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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Kf §  Dnr KS2017/0368 
 
Nytt medborgarförslag om att förbättra tillgängligheten för besökare i 
Säterdalen 
 
Ärendebeskrivning: 
Ett medborgarförslag om att förbättra tillgängligheten för besökare i Säterdalen läm-
nas in till kommunfullmäktiges sammanträde 2017-11-30 av Bengt Swenson, Säter. 
 
Medborgarens förslag 
Förbättra tillgängligheten för besökare i Säterdalen genom att: 

- Vägen från Norrtull ner i Säterdalen som heter Bruksvägen framförallt för-
bättras, då den är i ett dåligt skick, samt skyltas som en gångväg både nere i 
dalen vid ”Kungastenen” och uppe vid Norrtull. 

- Den parkering som finns mellan kyrkogården och Bruksvägen vid Nortull 
förses med skyltning om att parkering är tillåten, den används nu av besökare 
som vill gå ner i dalen. 

- Det även skylta som gångväg där Dalstigen går ner mot Säterdalen.  (Dals-
tigen ansluter till Bruksvägen vid Kvarnbron) 

Dessa föreslagna åtgärder bör vara utförda inför sommarsäsongen 2018. 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Kf §  Dnr KS2017/0392 
 
Nytt medborgarförslag om rastplats på Bispbergs klack 
 
Ärendebeskrivning: 
Ett medborgarförslag om att förbättra om en rastplats på Bispbergs klack lämnas in 
till kommunfullmäktiges sammanträde 2017-11-30 av Bengt Eklund, Säter. 
 
Medborgarens förslag 
Att kommunen tillsammans med markägaren (Stora ?) anordnar an rastplats där med 
slogbod och eldstad och ansluter den med Gröna vandringsleden (ca 150 m stig). 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Kf § Dnr KS2017/0375 
 
Ny motion om att införa avgiftsfri Kulturskola 
 
 
Ärendebeskrivning 
En motion om att införa avgiftsfri Kulturskola lämnas in till kommunfullmäktiges 
sammanträde 2017-11-30 av Vänsterpartiet. 
 
Motionärens förslag 

- Att undervisningen i Kulturskolan skall vara avgiftsfri för alla barn 
- Att Kulturskolan erbjuder avgiftsfri tillgång till instrument 
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Motion till Kommunfullmäktige 

Inför avgiftsfri Kulturskola! 
 
I Säters kommun finns visionen att alla barn under sin uppväxt skall få samma möjligheter till att 
utvecklas, uppleva och få möjlighet till skapande verksamhet. Kulturskolan erbjuder idag frivillig 
undervisning i musik, teater, dans och bild. Kommunen tar ut en avgift för undervisningen samt 
avgift för att hyra instrument. En förutsättning för att ett barn skall få möjlighet att delta i 
Kulturskolan är att barnets familj har de ekonomiska förutsättningarna som krävs. Detta är med 
andra ord en klassfråga som utestänger vissa barns möjligheter till deltagande. 
 
Enligt Kulturskolerådets årliga rapport är Kulturskolan gratis i 16 kommuner, t ex Boden, 
Bräcke, Strömsund, Orsa mfl. 
I Orsa kommun är Kulturskolan helt gratis. 
I Västerbergsslagens Kulturskola som innefattar Smedjebacken och Ludvika beslut 
Kommunfullmäktige att sänka terminsavgiften från 400: - till 100: - . Instrumenthyran har efter 
en ansökan från Kulturrådet kunna slopats helt. Ett barn från Västerbergslagen har med andra ord 
en total avgift på 100: -. 
 
Till Vänsterpartiets grundvärdringar hör att kultur inte är en lyx. Den är en av människans 
djupaste behov, nödvändig för att få oss att skratta, gråta och tänka efter. Kultur är till för alla, 
inte bara några få. Det ska vara lätt att utöva och uppleva kultur. De icke-kommersiella 
mötesplatser där vem som helst kan utöva och möta kultur måste bli fler.  
 
Kultur är läkande, hälsosamt och en grundförutsättning för vår förmåga att forma ett rikt liv. 
  
Vänsterpartiet yrkar på:   
- Att undervisningen i Kulturskolan skall vara avgiftsfri för alla barn. 
- Att Kulturskolan erbjuder avgiftsfri tillgång till instrument. 

Vänsterpartiet Säter 

För Vänsterpartiets räkning 
 
Lena Stigsdotter  Sten – Olof Eklund  Fia Wikström 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Kf § Dnr KS2017/0374 
 
Ny motion inför fysisk rörelse varje dag i skolan 
 
Ärendebeskrivning 
En motion om att införa fysisk rörelse varje dag i skolan ämnas in till kommunfull-
mäktiges sammanträde 2017-11-30 av Vänsterpartiet. 
 
Motionärens förslag 
Att rörelse i form av ett till två pass införs varje dag i grundskolan. 
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Motion till Kommunfullmäktige 

Inför fysisk rörelse varje dag i skolan! 
 
I Säters kommun finns visionen att alla barn skall ha tillgång till en jämlik skola. 
Skolan skall bedriva ett systematiskt hälsofrämjande arbete samt: 

- ge varje elev möjlighet till att utvecklas så långt som är möjligt enligt undervisningens 
mål. 

- Undanröja hinder för lärande, utveckling och hälsa. 
- Utreda och förebygga orsaker till inlärningsproblem och ohälsa. 
- Bidra med åtgärder och anpassning för varje elevs behov av särskild anpassning och stöd. 

 
Modern forskning visar att fysisk aktivitet har i det närmaste ofattbara effekter på vår hjärna och 
kognitiva funktioner. Anders Hansen, leg läkare från Karolinska institutet och överläkare i 
psykiatri forskar på området och har skrivit böcker och artiklar. 
Träning påverkar koncentrationen, minnet, sömnen, kreativitet och stresstålighet, personlighet 
och intelligens. Vi tänker snabbare, bättre och blir mer stresståliga. 
 
Vänsterpartiet anser att skolan skall lägga grunden för ett liv med möjligheter och att den jämlika 
skolan därmed måste återupprättas. Kunskap är makt och alla barn måste få stöd att tillgodogöra 
sig kunskap. Som grund för ett demokratiskt samhälle är upplysta medborgare. Barnen mår bättre 
av att resurser sätts in tidigt i skolgången. Skolan skall vara sammanhållande och integrerad. 
 
Träning stärker koncentrationen för barn och verkar särskilt effektiv för barn med ADHD. 
Träning är en färskvara och effekten märks tydligast inom tre  timmar. Rörelse varje dag i skolan 
skapar därmed en mer jämlik skola, med god effekt för alla och störst effekt för dem som behöver 
det bäst. 
Rörelsen kan ske som inledning på skoldagen och rörelse bör även finnas mitt på dagen. Det 
räcker med kortare pass och kräver inte svett och byte av kläderna. 
Rörelse tillsammans befrämjar även grupprocessen och gemenskap. 
 
Vänsterpartiet yrkar på:   
- Att rörelse i form av ett till två pass införs varje dag i grundskolan. 

Vänsterpartiet Säter 

För Vänsterpartiets räkning 
 
Fia Wikström                              Lena Stigsdotter       Sten – Olof Eklund  
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

Kf §  Dnr KS2017/0334 
 
Kommunal skattesats för 2018 
 
Beslut: 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige beslutar fastställa skattesatsen för 
2018 till 22,32, vilket ’är en sänkning jämfört med 2017 på 0,47. Beslutet gäller under 
förutsättning att regeringen godkänner landstingets och kommunernas skatteväx-
lingsbegäran och därmed ny länsvis skattesats för landstinget och kommunerna från 
och med den 1 januari 2018. 
 
Bakgrund och ärendebeskrivning 
Kommunallagen 8 kap 9 § föreskriver att kommunfullmäktige ska fastställa skattesat-
sen för nästkommande år senast före november månads utgång.  
 
Säters kommun har för 2017 fastställt skattesatsen till 22.79. 2018 kommer en skatte-
växling om 0,47 ske mellan Dalarnas kommuner och Landstinget Dalarna för att fi-
nansiera en omfördelning av huvudmanna-skapet för den allmänna kollektivtrafiken. 
Kommunens skattesats skall därför sänkas till 22,32. Utöver detta föreslås ingen för-
ändring i skattesatsen. 
 
Alla kommuner samt landstinget i Dalarna har fattat beslut om att skatteväxla 47 öre 
f o m 1/1 2018. Dessa beslut utgör den ansökan som i slutet av augusti skickades in 
av landstinget till regeringen via finansdepartementet. 
  
Landstingets samt Borlänge kommuns skatteväxlingsbeslut har överklagats till För-
valtningsrätten. Landstinget samt Borlänge kommun har yttrat sig till Förvaltningsrät-
ten i ärendet. Den klagande har återkommit med ytterligare yttrande men detta har 
landsting och kommun valt att inte svara på. Det är oklart när Förvaltningsrätten fat-
tar beslut i ärendet. Rätten kan välja att antingen ta upp överklagan för prövning eller 
att inte ta upp den. Det är i nuläget inte möjligt att säga när Förvaltningsrättens be-
slut kommer att ha vunnit laga kraft. 
  
Finansdepartementet planerar att lägga fram landstingets och kommunernas ansökan 
om ändrad skattesats för beslut av regeringen den 23/11 eller veckan efter. Man har 
dock ännu inte tagit slutlig ställning till hur man ska förhålla sig till överklagan 
 
__________ 
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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 Dnr 
2017-10-04 KS 2017/0334 

 

Kommunal skattesats för 2018 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta fastställa skattesatsen för 2018 till 22,32, vilket ’är 
en sänkning jämfört med 2017 på 0,47. Beslutet gäller under förutsättning att regeringen godkänner lands-
tingets och kommunernas skatteväxlingsbegäran och därmed ny länsvis skattesats för landstinget och 
kommunerna från och med den 1 januari 2018. 

Bakgrund och ärendebeskrivning 
Kommunallagen 8 kap 9 § föreskriver att kommunfullmäktige ska fastställa skattesatsen för 
nästkommande år senast före november månads utgång.  
 
Säters kommun har för 2017 fastställt skattesatsen till 22.79. 2018 kommer en skatteväxling om 0,47 ske 
mellan Dalarnas kommuner och Landstinget Dalarna för att finansiera en omfördelning av huvudmanna-
skapet för den allmänna kollektivtrafiken. Kommunens skattesats skall därför sänkas till 22,32. Utöver 
detta föreslås ingen förändring i skattesatsen. 
 
Alla kommuner samt landstinget i Dalarna har fattat beslut om att skatteväxla 47 öre f o m 1/1 2018. 
Dessa beslut utgör den ansökan som i slutet av augusti skickades in av landstinget till regeringen via 
finansdepartementet. 
  
Landstingets samt Borlänge kommuns skatteväxlingsbeslut har överklagats till Förvaltningsrätten. 
Landstinget samt Borlänge kommun har yttrat sig till Förvaltningsrätten i ärendet. Den klagande har 
återkommit med ytterligare yttrande men detta har landsting och kommun valt att inte svara på. Det är 
oklart när Förvaltningsrätten fattar beslut i ärendet. Rätten kan välja att antingen ta upp överklagan för 
prövning eller att inte ta upp den. Det är i nuläget inte möjligt att säga när Förvaltningsrättens beslut 
kommer att ha vunnit laga kraft. 
  
Finansdepartementet planerar att lägga fram landstingets och kommunernas ansökan om ändrad skattesats 
för beslut av regeringen den 23/11 eller veckan efter. Man har dock ännu inte tagit slutlig ställning till hur 
man ska förhålla sig till överklagan 
 
 
Bert Stabforsmo 
Ekonomichef 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Kf § Dnr KS2017/0343 
 
Reviderad budget 2018 
 
Beslut: 
Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta fastställa 

1. Reviderade finansiella mål för 2018 
2. Reviderade driftbudgetramar för 2018 

 
Bakgrund och ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige tog 2017-06-13 beslut om budget för 2018 och plan för 2019-
2020. Det har sedan dess tillkommit några omständigheter som inte var fullt ut kända 
vid beslutet, och som föranleder en revidering av beslutet om budget för 2018. 
 
Kommunerna i Dalarnas län och Landstinget Dalarna genomför från 2018 en skatte-
växling om 47 öre för att finansiera ett förändrat huvudmannaskap för den allmänna 
kollektivtrafiken. Landstinget Dalarna tar över huvudansvaret för kollektivtrafiken 
och höjer sin skatt med 47 öre. Kommunerna sänker sin skatt med 47 öre. Säters 
kommun får netto 11,5 mkr lägre intäkter, men får även motsvarande lägre kostnader 
för kollektivtrafiken. Samhällsbyggnadsnämndens driftbudgetram reduceras med 11,5 
mkr. 
 
Intäktsberäkningen som användes vid beslutet i juni månad baserades på en befolk-
ningsökning på 60 personer från 1 november 2016 till 1 november 2017. Befolk-
ningsutvecklingen har under året varit positiv och beräkningsgrunden justeras upp 
med 29 personer till 11 170 personer. 
 
Utöver effekten av skatteväxling och högre befolkningstal är prognoserna för kom-
munens intäkter relativt oförändrade och medger en total driftbudgetram på 643,0 
mkr. 
 
I Budgetpropositionen för 2018 föreslås ett antal reformer som påverkar kommuner-
nas kostnader. För att kompensera kommunerna för detta tillförs medel i de generella 
statsbidragen. Det är framför allt Barn- och utbildningsnämnden, samt i ett fall Soci-
alnämnden som berörs av detta. Den kompensation som kommunen erhåller föreslås 
fördelas ut till berörda nämnder i en höjning av driftbudgetramen. 
 
