beslutsunderlag 
• Riktlinjer för arvode för gode män 
• SFS 2017:193 
• Ett nytt ersättningssystem för mottagandet av ensamkommande barn och unga 
 
 

   
Bert Stabforsmo Överförmyndare i Säters 
kommun 
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Riktlinjer för arvode till gode män  
för ensamkommande barn 
Beslutade av kommunfullmäktige i Säters kommun 2017-09-21 
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Bakgrund 
God man för ensamkommande barn har enligt Föräldrabalkens regler i 12 kap 
16 § rätt till ett skäligt arvode för sitt uppdrag och ersättning för nödvändiga 
kostnader för uppdragets fullgörande. När det gäller nivån på arvodet tillämpar 
de flesta i kommuner Sveriges kommuners & Landstings rekommendationer 
Cirkulär 07:74.  

Arvodets storlek 
Det för samverkanskommunerna gemensamma arvodet för uppdrag som god 
man enligt 2 § lagen (2005:429) för ensamkommande barn ska från och med 1 
oktober 2017 utgå med ett fast arvode om 2,6 % per månad av det vid varje tid 
gällande prisbasbeloppet. För år 2017 motsvarar 2,6 % av prisbasbeloppet 1165 
kr. 

Kostnadsersättningens storlek 
Den för samverkanskommunerna gemensamma kostnadsersättningen för upp-
drag som god man enligt 2 § lagen (2005:429) för ensamkommande barn ska 
från och med 1 oktober 2017 utgå med en fast schablon om 200 kr per uppdrag 
och månad. 

Resor till Migrationsverket 
Vid resa med huvudmannen till Migrationsverket utgår extra ersättning med  
2 000 kr under förutsättning att Migrationsverket kallat till mötet. En förutsätt-
ning för att ersättningen skall betalas ut är att mötet äger rum på en enhet som 
ligger utanför Dalarnas län. Vid resor till Migrationsverket inom Dalarnas län 
utgår ej någon ersättning. 

Dessa resor redovisas och utbetalas separat. De 2 000 kr som betalas ut vid resa 
till Migrationsverket förväntas täcka samtliga kostnader för resa, logi och öv-
riga utgifter, ingen ytterligare ersättning för kostnader som uppkommer i sam-
band med resan utgår. 

Rätt till arvode 
God man har rätt till arvode under hela förordnandetiden. Rätten till arvode 
upphör omedelbart när överförmyndaren beslutat om att entlediga den gode 
mannen. Rätten till arvode upphör också när en särskild förordnad vårdnadsha-
vare utsetts.  

I de fall socialtjänsten ej utser en särskild förordnad vårdnadshavare efter det 
att barnet beviljats uppehållstillstånd så ska kostnaden för gode män betalas av 
respektive kommuns socialtjänst.  

Redovisning av utfört uppdrag 
Ställföreträdare för ensamkommande barn ska redovisa sitt uppdrag till över-
förmyndare i samverkan var tredje (3) månad på särskild blankett. Efter att 
särskild förordnad vårdnadshavare har utsetts redovisas uppdraget till respek-
tive kommuns socialtjänst. 

_____ 
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Svensk författningssamling

Förordning
om statlig ersättning för asylsökande m.fl.;

utfärdad den 9 mars 2017.

Regeringen föreskriver följande.

Inledande bestämmelser

1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om kommuners och lands-
tings rätt till statlig ersättning för vissa kostnader för asylsökande och vissa
andra utlänningar.

2 § Ersättning enligt denna förordning beslutas och betalas ut av Migra-
tionsverket.

Ersättning för utbildning

3 § En kommun eller ett landsting har rätt till ersättning för kostnader för
utbildning för

1. barn som avses i 1 § första stycket samt 8 § andra och tredje styckena
lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl., utom i fall som avses i
tredje stycket, och 

2. barn som vistas här enligt ett beslut om tidsbegränsat uppehållstillstånd
enligt 5 kap. 15 § utlänningslagen (2005:716). 

Ersättning får betalas ut för barn som vistas på en mottagningsenhet eller i
en kommun och som enligt 29 kap. 2 § andra stycket 1 eller 2 skollagen
(2010:800) ska anses som bosatta här vid tillämpningen av nämnda lag och
därför har rätt till utbildning enligt den lagen. 

Rätt till ersättning enligt första stycket 1 finns inte för barn som bor hos en
vårdnadshavare som har uppehållstillstånd utom i fall då vårdnadshavaren
omfattas av 8 § andra och tredje styckena lagen om mottagande av asyl-
sökande m.fl.

4 § Schablonersättning enligt 3 § ska betalas ut med
– 62 000 kronor per år för ett barn i förskola enligt 8 kap. 4 § skollagen

(2010:800),
– 50 700 kronor per år för en elev i förskoleklass,
– 99 500 kronor per år för en elev i grundskola, grundsärskola, specialskola

eller sameskola, och
– 113 100 kronor per år för en elev i gymnasieskola eller gymnasiesär-

skola.

SFS 2017:193
Utkom från trycket
den 21 mars 2017
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SFS 2017:193 För ett barn i förskola eller en elev som inte genomgår en utbildning under
ett helt år betalas ersättning ut med ett belopp som för varje påbörjad fyra-
veckorsperiod uppgår till en tiondel av det belopp som anges i första stycket.

5 § Utöver den schablonersättning som ska betalas ut enligt 4 § får, efter
särskild prövning, ersättning betalas ut till en kommun eller ett landsting för
extra kostnader för ett barn i förskola eller för en elev med behov av särskilt
stöd och för andra extraordinära kostnader för sådan utbildning. 

6 § Det som sägs i 4 och 5 §§ ska även tillämpas när en fristående förskola
eller skola har tagit emot sådana barn i förskola eller sådana elever som avses
i 3 §, om förskolan eller skolan har rätt till bidrag enligt 8 kap. 21 §, 9 kap.
19 §, 10 kap. 37 §, 11 kap. 36 §, 16 kap. 52 §, 17 kap. 31 § eller 19 kap. 45 §
skollagen (2010:800). Den ersättning som ska betalas ut till kommunen ska
motsvara det bidrag som kommunen ska betala ut till den fristående förskolan
eller skolan.

Ersättning för mottagande av ensamkommande barn

7 § En kommun har rätt till en årlig ersättning för beredskap och kapacitet
för mottagande av ensamkommande barn som Migrationsverket ska anvisa
till kommunen enligt 3 § andra stycket lagen (1994:137) om mottagande av
asylsökande m.fl. i form av en schablonersättning med en fast och en rörlig
del. 

Den fasta delen av schablonersättningen som ska betalas ut är 500 000 kro-
nor per kommun.

Den rörliga delen av schablonersättningen ska betalas ut för det antal barn
som kommunen beräknas ta emot under innevarande kalenderår. Antalet barn
ska beräknas på kommunens fastställda andel och det uppskattade nationella
behovet under året som framgår av den prognos som fastställs av Migrations-
verket i februari varje år. För 2017 ska antalet barn endast beräknas på hälften
av det uppskattade årliga nationella behovet som framgår av den prognos som
fastställs av Migrationsverket i juli 2017. Ersättningen är 9 450 kronor per
barn.

8 § En kommun har rätt till ersättning för kostnader för mottagande av
ensamkommande barn som Migrationsverket har anvisat till en kommun
enligt 3 § andra stycket lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande
m.fl. Ersättningen betalas ut under den tid som barnets ansökan om uppehålls-
tillstånd prövas från och med det datum som anges i beslutet om anvisning.
Om en ansökan om uppehållstillstånd avslås, betalas ersättning ut fram till
dess att rätten till bistånd har upphört enligt lagen om mottagande av asyl-
sökande m.fl. Ersättning betalas ut som längst fram till dess att barnet fyller
18 år, om inte annat följer av 10 §.

Schablonersättning ska betalas ut med 1 350 kronor per barn och dygn, för-
utsatt att boendet anordnas utanför Migrationsverkets anläggningsboende.

9 § En kommun har utöver schablonersättningen enligt 8 § rätt till ersätt-
ning för kostnader för vård som ges till barn under 18 år med stöd av lagen
(1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga. Ersättning ska även
betalas ut för kostnader för vård när det finns ett vårdbehov på grund av
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SFS 2017:193sådana förhållanden som avses i 2 eller 3 § samma lag men vården ges med
stöd av socialtjänstlagen (2001:453).

Ersättning ska betalas ut för kommunens faktiska kostnad per barn och
dygn för den del av kostnaden som överstiger beloppet för schablonersätt-
ningen.

10 § För personer som avses i 8 och 9 §§ och som har fyllt 18 men inte 21 år
ska ersättning betalas ut för kostnader för vård som ges med stöd av lagen
(1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga. Ersättning ska även
betalas ut för kostnader för vård när det finns ett vårdbehov på grund av
sådana förhållanden som avses i 3 § samma lag men vården ges med stöd av
socialtjänstlagen (2001:453). Rätten till ersättning förutsätter att vården har
påbörjats innan barnet har fyllt 18 år. 

Ersättning ska betalas ut för kommunens faktiska kostnad per person och
dygn.

11 § En kommun som är ankomstkommun för ett ensamkommande barn har
rätt till ersättning för kostnader för tillfälligt boende (ankomstboende).

Schablonersättning ska betalas ut med 3 000 kronor per barn och dygn i
väntan på att Migrationsverket fattar beslut om att anvisa en kommun som ska
ordna boende för barnet. Ersättning ska betalas ut fram till det datum som an-
ges i  anvisningsbeslutet.

12 § Utöver det som anges i 7–11 §§ har en kommun rätt till ersättning i
form av en schablonersättning som avser kostnader för en utredning enligt 11
kap. 1 och 2 §§ socialtjänstlagen (2001:453), god man, resor, tolk och andra
relaterade kostnader för mottagandet av de barn som Migrationsverket har
anvisat till kommunen enligt 3 § andra stycket lagen (1994:137) om mottag-
ande av asylsökande m.fl.

Schablonersättningen ska betalas ut med 52 000 kronor per barn som om-
fattas av Migrationsverkets anvisningsbeslut. Ersättningen ska endast betalas
ut vid ett tillfälle per barn och kommun. 

Ersättning för extraordinära kostnader 

13 § Utöver ersättning enligt 3–10 och 12 §§ får Migrationsverket betala ut
ersättning till en kommun som har haft betydande extraordinära kostnader för
ensamkommande barn som Migrationsverket har anvisat till kommunen
enligt 3 § andra stycket lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande
m.fl. 

14 § En kommun som har ingått avtal eller på annat sätt har haft eller kom-
mer att få kostnader med anledning av tidigare ingångna överenskommelser
med Migrationsverket för mottagande av ensamkommande barn får ansöka
om ersättning för extraordinära kostnader som har uppstått under 2017 och
2018. 

Ersättningen ska, efter ansökan och i mån av tillgång på medel, fördelas
mellan de maximalt 20 ansökande kommuner som per den 30 juni 2016 hade
flest överenskomna platser för mottagande av ensamkommande barn i förhål-
lande till antal invånare i kommunen vid samma datum. 
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SFS 2017:193 Ersättning för vissa andra kostnader

15 § För andra barn än sådana som avses i 7 § har en kommun rätt till ersätt-
ning för kostnader för vård i ett annat hem än barnets eget, om barnet omfattas
av 1 § första stycket lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.
och vården ges med stöd av socialtjänstlagen (2001:453) eller lagen
(1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga. Ersättning betalas ut
under den tid som barnets ansökan om uppehållstillstånd prövas. Om en ansö-
kan om uppehållstillstånd avslås, betalas ersättning ut fram till dess att rätten
till bistånd har upphört enligt lagen om mottagande av asylsökande m.fl. 

Rätten till ersättning gäller till dess att barnet fyller 18 år. Om vården har
påbörjats före 18 års ålder gäller dock rätten till ersättning till dess att perso-
nen fyller 21 år. Rätten till ersättning efter 18 års ålder är begränsad till sådan
vård som ges med stöd av lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga
eller vård när det finns ett vårdbehov på grund av sådana förhållanden som
avses i 3 § samma lag men vården ges med stöd av socialtjänstlagen.

Ersättning ska betalas ut för kommunens faktiska kostnad per barn och
dygn.

16 § För en utlänning som av medicinska skäl enligt 5 kap. 9 § utlännings-
lagen (2005:716) har beviljats tidsbegränsat uppehållstillstånd som gäller kor-
tare tid än ett år har en kommun rätt till ersättning för det bistånd som har
betalats ut enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453). 

Ett landsting har rätt till ersättning för sjukvårdskostnader för en utlänning
som avses i första stycket. Detta gäller inte, om utlänningen omfattas av lagen
(1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.

17 § För en person som vistas här med stöd av en ansökan eller ett beslut
om tidsbegränsat uppehållstillstånd enligt 5 kap. 15 § utlänningslagen
(2005:716) har en kommun rätt till ersättning för kostnader för det bistånd
som har betalats ut enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453) och den vård
som har lämnats med stöd av lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om
vård av unga eller lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall. 

Ett landsting har rätt till ersättning för kostnader för den hälso- och sjuk-
vård som det lämnat till en person som avses i första stycket.

18 § En kommun har rätt till ersättning för det bistånd som den har betalat
ut enligt 3 § fjärde stycket och 3 a § lagen (1994:137) om mottagande av asyl-
sökande m.fl.

Utbetalning av ersättning

19 § Ersättning för kostnader enligt 3–6, 9–11, 13 och 15–18 §§ ska efter
ansökan betalas ut kvartalsvis i efterskott.

En ansökan om ersättning ska ha kommit in till Migrationsverket inom sex
månader från utgången av det kvartal som ansökan avser. Om ansökan avser
ersättning enligt 3–6 §§, ska den ha kommit in till Migrationsverket senast
sex månader efter det kvartal som barnet eller den unge har genomgått utbild-
ning. 
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SFS 2017:19320 § En ansökan om ersättning enligt 14 § ska ha kommit in till Migrations-
verket senast den 31 augusti 2017 för kostnader som beräknas uppstå under
2017 och senast den 31 augusti 2018 för kostnader som beräknas uppstå
under 2018.

21 § Schablonersättning enligt 7, 8 och 12 §§ ska betalas ut utan att en
ansökan behöver göras. Ersättning enligt 7 § andra stycket ska betalas ut
under januari det år som ersättningen avser. Ersättning enligt 7 § tredje
stycket ska betalas ut före utgången av mars det år som ersättningen avser.
För 2017 ska ersättning enligt 7 § andra och tredje styckena betalas ut före
utgången av augusti 2017. Ersättning enligt 8 och 12 §§ ska betalas ut må-
nadsvis i efterskott. 

Övriga bestämmelser

22 § Kommuner och landsting är skyldiga att lämna de uppgifter som krävs
till Migrationsverket för att deras rätt till ersättning enligt denna förordning
ska kunna bedömas. 

23 § Ersättning som en kommun eller ett landsting har tagit emot enligt
denna förordning får krävas åter helt eller delvis om den betalats ut till följd
av att kommunen eller landstinget har lämnat oriktiga eller ofullständiga upp-
gifter. 

Om ett fel som avses i första stycket inte har orsakats av mottagaren av
ersättningen, är mottagaren återbetalningsskyldig om han eller hon insett eller
skäligen borde ha insett felet.

En upplysning om bestämmelserna i denna paragraf ska tas in i beslutet om
ersättning.

24 § Migrationsverket får, efter att ha gett Sveriges Kommuner och Lands-
ting tillfälle att yttra sig, meddela föreskrifter om verkställighet av denna för-
ordning. 

25 § I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om överkla-
gande till allmän förvaltningsdomstol. Beslut enligt 14 § får inte överklagas.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2017.
2. Genom förordningen upphävs förordningen (2002:1118) om statlig

ersättning för asylsökande m.fl.
3. Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande i fråga om kostnader

som uppkommit före den 1 juli 2017. När det gäller kostnader för god man
gäller dock den upphävda förordningen för kostnader som har uppkommit
under hela 2017 förutsatt att Migrationsverket före den 1 juli 2017 har fattat
ett beslut om att anvisa en kommun att anordna boende för barnet. En ansökan
om ersättning för sådana kostnader ska ha kommit in senast den 31 december
2017.

4. Om en kommun före ikraftträdandet har fått årlig ersättning eller del av
årlig ersättning för 2017 med anledning av en tidigare ingången överenskom-
melse med Migrationsverket för mottagande av ensamkommande barn, ska
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den ersättningen avräknas från den schablonersättning som ska betalas ut
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1 Utgångspunkter för ett nytt 
ersättningssystem  

Den stora ökningen av antalet ensamkommande barn under 2015 
medför utmaningar för kommunerna. Det är viktigt att värna 
kvalitet och säkerhet i mottagandet av ensamkommande barn och 
unga. Samtidigt måste regelverken ta hänsyn till kommunernas 
förutsättningar och bidra till en effektiv användning av 
skattemedel. 

Dagens system för ersättning till kommunerna för mottagandet 
av ensamkommande barn och unga är inte ändamålsenligt utan har 
lett till ett svåröverskådligt regelverk som även är administrativt 
betungande. Ersättningen för mottagandet av ensamkommande 
barn och unga bör därför i större utsträckning än i dag utgöras av 
schabloner.  

Regeringen aviserade i vårpropositionen 2016 att man avsåg att 
återkomma med förslag för att förenkla regelverket, förbättra 
kommunernas planeringsförutsättningar, minska den administra-
tiva bördan och öka kostnadseffektiviteten. 

I denna promemoria beskrivs ett nytt ersättningssystem för 
mottagandet av ensamkommande barn och unga. I avsnitt 1 
redovisas utgångspunkter och i avsnitt 2 sammanfattas nuvarande 
regler om ersättning för mottagandet av ensamkommande barn och 
unga. Bedömningar och motiveringar för det nya ersättnings-
systemet redovisas i avsnitt 3. Konsekvensanalys redovisas i 
avsnitt 4. 
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1.1 Ett ökat antal ensamkommande barn och unga  

Sverige är det land i Europa som under de senaste tio åren har tagit 
emot flest asylsökande ensamkommande barn, dvs. personer som 
vid ankomsten inte hade fyllt 18 år och som anlänt utan sin 
vårdnadshavare eller någon som anses ha trätt i vårdnadshavarens 
ställe. Antalet är särskilt stort i relation till landets befolknings-
mängd, men Sverige har också varit största mottagarland i absoluta 
tal. Under 2015 tog dock Tyskland emot fler asylansökningar från 
ensamkommande barn än Sverige.  

Diagram 1.1 visar antalet och andelen asylsökande ensam-
kommande barn i Sverige sedan år 2000.  

 
Källa: Migrationsverket 

 

År 2005 sökte knappt 400 ensamkommande barn asyl i Sverige. 
Fem år senare hade antalet asylsökande ensamkommande barn ökat 
till nästan 2 400. På tre år, 2010–2013, skedde en 60-procentig 
ökning av antalet asylsökande ensamkommande barn och 2013 
uppgick antalet till 3 852. Under 2014 kom 7 049 asylsökande 
ensamkommande barn till Sverige, vilket var en ökning med drygt 
80 procent jämfört med föregående år. I början av 2015 var 
bedömningen att både antalet asylsökande totalt sett och antalet 
ensamkommande barn skulle minska. Utvecklingen under 
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sommaren och hösten blev emellertid den motsatta. Sammantaget 
sökte 35 369 ensamkommande barn asyl i Sverige under 2015. 
Antalet asylsökande ökade totalt, men framför allt ökade andelen 
ensamkommande barn av de asylsökande som kom till Sverige. 
2015 var andelen ensamkommande barn av de asylsökande drygt 
20 procent. Prognoserna för de närmaste åren är mycket osäkra, 
men Migrationsverkets bedömning (april 2016) är att antalet 
asylsökande kommer att ligga på en fortsatt hög nivå i ett historiskt 
perspektiv. 

Majoriteten av de asylsökande ensamkommande barnen har 
under hela perioden varit pojkar och andelen pojkar har ökat. 
Under perioden 2000–2005 var i genomsnitt 34 procent av de 
ensamkommande barnen som sökte asyl i Sverige flickor. Sedan 
2006 fram till 2014 har andelen flickor varit i genomsnitt 
19 procent per år.  

2015 minskade andelen flickor till 8 procent och därmed var 92 
procent av de ensamkommande barnen som sökte asyl i Sverige 
pojkar. Nästan alla var ungdomar i åldern 13–17 år (93 procent) 
och en tredjedel var i åldern 16–17 år. Afghanistan är sedan länge 
det vanligaste ursprunglandet, varifrån två tredjedelar kom 2015. 
Syrien var näst vanligaste ursprungland med 10 procent. Andra 
vanliga ursprungsländer är Somalia, Eritrea och Irak. 

1.2 Ett stort behov av ett förändrat 
ersättningssystem 

Den kraftiga ökningen av antalet ensamkommande barn som 
kommit till Sverige under 2015 har inneburit att bl.a. kommunerna 
ställts inför betydande påfrestningar i sin verksamhet. Regelverken 
för mottagandet av ensamkommande barn har förändrats under 
den senaste tioårsperioden, men någon samlad utvärdering har inte 
gjorts. Under 2015 tillsattes en utredning som har i uppdrag att ta 
ett helhetsgrepp om mottagande och bosättning av asylsökande 
och nyanlända, inklusive ensamkommande barn (dir. 2015:107). 
Utvecklingen av antalet asylsökande ensamkommande barn under 
2014 och 2015 har emellertid gjort det nödvändigt att omgående se 
över regelverket och utformningen av de statliga ersättningarna till 
kommunerna. En översyn av kommunersättningarna aviserades i 
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budgetpropositionen för 2015 och förändringar presenterades i 
budgetpropositionen för 2016. Under hösten 2015 stod det klart 
att ytterligare förändringar var nödvändiga och ett arbete inom 
Regeringskansliet har lett fram till bedömningar om nya former för 
kommunersättningar vid mottagandet av ensamkommande barn 
och unga som presenteras i denna promemoria.  

Det stora antalet ensamkommande barn och unga innebär att 
behovet av att förenkla regelverket, dämpa kostnadsutvecklingen 
och minska den administrativa bördan är stort. Staten ansvarar för 
finansieringen av mottagandet av ensamkommande barn och unga. 
Genom de statliga ersättningarna ska kommunerna ges ekonomisk 
ersättning för mottagandet av ensamkommande barn och unga så 
att trygghet och kvalitet i mottagandet kan upprätthållas. Det är 
även viktigt att säkerställa att skattemedel används på ett kostnads-
effektivt sätt. Regelverket för ersättningen bör vara utformat så att 
den administrativa bördan blir mindre för såväl kommuner som 
Migrationsverket. Planeringsförutsättningarna för kommunerna 
behöver förbättras genom ökad förutsägbarhet i fråga om vilken 
ekonomisk ersättning de är berättigade till och när utbetalningen 
kommer att ske. På så vis förbättras också kommunernas 
förutsättningar för mottagandet.  

Den snabba och kraftiga ökningen av antalet asylsökande 
ensamkommande barn har inneburit att behovet av olika 
boendealternativ har ökat kraftigt. Kommunernas ansträngda 
situation och behov av att snabbt hitta boende har bidragit till att 
efterfrågan på boenden har ökat. Behovet av bostäder ledde till att 
utbudet av boenden ökade då många privata aktörer såg en 
expanderande marknad med möjligheter att ta ut ett högt pris. 
Regelverkets utformning och den ansträngda situationen för 
kommunerna har bidragit till att orimligt höga priser har kunnat tas 
ut. För att förbättra de ekonomiska drivkrafterna för kostnads-
effektiva boenden behöver regelverket ses över och förändras. 
Skattemedel måste användas ansvarsfullt och de samlade statliga 
utgifterna för mottagandet av ensamkommande barn och unga 
måste vara rimliga i förhållande till andra offentliga utgifter. 

I utformningen av ett regelverk för statliga ersättningar till 
kommunerna är det flera aspekter som behöver beaktas. Inte minst 
är barnperspektivet viktigt. Mottagandet av ensamkommande barn 
ska hålla hög kvalitet och utgå från barnets bästa. Statens, 
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kommuners och landstings resurser är begränsade. Regelverket bör 
vara utformat så att det möjliggör ett bra mottagande utan att det 
sker en undanträngning av andras behov. Utformningen behöver 
också vara långsiktigt hållbar eftersom mottagandet av ensam-
kommande barn är ett flerårigt åtagande för kommunen. 

1.3 Barnperspektivet är en viktig utgångspunkt  

Det stora antal asylsökande ensamkommande barn som kommit till 
Sverige under senare tid innebär en stor utmaning för kommunerna 
som har ansvaret för att säkerställa att varje barn får det stöd han 
eller hon behöver. Barn utan vårdnadshavare har många gånger 
behov av stora insatser från samhället för att de ska kunna växa upp 
under förutsättningar som i så stor utsträckning som möjligt 
motsvarar de förutsättningar som barn som bor med sina föräldrar 
eller andra vårdnadshavare har. En viktig utgångspunkt för 
förändringar i ersättningsystemet för ensamkommande barn är att 
inte försämra förutsättningarna för att barn ska få ett bra 
omhändertagande. Barn under 18 år har särskilda rättigheter enligt 
FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen) och 
det är därför viktigt att särskilja barn från vuxna.  

Vid åtgärder inom socialtjänsten som rör barn ska barnets bästa 
särskilt beaktas. Vid beslut eller andra åtgärder som avser vård- 
eller behandlingsinsatser för barn ska vad som är bäst för barnet 
vara avgörande. När resurserna inom kommunen är begränsade 
finns en risk för undanträngning av utredningar av bl.a. oros-
anmälningar om barn som far illa. Nuvarande regelverk innebär att 
kommunerna har ekonomiska drivkrafter att placera ensam-
kommande unga med stöd av socialtjänstlagen (2001:453), 
förkortat SoL, upp till 21 års ålder, eftersom placeringsbeslut har 
krävts för statlig ersättning för mottagandet till kommunerna. 
Återkommande placeringsbeslut och därmed följande uppföljning 
innebär en upplåsning av resurser vid socialtjänsten som inte alltid 
är motiverade utifrån den enskildes vårdbehov. Fortsatt placering 
av ensamkommande barn som blivit unga vuxna riskerar därför att 
försvåra kommunernas möjlighet att ge tillräckligt stöd till barn 
som är i behov av stöd eller vård- eller behandlingsinsatser.  
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Med barnperspektivet som utgångspunkt är det naturligt att 
förändra ersättningssystemet så att en tydligare skillnad görs 
mellan ensamkommande barn och unga vuxna, dvs. ensam-
kommande unga som har fyllt 18 år. Förändringar av ersättningar 
som kan påverka vilka former av boenden som erbjuds bör därför i 
första hand avse unga över 18 år.  

1.4 Asylsökande ensamkommande barn som fyller 
18 år 

Migrationsverket har enligt lagen (1994:137) om mottagande av 
asylsökande m.fl. (LMA) ansvar för att erbjuda plats på 
förläggning1 åt asylsökande som inte bor i eget boende. För 
ensamkommande barn ska Migrationsverket i stället anvisa en 
kommun som ska ordna boendet.  

För dem som söker asyl som ensamkommande barn och fyller 
18 år innan asylprövningen är avgjord finns med nuvarande regler 
ett dubbelt ansvarssystem. Migrationsverkets ansvar för att erbjuda 
plats på förläggning omfattar alla som är över 18 år och söker asyl i 
Sverige. Kommunens ansvar för dem som sökt asyl som ensam-
kommande barn kvarstår i normalfallet genom att socialtjänsten 
fattar beslut om fortsatt placering med stöd av SoL innan en 
asylsökande fyller 18 år. När beslut om fortsatt placering tas har 
kommunen också rätt till fortsatt statlig ersättning för mottagandet 
som längst till den unga fyller 21 år. Vid fortsatt placering efter 18 
års ålder är ersättningsvillkoren desamma som ersättningsvillkoren 
som gäller för placering av ensamkommande barn under 18 år. 
Drivkrafterna för kommunen att förlänga placeringsbeslut efter 18 
års ålder är stora eftersom det leder till fortsatt statlig ersättning 
med 1 900 kronor per dygn för överenskomna platser eller 
ersättning för faktiska kostnader för placerade ensamkommande 
unga utöver överenskomna platser. Majoriteten av de asylsökande 
som fyller 18 år är därför även fortsättningsvis placerade fram till 
21 års ålder. Bedömningen är att detta snarare är en följd av 

                                                                                                                                                          
1 Förläggning är det begrepp som används i LMA. Numera används begreppet 
anläggningsboende. Dessa kan drivas i både Migrationsverkets regi, hyras eller handlas upp 
av privata entreprenörer.  
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ersättningsreglernas utformning än att alla unga har behov av att 
vara fortsatt placerade.  

I prop. 2005/06:46 Mottagande av ensamkommande barn 
framgår det att barn som blir myndiga innan ansökan om 
uppehållstillstånd slutligt prövats i normalfallet inte bör bo kvar vid 
ett kommunalt ungdomsboende utan ska beredas plats inom 
Migrationsverkets anläggningsboenden.  

De nuvarande reglerna innebär också att den som söker asyl 
strax före 18 års ålder omfattas av ett helt annat system för 
omhändertagande än den som söker asyl strax efter 18–årsdagen. 
Att behovet av stöd skulle vara helt olika för den som sökt asyl 
strax före respektive efter 18–årsdagen är svårt att motivera. För 
staten innebär regelverket höga kostnader i förhållande till 
mottagandet av en asylsökande som har fyllt 18 år vid ankomsten 
till Sverige. 