Sveriges kommuner och landsting (SKL) rekommenderar en höjning av pensionsav-
giften med 0,87 %. Höjningen är föranledd av att fler arbetstagare får löner som lig-
ger över gränsen för förmånsbaserad pension, och att kommunerna därmed får 
högre kostnader för pensionsförmåner. För att kompensera nämnderna för dessa 
höjda kostnader föreslås en ramhöjning som till viss del, 75 %, kompenserar de höjda 
kostnaderna. 
 
     forts 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Kf §    forts 
 
2017-01-01 genomfördes en omorganisation som innebar att en ny miljö- och bygg-
nämnd (MBN) bildades. Nämnden fick en egen ram för att bekosta den förvaltning 
som skulle serva nämnden. Kostnaderna omfördelades i huvudsak från samhälls-
byggnadsnämnden (SBN). Inför 2018 kommer en viss justering ske och resurser be-
höver föras tillbaka till samhällsbyggnadsnämnden. De resurser som förs tillbaka av-
ser tjänsteköp för karthantering och översiktsplanering. Miljö- och byggnämnden till-
förs mer resurser för nämndsverksamhet. Kostnaderna är högre än vad som kunde 
bedömas vid nämndens bildande. 
 
De interna hyreskostnader som samhällsbyggnadsnämnden debiterar barn- och ut-
bildningsnämnden grundade sig på att skola och förskola skulle ha tagits i bruk från 
årsskiftet 2017/18. Så blir det inte då byggnationen är förskjuten i tid. En ny beräk-
ning har gjorts vilken ger barn- och utbildningsnämnden en lägre internhyra. 
 
__________ 
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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 Dnr 
2017-10-04 KS 2017/0xxx 
 

Reviderad budget för 2018 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta fastställa 
 

1. Reviderade finansiella mål för 2018 
2. Reviderade driftbudgetramar för 2018  

Bakgrund och ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige tog 2017-06-13 beslut om budget för 2018 och plan för 2019-20. Det har sedan dess 
tillkommit några omständigheter som inte var fullt ut kända vid beslutet, och som föranleder en revidering 
av beslutet om budget för 2018. 
 
Kommunerna i Dalarnas län och Landstinget Dalarna genomför från 2018 en skatteväxling om 47 öre för 
att finansiera ett förändrat huvudmannaskap för den allmänna kollektivtrafiken. Landstinget Dalarna tar 
över huvudansvaret för kollektivtrafiken och höjer sin skatt med 47 öre. Kommunerna sänker sin skatt 
med 47 öre. Säters kommun får netto 11,5 mkr lägre intäkter, men får även motsvarande lägre kostnader 
för kollektivtrafiken. Samhällsbyggnadsnämndens driftbudgetram reduceras med 11,5 mkr. 
 
Intäktsberäkningen som användes vid beslutet i juni månad baserades på en befolkningsökning på 60 
personer från 1 november 2016 till 1 november 2017. Befolkningsutvecklingen har under året varit positiv 
och beräkningsgrunden justeras upp med 29 personer till 11 170 personer. 
 
Utöver effekten av skatteväxling och högre befolkningstal är prognoserna för kommunens intäkter relativt 
oförändrade och medger en total driftbudgetram på 643,0 mkr. 
 
I Budgetpropositionen för 2018 föreslås ett antal reformer som påverkar kommunernas kostnader. För att 
kompensera kommunerna för detta tillförs medel i de generella statsbidragen. Det är framför allt Barn- 
och utbildningsnämnden, samt i ett fall Socialnämnden som berörs av detta. Den kompensation som 
kommunen erhåller föreslås fördelas ut till berörda nämnder i en höjning av driftbudgetramen. 
 
Sveriges kommuner och landsting (SKL) rekommenderar en höjning av pensionsavgiften med 0,87 %. 
Höjningen är föranledd av att fler arbetstagare får löner som ligger över gränsen för förmånsbaserad 
pension, och att kommunerna därmed får högre kostnader för pensionsförmåner. För att kompensera 
nämnderna för dessa höjda kostnader föreslås en ramhöjning som till viss del, 75 %, kompenserar de 
höjda kostnaderna. 
 
2017-01-01 genomfördes en omorganisation som innebar att en ny Miljö- och byggnämnd (MBN) 
bildades. Nämnden fick en egen ram för att bekosta den förvaltning som skulle serva nämnden. 
Kostnaderna omfördelades i huvudsak från Samhällsbyggnadsnämnden (SBN). Inför 2018 kommer en 
viss justering ske och resurser behöver föras tillbaka till SBN. De resurser som förs tillbaka avser 
tjänsteköp för karthantering och översiktsplanering. 
MBN tillförs mer resurser för nämndsverksamhet. Kostnaderna är högre än vad som kunde bedömas vid 
nämndens bildande. 
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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  
 

De interna hyreskostnader som SBN debiterar BUN grundade sig på att skola och förskola skulle ha tagits 
i bruk från årsskiftet 2017/18. Så blir det inte då byggnationen är förskjuten i tid. En ny beräkning har 
gjorts vilken ger BUN en lägre internhyra. 
 
Bilaga 1 Förslag till reviderade finansiella mål 
Bilaga 2 Förslag till reviderade driftbudgetramar för 2018 
 
 
 
Bert Stabforsmo 
Ekonomichef 
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Reviderade finansiella mål 
Inledning 
Säters kommun skall ha en över tid stabil ekonomi. En stabil ekonomi är en grundläggande 
förutsättning för att kommunen skall klara de ålägganden som riksdagen har beslutat om, och de 
satsningar som kommunen själv vill göra. Kommunen kan endast med en stabil ekonomisk grund 
fullfölja sina åtaganden gentemot kommunens invånare. 
 
Kommunen har sedan 2002 budgeterat för att intäkterna skall vara högre än kostnaderna. Detta 
är ett grundläggande krav i kommunallagen som kommunen är skyldig att följa. Denna nivå är 
dock inte tillräcklig för att ge marginaler för oförutsedda händelser under året, och det ger inte 
heller kommunen möjlighet att under året vidta åtgärder som på sikt kan främja kommunens 
utveckling.  
 
Kommunen skall i första hand klara sina investeringar med egna medel, och endast till en mindre 
del behöva ta upp nya lån för detta ändamål. För att inte äventyra kommunens likviditet måste 
investeringar och amorteringar anpassas i storlek och tid. Under den kommande planperioden 
kommer investeringsbehovet i Säters kommun, i likhet med många andra kommuner, att vara så 
stort att en ny upplåning inte kan undvikas. 
 
Kommunens bostadsbolag, Säterbostäder AB, skall uppvisa positiva resultat under planperioden. 
Bolaget bedöms inte behöva ytterligare finansiellt stöd från kommunen, och de borgens-
åtaganden kommunen har för bolagets lån bedöms inte behöva infrias. Det tidigare utgivna 
aktieägartillskottet på 9 mkr har under 2014 återbetalats till kommunen. Återbetalningen har 
använts för att finansiera en nyemission på 9 mkr i aktiekapital. Genom att öka aktiekapitalet 
möjliggörs en högre utdelning från bolaget. Beslut om utdelning tas på bolagets stämma efter 
avgiven årsredovisning. 
 
Kommunen har ett åtagande för pensioner intjänade före 1998 som inte redovisas som skuld i 
kommunens balansräkning. Åtagandet kommer att infrias successivt i takt med att kommunalt 
anställd personal går i pension, och kommunens kostnader för pensioner kommer att öka 
markant när de stora åldersgrupperna födda på 40-talet går i pension. Mer är 50 % av denna 
kostnadsökning kan finansieras via de medel som avsatts i kapitalförvaltning, i samband med 
försäljningen av Säters Energiverk. Resterande kostnadsökning måste hanteras inom ordinarie 
ekonomiska ramar, och för detta måste kommunen ha en finansiell beredskap.  

Intäktsutvecklingen 
Tre saker är av avgörande betydelse för intäktsutvecklingen; befolkningsutvecklingen, 
skatteunderlagets utveckling, det kommunala utjämningssystemets utformning, samt statens 
anslag till detta. 
 
Under perioden 1995- 2004 minskade Säters befolkning med i snitt 100 personer/år. 2005 -2007 
bromsades utvecklingen upp och vändes till en liten befolkningsökning och kommunen nådde 
2007-12-31 åter 11 000 invånare. 2008 – 2010 minskade befolkningen åter med sammanlagt 160 
personer. Det stora ungdomskullarna födda runt 1990 har påverkat flyttnettot negativt, men 
denna påverkan minskar och kommunen kan åter öka sin befolkning. 
 
Kommunen har antagit ett långsiktigt mål för befolkningsutvecklingen. 2030 skall kommunen ha 
12 000 invånare. För perioden 2018 – 20 är målet en ökning med 60 personer/år. I intäktsberäk-
ningen görs en avstämning mot faktisk befolkningsutveckling för det närmaste året. Utvecklingen 
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2015 var mycket positiv. Flera bostadsprojekt färdigställdes under året och befolkningen har 
därmed ökat. Befolkningstalet 1 november landade på 11 009 invånare, vilket var en ökning med 
144 personer sedan 1 november 2014. Under 2016 har befolkningsutvecklingen fortsatt att vara 
positiv och befolkningen ökade med 72 personer till 11 081 invånare. Trenden verkar hålla i sig 
även 2017. Beräkningsgrunden läggs på 11 170 invånare, en ökning med 89 personer. 
 
De egna skatteintäkterna och bidraget från inkomstutjämningen är beroende av hur skatte-
underlaget, de totala taxerade inkomsterna, utvecklas. Det exakta utfallet är inte tillgängligt förrän 
vid definitiv taxering i november året efter inkomståret. Vid budgeteringstillfället bygger intäkts-
beräkningen på prognoser för det framtida utfallet. Kommunen använder sig av de prognoser 
som görs av Sveriges kommuner och landsting, 4 – 5 gånger per år. För de egna skatteintäkterna 
görs en justering utifrån historiska utfall.  
 
SKL har v 39 presenterat sin senaste skatteunderlagsprognos. Ur denna kan citeras: 
 
” Efter några års stark tillväxt råder högkonjunktur i svensk ekonomi. Nivån på BNP och 
arbetade timmar är högre än i en neutral konjunktur. Det finns tydliga tecken på att det är svårare 
än normalt för arbetsgivarna att besätta lediga platser. Särskilt svårt inom delar av offentlig sektor, 
men där är det till stor del också ett strukturellt problem. Arbetslösheten uppgår till cirka 6,5 
procent, vilket kan tyckas högt i en högkonjunktur, men det döljer den tydliga uppdelningen på 
arbetsmarknaden som finns. Under andra kvartalet i år hade drygt 69 procent av den inrikes 
födda befolkningen i åldern 15–74 arbete och endast drygt 4 procent av arbetskraften var 
arbetslös. Motsvarande siffror för utrikes födda var drygt 62 respektive knappt 15 procent. I 
praktiken torde det innebära att det råder full sysselsättning för inrikes födda och delar av de 
utrikes födda, medan det däremot råder hög arbetslöshet bland stora delar av de utrikes födda. 
 
Vår bedömning är att ekonomin fortsätter att växa det närmaste året, så långt som vår prognos 
sträcker sig. Därefter innebär vår framskrivningsmetod att ekonomin återgår till ett konjunkturellt 
normalläge under 2019. Det innebär med nödvändighet att tillväxttalen blir betydligt lägre efter 
2018. 
 
Vilken väg konjunkturen i verkligheten kommer att ta vet ingen nu. Det kan både bli en mer 
ihållande högkonjunktur eller en snabbare nedgång. För en fortsatt högkonjunktur talar de tecken 
på en något bättre tillväxt i omvärlden och att det trots allt finns vissa möjligheter att öka 
sysselsättningen i gruppen utrikes födda. Vi vet dock av erfarenhet att den internationella 
utvecklingen snabbt kan ta en annan och svagare utveckling. Den inhemska utvecklingen rymmer 
också stor osäkerhet. Bostadsbyggandet har bidragit stark till tillväxten men kan knappast öka 
nämnvärt från nuvarande nivåer. Hushållens höga belåning innebär en stor risk om priserna på 
bostäder av något skäl faller. 
 
Trots ett alltmer ansträngt arbetsmarknadsläge beräknas löneutvecklingen bli fortsatt dämpad. 
Tolvmånaderstalen för KPI har tillfälligt nått över 2 procent, men en starkare krona gör att 
inflationen pressas tillbaka under nästa år. 
 
Resursutnyttjandet i svensk ekonomi beräknas stabiliseras på en hög nivå nästa år. Under 2019 
och 2020 förutsätts konjunkturläget normaliseras. BNP, sysselsättning och skatteunderlag 
utvecklas dessa år därför svagare än normalt. BNP-ökningarna begränsas till runt 1,5 procent 
samtidigt som antalet arbetade timmar i den svenska ekonomin stagnerar. Situationen för 
kommunsektorns del blir särskilt problematisk av att befolkningen och behoven av skola, vård 
och omsorg fortsätter växa i snabb takt.” 
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Skatteunderlaget beräknas öka med 4,4 % 2017. 2018 ökar skatteunderlaget med 3,4 %, 2019  
med 3,5 % och 2020 med 3,8 %.  
 
2018 genomförs en skatteväxling mellan Dalarnas kommuner och Landstinget Dalarna för att 
finansiera förändrat huvudmannaskap för den allmänna kollektivtrafiken. Kommunerna sänker 
skatten och landstinget höjer skatten med 47 öre. Landstinget övertar det fulla  betalningsansvaret 
för den allmänna kollektivtrafiken. Kommunens skatteintäkter och inkomstutjämningsbidrag 
minskar med 13,5 mkr. 
 
Det system som finns för att utjämna skillnader i kostnadsnivå mellan kommunerna vilar till stor 
del på demografiska skillnader, kommunens åldersstruktur jämfört med rikets åldersstruktur. 
Demografiska förändringar påverkar i stor utsträckning kostnadsutjämningen där kommunens 
demografi jämförs med rikets snitt. I Säter ökar andelen äldre snabbare än i riket. Förändrat 
huvudmannaskap för den allmänna kollektivtrafiken innebär också en sänkt kostnadsutjämnings-
avgift. Totalt beräknas avgiften för 2018 minska med 4 mkr jämfört med 2017. 
 
Det särskilda system för utjämning av LSS-kostnader (Lag om särskilt stöd till vissa 
handikappade) som infördes 2004 har visat sig vara väldigt instabilt, och svårt att bedöma.  
För 2018 beräknas utjämningsavgiften öka med 2,5 mkr och uppgå till 4,0 mkr. 
 
Den kommunala fastighetsavgiften som infördes 2008 beräknas öka jmf 2017. En ny fastighets-
taxering på småhus genomförs 2018 och då prisutvecklingen har varit god de senaste åren 
beräknas taxeringsvärdena och därmed den kommunala fastighetsavgiften öka med 5,6 mkr  
2018 jmf 2017. 
 
I budgetpropositionen redovisas inga förslag till höjningar i de generella statsbidragen. De 10 
miljarder till välfärden kommuner och landsting som infördes 2017 fördelas enligt samma 
principer 2018 och förutsätts ligga på samma nivå för Säters kommun. Kommuner och landsting 
kompenseras för den skattesänkning som genomförs för pensionärer, samt för reformer som 
påverkar kommunernas kostnader. 
 
Sammantaget innebär ovanstående utveckling att kommunens intäkter från skatter, generella 
statsbidrag och utjämning ökar 2018 med 10,6 mkr jämfört med 2017.  
 
Intäktsökning genom ytterligare höjning av kommunens utdebitering bedöms inte som möjlig 
under planperioden. Genom de höjningar som skett 2002 och 2003 på sammanlagt 1 kr befinner 
sig Säters kommun högt bland såväl länets som landets kommuner avseende kommunal skatt.  

Resultatmål 
Ett vanligt förekommande mål för resultat är att det skall överstiga 2 % av skatteintäkter generella 
statsbidrag och utjämning. Detta innebär för Säters kommun ett plusresultat på c:a 13 mkr. 
Plusresultatet är inte en vinst utan ett överskottsmål, som bl. a skall täcka: 
 

- Inflationssäkring av eget kapital. Vid ett nollresultat minskar det egna kapitalet i reala 
värden med kostnaden för inflationen 

- Finansiellt sparande för framtida behov som investeringar, och pensionsåtaganden 
- Marginaler för osäkerheter i intäkter och kostnader 
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Resultatmål för planperioden: 
 
Resultatmålet är lagt på det balanskravsavstämda resultatet, där hänsyn tagits till såväl avkastning 
som tillskott från kommunens pensionsmedelsförvaltning. 
 
Justerat resultat 
2018: + 13,1 mkr 
2019: + 13,1 mkr 
2020: + 13,1 mkr 
 

 

Investeringar  
Investeringsbehovet är fortsatt stort. Barn- och utbildningsnämndens verksamheter behöver nya 
och ombyggda lokaler. Standarden på kommunens fastigheter behöver generellt höjas framför allt 
på ventilation och brandskydd. På gatusidan behövs ombyggnader, förbättrad gatubelysning och 
nya gång- och cykelvägar. Anläggningar för vatten och avlopp behöver byggas om och förbättras. 
Användningen av IT inom skola och administration kräver löpande investeringar. 
 
För att inte kostnaderna för investeringar ska ta alltför stort utrymme av den kommunala kakan 
behöver investeringsnivåerna anpassas i storlek och tid. Över en fyraårsperiod, innevarande år 
plus planperiodens tre år, ska minst 60 % av investeringarna vara självfinansierade. Med själv-
finansiering menas det likvida utrymme som skapas av kommunens resultat och nivån för 
avskrivningar. Med en resultatnivå på 13 mkr och en beräknad avskrivning på 25 mkr/år innebär 
detta att 152 mkr av investeringsvolymen kan finansieras med egna medel och 101 mkr behöver 
lånas upp under fyraårsperioden. 
 
Följande investeringsnivåer föreslås för perioden. För åren 2018 – 20 är de preliminära nivåerna 
fördelade jämt över tidsperioden; 
 
2017: 82,0 mkr (tillkommer 34,9 mkr överförda från 2016) 
2018: 73,0 mkr 
2019: 47,1 mkr 
2020:  51,5 mkr 

Skuldsättning 
 
Säters kommun har 2017-01-01 en låneskuld på 90 mkr. Ytterligare ett lån på 30 mkr har 
upptagits under våren 2017. Med planerade investeringar 2018 – 20 kommer en utökad  
upplåning att behöva göras med c:a 100 mkr. En del av behovet löses inom ramen för 
kommunens koncernkredit. Ytterligare två nya lån om 30 mkr vardera bedöms behöva tas  
upp under 2018 och 2019. 
 

2017Pr 2018 2019 2020 2021
Resultat 694 5 680 7 132 6 788 6 930
Avkastning pensionsmedel -1 482 -1 405 -1 331 -1 272 -1 209
Andra öronmärkningar m  m 3 500 0 0 0 0
Tillskott pensionsmedel 9 200 8 800 7 300 7 551 7 322
Resultatutjämningsreserv 0 0 0 0 0
Justerat resultat 11 912 13 075 13 101 13 067 13 043
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Säters kommun har en jämförelsevis låg skuldsättningsnivå. Det har även kommunens 
bostadsbolag, Säterbostäder AB. Både kommunen och bostadsbolaget står dock inför stora 
investeringar som kräver ökad upplåning, och skuldsättningen behöver styras. I riktlinjer för god 
ekonomisk hushållning har därför ett skuldsättningstak införts. Detta är relaterat till Kommun-
invests limit för kommunkoncerner. Kommunens skuldsättning ska maximalt uppgå till 75 % av 
Kommuninvests limit. I skuldsättning ingår kommunkoncernens kortfristiga och långfristiga 
skulder, avsättningar, pensionsåtaganden och extern borgen med avräkning av kassa/bank samt 
85 % av det bokförda värdet på kommunens kapitalförvaltning (pensionsmedel). 
 
2017-01-01 uppgick kommunkoncernens skuldsättning till 44 609 kr/invånare. 75 % av 
koncernens limit var 92 250 kr/invånare. Ny upplåning 2017 och 2018 i kommunen och 
Säterbostäder beräknas öka skuldsättningen till c:a 64 000 kr/invånare. 

Pensionsförvaltning 
Vid försäljningen av Säters energiverk avsattes 70 mkr till kapitalförvaltning för framtida 
pensionskostnader. 1998 placerades dessa medel i aktiv kapitalförvaltning hos två förvaltare. I det 
reglemente som reglerar hur förvaltarna får placera kapitalet har angetts att huvuddelen skall vara 
placerat i räntebärande värdepapper. Aktiemarknadens svängningar har påverkat kapitalets 
utveckling. När kursutvecklingen har varit god har avkastningen bidragit till att förbättra 
kommunens kapital. Vid nedgången i börsen sjunker värdet. För att motverka svängningar i 
kapitalets värde, har kapitalet placerats om under våren 2006. Kapitalet är nu placerat i Statliga 
realränteobligationer, samt i bostadsobligationer utgivna av svenska bostadsfinansieringsinstitut. 
Detta ger en långsammare, men mer stabil värdeökning. 
 
Kommunen skall för varje år ta ett beslut om hur mycket av pensionsfonden som skall utnyttjas 
för pensionsutbetalningar. Fonderingen av pensionsmedel, och utnyttjandet av de fonderade 
medlen kan utgöra grund för att frångå kravet på balans i budget och bokslut. Budgeten kan 
underbalanseras med det belopp som används ur fonden. 
 
Kommunen fastställer följande mål för pensionsförvaltningen för planperioden 2018 - 2020 

• Avkastningen på pensionsförvaltningen beräknas under planperioden uppgå till 1 %/år 
• Kostnader för utbetalda pensioner finansieras upp till 7,2 mkr/år av skattemedel. För 

belopp över denna nivå tillskjuts medel från pensionsförvaltningen.  
• 2016:  0 kr. Överförs till 2017 och 2018. 
• 2017: 9,2 mkr (varav 2,9 mkr från 2016) 
• 2018: 8,8 mkr (varav 2 mkr från 2016) 
• 2019: 7,3 mkr 
• 2020: 7,6 mkr 
• 2021: 7,3 mkr 
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Resultaträkning 

 
 
 

 
 
 
 

Utfall Budget Prognos Budget Plan Plan
2016 2017 2017 2018 2019 2020

Verksamhetens intäkter 182 379 138 689 140 783 141 824 145 381 149 841
Verksamhetens kostnader -745 300 -734 162 -745 247 -750 760 -769 588 -793 197
Avskrivningar -23 586 -28 527 -28 527 -29 764 -31 493 -33 044
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0 0 0

VERKSAMHETENS NETTOKOSTN. -586 507 -624 000 -632 991 -638 700 -655 700 -676 400

Skatteintäkter 499 389 519 735 522 667 528 058 542 935 561 140
Generella statsbidrag och utjämning 105 021 107 543 107 486 114 724 119 605 123 185
Finansiella intäkter 3 001 1 659 2 194 1 640 1 581 1 384
Finansiella kostnader -117 -1 144 -144 -1 447 -2 620 -3 793

RESULTAT FÖRE MINORITETSANDEL 20 787 3 793 -788 4 275 5 801 5 516

Minoritetsandel 11 374 1 482 1 482 1 405 1 331 1 272

ÅRETS RESULTAT 32 161 5 275 694 5 680 7 132 6 788

N Y C K E L T A L
Utfall Budget Prognos Budget Plan Plan
2016 2017 2017 2018 2019 2020Utfall  2016 udget 2017gnos 2017udget 2018 Plan 2019 Plan 2020

Nettokostnadernas (exkl avskr. o 
jämförelsestörande poster) andel av 
skatteintäkter o generella statsbidrag 93,1% 94,9% 95,9% 94,7% 94,2% 94,0%
Finansnettots andel av skatteint. -0,5% -0,1% -0,3% 0,0% 0,2% 0,4%
Andel av skatteint. disp. för investeringar 7,3% 5,2% 4,4% 5,3% 5,6% 5,6%

Årets resultat 32 161 5 275 694 5 680 7 132 6 788
Kassaflöde (förändring räntebärande
tillgångar och skulder) 4 850 -83 049 -87 656 -37 536 -26 375 -25 168

Soliditet 66% 63% 63% 61% 59% 59%

2017Pr 2018 2019 2020 2021
Resultat 694 5 680 7 132 6 788 6 930
Avkastning pensionsmedel -1 482 -1 405 -1 331 -1 272 -1 209
Andra öronmärkningar m  m 3 500 0 0 0 0
Tillskott pensionsmedel 9 200 8 800 7 300 7 551 7 322
Resultatutjämningsreserv 0 0 0 0 0
Justerat resultat 11 912 13 075 13 101 13 067 13 043
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Kassaflödesanalys 

 

Utfall Budget Prognos Budget Plan Plan
2016 2017 2017 2018 2019 2020

EN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Årets resultat 32 161 5 275 694 5 680 7 132 6 788
Justering för avskrivningar 23 586 28 527 28 527 29 764 31 493 33 044
Just. för förändring pensionsavsättning 311 0 0 0 0 0
Justering för övriga ej likviditetspåverkande
poster som ingår i Årets resultat 0 0 0 0 0 0

edel från verksamheten före förändring
 rörelsekapital 56 058 33 802 29 221 35 444 38 625 39 832
Minskn/ökn övr. långfristiga fordr. 0 0 0 0 0 0
Försäljn/inköp exploateringsmark 2 108 0 0 0 0 0
Minskn/ökn övriga kortfrist. fordr. -5 500 0 0 0 0 0
Ökn/minskn övriga långfrist. skulder 829 0 0 0 0 0
Ökn/minskn övriga kortfristiga skulder -4 314 0 0 0 0 0

assaflöde från den löpande verksamheten 49 181 33 802 29 221 35 444 38 625 39 832

VESTERINGSVERKSAMHETEN
Investering i immateriella anl.tillg. -248 0 0 0 0 0
Försäljning av immateriella anl.tillg. 0 0 0 0 0 0
Investering i materiella anläggn.tillg. -41 858 -116 851 -116 877 -72 980 -65 000 -65 000
Investeringsbidrag materiella anläggn.tillg. 0 0 0 0 0 0
Försäljning av materiella anläggn.tillg. 125 0 0 0 0 0
Investering i aktier o andelar -2 351 0 0 0 0 0
Försäljning av aktier o andelar 0 0 0 0 0 0

assaflöde från investeringsverksamheten -44 332 -116 851 -116 877 -72 980 -65 000 -65 000

NANSIERINGSVERKSAMHETEN
Utlåning
Ökning Pensionsmedel, omsättn.tillg. -14 075 0 -1 482 -1 405 -1 331 -1 272
Minskning Pensionsmedel, omsättn.tillg. 0 0 9 200 8 800 7 300 7 551

Upplåning
Nyupptagna långfristiga lån 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 0
Amortering långfristiga lån 0 0 0 0 0 0
Ökning kortfristiga lån 0 0 0 0 0 0
Minskning kortfristiga lån 0 0 0 0 0 0

assaflöde från finansieringsverksamheten 15 925 30 000 37 718 37 395 35 969 6 279

ets kassaflöde 20 774 -53 049 -49 938 -141 9 594 -18 889

kvida medel vid årets början 3 101 23 875 23 875 -26 063 -26 204 -16 610

kvida medel vid årets slut 23 875 -29 174 -26 063 -26 204 -16 610 -35 499
Diff -1

pec. till Årets kassaflöde
Ökn/minskn kassa och bank 20 775 -53 049 -49 938 -141 9 594 -18 889

ets kassaflöde 20 775 -53 049 -49 938 -141 9 594 -18 889
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Balansräkning 

 
 

Utfall Budget Prognos Budget Plan Plan
2016 2017 2017 2018 2019 2020

Immateriella anl.tillg. 248 248 248 248 248 248

Fastigheter o inventarier 359 197 447 521 447 547 490 763 524 270 556 226

Materiella anläggningstillgångar 359 197 447 521 447 547 490 763 524 270 556 226

Aktier o andelar 31 386 31 386 31 386 31 386 31 386 31 386
Övr. långfristiga fordr. 2 256 2 256 2 256 2 256 2 256 2 256

Finansiella anläggningstillgångar 33 642 33 642 33 642 33 642 33 642 33 642

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 393 087 481 411 481 437 524 653 558 160 590 116

Exploateringsmark 4 692 4 692 4 692 4 692 4 692 4 692
Övriga kortfrist. fordr. 70 804 70 804 70 804 70 804 70 804 70 804
Pensionsmedel, omsättn.tillg. 151 073 151 073 143 355 135 960 129 991 123 712
Kassa och bank 23 875 -29 174 -26 063 -26 204 -16 610 -35 499

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR 250 444 197 395 192 788 185 252 188 877 163 709