1.5 Ersättning för ensamkommande unga över 18 år 
som har uppehållstillstånd 

Kommunen har med nuvarande regler rätt till ersättning för 
mottagandet av unga som har fyllt 18 men inte 21 år om den unga 
är placerad enligt SoL och om vården påbörjats före 18 års ålder. 
Enligt SoL finns sedan den 1 januari 2016 tre olika former av 
boenden, s.k. placeringsformer: familjehem, hem för vård eller 
boende (HVB) och stödboende. Eftersom ersättningen baseras på 
beslut om vård enligt SoL saknar kommunen ekonomiska 
drivkrafter för att avsluta placeringar av unga som har fyllt 18 men 
inte 21 år. Då ersättningens storlek i stor utsträckning är kopplad 
till olika former av boende saknas drivkrafter för att placera unga 
över 18 år i ett boende med lägre kostnad även när den unges behov 
ger möjlighet till detta. 

Ekonomiska drivkrafter för kommunen kan leda till boende- 
och placeringslösningar som inte motsvarar den enskildes behov. 
Placering enligt SoL är inte alltid det bästa boendet för en ung 
vuxen som saknar vårdbehov.  

Bedömningen är att regelverket bör vara så konstruerat att unga 
över 18 år inte behöver vara placerade enligt SoL för att statlig 
ersättning för mottagandet ska utgå till kommunen. En del av de 
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unga kommer även framöver att ha behov av fortsatt placering 
enligt SoL. Det är viktigt att beslut om fortsatt placering fattas 
utifrån individens behov och inte påverkas av regelverket för statlig 
ersättning till kommunen.  

Stödboende har som målgrupp ungdomar i åldern 16–20 år som 
av olika skäl behöver placeras men bedöms klara ett självständigt 
boende i kombination med socialt och/eller praktiskt stöd. Unga 
som kan få sina behov tillgodosedda i ett stödboende bör inte 
placeras i hem för vård eller boende. Enligt 6 kap. 1 § SoL krävs 
särskilda skäl för att placera barn i åldern 16–17 år i stödboende.  

Slutligen innebär de nuvarande reglerna att barn som söker asyl 
före 18 års ålder omfattas av ett helt annat system upp till 21 års 
ålder eftersom de mottas som ensamkommande barn, medan unga 
som söker asyl strax efter 18 års ålder behandlas som vuxna.  

1.6 Behovet av administrativ förenkling 

Med nuvarande regler behöver kommunerna ansöka om 
ersättningar för en stor andel av de mottagna ensamkommande 
barnen. Kommunernas ansökningar om ersättning för faktiska 
kostnader för placeringar utöver överenskomna platser om 
mottagande motsvarade 2014 hälften av alla mottagna barn och 
unga. Ansökningsförfarandet för 2015 är ännu ofullständigt, 
eftersom kommunerna enligt gällande regelverk kan ansöka om 
ersättning upp till ett år efter att kostnaden har uppstått.  

Ansökan och beslut om ersättning för faktiska kostnader är 
administrativt krävande för både kommunerna och Migrations-
verket som handlägger och fattar beslut om utbetalning av ersätt-
ning. Dessa ersättningar skapar dessutom en osäkerhet och dåliga 
planeringsförutsättningar för kommunerna eftersom det inte är 
säkert att alla delar i ersättningsanspråken beviljas. Kommunerna 
tvingas också bära kostnaderna i väntan på utbetalning av ersätt-
ningen under tiden för Migrationsverkets handläggning. Den tids-
mässiga förskjutningen mellan utgifter och intäkter kan vara 
kännbar för den kommunala ekonomin, särskilt i små kommuner 
med omfattande mottagande. 

Systemet med boendedifferentierade schabloner som till viss del 
finns i nuvarande regelverk är också administrativt betungande 
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eftersom kommunen måste redovisa exakt hur många dygn en 
individ bott i familjehem, hem för vård eller boende respektive 
stödboende. I det fall det handlar om hem för vård eller boende för 
barn och unga som har uppehållstillstånd och som är mottagna 
utöver överenskomna platser, måste även de faktiska kostnaderna 
redovisas. För familjehemsplaceringar utöver överenskomna platser 
måste faktiska kostnader redovisas både för asylsökande barn och 
unga och för barn och unga med uppehållstillstånd.  

Systemet med överenskommelser är administrativt betungande 
för länsstyrelserna som för dialoger med kommunerna i syfte att de 
ska ingå överenskommelser med Migrationsverket om mottagande 
av ensamkommande barn. För kommunerna krävs resurser då de 
fattar beslut om överenskommelserna. Även ersättningarna för de 
överenskomna platserna är administrativt betungande eftersom det 
innebär utbetalningar i två steg där bara den ena delen betalas ut 
automatiskt utan föregående ansökan. Den andra delen betalas ut 
efter ansökan. Detta kräver i sig administrativa resurser för 
Migrationsverket som betalar ut ersättningen men även för 
kommunerna som måste ansöka om ersättning för de belagda 
platserna.  

För att minska den administrativa bördan bör ersättningarna 
baseras på schabloner som inte är kopplade till överenskommelser. 
För att komma ifrån redovisning av antalet dygn i olika former av 
boenden bör ersättningen inte heller vara kopplad till 
placeringsform. Ersättningarna bör dessutom konstrueras så att de 
i så stor utsträckning som möjligt kan betalas ut automatiskt utan 
ett ansökningsförfarande.  

1.7 Behovet av ett kostnadseffektivt regelverk  

Kommunen ansöker om ersättning för faktiska kostnader för 
hälften av alla mottagna ensamkommande barn och unga. När en 
kommun upphandlar olika former av boenden eller bygger upp 
verksamhet i egen regi och får ersättning för faktiska kostnader, 
kan det medföra att det inte finns tillräckliga drivkrafter för att 
hålla nere verksamheternas kostnader. Schabloner för ersättning till 
kommunerna skulle leda till förenklad administration, men kan 
också bidra till ökad kostnadseffektivitet. För att bidra till 
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ekonomiska drivkrafter för mindre kostsamma lösningar vid valet 
av placeringsform bör ersättningarna vara oberoende av vilken 
placeringsform som väljs, vilket också är motiverat utifrån ett 
administrativt perspektiv.  

1.8 Utgångspunkter och inriktning för ett nytt 
ersättningssystem 

Sammantaget finns det ett stort behov av att förändra det statliga 
systemet för ersättning till kommunerna för mottagandet av 
ensamkommande barn och unga.  

Utgångspunkten för utformningen av det nya ersättnings-
systemet bör vara att kommunerna sammantaget ska kunna erbjuda 
ett mottagande för ensamkommande barn och unga med hög 
kvalitet och säkerhet. Ett schabloniserat ersättningssystem skulle 
innebära att ersättningen till kommunerna i någon situation kan 
vara för hög och i en annan för låg, men att den i genomsnitt avser 
täcka kommunens kostnader.  

Mottagandet av ensamkommande barn och unga är ett 
obligatoriskt åtagande för kommunerna enligt LMA. Statlig 
ersättning utgår till kommunerna för mottagandet. Utgångs-
punkten för de förändringar av ersättningssystemet som 
presenteras i denna promemoria är att en förändring av 
ersättningssystemet inte innebär bindande förändringar i form av 
förändrade regler för kommunernas verksamhet. Kraven på 
kommunernas verksamhet bör därför vara oförändrade. Den s.k. 
kommunala finansieringsprincipen beträffande ersättning för nya 
åtaganden eller åtaganden som tas bort från kommunerna blir 
därför inte tillämplig. Utformningen av de nya ersättningarna till 
kommunerna bör täcka kostnaderna för de uppgifter som 
kommunerna sedan tidigare har ansvarat för.  

Inriktningen för det nya ersättningssystemet är att förenkla 
regelverket, minska den adminstrativa bördan och förbättra 
planeringsförusättningarna. Nuvarande ansökningsförfarande leder 
till eftersläpningar i utbetalning av ersättningar eftersom 
kommunen har förhållandevis lång tid på sig att ansöka om 
ersättning och till följd av långa handläggningstider hos 
Migrationsverket. Bedömningen är att ett system som i huvudsak 
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är baserat på schabloner som innebär att ersättningen kan betalas ut 
automatiskt bidrar till att förbättra både för kommunerna och för 
Migrationsverket som utbetalande myndighet. Ett välfungerande 
ersättningssystem bör också leda till att kommunerna får 
drivkrafter att hitta kostnadseffektiva former av boenden. Det bör 
också kunna bidra till boendelösningar som är anpassade till 
behoven hos ensamkommande barn och unga och till ökad 
flexibilitet i kommunernas mottagande. 
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2 Nuvarande regler om ersättning 
för mottagandet av ensam-
kommande barn och unga 

2.1 Kommuner och landstings rätt till ersättning för 
mottagandet av ensamkommande barn och unga 

2.1.1 Allmänt om kommuner och landstings rätt till 
ersättning 

En kommun har rätt till ersättning för vissa kostnader för barn 
under 18 år som vid ankomsten till Sverige är skilda från båda sina 
föräldrar eller från någon annan vuxen person som får anses ha trätt 
i föräldrarnas ställe eller som efter ankomsten står utan sådan 
ställföreträdare. Denna grupp omnämns fortsättningsvis som 
ensamkommande barn. De som kommit hit som ensamkommande 
barn, men som har fyllt 18 år omnämns som ensamkommande 
unga. Ersättning lämnas för kommunens kostnader för sådan vård i 
annat hem än barnets eget som ges med stöd av socialtjänstlagen 
(2001:453), förkortat SoL, eller lagen (1990:52) med särskilda 
bestämmelser om vård av unga(LVU). Kommunen kan även få 
ersättning för ungdomar som har fyllt 18 men inte 21 år, men då 
krävs att beslut om vård enligt SoL eller LVU har fattats före 18 års 
ålder. Staten ansvarar för finansieringen för mottagandet av 
ensamkommande barn. Ansvaret för mottagandet av 
ensamkommande barn är ett obligatoriskt åtagande för 
kommunerna. Mottagandet och placeringen av ensamkommande 
barn och unga innebär ansvar för boende, omsorg, skola samt 
hälso- och sjukvård m.m.  
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2.1.2 Överenskomna platser och kommunala ersättningar 

Kommuner sluter överenskommelser med Migrationsverket om 
platser för mottagande av ensamkommande barn. Överens-
kommelserna omfattar både asylsökande ensamkommande barn 
och ensamkommande barn och unga med uppehållstillstånd. 
Länsstyrelserna för dialog med kommunerna om platser för 
mottagande utifrån Migrationsverkets bedömningar av plats-
behovet för kommande år. Systemet med kommunernas överens-
komna platser ligger i stor utsträckning till grund för nuvarande 
bestämmelser om statlig ersättning till kommunerna för kostnader 
för mottagandet av ensamkommande barn.  

2.1.3 Ersättning för asylsökande  

För personer i Migrationsverkets mottagningssystem har 
kommuner och landsting rätt till statlig ersättning enligt 
förordningen (2002:1118) om statlig ersättning för asylsökande 
m.fl., förordningen (1996:1357) om statlig ersättning för hälso- 
och sjukvård till asylsökande och förordningen (2014:946) om 
statlig ersättning för utbildning i svenska som ges till vissa 
utlänningar i Migrationsverkets anläggningsboenden. 

Ersättning för överenskomna platser 

En kommun som träffat en överenskommelse om mottagande av 
asylsökande ensamkommande barn får en årlig ersättning om 
500 000 kronor. Ersättningen ska betalas ut i januari varje helår 
som överenskommelsen gäller eller månadsvis inom en månad från 
det att överenskommelsen träder i kraft. När en överenskommelse 
träffas under året, betalas ersättningen ut med en tolftedel per 
månad under resterande tiden av året. De kommuner som har 
tecknat överenskommelse om tillfälligt mottagande, s.k. ankomst-
boende, får ersättning med ytterligare 500 000 kronor årligen.  

Kommuner som träffar en särskild överenskommelse med 
Migrationsverket om att tillhandahålla platser för ensamkommande 
barn som är asylsökande har rätt till ersättning med 1 600 kronor 
per dygn för varje överenskommen plats. Ersättningen för de 
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överenskomna platserna betalas ut månaden efter varje passerat 
kvartal, utan ansökningsförfarande. Kommunen kan därutöver få 
300 kronor per dygn för varje belagd plats. Beviljad ersättning för 
de belagda platserna betalas ut löpande i efterskott efter att 
kommunen ansökt om ersättning. Inom de överenskomna 
platserna kan placeringar ske i familjehem eller hem för vård eller 
boende. Ersättningen är oberoende av placeringsformen.  

Ersättning för hem för vård eller boende 

För belagda platser utöver överenskommelse kan kommunen få 
ersättning med 1 900 kronor per dygn för vård i hem för vård eller 
boende eller ersättning för faktiska kostnader om barnet vistas i 
familjehem. Kommunen har även rätt till ersättning för sina 
faktiska kostnader för vård enligt LVU.  

Stödboende 

Den nya boendeformen stödboende infördes som en placerings-
form enligt SoL den 1 januari 2016. För placeringar i stödboende 
utgår en ersättning med 1 000 kronor per dygn. Ett stödboende får 
inte ingå i överenskomna platser för boende för ensamkommande 
barn.  

Ersättning för resekostnader, utredningskostnader och kostnader för 
gode män  

Kommunen har rätt till ersättning för kostnader för god man till 
ensamkommande barn. Det är överförmyndaren i kommunen som 
beslutar om ersättning till en god man enligt bestämmelser i 
föräldrabalken. Kommunen kan söka ersättning för denna kostnad 
hos Migrationsverket. Migrationsverket kan inte överpröva 
överförmyndarens beslut om ersättning. 

Kommuner som anvisats ett barn av Migrationsverket har även 
rätt till ersättning för utredningar om lämplig placeringsform. 
Begreppet utredning omfattar all den verksamhet som syftar till att 
göra det möjligt för socialnämnden att fatta beslut i ett ärende hos 
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nämnden (prop. 1979/80:1 s. 562). Även om kommunen därefter 
har ett fortlöpande ansvar för vården och omsorgen för barnet och 
det kan uppstå nya omständigheter som leder till nya utredningar 
och nya beslut, så är det den första utredningen som ersätts med 
stöd av 7 a § förordningen om statlig ersättning för asylsökande 
m.fl.  

Ankomstkommuner ansöker om ersättning för faktiska 
kostnader för sina kostnader för tillfälligt mottagande.  

Ersättning för förskola och skola för asylsökande.  

Kommunen får ersättning för skola och barnomsorg för 
asylsökande barn. Ersättning lämnas med schablonbelopp som för 
2016 är 60 800 kronor per år för barn i förskola från och med 
höstterminen det år barnet fyller 3 år, 49 700 kronor per år för en 
elev i förskoleklass, 97 500 kronor per år för en elev i grundskola, 
grundsärskola, specialskola eller sameskola och 110 800 kronor per 
år för en elev i gymnasieskola eller gymnasiesärskola. För ett barn i 
förskola eller en elev som inte genomgår utbildning under ett helt 
år betalas ersättningen med ett belopp som för varje påbörjad 
fyraveckorsperiod utgör en tiondel av de ovan angivna beloppen. 
Efter särskild prövning får Migrationsverket betala ersättning för 
t.ex. extra skolkostnader för barn eller elever med behov av extra 
stöd.  

Stödinsatser av förebyggande karaktär 

Ersättning får ges till kommuner som har asylsökande barn under 
18 år boende inom kommunen. Ersättningen avser stödinsatser av 
förebyggande karaktär enligt SoL. Ersättningen består av en fast 
och en rörlig del. Den fasta delen motsvarar 10 procent av 50 
miljoner kronor delat med antalet aktuella kommuner. Den rörliga 
delen motsvarar 90 procent av 50 miljoner kronor delat med antalet 
barn som är registrerade hos Migrationsverket enligt LMA och 
som vistas i respektive kommun den 30 april varje år. Ersättningen 
betalas ut under maj månad.  
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Ersättning till landsting för personer i Migrationsverkets 
mottagningssystem 

Landstingen kan få ersättning för asylsökande personer som har 
fyllt 18 år för vård som inte kan anstå, mödrahälsovård, 
förlossningsvård, preventivmedelsrådgivning, vård vid abort, vård 
och åtgärder enligt smittskyddslagen (2004:168) samt tandvård 
som inte kan anstå. För asylsökande personer som inte har fyllt 
18 år ges ersättning för fullständig hälso- och sjukvård samt 
tandvård. Ersättningen består av ett visst fastställt schablonbelopp 
som betalas ut per kvartal. Schablonbeloppet för 2016 är 3 550 
kronor för personer till och med 18 år, 4 205 kronor för personer 
mellan 19 och 60 år och 5 340 kronor för personer som har fyllt 
61 år. Schablonbeloppet avser landstingens kostnader för hälso- 
och sjukvård, tandvård samt landstingets kostnader för t.ex. tolk, 
hjälpmedel, sjuktransport eller sjukresa i samband med vården. Ett 
landsting kan få ersättning för hälso- och sjukvård för asylsökande 
(inklusive tolkkostnader) för den del av en vårdkontakt som 
överstiger 100 000 kronor.  

Ett landsting kan få ersättning för en genomförd hälso-
undersökning av en asylsökande som vid tiden för hälso-
undersökningen var registrerad i Migrationsverkets mottagnings-
system. Ersättningen består av ett fastställt schablonbelopp som 
för 2016 är 2 060 kronor och betalas ut en gång per person efter 
genomförd hälsoundersökning. Ersättningen avser landstingens 
kostnader för hälsoundersökning med hälsosamtal och eventuella 
tolkkostnader i samband med undersökningen.  

2.1.4 Ersättning för mottagandet av personer med 
uppehållstillstånd 

Kommuner som tagit emot skyddsbehövande eller vissa andra 
utlänningar för bosättning har rätt till ersättning enligt 
förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för 
vissa utlänningar samt enligt förordningen (1990:927) om statlig 
ersättning för flyktingmottagande m.m. som omfattar dem som 
togs emot före den 1 december 2010. Personer som har beviljats 
uppehållstillstånd enligt de grunder som nämns i förordningen och 
är kommunmottagna omnämns nyanlända i denna promemoria. 

126



       

22 

Kommunerna har rätt till olika typer av ersättningar för nyanlända. 
För ensamkommande barn och unga som har beviljats uppehålls-
tillstånd har kommunen rätt till motsvarande ersättning som för 
andra nyanlända. Utöver det har kommunen rätt till vissa särskilda 
av ersättningar som enbart avser ensamkommande barn och unga.  

Schablonersättning för mottagande av nyanlända 

Kommunen får en schablonersättning för varje nyanländ person 
som tas emot. Schablonersättningen avser kommunens kostnader 
för mottagande och praktisk hjälp i samband med bosättning, 
särskilda introduktionsinsatser inom skola, förskola och fritids-
hem, utbildning i svenska för invandrare, samhällsorientering, 
tolkning och andra insatser för att underlätta etablering i samhället. 
För 2016 är schablonersättningen 125 000 kronor för personer som 
inte har fyllt 65 år och 78 200 kronor för personer som har fyllt 
65 år. Schablonersättningen betalas ut i omgångar under en två-
årsperiod och om den nyanlända flyttar får den nya kommunen 
återstoden av ersättningen.  

Ersättning för initiala kostnader för ekonomiskt bistånd 

Eftersom etableringsersättningen betalas ut i efterskott har den 
kommun som en nyanländ först tas emot i rätt till ersättning för 
initiala kostnader för ekonomiskt bistånd. För nyanlända som har 
anvisats från ett anläggningsboende är ersättningen 7 500 kronor 
för en person som har fyllt 20 men inte 65 år. För nyanlända som 
har fyllt 20 men inte 65 år och har bosatt sig på egen hand är 
ersättningen 4 000 kronor. För personer under 20 år är 
ersättningen 3 000 kronor oavsett boendeform.  

Hyreskostnader 

En kommun som har anmält tillgängliga bostäder har rätt till 
ersättning för hyreskostnader som uppstår innan nyanlända som 
anvisas med stöd av lagen (2016:38) om mottagande av vissa 
nyanlända invandrare för bosättning flyttar in. 
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Grundersättning för mottagande av nyanlända 

Kommuner som har tecknat en överenskommelse om mottagande 
av nyanlända får en grundersättning på fem prisbasbelopp per år, 
vilket för 2016 innebär 221 500 kronor. Den 1 mars 2016 trädde 
lagen om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning i 
kraft. Detta innebär att även kommuner som inte har överens-
kommelser kommer att anvisas nyanlända. För 2016 kommer 
därför alla kommuner att få grundersättningen oavsett om de hade 
en överenskommelse om mottagande eller inte när lagen trädde i 
kraft.  

Ersättning för ekonomiskt bistånd, stöd och service samt hälso- och 
sjukvård 

För personer som vid mottagandet har en sjukdom eller funktions-
nedsättning får kommunen även ersättning för ekonomiskt bistånd 
och stöd och hjälp i boendet enligt SoL. För denna grupp får 
kommunen även ersättning för kostnader som uppgår till minst 
60 000 kronor under en tolvmånadersperiod och avser insatser 
enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktions-
hindrade, assistansersättning enligt socialförsäkringsbalken, 
bostadsanpassning enligt lagen (1992:1574) om bostads-
anpassningsbidrag m.m. och kostnader för hälso- och sjukvård.  

Ersättning lämnas även för ekonomiskt bistånd som kommunen 
lämnat till utlänningar som har fyllt 18 men inte 21 år, saknar 
föräldrar här i landet, går i gymnasieskola och inte är föremål för 
sådan vård i annat hem än deras eget som ges med stöd av SoL eller 
LVU. 

Ersättning för mottagande av ensamkommande barn med 
uppehållstillstånd 

För ensamkommande barn som har beviljats uppehållstillstånd får 
kommunen en schablonersättning på 30 000 kronor som ett 
engångsbelopp.  

Rätten till ersättning för ensamkommande barns vård och 
boende är densamma för ensamkommande barn med uppehålls-
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tillstånd som för asylsökande, dock med undantaget att kommunen 
i stället för en schablonersättning om 1 900 kronor per dygn för 
placering i hem för vård eller boende får ersättning för faktiska 
kostnader för placeringar utöver överenskommelser om platser för 
mottagande.  

Ersättning för vissa särskilda kostnader 

Kommunerna kan ansöka om ersättning för särskilda kostnader för 
mottagande av nyanlända som t.ex. avser initiala kostnader i 
samband med mottagning av kvotflyktingar och mottagande av 
personer med särskilda behov eller olika typer av insatser inom 
socialtjänstens område. Ersättning lämnas i mån av tillgång på 
medel. 

Ersättning för hälso- och sjukvård för nyanlända  

Ett landsting har rätt till ersättning för kostnader för hälso- och 
sjukvård för nyanlända om det gäller en sjukdom eller en 
funktionsnedsättning som den nyanlände hade när han eller hon 
först togs emot i en kommun, om vårdbehovet bedöms vara i minst 
tre år och de sammanlagda vårdkostnaderna uppgår till minst 
60 000 kronor under en tolvmånadersperiod. Landstingen har rätt 
till en schablonersättning för hälsoundersökning som görs inom 
tolv månader från att en person tagits emot i en kommun. Under 
2016 uppgår ersättningen till 2 060 kronor per hälsoundersökning. 
Landsting kan också, efter ansökan till Migrationsverket, få 
ersättning för betydande särskilda kostnader för insatser för 
personer eller familjer som har särskilda behov eller extraordinära 
kostnader, som t.ex. vårdinsatser. Ersättning lämnas i mån av 
tillgång på medel. 

Sfi i anläggningsboende 

En kommun har rätt till ersättning för kostnader för utbildning i 
svenska för invandrare som erbjuds nyanlända som vistas i anlägg-
ningsboende.  
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Ersättning för att skapa beredskap och mottagningskapacitet m.m.  

Länsstyrelserna disponerar medel som får lämnas till kommuner 
och kommunalförbund för insatser för att skapa beredskap och 
kapacitet för mottagande av nyanlända. Ersättning lämnas i mån av 
tillgång på medel. Länsstyrelserna disponerar även medel som får 
lämnas till flyktingguider och familjekontakter som syftar till att 
underlätta etablering i samhället, skapa nätverk, stödja språk-
inlärning eller ge socialt stöd till ensamkommande barn. Ersättning 
lämnas i mån av tillgång på medel. 

Uppgiftsskyldighet till Migrationsverket 

Kommuner och landsting är enligt 12 § förordningen om statlig 
ersättning för asylsökande m.fl. och 38 § förordningen om statlig 
ersättning för insatser för vissa utlänningar skyldiga att lämna 
Migrationsverket de uppgifter som krävs för att verket ska kunna 
bedöma deras rätt till ersättning enligt förordningarna.  

2.2 Ersättning till asylsökande och personer med 
uppehållstillstånd 

2.2.1 Ersättning till asylsökande 

I LMA regleras frågor om bistånd till vissa utlänningar som ansökt 
om uppehållstillstånd i Sverige. Bistånd lämnas under förutsättning 
att utlänningen är registrerad vid en förläggning. Rätten till bistånd 
gäller också efter det att uppehållstillstånd har beviljats om utlän-
ningen inte anvisats eller har kunnat utnyttja en anvisad plats i en 
kommun. Bistånd lämnas i form av logi, bostadsersättning, särskilt 
bidrag och dagersättning. För utlänningar som inte vistas på för-
läggning gäller rätt till bistånd även under en månad från den dag de 
har beviljats uppehållstillstånd.  

Dagersättningen ska täcka kostnader för livsmedel, kläder och 
skor, fritidsaktiviteter, hygienartiklar och andra förbrukningsvaror. 
Även viss hälso- och sjukvård samt tandvård ska täckas av 
ersättningen. Ersättningen regleras i förordningen (1994:361) om 
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mottagande av asylsökande m.fl. Beloppet varierar från 19 till 71 
kronor per dag för vuxna ensamstående, beroende på om fri mat 
ingår i inkvarteringen. Barnfamiljer får även dagersättning per barn, 
där beloppet varierar beroende på bl.a. barnets ålder. 

2.2.2 Ersättning till personer med uppehållstillstånd 

Flyktingar, skyddsbehövande och deras anhöriga som beviljas 
uppehållstillstånd och är mellan 20 och 64 år ingår i målgruppen för 
Arbetsförmedlingens etableringsuppdrag. Om man inom 
etableringsuppdraget deltar i aktiviteter enligt en etableringsplan, 
har man rätt till etableringsersättning och under vissa förut-
sättningar även etableringstillägg och bostadsersättning. Även unga 
mellan 18 och 20 år som saknar föräldrar i landet kan delta i 
etableringsinsatser. Frågor om ersättning regleras i förordningen 
(2010:407) om ersättning till vissa nyanlända invandrare. 
Etableringsersättningen uppgår till 308 kronor per dag och ges för 
fem dagar per vecka. Ersättningen blir lägre vid deltagande på 
deltid.  

Etableringstillägg lämnas med 800 kronor per månad för varje 
hemmavarande barn som inte har fyllt 11 år och med 1 500 kronor 
per månad för barn som har fyllt 11 men inte 20 år. Sådan 
ersättning kan lämnas för högst tre barn. Bostadsersättning lämnas 
till den som är ensamstående utan hemmavarande barn för den 
bostad där han eller hon är bosatt och folkbokförd. Ersättningen 
kan som mest utgå för den del av bostadskostnaden per månad som 
överstiger 1 800 men inte 5 700 kronor.  

En nyanländ som medverkar till upprättandet av en etablerings-
plan och som inte har rätt till bistånd enligt LMA har också rätt till 
etableringsersättning. Sådan ersättning uppgår till 231 kronor per 
dag fem dagar per vecka.  

Nedsättning av ersättningen kan ske vid viss frånvaro från 
aktiviteter som ingår i en etableringsplan. Etableringsersättningen 
får inte lämnas för samma tid som en nyanländ får vissa förmåner 
enligt socialförsäkringsbalken.  

Arbetsförmedlingen prövar frågor om etableringsersättning och 
Försäkringskassan prövar frågor om etableringstillägg och bostads-
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tillägg. Försäkringskassan ansvarar för utbetalningen av samtliga 
ersättningar. 

Nyanlända som bor kvar i anläggningsboende efter att uppe-
hållstillstånd har beviljats har rätt till samma ersättningar som 
under tiden de är asylsökande till dess att de blir kommun-
mottagna. Om en person med uppehållstillstånd bor kvar i anlägg-
ningsboende i ett år, har personen rätt till etableringsplan och då 
upphör rätten till bistånd enligt LMA.  

En nyanländ som inte har rätt till etableringsersättning eller 
bistånd enligt LMA och som inte själv kan tillgodose sina behov 
eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd av 
socialnämnden för sin försörjning och för sin livsföring i övrigt, se 
4 kap. 1 § SoL. Den enskilde ska genom biståndet tillförsäkras en 
skälig levnadsnivå. Biståndet ska utformas så att det stärker hans 
eller hennes möjligheter att leva ett självständigt liv.  

2.2.3 Asylsökande och unga med uppehållstillstånd som 
studerar 

Asylsökande som har påbörjat en gymnasieutbildning före 18 års 
ålder har enligt skollagen (2010:800) rätt att fortsätta med 
studierna även efter 18 års ålder. Asylsökande har dock inte rätt till 
studiehjälp utan har rätt till bistånd enligt LMA även om de 
studerar.  

Personer som har uppehållstillstånd har samma rätt till skolgång 
som svenska medborgare. Den som är bosatt i Sverige, har 
permanent uppehållstillstånd och har bosatt sig i Sverige 
huvudsakligen i annat syfte än att genomgå utbildning här har 
enligt 2 kap. 4 § studiestödslagen (1999:1395) rätt till studiehjälp. 
Studiehjälp får lämnas även om kravet på permanent uppehålls-
tillstånd inte är uppfyllt, om det finns särskilda skäl för det. 
Studiebidraget inom studiehjälpen uppgår till 1 050 kronor per 
månad och betalas ut under 10 månader om året. Inom studie-
hjälpen finns även ett extra tillägg som prövas mot elevens och 
föräldrarnas ekonomiska förhållanden. Den som har en särskilt 
förordnad vårdnadshavare, eller hade det före 18 års ålder, kan få 
ett extra tillägg som beräknas enbart på den egna ekonomin. Har 
barnet eller den unga en årsinkomst som understiger 85 000 kronor 
är tillägget 855 kronor per månad. Vid en årsinkomst i intervallet 
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85–105 000 kronor är bidraget 570 kronor per månad och vid en 
årsinkomst som understiger 125 000 kronor är bidraget 285 kronor 
per månad. För att familjehemsplacerade barn och unga ska ha rätt 
till extra tillägg krävs att familjens inkomst understiger 
125 000 kronor. Studiehjälp lämnas längst till och med det första 
kalenderhalvåret det år den studerande fyller 20 år (2 kap. 3 § 
studiestödslagen).  

2.3 Övriga lagar som har betydelse för 
ensamkommande barn 

2.3.1 Ansvar och skyldigheter för föräldrar och 
vårdnadshavare 

Utgångspunkten för mottagandet av ensamkommande barn är att 
dessa kommit till Sverige och står utan föräldrar eller annan 
vårdnadshavare. I avsaknad av vårdnadshavare måste samhället 
genom det allmänna säkerställa att ensamkommande barn och unga 
får rätt till motsvarande stöd, omsorg och omvårdnad.  

Den som har vårdnaden om ett barn ska enligt 6 kap. 1 och 2 §§ 
föräldrabalken se till att barnets behov av omvårdnad, trygghet och 
en god fostran blir tillgodosedda. Vårdnadshavaren ansvarar för att 
se till att barnet får den tillsyn som behövs, liksom tillfredsställande 
försörjning och utbildning. Vårdnadshavaren har även 
underhållsskyldighet gentemot barnet. Vårdnadsansvaret upphör 
när barnet fyller 18 år, men underhållsskyldigheten fortsätter så 
länge barnet eller den unga går i skolan, dock längst till dess han 
eller hon fyller 21 år.  

Socialnämnden ska bl.a. verka för att barn och unga växer upp 
under trygga och goda förhållanden och i nära samarbete med 
hemmen sörja för att barn och unga som riskerar att utvecklas 
ogynnsamt får det skydd och stöd som de behöver och, om barnets 
eller den unges bästa motiverar det, vård och fostran utanför det 
egna hemmet.  

Många unga bor kvar hos sina föräldrar eller andra vårdnads-
havare i flera år efter 18-årsdagen. Det finns ingenting som hindrar 
att barn som av olika anledningar inte bor med föräldrarna, på egen 
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hand ansöker om ekonomiskt bistånd. För att ungdomar över 18 år 
ska anses ha rätt till bistånd till boendekostnad har det dock krävts 
starka sociala skäl (se SOU 2009:68 s. 344). 

Den gode man som förordnas när ett ensamkommande barn 
kommer till Sverige ersätts normalt av en eller två särskilt 
förordnade vårdnadshavare när barnet har fått uppehållstillstånd. 
Ansvar och skyldigheter regleras i föräldrabalken. En särskilt 
förordnad vårdnadshavare har ingen underhållsskyldighet, men ska 
bevaka att barnet får tillfredsställande försörjning genom de bidrag 
som det har rätt till, 6 kap. 2 § föräldrabalken. Förordnandet 
upphör med automatik när barnet fyller 18 år.  

2.3.2 Kommunernas ansvar utifrån anvisning och placering 

När Migrationsverket har anvisat en kommun ett ensamkommande 
barn enligt 3 § andra stycket LMA anses barnet vistas i den 
kommunen i den mening som avses i 2 a kap. 1 § SoL. Kommuner 
får med stöd i 2 kap. 5 § SoL sluta avtal med någon annan om att 
utföra uppgifter inom socialtjänsten. Genom ett sådant avtal får en 
kommun tillhandahålla tjänster åt en annan kommun. Uppgifter 
som innefattar myndighetsutövning får dock inte med stöd av 
denna bestämmelse överlämnas till andra juridiska personer eller en 
enskild individ. Det innebär att anvisningskommunen kan besluta 
om placering i en annan kommun (placeringskommun). Under 
2015 var 34 procent av alla anvisade asylsökande ensamkommande 
barn placerade i en annan kommun än anvisningskommunen.  

Anvisningskommunen ansvarar för att barnet får det stöd och 
den hjälp som hon eller han behöver även om barnet placeras i ett 
boende i en annan kommun. Regeln om anvisningskommunens 
ansvar bygger på principen om ett sammanhållet vårdansvar, vilket 
kvarstår tills vårdbehovet är uppfyllt eller ärendet flyttats till en 
annan kommun enligt 2 a kap. 4 § SoL (se prop. 1996/97:124 
Ändring i Socialtjänstlagen s. 157). 

En kommun behåller ansvaret för stöd och hjälp åt en enskild 
som till följd av ett beslut av kommunen vistas i en annan kommun 
i exempelvis hem för vård eller boende enligt 2 a kap. 4 § SoL.  

Placeringskommunen, dvs. den kommun där barnet bor, får 
dock ansvar för att ordna skolgång för barn som placerats i 
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kommunen. Detta ansvar baseras på vistelsebegreppet i skollagen 
och gäller även i de fall när anvisningskommunen inte har kommit 
överens med placeringskommunen om placeringen av barnet, vilket 
innebär att placeringskommunen i vissa fall inte känner till 
placeringen.  

När ensamkommande barn placeras i boenden i en annan 
kommun än anvisningskommunen kan det vara svårbedömt hur 
långt fram i tiden placeringskommunens ansvar sträcker sig. Det 
kan därmed uppstå oklarheter kring vilken kommun som ansvarar 
för stödinsatser efter avslutad placering. Socialstyrelsen anger i 
vägledningen Socialtjänstens arbete med ensamkommande barn 
och ungdomar (2013) att en bedömning måste göras från fall till 
fall utifrån omständigheterna i det enskilda ärendet. 

Kommuner kan komma överens om överflyttning av ärenden, 
vilket innebär att socialnämnden i placeringskommunen tar över 
myndighetsansvaret från socialnämnden i anvisningskommunen. 

Inom Regeringskansliet bereds förslag som avser att begränsa 
möjligheten för en anvisningskommun att placera barn i andra 
kommuner. Inriktningen är att en departementspromemoria (Ds) 
med förslag om ändring i LMA ska remitterats.  
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3 Ett nytt ersättningssystem för 
mottagandet av 
ensamkommande barn och 
unga 

3.1 Ny ersättning för beredskap och kapacitet för 
mottagandet av ensamkommande barn 

 

Bedömning: En ny ersättning för kommunernas beredskap och 
kapacitet för mottagandet av ensamkommande barn bör införas. 
Ersättningen bör bestå av en fast del och en del som baseras på 
kommunens beräknade andel av mottagandet enligt Migrations-
verkets anvisningsmodell.  

Systemet med överenskommelser samt de ersättningar 
kommunerna får för att ingå överenskommelser om mottagande 
och ersättningar för överenskomna platser bör tas bort.  

 

Nuvarande ersättningar 

Den nuvarande regleringen ger varje kommun som träffat en 
överenskommelse om mottagande av asylsökande ensam-
kommande barn en årlig ersättning på 500 000 kronor. 
Ersättningen betalas ut inom en månad från det att överens-
kommelsen träder i kraft. Med nuvarande regler får en kommun 
enligt förordningen (2002:1118) om statlig ersättning för 
asylsökande m.fl. ersättning med 1 600 kronor per dygn för 
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överenskomna platser och därutöver 300 kronor per dygn om 
platsen är belagd. Detsamma gäller för ensamkommande barn och 
unga som har beviljats uppehållstillstånd enligt förordningen 
(2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar.  

Överenskomna platser och anvisning till kommun 

Anvisning av asylsökande ensamkommande barn till kommuner 
byggde tidigare på frivilliga överenskommelser mellan Migrations-
verket och kommuner. Den 1 januari 2014 fick Migrationsverket 
genom en ändring i lagen (1994:137) om mottagande av 
asylsökande m.fl. (LMA) möjlighet att anvisa ensamkommande 
barn även till kommuner som saknar överenskommelser om 
mottagande. Genom denna förändring är en överenskommelse inte 
längre nödvändig för möjligheten att anvisa en kommun att ta emot 
ett ensamkommande barn. Efter lagändringen fanns de frivilliga 
överenskommelserna kvar för att anvisning till överenskomna 
platser skulle kunna göras i första hand. När antalet ensam-
kommande barn ökade kraftigt under sommaren och hösten 2015 
gjordes de flesta anvisningarna utöver de överenskomna platserna. 
Anvisningsmodellen som tillämpades innebar också att anvisningar 
utifrån anknytning skedde utöver överenskomna platser.  

Den 1 april 2016 införde Migrationsverket, på uppdrag av 
regeringen, en ny anvisningsmodell i vilken överenskommelsernas 
betydelse minskar ytterligare. Avsikten med den nya modellen är 
att uppnå en jämnare fördelning av ensamkommande barn mellan 
kommunerna. Den nya anvisningsmodellen kommer också att ge 
kommunerna bättre planeringsförutsättningar eftersom den 
innebär att varje kommun kommer att få anvisningar som 
motsvarar en fastställd andel av alla asylsökande ensamkommande 
barn. Andelen är uträknad utifrån kommunens folkmängd, 
mottagande av nyanlända, mottagande av ensamkommande barn 
och antalet asylsökande inom kommunen, mätt som antalet dygn i 
Migrationsverkets mottagningssystem. Andelarna för anvisning av 
ensamkommande barn fastställs i samband med Migrationsverkets 
prognos i februari varje år och löper under tolv månader med start 
den 1 mars. Antalet asylsökande barn som respektive kommun 
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anvisas bestäms således av kommunens beräknade andel av det 
totala antalet asylsökande ensamkommande barn under året. 

Systemet med överenskommelser är ineffektivt och bör tas bort 

Systemet med överenskomna platser är av flera skäl ineffektivt och 
kostnadsdrivande. Utöver den administrativa börda det innebär att 
ta fram och förhandla om överenskommelserna för samtliga 
involverade aktörer innebär regelverket för ersättningen för 
överenskomna platser ett ineffektivt system. Eftersom överens-
kommelserna om platser för mottagandet av ensamkommande barn 
kan vara inriktade mot vissa barn, t.ex. flickor eller barn med 
uppehållstillstånd, kan det medföra att Migrationsverket behöver 
anvisa asylsökande pojkar utöver de överenskomna platserna till 
vissa kommuner och ersätta kommunen för deras kostnader 
samtidigt som en annan kommun ersätts för tomma platser med 
1 600 kronor per dygn med anledning av överenskommelserna. 
Komplexiteten i systemet med överenskommelser medför också att 
det är svårt för Migrationsverket att veta exakt vilka överenskomna 
platser som är belagda och vilka det går att anvisa till.  

Systemet med ersättning för ej belagda överenskomna platser 
leder till stora utgifter för staten. Därutöver är kostnaden för en 
belagd plats 1 900 kronor, vilket är mer än den genomsnittliga 
kostnaden för en plats som ersätts utöver överenskommelserna.  

Systemet för ersättningen är vidare administrativt komplicerat 
eftersom utbetalningen sker i två steg, dvs.dels automatiskt för den 
överenskomna platsen, dels efter ansökan om den varit belagd.  

För att kunna skapa ett effektivt ersättningssystem som i hög 
grad kan automatiseras bör systemet med överenskommelser och 
ansökan om ersättning för belagda platser tas bort. 

Ny ersättning för beredskap och kapacitet i mottagandet 

Den nuvarande ersättningen för att ha en överenskommelse om 
mottagande och ersättningen för de överenskomna platserna som 
inte är belagda bör ersättas med dels en fast del som är lika för alla 
kommuner, dels en rörlig del som är större ju fler barn kommunen 
beräknas anvisas under året. Den fasta delen bör göra det möjligt 
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även för små kommuner med ett lågt förväntat mottagande att 
upprätthålla beredskap och kapacitet för mottagandet. Nuvarande 
ersättning på 500 000 kronor per kommun och år bör betalas ut 
även fortsättningsvis, men ersättningen bör inte längre vara 
kopplad till en överenskommelse om mottagande. Ersättningen bör 
betalas ut till alla kommuner i början av året och utgöra den fasta 
delen av ersättningen för beredskap och kapacitet.  

Utöver detta bör kommunerna, i stället för ersättning för 
obelagda platser, få en annan form av rörlig ersättning för att ha 
viss beredskap och kapacitet för mottagandet av ensamkommande 
barn och unga. Ersättningen bör motsvara 7 dagars ersättning för 
obelagda platser för samtliga asylsökande ensamkommande barn 
som kommunen beräknas få anvisade i enlighet med Migrations-
verkets fastställda andel för kommunen. Den rörliga ersättningen 
för beredskap och kapacitet avser att göra det möjligt för 
kommunerna att ha beredskap för att ta emot nya barn och viss 
outnyttjad kapacitet för att exempelvis kunna hantera att ett barn 
behöver placeras om.  

I syfte att begränsa antalet ersättningar bör ersättningen för 
stödinsatser av förebyggande karaktär som enligt nuvarande 
reglering betalas ut till kommunerna inkluderas i schablonen. 

3.2 Schablonersättning till ankomstkommuner för 
tillfälligt mottagande av asylsökande 
ensamkommande barn 

Bedömning: Ankomstkommuner bör få en schablonersättning 
på 3 000 kronor per dygn och mottaget barn för tillfälligt 
mottagande av asylsökande ensamkommande barn. Ersättningen 
bör innefatta ersättning för att säkerställa beredskap och betalas 
ut kvartalsvis i efterskott efter ansökan. 

 
Med nuvarande regler ansöker s.k. ankomstkommuner om 
ersättning för faktiska kostnader för tillfälligt mottagande. Flera 
ankomstkommuner ansöker även om ersättning för extraordinära 
kostnader.  
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Ersättningar för tillfälligt mottagande av asylsökande ensam-
kommande barn i ankomstkommunerna bör i stället betalas ut i 
form av en schablonersättning på 3 000 kronor per dygn och 
mottaget barn. I schablonen bör nuvarande årliga ersättning om 
500 000 kronor för tillfälligt mottagande inräknas. Schablonen bör 
också avse de kostnader som kommunerna i dag ansöker om som 
extraordinära kostnader. Den nya schablonersättningen bör 
motsvara den ersättning som kommunerna ansöker om enligt både 
7 och 11 §§ i förordningen om statlig ersättning för asylsökande 
m.fl. 

Ersättningen bör betalas ut kvartalsvis i efterskott efter 
ansökan. Ersättning bör utgå för de dygn barnet vistas i ankomst-
kommunen, dvs. till dess att barnet har tagits om hand av den 
anvisade kommunen. 

3.3 Schablonersättning för mottagandet av 
asylsökande ensamkommande barn i 
anvisningskommun 

Bedömning: En enhetlig schablonersättning till anvisnings-
kommunen på 52 000 kronor som avser mottagandet av 
asylsökande ensamkommande barn bör införas. Ersättningen 
bör avse transportkostnader, socialtjänstens utrednings- och 
uppföljningskostnader, tolkkostnader samt kostnader för god 
man och andra relaterade kostnader. Ersättningen bör betalas ut 
automatiskt till anvisningskommunen när barnet har tagits 
emot. 

 
Enligt 4 § förordningen om statlig ersättning för asylsökande m.fl. 
får en kommun ersättning för transport av ensamkommande barn. 
Enligt 8 § har en kommun rätt till ersättning för kostnader för god 
man till ensamkommande barn. Kommunen får ersättning för 
faktiska kostnader som avser detta. Kommunen har också rätt till 
ersättning för utredningskostnader enligt 7 a § med 39 000 kronor 
om en placering görs i familjehem och med 31 000 kronor för en 
placering i hem för vård eller boende.  
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Dessa ersättningar bör ersättas med en schablonersättning om 
52 000 kronor per asylsökande ensamkommande barn som betalas 
ut automatiskt till anvisningskommunen när barnet har tagits emot 
i anvisningskommunen. Ersättningen bör avse transportkostnader, 
socialtjänstens utrednings- och uppföljningskostnader, tolkkost-
nader samt kostnader för god man och andra relaterade kostnader. 

Om den unga beviljas uppehållstillstånd ges enligt 31 § 
förordningen om statlig ersättning för insatser för vissa nyanlända 
invandrare ytterligare ett bidrag i form av en schablonersättning på 
30 000 kronor som avser särskilt förordnad vårdnadshavare och 
särskilda kostnader inom socialtjänsten. Denna ersättning bör 
kvarstå.  

3.4 Schablonersättning per dygn för mottagandet av 
ensamkommande barn 

Bedömning: För ensamkommande barn som är asylsökande 
eller har uppehållstillstånd bör anvisningskommunen få en 
automatiskt utbetald schablonersättning på 1 350 kronor per 
dygn.  

 
Enligt nuvarande regler för ersättning till anvisningskommuner vid 
mottagande av ensamkommande barn och unga finns en 
kombination av ersättningar enligt schablon och ersättningar 
utifrån faktiska kostnader. Reglerna är dessutom till viss del olika 
för asylsökande ensamkommande barn respektive ensam-
kommande barn och unga med uppehållstillstånd. 

Bedömningen är att anvisningskommunen bör få en enhetlig 
och automatiskt utbetald ersättning per dygn för ensamkommande 
barn som anvisats kommunen. Ersättningen bör vara densamma för 
ensamkommande barn som är asylsökande respektive har 
uppehållstillstånd.  

Den nya placeringsformen stödboende som infördes i januari 
2016 innebär att det finns en ökad flexibilitet och möjlighet till 
placeringar utifrån individens behov och mognad. I propositionen 
om den nya placeringsformen (prop. 2015/16:43 Stödboende en ny 
placeringsform för barn och unga) skrev regeringen att stödboende 
är tänkt som ett placeringsalternativ för unga i åldern 18–20 år, 
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men om det finns särskilda skäl ska även 16- och 17-åringar kunna 
bli aktuella för placering i ett stödboende. Barn i åldern 16–17 år 
ska endast kunna placeras i stödboende om det finns särskilda skäl. 
Socialnämnden ska i varje enskilt fall bedöma om det kan finnas 
särskilda skäl. Särskilda skäl kan vara att barnet bedöms vara moget 
och förberett för att på ett bra sätt klara av att bo och leva i ett eget 
boende, att barnet anses moget i övrigt och att barnet själv har 
uttryckt en önskan att bo i ett eget boende. När Socialstyrelsens 
föreskrifter är utfärdade och Inspektionen för vård och omsorg har 
prövat ansökningar om tillstånd för stödboenden, bedöms den nya 
placeringsformen kunna tillämpas i betydligt större utsträckning.  

Gruppen 16–17-åringar är stor och en betydande andel av dem 
kommer sannolikt att placeras i stödboende. Därigenom kommer 
de genomsnittliga kostnaderna för placeringarna av ensam-
kommande barn kunna sänkas. Den genomsnittliga ersättningen 
för asylsökande ensamkommande barn och ensamkommande barn 
under 18 år med uppehållstillstånd som betalades ut under 2014 
motsvarade 1 500 kr per dygn efter justering för prisutvecklingen 
(se vidare avsnitt 4.4). Bedömningen är att schablonen för 
mottagandet av asylsökande ensamkommande barn och ensam-
kommande barn med uppehållstillstånd bör vara 1 350 kronor per 
dygn. 

Ersättningen bör betalas ut automatiskt i efterskott för ett 
kvartal i taget fram tills barnet fyller 18 år eller tills kommunen 
meddelar att kommunen inte längre har kostnader för barnet. 
Rätten till ersättning bör upphöra om kommunens kostnader för 
barnet upphör t.ex. för att barnet lämnar landet. Rätten till 
ersättning bör också upphöra om barnet återförenas med sina 
föräldrar.   
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3.5 Begränsad möjlighet till ersättning för 
asylsökande ensamkommande unga i åldern 18–
20 år 

Bedömning: När det gäller asylsökande ensamkommande unga 
som har fyllt 18 men inte 21 år bör kommunen enbart ha rätt till 
ersättning för dem som är placerade med stöd av lagen med 
särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) och för dem 
med motsvarande vårdbehov men som är placerade med stöd av 
socialtjänstlagen (SoL). Ersättning för faktiska kostnader bör 
betalas ut i efterskott efter ansökan.  

 
När asylsökande fyller 18 år träder de bestämmelser som gäller 
vuxna asylsökande in. Den som är 18 år har enligt 14 § LMA rätt 
till logi på en förläggning. Bedömningen är att asylsökande ensam-
kommande unga som har fyllt 18 år i normalfallet ska bo på en 
förläggning enligt LMA.  

Bedömningen är att enbart asylsökande ensamkommande unga 
som har fyllt 18 men inte 21 år som har ett omfattande vård- och 
behandlingsbehov bör vara fortsatt placerade. För asylsökande 
ensamkommande unga som har fyllt 18 år men inte 21 år har en 
kommun enligt förordningen om statlig ersättning för asylsökande 
m.fl. rätt till ersättning för kostnader för vård enligt socialtjänst-
lagen (2001:453), förkortat SoL, eller lag (1990:52) med särskilda 
bestämmelser om vård av unga, förkortat LVU, om vården 
påbörjats före 18 års ålder. Rätten till ersättning för fortsatt 
placering bör begränsas till dem som är placerade med stöd av LVU 
eller för dem med motsvarande vårdbehov men som är placerade 
med stöd av SoL. De placeringar enligt SoL som ersätts bör vara de 
placeringar som görs med samma grund som en placering med stöd 
av LVU, men där den enskilde samtycker till vården vilket innebär 
att beslutet då fattas med stöd av SoL. Dessa kostnader bör ersättas 
efter ansökan om ersättning för faktiska kostnader (se vidare 
avsnitt 3.8). 
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3.6 Schablonersättning för ensamkommande unga i 
åldern 18–20 år med uppehållstillstånd  

Bedömning: Anvisningskommunen eller den kommun som 
ärendet flyttats över till bör få en automatiskt utbetald 
ersättning på 750 kronor per dygn för ensamkommande unga 
som har fyllt 18 men inte 21 år och har uppehållstillstånd.  

Rätten till ersättning bör förutsätta att den unga är 
folkbokförd i anvisningskommunen eller den kommun som 
ärendet har flyttats över till. Den unga bör också ha fått 
studiehjälp för studier på gymnasial nivå under någon av 
månaderna i det kvartal som ersättningen avser. Kommunens 
rätt till ersättning bör upphöra när en person beviljas 
etableringsersättning eller om den ungas föräldrar anländer till 
Sverige. 

 
Med nuvarande regler är placering med stöd av SoL eller LVU en 
förutsättning för att kommunen ska ha rätt till ersättning för 
mottagandet av ensamkommande unga som har fyllt 18 men inte 
21 år och har uppehållstillstånd. Enligt 29 § i förordningen om 
statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar har kommunen 
rätt till ersättning för kostnader för sådan vård i annat hem än 
barnets eget som ges med stöd av SoL eller LVU. 

Schablonersättning för ensamkommande unga i åldern 18–20 år med 
uppehållstillstånd 

Nuvarande regelverks utformning innebär att kommunerna inte 
har ekonomiska drivkrafter att ompröva ett placeringsbeslut även 
när den unga inte längre har sådana vårdbehov som motiverar en 
placering. Bedömningen är att ensamkommande unga i åldern 18–
20 år i normalfallet inte skulle behöva vara placerade med stöd av 
SoL eller LVU. Med ensamkommande unga avses här ensam-
kommande barn som har fyllt 18 men inte 21 år. 

Bedömningen är att statlig ersättning till kommunerna för 
mottagandet av ensamkommande unga i åldern 18–20 år med 
uppehållstillstånd bör betalas i form av en enhetlig schablon utan 
att placeringsbeslut krävs. Det innebär att kommunerna får ökad 
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flexibilitet att hitta olika former av boenden utifrån individens 
behov. De boenden som kan vara aktuella för unga som har fyllt 18 
men inte 21 år och som inte har behov av att vara placerade kan 
vara hyreslägenheter i kommunalt ägda bolag eller lägenheter som 
kommunen hyr av privata fastighetsägare. Andra former av 
boenden som kan bli aktuella är studentlägenheter. Det kan även 
handla om att skapa lösningar som motsvarar elevhem eller boende 
på folkhögskolor med internat. I de fall det finns särskilda 
vårdbehov kan placeringsbeslut med stöd av SoL eller LVU vara 
motiverat (se även avsnitt 3.8).  

Olika former av boenden kommer att innebära att kostnaderna 
per dygn får en större spridning. Schablonen bör motsvara de 
genomsnittliga kostnaderna för boende, omsorg och eventuell vård 
eller behandling som kommunerna kan förväntas ha för unga som 
har fyllt 18 men inte 21 år. Under 2014 betalade Migrationsverket i 
genomsnitt 1 500 kronor per dygn för placeringar enligt SoL som 
kommunerna ansökte om ersättning för utifrån faktiska kostnader. 
En schablonersättning på 750 kronor per dygn bedöms täcka 
kommunernas genomsnittliga kostnader framöver, eftersom kravet 
på placering tas bort och kommunen därigenom kommer att kunna 
erbjuda mindre kostsamma boendelösningar. Genomsnitts-
kostnaden bör också kunna minska i förhållande till tidigare år till 
följd av den nya placeringsformen stödboende som finns från och 
med 2016. När föreskrifter för placeringsformen finns klara och 
verksamhet har kunnat byggas upp i kommunerna, bedöms 
stödboende kunna svara för en betydande andel av placeringarna av 
unga i åldern 18–20 år.  

Schablonen bör utbetalas till anvisningskommunen eller den 
kommun som har tagit över socialnämndens ansvar för den unge. 
Ersättningen bör betalas ut automatiskt kvartalsvis i efterskott. 

Automatisk utbetalning av schablon 

För att möjliggöra en automatisk utbetalning av schablonen är 
bedömningen att utbetalningen bör kopplas till att den person som 
ersättningen avser har fått studiehjälp för studier på gymnasial nivå 
från Centrala studiestödsnämnden (CSN) under någon av de 
månader som den kvartalsvisa utbetalningen avser. 
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Kommunens ersättning bör kopplas till att studiehjälp har 
betalats ut under någon månad i det kvartal som ersättningen avser. 
Migrationsverket behöver då inte kontrollera vilken månad 
utbetalningen avser. Även om ansökan om studiehjälp tar tid kan 
utbetalningen ha hunnit göras innan den kvartalsvisa utbetalningen 
görs. Ersättningen till kommunen behöver inte heller korrigeras 
retroaktivt om den unges studiehjälp skulle korrigeras retroaktivt.  

Kravet på studiehjälp bör förhindra att ersättning betalas ut 
automatiskt för unga som är självförsörjande eftersom det kan 
antas att en person som studerar på gymnasial nivå i normalfallet 
inte samtidigt kan försörja sig själv. Uppgiften leder dock inte till 
någon fullständig överensstämmelse i detta avseende men mot 
bakgrund av den administrativa förenkling som uppnås bedöms 
detta vara godtagbart. Studiehjälp kan lämnas som längst till och 
med det första kalenderhalvåret det år den studerande fyller 20 år. 
Kravet på att den unga ska ha fått studiehjälp för att kommunen 
ska ha rätt till schablonersättning bör därför leda till att den tid 
kommunerna kan få schablonersättning för blir kortare än den tid 
för vilken den nuvarande ersättningen kan lämnas. Unga som 
fortsätter att studera efter vårterminen det år han eller hon fyller 20 
år har rätt till studiemedel som består av studiebidrag och studielån 
som är anpassat för att en person ska kunna betala för eget boende. 
Att kommunen får schablonersättning för denna grupp är inte 
rimligt och därför bör schablonersättning inte lämnas för unga som 
får studiemedel.  

Att schablonersättningen betalas ut så länge som den unge har 
möjlighet att få studiehjälp ger ekonomiska drivkrafter för 
kommunen att erbjuda gymnasieutbildning som är utformad så att 
den enskilde kan och vill fortsätta studera så länge han eller hon 
kan få studiehjälp.  

För att inte kopplingen till studiehjälpen ska leda till att 
kostnader för en grupp som med nuvarande regler täcks av staten 
helt och hållet tas bort bör kommunen ha rätt till ersättning för 
kostnader för försörjningsstöd till nyanlända som har fyllt 18 men 
inte 21 år efter att möjligheten till studiehjälp har upphört enligt 
vad som beskrivs i avsnitt 3.8. 

Schablonersättningen bör inte betalas ut om den unga har rätt 
till etableringsersättning. När en person beviljas etablerings-
ersättning lämnar Arbetsförmedlingen uppgift till Migrationsverket 
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och CSN om bl.a. under vilken tidsperiod etableringsersättning 
lämnas eller har lämnats. Kommunens rätt till ersättning bör 
upphöra från och med den dag en person beviljas etablerings-
ersättning.  

För den automatiska ersättningen bör det vidare krävas att den 
unga är folkbokförd i anvisningskommunen vilket förhindrar att 
ersättning betalas ut automatiskt för unga som flyttat ifrån 
kommunen och som kommunen därmed inte har några kostnader 
för. Däremot kommer ersättningen att betalas ut för unga som 
ordnat boende på egen hand i anvisningskommunen.  

Till skillnad från den automatiska schablonersättningen för barn 
bör kommunen ha rätt till denna ersättning när förutsättningarna 
för ersättning är uppfyllda. Detta ska gälla även om det i teorin kan 
finnas unga där förutsättningarna är uppfyllda utan att kommunen 
har några kostnader, t.ex. om en ung person bor kvar i 
anvisningskommunen men bor tillsammans med någon och klarar 
sig på studiehjälpen. Kommunerna bör därför inte vara skyldiga att 
anmäla att kostnader upphört.  

Ensamkommande unga över 18 år som anvisas till kommun efter 
beslut om uppehållstillstånd 

Asylsökande ensamkommande barn som fyller 18 år är med 
nuvarande regler vanligtvis fortsatt placerade i kommunen. Enligt 
de bedömningar som presenteras i denna promemoria kommer 
asylsökande ensamkommande barn som fyller 18 år under asyltiden 
i normalfallet att vistas på anläggningsboende(se avsnitt 3.5). Det 
innebär att ensamkommande unga som beviljas uppehållstillstånd 
efter att de har fyllt 18 år kommer att anvisas med stöd av lagen 
(2016:38) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för 
bosättning. Dessa individer bör även efter att de blivit anvisade till 
kommun med stöd av denna lag omfattas av schablonersättningen.  