SUMMA TILLGÅNGAR 643 531 678 806 674 225 709 905 747 037 753 825

Årets resultat 32 161 5 275 694 5 680 7 132 6 788
Resultatutjämningsreserv 5 936 5 936 5 936 5 936 5 936 5 936
Övrigt eget kapital 387 470 419 631 419 631 420 325 426 005 433 137

EGET KAPITAL 425 567 430 842 426 261 431 941 439 073 445 861

Pensionsavsättning 9 665 9 665 9 665 9 665 9 665 9 665

AVSÄTTNINGAR 9 665 9 665 9 665 9 665 9 665 9 665

Långfristiga lån 90 000 120 000 120 000 150 000 180 000 180 000
Övriga långfrist. skulder 5 241 5 241 5 241 5 241 5 241 5 241

Långfristiga skulder 95 241 125 241 125 241 155 241 185 241 185 241

Kortfristiga lån 0 0 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 113 058 113 058 113 058 113 058 113 058 113 058

Kortfristiga skulder 113 058 113 058 113 058 113 058 113 058 113 058

SKULDER 208 299 238 299 238 299 268 299 298 299 298 299

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTT-
NINGAR OCH SKULDER 643 531 678 806 674 225 709 905 747 037 753 825

Soliditet 66% 63% 63% 61% 59% 59%
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Reviderad budget ksau 17 okt

DRIFTBUDGET 
SÄTERS KOMMUN
1000-tal kr

KF-juni Tillskott Tillskott Verksamhets- Förslag Preliminär
Beslut BP sociala förändringar ram 2018 ram

Nämnd/förvaltning 2018 2018 avgifter 2019
Kommunstyrelsen exkl pensioner 45 556 100 45 656 47 048
  Pensioner 13 800 13 800 14 221
Verksamhet i samverkan
  Räddningstjänst Dalamitt 9 618 9 618 9 911
  Överförmyndare i samverkan ÖiS 964 964 993
  Upphandling FBR 911 911 939
Samhällsbyggnadsnämnd 56 699 51 -10 685 46 065 47 469
Miljö- och byggnämnd 3 855 27 -735 3 147 3 243
Kulturnämnd 15 048 27 15 075 15 535
Barn- och utbildningsnämnd 262 990 269 795 -738 263 316 271 343
  Ung i Säter 2 255 2 255 2 324
Socialnämnd 240 282 22 966 241 270 248 625
Revision 922 922 950
Central reserv 0 0 0
SUMMA 652 900 292 1 966 -12 158 643 000 662 600

643 000 662 600
19 600

Höjda sociala avgifter kompenseras med 75 % 3,05%

SBN
Lägre kostnader kollektivtrafik -11 500
Örganisationsförändring mot MBN 815

-10 685
MBN
Örganisationsförändring mot SBN -815
Högre kostnader för nämnd 80

-735

BUN
Lägre internhyror -738
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SÄTERS KOMMUN KALLELSE 
 Sammanträdesdatum Blad 

Kommunfullmäktige 2017-11-30 12  
   
 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Kf §  Dnr KS2017/0342 
 
Budgetdirektiv 2019 - 2021 
 
Beslut: 
Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta fastställa budgetdirektiv för 
2019 - 2021. 
 
Bakgrund och ärendebeskrivning 
Samtidigt som kommunfullmäktige tar beslut om reviderad budget för 2018 påbörjas 
arbetet med budget för kommande planperiod 2019 – 21. Förslag till budgetdirektiv 
har tagits fram av förvaltningen utifrån kända intäktsförutsättningar och sedvanliga 
finansiella mål. Se bilaga. 
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Finansiella mål 
Inledning 
Säters kommun skall ha en över tid stabil ekonomi. En stabil ekonomi är en grundläggande 
förutsättning för att kommunen skall klara de ålägganden som riksdagen har beslutat om, och de 
satsningar som kommunen själv vill göra. Kommunen kan endast med en stabil ekonomisk grund 
fullfölja sina åtaganden gentemot kommunens invånare. 
 
Kommunen har sedan 2002 budgeterat för att intäkterna skall vara högre än kostnaderna. Detta är 
ett grundläggande krav i kommunallagen som kommunen är skyldig att följa. Denna nivå är dock 
inte tillräcklig för att ge marginaler för oförutsedda händelser under året, och det ger inte heller 
kommunen möjlighet att under året vidta åtgärder som på sikt kan främja kommunens utveckling.  
 
Kommunen skall i första hand klara sina investeringar med egna medel, och endast till en mindre 
del behöva ta upp nya lån för detta ändamål. För att inte äventyra kommunens likviditet måste 
investeringar och amorteringar anpassas i storlek och tid. Under den kommande planperioden 
kommer investeringsbehovet i Säters kommun, i likhet med många andra kommuner, att vara så 
stort att en ny upplåning inte kan undvikas. 
 
Kommunens bostadsbolag, Säterbostäder AB, skall uppvisa positiva resultat under planperioden. 
Bolaget bedöms inte behöva ytterligare finansiellt stöd från kommunen, och de borgens-åtaganden 
kommunen har för bolagets lån bedöms inte behöva infrias. Det tidigare utgivna aktieägartillskottet 
på 9 mkr har under 2014 återbetalats till kommunen. Återbetalningen har använts för att finansiera 
en nyemission på 9 mkr i aktiekapital. Genom att öka aktiekapitalet möjliggörs en högre utdelning 
från bolaget. Beslut om utdelning tas på bolagets stämma efter avgiven årsredovisning. 
 
Kommunen har ett åtagande för pensioner intjänade före 1998 som inte redovisas som skuld i 
kommunens balansräkning. Åtagandet kommer att infrias successivt i takt med att kommunalt 
anställd personal går i pension, och kommunens kostnader för pensioner kommer att öka markant 
när de stora åldersgrupperna födda på slutet av 40-talet och början av 50-talet går i pension. Mer än 
50 % av denna kostnadsökning kan finansieras via de medel som avsatts i kapitalförvaltning, i 
samband med försäljningen av Säters Energiverk. Resterande kostnadsökning måste hanteras inom 
ordinarie ekonomiska ramar, och för detta måste kommunen ha en finansiell beredskap.  

Intäktsutvecklingen 
Tre saker är av avgörande betydelse för intäktsutvecklingen; befolkningsutvecklingen, 
skatteunderlagets utveckling, det kommunala utjämningssystemets utformning, samt statens anslag 
till detta. 
 
Under perioden 1995- 2004 minskade Säters befolkning med i snitt 100 personer/år. 2005 -2007 
bromsades utvecklingen upp och vändes till en liten befolkningsökning och kommunen nådde 
2007-12-31 åter 11 000 invånare. 2008 – 2010 minskade befolkningen åter med sammanlagt 160 
personer. Det stora ungdomskullarna födda runt 1990 har påverkat flyttnettot negativt, men denna 
påverkan minskar och kommunen kan åter öka sin befolkning. 
 
Kommunen har antagit ett långsiktigt mål för befolkningsutvecklingen. 2030 skall kommunen ha 
12 000 invånare. För perioden 2018 – 20 är målet en ökning med 60 personer/år. I intäktsberäk-
ningen görs en avstämning mot faktisk befolkningsutveckling för det närmaste året. Utvecklingen 
2015 var mycket positiv. Flera bostadsprojekt färdigställdes under året och befolkningen har 
därmed ökat. Befolkningstalet 1 november landade på 11 009 invånare, vilket var en ökning med 
144 personer sedan 1 november 2014. Under 2016 har befolkningsutvecklingen fortsatt att vara 
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positiv och befolkningen ökade med 72 personer till 11 081 invånare. Trenden verkar hålla i sig 
även 2017. Beräkningsgrunden läggs på 11 170 invånare, en ökning med 89 personer. 
 
De egna skatteintäkterna och bidraget från inkomstutjämningen är beroende av hur skatte-
underlaget, de totala taxerade inkomsterna, utvecklas. Det exakta utfallet är inte tillgängligt förrän 
vid definitiv taxering i november året efter inkomståret. Vid budgeteringstillfället bygger intäkts-
beräkningen på prognoser för det framtida utfallet. Kommunen använder sig av de prognoser som 
görs av Sveriges kommuner och landsting, 4 – 5 gånger per år. För de egna skatteintäkterna görs en 
justering utifrån historiska utfall.  
 
SKL har v 39 presenterat sin senaste skatteunderlagsprognos. Ur denna kan citeras: 
 
” Efter några års stark tillväxt råder högkonjunktur i svensk ekonomi. Nivån på BNP och arbetade 
timmar är högre än i en neutral konjunktur. Det finns tydliga tecken på att det är svårare än 
normalt för arbetsgivarna att besätta lediga platser. Särskilt svårt inom delar av offentlig sektor, 
men där är det till stor del också ett strukturellt problem. Arbetslösheten uppgår till cirka 6,5 
procent, vilket kan tyckas högt i en högkonjunktur, men det döljer den tydliga uppdelningen på 
arbetsmarknaden som finns. Under andra kvartalet i år hade drygt 69 procent av den inrikes födda 
befolkningen i åldern 15–74 arbete och endast drygt 4 procent av arbetskraften var arbetslös. 
Motsvarande siffror för utrikes födda var drygt 62 respektive knappt 15 procent. I praktiken torde 
det innebära att det råder full sysselsättning för inrikes födda och delar av de utrikes födda, medan 
det däremot råder hög arbetslöshet bland stora delar av de utrikes födda. 
 
Vår bedömning är att ekonomin fortsätter att växa det närmaste året, så långt som vår prognos 
sträcker sig. Därefter innebär vår framskrivningsmetod att ekonomin återgår till ett konjunkturellt 
normalläge under 2019. Det innebär med nödvändighet att tillväxttalen blir betydligt lägre efter 
2018. 
 
Vilken väg konjunkturen i verkligheten kommer att ta vet ingen nu. Det kan både bli en mer 
ihållande högkonjunktur eller en snabbare nedgång. För en fortsatt högkonjunktur talar de tecken 
på en något bättre tillväxt i omvärlden och att det trots allt finns vissa möjligheter att öka 
sysselsättningen i gruppen utrikes födda. Vi vet dock av erfarenhet att den internationella 
utvecklingen snabbt kan ta en annan och svagare utveckling. Den inhemska utvecklingen rymmer 
också stor osäkerhet. Bostadsbyggandet har bidragit stark till tillväxten men kan knappast öka 
nämnvärt från nuvarande nivåer. Hushållens höga belåning innebär en stor risk om priserna på 
bostäder av något skäl faller. 
 
Trots ett alltmer ansträngt arbetsmarknadsläge beräknas löneutvecklingen bli fortsatt dämpad. 
Tolvmånaderstalen för KPI har tillfälligt nått över 2 procent, men en starkare krona gör att 
inflationen pressas tillbaka under nästa år. 
 
Resursutnyttjandet i svensk ekonomi beräknas stabiliseras på en hög nivå nästa år. Under 2019 och 
2020 förutsätts konjunkturläget normaliseras. BNP, sysselsättning och skatteunderlag utvecklas 
dessa år därför svagare än normalt. BNP-ökningarna begränsas till runt 1,5 procent samtidigt som 
antalet arbetade timmar i den svenska ekonomin stagnerar. Situationen för kommunsektorns del 
blir särskilt problematisk av att befolkningen och behoven av skola, vård och omsorg fortsätter 
växa i snabb takt.” 
 
Skatteunderlaget beräknas öka med 4,4 % 2017. 2018 ökar skatteunderlaget med 3,4 %, 2019  med 
3,5 % och 2020 med 3,8 %.  
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2018 genomförs en skatteväxling mellan Dalarnas kommuner och Landstinget Dalarna för att 
finansiera förändrat huvudmannaskap för den allmänna kollektivtrafiken. Kommunerna sänker 
skatten och landstinget höjer skatten med 47 öre. Landstinget övertar det fulla  betalningsansvaret 
för den allmänna kollektivtrafiken. Kommunens skatteintäkter och inkomstutjämningsbidrag 
minskar med 13,5 mkr. 
 
Det system som finns för att utjämna skillnader i kostnadsnivå mellan kommunerna vilar till stor 
del på demografiska skillnader, kommunens åldersstruktur jämfört med rikets åldersstruktur. 
Demografiska förändringar påverkar i stor utsträckning kostnadsutjämningen där kommunens 
demografi jämförs med rikets snitt. I Säter ökar andelen äldre snabbare än i riket. Förändrat 
huvudmannaskap för den allmänna kollektivtrafiken innebär också en sänkt kostnadsutjämnings-
avgift. Totalt beräknas avgiften för 2018 minska med 4 mkr jämfört med 2017. För 2019 finns 
ännu inga beräkningar utan där har endast en uppräkning för kostnadsökningar gjorts. 
 
Det särskilda system för utjämning av LSS-kostnader (Lag om särskilt stöd till vissa handikappade) 
som infördes 2004 har visat sig vara väldigt instabilt, och svårt att bedöma.  
För 2018 beräknas utjämningsavgiften öka med 2,5 mkr och uppgå till 4,0 mkr. För 2019 saknas 
ännu beräkningar 
 
Den kommunala fastighetsavgiften som infördes 2008 beräknas öka jmf 2017. En ny fastighets-
taxering på småhus genomförs 2018 och då prisutvecklingen har varit god de senaste åren beräknas 
taxeringsvärdena och därmed den kommunala fastighetsavgiften öka med 5,6 mkr  
2018 jmf 2017. För 2019 räknas med oförändrad fastighetsavgift. 
 
I budgetpropositionen redovisas inga förslag till höjningar i de generella statsbidragen. De 10 
miljarder till välfärden kommuner och landsting som infördes 2017 fördelas enligt samma principer 
2018 och förutsätts ligga på samma nivå för Säters kommun. Kommuner och landsting 
kompenseras för den skattesänkning som genomförs för pensionärer, samt för reformer som 
påverkar kommunernas kostnader. För 2019 ökar anslaget med 343 kr/invånare. 
 
Sammantaget innebär ovanstående utveckling att kommunens intäkter från skatter, generella 
statsbidrag och utjämning ökar 2018 med 10,6 mkr jämfört med 2017. 2019 ökar intäkterna med 
21,2 mkr. 
 