Om denna grupp inte skulle omfattas av schablonersättningen, 
skulle enbart det faktum att Migrationsverket har långa handlägg-
ningstider leda till att kommunen blir utan ersättning för en grupp 
som annars skulle omfattas av statlig ersättning till kommunerna 
om handläggningstiderna var kortare.  
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3.7 Ersättning för ensamkommande barn och unga 
som är placerade i annan kommun än 
anvisningskommunen 

Bedömning: När ensamkommande barn och unga är placerade i 
en annan kommun än anvisningskommunen och ansvaret för 
ärendet har flyttats över till socialnämnden i den kommun där 
barnet eller den unga bor, bör ersättningen betalas ut till den 
kommun där barnet eller den unga bor. 

När socialnämnden i anvisningskommunen har kvar ansvaret 
för barnet eller den unga och placeringen är i en annan kommun, 
bör ersättningen betalas till anvisningskommunen. 

 

Begränsning av anvisningskommunernas möjlighet att placera 
anvisade barn i annan kommun  

För att alla kommuner ska kunna fullgöra sitt ansvar när det gäller 
mottagandet av ensamkommande barn och unga behövs en jämnare 
fördelning av mottagandet mellan kommunerna. Regeringen gav 
den 28 januari 2016 Migrationsverket i uppdrag att ta fram en ny 
modell för anvisning av asylsökande ensamkommande barn med 
syfte att en jämnare fördelning av mottagandet mellan 
kommunerna skulle uppnås. Den nya anvisningsmodellen tillämpas 
sedan den 1  april 2016.  

Utgångspunkten för mottagandet av ensamkommande barn och 
unga bör vara att anvisningskommunen behåller ansvaret samt att 
placering sker i den kommunen. Bedömningen är att möjligheten 
att placera ensamkommande barn och unga i annan kommun bör 
begränsas. Inom Regeringskansliet bereds förslag som avser att 
begränsa möjligheten för en anvisningskommun att placera barn i 
andra kommuner. Inriktningen är att en departementspromemoria 
(Ds) med förslag om ändring i LMA ska remitteras. 
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Ersättning när ensamkommande barn och unga är placerade i annan 
kommun än anvisningskommunen 

Utgångspunkten i denna promemoria är att ersättningen till 
kommuner för mottagandet av ensamkommande barn och unga i 
huvudsak ska baseras på schabloner. När ensamkommande barn 
och unga är placerade i en annan kommun än anvisnings-
kommunen, kan problem uppstå gällande vilken kommun som ska 
ha rätt till ersättningen för mottagandet. Det kommer därför att 
finnas behov av att reglera hur ersättningen i sådant fall ska betalas 
ut. 

Schablonersättning för ensamkommande barn och unga 
utbetalas som grundregel till anvisningskommunen (se avsnitt 3.4 
och 3.6). Om anvisningskommunen placerar ensamkommande 
barn och unga i en annan kommun, kan kommunerna träffa en 
överenskommelse om att socialnämndens ansvar övergår till den 
kommun där barnet bor. I det fall s.k. överflyttning av ärendet sker 
enligt 2 a kap. 10 § SoL bör anvisningskommunen anmäla det till 
Migrationsverket, så att ersättningen i stället kan utbetalas till 
bosättningskommunen.  

Såväl asylsökande ensamkommande barn som ensamkommande 
barn med uppehållstillstånd placeras med stöd av SoL och i vissa 
fall med stöd av LVU. För asylsökande ensamkommande unga är 
bedömningen att de i normalfallet inte ska vara placerade utan i 
stället bo på förläggning (se avsnitt 3.5). I de fall asylsökande 
ensamkommande unga är placerade med stöd av LVU eller har 
motsvarande vårdbehov men är placerade med stöd av 
socialtjänstlagen (SoL) bör ersättning för faktiska kostnader 
betalas efter ansökan. När ensamkommande barn och unga med 
uppehållstillstånd är placerade i annan kommun bör ersättning 
motsvarande respektive schablon utbetalas (se vidare avsnitt 3.4 
och 3.6).  
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3.8 Ersättning för faktiska kostnader i vissa särskilda 
situationer 

Bedömning: För asylsökande ensamkommande barn samt 
ensamkommande barn och unga med uppehållstillstånd som är 
placerade med stöd av lagen med särskilda bestämmelser om 
vård av unga (LVU) eller med stöd av socialtjänstlagen (SoL) i 
fråga om de som har motsvarande vårdbehov, bör kommunen få 
ersättning för faktiska kostnader. Ersättning för faktiska 
kostnader bör betalas ut i efterskott efter ansökan. Kommunen 
bör ansöka om ersättningen kvartalsvis i efterskott, senast inom 
sex månader efter den sista månaden i det kvartal som 
ersättningen avser. Har kommunen fått automatiskt utbetald 
ersättning för den person och den tidsperiod som ansökan avser, 
bör inte ersättning för faktiska kostnader betalas ut. 

För unga som har fyllt 18 men inte 21 år, saknar föräldrar i 
landet och som kommunen inte har rätt till schablonersättning 
för bör kommunen ha rätt till ersättning för kostnader för 
försörjningsstöd. Ersättning för kostnader för försörjningsstöd 
bör betalas ut i efterskott efter ansökan. Ansökan bör göras 
senast sex månader efter den månad som ersättningen avser. 

 
Bedömningen är att den nuvarande möjligheten till ersättning för 
faktiska kostnader för placering enligt LVU bör finnas kvar för 
både asylsökande och ensamkommande barn och unga med 
uppehållstillstånd. Antalet placeringar är litet, men de kan vara 
mycket kostsamma för kommunen. Möjligheten bör även omfatta 
de placeringar som görs på motsvarande grunder som för placering 
enligt LVU men där samtycke från den enskilde, dennes gode man 
eller särskild förordnad vårdnadshavare innebär att placeringen kan 
göras frivilligt enligt SoL. För asylsökande över 18 år bedöms detta 
i enlighet med beskrivningen i avsnitt 3.5 vara de enda kostnader 
som kommunen har möjlighet att få ersättning för, eftersom 
asylsökande över 18 år i normalfallet ska vistas i anläggnings-
boende.  

Kommunen bör ansöka om ersättningen kvartalsvis i efterskott, 
senast inom sex månader efter den sista månaden i det kvartal som 
ersättningen avser. Har kommunen fått schablonersättning för den 
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person och den tidsperiod som ansökan avser bör ansökan om 
ersättning för faktiska kostnader inte beviljas.  

För ensamkommande unga som har fyllt 18 men inte 21 år och 
har uppehållstillstånd samt saknar föräldrar i landet, men som inte 
omfattas av någon av de andra ersättningarna för att de inte har 
studiehjälp eller är folkbokförda i anvisningskommunen, bör 
folkbokföringskommunen ha rätt till ersättning för kostnader för 
försörjningsstöd. Utan denna möjlighet skulle det finnas unga som 
omfattas av det nuvarande ersättningssystemet, men som 
kommunen inte får ersättning för med de nya bestämmelserna. 
Eftersom gymnasieskolan är en skolform som är frivillig för unga 
att delta i kan det handla om ensamkommande unga med 
uppehållstillstånd som väljer att inte gå i gymnasieskolan. Det kan 
också handla om ensamkommande unga som inte klarar av att gå i 
gymnasieskolan. Eftersom den schablonersättning som kommunen 
bedöms få för unga som får studiehjälp kommer att vara högre än 
den ersättning de kan få för faktiska kostnader för ekonomiskt 
bistånd för dem som inte går i gymnasieskolan får kommunen dock 
starka drivkrafter att erbjuda gymnasieutbildning som är anpassad 
till den unges behov och förutsättningar. Sådana drivkrafter är 
önskvärda för att den enskilde ska ges möjlighet till 
gymnasiestudier och därmed bättre förutsättningar för etablering 
på arbetsmarknaden och i samhällslivet. Kommunen bör inte bli 
helt utan ersättning för att en nyanländ väljer att avstå eller inte 
klarar av att bedriva gymnasiestudier. Mot bakgrund av detta 
bedöms det vara en rimlig avvägning att kommunen har rätt till 
ersättning för försörjningsstöd till denna grupp. 

Kravet på studiehjälp för schablonersättningen innebär att 
kommunen får schablonersättning för en kortare tid än den tid som 
den nuvarande ersättningen för boendekostnader kan betalas ut. 
Det är rimligt att kommunens ersättning blir lägre när den unga har 
uppnått den ålder då han eller hon inte längre har rätt till 
studiehjälp men det är inte önskvärt att kommunen ska bli helt 
utan ersättning för personer som omfattas av det nuvarande 
ersättningssystemet. En rimlig avvägning bör därför vara att 
möjligheten att få ersättning för försörjningsstöd sträcker sig lika 
långt i tid som den nuvarande ersättningen.  
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Kommunen bör ansöka om ersättning för försörjningsstöd 
kvartalsvis i efterskott senast inom sex månader efter den sista 
månaden i det kvartal som ersättningen avser. 

3.9 Ikraftträdande m.m. 

 

Bedömning: Det nya ersättningssystemet bör träda i kraft den 1 
januari 2017. 

För kostnader som uppkommit under 2016 bör ersättning 
lämnas enligt nuvarande reglering. Det bör vara möjligt att 
ansöka om ersättning för kostnader som uppstått före den 1 
januari 2017 fram till den 1 juli 2017. 

 
Ändringarna i ersättningssystemen bör avse ersättningar för 
kostnader som uppstår från och med den 1 januari 2017. 
Ersättningar som betalas ut under 2017 och som avser kostnader 
för placeringar under 2016 omfattas därför inte.  

Med nuvarande regler har kommunerna möjlighet att en lång tid 
i efterhand ansöka om ersättning för belagda överenskomna platser 
och ersättning för faktiska kostnader för placeringar utöver 
överenskomna platser. För att undvika en långvarig och 
betungande administration bör en övergång från de nuvarande 
reglerna ske så snart som möjligt. För att begränsa tidsperioden 
som Migrationsverket måste hantera parallella ersättningssystem, 
bör en ansökan om ersättning för kostnader som uppstått före den 
1 januari 2017 ha inkommit till Migrationsverket senast den 1 juli 
2017 för att kommunen ska ha rätt till ersättning.   
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4 Konsekvensanalys 

4.1 Inledning 

De senaste årens ökningar av antalet asylsökande ensamkommande 
barn medför att det är och kommer att vara många barn och unga 
som omfattas av kommunernas mottagande. Den kraftiga och 
snabba ökningen av antalet asylsökande har medfört att 
handläggningstiderna har ökat och det innebär en längre period 
som asylsökande. När ensamkommande barn och unga beviljas 
uppehållstillstånd är de ofta inom kommunens mottagande under 
flera år, oftast 3–5 år. Sammantaget omfattar mottagandet av 
ensamkommande barn och unga många individer under en lång 
tidsperiod. 

Det är nödvändigt med ett hållbart och förenklat regelverk för 
de statliga ersättningarna till kommunerna för mottagandet, så att 
kvaliteten och säkerheten för barn och unga kan upprätthållas 
samtidigt som statens sammantagna utgifter för mottagandet måste 
stå i proportion till behov hos individerna. Utgifterna för 
mottagandet av ensamkommande barn och unga kan inte tillåtas 
öka okontrollerat och måste också ställas i relation till andra 
prioriterade områden. Skattemedel ska användas på ett 
kostnadseffektivit sätt och omotiverat höga kostnadsökningar 
måste motverkas.  

Avsikten med statlig ersättning till kommunerna som i huvud-
sak baseras på schabloner är att begränsa statens sammantagna 
utgifter för mottagandet av ensamkommande barn och unga 
samtidigt som kommunerna ges ersättning för att klara av ett 
mottagande med hög kvalitet och säkerhet. Schabloner bedöms 
bidra till att effektivitetsvinster uppstår både för staten och för 
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kommunerna bl.a. till följd av att den administrativa bördan 
minskar. 

4.2 Antalet ensamkommande barn och unga  

Enligt nuvarande regler för statlig ersättning till kommunerna 
omfattas asylsökande och ensamkommande barn och unga med 
uppehållstillstånd av samma regler när de är minderåriga som när de 
är unga vuxna, eftersom ersättningen till kommunerna betalas ut 
för unga som har fyllt 18 men inte 21 år förutsatt att placeringen 
skett före 18 års ålder.  

Till följd av att ett mycket stort antal ensamkommande barn har 
kommit till Sverige under de senaste åren kommer de statliga 
ersättningarna till kommunerna för mottagandet av 
ensamkommande barn att omfatta ett stort antal barn och unga. I 
tabell 4.1 redovisas en uppskattning av antalet asylsökande 
ensamkommande barn samt ensamkommande barn och unga som 
har beviljats uppehållstillstånd och som beräknas omfattas av de 
nya reglerna under perioden 2017-2020. Uppskattningen baseras på 
Migrationsverkets prognos (februari 2016) över antalet 
asylsökande som kommit hit som ensamkommande barn och 
beräknas omfattas av ersättningssystemet under tidsperioden 2017–
2020. Beräkningarna som redovisas i tabell 4.1 baseras på 
antagandet att 25 procent av de asylsökande i gruppen kommer att 
vara över 18 år. Denna grupp består av individer som sökt asyl före 
18 års ålder men fortfarande väntar på besked om uppehållstillstånd 
i första instans, men även av individer som väntar på besked i andra 
eller tredje instans respektive väntar på ett återvändande.  

Bedömningen att kommunen ska kunna få schablonersättning 
för unga över 18 år som får studiehjälp innebär att kommunen får 
ersättning för unga som inte är placerade, vilket kan öka gruppen 
som kommunen har rätt till ersättning för. Studiehjälp betalas ut 
som längst till och med vårterminen då den unga fyller 20 år. 
Denna begränsning av schablonersättningen innebär att antalet 
personer som kommunen får schablonersättning för minskar 
jämfört med nuvarande ersättning som ges som längst till och med 
att den unga fyller 21 år. Den sammantagna effekten är svår att 
bedöma. 
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Förändringarna innebär att kommunen får rätt till ersättning för 
försörjningsstöd för unga som är placerade men inte går i 
gymnasieskolan och som de med nuvarande regler kan få schablon-
ersättning för.  

 

Antal 2017 2018 2019 2020 

Asylsökande Ensamkommande barn under 
18 år 25 500 25 000 16 000 13 000 

Ensamkommande barn med UT under 18 år 10 000 22 000 16 000 11 000 

Asylsökande fd. ensamkommande barn över 
18 år 4 500 4 500 3 000 2 500 

Ensamkommande unga med UT över 18 år 5 000 14 000 31 000 40 000 

Summa under 18 år 35 500 47 000 32 000 24 000 

Summa över 18 år 9 500 18 500 34 000 42 500 

Källa: Migrationsverket (prognos i februari 2016) och egna beräkningar. 

 

4.3 Ekonomiska konsekvenser för staten 

Till följd av den stora ökningen av antalet ensamkommande barn 
har statens utgifter för ersättning till kommuner för mottagandet 
av ensamkommande barn ökat avsevärt och förväntas fortsätta öka 
under kommande år. Förutom ett stort antal nya asylsökande 
ensamkommande barn, bidrar varaktigheten i mottagandet att 
kostnaderna blir höga både nu och under de kommande åren. 
Under 2016 beräknas statens utgifter för placeringskostnaderna för 
asylsökande ensamkommande barn och ensamkommande barn och 
unga med uppehållstillstånd bli ca 28 miljarder kronor (baserat på 
Migrationsverkets prognos i februari 2016). Förändringarna som 
redovisas i denna promemoria skulle dämpa kostnadsutvecklingen.  

Vissa av åtgärderna skulle innebära minskade utgifter i 
förhållande till nuvarande regler. Andra syftar till administrativ 
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förenkling men avser att täcka motsvarande kostnader som 
nuvarande ersättningar. Ingen enskild åtgärd beräknas ge ökade 
utgifter.  

Den rörliga ersättningen för kommunernas beredskap och 
kapacitet baseras på antalet ensamkommande barn som kommunen 
beräknas få anvisade. Denna ersättning skulle ersätta nuvarande 
ersättning för ej belagda platser och beräknas kosta 630 miljoner 
kronor 2017, vilket är lägre än beräknade utgifter enligt nuvarande 
regelverk.  

Schablonersättningen för barn på 1 350 kronor per dygn är lägre 
än den genomsnittliga ersättningen för kommunernas faktiska 
kostnader vid mottagande utöver de överenskomna platserna 2014 
uppräknat till 2017 års priser. Den nya placeringsformen 
stödboende förväntas bidra till att de genomsnittliga kostnaderna 
ska kunna sänkas. Eftersom ersättningen för de överenskomna 
platserna i nuvarande system är 1 900 kronor per belagd plats 
uppstår en besparing när ersättningen för de belagda överenskomna 
platserna tas bort.  

Schablonersättningen till ankomstkommunerna är lagd på en 
nivå som är något högre i förhållande till det nuvarande systemet 
där ankomstkommunerna ansöker om ersättning för faktiska 
kostnader. Genom en ökad ersättning i schablonen bedöms 
ankomstkommunernas behov av att ansöka om ersättning med 
hänvisning till extraordinära kostnader minska. 
Schablonersättningen för utredning, transportkostnad och god 
man för asylsökande skulle betalas ut en gång i stället för att 
kommunerna behöver ansöka om ersättning för faktiska kostnader. 
Schablonen ger även kommunen ökad flexibilitet i hur medlen ska 
priorteras och användas inom kommunen. Sammantaget bidrar det 
till att minska den administrativa bördan för både kommunerna 
och Migrationsverket. Schablonersättningen bidrar även till att 
kommunerna snabbare får ersättning för sina kostnader.  

Att ungdomar som fyller 18 år under asyltiden hänvisas till 
anläggningsboenden innebär att staten kommer att ha kostnader 
för anläggningsboenden på ca 350 kronor per dygn fram till dess att 
den unga beviljas uppehålltillstånd eller får avslag på ansökan. Med 
nuvarande regler betalar staten i stället en betydligt högre 
ersättning per dygn och dessutom upp till 21 års ålder.  
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Schablonersättning på 750 kronor per dygn för unga vuxna som 
kommit som ensamkommande barn, har fyllt 18 men inte 21 år och 
som har beviljats uppehållstillstånd medför en utgiftsminskning för 
staten eftersom denna ersättning är lägre än både ersättningen för 
de överenskomna platserna och lägre än utgifterna för statlig 
ersättning utifrån faktiska kostnader för platser utöver de 
överenskomna platserna.  

Den enhetliga schablonen för dem som har fyllt 18 men inte 21 
år skulle ge kommunerna ekonomiska drivkrafter att starta och 
upphandla stödboenden. Den nya placeringsformen bedöms göra 
det möjligt för kommunerna att sänka sina genomsnittliga 
kostnader. Om placering inte längre ska vara ett krav för ersättning 
bidrar det också till att kommunerna kommer att kunna sänka 
kostnaderna. Schabloner som inte är kopplade till placeringsform 
bedöms också bidra till att motverka kostnadsdrivande effekter. 
Eftersom de förändringar som beskrivs i promemorian ger 
kommunen både möjlighet och drivkraft att minska sina kostnader 
är bedömningen att statens kostnader bör kunna sänkas utan att 
kostnader vältras över på kommunerna.  

4.4 Övriga konsekvenser för staten 

Om man skulle begränsa möjligheten till ersättning för faktiska 
kostnader för placering av asylsökande som har fyllt 18 men inte 21 
år, skulle det innebära att Migrationsverkets ansvar för asylsökande 
personer i behov av anläggningsboende kommer att öka. De långa 
handläggningstiderna hos Migrationsverket gör att det rör sig om 
uppskattningsvis 7 000 unga över 18 år som beräknas bli hänvisade 
till anläggningsboende under 2017 och 2018 som med nuvarande 
regler i stället skulle varit inskrivna i mottagningssystemet som 
ensamkommande barn. Med de de nya ersättningsregler som 
beskrivs i promemorian kommer dessa personer i stället att 
erbjudas boende i Migrationsverkets anläggningsboende. Så långt 
det är möjligt bör anläggningsboende erbjudas i närheten av 
anvisningskommunen. Detta kommer att kräva såväl ökade 
personella resurser som behov av boenden för asylsökande 
ensamkommande unga vuxna inom Migrationsverkets mottag-
ningsverksamhet.  
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Att överenskommelserna om mottagande av asylsökande 
ensamkommande barn och ensamkommande barn med uppehålls-
tillstånd avskaffas bedöms leda till minskad administrativ börda för 
både länsstyrelserna och Migrationsverket.  

Åldersbaserade automatiskt utbetalade schabloner bedöms 
minska Migrationsverkets administrativa börda avsevärt eftersom 
handläggningen av ersättning för faktiska kostnader begränsas.  

4.5 Konsekvenser för kommunerna 

Enligt de bedömningar som presenteras i denna promemoria ska 
statlig ersättning för kommunens mottagande av ensamkommande 
unga som har uppehållstillstånd och har fyllt 18 år utbetalas som en 
schablon. Det bör inte längre krävas placering med stöd av 
socialtjänstlagen (2001:453), förkortat SoL, för att statlig 
ersättning ska utbetalas till kommunen. Följdeffekten blir att 
kommunernas socialtjänster kommer att kunna fokusera på barn 
som är under 18 år samt de unga som har fyllt 18 år och har behov 
av fortsatt placering. Avsikten är att styra resurser till barn och till 
dem som är i störst behov av samhällets stöd. Bedömningen är att 
samhället i första hand bör fokusera på stöd och omsorg för barn 
under 18 år framför unga som har fyllt 18 år.  

Administrativt bör en automatiskt utbetald schablonersättning 
leda till förenklingar för kommunerna eftersom redovisning av 
belagda platser inte behöver ske och ansökan om ersättning för 
faktiska kostnader endast behöver ske i vissa särskilda situationer.  

Över 80 procent av de ensamkommande barnen har hittills varit 
i åldern 15–17 år när de söker asyl i Sverige. Andelen 
ensamkommande unga som har fyllt 18 år utgör därmed och 
kommer under kommande år att utgöra en stor andel av de 
ensamkommande barn och unga som är mottagna i kommunerna. 
Ett ersättningssystem som innebär att unga över 18 år i lägre 
utsträckning är placerade med stöd av SoL förväntas därför 
innebära en betydande avlastning för kommunernas socialtjänster. 

Den enskildes behov och mognadsnivå ska vara utgångspunkt 
för beslut om placering av barn och unga och för beslut om vilken 
form av boende som är bäst. Omkring hälften av de mottagna 
ensamkommande barnen har tagits emot utöver antalet överens-
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komna platser och har därmed ersatts utifrån de faktiska kostnader 
som kommunerna har redovisat. Den oförutsedda kraftiga 
ökningen av antalet ensamkommande barn i kombination med 
nuvarande regelverk har medfört relativt dyra boendelösningar som 
inte har varit kopplade till högre kvalitet för ensamkommande barn 
och unga. Bedömningarna i denna promemoria innebär att 
kommunen får drivkrafter att hitta så kostnadseffektiva lösningar 
som möjligt. 

 

Asylsökande Med uppehållstillstånd 

 

Andel Snittkostnd Andel Snittkostnd 

Familjehem 27% 1 041 46% 824 

HVB 53% 1 900 40% 2 535 

Jourhem 10% 887 5% 788 

LVU 3% 4 869 1% 4 041 

Privat 6% 265 6% 280 

Utslussning 0% 0 2% 1 331 

Genomsnittlig kostnad exkl LVU 

 

1 442 

 

1 495 

Genomsnittlig kostnad,  
KPI-uppräknat till 2017  1 476  1 530 

Anm.: För asylsökande som placeras i HVB utgår schablonersättning 1 900 kr/dygn enligt gällande regelverk. 
Privat är Migrationsverkets benämning på placeringar i släktinghem. Innan förändringen i SoL 1 januari 2016, 
var det möjliget att placera unga över 18 år i s.k. utslussningsboenden. 

Källa: Migrationsverket och egna beräkningar. 

 
I tabell 4.2 redovisas andel barn som var placerade i olika former av 
boenden under 2014 och utbetald ersättning för faktiska kostnader 
för placeringar utöver de överenskomna platserna. Redovisningen i 
tabell 4.2 baseras på Migrationsverkets redovisning av utbetalda 
ersättningar för faktiska kostnader och indelning i olika former av 
boenden, vilket innebär att jourhem, LVU, privat placering och 
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utslussningsboende särredovisas även om de inte är några 
placeringsformer i formell mening.  

Schablonen för ensamkommande barn är inte avsedd att 
förändra kommunernas förutsättningar för kvalitet och säkerhet i 
mottagandet. Schablonen är något lägre än den genomsnittliga 
ersättningsnivån för mottagandet som kommunen med nuvarande 
regler fick ersättning för utifrån faktiska kostnader år 2014 
uppräknat till 2017 års priser.  

 

Antagen 
fördelning 

Genomsnittlig 
dygnskostnad 

Dygnskostnad, 
KPI-uppräknat till 
2017 

Familjehem 38% 824 843 

HVB 26% 2 535 2 593 

Jourhem 1% 788 806 

Privat 1% 280 286 

Stödboende 34% 1 0001 1 0001 

Genomsnittlig kostnad  100% 1 323 1 345 

Anm.: Genomsnittlig dygnskostnad avser utbetalda ersättningar för faktiska kostnader 2014 för barn under 18 

år med uppehållstillstånd som var placerade utöver överenskomna platser i respektive form av boende. LVU-

placeringar eller motsvarande placeringar enligt SoL ingår inte i räkneexemplet. 
1 Nuvarande schablon för stödboende. 

Källa: Migrationsverket och egna beräkningar. 
 

I tabell 4.3 och 4.4 redovisas två olika räkneexempel för ensam-
kommande barn under 18 år med uppehållstillstånd. Det bör 
noteras att nuvarande regelverk för ersättning skiljer sig åt mellan 
asylsökande ensamkommande barn och dem med uppehållstillstånd 
(se tabell 4.2). Asylsökande ensamkommande barn som placeras i 
HVB ersätts enligt schablon med 1 900 kronor per dygn. Detta 
innebär att genomsnittliga faktiska kostnader för HVB-placeringar 
utöver överenskommelser i räkneexemplen nedan, är betydligt 
högre än kostnaderna för HVB-placeringar för asylsökande. Under 
2014 var ungefär hälften av de ensamkommande barnen med 
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uppehållstillstånd placerade utöver antalet överenskomna platser. 
Räkneexempel 1 baseras på genomsnittliga faktiska kostnader 2014 
utöver överenskomna platser för de olika formerna av boenden 
som Migrationsverket registrerar för utbetalda ersättningar. I 
räkneexempel 2 används nuvarande schablon för överenskomna 
platser för HVB. I båda fallen används schablonen för stödboende. 
Räkneexemplen illustrerar möjliga fördelningar på olika former av 
boenden utifrån olika kostnadsnivåer som innebär att kommunen i 
genomsnitt får täckning för sina kostnader för sammansättningen 
av boenden. 

 

Antagen 
fördelning 

Genomsnittlig 
dygnskostnad 

Dygnskostnad, 
KPI-uppräknat till 
2017 

Familjehem 24% 824 843 

HVB 44% 1 9001 1 9001 

Jourhem 1% 788 806 

Privat 1% 280 286 

Stödboende 30% 1 0002 1 0002 

Genomsnittlig kostnad  100% 1 344 1 349 

Anm.: Genomsnittlig dygnskostnad avser utbetalda ersättningar för faktiska kostnader 2014 för barn under 18 

år med uppehållstillstånd som var placerade utöver överenskomna platser i respektive form av boende. LVU-

placeringar eller motsvarande placeringar enligt SoL ingår inte i räkneexemplet. 
1 Nuvarande schablon för HVB. 
2 Nuvarande schablon för stödboende. 

Källa: Migrationsverket och egna beräkningar. 

 
Användning av den nya placeringsformen stödboende för barn i 
åldern 16–17 år bedöms kunna bidra till kommunernas flexibilitet 
och individanpassning av placeringar. Placeringar i stödboenden 
kommer också att innebära att de genomsnittliga kostnaderna 
kommer att bli lägre i jämförelse med 2014 års kostnader 
(uppräknade till 2017 års prisnivå), då det tidigare endast fanns 
familjehem och hem för vård eller boende som placeringsformer. 

161



       

57 

Bedömningen är att ersättningen kommer att öka kommunernas 
efterfrågan på boendelösningar som ryms inom schablonen.  

Eftersom schablonen för unga som har fyllt 18 men inte 21 år 
bör vara lägre än nuvarande genomsnittliga ersättning, kommer 
kommunerna att behöva anpassa sina boendelösningar för dem som 
har fyllt 18 år. I tabell 4.5 redovisas boendeformer och genom-
snittliga faktiska kostnader för unga över 18 år.  

 

 

Asylsökande Med uppehållstillstånd 

 

Andel Snittkostnd Andel Snittkostnd 

Familjehem 24% 1 072 20% 974 

HVB 60% 1 900 41% 2 153 

Jourhem 6% 1 023 1% 950 

LVU 4% 4 386 1% 4 317 

Privat 5% 402 1% 305 

Utslussning 0% 0 37% 1 044 

Genomsnittlig kostnad  
exkl. LVU 

 

1 558 

 

1 476 

Genomsnittlig kostnad,  
KPI-uppräknat till 2017  1 594  1 510 

Anm.. För asylsökande som placeras i HVB utgår schablonersättning 1 900 kr/dygn enligt gällande regelverk. 
Privat är Migrationsverkets benämning på placeringar i släktinghem. Innan förändringen i SoL 1 januari 2016, 
var det möjliget att placera unga över 18 år i s.k. utslussningsboenden. 

Källa: Migrationsverket och egna beräkningar. 

 
I tabell 4.6 och 4.7 redovisas två olika räkneexempel för ensam-
kommande unga över 18 år med uppehållstillstånd. Räkneexemplen 
illustrerar möjliga fördelningar på olika former av boenden utifrån 
olika kostnadsnivåer som innebär att kommunen i genomsnitt får 
täckning för sina kostnader för sammansättningen av boenden. 
Beräkningen baseras på genomsnittliga faktiska dygnskostnader för 
placering av unga i åldern 18–20 år med uppehållstillstånd utöver 
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överenskomna platser 2014 samt nuvarande schabloner för 
överenskomna platser respektive stödboende. 

 

Antagen 
fördelning 

Genomsnittlig 
dygnskostnad 

Dygnskostnad, 
KPI-uppräknat till 
2017 

Familjehem 10% 974 997 

HVB 5% 2 153 2 203 

Jourhem 1% 950 973 

Privat 1% 305 324 

Stödboende 33% 1 0001 1 0001 

Ej placerade med stöd av SoL 50% 4002 409 

Genomsnittlig kostnad  100% 748 757 

Anm.: Genomsnittlig dygnskostnad avser utbetalda ersättningar för faktiska kostnader 2014 för unga i åldern 

18–21 år med uppehållstillstånd som var placerade utöver överenskomna platser i respektive form av boende. 

LVU-placeringar eller motsvarande placeringar enligt SoL ingår inte i räkneexemplet. 
1 Nuvarande schablon för stödboende. 
2 Motsvarar genomsnittlig månadskostnad 12 000 kr/mån för boende som inte kräver placering enligt SoL. 

Källa: Migrationsverket och egna beräkningar. 
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Antagen 
fördelning 

Genomsnittlig 
dygnskostnad 

Dygnskostnad, 
KPI-uppräknat till 
2017 

Familjehem 10% 974 997 

HVB 8% 1 900 1 900 

Jourhem 1% 950 973 

Privat 1% 305 324 

Stödboende 40% 800 800 

Ej placerade med stöd av SoL 40% 4001 409 

Genomsnittlig kostnad  100% 748 757 

Anm.: I detta räkneexempel baseras genomsnittligt dygnskostnad för HVB på nuvarande schablon för 

överenskomna platser, dvs. 1 900 kr/dygn. För stödboende antas dygnskostnaden i genomsnitt vara 800 

kr/dygn. Genomsnittlig dygnskostnad när det gäller familjehem, jourhem och privat avser utbetalda 

ersättningar för faktiska kostnader för unga i åldern 18–21 år med uppehållstillstånd 2014. LVU-placeringar 

eller motsvarande placeringar enligt SoL ingår inte i räkneexemplet. 
1 Motsvarar genomsnittlig månadskostnad 12 000 kr/mån för boende som inte kräver placering enligt SoL. 

Källa: Migrationsverket och egna beräkningar. 

 
Schablonerna bedöms leda till att efterfrågan på stödboenden 
kommer att öka. Att ersättningssystemet utformas så att 
asylsökande som har fyllt 18 men inte 21 år i normalfallet inte ska 
vara placerade enligt SoL innebär att efterfrågan på boenden för 
placeringar dämpas. De som får uppehållstillstånd före 18 års ålder 
kommer att vara kvar i kommunens omsorg. Regeländringarna 
innebär att de efter 18 års ålder inte behöver vara placerade med 
stöd av SoL för att statlig ersättning ska betalas ut till kommunen. 
Bedömningen är att ensamkommande unga som har fyllt 18 men 
inte 21 år kommer att vara placerade i lägre utsträckning än i dag. 
Antalet placerade barn och unga kommer dock sammantaget att 
fortsätta att öka mycket eftersom det skett en så stor ökning av 
antalet asylsökande ensamkommande barn.  

En del av gruppen ensamkommande unga i åldern 18–20 år 
kommer att få uppehållstillstånd efter att de har fyllt 18 år och har 
bott en tid i anläggningsboende. De kommer då att kunna omfattas 
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av en anvisning till en kommun enligt lagen (2016:38) om 
mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning. 
Kommunen kommer därmed att vara skyldig att ta emot den 
nyanlände för bosättning i kommunen. För denna grupp ensam-
kommande unga bör kommunen få samma schablonersättning som 
för den grupp som är kvar i kommunen när de får uppehålls-
tillstånd. De kommer därför att kunna erbjuda dem olika former av 
boenden utifrån individens behov.  

De boenden som kan vara aktuella för unga som har fyllt 18 
men inte 21 år och som inte har behov av att vara placerade, kan 
vara hyreslägenheter i kommunalt ägda bolag eller lägenheter som 
kommunen hyr av privata fastighetsägare. Andra former av 
boenden som kan bli aktuella är studentlägenheter. Det kan även 
handla om att skapa lösningar som motsvarar elevhem eller boende 
på folkhögskolor med internat.  

Om individen bedöms ha behov av placering enligt SoL ges 
samma förutsättningar som för de ensamkommande unga som 
sedan tidigare är placerade i kommunen. 

Den schablonersättning som kommunen skulle få för unga som 
får studiehjälp, kommer att vara högre än den ersättning de kan få 
för faktiska kostnader för ekonomiskt bistånd för dem som inte går 
i gymnasieskolan. Därmed förstärks kommunens drivkrafter att 
erbjuda gymnasieutbildning som är anpassad till den nyanländes 
behov.  

Administrativt bör en automatiskt utbetald schablonersättning 
leda till förenkling för kommunerna eftersom redovisning av 
belagda platser och ansökan om ersättning för faktiska kostnader 
inte behöver göras.  

4.6 Konsekvenser för ensamkommande barn och 
unga 

Nuvarande regelverk kan innebära negativa konsekvenser för 
ensamkommande barn till följd av att det krävs att även ensam-
kommande unga ska vara placerade med stöd av SoL för att 
kommunerna ska få statlig ersättning. Kommunerna har haft 
ekonomiska drivkrafter att placera unga som fyller 18 år även när 
det har saknats vårdbehov. Möjligheten för kommunerna att få 
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statlig ersättning upp till den unga fyller 21 år har sannolikt 
medfört ett större antal pågående ärenden att hantera och följa upp 
för socialtjänsten än vad som är motiverat utifrån individernas 
vårdbehov.  

Med de bedömningar som görs i denna promemoria, kommer 
kommunerna kunna få en schablonersättning för ensamkommande 
unga över 18 år som beviljats uppehållstillstånd utan krav på beslut 
om placering enligt SoL. Bedömningen är att det kommer att 
frigöra resurser vid socialtjänsten i kommunerna som i stället kan 
användas till stöd- och vårdinsatser för barn och unga som är i 
behov av det.  

Bedömningarna i denna promemoria innebär att kommunen får 
drivkrafter att hitta så kostnadseffektiva lösningar som möjligt, 
vilket endast är en nackdel för den enskilde om det samtidigt 
innebär dåliga lösningar. Utvecklingen på senare tid har visat att 
dyrast inte alltid innebär bästa kvalitet i detta sammanhang. 
Regelverkets utformning och stor efterfrågan på boenden har gjort 
det möjligt att ta ut höga priser per dygn, men som inte har 
motsvarat högre kvalitet när det gäller boende och omsorg. 

Ungdomar som fyller 18 år under asyltiden kommer att behöva 
flytta till anläggningsboenden. De behöver dessutom flytta igen när 
de får uppehålltillstånd och anvisas med stöd av lagen om 
gemensamt mottagande. I möjligaste mån bör de erbjudas 
anläggningsboende i den kommun de vistats i, men det kommer 
inte att finnas några garantier för att så alltid blir fallet.  

4.7 Övriga konsekvenser 

Fortsatt ökning av antalet ensamkommande barn inom mot-
tagandet kommer att innebära en fortsatt stor efterfrågan på olika 
former av boenden. Det innebär att det sannolikt kommer att 
behövas både boenden i kommunal och privat regi.  

Bedömningarna som görs i denna promemoria har inte några 
några nämnvärda konsekvenser för det civila samhällets organisa-
tioner. 

Bedömningen i denna promemoria är att överenskomna platser 
har spelat ut sin roll när de inte längre har någon större betydelse 
för anvisningen av asylsökande barn och inte heller ligger till grund 
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för statlig ersättning till kommunerna. En övervägande majoritet av 
de ensamkommande barnen är pojkar. De överenskomna platserna 
i det nuvarande regelverket kan avse olika grupper, t.ex. finns det 
särskilda överenskommelser för flickor. Även när de överenskomna 
platserna tas bort bör det vara möjligt för Migrationsverket att 
beakta att alla kommuner kanske inte kan ha boenden för flickor. 
Kommunens möjlighet att erbjuda boenden för flickor bör kunna 
vägas in vid valet av kommun som ska anvisas att ta emot barnet. 
Borttagandet av överenskommelser om platser för mottagandet 
bedöms därför inte ha några nämnvärda effekter på jämställdheten.  
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SÄTERS KOMMUN KALLELSE 
 Sammanträdesdatum   Blad 

Kommunfullmäktige 2017-09-21 20  
   
 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

Kf §  Dnr KS2017/0239 
 
Förslag till utvidgning av GNU/Upphandlingscenters uppdrag 
 
Beslut: 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Tillstyrka alternativ 3, att uppdraget skall omfatta alla områden exklusive byg-
gentreprenader och direktupphandlingar. 

2. Begära att hänsyn tas till utnyttjandet av tjänster för upphandling med stöd av 
LOV, vid debitering av kostnader till de samverkande kommunerna. 

 
Bakgrund och ärendebeskrivning 
När den gemensamma nämnden för upphandlingssamverkan bildades 2012 undan-
togs vissa områden från samverkan som: 

• Byggentreprenader 
• Undervisning och yrkesutbildning 
• Hälsovård och socialtjänster 
• Fritids- och idrottsverksamhet samt kulturverksamhet där medverkan från 

föreningsliv är aktuell 
 
De samverkande kommunerna sköter dessutom direktupphandlingar själva. 
 
Orsaken till att vissa områden undantogs var att de samverkande kommunerna hade 
olika uppfattning om vad som skulle ingå och att samverkan via gemensam nämnd 
förutsätter att man samverkar om samma områden. 
 
GNU är nu inne på sitt 4:e verksamhetsår. Utöver de fem kommuner som var med 
från början, Falun, Borlänge, Ludvika, Gagnef och Säter har även Hedemora anslutit 
sig. Efter en inkörningsfas har organisationen nu satt sig. Frågan om GNU skall få 
ett utvidgat ansvarsområde som även omfattar undantagen har väckts och Upphand-
lingscenter har låtit Ecenea Managemnt AB utreda från. Se bilaga 1 
 
Ecenea har analyserat för- och nackdelar med 3 olika förslag: 
 

• Alternativ 1 nuvarande uppdrag kvarstår 
• Alternativ 2 uppdraget utvidgas till att omfatta alla områden 
• Alternativ 3 uppdraget utvidgas till att omfatta alla områden utom byggentre-

prenader 
 
Direktupphandlingar ligger i samtliga alternativ fortfarande utanför GNU:s ansvars-
område. I Eceneas rapport förordas alternativ 3. 
 
 
     forts 
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SÄTERS KOMMUN KALLELSE 
 Sammanträdesdatum   Blad 

Kommunfullmäktige 2017-09-21 21  
   
 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Kf §  forts 
 
Hur hanteras undantagen i Säter idag? 
Byggentreprenader är det av de undantagna områden som har störst omfattning i Sä-
ters kommun. Kommunen och Säterbostäder har dels egen teknisk kompetens som 
kompletteras med inköpta konsulter. För att tillföra kompetens i upphandling köper 
kommunen kvalitetssäkring och annonsering från GNU/UHC. 
 
Undervisning och yrkesutbildning köps endast i begränsad omfattning. Det är fram-
för allt inom vuxenutbildning som detta förekommer. Grundskola och gymnasieskola 
omfattas av det fria skolvalet och upphandlas inte. Vuxenutbildningen har för upp-
handlingskompetens köpt konsulttjänst av UhC vid upphandling av distansutbild-
ning. 
 
Hälsovård och socialtjänster köps också i begränsad omfattning. Företagshälsovård 
har upphandlats tillsammans med några andra kommuner med stöd av inköpt kom-
petens på upphandling. Hem för vår eller boende för vuxna och barn & ungdom, 
samt konsult för familjehemsvård har tidigare upphandlats tillsammans med några 
andra kommuner. Även här kompetens på upphandling köpts in via konsult. 
Nu har kommunen valt att delta i SKL/Kommentus upphandling av HVB och famil-
jehemskonsulter 
 
Säters kommun har ingen egen kompetens på upphandling. När sådan behövs och 
inte tillhandahålls via GNU/UhC så får den köpas in. Kommunen har även avtal 
med GNU/UhC för köp av tjänst/ annonsering vid direktupphandlingar översti-
gande 100 000 kr. Här finns således ingen risk för dubbla kompetenser. För de behov 
Säters kommun har skulle en utvidgning av ansvarsområdet vara positiv. Byggentre-
prenader kan hanteras på samma sätt som det gör idag genom tjänsteköp och annon-
sering via GNU/UhC. 
 
Upphandling för Lagen om valfrihetssystem (LOV) 
Säters kommun tillämpar idag inte Lagen om valfrihet i vården (LOV). Av de övriga 
samverkande kommunerna är det såvitt känt endast Falu kommun som tillämpar 
LOV. Vid tillämpning av LOV ökar behovet av upphandlingsstöd vid upphandling 
av hälsovård och socialtjänster. Detta kan innebära en snedfördelning av utnyttjandet 
av UhC:s tjänster. Hänsyn till detta bör tas vid debitering av UhC:s kostnader. 
 
Bilagor 
Missivbrev UhC 
Rapport från Johan Almesjö Ecenea Management AB Förteckning över undantagen 
LOU:s tjänstekategori 24 Undervisning och yrkesutbildning, samt tjänstekategori 25 
Hälsovård och socialtjänst 
 
__________ 
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Tjänsteskrivelse 

 

 Postadress Besöksadress Telefon E-postadress  
 Säters Kommun Rådhuset 0225-55 000 (vxl) kommun@sater.se  
 Box 300 Åsgränd 2  Internetadress  
 783 27 Säter Säter  www.sater.se  
 

Datum Diarienummer 
2017-06-30 KS 2017-0239 
 

 
Yttrande över förslag till utvidgning av GNU/Upphandlingscenters uppdrag 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar  

1. tillstyrka alternativ 3, att uppdraget skall omfatta alla områden exklusive byggentreprenader och 
direktupphandlingar.  

2. begära att hänsyn tas till utnyttjandet av tjänster för upphandling med stöd av LOV, vid 
debitering av kostnader till de samverkande kommunerna. 

Bakgrund och ärendebeskrivning 
När den gemensamma nämnden för upphandlingssamverkan bildades 2012 undantogs vissa områden från 
samverkan som: 
 
•Byggentreprenader 
•Undervisning och yrkesutbildning 
•Hälsovård och socialtjänster 
•Fritids- och idrottsverksamhet samt kulturverksamhet där medverkan från föreningsliv är aktuell 
 
De samverkande kommunerna sköter dessutom direktupphandlingar själva. 
 
Orsaken till att vissa områden undantogs var att de samverkande kommunerna hade olika uppfattning om 
vad som skulle ingå och att samverkan via gemensam nämnd förutsätter att man samverkar om samma 
områden. 
 
GNU är nu inne på sitt 4:e verksamhetsår. Utöver de fem kommuner som var med från början, Falun, 
Borlänge, Ludvika, Gagnef och Säter har även Hedemora anslutit sig. Efter en inkörningsfas har 
organisationen nu satt sig. Frågan om GNU skall få ett utvidgat ansvarsområde som även omfattar 
undantagen har väckts och Upphandlingscenter har låtit Ecenea Managemnt AB utreda från. Se bilaga 1 
 
Ecenea har analyserat för- och nackdelar med 3 olika förslag: 
 

• Alternativ 1 nuvarande uppdrag kvarstår 
• Alternativ 2 uppdraget utvidgas till att omfatta alla områden 
• Alternativ 3 uppdraget utvidgas till att omfatta alla områden utom byggentreprenader 

 
Direktupphandlingar ligger i samtliga alternativ fortfarande utanför GNU:s ansvarsområde. I Eceneas 
rapport förordas alternativ 3. 
 
Hur hanteras undantagen i Säter idag? 
Byggentreprenader är det av de undantagna områden som har störst omfattning i Säters kommun. 
Kommunen och Säterbostäder har dels egen teknisk kompetens som kompletteras med inköpta konsulter. 
För att tillföra kompetens i upphandling köper kommunen kvalitetssäkring och annonsering från 
GNU/UhC. 
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Tjänsteskrivelse 

 

 Postadress Besöksadress Telefon E-postadress  
 Säters Kommun Rådhuset 0225-55 000 (vxl) kommun@sater.se  
 Box 300 Åsgränd 2  Internetadress  
 783 27 Säter Säter  www.sater.se  
 

Undervisning och yrkesutbildning köps endast i begränsad omfattning. Det är framför allt inom 
vuxenutbildning som detta förekommer. Grundskola och gymnasieskola omfattas av det fria skolvalet och 
upphandlas inte. Vuxenutbildningen har för upphandlingskompetens köpt konsulttjänst av UhC vid 
upphandling av distansutbildning. 
 
Hälsovård och socialtjänster köps också i begränsad omfattning. Företagshälsovård har upphandlats 
tillsammans med några andra kommuner med stöd av inköpt kompetens på upphandling. Hem för vår 
eller boende för vuxna och barn & ungdom, samt konsult för familjehemsvård har tidigare upphandlats 
tillsammans med några andra kommuner. Även här kompetens på upphandling köpts in via konsult. 
Nu har kommunen valt att delta i SKL/Kommentus upphandling av HVB och familjehemskonsulter 
 
Säters kommun har ingen egen kompetens på upphandling. När sådan behövs och inte tillhandahålls via 
GNU/UhC så får den köpas in. Kommunen har även avtal med GNU/UhC för köp av tjänst/ 
annonsering vid direktupphandlingar överstigande 100 000 kr. Här finns således ingen risk för dubbla 
kompetenser. För de behov Säters kommun har skulle en utvidgning av ansvarsområdet vara positiv. 
Byggentreprenader kan hanteras på samma sätt som det gör idag genom tjänsteköp och annonsering via 
GNU/UhC.  
 
Upphandling för Lagen om valfrihetssystem (LOV 
Säters kommun tillämpar idag inte Lagen om valfrihet i vården (LOV). Av de övriga samverkande 
kommunerna är det såvitt känt endast Falu kommun som tillämpar LOV. Vid tillämpning av LOV ökar 
behovet av upphandlingsstöd vid upphandling av hälsovård och socialtjänster. Detta kan innebära en 
snedfördelning av utnyttjandet av UhC:s tjänster. Hänsyn till detta bör tas vid debitering av UhC:s 
kostnader. 
 
 
Bilagor 
Missivbrev UhC 
Rapport från Johan Almesjö Ecenea Management AB 
Förteckning över undantagen LOU:s tjänstekategori 24 Undervisning och yrkesutbildning, samt 
tjänstekategori  25 Hälsovård och socialtjänst  
 
 
 

   
Bert Stabforsmo ekonomichef   
 

171



 

Telefon 0240-860 00 | Fax 0240-866 87 | info@ludvika.se | Organisationsnr 212000-2270 

Ludvika kommun, 771 82 Ludvika | Besöksadress Dan Anderssons gata 1, 771 31 Ludvika 

 

 2017-06-13 

 
 
 

Samverkande kommuner i gemensam  
nämnd för upphandlingssamverkan 

 

Missivbrev 
Gemensam nämnd för upphandlingssamverkan beslutade den 22 maj 2017 att 
remittera en slutrapport avseende uppdrag, utanför dagens ansvar vid UhC. 

Svar på remissen 

Remissen går till de samverkande kommunerna och svar önskas åter till 
gemensam nämnd för upphandlingssamverkan senast den 11 september 2017.  

Skicka era yttranden över remissen till: uhc@ludvika.se. 

Frågor om remissen besvaras av Anders Karlin, tel. 0240-866 09 alternativt 
anders.karlin@ludvika.se. 

Beskrivning av ärendet 

Av samarbetsavtal framgår den gemensamma nämndens ändamål och uppgift,  
för de idag sex samverkande kommunerna. Överenskommelse om samverkan 
skrevs år 2012 (ca fem år sedan) och mot den bakgrunden har en analys påbörjats 
kring nuvarande uppgift och dagens undantag.  

Syftet har varit att ge UpphandlingsCenter med dess beslutande organ den 
gemensamma nämnden för upphandlingssamverkan ett analysunderlag för dess 
fortsatta beredning huruvida uppdrag som idag står utanför UhC ansvar ska 
inkluderas i dess mandat eller inte.  

I rapporten redovisas en nulägesanalys inklusive benchmark (hur gör andra).  
Tre olika alternativ redovisas med värdering av dessa samt kommentarer från 
samrådsgruppen för UhC. Rapporten avslutas med förslag till beslut och 
riskhantering. 

Särskilt viktigt att belysa i ert remissvar 

• Vilket av de tre alternativen som ni förordar med motivering. 

• Reflektion kring urvalskriterier som legat till grund för rekommendation. 

• Hantera uppkomna risker med föreslaget alternativ och andra risker t.ex.: 

o Tidsförhållanden om föreslaget alternativ ska genomföras. 
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1. Syfte 
Ge UpphandlingsCenter (UHC) med dess beslutande organ den gemensamma nämnden för 
upphandlingssamverkan (GNU) ett analysunderlag för dess fortsatta beredning huruvida uppdrag 
som idag står utanför UHC ansvar ska inkluderas i dess mandat eller inte. 

2. Mål 
Att presentera ett underlag för UHC som med redaktionell justering (logotype, fotnoter och 
liknande) kan läggas fram till GNU/ägardialog som analys huruvida uppdrag som idag står utanför 
UHC ansvar ska inkluderas i dess mandat eller inte. 

Målet är att senast per den 2017-04-20 leverera färdig analys som omfattar en skriftlig analys om 
uppdrag som idag står utanför UhC’s ansvar. Analysen ska ge en vägledning inför beslut om uppdrag 
bör inkluderas i UhC’s uppdrag eller ej. Analysen inkluderar ett stödjande powerpointmaterial.  

3. Nulägesanalys inklusive benchmark  
Hur gör andra  

Frågeställningar  

- Vilka upphandlingsområden ansvarar samordnande verksamhet för? 
- Vilka andra ansvarsområden ansvarar samordnande verksamheter för (exempel på dessa kan 

vara e-handel, fakturahantering, utbildning internt och externt, mm)? 
- Vilka olika processteg av anskaffningsarbetet har samordnande verksamhet ansvar för, dvs var 

går ansvarsgränsen till beställande enheter?  
- Vilka specifika kompetenser förutom upphandlingskompetenser ser ni att er samordnande 

verksamhet behöver ha?  

Avgränsningar 
- Analysen tar inte ställning till direktupphandling som ett område att samverka inom. Där finns 

idag en stödjande process via UhC för kommunerna. 
- Analysen ser på upphandlingsprocessen och inte hela anskaffningsprocessen.  
- Analysen ser inte kommunala bolags värde av samordning eller samverkan. 
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Några av de som samordnar idag   
Sammanfattning 
Parameter Södertörn Inköp G Östersund UPPSAM Borås UHC 

Finansierings-
form 

Gemensam 
nämnd 

Kommunalt 
samordnings-

förbund 

Gemensam 
nämnd 

Nätverk utan 
ekonomiska 
strömmar 

Kommun-
koncern 

styrd 
inköps-

organisation 

Gemensam 
nämnd 

Omfattar 
byggentre-
prenader 

Ja Nej Nej 
Teoretiskt 
men aldrig 
tillämpats 

Nej Nej 

Omfattar 
andra 

områden 
Ja 

Ej vård, omsorg, 
socialtjänst, 

utbildning och 
kultur där 

föreningslivet är 
delaktig 

Ej vård, 
omsorg, 

socialtjänst, 
utbildning 
och kultur 

där 
föreningslivet 

är delaktig 

Kan omfatta 
alla områden  

Begränsat 
ansvar som 

inte är 
regelstyrt 

Ej vård, 
omsorg, 

socialtjänst, 
utbildning 
och kultur 

där 
föreningslivet 

är delaktig 

Omfattar 
andra 

ansvars-
områden 

Utbildning 
och 

information 

Projektledning e-
handel, viss 

Business 
intelligence  

Utbildning 
och 

information 

Gemensamt 
upphandlings-

system 
  

Utbildning 
och 

information 

 
Södertörn – de ansvarar för alla områden  
Dialog med Mikael Blomberg som är chef för Upphandling Södertörn. 

Ansvarar för alla områden och alltid involverade i alla upphandlingar inklusive byggentreprenader. 

Tar betalt per styck för uppdrag som inte är gemensamma ramavtal.  

Utdrag ur upphandlingspolicy: 
”För att kvalitetssäkra kommunernas upphandlingar ska Upphandling Södertörn alltid vara delaktig  
vid upphandling. Undantaget är vissa avrop från ramavtal och enskilda direktupphandlingar till lågt  
värde som finns närmare beskrivet i riktlinjer för upphandling.” 

Inköp Gävleborg – samma ansvarsfördelning i annan organisatorisk form  
Dialog med Lina Haglund som är chef för Inköp Gävleborg. 

Ansvarar för all upphandling förutom direktupphandlingar, byggentreprenader, kultur, omvårdnad, 
socialtjänst och utbildning vilket gör avgränsningen till densamma som för UHC.  
Inköp Gävleborg ansvarar för införande av e-handelssystem vad avser leverantörsanslutning. Vidare 
ansvarar förbundet för viss information och utbildning såväl för kommuner och bolag som externt 
mot företag. 
Östersund – samma ansvarsfördelning i samma organisatoriska form 
Dialog med Fredric Kihlander som är chef för Gemensam nämnd för upphandling. 

 Utdrag ur samarbetsavtal: 
”Den gemensamma nämndens uppgift är att på grundval av fastställd gemensam upphandlingspolicy 
och med stöd av upphandlingskontoret svara för upphandlingar av gemensamma avtal för varor och 
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tjänster som köps frekvent i stora kvantiteter och som efterfrågas av de flesta samverkande 
kommunerna.” 

Med detta menas att den operativa planeringen och förmåga vid givet tillfälle att möta behov är 
grunden för om uppdrag kommer att kunna genomföras. 

Löst sammansatta samarbeten  
Uppsam  
UPPSAM har en Excel-lista där varje kommun kan lämna förslag på upphandlingar som kan 
samordnas. Valfritt för varje kommun om man vill delta i samordnad upphandling eller ej.  

Ingen betalar för att delta i samordnade upphandlingar, utan tanken är att alla bidrar med de man 
kan och på så vis tror man att alla parter får ut mer än om man gör själv.  

Den part som gör upphandlingen lämnar tilldelningsbeslut, företräder samtliga vid överprövning, 
tecknar avtal för samtliga och tar hand om avtalsförvaltning. Det finns ett samarbetsavtal mellan 
kommunerna som bekräftar detta arbetssätt.  

8 kommuner i samverkan, Enköping, Heby, Håbo, Knivsta, Sandviken, Tierp, Uppsala, Östhammar 

Gemensamt upphandlingssystem (Kommers) för att minska administration vid samordnade 
upphandlingar.  

Till del gemensamma upphandlingar och till del gemensamma utbildningsinsatser. 

Individuellt beslutsfattande för varje upphandlingsuppdrag. 

Borås med grannkommuner  
Staden har beslutat om ett ”koncerngemensamt” upphandlingsarbete som inte omfattar alla 
verksamhetsområden. Ambitionen är dock att alla upphandlingar ska genomföras av den 
koncerngemensamma upphandlingsfunktionen. 

Staden upphandlar för eget behov och tillåter grannkommuner att ”hänga på” dessa 
upphandlingar.   

Varför blev det denna ansvarsfördelning och avgränsning för samverkansarbetet?  
Varför blev valet som det blev  
- Kultur och starka krafter i kommunen som ville behålla uppdrag och kompetens 
- Inte något sanktionssystem vilket minskade konsekvenser av felaktigt beteende 

Hur upplevs det idag  
- Ifrågasatt på flera platser 
- Olika tillämpning mellan samordnade verksamheter  

Det som inte är den samordnade funktionens ansvar – vem löser det  
- Parallell kompetens som ibland inte håller adekvat höjd avseende regelföljsamhet och senaste 

praxis 
- Medvetna och omedvetna val att inte följa lagstiftning eller kommunens policy och riktlinjer 
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4. SWOT över dagens uppdelade lösning 
Tre alternativ ställs mot samma uppställning av kriterier och värderas utifrån dessa. 