Intäktsökning genom ytterligare höjning av kommunens utdebitering bedöms inte som möjlig 
under planperioden. Genom de höjningar som skett 2002 och 2003 på sammanlagt 1 kr befinner 
sig Säters kommun högt bland såväl länets som landets kommuner avseende kommunal skatt.  

Resultatmål 
Ett vanligt förekommande mål för resultat är att det skall överstiga 2 % av skatteintäkter generella 
statsbidrag och utjämning. Detta innebär för Säters kommun ett plusresultat på c:a 13 mkr. 
Plusresultatet är inte en vinst utan ett överskottsmål, som bl. a skall täcka: 
 

- Inflationssäkring av eget kapital. Vid ett nollresultat minskar det egna kapitalet i reala 
värden med kostnaden för inflationen 

- Finansiellt sparande för framtida behov som investeringar, och pensionsåtaganden 
- Marginaler för osäkerheter i intäkter och kostnader 
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Resultatmål för planperioden: 
 
Resultatmålet är lagt på det balanskravsavstämda resultatet, där hänsyn tagits till såväl avkastning 
som tillskott från kommunens pensionsmedelsförvaltning. 
 
Justerat resultat 
2019: + 13,1 mkr 
2020: + 13,1 mkr 
2021: + 13,0 mkr 
 

 

Investeringar  
Investeringsbehovet är fortsatt stort. Barn- och utbildningsnämndens verksamheter behöver nya 
och ombyggda lokaler. Standarden på kommunens fastigheter behöver generellt höjas framför allt 
på ventilation och brandskydd. På gatusidan behövs ombyggnader, förbättrad gatubelysning och 
nya gång- och cykelvägar. Anläggningar för vatten och avlopp behöver byggas om och förbättras. 
Användningen av IT inom skola och administration kräver löpande investeringar. 
 
För att inte kostnaderna för investeringar ska ta alltför stort utrymme av den kommunala kakan 
behöver investeringsnivåerna anpassas i storlek och tid. Över en fyraårsperiod, innevarande år plus 
planperiodens tre år, ska minst 60 % av investeringarna vara självfinansierade. Med själv-
finansiering menas det likvida utrymme som skapas av kommunens resultat och nivån för 
avskrivningar. Med en resultatnivå på 13 mkr och en beräknad avskrivning på 27 mkr/år innebär 
detta att 160 mkr av investeringsvolymen kan finansieras med egna medel och 107 mkr behöver 
lånas upp under fyraårsperioden. 
 
Följande investeringsnivåer föreslås för perioden. För åren 2019 – 21 är de preliminära nivåerna 
fördelade jämt över tidsperioden; 
 
2018: 73,0 mkr 
2019: 65,0 mkr 
2020:  65,0 mkr 
2021 64,0 mkr 

Skuldsättning 
 
Säters kommun har 2017-01-01 en låneskuld på 90 mkr. Ytterligare ett lån på 30 mkr har upptagits 
under våren 2017. Med planerade investeringar 2018 – 21 kommer en utökad upplåning att behöva 
göras med c:a 100 mkr. En del av behovet löses inom ramen för kommunens koncernkredit. 
Ytterligare två nya lån om 30 mkr vardera bedöms behöva tas upp under 2018 och 2019. 
 
Säters kommun har en jämförelsevis låg skuldsättningsnivå. Det har även kommunens 
bostadsbolag, Säterbostäder AB. Både kommunen och bostadsbolaget står dock inför stora 

2017Pr 2018 2019 2020 2021
Resultat 694 5 680 7 132 6 788 6 930
Avkastning pensionsmedel -1 482 -1 405 -1 331 -1 272 -1 209
Andra öronmärkningar m  m 3 500 0 0 0 0
Tillskott pensionsmedel 9 200 8 800 7 300 7 551 7 322
Resultatutjämningsreserv 0 0 0 0 0
Justerat resultat 11 912 13 075 13 101 13 067 13 043
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investeringar som kräver ökad upplåning, och skuldsättningen behöver styras. I riktlinjer för god 
ekonomisk hushållning har därför ett skuldsättningstak införts. Detta är relaterat till Kommun-
invests limit för kommunkoncerner. Kommunens skuldsättning ska maximalt uppgå till 75 % av 
Kommuninvests limit. I skuldsättning ingår kommunkoncernens kortfristiga och långfristiga 
skulder, avsättningar, pensionsåtaganden och extern borgen med avräkning av kassa/bank samt 85 
% av det bokförda värdet på kommunens kapitalförvaltning (pensionsmedel). 
 
2017-01-01 uppgick kommunkoncernens skuldsättning till 44 609 kr/invånare. 75 % av koncernens 
limit var 92 250 kr/invånare. Ny upplåning 2017 och 2018 i kommunen och Säterbostäder 
beräknas öka skuldsättningen till c:a 64 000 kr/invånare. 

Pensionsförvaltning 
Vid försäljningen av Säters energiverk avsattes 70 mkr till kapitalförvaltning för framtida 
pensionskostnader. 1998 placerades dessa medel i aktiv kapitalförvaltning hos två förvaltare. I det 
reglemente som reglerar hur förvaltarna får placera kapitalet har angetts att huvuddelen skall vara 
placerat i räntebärande värdepapper. Aktiemarknadens svängningar har påverkat kapitalets 
utveckling. När kursutvecklingen har varit god har avkastningen bidragit till att förbättra 
kommunens kapital. Vid nedgången i börsen sjunker värdet. För att motverka svängningar i 
kapitalets värde, har kapitalet placerats om under våren 2006. Kapitalet är nu placerat i Statliga 
realränteobligationer, samt i bostadsobligationer utgivna av svenska bostadsfinansieringsinstitut. 
Detta ger en långsammare, men mer stabil värdeökning. 
 
Kommunen skall för varje år ta ett beslut om hur mycket av pensionsfonden som skall utnyttjas för 
pensionsutbetalningar. Fonderingen av pensionsmedel, och utnyttjandet av de fonderade medlen 
kan utgöra grund för att frångå kravet på balans i budget och bokslut. Budgeten kan 
underbalanseras med det belopp som används ur fonden. 
 
Kommunen fastställer följande mål för pensionsförvaltningen för planperioden 2018 - 2020 

• Avkastningen på pensionsförvaltningen beräknas under planperioden uppgå till 1 %/år 
• Kostnader för utbetalda pensioner finansieras upp till 7,2 mkr/år av skattemedel. För 

belopp över denna nivå tillskjuts medel från pensionsförvaltningen.  
• 2016:  0 kr. Överförs till 2017 och 2018. 
• 2017: 9,2 mkr (varav 2,9 mkr från 2016) 
• 2018: 8,8 mkr (varav 2 mkr från 2016) 
• 2019: 7,3 mkr 
• 2020: 7,6 mkr 
• 2021: 7,3 mkr 
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Mål för verksamheten 
Vision  
 
 
 
 
 

 

 
 

Strategiska mål för mandatperioden 2015-18 
Kommunstyrelsen föreslår att fokus ska läggas på tre områden under den innevarande 
mandatperioden för att kommunen skall utvecklas mot visionen om 12 000 invånare 2030; 
Bostäder, arbetstillfällen och skola. 
 
Bostäder. En grundläggande förutsättning för att befolkningen ska öka är att utbudet av bostäder 
ökar. Kommunen har ett relativt stort utbud av byggklara tomter för småhus. Däremot finns det 
brist på bostadslägenheter. Kommunen har genom sitt bostadsbolag Säterbostäder påbörjat projekt 
med såväl nybyggnation som ombyggnation som kommer att öka utbudet av hyres-lägenheter. 
Även andra aktörer på marknaden måste bidra till att utbudet ökar. Arbeta för att det ska finnas 
attraktiva lägen för såväl privata hyresrätter som bostadsrätter och egna hem i kommunen  
 
Aktiviteter: Fördjupningar av översiktsplanen. Planläggning för flerbostadshus. Framtagande av en 
bostadsförsörjningsplan. Kartläggning av attraktiva lägen för andra aktörer på bostadsmark-naden 
och vara aktiv i dialog med nationella organ i bostadsfrågor. 
 
Mål: Utbudet av bostäder skall öka med 200 under mandatperioden.  
 
Arbetstillfällen. Säter är en pendlingskommun och befolkningsutvecklingen är beroende av hur 
arbetsmarknaden utvecklas i regionen. Kommunen kan dock inte enbart förlita sig på utveck-lingen 
i regionen utan måste även aktivt arbeta för att öka antalet arbetstillfällen i kommunen.  
 
Aktiviteter: Aktivt arbete med näringslivsutveckling och ett bra företagsklimat. Understödja 
nyföretagande, och generationsväxling. Nätverksbyggande inom såväl privat som offentlig 
verksamhet, för att öka förståelsen för näringslivets förutsättningar i den kommunala 
handläggningen. 
 
Mål: I snitt 7 nya företag/ 1000 invånare skall startas varje år under mandatperioden.  
Mått 33 KKiK  
Antalet sysselsatta, dagbefolkning skall öka med i snitt 40/år under mandatperioden. SCB 
Registerbaserade statistik.  
 
Skola. Benägenheten att flytta varierar mellan olika åldersgrupper. Den är som störst i ålders-
gruppen 18 – 40 år. Det är familjer med barn eller unga vuxna som kommer att bilda familj och 
skaffa sig barn. För dem är det viktigt att den kommun de bosätter sig i erbjuder goda uppväxt-
villkor för barnen. En väl fungerande skola är en viktig faktor. 
 

Bilden av Säter 
 

Säters kommun präglas av framtidstro. 
I Säter känner medborgarna trygghet och livskvalitet 

Säter har 2030 12 000 invånare 
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Aktiviteter: Säters kommun skall genom en aktiv kvalitetsuppföljning och ständig förbättring 
upprätthålla en hög nivå på skolundervisningen. 
  
Mål: Säters kommun skall tillhöra de femtio bästa kommunerna i Sverige i SKL:s öppna jämförelser 
av grundskolan på 
- genomsnittligt meritvärde åk 9 
- andel elever som klarat alla delprov i ämnesproven i åk 3, och 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 antas under 2017.   

Nämndplan 
Nämnderna skall ta fram en nämndplan där mål och strategier redovisas utifrån nämndens uppdrag 
och kommunens vision och strategiska mål. 

Övriga planeringsgrunder 
 
Utöver de finansiella målen och verksamhetsmålen styr även andra faktorer det ekonomiska 
utrymmet för kommunens verksamheter. Kommunfullmäktige fastställer följande 
beräkningsgrunder som skall användas i beräkningen av kommunens kostnader.  

Personalkostnadsökningar och övriga kostnadsökningar 
Personalkostnader utgår från SKL:s prisindex för kommunal verksamhet med anpassning till lokal 
ambitionsnivå. SKL:s antaganden gäller för riket. 
  Budget 2018  2019 2020 2021 
SKL         3,2 %  3,1 % 3,8 % 3,3 %  
Säters Kommun        2,3 %  2,3 % 2,9 % 2,5 % 
 
PO-påslag beräknas till 39,20 % för anställda och 37 % för förtroendevalda.  
 
Avsättning för underhåll 
De förändrade reglerna för avskrivningar av fastigheter får konsekvenser även för vad som ska 
räknas som underhåll. Med nuvarande regelverk är i princip alla åtgärder som inte skapar nytt värde 
utan endast återställer värdet på fastigheten att räkna som drift/underhåll. Med det nya regelverket 
skrivs t ex komponenten ytskikt av på kortare tid än nu. När den är avskriven och ytskiktet ska 
behandlas på nytt görs en ersättningsinvestering som även den skrivs av på samma tid. Detta 
innebär att behovet av avsättning för underhåll kommer att minska. Det kommer att finnas kvar 
vissa åtgärder som bokförs som underhåll men det går inte ännu att fastställa hur stort belopp som 
återstår. Gränsdragningsfrågorna behöver klargöras ytterligare. I avvaktan på detta bör avsättningen 
för underhåll ligga kvar på nuvarande nivå 80 kr/kvm.  
 
Kostnader för kost och lokalvård 
Kostnaderna för kost och lokalvård beräknas utifrån 2016 års ambitionsnivå med hänsyn tagen till 
beslutade antaganden om kostnadsökningar för personal och övrig kostnader. Hänsyn tas även till 
förändringar i beställande nämnds beställningar. 
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Övriga kostnader 
Finns index för kostnadsuppräkningar angivna i avtal om köp av tjänster och varor används dessa. 
För kostnader som inte styrs av avtal används Riksbankens bedömning av KPIF:s utveckling. KPI 
med fast ränta (KPIF) är ett mått på underliggande inflation och syftar till att ta bort effekten av 
förändrade räntesatser från KPI. 
 
  2018 2019 2020 2021 
KPIF  1,9 % 2,0 % 1,9 % 2,1 %   
 

Räntekostnader 
Extern räntesats för av kommunen upptagna lån beräknas till 1,5 %/år för 2019,  2 % för 2020 och    
2021. Vid bedömningen av räntesats har Riksbankens prognos för reporäntans utveckling använts. 
 
Intern räntesats för beräkning av kapitalkostnader är satt till samma nivå som externa räntor, 1,5 % 
för 2019. 

Avgifter 
Utrymmet för avgiftshöjningar i de kommunala verksamheterna är begränsat. För VA och 
Renhållning har kommunen sedan flera år en 100 % -ig avgiftsfinansiering. För äldreomsorg och 
barnomsorg finns maxtaxor som begränsar kommunens möjlighet att avgiftsfinansiera verksam-
heten. På övriga områden har avgifterna relativt liten effekt på kommunens ekonomi. 
 
De möjligheter som finns att öka avgiftsfinansieringsgraden måste dock övervägas och förslag på 
reviderade avgifter skall där detta är möjligt lämnas i samband med budgetförslagen från nämnder 
och förvaltningar. Förslag till avgiftshöjningar skall även redovisas separat som egna ärenden och 
särskilt beslut om dessa skall tas i Kommunfullmäktige. 