Kriterierna är: 

- Parallella resurser för ett sällanuppdrag i kommunal verksamhet  
o Risk för suboptimering och resursslöseri 

- Kvalitetsbrister då sällankompetens delas på många organisatoriska enheter 
o Risk för olika tillämpning inom kommunen och mellan kommunerna  
o Risk för att göra formella fel då kvalitativ höjd på kompetens kommer att vara olika och 

därigenom öka risken för  
- Internkonkurrens och kostnadsökningar 

o Risk för intern konkurrens om kritiska resurser och löneglidning  
- Specialistkompetens placering 

o Utvecklas i närhet till kärnverksamhet – hög förståelse för kärnverksamhetens 
förutsättningar 

o Utvecklas i närhet till upphandlingsverksamhet – tillämpning av lagutveckling, 
metodutveckling, kollegialt utbyte och lärande genom spridning 

- Kompetensutmaning  
o Utmaningar i att rekrytera  
o Utmaningar i att behålla attraktiv kompetens 

- Omställningsbehov eller andra krav på insatser vid vald lösning 
o All förändring och utveckling innebär investeringar som påverkar produktion, 

produktivitet och effektivitet som kan påverka kvalitet i genomförandet  

Dagens lösning - UHC äger ansvaret att upphandla enligt dagens reglemente (alt 1) 
Styrkor 
- Ett inarbetat arbetssätt och där ansvarsfördelningen börjar etablera sig  

Svagheter 
- Med delad ansvarsfördelning ökar otydlighet i processen internt 
- Relationen till företag kan upplevas som spretig då det kan vara olika processer, system, 

arbetssätt och förhållningssätt som företag kommer att möta 
- Då det krävs upphandlingskompetens i flera förvaltningar skapas en parallellitet där konkurrens 

om kompetens kan leda till hög rörlighet, oönskad löneglidning, att bristsituationer uppstår och 
att interna konflikter uppstår kring process, system och kompetensstyrning 

Möjligheter 
- Upphandlingsfunktioner nära verksamheten i för kommunerna kritiska områden  

Hot 
- Resurser för upphandlingsarbete kan bli en bristkompetens för kommunerna själva eller via UHC 
- Suboptimering då parallella processer och kompetenser drivs av kommunerna själva eller via 

UHC  
- Risk för att resurser som uppdraget kräver inte tillsätts  
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- Risk för att uppdrag genomförs med icke relevant kompetens vilket kan leda till fel och exponera 
kommunen direkt eller indirekt för olika risker 

- Vid en lägre grad av professionalisering finns risk för jävsförhållanden i vissa områden 
- Att mängden nationella ramavtal ökar och att den kostnad som i och med dessa uppstår inte är 

lika synlig varför dessa väljs trots att dessa kan medföra högre total kostnad och mindre lokal 
påverkan  

Totalansvar – UHC äger upphandlingsarbetet för alla köp kommunerna gör (alt 2) 
Styrkor 
- Enhetlig tillämpning av process 
- Lättare styra alla inköp i en önskad riktning avseende hållbara offentliga affärer 
- Resursoptimering då produktivitet kan utvecklas samt att lednings och specialistresurser bättre 

kan fördelas per producerande upphandlare  

Svagheter 
- Centralisering kan minska närhet till kritiska verksamhetsområden såsom upphandling av 

byggentreprenader som idag är en fråga som för kommunerna som innebär de största 
investeringarna  

- Kompetens för utförande av byggentreprenader relativt andra kompetensområden inom 
upphandling driva stora löneskillnader vilket i sin tur kan påverka klimatet inom UHC 

Möjligheter 
- Attraktionskraft som organisation och arbetsgivare kan öka genom att mängden resurser 

allokeras till en organisation 
- Utvecklad professionalisering av processer, system och kompetens med kraftsamling 
- I en större organisation skapas utvecklingsvägar för medarbetare i form av specialisering och 

ledarroller 
- Företag kommer att möta en beställare som är mer ”lika” i sitt möte med marknaden i sitt 

förhållningssätt och arbetssätt vad avser bland annat mallar och kommunicering  

Hot 
- Upplevelse av marknaden som för centraliserad och distanserad till kärnverksamheten 
- Minskad flexibilitet när även köp för lägre värde samordnas  
- Idag har flera av UHC ägarkommuner kompetens för utförande av byggentreprenader som kan 

riskera att inte vilja flytta med till UHC och därigenom kan kritisk kompetens gå förlorad 

Inkludera alla områden förutom byggentreprenader (alt 3) 
Styrkor 
- Enhetlig tillämpning av process förutom vid upphandling av byggentreprenader 
- Lättare styra alla inköp i en önskad riktning avseende hållbara offentliga affärer förutom vid 

upphandling av byggentreprenader 
- Resursoptimering då produktivitet kan utvecklas samt att lednings och specialistresurser bättre 

kan fördelas per producerande upphandlare  
- Byggentreprenader är ett upphandlingsområde som i sin process är starkare kopplad till 

kravställare än andra upphandlingsområden kopplat till dess komplexitet samt stora ekonomiska 
värde och där närhet till beställande enheter är en styrka 

180



  Rapport 
   
  2017-06-13 
  Version 1.0 
 

 

8 

Svagheter 
- Centralisering kan minska närhet till kritiska verksamhetsområden  
- Genom att exkludera byggentreprenader från total samordning underställs inte dessa samma 

utveckling av process, system och kompetens 

Möjligheter 
- Attraktionskraft som organisation och arbetsgivare 
- Utvecklad professionalisering av processer, system och kompetens med kraftsamling 
- I en större organisation skapas utvecklingsvägar för medarbetare i form av specialisering och 

ledarroller 

Hot 
- Upplevelse av marknaden som för centraliserad och distanserad till kärnverksamheten förutom 

vid upphandling av byggentreprenader 
- Upphandlingar som omfattar de största värdena för kommunerna kommer att vara de köp där 

samordningens vinster i form av utveckling av process, system och kompetens inte är lika enkla 
att realisera 

5. Kommentarer från samrådsgruppen 
Samrådsgruppen har tillskrivits om kompletterande underlag i detta beslutsunderlag och i inkomna 
svar finns följande kommentarer och sammanfattning. 

- Viktigt att direktupphandling inte omfattas av detta arbete då det behöver ligga utanför 
samordning 

- Generellt är kommunernas behov lika varför en samordning av alla upphandlingar skulle vara det 
smidigaste sättet att strukturera upphandlingar för UHC kommuner 

- Behoven i kommunerna är till del olika på grund av olika strategier i att driva i egen regi eller 
upphandla tjänst. Främst omsorgsverksamhet kan ge stora olikheter i upphandlingsbehov och 
resursallokering  

- Vi anser oss ha behov av expertstöd för främst utbildning och socialtjänst men även för 
byggentreprenader 

- Vi anser att alla uppdrag som kan underställas UHC är av godo då det ökar graden av 
professionalisering samt att resurserna används mer optimalt på det sättet 

- Vi har egna resurser för genomförande av byggentreprenader 
- Vi har inte egna resurser för genomförande av byggentreprenader  
- Vi kan bättre använda kommunens alla resurser och därigenom klara av utmaningar kring 

byggentreprenader bättre än som sker idag 
- UHC upplevs ha en utmaning i att klara av dagens uppdrag, kommer ett utökat ansvar att än mer 

öka denna utmaning 
- Vi använder samordnade avtal för bland annat HVB hem via SKL 
- Internkonkurrens avseende kompetens bedöms som lågt 
- Direktupphandling bedöms ska ligga kvar i kommunerna 

Samrådsgruppen ser inte något hinder i att UHC tar ansvar för ett bredare uppdrag men ser en 
utmaning i att minska egna resurser motsvarande det som UHC behöver för ett utökat uppdrag. 
Denna utmaning kan vara något större för de mindre kommunerna är också en kommentar. 
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Utöver kommentarer direkt kopplade till ett förändrat ansvar för UHC relativt kommunerna kommer 
andra utvecklingsutmaningar upp som inte redovisas i denna rapport men i annan ordning 
sammanställs för UHC, samrådsgruppen och GNU. 

6. Alternativ och värderingar av dessa  
Vilka är värden som ska ställas mot varandra 
- Värde i affären – socialt, miljö och ekonomiskt 
- Resurseffektivisering i upphandlingsarbetet av såväl kravställare som upphandlare 
- Marknadslika tillämpning av de kommunala köpen vilket påverkar marknadens arbetsinsats och 

vilja att lämna anbud till UHC kommuner 
- Samverkansvärde mellan kommunerna, det vill säga att etablera en kultur i 

upphandlingssamarbete som kan ge värden i andra möjliga samverkansområden 
- Kostnadspåverkan, hur förändras total kostnadsmassa och hur fördelas den över olika 

enheter/organisationer  

Jämförelsematris 
Alternativ kontra 
värdeaspekter 

1 – Dagens 
ansvarsfördelning 

2 – Ansvar alla 
områden 

3 – Ansvar alla 
områden exkl 
byggentreprenader 

Värde i affären – socialt, 
miljö och ekonomiskt 

Tillämpas olika i 
den kommunala 
affären 

Ökade förutsättningar 
för lika styrning mot 
önskade värden  

Byggentreprenader 
har en ”egen logik” 
där byggprojektet 
med sitt stora värde 
oftast allokerar 
tillräcklig kompetens 

Resurseffektivisering i 
upphandlingsarbetet av 
såväl kravställare som 
upphandlare 

Risk för 
suboptimering i 
dagens lösning 
och lägre grad av 
professionaliserin
g av 
upphandlingsarbe
tet 

Alla uppdrag hanteras 
lika  

Samordning kan öka 
resurseffektiviteten 
men förändring kan 
riskera att 
kompetens inte 
följer med vid en ev. 
överflytt till UHC 

Marknadslika tillämpning 
av de kommunala köpen 
vilket påverkar 
marknadens arbetsinsats 
och vilja att lämna anbud 
till UHC kommuner 

Kommunerna 
möter idag samma 
marknad på olika 
sätt utifrån 
parallella sätt att 
genomföra affärer 

Alla 
upphandlingsuppdrag 
hanteras lika i 
kommunerna 

Byggentreprenader 
har en ”egen logik” 
där objektet är 
lokalt och värdet i 
upphandlingen är så 
stort att det normalt 
har stark styrning   

Samverkansvärde mellan 
kommunerna, det vill säga 
att etablera en kultur i 
upphandlingssamarbete 

Minskade 
möjligheter med 
parallella 

Ett arbetssätt med en 
organisation ökar 
möjligheten 

Se ovan 
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som kan ge värden i andra 
möjliga 
samverkansområden 

processer och 
strukturer 

Kostnadspåverkan, hur 
förändras total 
kostnadsmassa och hur 
fördelas den över olika 
enheter/organisationer 

Risk för parallella 
resurser med 
direkt 
kostnadspåverkan 

Möjlighet till lägre 
direkta kostnader 
genom samordning men 
det kräver 
omfördelning.  
Nationella avtal kan 
synas vara ”gratis” men 
dess verkliga kostnader 
behöver synliggöras för 
att göra rätt val av hur 
upphandling ska göras 

Se ovan 

7. Förslag till beslut 
Rapporten förordar alternativ 3 där ansvar för alla upphandlingsområden förutom ansvar för 
byggentreprenader ges till UHC. 
 
Detta är främst kopplat till: 
- Möjligheten att öka professionalisering av process och kompetens 
- Minska risken för att parallella resurser byggs upp i kommunerna och vid UHC 
- Att byggentreprenader har en relativt andra affärer ett stort ekonomiskt värde och därigenom 

oftast tillräckligt med resurser kopplade till dessa upphandlingar 
- Att byggentreprenader med sitt värde har i kommunerna delvis resurser allokerade till dessa 

upphandlingar (egna och köpta) 

8. Riskhantering och omfallsplanering 
Risk enligt SWOT Sannolikhet  

(0-5) 
Konsekvens  
(0-5) 

Riskhöjd 
(S*K=R) 

Omfallsplan 

Parallella resurser 2 3 6 Krävs ej 
Kvalitetsbrister 2 3 6 Krävs ej 
Internkonkurrens 2 2 4 Krävs ej 
Specialistkompetens 3 5 15 Plan för att resurssäkra 

främst kompetens för 
byggentreprenader krävs 
då detta inte faller inom 
UHC ansvar 

Kompetensutmaning 4 4 16 Kompetensförsörjning 
för att klara av uppdrag i 
nya områden behöver 
ske 

Omställningsbehov 5 3 15 Omfördelning av medel 
för att flytta ansvar 
kräver vidare analys men 
kräver teoretiskt färre 
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resurser för 
kommunerna totalt 

9. Avstämningar och överlämningsmöte  
Rapporten överlämnas vid möte med UhC ledningsgrupp 2017-04-20 och 04-28. 
 

Ludvika 2017-04-20 
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Bilaga 2  

Förteckning över undantag enligt LOU:s tjänstekategori 24 Undervisning  
och yrkesutbildning samt tjänstekategori 25 Hälsovård och socialtjänster 

Kat 24 – Undervisning och yrkesutbildning 
80100000-5 Grundskoleundervisning 
80110000-8 Förskoleundervisning 
80200000-6 Högstadie- och gymnasieundervisning 
80210000-9 Teknisk och yrkesmässig undervisning på högstadie- och gymnasienivå 
80211000-6 Teknisk undervisning på högstadie- och gymnasienivå 
80212000-3 Yrkesmässig undervisning på högstadie- och gymnasienivå 
80300000-7 Högre utbildning 
80310000-0 Undervisning i ungdomsskola 
80320000-3 Medicinsk utbildning 
80330000-6 Säkerhetsutbildning 
80340000-9 Speciella undervisningstjänster 
80400000-8 Vuxen- och annan undervisning 
80410000-1 Diverse skoltjänster 
80411000-8 Trafikskoletjänster 
80411100-9 Tjänster för körkortsprov 
80411200-0 Körlektioner 
80412000-5 Flygutbildning 
80413000-2 Seglarskoletjänster 
80414000-9 Dykskoletjänster 
80415000-6 Skidskoletjänster 
80420000-4 E-lärande 
80430000-7 Vuxenundervisning på universitetsnivå 

Undervisning som INTE ingår i Kat 24: 

80490000-5 Drift av undervisningsanstalt 
80500000-9 Utbildningstjänster 
80510000-2 Specialutbildning 
80511000-9 Personalutbildning 
80512000-6 Hunddressyr 
80513000-3 Ridskoletjänster 
80520000-5 Utbildningslokaler/system 
80521000-2 Utbildningsprogram 
80522000-9 Utbildningsseminarier 
80530000-8 Yrkesutbildning 
80531000-5 Industriell och teknisk yrkesutbildning 
80531100-6 Industriell yrkesutbildning 
80531200-7 Teknisk yrkesutbildning 
80532000-2 Chefsutbildning 
80533000-9 Introduktion och utbildning av datoranvändare 
80533100-0 Datautbildning 
80533200-1 Datakurser 
80540000-1 Miljöutbildning 
80550000-4 Säkerhetsövningar 
80560000-7 Övningar i sjukvård och första hjälpen 
80561000-4 Vårdutbildning 
80562000-1 Första hjälpen-utbildning 
80570000-0 Personlighetsutvecklande utbildning 
80580000-3 Tillhandahållande av språkkurser 
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80590000-6 Handledning 
80600000-0 Utbildning med avseende på försvars- och säkerhetsmateriel 
80610000-3 Utbildning och simulering: säkerhetsutrustning 
80620000-6 Utbildning och simulering: skjutvapen och ammunition 
80630000-9 Utbildning och simulering: militärfordon 
80640000-2 Utbildning och simulering: örlogsfartyg 
80650000-5 Utbildning och simulering: luftfartyg, robotar och rymdfarkoster 
80660000-8 Utbildning och simulering: elektroniska system för militärt bruk 

Kat 25: Hälsovård och socialtjänster 
85000000-9 Hälso- och sjukvård samt socialvård 
85100000-0 Hälsovårdstjänster 
85110000-3 Sjukhustjänster och tillhörande tjänster 
85111000-0 Sjukhustjänster 
85111100-1 Kirurgisk sjukhusvård 
85111200-2 Läkarvård på sjukhus 
85111300-3 Gynekologisk sjukhusvård 
85111310-6 Provrörsbefruktning 
85111320-9 Förlossningsvård 
85111400-4 Sjukhusrehabilitering 
85111500-5 Mentalvård på sjukhus 
85111600-6 Ortopediska tjänster 
85111700-7 Syrgasbehandling 
85111800-8 Patologiska tjänster 
85111810-1 Blodanalys 
85111820-4 Bakteriologisk analys 
85111900-9 Sjukhusdialys 
85112000-7 Stödtjänster på sjukhus 
85112100-8 Leverans av sänglinne till sjukhus 
85112200-9 Öppenvård 
85120000-6 Läkarvård och tillhörande tjänster 
85121000-3 Läkarmottagningstjänster 
85121100-4 Tjänster utförda av allmänpraktiserande läkare 
85121200-5 Medicinska specialisttjänster 
85121210-8 Gynekologisk vård eller förlossningsvård 
85121220-1 Njursjukvård eller specialistvård för sjukdomar i nervsystemet 
85121230-4 Hjärtsjukvård eller specialiserad lungsjukvård 
85121231-1 Hjärtsjukvård 
85121232-8 Specialiserad lungsjukvård 
85121240-7 Öron-, näs- och halssjukvård eller hörselvård 
85121250-0 Gastroenterologisk eller geriatrisk vård 
85121251-7 Gastroenterologisk vård 
85121252-4 Geriatrisk vård 
85121270-6 Psykiatrisk eller psykologisk vård 
85121271-3 Hem för vård av psykiskt störda personer 
85121280-9 Ögonsjukvård, hudsjukvård eller ortopedisk vård 
85121281-6 Ögonsjukvård 
85121282-3 Hudsjukvård 
85121283-0 Ortopedisk vård 
85121290-2 Pediatrisk eller urologisk vård 
85121291-9 Pediatrisk vård 
85121292-6 Urologisk vård 
85121300-6 Kirurgiska specialisttjänster 
85130000-9 Tandläkarvård och tillhörande tjänster 

186



85131000-6 Tandläkarvård 
85131100-7 Tandreglering 
85131110-0 Tandregleringskirurgi 
85140000-2 Diverse hälsovård 
85141000-9 Tjänster utförda av vårdpersonal 
85141100-0 Barnmorsketjänster 
85141200-1 Sjukskötersketjänster 
85141210-4 Vård i hemmet 
85141211-1 Dialys i hemmet 
85141220-7 Rådgivning tillhandahållen av sjuksköterskor 
85142000-6 Paramedicinska tjänster 
85142100-7 Sjukgymnasttjänster 
85142200-8 Homeopatiska tjänster 
85142300-9 Hygientjänster 
85142400-0 Hemleverans av inkontinensprodukter 
85143000-3 Ambulanstjänster 
85144000-0 Patientvård på sjukhus eller i hemmet 
85144100-1 Patientvård i hemmet 
85145000-7 Tjänster tillhandahållna av medicinska laboratorier 
85146000-4 Tjänster utförda av blodbanker 
85146100-5 Tjänster utförda av spermabanker 
85146200-6 Tjänster utförda av organbanker 
85147000-1 Företagshälsovård 
85148000-8 Medicinsk analys 
85149000-5 Farmaceutiska tjänster 
85150000-5 Medicinsk bildbehandling 
85160000-8 Optikertjänster 
85170000-1 Akupunktur och kiropraktik 
85171000-8 Akupunktur 
85172000-5 Kiropraktik 
85200000-1 Veterinärstjänster 
85210000-3 Anläggningar för husdjursuppfödning 
85300000-2 Socialvård och tillhörande tjänster 
85310000-5 Socialt arbete 
85311000-2 Social omsorg med inkvartering 
85311100-3 Äldreomsorg 
85311200-4 Social omsorg för handikappade 
85311300-5 Barn- och ungdomsomsorg 
85312000-9 Socialvård utan inkvartering 
85312100-0 Tjänster för dagcentrer 
85312110-3 Barnomsorg inom förskola 
85312120-6 Dagvård för handikappade barn och ungdomar 
85312200-1 Hemkörning av varor 
85312300-2 Vägledning och rådgivning 
85312310-5 Vägledning 
85312320-8 Rådgivning 
85312330-1 Familjeplanering 
85312400-3 Annan omsorg än den som tillhandahålls av boendeinstitutioner 
85312500-4 Rehabiliteringstjänster 
85312510-7 Yrkesrehabilitering 
85320000-8 Socialvård 
85323000-9 Kommunal hälso- och sjukvård 

85xxxxxx-koder som INTE ingår: 
85321000-5 Administration inom socialtjänsten 
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85322000-2 Kommunalt åtgärdsprogram 
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SÄTERS KOMMUN KALLELSE 
 Sammanträdesdatum   Blad 

Kommunfullmäktige 2017-09-21 22  
   
 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Kf §  Dnr KS2017/0107 
 
Riktlinjer för markanvisning  
 
Beslut  
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta anta förslag till riktlinjer för 
markanvisning för Säters kommun.  
 
Bakgrund och ärendebeskrivning  
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår 2017-08-16 kommunfullmäktige att anta förslag 
till riktlinjer för markanvisning för Säters kommun.  
 
Riksdagen har den 24 juni 2014 beslutat om ändrade regler i plan- och bygglagen 
(änd-rad genom SFS 2014:900) och om en ny lag om kommunala markanvisningar 
(SFS 2014:899) som har stor betydelse för kommunerna när det gäller exploaterings-
avtal och markanvisningar. De nya reglerna har trätt i kraft den 1 januari 2015, med 
vissa övergångsbestämmelser.  
 
Enligt lagstiftning som gäller från den 1 januari 2015 ska kommunerna anta två nya 
typer av riktlinjer, dels riktlinjer för markanvisningar och dels riktlinjer för exploate-
ringsavtal. Kommuner som inte genomför några markanvisningar eller tecknar explo-
ateringsavtal är inte skyldiga att anta riktlinjer.  
 
Riktlinjerna för exploateringsavtal ska ange grundläggande principer för fördelning av 
kostnader och intäkter för genomförandet av detaljplaner samt andra förhållanden 
som har betydelse för bedömningen av konsekvenserna av att ingå exploateringsav-
tal.  
 
Beträffande riktlinjerna för markanvisningar finns inga särskilda övergångsregler, 
d.v.s. riktlinjerna gäller för markanvisningar som sker från årsskiftet. När det däremot 
är fråga om riktlinjer för exploateringsavtal, gäller reglerna endast för sådana ärenden 
om detaljplaner som påbörjas efter den 1 januari 2015.  
 
__________ 
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Tjänsteutlåtande 

 

 Postadress Besöksadress Telefon E-postadress  
 Säters Kommun Samhällsbyggnadsförvaltningen 0225-55 000 (vxl) sbn@sater.se  
 Box 300 Västra Långgatan 12 Fax Internetadress  
 783 27 Säter Säter 0225-516 65 www.sater.se  
 

Datum Diarienummer 
2017-06-13 Dnr  
 

Riktlinjer för markanvisning för Säters kommun 

Förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott föreslår Samhällsbyggnadsnämnden föreslå Kommunstyrelsen 
föreslår Kommunfullmäktige anta riktlinjer för markanvisning för Säters kommun 

Bakgrund och ärendebeskrivning 
Riksdagen har den 24 juni 2014 beslutat om ändrade regler i plan- och bygglagen (ändrad genom SFS 
2014:900) och om en ny lag om kommunala markanvisningar (SFS 2014:899) som har stor betydelse för 
kommunerna när det gäller exploateringsavtal och markanvisningar. De nya reglerna har trätt i kraft den 1 
januari 2015, med vissa övergångsbestämmelser. 
 
Enligt lagstiftning som gäller från den 1 januari 2015 ska kommunerna anta två nya typer av riktlinjer, dels 
riktlinjer för markanvisningar och dels riktlinjer för exploateringsavtal. Kommuner som inte genomför några 
markanvisningar eller tecknar exploateringsavtal är inte skyldiga att anta riktlinjer. 
 
Riktlinjerna för exploateringsavtal ska ange grundläggande principer för fördelning av kostnader och intäkter 
för genomförandet av detaljplaner samt andra förhållanden som har betydelse för bedömningen av 
konsekvenserna av att ingå exploateringsavtal. 
 
Beträffande riktlinjerna för markanvisningar finns inga särskilda övergångsregler, d.v.s. riktlinjerna gäller för 
markanvisningar som sker från årsskiftet. När det däremot är fråga om riktlinjer för exploateringsavtal, gäller 
reglerna endast för sådana ärenden om detaljplaner som påbörjas efter den 1 januari 2015. 
 
Bilaga: Riktlinjer för markanvisning 

 

Andréas Mossberg   

Samhällsbyggnadschef                     
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Riktlinjer för markanvisning
Säters kommun

Antagen av KF 2017 - xx - xx

S Ä TERS KOMMUN

2017 - 08 - 17
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Innehåll 

Bakgrund  
Lag (2014:899) om riktlinjer för kommunala markanvisningar trädde i kraft 2015-01-01. Lagen 
hänvisar alla kommuner som genomför markansvisningar att de ska anta riktlinjer för 
markanvisning. 
 
Riktlinerna är tillämpliga endast i de fall där kontakten mellan kommunen och exploatör inte 
skett genom någon form av tävling. I dessa fall ställs villkoren för vinnande anbud direkt i 
marköverlåtelsehandlingen. 

Definition markansvisning 
I den nya lagen (SPS 2014:899) om riktlinjer för kommunala markanvisningar gör följande 
definition av vad som avses med begreppet markanvisning: 
 
”Med markanvisning avses i denna lag en överrenskommelse mellan en kommun och en byggherre som ger 
byggherren ensarätt till att under en begränsad tid och under givna villkor förhandla med kommunen om 
överlåtelse eller upplåtelse av ett visst av kommunen äg markområde för bebyggande.” 
 
Vidare slås i lagen fast att en kommun som genomför markanvisningar ska anta riktlinjer för 
denna verksamhet. Riktlinjerna ska beskriva: 
”kommunens utgångspunkter och mål för överlåtelser eller upplåtelser av markområden för byggande, 
handläggningsrutiner och grundläggande villkor för markanvisningar samt principer för markprissättning”. 
 
Lagen definerar inte hur arbetet med markanvisning ska gå till utan det står kommunen fritt att 
själv utforma sina processer så länge dessa beskrivs i fastslagna riktlinjer. Markanvisning 
förutsätter att marken inledningsvis ägs av kommunen. Mark som ägs av ett kommunalt bolag 
omfattas inte av denna definition.  

 

Markupplåtelse eller marköverlåtelse 
Lagen om riktlinjer för kommunala markanvisningar omfattar inte sådan direkt upplåtesle av 
mark som kommunen gör via arrende eller tomträttsavtal. Inte heller försäljning av mark som 
direkt marköverlåtelse omfattas ac denna lag. Skälet till detta är att en markupplåtelse eller 
marköverlåtelse som sker direkt inte föregås av att byggherren har: 
”ensamrätt att under en begärnsad tid och under givna villkor förhandla med kommunen om överlåtelse eller 
upplåtelse”. 
 
När t.ex. Säters kommun säljer en tomt för villabebyggelse innehåller färsljningsprocessen en 
period där köparen och kommunen förhandlar om byggnadens utformning utan tomten säljs 
genomm en direkt marköverlåtelse. 
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Säters kommuns modell för markanvisning 
Modellen bygger på en avtalskedja med tre steg 
1. Förstudie 
2. Reservationsavtal (markanvisningsavtal) 
3. Köpeavtal  

 
Det utalade syftet med modellen är 

 Säkerställa att marken bebyggs 

 Undvika markspekulation 

 Påverkan på byggnaders utformning och bostäders upplåtelseform 
 
Modellen beskrivs i detalj under rubriken ”Köpa mark för flerbostadshus och verksamheter”. 
 
 

Markprissättning 
Kommunen skall inte medverka till ipptrissade priser men får inte heller sälja mark under 
marknadsvärdet. 
 
Vid anbudsförfarande: kan marken säljas till ett pris som markanden visar sig villig att betala i de 
enskilda fallen. Utgångspris är alltid bedömt marknadsvärde. 
 
Vid direktanvisning: markpriset bestäms genom värdering av certifierad värderingsman. Detta 
värde skall användas vid marköverlåtelsen.  
 
Exploateringskostnader: kostnader för allmänna anläggningar som blir en följd av ett 
exploateringsprojekt ska fördelas mellan exploatören och kommunen utifrån vad som är rimligt 
med hänsyn till exploateringen. Om kommunen bekostat utredningar och åtgärder för att göra ett 
område byggklart läggs dessa kostnader till markpriset. Då byggherren bekostar detaljplanen ställs 
kostnader för utredningar och åtgärder direkt till byggherren. 
Kostnad för ledningsanslutning tillkommer alltid. 
 
Markpriset vid en markanvisningstävling kan utgå från bedömt värde men kan också vara en av 
urvalskriterierna. Om det senare gäller så skall kommunen ange ett lägsta pris. 
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Köpa mark för flerbostadshus och ver ksamhete r

Vägen till en förstudie
Vägen till en förstudie kan skilja sig åt. Valet av metod för att en förstudie avgörs från anvisning
till anvisning. De metoder som används är följande:

Bedömningsgrunder
Då det finns flera intressenter för samma områd e görs ett urvalsarbete där hänsyn tas till flera
kriterier. Säters kommun eftersträvar vid val av byggherre en mångfald bland
bostadsproducenter för att det ska finnas god kon k urrensförhållanden på marknaden. Urvalet tar
hänsyn till t.ex. framtida boende kostnader, tidigare genomförda projekt , ekonomiska
förutsättningar, samt nytänkande eller engagemang för att bra boende och verksamhetsmiljöer
kopplade till Säters identitet , arkitektur och arv.
Valet av byggherre utgår också från hur väl det presenterade byggprojektet bidrar till kommunens
mångfald av hustyper och upplåtelseformer.
Säters kommun välkomnar välvilja från byggherren att uppföra byggnader för särskilda behov
som en del av i arbetet att skapa bostäder för alla.

Tilldelningsmetoder vid markanvis ning
Markanvisningstävling : En markanvisningstävling vänder sig till exploatörer som vill vara med
och utveckla attraktiv kommunal mark. Syftet är att få fram så bra förslag som möjligt på hur ett
område kan exploateras. Förslagen ska utgå från de förutsät tningar som ko mmunen ger.
Vinnande förslag tec knar ett reservationsavtal med kommunen för att starta genomförandet av
förslaget. Förstudieskedet blir därmed inte aktuellt. Reservationsprocessen inbegriper, vid en
markanvisningstävling, även vid behov detal jplaneläggning av den aktuella tomten .