Driftbudgetramar 2019 -  2021 
Totala preliminära driftbudgetramar framräknade utifrån ovanstående ekonomiska mål och övriga 
planeringsgrunder: 
 
2019:  662 600 kkr 
2020: 686 000 kkr 
2021: 705 100 kkr 
 
Nedbrutna budgetramar för resp. nämnd och förvaltning 2019 redovisas nedan. Nämnderna och 
KS skall lägga förslag till en budget som inryms i den preliminära ramen. Behöver åtgärder vidtas 
för att åstadkomma detta skall förslag med konsekvensbeskrivningar inlämnas med budgetförslaget. 

Budgetteknik 
Ekonomikontoret kommer liksom tidigare år att utsända tekniska anvisningar för budgetmaterialets 
utformning. Allt material samlas i nätverket under V:/Budget/Budget 2019. 
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Driftbudgetramar för nämnder, KS och 
samverkansverksamheter 
 

 
  

DRIFTBUDGET 
SÄTERS KOMMUN
1000-tal kr

KF-juni Tillskott Tillskott Verksamhets- Förslag Preliminär
Beslut BP sociala förändringar ram 2018 ram

Nämnd/förvaltning 2018 2018 avgifter 2019
Kommunstyrelsen exkl pensioner 45 556 100 45 656 47 048
  Pensioner 13 800 13 800 14 221
Verksamhet i samverkan
  Räddningstjänst Dalamitt 9 618 9 618 9 911
  Överförmyndare i samverkan ÖiS 964 964 993
  Upphandling FBR 911 911 939
Samhällsbyggnadsnämnd 56 699 51 -10 685 46 065 47 469
Miljö- och byggnämnd 3 855 27 -735 3 147 3 243
Kulturnämnd 15 048 27 15 075 15 535
Barn- och utbildningsnämnd 262 990 269 795 -738 263 316 271 343
  Ung i Säter 2 255 2 255 2 324
Socialnämnd 240 282 22 966 241 270 248 625
Revision 922 922 950
Central reserv 0 0 0
SUMMA 652 900 292 1 966 -12 158 643 000 662 600

643 000 662 600
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Resultaträkning 
 

 
 

 

Utfall Budget Prognos Budget Plan Plan Prognos
2016 2017 2017 2018 2019 2020 2021

Verksamhetens intäkter 182 379 138 689 140 783 141 824 145 381 149 841 153 769
Verksamhetens kostnader -745 300 -734 162 -745 247 -750 760 -769 588 -793 197 -813 993
Avskrivningar -23 586 -28 527 -28 527 -29 764 -31 493 -33 044 -34 576
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0 0 0 0

VERKSAMHETENS NETTOKOSTN. -586 507 -624 000 -632 991 -638 700 -655 700 -676 400 -694 800

Skatteintäkter 499 389 519 735 522 667 528 058 542 935 561 140 580 302
Generella statsbidrag och utjämning 105 021 107 543 107 486 114 724 119 605 123 185 122 980
Finansiella intäkter 3 001 1 659 2 194 1 640 1 581 1 384 1 332
Finansiella kostnader -117 -1 144 -144 -1 447 -2 620 -3 793 -4 093

RESULTAT FÖRE MINORITETSANDEL 20 787 3 793 -788 4 275 5 801 5 516 5 721

Minoritetsandel 11 374 1 482 1 482 1 405 1 331 1 272 1 209

ÅRETS RESULTAT 32 161 5 275 694 5 680 7 132 6 788 6 930

N Y C K E L T A L
Utfall Budget Prognos Budget Plan Plan Prognos
2016 2017 2017 2018 2019 2020 2021Utfall  2016 udget 2017gnos 2017udget 2018 Plan 2019 Plan 2020gnos 2021

Nettokostnadernas (exkl avskr. o 
jämförelsestörande poster) andel av 
skatteintäkter o generella statsbidrag 93,1% 94,9% 95,9% 94,7% 94,2% 94,0% 93,9%
Finansnettots andel av skatteint. -0,5% -0,1% -0,3% 0,0% 0,2% 0,4% 0,4%
Andel av skatteint. disp. för investeringar 7,3% 5,2% 4,4% 5,3% 5,6% 5,6% 5,7%

Årets resultat 32 161 5 275 694 5 680 7 132 6 788 6 930
Kassaflöde (förändring räntebärande
tillgångar och skulder) 4 850 -83 049 -87 656 -37 536 -26 375 -25 168 -22 494

Soliditet 66% 63% 63% 61% 59% 59% 57%
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Tidplan 
 

2017-10-17 KSAU lägger förslag till preliminära ramar och budgetdirektiv för 2019-21 
2017-11-07 KS lägger förslag till preliminära ramar och budgetdirektiv för 2019-21 
2017-11-30 KF fastställer preliminära ramar och tidplan för budgetprocessen 2019-21 
2017-12-20 BUN/SN lämnar beställning till kostenheten 
v 7/2018 SKL Skatteunderlagsprognos 
2018-02-20 KS Bokslutsprognos för 2017 
2018-02-28 Interna poster skall vara klara och inlagda i nätverket. Hyror, städ- och 

kostkostnader, telefon, årsavgifter för myndighetsutövning, etc. 
v 10-16 Nämndbehandling av budgetförslag 
2017-03-20 KSAU behandlar årsredovisning för 2017 
2018-04-10 KS behandlar årsredovisning för 2017 
2018-04-26 KF behandlar årsredovisning för 2017  
2018-04-17 KSAU. Första budgetuppföljning 2018 mars månad. Beslut om KS förslag till budget 
2018-04-16 Regeringens vårproposition 
2018-04-20 Deadline för inlämning av budgetförslag 
2018-04-23 Förvaltningsberedning av förslag till drift- och investeringsbudget 
V 17 SKL Ekonomirapport och ny prognos för skatteunderlaget 
 SKL/SCB prognos på utjämningssystemen 2018 
2018-05-0708 Budgetberedning 
2018-05-15 KSAU; Fördjupad budgetuppföljning, t o m april, med prognos för utfallet  

2018-12-31  
2018-05-22 KS behandlar budgetförslag 2019-21 
2018-05-23  Central budgetförhandling 11 § MBL 
2018-06-14 KF beslutar om budget för 2019-21  
v 36-49 Nämnder och KS fastställer detaljbudget utifrån tilldelad ram. Förvaltningarna 

upprättar verksamhetsplaner med aktiviteter utifrån antagna strategier 
2018-10-01 Regeringens budgetproposition 
V 39 SKL skatteunderlagsprognos, SCB beräkningar utjämning m m 
2018-11-06 KSAU Ev. beredning av reviderad budget 
2018-11-27 KS behandlar reviderad budget 
v 45 MBL 11 § om reviderad budget 
2018-12-13 Eventuellt beslut om reviderad budget KF 
2018-12-15   Detaljbudget och ev. reviderade nämndplaner inlämnas till ekonomienheten 
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SÄTERS KOMMUN KALLELSE 
 Sammanträdesdatum Blad 

Kommunfullmäktige 2017-11-30 13  
   
 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Kf §  Dnr KS2017/0369 
 
Utvecklingsplan Säterdalen 
 
Beslut: 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Anta ”Leken i Säterdalen, utredning & utveckling” 
2. Anta Utvecklingsplan för Säterdalen 

 
Bakgrund och ärendebeskrivning 
Av kommunfullmäktige antagen Strategi för utveckling av Säterdalen utgör grunden 
för besöksmålets utvecklingsarbete. Strategin synliggör utvecklingspotentialen, den 
konkretiserar vart vi vill och vad som krävs (framgångsfaktorer). Därefter ges en be-
skrivning av de besöksanledningar som prioriterats och nödvändiga stödfunktioner, 
vilket ska svara på frågan hur vi tar oss dit. Strategin omsätts i årliga utvecklingspla-
ner som antas av kommunfullmäktige. Där prioriteringar av aktiviteter, inom ramen 
för strategins besöksanledningar och stödfunktioner sker. Samrådsgrupp för Säterda-
len som inrättades av kommunstyrelsen 2016-08-30, § 103, följer arbetet. Det är ett 
långsiktigt arbete vilket underlättas av långsiktig planering. Därför synliggörs en pla-
neringshorisont som överensstämmer med kommunens investeringsperiod 
 
Utvecklingsplan 2017 har utgjort grunden för framtagandet av förslag till Utveckl-
ingsplan för Säterdalen 2018. Utvecklingsplanens prioriteringar av aktiviteter utgår 
från identifierade utvecklingsmöjligheter.  
 
Yrkande: 
Tommy Andersson (M) yrkar återremiss för att omarbeta planen så att utveckling av 
Spikholmen prioriteras först. 
Elsa Efraimsson Vestman (C ) yrkar att kommunstyrelsen beslutar anta planerna en-
ligt lagt förslag. 
 
Proposition 
Ordföranden ställer proposition på yrkandena varvid han finner att kommunstyrelsen 
beslutat anta planerna enligt lagt förslag. 
 
__________ 
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Tjänsteskrivelse 

 

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

Datum  
2017-11-06  
 

Antagande av ”Leken i Säterdalen, utredning & utveckling” 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta anta ”Leken i Säterdalen, utredning & utveckling”  
 
 
 
Helena Åkerberg Hammarström  
Näringslivs- och arbetsmarknadsenheten  
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Säters kommun
783 27 Säter
Telefon: 0225-55 000
E-post: kommun@sater.se
Kontaktperson: Mikael Spjut, Helena Åkerberg

Dokumenttitel: LEKEN I SÄTERDALEN - utredning och utveckling
Dokumentdatum: 2017-11-02 
Dokumentförfattare: Hanna Wikström Johansson och Sara Nordström, Sweco Architects AB Falun

ALTERNATIV ETT
Befintlig lekyta på Spikholmen behålls och rustas 
med ny lekutrustning. Befintlig lekyta småbarnslek 
behålls och rustas med ny lekutrustning. Storbarns-
leken utvecklas på området bakom påfågelhuset 
och den stora granen. 
+ Härlig miljö kring den stora granen och påfågel-
huset
+ Plana ytor och mer flacka slänter som är byggbara.
- Vattnet barriär för små barn och föräldrar.
- Lekytorna blir utspridda i förhållande till hinderba-
na/parour.
- Lekytor på området bakom den stora granen och 
stugan blir svåra att hitta till.
- Problematik med avstängning vid evenemang på 
Spikholmen

ALTERNATIV TVÅ 
Befintlig lekyta småbarnslek behålls och rustas med 
ny lekutrustning. Befintlig lek på Spikholmen tas 
bort och en storbarnslek utvecklas i slänten mitt 
över ån från småbarnsleken. Bron mellan spikhol-
men och befintlig släntlek ersätts med ny bro från 
småbarnlekområdet. 
+ mer samlat lekområde som är lätt att hitta till.
+ Vid evenemang är det lätt att stänga av Spikhol-
men samtidigt som hela lekområdet är tillgänglig.
- Slänten är mycket brant. Problem finns både vad 
gäller anläggning och leksäkerhet.

ALTERNATIV TRE 
Befintlig lekyta småbarnslek behålls och rustas med 
ny lekutrustning. Befintlig lek på Spikholmen tas 
bort och en storbarnslek utvecklas i slänten bak-
om parkour/hinderbana. Bron mellan spikholmen 
och befintlig släntlek ersätts med ny bro från små-
barnlekområdet. 
En stig med lek utvecklas längs vattnet på nord-öst-
ra sidan av ån så att man kan ta sig i en slinga från 
befintlig släntlek bort till parkour/hinderbana och 
sedan tillbaka på syd-västra sidan mot småbarnsle-
kan och befintliga släntleken igen. 
+ Samlar ihop alla befintliga och nya lekytor till en 
helhet.
+ Vid evenemang är det lätt att stänga av Spikhol-
men samtidigt som hela lekområdet är tillgänglig.
+ Platsen för den nya storbarnsleken är lättare att 
anlägga och mer lättillgänglig

STRATEGI FÖR UTVECKLING AV SÄTERDALEN
Säters kommun har tagit fram dokumentet ”Strategi 
för utveckling av Säterdalen”. Strategin ska utgöra 
grunden för det fortsatta utvecklingsarbetet av be-
söksmålet Säterdalen och ambitionen är att behålla 
och stärka Säterdalens position som ett tydligt be-
söksmål. 

Denna utvecklingsplan för Säterdalens lekmiljöer är 
ett steg i att vidareutveckla och fördjupa strategins 
mål och vision avseende den identifierade besöks-
anledningen LEKPLATS I NATURMILJÖ och även vis-
sa delar av besöksanledningen FÄBODEN –Barnens 
fäbod.

Strategins uttalade vision för barn är ”Säterdalen ett 
äventyr där det finns miljöer som utmanar och in-
spirerar till lek, lärande och fysisk aktivitet”. Bland 
de formulerade målen finns bland annat en målfor-
mulering som direkt riktar sig mot leken: ”Skapa en 
lekplats i naturmiljön som i sig själv fungerar som 
reseanledning”. Strategin identifierar barnfamiljer 
som en prioriterad målgrupp och man har utarbetat 
ett antal framgångsfaktorer där särskilt ”Fokus på 
barn och natur”, ”Lekplats i naturmiljön som i sig 
själv fungerar som reseanledning’”och ”Förmåga att 
nyttja ravinlanskapet och den spännande naturmil-

jön är Säterdalens unika erbjudande” direkt berör 
ämnet barn och lek. ”Aktivt arbete kring tillgänglig-
het” är en annan identifierad framgångsfaktor som 
är viktig att ta hänsyn till i det här sammanhanget.

Målet för besöksanledningen ’LEKPLATS I NATURMIL-
JÖ’ är att Säterdalen ska erbjuda ett äventyr i unik 
naturmiljö med Ljusterån som en röd tråd. Såväl de 
yngsta som de lite äldre barnen ska utmanas fysiskt 
och inspireras till lärande. Lekområdet ska bestå av 
olika populära områden som inbjuder till lek, lärande 
och fysisk aktivitet. Naturmiljön ska användas som 
en resurs i utbudet av aktiviteter med stark kopp-
ling till lek, lärande och fysisk aktivitet. Aktiviteterna 
binder ihop Säterdalens entréer och olika områden 
samt reservatet som därigenom upptäcks av fler.

Målet för besöksanledningen ’FÄBODEN –Barnens 
fäbod’ är bland annat att fäboden ska vara en del av 
"Barnens dal".  Denna utvecklingsplan berör framför 
allt utvecklingen av fäbodstigen där man har som 
mål att skapa ett inbjudande och lättillgängligt al-
ternativt sätt att nå bortre delen av dalen med läran-
de och lekfulla platser utefter stigen.

NULÄGE 
Lekområdet i Säterdalen är ett stort dragplåster för. 
barnfamiljer och barngrupper från kommunen 
och kranskommunerna.  Idag är leken uppdelat på 
fyra lekplatser; Spikholmen med rutschkanor och 
klätterställningar för barn på ca 3-7 år, sandlå-
dor och gungor på Dalslätten för barn på ca 1-3 år, 

BAKGRUND OCH UTVECKLINGSMÖJLIGHETER
L E K E N  I  S Ä T E R D A L E N  -  U T R E D N I N G  O C H  U T V E C K L I N G  

rutschkanorna i ravinslänten för barn på ca 5-12 år 
och den nyanlagda parkour/hinderbanan på ca 5-12 
år. Lekutrustningarna på Spikholmen och vid Dals-
lätten är i behov av renovering eller utbyte. 

UTVECKLINGSALTERNATIV FÖR LEKEN I DEN 
CENTRALA DELEN AV SÄTERDALEN
Tre möjliga alternativ för utveckling av de centrala 
lekytorna kring Dalslätten har utretts och diskute-
rats. Beslut har tagits att gå vidare med alternativ 
tre.

Alternativ tre innebär att befintlig lek på Spikhol-
men, som inte längre är funktionsduglig, avvecklas 
till förmån för en tydligare och mer lätthanterlig 
avgränsning mellan folkparksdelen på Spikholmen 
och övriga delar av Säterdalen. Bron mellan spikhol-
men och befintlig släntlek ersätts med ny bro från 
lekplatsen vid Dalslätten. Befintlig lekyta med små-
barnslek vid Dalslätten behålls på samma plats men 
rustas och får en ny attraktiv utformning med mål-
grupp små barn ca 1-5 år. En ny storbarnslek mål-
grupp ca 5-12 år utvecklas i slänten bakom parkour/
hinderbana mot nedre parkeringen då den tidigare 
föreslagna placeringen i ravinslänten mitt emot den 
befintliga småbarnsleken bedöms alltför brant och 
det finns risk för problem både vad gäller anläggning 
och leksäkerhet. Placeringen av storbarnsleken vid 
parkour/hinderbanan hjälper också att knyta ihop 
lekområdet och kommer att ge stöd åt parkouren 
som idag ligger ensligt placerad i förhållande till de 
övriga lekytorna. 

UTVECKLINGEN AV LEK FÖR ÖVRIG OMRÅDEN I 
SÄTERDALEN 
För att uppnå strategins mål att med lekens hjälp 
binda ihop Säterdalens olika delar; entréer, Dals-
lätten, fäboden och naturreservatet behandlar den-
na utvecklingsplan hela området från övre parke-
ringen till fäboden. 

Den befintliga lekplatsen på Spikholmen. Befintlig rutschlek i slänt. Nyanlagd parkour/hinderbana. 

Befintlig småbarnslek, 
Lekutrustningen är inte 
funktionsduglig.

Befintlig lekutrustning 
på Spikholmen är inte 
funktionsduglig längre.

Befintlig nyanlagd parkour/hinderbana

Kungsvägen

Marcus Kocks väg

Norrtu
llsvägen

Bruksvägen
Myntvä

gen

St
at

io
ns

ga
ta

n

Kungsvägen

Järnvägspromenaden

Östr
a L

ån
gg

ata
n

Dalstigen
Dalgården

nen

Herråkersvägen
Dalsb

yvä
gen

Näsåkersvägen

Tuskaftet

Yo
u 

cr
ea

te
d 

th
is

 P
D

F 
fro

m
 a

n 
ap

pl
ic

at
io

n 
th

at
 is

 n
ot

 li
ce

ns
ed

 to
 p

rin
t t

o 
no

va
PD

F 
pr

in
te

r (
ht

tp
://

w
w

w
.n

ov
ap

df
.c

om
)

NEDRE
PARKERINGEN

DALSLÄTTEN

SPIKHOLMEN

SCEN

PÅFÅGELSHUSET OCH 
STORA GRANEN Befintlig lek i slänt är 

funktionsduglig och signi-
fikant för Säterdalen med 
rutschar och klätterlek. 

LJUSTERÅN

Befintliga lekplatsers status och möjliga utvecklingsalternativ 
av de centrala lekområdet i Säterdalen.

Befintlig småbarnslek vid Dalslätten.

Det finns goda förutsättningar i Sä-
terdalen att utveckla mer utmanande 
äventyrslek som till exempel en hög-
höjdsbana. En sådan anläggning skulle 
locka ytterligare en kategori besökare 
– äventyrliga, möhippor, konferenser, 
teambuildnng, barnkalas, kompisgäng 
med flera. Den kräver dock säkerhets-
utrustning och instruktörer och kan inte 
utformas som en obevakad lekplats i 
kommunens regi. Möjligheten finns dock 
att engagera en extern aktör som i fram-
tiden kan driva en sådan verksamhet i 
Säterdalen. 
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1.

2 .

3 .

SPIKHOLMEN

NEDRE
PARKERINGEN

GAMLA TEATERN

FÄBODEN

SKJUTAR-
KRÖKEN

ÖVRE PARKERINGEN

För att uppnå strategins mål att med lekens hjälp bin-
da ihop Säterdalens olika delar; entréer, Dalslätten, 
fäboden och naturreservatet behandlar denna ut-
vecklingsplan hela området från den övre parkering-
en till fäboden. Säterdalen har delats upp i tre olika 
delområden. Utvecklingen av leken i de tre delarna 
har olika mål, syften och tematisering men binds fy-
siskt ihop med en stig som ständigt lockar vidare. 

Delområde 1 omfattar området från den övre par-
keringen ned till Dalslätten. Målet här är att barn-
familjer inte ska angöra Säterdalen från den ne-
dre parkeringen utan lockas att parkera på den 
övre parkeringen och ta sig till fots ned i dalen. 
Vägen ned (och upp) ska vara spännande, hän-
delserik och ständigt locka vidare. Temat i leken 
ska kretsa kring rörelse och den unika naturmil-
jön i Säterdalen. Leken ska locka barn i alla åldrar.

Delområde 2 omfattar området kring Dalslätten. Här 
ligger lekens tyngdpunkt och lekytorna ska utformas 
med syfte att man ska stanna länge. Det ska finnas 
lek med fokus på små barn (1-5 år)  och leken för äldre 
barn (5-12 år) ska utvecklas och utökas. Lekens te-
matiseringen ska i detta område  dels kretsa kring na-
turmiljön och tillgängliggöra Ljusteråns vatten men 
även tematiskt anknyta till Säters stad och fäboden.

Delområde 3 omfattar den befintliga fäbostigen som 
sträcker sig från nedre parkeringen till fäboden. och 
vägen norr om Ljusterån som leder förbi gamla te-
atern och vidare mot naturreservatet. Fäbodstigen 
utvecklas enligt det tidigare framtagna fäbodkon-
ceptet där man har som mål att skapa en lockan-
de promenad till fäboden med lärande och lekfulla 
platser. Temat anknyter till fäboden. Vägen norr om 
Ljusterån förädlas med några spännande platser 
med tematisering kring naturen i naturreservatet

L E K E N  I  S Ä T E R D A L E N  -  U T R E D N I N G  O C H  U T V E C K L I N G  
ÖVERSIKT DELOMRÅDEN

NATURRESERVATET

48



Från den övre parkeringen skapas en alternativ väg 
att ta sig ned till Dalslätten. En upplevelsestig som 
slingrar genom skogen och längs vägen bjuder på 
spännande, fantasieggande platser och upplevelser. 
Vandraren inbjuds att stanna till en liten stund men 

lockas snart vidare för att se vad som döljer sig bak-
om nästa krök. Kanske finns det en glänta i skogen 
med jättestora fågebon, ett svävande nät där man 
kan ligga och titta på trädkronorna eller kanske får 
man syn på den sällsynta buskmusen? För den som 

L E K E N  I  S Ä T E R D A L E N  -  U T R E D N I N G  O C H  U T V E C K L I N G  

ÖVRE PARKERINGEN

STORA
SCENEN

LJUSTERÅN

NEDRE 
PARKERINGEN

1 .
2 .

3 .

4 .

5 .
2 .

DELOMRÅDE 1  -  VÄGEN NED (OCH UPP)
vill ha en lugnare och mer lätttillgänglig promenad 
finns den asfalterade Myntvägen kvar som komplet-
teras med vilsamma sittbänkar för trötta ben. 

1. ENTRÉPLATSEN
Den befintlig lekutrustning flyttas och platsen ut-
vecklas i stället till en entréplats för den nya upple-
velsestigen. Ingången till upplevelsestigen markeras 
med en portal - en dörr. Ta ett djupt andetag, öppna 
dörren och kliv in.

2. STIGEN
En upplevelsestig skapas från övre parkeringen ned 
till dalens botten. Stigen slingrar ned genom skogen 
och överraskar med lekfulla hemliga platser och 
olika rörelseutmaningar. Det finns många sätt att ta 
sig fram på och längs med stigen uppmuntras du att 
prova på några olika.

Inspirationsbild entréplatsen:

Inspirationsbilder stigen:

3. GLÄNTAN
Stigen slingrar sig så småningom ned till den be-
fintliga gläntan vars öppna karaktär förstärks med 
intensivare skötselinsatser. Gläntan ges en tydligare 
form och kompletteras med ett fantasifullt lekobjekt. 
Platsen syns och är tillgänglig från Myntvägen och 
kan i framtiden även fungera som samlingsplats för 
mindre grupper, till exempel yoga. Här finns en be-
fintlig vattenpost och möjlighet att ta dricksvatten.

Inspirationsbilder gläntan:

4. KULLEN
Upplevelsestigen leder vidare till kullen invid vägen. 
Klättra upp och rutscha ned och promenaden ned 
mot dalen gick plötsligt väldigt snabbt och lätt...

Inspirationsbilder kullen:

5. KUNGSSTENEN
...och till slut passerar man förbi Kungastenen, där 
kungen och prinsessan har skrivit sina namn i guld! 
1924 skrev Gustav V och Victoria sina signaturer på 
kungastenen och 1983 skrev Carl Gustaf XVI och 
drottning Silvias sina autografer. Hur ser det ut när du 
skriver din signatur?

Inspirationsbilder Kungsstenen:

Den befintlig lekutrustning flyttas och 
platsen utvecklas i stället till en en-
tréplats för den nya upplevelsestigen. En upplevelsestig skapas från övre parkeringen ned till dalens bot-

ten. Stigen slingrar ned genom skogen och överraskar med lekfulla 
hemliga platser och olika rörelseutmaningar.

Gläntan ges en tydligare form och kompletteras med ett fantasifullt 
lekobjekt. Platsen syns och är tillgänglig från Myntvägen och kan i 
framtiden även fungera som samlingsplats för mindre grupper, till 
exempel yoga.

Upplevelsestigen leder vidare till kullen invid vä-
gen. Klättra upp och rutscha ned

Till slut passerar man förbi Kungastenen, där kung-
en och prinsessan har skrivit sina namn i guld! Hur 
ser det ut när du skriver din signatur?

Stigen fortsätter mot det 
centrala lekområdet kring 
dalslätten.
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NEDRE PARKERINGEN

BEF.
PARKOUR/HINDERBANA

Befintlig lek på Spik-
holmen avvecklas till 
förmån för möjligheter 
att på ett bättre sätt 
kunna anordna andra 
evenemang och akti-
viteter.

PÅFÅGELHUSET

STORA 
GRANEN

SPIKHOLMEN

SCEN

SMÅBARNSLEK

mot fäboden

BEFINTLIG 
SLÄNTLEK

Ny bro

Småbarnsleken utvecklas till en mini-
tyrstad med karaktärsbyggnader från 
Säters stadskärna. Strax utanför staden 
ligger en lekdel som anspelar på jord-
brukslandskapet utanför staden.

Befintlig parkour/hinderba-
na byggs på med mer lek för 

äldre barn i slänten.

En slingrande stig längs Ljuster-
åns bägge sidor knyter samman 
hela lekområdets alla delar. 
Längs stigen finns spännande 
lek som lockar vidare. Åns vatten 
tillgängliggörs.

Längs åns västrastrand 
finns ytor för picknick-
bord och grillning

Öppen gräsyta behålls

Stigen leder upp till Påfågelshuset och den 
stora granen och binder ihop dessa med res-
ten av området. Platsen kompletteras med le-
kattribut som förstärker de befintliga värderna.

6. LILLA SÄTER
Småbarnsleken i Säterdalen utvecklas till en minia-
tyrstad med karaktärsbyggnader från Säters stads-
kärna. Innan man kommer in i staden passerar man 
en lekdel vars tema återspeglar jordbrukslandskapet 
som omger staden. Jordbruksleken har tydliga kopp-
lingar till fäboden som ligger längst bort i dalen och 
som man kommer till om man följer stigen till sitt slut. 
Småbarnslekplatsen blir unik i sitt slag och bjuder 
i första hand på storslagen rollek men i stadsmiljön 
finns också integrerade traditionella lekvärden som 
rutschar, gungor, sand- och balanslek. 

FÖRDJUPNING DELOMRÅDE 2  -  DET CENTRALA LEKOMRÅDET KRING DALSLÄTTEN
L E K E N  I  S Ä T E R D A L E N  -  U T R E D N I N G  O C H  U T V E C K L I N G  

6.

7.

8 .

Från delområde 1 kommer man ut i det centra-
la lekområdet kring Dalslätten och Ljusterån. Här 
ligger lekens tyngdpunkt och lekytorna är ut-
formade med syfte att man ska stanna och leka 
länge. Lekens tematisering kretsar kring Säter-
dalens naturmiljö och Ljusteråns vatten men an-
knyter även tematiskt till Säters stad och fäboden.