Anbudsförfarande : Säters kommun erbjuder mark till försäljning via en öppen anbudsinbjudan.
Detta alternativ kan vaar aktuellt då kommunen själv står som slutlig hyresgäst av fastigheten och
byggnaden för kommunal v erksamhet. Marken tilldelas i detta förfarande det anbud som kommer
bäst ut vid värderingen av de olika anbuden i förhållande till, på förväg uppsatta kriterier och
viktningar av dessa. Vinnande förslag tecknar ett reservattionsavtal med kommunen för att s tarta
genomförandet av förslaget. Förstudieskedet blir därmed inte aktuellt.

Direktanvisning: Vid direktanvisning kan motivet vara att öka konkurrensen (t.ex. tilldela någon
byggherre som saknar projekt i Säters kommun) eller för att det rör sig en en sp eciellt och
intressant koncept.
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Förstudie
Förstudien innebär att kommunen, under en begränsad tid, gör ett ensidigt åtagande att inte sälja
en viss tomt till något annat företag än den aktuella byggherrren. Förstudien är normalt
tidsbegränsad till 3 - 6 måna der men kan i vissa enskilda fall löpa över en längre period.
Byggherren betalar inget till kommunen för förstudien, men förväntas under förstudietiden
presentera ett förslag på hur och vad som planeras att byggas. När kommunen och byggherren är
överens om lämplig utformning av bebyggelsen arbetas handlingar fram för att ingå ett
reservationsavtal (markanvisningsavtal).

Förstudien ska kompletteras med en genomförandeplan avseende hur projektet är tänkt att
genomföras.

Förstudieavtal kan tecknas av Kommuns tyrelsen

Reservationsavtal (markanvisningsavtal)
Reservationsavtalet är ett avtal mellan byggherren och Säters kom mun som är tidsbegränsat till 6 -
12 månader. Avtalet innebär att kommunen förbinder sig att sälja tomten till byggherren, under
förutsättning a tt två villkor uppfyll av byggherren innan reservationsavtalets slut. Byggherren ska:

För reservationen betalar byggherren normalt 10% av det slutgiltiga försäljningspriset per år.
Reservationsavgiften räknas av mot priset, om köpeavtalet skrivs inom reservationstiden.
Genomför byggherren projektet inom den avtalade reservationstiden betalas inte
reservationsavgiften tillbaka. Uppfylls de ställda kraven inom reservationstiden övergår
markanvisningen i tecknande av ett köpekontrakt

Om markanvisnin gen, av olika anleningar, inte kan genomföras enligt överenskommelse mellan
parterna ska byggherren bära sina egna kostnader och har inte rätt att ställa krav på kommunen
att få en ny markanvisning.

Reservationsavtal kan tecknas av Kommunstyrelsen.

Köpeko ntrakt
Köpekontraktet ses som verkställighet av Reservationsavtalet. Det är först när det slutgiltiga
köpekontraktet är tecknat, som byggherren betalar hela priset (minus erlagd reservationsavgift).
Efter det är det möjligt för byggherren att lagfara och i nteckna fastigheten.

• Söka och få beviljat bygglov för sitt projekt i överrensstämmelse
med förstudien, som genom reservationsavtalet formellt godkän ns
av kommunen.

• Påbörja byggnationen av tomten
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SÄTERS KOMMUN KALLELSE 
 Sammanträdesdatum   Blad 

Kommunfullmäktige 2017-09-21 23  
   
 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
 
Kf §  Dnr KS2017/0252 
 
Tillsyn av e-cigaretter och påfyllnadsbehållare samt justering av reg-
lemente och samarbetsavtal 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige beslutar: 

1. Tillsynen av e-cigaretter och påfyllnadsbehållare ska ingå i den gemensamma 
nämndens uppdrag. 

2. Reglemente och samarbetsavtal justeras. 
3. Anmälningsavgift för tillsyn av e-cigaretter och påfyllnadsbehållare får tas ut 

med 1 500 kronor från de näringsidkare som försäljer e-cigaretter och påfyll-
ningsbehållare. 

 
Bakgrund och ärendebeskrivning 
Den 17 maj 2017 sa riksdagen ja till regeringens förslag om regler som rör e-cigaret-
ter och påfyllnadsbehållare. De nya reglerna anpassar svensk lag till EU:s regler på 
området. Från och med den 1 juli 2017 får Sverige en lagstiftning om e-cigaretter och 
påfyllnadsbehållare. 
 
Det är kommunen som ska göra tillsyn i de butiker där produkterna säljs. Länsstyrel-
serna utöver tillsyn inom länet. Kommunerna samt polisen ansvarar lokalt för den 
omedelbara tillsynen.  
 
Då inga medel för denna tillsyn kommer att flyttas från kommunerna till den gemen-
samma nämnden innebär det inte några negativa ekonomiska konsekvenser för de sju 
ingående kommunerna. Avgift för tillsyn får tas ut enligt 46 § i den nya lagen. 
 
Avgiften 1 500 kronor harmoniserar med vad den som försäljer tobak, folköl och re-
ceptfria läkemedel i dag debiteras. 
 
__________ 
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Tjänsteutlåtande 

 

 Postadress Besöksadress Telefon E-postadress  
 Säters Kommun Rådhuset 0225-55 000 (vxl) kommun@sater.se  
 Box 300 Åsgränd 2  Internetadress  
 783 27 Säter Säter  www.sater.se  
 

Datum Diarienummer 
2017-06-26 Dnr KS2017/0252 
 

Tillsyn av e-cigaretter och påfyllnadsbehållare samt justering av reglemente och 
samarbetsavtal 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

1. Tillsynen av e-cigaretter och påfyllnadsbehållare ska ingå i den gemensamma nämndens uppdrag. 
2. Reglemente och samarbetsavtal justeras. 
3. Anmälningsavgift för tillsyn av e-cigaretter och påfyllnadsbehållare får tas ut med 1 500 kronor 

från de näringsidkare som försäljer e-cigaretter och påfyllningsbehållare. 

Bakgrund och ärendebeskrivning 
Den 17 maj 2017 sa riksdagen ja till regeringens förslag om regler som rör e-cigaretter och 
påfyllnadsbehållare. De nya reglerna anpassar svensk lag till EU:s regler på området. Från och med den 1 
juli 2017 får Sverige en lagstiftning om e-cigaretter och påfyllnadsbehållare. 
 
Det är kommunen som ska göra tillsyn i de butiker där produkterna säljs. Länsstyrelserna 
utöver tillsyn inom länet. Kommunerna samt polisen ansvarar lokalt för den 
omedelbara tillsynen. 
 
Då inga medel för denna tillsyn kommer att flyttas från kommunerna till den gemensamma nämnden 
innebär det inte några negativa ekonomiska konsekvenser för de sju ingående kommunerna. Avgift för 
tillsyn får tas ut enligt 46 § i den nya lagen.  
 
Avgiften 1 500 kronor harmoniserar med vad den som försäljer tobak, folköl och receptfria läkemedel 
i dag debiteras. 
 
 
 
 
 
 

 

Margareta Jakobsson  Malin Karhu Birgersson 

Handläggare  Förvaltningschef 
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Falu kommun Utdrag ur protokoll 
Gemensamma nämnden för alkohol,  Sammanträdesdatum 
Tobak och receptfria läkemedel 2017-06-21  1(2) 
 

Postadress  
791 83 FALUN  023-830 00 212000-2221 218-0289 www.falun.se 
 

Besöksadress Telefonväxel 
023-830 00 

Organisationsnummer 
212000-2221 

Bankgiro 
218-0289 

Internet 
www.falun.se 

 

§ 62 Nytt uppdrag för gemensamma nämnden om tillsyn 
av e-cigaretter och påfyllnadsbehållare samt justering 
av reglemente och samarbetsavtal 

ATL0048/17-700 

Beslut   
Förslag till respektive kommuns fullmäktige: 
          

1. Tillsynen av e-cigaretter och påfyllnadsbehållare ska ingå i den gemensamma 
nämndens uppdrag. 

2. Under förutsättning att respektive kommunfullmäktige beslutar enligt förslag ska 
reglemente och samarbetsavtal justeras.  

3. Anmälningsavgift för tillsyn av e-cigaretter och påfyllnadsbehållare får tas ut med 
1 500 kronor från de näringsidkare som försäljer e-cigaretter och påfyllningsbe-
hållare. 
 

Gemensamma nämnden beslutar för egen del 
 

4. Socialförvaltningen i Falu kommun får i uppdrag att skapa riktlinjer och delega-
tionsordning för e-cigaretter och påfyllnadsbehållare. Uppdraget redovisas vid 
gemensamma nämndens sammanträde den 27 september 2017. 

 
Sammanfattning 
Den 17 maj 2017 sa riksdagen ja till regeringens förslag om regler som rör e-cigaretter 
och påfyllnadsbehållare. De nya reglerna anpassar svensk lag till EU:s regler på området. 
Från och med den 1 juli 2017 får Sverige en lagstiftning om e-cigaretter och påfyllnads-
behållare. Det är kommunen som ska göra tillsyn i de butiker där produkterna säljs. Läns-
styrelserna utöver tillsyn inom länet. Kommunerna samt polisen ansvarar lokalt för den 
omedelbara tillsynen.  
Då inga medel för denna tillsyn kommer att flyttas från kommunerna till den gemen-
samma nämnden innebär det inte några negativa ekonomiska konsekvenser för de sju 
ingående kommunerna. Avgift för tillsyn får tas ut enligt 46 § i den nya lagen. Avgiften 
1 500 kronor harmoniserar med vad den som försäljer tobak, folköl och receptfria läke-
medel i dag debiteras.  
 
Beslutet är enligt förvaltningens förslag.  
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-05-23 
________________________________________________________________________ 
 
Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige i Falun, Borlänge, Ludvika, Smedjebacken, Hedemora, Säter och 
Gagnef 
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Falu kommun Utdrag ur protokoll 
Gemensamma nämnden för alkohol,  Sammanträdesdatum 
Tobak och receptfria läkemedel 2017-06-21  2(2) 
 

Postadress  
791 83 FALUN  023-830 00 212000-2221 218-0289 www.falun.se 
 

Besöksadress Telefonväxel 
023-830 00 

Organisationsnummer 
212000-2221 

Bankgiro 
218-0289 

Internet 
www.falun.se 

 

 
 
 
Vid protokollet 
Ann Ayoub 
Sekreterare 
 
Justerat 2017-06-21 Christina Knutsson Margreth Göransdotter 
 Ordförande Justerare 
 
Utdragsbestyrkande: 
 
 
 
Ann Ayoub  
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Falu kommun Tjänsteskrivelse  1 (3) 
Socialförvaltningen         Datum 
     2017-05-23   
                 Diarienummer  
                                                                                                           ATL0048/17 

 
Postadress  
791 83 FALUN  023-830 00 212000-2221 218-0289 www.falun.se 
 

Besöksadress Telefonväxel 
023-830 00 

Organisationsnummer 
212000-2221 

Bankgiro 
218-0289 

Internet 
www.falun.se 

 

Utredare 
Daniel Johansson  
023-830 70  
Daniel.johansson@falun.se 

 
Gemensamma nämnden för alkohol, 
tobak och receptfria läkemedel 
 
 

  
Nytt uppdrag för gemensamma nämnden för alkohol, tobak och 
receptfria läkemedel om tillsyn av e-cigaretter och 
påfyllnadsbehållare samt justering av reglemente och 
samarbetsavtal 
 
Förslag till beslut 
 
Förslag till respektive kommuns fullmäktige:   
       

1. Tillsynen av e-cigaretter och påfyllnadsbehållare ska ingå i den gemensamma 
nämndens uppdrag. 
 

2. Under förutsättning att respektive kommunfullmäktige beslutar enligt förslag 
justeras gemensamma nämndens reglemente och samarbetsavtal. 
 

3. Anmälningsavgift för tillsyn av e-cigaretter och påfyllnadsbehållare får tas ut med 
1 500 kronor från de näringsidkare som försäljer e-cigaretter och påfyllnadsbe-
hållare.  
 

Förslag till gemensamma nämnden 
 

4. Socialförvaltningen i Falu kommun får i uppdrag att skapa riktlinjer och delega-
tionsordning för e-cigaretter och påfyllnadsbehållare. Uppdraget redovisas vid 
Gemensamma nämndens sammanträde den 27 september 2017. 

 
 
 
 
Ylva Renström 
Socialchef 
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Falu kommun Tjänsteskrivelse            2 (3) 
Socialförvaltningen          Datum  

       2017-05-23 
 

Postadress  
791 83 FALUN  023-830 00 212000-2221 218-0289 www.falun.se 
 

Besöksadress Telefonväxel 
023-830 00 

Organisationsnummer 
212000-2221 

Bankgiro 
218-0289 

Internet 
www.falun.se 

 

Sammanfattning 

Bakgrund 
2017-05-17 sa riksdagen ja till regeringens förslag om regler som rör e-cigaretter och på-
fyllningsbehållare. De nya reglerna anpassar svensk lag till EU:s regler på området. Från 
och med den 1 juli 2017 får Sverige en lagstiftning om e-cigaretter och påfyllnads-
behållare. Denna information beskriver några av delarna i lagen som försäljaren behöver 
känna till. Den som säljer e-cigaretter och påfyllnadsbehållare har ett ansvar att anmäla det 
till kommunen. Den ska dessutom ha ett egenkontrollprogram som bland annat ska inne-
hålla kontaktuppgifter till ansvariga personer. E-cigaretter och påfyllnadsbehållare får säl-
jas till personer som fyllt 18 år. Den som lämnar ut produkterna  ska kontrollera att köpa-
ren har fyllt 18 år. Det ska finnas en skylt i butiken som tydligt talar om för de som handlar 
vilken åldersgräns som gäller. Det är förbjudet att marknadsföra e-cigaretter och påfyll-
nadsbehållare. Varje förpackning ska ha en hälsovarning. Förpackningen ska innehålla ett 
informationsblad och en innehållsdeklaration. Saknas något av dessa får försäljaren inte 
sälja produkten. Följs inte lagen kan försäljaren förbjudas att sälja e-cigaretter och påfyll-
nadsbehållare. Det är kommunen som gör tillsyn i de butiker där produkterna säljs. Läns-
styrelserna utövar tillsyn inom länet. Kommunerna samt polisen ansvarar lokalt för den 
omedelbara tillsynen.  
 
 
Utredning  
 
Nuläge 
Den Gemensamma nämnden började sitt arbete 2014-01-01. Nämnden har sitt säte i Falu 
kommun och hör således till Falu kommuns nämndsorganisation. Den Gemensamma 
nämnden har ansvar för de sju ingående kommunernas skyldigheter utifrån alkohollagen, 
tobakslagen samt lag om handel med vissa receptfria läkemedel. Nämndens uppdrag består 
av myndighetsutövning.  
 
 
Förvaltningens roll 
Verksamheten har i dagsläget 4.0 årsarbetare som är anställda på socialförvaltningen och 
dessa handläggare ställs till Gemensamma nämndens förfogande via ATL-kontoret. 
Arbetsledning och administrativt stöd tillhandahålls genom Socialförvaltningen i Falun. 
 
Tillkommer uppdraget gällande tillsyn av e-cigaretter och påfyllnadsbehållare för ATL-
kontoret, kommer detta påverka handläggarna med en ökad arbetsbelastning. Till en början 
främst administrativt. Exempelvis behöver ärendehanteringssystemet OL2 anpassas, nya 
dokument måste skapas, såsom anmälningsblanketter, tillsynsprotokoll, egenkontrollpro-
gram etc. Vid ett senare skede kommer förmodligen uppdraget att påverka tidsaspekten vid 
tillsynsbesöken. Varje försäljare ska få minst ett tillsynsbesök varje år. Vid behov, och för 
de försäljare som bedömts ha en högre risk för att lagen inte följs, ska flera besök genom-
föras. Tillsynen inriktas främst mot att ge råd, stöd och information till näringsidkarna, 
d.v.s. förebyggande tillsyn.  Tillsynsbesöken kommer att ta längre tid på de försäljnings-
ställen där de redan säljer tobak, folköl och receptfria läkemedel. Även helt nya försälj-
ningsställen kommer förmodligen att anmäla försäljning och det går i dagsläget inte att sia 
om hur många försäljningsställen som kommer att anmäla försäljning. En måttstock kan 
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Falu kommun Tjänsteskrivelse            3 (3) 
Socialförvaltningen          Datum  

       2017-05-23 
 

Postadress  
791 83 FALUN  023-830 00 212000-2221 218-0289 www.falun.se 
 

Besöksadress Telefonväxel 
023-830 00 

Organisationsnummer 
212000-2221 

Bankgiro 
218-0289 

Internet 
www.falun.se 

 

ändå vara de befintliga försäljningsställena av tobak, som vid dags datum är 156 stycken i 
ATL-kontorets upptagningsområde. 
 
Trots den ökade arbetsbelastningen, finner förvaltningen att det initialt inte bedöms behöva 
någon personalförstärkning. En utvärdering bör genomföras efter en tid, för att göra en ny 
bedömning om uppdraget ryms inom den befintliga verksamheten. 
 
 
Ekonomiska konsekvenser  
Verksamheten i den Gemensamma nämnden är i dagsläget finansierad via tillstånds- och 
tillsynsavgifter samt verksamhetsbidrag från de olika ingående kommunerna. Eftersom 
inga medel för denna tillsyn kommer att flyttas från kommunerna till den Gemensamma 
nämnden kommer beslutet inte att innebära några negativa ekonomiska konsekvenser för 
de sju ingående kommunerna. På så sätt undviks onödiga fördyringar och man behåller en 
god kostnadseffektivitet.   
 
En kommun får ta ut avgift för sin tillsyn av den som bedriver anmälningspliktig försälj-
ning med e-cigaretter och påfyllnadsbehållare, enligt 46 § i den nya lagen. Förvaltningen 
föreslår att en anmälningsavgift för tillsyn av e-cigaretter och påfyllnadsbehållare får tas ut 
med 1 500 kronor från de näringsidkare som försäljer e-cigaretter och påfyllnadsbehållare. 
Denna avgift harmoniserar med styckepriset för vad i dag ATL-kontoret debiterar de som 
försäljer tobak, folköl och receptfria läkemedel.  
 
 
Bedömning 
Förvaltningen föreslår att tillsynen av e-cigaretter och påfyllnadsbehållare ska ingå i den 
Gemensamma nämndens uppdrag. 
 

Beslutet ska sändas till 
Kommunfullmäktige i Falun, Borlänge, Ludvika, Smedjebacken, 
Hedemora, Säter och Gagnef,  
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SÄTERS KOMMUN KALLELSE 
 Sammanträdesdatum   Blad 

Kommunfullmäktige 2017-09-21 24  
   
 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Kf §  Dnr KS2017/0202 
 
Förslag till ändringar i förbundsordningen för Södra Dalarnas Sam-
ordningsförbund 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

1. Godkänna förslag till nedanstående ändringar i förbundsordningen för Södra 
Dalarnas Samordningsförbund. 

2. Förändringarna i förbundsordningen gäller fr o m 2019-01-01. 
 
Bakgrund och ärendebeskrivning 
Styrelsen för Södra Dalarnas Samordningsförbund föreslår ändringar i förbundsord-
ningen. Medlemmarna vill se över mandatperiodlängder så att de överensstämmer 
mellan samtliga samordningsförbund i Dalarna. I samband med detta har hela för-
bundsordningen setts över. 
 
Den nya förbundsordningen föreslås gälla fr o m 1 januari 2019. 
 
Följande förändringar föreslås: 
§14 Revisorer och revision 
Förtydligad text om den kommun- och landstingsgemensamma revisorn, att det ska 
utses en gemensam revisor och att den utses av kommunfullmäktige i Avesta kom-
mun. Dessutom ändras mandattiden så att en fyraårsperiod börjar 1 januari efter det 
år val till fullmäktige i region och kommuner. 
 
§18 Ersättning till ledamöter, ersättare och revisorer 
Text om ordförandearvode tillförs. Förslag att ordförande har rätt till 5 % av 90 % 
riksdagsledamöternas månadsarvode. 
 
__________ 
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Tjänsteutlåtande 

 

 Postadress Besöksadress Telefon E-postadress  
 Säters Kommun Rådhuset 0225-55 000 (vxl) kommun@sater.se  
 Box 300 Åsgränd 2  Internetadress  
 783 27 Säter Säter  www.sater.se  
 

Datum Diarienummer 
2017-07-28 Dnr KS2017/0202 
 

Förslag till ändringar i förbundsordningen för Södra Dalarnas Samordningsförbund 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

1. Godkänna förslag till nedanstående ändringar i förbundsordningen för Södra Dalarnas 
Samordningsförbund. 

2. Förändringarna i förbundsordningen gäller fr o m 2019-01-01. 

Bakgrund och ärendebeskrivning 
Styrelsen för Södra Dalarnas Samordningsförbund föreslår ändringar i förbundsordningen. Medlemmarna 
vill se över mandatperiodlängder så att de överensstämmer mellan samtliga samordningsförbund i 
Dalarna. I samband med detta har hela förbundsordningen setts över. 
 
Den nya förbundsordningen föreslås gälla fr o m 1 januari 2019. 
 
Följande förändringar föreslås: 
§14 Revisorer och revision 
Förtydligad text om den kommun- och landstingsgemensamma revisorn, att det ska utses en gemensam 
revisor och att den utses av kommunfullmäktige i Avesta kommun. Dessutom ändras mandattiden så att 
en fyrårsperiod börjar 1 januari efter det år val till fullmäktige i region och kommuner. 
 
§18 Ersättning till ledamöter, ersättare och revisorer 
Text om ordförandearvode tillförs. Förslag att ordförande har rätt till 5 % av 90 % riksdagsledamöternas 
månadsarvode. 
 
 
 
 
 
 
Margareta Jakobsson  Malin Karhu Birgersson 
Handläggare  Förvaltningschef 
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Förtext till de ändringar som föreslås i förbundsordningen för Södra Dalarnas 
Samordningsförbund 

 

Bakgrund 

I samband med diskussioner på länsplanet under det årliga länssamrådet 2016 i Dalarna vill 
medlemmarna se över mandatperiodlängder så att de överensstämmer mellan samtliga 
samordningsförbund i Dalarna. I samband med detta har hela förbundsordningen setts över.  

Specifika ändringar 

Följande ändringar föreslås: 

Förtext 
Ny förbundsordning föreslås gälla från 1 januari 2019 

§14 Revisorer och revision 
Förtydligad text om den kommun- och landstingsgemensamma revisorn, att det ska utses en 
gemensam revisor och att den utses av kommunfullmäktige i Avesta kommun. Dessutom ändras 
mandattiden så att en fyrårsperiod börjar 1 januari efter det år val till fullmäktige i region och 
kommuner. 

§18 Ersättning till ledamöter, ersättare och revisorer 
Text om ordförandearvode tillförs. Förslag att ordförande har rätt till 5 % av 90 % 
riksdagsledamöternas månadsarvode. 

 

 

2017-03-17 

Styrelsen för Södra Dalarnas Samordningsförbund 
 

 

Södra Dalarnas Samordningsförbund 
c/o Avesta kommun 
774 81 Avesta 
Tel: 0226-645 648 
Mobil: 0706-38 06 17 
E-post: jonas.wells@avesta.se 
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FÖRBUNDSORDNING FÖR SÖDRA DALARNAS SAMORDNINGSFÖRBUND   

Södra Dalarnas Samordningsförbund har inrättats med stöd av lagen (2003:1210) om finansiell 
samordning av rehabiliteringsinsatser mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, kommun och 
region/landsting.  Denna revidering av förbundsordning gäller från 1 januari 2019 och är antagen av 
landstingsfullmäktige i Landstinget Dalarna 2017-xx-xx, kommunfullmäktige i Avesta 2017-xx-xx, 
kommunfullmäktige i Hedemora 2017-xx-xx, kommunfullmäktige i Säter 2017-xx-xx samt beslut i 
Försäkringskassan 2017-xx-xx och i Arbetsförmedlingen 2017-xx-xx. 

1 § FÖRBUNDETS NAMN 

Förbundets namn är Södra Dalarnas Samordningsförbund.    

2 § FÖRBUNDETS SÄTE  

Förbundets säte är Avesta kommun.     

3 § FÖRBUNDETS MEDLEMMAR  

Medlemmarna i förbundet är:  

Arbetsförmedlingen 
Försäkringskassan 
Landstinget Dalarna 
Avesta Kommun 
Hedemora Kommun 
Säters Kommun   

4 § FÖRBUNDETS ÄNDAMÅL  

Förbundets ändamål är att inom det geografiska området för medlemskommunerna svara för en 
finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, 
Landstinget Dalarna samt Avesta Kommun, Hedemora Kommun och Säters Kommun i syfte att 
underlätta och uppnå en effektiv resursanvändning. Resurserna ska användas för samordnade 
bedömningar och insatser som syftar till att den enskilde ska få eller förbättra sin förmåga att 
förvärvsarbeta.      

5 § STYRELSEN  

Samordningsförbundet ska ledas av en styrelse. Styrelsen ska bestå av sex ledamöter och sex 
ersättare. Varje förbundsmedlem utser en ledamot och en ersättare. Ersättarna har närvaro- och 
yttranderätt. Ledamöter och ersättare väljs för tiden till och med den 31 december 2022. Därefter 
väljs ledamöter och ersättare för fyra år räknat från och med den 1 januari året efter det att val av 
fullmäktige i region och kommuner har ägt rum. Styrelsen utser ordförande och vice ordförande.   
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6 § UPPGIFTER OCH BESLUTANDERÄTT  

Styrelsen är beslutsför när fler än hälften av ledamöterna är närvarande. Vid lika röstetal har 
ordföranden utslagsröst. Ägarna ska samråda innan beslut om budget fattas.   

Förbundet har till uppgift att  

1. besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen  
2. stödja samverkan mellan samverkansparterna  
3. finansiera insatser för individer som behöver samordnade rehabiliteringsinsatser  
4. besluta på vilket sätt de medel som finns för finansiell samordning ska användas  
5. svara för uppföljning och utvärdering av beslutade åtgärder   
6. upprätta budget och årsredovisning för den finansiella samordningen   

Samordningsförbundet får inte besluta i frågor om förmåner eller rättigheter för enskilda eller vidta 
åtgärder i övrigt som innefattar myndighetsutövning eller att tillhandahålla tjänster som är avsedda 
för enskilda.   

7 § PERSONAL  

Förbundsstyrelsen kan utse en tjänsteman som ska leda arbetet inom förbundet enligt styrelsens 
anvisningar.    

8 § INITIATIVRÄTT  

En medlem i förbundet har rätt att väcka ett ärende i förbundsstyrelsen (enligt respektive 
huvudmans beslutsordning).   

9 § SAMRÅD  

Styrelsen ska hålla förbundsmedlemmarna underrättade om den allmänna planläggningen av 
förbundets verksamhet och om frågor av större ekonomisk eller organisatorisk betydelse. Styrelsen 
har rätt att från förbundsmedlemmarna få de yttranden och upplysningarna som behövs för att 
styrelsen ska kunna fullgöra sina uppgifter.    

10 § KUNGÖRELSER   

Förbundets kungörelser, protokoll och andra tillkännagivanden ska anslås på förbundets officiella 
anslagstavla samt på kommunerna Avesta, Hedemora och Säter och på Landstinget Dalarnas 
anslagstavla.    

11 § ANDELAR I TILLGÅNGAR OCH SKULDER SAMT FÖRDELNING AV KOSTNADER  

Medlemmarna har vid varje tidpunkt andel i förbundets tillgångar och skulder i förhållande till vad 
man tillskjutit för att täcka kostnaderna.   

Fördelningen mellan medlemmarna är att Försäkringskassan bidrar med hälften av medlen, 
landstinget med en fjärdedel samt kommunerna Avesta, Hedemora och Säter gemensamt med en 
fjärdedel. Fördelningen mellan kommunerna ska göras utifrån fasta procentantal enligt följande: 

Avesta Kommun 11 % 
Hedemora Kommun   8 % 
Säters Kommun   6 % 
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12 § STYRNING OCH INSYN  

Förbundsstyrelsen ska upprätta delårsuppföljningar med helårsprognos för verksamheten och 
ekonomin som skickas till medlemmarna. Förbundsstyrelsen ska också årligen i samband med 
bokslutet redovisa verksamhetens utfall för medlemmarna. Förbundet får inte ingå borgen och inte 
heller sätta sig i skuld utöver vad som är sedvanliga krediter för verksamheten.   

13 § BUDGET  

Förbundsstyrelsen ska varje år upprätta en plan för förbundets verksamhet och ekonomi för de 
kommande tre åren. För det första av de tre åren ska styrelsen upprätta en preciserad årsbudget. 
Överskott eller underskott överförs till nästa verksamhetsår. Årsbudgeten ska också åtföljas av mål 
för verksamheten.    

Förbundsstyrelsen fastställer senast den 30 november budgeten för nästkommande kalenderår. 
Förbundsstyrelsen ska dessförinnan samråda med förbundsmedlemmarna om budgeten.   

14 § REVISORER OCH REVISION 

Förbundets räkenskaper och årsredovisning samt styrelsens förvaltning ska granskas av en revisor för 
varje förbundsmedlems räkning. För Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen ska 
Försäkringskassan utse en gemensam revisor. Avesta kommun, Hedemora kommun, Säters kommun 
och Landstinget Dalarna ska utse en gemensam revisor och den utses av kommunfullmäktige i Avesta 
kommun. 

Revisorer utses i övrigt i enlighet med bestämmelserna i 25 § FinsamL.   

Revisorer utses för fyra år räknat från och med den 1 januari året efter det att val av fullmäktige i 
region och kommuner har ägt rum. Mandattid för statens revisorer hanteras i särskild ordning. Vid 
revision tillämpas bestämmelserna i 26 § FinsamL. 

15 § UTTRÄDE  

En förbundsmedlem har rätt att efter uppsägning utträda ur förbundet. Uppsägningstiden är tre år.   

Vid en förbundsmedlems utträde upplöses förbundet och medlemmarnas ekonomiska 
mellanhavanden regleras enligt 11 § i denna förbundsordning. Om det efter utträde på den 
kommunala sidan återstår minst en kommun ska upplösning ske endast om det beslutas enligt 16 §.   

16 § LIKVIDATION OCH UPPLÖSNING  

Förbundet kan träda i likvidation om medlemmarna är överens om det eller om en eller flera 
medlemmar utträder ur förbundet. Ett sådant beslut ska alltid föregås av ett samråd mellan 
huvudmännen.   

När förbundet trätt i likvidation ska skulderna betalas och egendomen avyttras. Därefter ska 
kvarvarande tillgångar fördelas enligt principerna i 11 § i denna förbundsordning. Förbundsstyrelsen 
svarar för likvidationen.   

När styrelsen har fullgjort sitt uppdrag ska den avge en slutredovisning för sin förvaltning. Det görs 
genom att styrelsen visar en förvaltningsberättelse över likvidationen i sin helhet som redovisar 
betalning av skulder, försäljning av egendom och skiftet av resterande tillgångar därefter. Till 
berättelsen ska bifogas redovisningshandlingar för hela likvidationen. Förbundet är upplöst när 
förvaltningsberättelsen och redovisningshandlingarna har delgivits medlemmarna.    
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17 § TVISTER  

Tvister mellan förbundet och dess medlemmar ska avgöras vid en allmän domstol i Sverige    

18 § ERSÄTTNING TILL LEDAMÖTER, ERSÄTTARE OCH REVISORER   

Ersättning för arvoden och ersättningar till ordförande, vice ordförande, styrelseledamöter, ersättare 
och revisorer ska följa de ersättningsregler för förtroendevalda som gäller för Landstinget Dalarna. 
Ordförande har rätt till 5 % av 90 % av riksdagsledamöternas månadsarvode. För den revisor som 
Försäkringskassan utser betalas ersättning i särskild ordning.   

19 § ARKIVTILLSYN  

Kommunstyrelsen i Avesta Kommun ansvarar för tillsynen av att samordningsförbundet fullgör sina 
skyldigheter enligt arkivlagen (1990:782).    

20 § FÖRBUNDETS BILDANDE  

Förbundet bildades den 1 januari 2005. Förbundet har utvidgats den 1 april 2015. 
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SÄTERS KOMMUN KALLELSE 
 Sammanträdesdatum   Blad 

Kommunfullmäktige 2017-09-21 25  
   
 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Kf §  Dnr KS2017/0322 
 
Mobilitetsstöd som komplement till färdtjänst 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta avstå från införande av mobi-
litetsstöd som komplement till färdtjänst i Säters kommun.. 
 
Bakgrund och Ärendebeskrivning 
Lagen om mobilitetsstöd som komplement till färdtjänst är en frivillig möjlighet för 
kommuner att införa ekonomiskt stöd för anskaffning och anpassning av ett motor-
fordon till personer med funktionsnedsättning. Lagen började gälla 1 juli 2014. 
 
Säters kommun har fått en ansökan om mobilitetsstöd och kommunstyrelsen beslu-
tade vid det tillfället att avslå ansökan med hänvisning till att för att kunna fatta ett 
sådans beslut ska det finnas ett princip beslut av kommunfullmäktige. Således är det 
kommunfullmäktige som fattar beslut om att mobilitetsstöd ska införas. 
 
Kommunstyrelsen gav kommunchefen i uppdrag att utreda möjligheten att införa 
mobilitetsstöd. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2017-02-21 uppdra till so-
cialnämnden och samhällsbyggnadsnämnden att ta ställning till om det har positiva 
effekter i andra verksamheter om Säters kommun erbjuder mobilitetsstöd  
 
Samhällsbyggnadsnämnden och socialnämnden uppger i respektive yttrande att det 
ur respektive nämnds perspektiv inte ser direkta/positiva effekter att erbjuda mobili-
tetsstöd. 
 
Underlag till beslut: 
Yttrande från samhällsbyggnadsnämnden, 2017-05-17, § 50 
Yttrande från socialnämnden, 2017-05-11., § 72 
 
__________ 
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Tjänsteutlåtande 

 

 Postadress Besöksadress Telefon E-postadress  
 Säters Kommun Rådhuset 0225-55 000 (vxl) nämnd@sater.se  
 Box 300 Åsgränd 2  Internetadress  
 783 27 Säter Säter  www.sater.se  

 

SÄTERS KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

Datum Diarienummer 
2017-06-13 Dnr KS2016/0322 

 

Mobilitetsstöd som komplement till färdtjänst 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta avstå från införande av 
mobilitetsstöd som komplement till färdtjänst i Säters kommun.. 
 
Bakgrund och Ärendebeskrivning 
Lagen om mobilitetsstöd som komplement till färdtjänst är en frivillig möjlighet för 
kommuner att införa ekonomiskt stöd för anskaffning och anpassning av ett 
motorfordon till personer med funktionsnedsättning. Lagen började gälla 1 juli 2014. 
 
Säters kommun har fått en ansökan om mobilitetsstöd och kommunstyrelsen 
beslutade vid det tillfället att avslå ansökan med hänvisning till att för att kunna fatta 
ett sådans beslut ska det finnas ett princip beslut av kommunfullmäktige. Således är 
det kommunfullmäktige som fattar beslut om att mobilitetsstöd ska införas. 
 
Kommunstyrelsen gav kommunchefen i uppdrag att utreda möjligheten att införa 
mobilitetsstöd. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2017-02-21 uppdra till 
socialnämnden och samhällsbyggnadsnämnden att ta ställning till om det har positiva 
effekter i andra verksamheter om Säters kommun erbjuder mobilitetsstöd  
 
Samhällsbyggnadsnämnden och socialnämnden uppger i respektive yttrande att det ur 
nämndernas perspektiv inte ser direkta/positiva effekter att erbjuda mobilitetsstöd. 
 
 
Underlag till beslut: 
Yttrande från samhällsbyggnadsnämnden, 2017-05-17, § 50 
Yttrande från socialnämnden, 2017-05-11., § 72 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Margareta Jakobsson  Malin Karhu-Birgersson 
Handläggare  Förvaltningschef 
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SÄTERS KOMMUN 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-05-11 
Blad 

14 
 

Justerande signaturer Utdragsbestyrkande 

 

Sn § 72    Diarienummer: Sn2017/0050 
 
 
Remiss avseende mobilitetsstöd  

Socialnämndens beslut 

Tjänstemannaskrivelsen antas som nämndens egen och översänds till kommunstyrelsens arbets-
utskott. 
______ 
 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att uppdra till socialförvaltningen att ta ställning 
till om det har positiva effekter i andra verksamheter om Säters kommun erbjuder mobilitets-
stöd. 
 
Yttrande 
Paula Jäverdal, förvaltningschef, beskriver i sitt yttrande förvaltningens ståndpunkt: 

Mobilitetsstöd är ett komplement till färdtjänst som socialnämnden inte handlägger utan 
detta utreds och beslutas av Region Dalarna. Förvaltningen kan inte se några positiva 
effekter i verksamheterna av att erbjuda mobilitetsstöd. Det kan dock finnas positiva 
effekter för enskilda kommuninvånare som är i behov av detta men socialförvalt-
ningen har inte någon direkt kännedom om dessa personer. 

 
Bakgrund 
Kommunstyrelsen har gett kommunchefen i uppdrag att utreda frågan om mobilitetsstöd. 
Lag (2014:132), om mobilitetsstöd som komplement till färdtjänst, är en lag som ger kommu-
nerna möjlighet att som ett komplement till färdtjänst lämna ekonomiskt stöd för anskaffning 
och anpassning av ett motorfordon till en person med funktionsnedsättning (mobilitetsstöd), för 
att öka hans eller hennes möjligheter att förflytta sig. 
 
Mobilitetsstöd innebär att den som har rätt till färdtjänst kan få ekonomiskt bidrag för funkt-
ioner vid köp av ny bil eller för att göra anpassningar på sin befintliga bil. 
Vid en sökning av kommunernas hemsidor har tjugotre olika kommuner identifierats. 
Av dessa kommuner erbjuder två kommuner mobilitetsstöd. Av samtliga dalakommuner har 
endast Falun beslutat att erbjuda mobilitetsstöd. 
 
Säters kommun har fått en ansökan om mobilitetsstöd och kommunstyrelsen beslutade vid det 
tillfället att avslå ansökan med hänvisning till att för att kunna fatta ett sådans beslut ska det fin-
nas ett princip beslut av kommunfullmäktige 
 
Underlag till beslut 
Tjänstemannayttrande 
Remiss om mobilitetsstöd 
 
Delges 
Kommunstyrelsens arbetsutskott  
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Tjänsteutlåtande 

 

 Postadress Besöksadress Telefon E-postadress  
 Säters Kommun Rådhuset 0225-55 000 (vxl) socialnamnden@sater.se  
 Box 300 Åsgränd 2  Internetadress  
 783 27 Säter Säter  www.sater.se  
 

SÄTERS KOMMUN 
SOCIALNÄMNDEN 

Datum Diarienummer 
2017-04-19 SN2017/0050 
 

Mobilitetsstöd 

Förslag till beslut 
Tjänstemannaskrivelsen antas som nämndens egen och översänds till kommunstyrelsens arbetsutskott. 

Förvaltningens ståndpunkt 
Mobilitetsstöd är ett komplement till färdtjänst som socialnämnden inte handlägger utan detta utreds och 
beslutas av Region Dalarna. Förvaltningen kan inte se några positiva effekter i verksamheterna av att 
erbjuda mobilitetsstöd. Det kan dock finnas positiva effekter för enskilda kommuninvånare som är i 
behov av detta men socialförvaltningen har inte någon direkt kännedom om dessa personer. 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade att ge socialnämnden och samhällsbyggnadsnämnden i 
uppdrag att ska ta ställning till om det har positiva effekter i andra verksamheter om Säters kommun 
erbjuder mobilitetsstöd.  

Bakgrund 
Lag (2014:132) om mobilitetsstöd som komplement till färdtjänst, är en lag som ger kommunerna 
möjlighet att som ett komplement till färdtjänst lämna ekonomiskt stöd för anskaffning och anpassning av 
ett motorfordon till en person med funktionsnedsättning för att öka hans heller hennes möjligheter att 
förflytta sig. Stödet ska användas till att köpa och behovsanpassa en bil eller annat motorfordon. Stödet 
kallas mobilitetsstöd och ska vara ett komplement till färdtjänsten. Det riktar sig till personer som helt 
eller delvis kan och vill åka med eget fordon istället för med färdtjänst. Personer med 
funktionsnedsättning som har tillstånd till färdtjänst men som inte har rätt till bilstöd genom 
Försäkringskassan ska kunna få stödet. 
 
Säters kommun har fått en ansökan om mobilitetstöd och kommunstyrelsen beslutade vid det tillfället att 
avslå ansökan med hänvisning till att det sakandes principbeslut om mobilitetsstöd av 
kommunfullmäktige.   

 

Camilla Ånnemark  Paula Jäverdal 
Handläggare  Förvaltningschef 
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SÄTERS KOMMUN 

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott  
(Sbn Au) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-05-17 
Blad 

7 

 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

Sbn Au § 50  Diarienummer: SBN2017/0337 
 
 
Remiss om mobilitetsstöd 

Beslut  
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott beslutar att yttra sig enligt ställt förslag. 
______ 
 
 
Yttrande  

”Utifrån Samhällsbyggnadsnämndens perspektiv ses inga direkta effekter 
av att Säters kommun erbjuder mobilitetsstöd. Den sökande måste vara 
beviljad färdtjänst, ett beslut som tas av Region Dalarna, för att i sin tur 
kunna ansöka om och erbjudas Mobilitetsstöd. Rent generellt ska det sägas 
att i vissa fall kan mobilitetsstöd vara en bra lösning, exempelvis om den 
sökande reser långa sträckor med färdtjänst och kostnaden för kommunen 
är hög. Detta är dock något som måste utredas i samband med varje en-
skild ansökan. Det ska dock påpekas att en person som beviljats mobili-
tetsstöd bibehåller sin möjlighet att resa med ordinarie färdtjänst vilket in-
nebär att Säters kommun riskerar att bära såväl kostnader för mobilitets-
stöd som för färdtjänst. Slutligen ska det påtalas att Samhällsbyggnads-
nämnden ej har medel i befintlig budget för att finansiera mobilitetsstöd. 
Om kommunen väljer att erbjuda möjligheten måste också medel tillföras i 
budget.  
Samhällsbyggnadsnämnden bedömer att ansvaret för prövning av mobili-
tetsstöd inte ligger i samhällsbyggnadsnämndens uppdrag.”  

 
Ärendebeskrivning  
Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat remittera frågan om Mobilitetsstöd till 
Socialnämnden och Samhällsbyggnadsnämnden. Remissen syftar till att få svar på frå-
gan om det går att se effekter i dessa verksamheter av att erbjuda Mobilitetsstöd.  
 
 
Underlag till beslut 
Remiss om mobilitetsstöd 
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SÄTERS KOMMUN KALLELSE 
 Sammanträdesdatum   Blad 

Kommunfullmäktige 2017-09-21 26  
   
 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Kf §  Dnr KS2015/0253 
 
Program för uppföljning och insyn 
 
Beslut: 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta anta Program för uppföljning 
och insyn i verksamhet som utförs av privata utförare.  
 
Ärendebeskrivning: 
Fullmäktige ska inför varje mandatperiod anta ett program med mål och riktlinjer för 
privata utförare som driver verksamhet på uppdrag av kommuner, landsting och reg-
ioner. Syftet är att kontrollen och insynen ska bli bättre. SKL har tagit fram ett stöd-
material för programarbetet. Programmet ska innehålla följande: 
 
Mål och riktlinjer för kommunala angelägenheter som utförs av privata utförare, 
Information om hur fullmäktiges mål och riktlinjer samt övriga föreskrifter på områ-
det ska följas upp, 
Och hur allmänhetens insyn ska tillgodoses 
 
Kommunfullmäktiges presidium gav 2015-10-01 kommunchefen i uppdrag att ta 
fram förslag till program för uppföljning och insyn i verksamhet som utförs av pri-
vata utförare. Ett förslag presenterades i kommunstyrelsen 2016-08-30 som beslutade 
att återremittera programmet för att komplettera med en utökad omvärldsanalys. 
 
Fullmäktigeprogrammet har tagits fram med hjälp av SKLs stödmaterial, skrifterna 
Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare, 
Kvalitetssäkrad välfärd: förhindra fusk och oegentligheter, och Kvalitetssäkrad väl-
färd: förutsättningar för uppföljning. Information har även inhämtats vid SKLs kon-
ferens i ämnet.  Ytterligare omvärldsbevakning har gjorts genom att exempel har in-
hämtats från andra kommuner. Inspiration till detta förslag har särskilt hämtats från 
Österåkers, Eskilstunas samt Moras kommun. 
 
Efter att ha inhämtat synpunkter från kommunstyrelsens tidigare sammanträde har 
några mindre justeringar gjorts i programmet: programmets syfte har förtydligats. 
Även det lagstöd med vilket programmet stödjer sig på har förtydligats. Beskriv-
ningen av processen med kravarbetet har förenklats 
 
Datum för återrapportering 
Programmet för uppföljning och insyn ska vid varje mandatperiod antas. 
 
__________ 
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Tjänsteutlåtande 

Postadress Besöksadress Telefon E-postadress
Säters Kommun Rådhuset 0225-55 000 (vxl) kommun@sater.se
Box 300 Åsgränd 2 Internetadress 
783 27 Säter Säter www.sater.se 

SÄTERS KOMMUN 

Datum Diarienummer 
KS2015/0253 

 

2017-08-17 

Program för uppföljning och insyn 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut är att Program för uppföljning och insyn i verksamhet som utförs av 
privata utförare antas. 

Ärendebeskrivning 
 Fullmäktige ska inför varje mandatperiod anta ett program med mål och riktlinjer för privata utförare som 
driver verksamhet på uppdrag av kommuner, landsting och regioner. Syftet är att kontrollen och insynen 
ska bli bättre. SKL har tagit fram ett stödmaterial för programarbetet. Programmet ska innehålla följande: 

Mål och riktlinjer för kommunala angelägenheter som utförs av privata utförare, 
Information om hur fullmäktiges mål och riktlinjer samt övriga föreskrifter på området ska följas upp, 
Och hur allmänhetens insyn ska tillgodoses 

Kommunfullmäktiges presidium gav 2015-10-01 kommunchefen i uppdrag att ta fram förslag till program 
för uppföljning och insyn i verksamhet som utförs av privata utförare. Ett förslag presenterades i 
kommunstyrelsen 2016-08-30 som beslutade att återremittera programmet för att komplettera med en 
utökad omvärldsanalys. 

Fullmäktigeprogrammet har tagits fram med hjälp av SKLs stödmaterial, skrifterna Program för uppföljning 
och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare, Kvalitetssäkrad välfärd: förhindra fusk och oegentligheter, och 
Kvalitetssäkrad välfärd: förutsättningar för uppföljning. Information har även inhämtats vid SKLs konferens i 
ämnet.  Ytterligare omvärldsbevakning har gjorts genom att exempel har inhämtats från andra kommuner. 
Inspiration till detta förslag har särskilt hämtats från Österåkers, Eskilstunas samt Moras kommun. 

Efter att ha inhämtat synpunkter från kommunstyrelsens tidigare sammanträde har några mindre 
justeringar gjorts i programmet: programmets syfte har förtydligats. Även det lagstöd med vilket 
programmet stödjer sig på har förtydligats. Beskrivningen av processen med kravarbetet har förenklats.  
Denna tjänsteskrivelse beskriver även den omvärldsbevakning som har gjorts i framtagande av detta 
program, vilket har efterfrågats av kommunstyrelsen. 

Datum för återrapportering 
Programmet för uppföljning och insyn ska vid varje mandatperiod antas. 

Malin Karhu Birgersson 

 

Förvaltningschef 
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Program för uppföljning och insyn 
i verksamhet som utförs av privata utförare 

SÄTERS KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

 

2016-10-26 
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Syfte 
Vår grundlagstiftning ger alla svenska medborgare rätten till insyn i offentlig verksamhet. Då 
alltfler arbetsuppgifter läggs ut på entreprenad till privata aktörer har medborgares insyn 
försvårats och vem som har varit ytterst ansvarig för verksamhetsområdet gentemot sina 
medborgare har varit otydligt. För att komma till rätta med detta ändrades kommunallagen så att 
kommunen nu har en skyldighet att kontrollera, samt möjliggöra insyn i, den verksamhet som 
lämnas över till en privat utförare. Medborgare ska kunna förvänta sig att kvaliteten på utförandet 
av arbetsuppgifter eller verksamhetsområden är densamma oavsett om den utförs av en privat 
aktör eller drivs av kommunen själv. 
 
Kommuner får enligt kommunallagen lämna över verksamhet till privata utförare. Men för att 
möjliggöra insyn ska kommunfullmäktige, enligt 3 kap.19b § kommunallagen, för varje 
mandatperiod anta ett program med mål och riktlinjer för verksamheter som utförs av privata 
utförare. Syftet med detta program är att lyfta frågorna om uppföljning och insyn till en strategisk 
nivå för att fastställa omfattning, struktur och ansvar. 

Programmets omfattning 
Enligt 3 kap. 19§§ kommunallagen ska fullmäktiges program omfatta följande punkter: 
 
Kommunen ska 

• kontrollera och följa upp verksamhet som enligt avtal drivs av en privat utförare, och 
detta arbete ska vara strategiskt och systematiskt 

• genom avtal tillförsäkra information som gör det möjligt för allmänheten att få insyn  
• se till att kommunala företag ger allmänheten insyn i verksamhet som de lämnar till 

privata utförare 
• tillgodose en informationsskyldighet då enskilda personer kan välja mellan olika utförare 

 
 
Programmet omfattar all verksamhet som Säters kommun, samt kommunensbolag, upphandlar, 
inom alla verksamhetsområden, som tydligt riktar sig till och rör kommunens medborgare. Det 
kan handla om såväl hela verksamheter (till exempel särskilda boenden för äldre), som delar av en 
verksamhet med stor betydelse för medborgaren/brukaren (till exempel måltidsverksamhet och 
städning i skolan). 
 
Programmet gäller för avtal med privata utförare som ingås efter att programmet har fastställts i 
kommunfullmäktige. Programmet får inte genomslag på gällande avtalsrelationer, där villkoren 
redan är reglerade. 
 

Definitioner 
Privat utförare definieras i kommunallagen som en juridisk person eller enskild individ som har 
hand om vården av en kommunal angelägenhet. Begreppet privat utförare har ersatt det som 
förut kallades kommunala entreprenader. Det kan handla om olika företagsformer som 
aktiebolag, stiftelser, ekonomiska föreningar, enskilda firmor, idébundna organisationer osv.  
 
Formellt överlämnas verksamheten efter en offentlig upphandling, främst enligt lagen om 
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offentlig upphandling (LOU), lagen om upphandling inom områdena vatten, energi och 
transporter (LUF) eller ett valfrihetssystem enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) samt genom 
att avtal tecknas mellan parterna.  
 
Fristående skolor och förskolor definieras alltså inte som en privat utförare och omfattas därför 
inte av detta program. Inte heller kommunala företag inkluderas i denna definition men ska ändå, 
enligt kommunallagen, omfattas av detta program.  
 

Mål och riktlinjer 
Kommunfullmäktige har fastställt inriktningsmål som gäller för kommunens samtliga 
verksamheter. Även de kommunala verksamheter som drivs i privat regi, på uppdrag av 
kommunen, ska verka för Säters bästa och arbeta för samma mål. 
 
Kommunfullmäktige beslutade att de strategiska målen för mandatperioden 2015-2018 är: 
 

• Bostäder. Utbudet av bostäder ska öka med 200 under mandatperioden. 
• Arbetstillfällen. I snitt sju nya företag per 1000 invånare ska startas varje år. Antalet 

sysselsatta ska öka med i snitt 40/år. 
• Skola. Säters kommun ska tillhöra de femtio bästa kommunerna i Sverige i SKL:S öppna 

jämförelser i grundskolan på – genomsnittligt meritvärde åk 9, - andel elever som har 
klarat alla delprov i ämnesproven i åk 3 och åk 6. 

• Miljömål. Säters kommun ska vara hållbart ur ett miljöperspektiv. Kommunens egna 
verksamheter skall bidra till ökad miljömedvetenhet i den egna organisationen samt bidra 
till en ökad miljömedvetenhet i hela kommunen. 

Ett Miljöbokslut redovisas varje år med start vid 2016 års bokslut. 
Plan för fortsatt miljöarbete samt mätbara mål tas fram efter att första bokslutet 

redovisas. 
 
Kraven som ställs på den privata utföraren ska stå i rimlig proportion till verksamhetsområdets 
allmänintresse. Ju mer beroende invånarna är av verksamheten desto större är kravet på 
uppföljning och kontroll, samt att identifiera vilka risker som finns.  
 
Kontroll- och uppföljningsarbete av verksamhet som bedrivs av privata utförare ska utformas på 
liknande sätt som för verksamhet i egen regi. 
 

Ansvar 
Den nämnd, eller kommunalt bolag, som ansvarar för det verksamhetsområde som ska överlåtas 
till en privat utförare är ansvarig för att ta fram de krav som ska ställas i upphandlingen, ta fram 
en plan för uppföljning, genomföra uppföljning samt återrapportera resultatet i enlighet med 
detta program.  
 

Kravarbetet 
För upphandlad verksamhet är styrmedlen begränsade eftersom förutsättningarna måste 
formuleras i förfrågningsunderlag och avtal. Det är därför av stor vikt att en analys genomförs i 
samband med ett beslut om att överlåta kommunal verksamhet på privata utförare.  
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I kravarbetet ska man beakta utförarens behov av att inte utlämna information som kan leda till 
ekonomisk skada för företaget, sk företagshemligheter. Av hänsyn till den privata utföraren begär 
man endast att få tillgång till den information man kan motivera att Säters kommun, eller 
allmänheten, har behov av att få insyn i.  

I kravarbetet ska man ta hänsyn till kostnaden för ökade kontrollfunktioner. Har 
verksamhetsområdet liten betydelse för medborgaren är det inte heller ekonomiskt befogat att 
ställa omfattande krav på utföraren. 

De krav som ställs på den privata utföraren ska tas fram utifrån de tre perspektiven nämnda 
nedan, som enligt 6 kap. 7§ kommunallagen även ställs på ansvariga nämnder:  

• att verksamhet bedrivs enligt de mål, riktlinjer, och föreskrifter som finns
• att den interna kontrollen är tillräcklig
• att verksamheten i övrigt bedrivs på ett tillfredsställande sätt

Krav på att verksamhet bedrivs enligt mål, lagar, förordningar och föreskrifter 
Politisk vision och framtagna mål omvandlas här till krav för det specifika verksamhetsområdet. 
Kraven ska konkret ange hur måluppfyllelsen ska mätas. Detta kan innebära krav på t ex 
kvalitetsindikatorer, om sådana används i verksamheten. 

Krav på dokumentation som visar att privata utförare uppfyller lagar och föreskrifter. Detta 
varierar alltså beroende på lagstiftning inom verksamhetsområdet, samt eventuella föreskrifter 
från normgivande myndigheter. 

Krav på information om ägarförhållanden ska ställas. 

Krav på bevis om att den privata utförarens ekonomi är i sin ordning ska ställas. 

Krav kan även ställas på miljö-, integrations- och jämställdhetsarbete. 

Krav på att den interna kontrollen är tillräcklig 
Krav på information om den privata utförarens modell för kvalitetsarbete, i t ex ett 
ledningssystem, kan ställas om det anses vara av stor vikt. Ta hänsyn till att dessa dokument inom 
vissa verksamhetsområden kan utgöra sk. företagshemligheter.  

Information om den privata utförarens riskanalyser för vissa arbetsmoment, samt 
avvikelsehantering, kan beroende på verksamhetsområdet betydelse för medborgaren ställas som 
krav.  

Krav på att verksamheten i övrigt bedrivs på ett tillfredsställande sätt 
Krav på övrig information som visar på kvaliteten på utförandet kan ställas, såsom t ex 
information om inkomna klagomål och synpunkter. 

Krav på dokumentation ska, om det bedöms finnas ett behov, kunna presenteras som underlag 
till utvecklingsarbete. 
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Följa upp och återrapportera 
Respektive nämnd ska följa upp och kontrollera verksamheten för att säkra leverans enligt avtal, 
för att förutse och upptäcka avvikelser samt för att möjliggöra allmänhetens insyn. Efterlevnad av 
programmet står under kommunstyrelsens uppsikt, liksom genom kommunrevisorernas 
granskning. 

Interna rutiner, system och kompetens 
Interna rutiner för kontroll, inom Säters kommun, ska vara tydliga med utpekade ansvarsroller, 
för fakturahantering samt övriga kontrollfunktioner som bedöms vara viktiga. Om det bedöms 
finnas en risk med att samma personer innehar samma kontrolluppdrag under en längre tid ska 
det stå med i rutinen hur detta ska hanteras. 
 
Verksamhetssystem ska, där det är tillämpligt, utformas så att de innehar de funktioner som är 
nödvändiga för att utföra kontroll. 
 
De som är ansvariga för kontrollen ska få den utbildning som krävs för att utföra sitt uppdrag. 
 
Alla komplexa avtal ska granskas av personer med specialkompetens inom verksamhetsområdet, 
innan undertecknande, för att förebygga otydligheter som kan leda till felaktigheter i fakturering. 
 

Former för uppföljning 
Alla avtal ska följas upp med jämna intervaller under avtalsperioden. Hur ofta ska framgå i 
nämndens plan för uppföljning, som tas fram i samband med kravarbetet.  
 
Beroende på vikten av arbetsuppgifterna och den betydelse de har för medborgare kan det även 
behövas göras mer riktad insyn/uppföljning.  
 
Former för uppföljning som kan bli aktuella för det specifika verksamhetsområdet ska framgå av 
avtalet med den privata utföraren. 
 
Vad Hur Kommentar 
Regelbunden 
insyn/uppföljning 

Kontrollera att 
verksamheten arbetar utifrån 
avtal, överenskommelser, 
lagar och regler 

Kommunen har insynsrätt i 
fristående skolor belägna inom 
kommunen. Kommunen har 
därigenom rätt att hålla sig 
informerad om den fristående 
skolans verksamhet, däremot inte 
att göra påpekanden eller utfärda 
förelägganden. Den rätten är 
förbehållen Skolinspektionen. 
 
Uppföljning görs av kommunen 
utifrån 
uppdrag/avtal/överenskommelser, 
lagar och regler. 

Riktad insyn/uppföljning Oanmälda besök 
 
Dialog om fokusområden 
 

Riktad insyn/uppföljning görs på 
förekommen anledning utifrån 
behov av att granska en specifik 
fråga eller efter ett inkommet 
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Ge en översiktlig bild av 
förhållandena på 
ett stort antal verksamheter 

klagomål. 

Individuppföljning Kontroll av att enskild som 
får någon insats från 
kommunen får rätt stöd i 
överensstämmelse 
med eventuella beslut 
samt att uppdraget 
genomförs enligt 
avtal. 

Utövas av handläggare inom 
respektive verksamhet 

 

Former för återrapportering 
Redovisning för uppföljning av hur en privat utförare utför avtalade arbetsuppgifter ska 
återrapporteras i årsredovisningen. 
 

Öppenhet och insyn 
Privata utförare omfattas inte av offentlighetslagstiftningen men Säters kommun eftersträvar att 
det ska finnas insyn i all verksamhetsområden, oavsett utförare. Det ska tydligt framgå av Säters 
kommuns hemsida vart man ska vända sig för att få information om verksamheten, samt ta del av 
de dokument som nämnden säkerställt genom avtal. 
 
Informationen ska även kunna presenteras på saklig, relevant, jämförbar och lättillgänglig sätt, så 
att medborgaren ska kunna jämföra de privata utförarnas kvalitet. 
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