L E K E N  I  S Ä T E R D A L E N  -  U T R E D N I N G  O C H  U T V E C K L I N G  

DALSLÄTTEN

7. STIGEN
Upplevelsestigen som tog besökaren ned till Säterda-
len fortsätter här genom småbarnsleken, förbi pick-
nickbord, grillplatser och ytor för samvaro och vidare 
över Ljusterån. Den går mellan öar och över vatten 
på olika mer eller mindre utmanande och våghalsiga 
sätt - trampstenar, klätternät och gallerdurksbroar - 
och knyter ihop den befintliga rutsch- och klätterle-
ken med det nya. Längs med stigen finns det både 
naturligt spännande rumsbildningar, kojor och plat-
ser man vill stanna till vid, men också adderade vär-
den för att väcka fantasi och leklust. Via stigen knyter 
man ihop hela lekområdet och tillgängliggör avskilda 
delar som det gamla påfågelhuset och Ljusteråns 
vatten som en lekresurs. 

Inspirationsbilder Lilla Säter:

8. STORBARNSLEKEN
Stigen leder till den befintliga parkour/hinderbanan 
som byggs på med mer balans- och klätterlek för det 
lite äldre lekande barnet. Lekutrustningen anpassas 
till befinliga träd och slänt, och förhoppningen är att 
skapa en spännande, utmanande men ändå säker le-
kyta bland träden. 

Inspirationsbilder upplevelsestigen:

Inspirationsbilder storbarnsleken:

mot naturreservatet

mot upplevelsestigen 
och övre parkeringen
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L E K E N  I  S Ä T E R D A L E N  -  U T R E D N I N G  O C H  U T V E C K L I N G  
I område 3 är utvecklingen av leken fokuserad på den 
befintliga fäbodstigen som knyter samman de cen-
trala delarna av Säterdalen med Fäboden och vägen 
på norra sidan av Ljusterån som leder mot naturre-
servatet men även fungerar som en alternativ hem-
väg från fäboden. Fäbodstigen och vägen förbi gamla 

9. GRINDEN
Från nedre parkeringen och via den befintliga par-
kour/hinderbanan kan man kliva in på fäbostigen 
som leder till fäboden. De bägge entreérna markeras 
av en portal i form av en grind av gärdesgårdskarak-
tär. Här börjar vandringen till fäboden, en resa bakåt 
i tiden. En enkel skylt informerar om vart stigen leder 
och fäbodens öppettider.

10. STIGEN
Vandringen till fäboden bjuder på några lek- och 
hemlighetsfulla platser längs stigen. Ibland är det lite 
mystiskt och farligt. Väsen som det traditionellt har 
berättas om i gamla tider och som var en verklighet 
för de människor som bodde ensamma på fäboden 
förr i tiden gör sig påminda. Här anar man kanske 
näckens vemodiga fiol uppe i bäckravinen, huldrans 
gäckande skratt eller lyktgubben som irrar i skogen. 
Kanske råkar man också på några av fäbodens djur 
som gått vilse och behöver vägvisning och tröst.

11. LEKEN VID FÄBODEN
Väl framme vid fäboden är man trygg och leken här 
kretsar kring fäbodens djur och lekar som barnen 
lekte förr; gå på styltor, kägelspel och hoppa i hö. Öva 
på att sadla en häst eller mjölka en ko. 

L E K E N  I  S Ä T E R D A L E N  -  U T R E D N I N G  O C H  U T V E C K L I N G  

12. VÄGEN HEM ELLER TILL NATURRESERVATET
När man har lekt sig hela vägen till fäboden och det är dags att gå hemåt igen så kan det vara skönt att ta 
en annan väg tillbaka. Då kan man ta vägen längs norra sidan av ån förbi gamla teatern. Här finns det också 
roliga och spännande platser att upptäcka som gör så att vägen upplevs kortare. Vägen norr om Ljusterån är 
också den naturliga vägen att gå om man ska till naturreservatet, så platsernas tematiseringen här kretsar 
kring naturen.

Befintlig klätterlek i slänt behålls

GAMLA TEATERN

BEF.
PAROUR/HINDERBANA

SKJUTARKRÖKEN

FÄBODEN

9.

Från nedre parkeringen och via den befint-
liga parkour/hinderbanan kan man kliva 
in på fäbostigen som leder till fäboden. De 
bägge entreérna markeras av en portal i 
form av en grind av gärdesgårdskaraktär. 

10 .
Fäbodstigen bjuder på några lek- och hemlighetsful-
la platser längs stigen. Ibland är det lite mystiskt och 
farligt. Här anar man kanske näckens vemodiga fiol 
uppe i bäckravinen, huldrans gäckande skratt eller 
lyktgubben som irrar i skogen. Kanske råkar man också 
på några av fäbodens djur som gått vilse och behöver 
vägvisning och tröst.

Väl framme vid fäboden är man trygg och leken 
här kretsar kring fäbodens djur och lekar som bar-
nen lekte förr; gå på styltor, kägelspel och hoppa 
i hö. Öva på att sadla en häst eller mjölka en ko. 

11 .

12.

Vägen norr om Ljusterån är en alternativ väg hem från fäbo-
den men det är också den naturliga vägen att gå om man ska 
till naturreservatet. Här finns det också roliga och spännande 
platser att upptäcka som gör så att vägen upplevs kortare. 
Platsernas tematiseringen här kretsar kring naturen och na-
turreservatet.

teatern ska utformas så att de erbjuder en spännan-
de promenad som lockar barnfamiljer hela vägen bort 
till fäboden eller naturreservatet och hem igen.

Fäbodstigen och lek vid fäboden utvecklas i enlighet 
med det tidigare framtagna fäbodkonceptet, med te-
matisering kring ämnet fäbod.

FÖRDJUPNING DELOMRÅDE 3  -  FÄBODSTIGEN OCH HEM IGEN (ELLER VÄGEN TILL NATURRESERVATET)
Vägen norr om Ljusterån utvecklas med platser vars 
tematisering kretsar kring naturreservatet. Platserna 
ska placeras på strategiska punkter för att ständigt 
locka vidare.

SÄTERDALENS
NATURRESERVAT

LJUSTERÅN

51



 
Tjänsteskrivelse 

 

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

Datum Diarienummer 
2017-11-06 Dnr 

KS2017/0010-9 
 

Utvecklingsplan för Säterdalen 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta antaga Utvecklingsplan för Säterdalen 

Bakgrund och ärendebeskrivning 
Av KF antagen Strategi för utveckling av Säterdalen utgör grunden för besöksmålets utvecklingsarbete. 
Strategin synliggör utvecklingspotentialen, den konkretiserar vart vi vill och vad som krävs 
(framgångsfaktorer). Därefter ges en beskrivning av de besöksanledningar som prioriterats och 
nödvändiga stödfunktioner, vilket ska svara på frågan hur vi tar oss dit. Strategin omsätts i årliga 
utvecklingsplaner som antas av kommunfullmäktige. Där prioriteringar av aktiviteter, inom ramen för 
strategins besöksanledningar och stödfunktioner sker. Samrådsgrupp för Säterdalen som inrättades av 
kommunstyrelsen 2016-08-30, § 103, följer arbetet. Det är ett långsiktigt arbete vilket underlättas av 
långsiktig planering. Därför synliggörs en planeringshorisont som överensstämmer med kommunens 
investeringsperiod 
 
Utvecklingsplan 2017 har utgjort grunden för framtagandet av förslag till Utvecklingsplan för Säterdalen 
2018. Utvecklingsplanens prioriteringar av aktiviteter utgår från identifierade utvecklingsmöjligheter.  
 
 
 
 
 
Helena Åkerberg Hammarström  
Näringslivs- och arbetsmarknadsenheten  
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SÄTERS KOMMUN 

 

 
Utvecklingsplan för Säterdalen 2018 
 
Av KF antagen Strategi för utveckling av Säterdalen utgör grunden för utvecklingsarbetet. Strategin 
synliggör utvecklingspotentialen, den konkretiserar vart vi vill och vad som krävs 
(framgångsfaktorer). Därefter ges en beskrivning av de besöksanledningar som prioriterats och 
nödvändiga stödfunktioner som alla exemplifieras med insatsområden, vilket ska svara på frågan 
hur vi tar oss dit. Strategin omsätts i årliga utvecklingsplaner som antas av kommunfullmäktige. Där 
prioriteringar av aktiviteter, inom ramen för strategins besöksanledningar och stödfunktioner sker. 
Samrådsgrupp för Säterdalen som inrättades av kommunstyrelsen 2016-08-30, § 103, följer arbetet. 
Det är ett långsiktigt arbete vilket underlättas av långsiktig planering. Därför utgår 
utvecklingsplanen från kommunens investeringsperiod med möjlighet till revidering. 
 
Det är ett långsiktigt arbete vilket underlättas av långsiktig planering. Därför synliggörs en 
planeringshorisont som överensstämmer med kommunens investeringsperiod. Utvecklingsplanens 
prioriteringar av aktiviteter 2018 utgår från identifierade utvecklingsmöjligheter. 
 
Förvaltningen av anläggningen, insatser inom ramen för löpande drift och underhåll, sker parallellt. 
Är drift- och underhållsinsatsen en ambitionshöjning alternativt att insatsen inte ryms i budget lyfts 
det för prioritering mot övriga utvecklingsaktiviteter. Prioritering innebär att resurser avsätts. Det 
kan dels handla om personella resurser och prioriteringar i nämnders befintliga budget. Dels om 
ekonomiska resurser i form av avsatt medel för utveckling av Säterdalen. 
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UTVECKLINGSPLAN för SÄTERDALEN                                                        
Besöksanledning 
& Insatsområden Aktivitet & förväntad effekt                                                     Nuläge Övergripande Målbild 20
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Besöksanledning;  FOLKPARKEN "kultur- & musikevenemang"…………....................……..….……………………….

Konceptualisering

Ett koncept arbetas fram som innehåller 
en tydlig vision för den framtida 
verksamheten. Två sidor behövs. Dels en 
som skapar identitet, ledning och 
inspiration. Dels en som skapar 
gemensam målbild med förväntningar 
som engagerar. Omvärldsanalys och 
trender ger vägledning i arbetet som 
utgår från folkparkens speciella 
tillgångar. 

Finns avtal med väl inarbetad folkparksentreprenör 
som med framgång driver verksamheten inom sin 
genre.. Den som i huvudsak lockar besökare. 
Kommunen styr inte verksamhetsinriktningen. 
Möjligt att kortsiktigt utveckla evenemangsutbudet 
via andra aktörer som arrangerar kompletterande 
utbud på Stora scenen/Dalslätten & gamla teatern. 
Kräver ett aktivt arbete från kommunens sida. Stort 
antal fastigheter där de som är av akut karaktär 
hanteras.

Ett antaget koncept för den framtida 
verksamhet som styr prioriteringarna 
(speciellt vad gäller 
fastighetsbeståndet) i denna 
besöksanledning. 

Kommun  (KS)

Fastighetsbestånd -i 
enlighet med 
konceptualisering

I enlighet med antaget koncept vidta 
nödvändiga åtgärder på 
fastighetsbeståndet för att ge 
förutsättningar för beslutad 
verksamhet.  

Dalens huvudsakliga fastighetsbestånd hör till den 
här besöksanledningen. Förutom de stora scenerna 
så är det alla fastigheter på Spikholmen. Få är 
avsedda för åretrunt verksamhet. De flesta är i 
behov av åtgärder.   Åtgärder av akut karaktär 
hanteras inom drift och undehåll.

Folkparkens byggnader är 
ändamålsenliga för verksamheten och 
bidrar på ett positivt sätt till 
besökarnas upplevelse.

? Kommun 
(SBN)

Stora Scenen & 
Gamla Teatern

Skapa grundförutsättningar för 
uthyrning av befintlig anläggning och 
koordinering mellan olika aktörer. 
Tydlighet skapar trygghet. 

Idag sker de flesta arrangemang i nuvarande 
entreprenörs regi. Viss uthyrning/samarbete vid 
externa förfrågningar. Rollerna är otydliga. Det 
saknas fakta, säljmaterial och avtal. För att nå 
framgång krävs någon som koordinerar och säljer in 
möjligheterna aktivt.

Det är enkelt att boka och genomföra 
arrangemang. Det finns god support som 
underlättar planering och praktisk logistik 
på plats. Dalens olika aktörer har tydliga 
roller. Dalen attraherar fler aktörer och 
evenemang som kompletterar nuvarande 
samarbetsaktörs utbud.

Kommunen & 
VD samt 
samarbetsakt
ör (KS)

Besöksanledning;  SÄTERDALENS FÄBOD -Barnens fäbod……………………….……………………………..…………
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Byggnader
Investera i byggnader i enlighet med 
antaget koncept för att säkerställa 
djurhållning enligt gällande lagstiftning.

Byggnaderna är av varierande karaktär 
(byggnadssätt och material). Behov att bygga om, 
bygga ut och bygga nytt för att möta gällande krav 
för djurhållning. Förutsättningar för aktiviteter som 
är väderoberoende saknas. Serveringsbyggnaden ger 
förutsättningar för enklare servering. Finns ingen 
möjlighet för gäster att sitta under tak. 
Duschmöjligheter & andra utrymmen saknas 
(personal). Mindre åtgärder för bättre tillgänglighet 
krävs.

Fäbodens byggnader är ändamålsenliga för 
verksamheten med fokus på djuhållning, 
aktiviteter och servering och bidrar på ett 
positivt sätt till besökarnas upplevelse då 
de förstärker bilden av en traditionell 
fäbodmiljö.

60
0' Kommunen 

(SBN)

Uppleveser (stig & 
tun)

Upplevelsen utmed fäbodstigen & på 
fäboden som förstärker antaget 
koncept. 

Det som avser utvecklas finns inte idag.

Besöket på fäboden börjar med 
fäbodstigen. Upplevelsen där och övriga 
insatser på fäboden är en del av det utbud 
av lekmiljöer som dalen erbjuder. 

25
0'

Kommunen & 
samarbets-
aktör (KS)

Fäbodstigen 
(tillgänglighet)

Fysisk iordningsställande av hårdgjord 
stig & säkra passager. Ger 
förutsättningar att utveckla upplevelser, 
ökad tillgängliget & höjd attraktivitet. 

Finns en stig vars framkomlighet beror på årstid. Då 
tillgängligheten inte kan garanteras är den inte väl 
utmärkt och används idag framförallt av de som är 
väl bekanta m dalen.

Besöket på fäboden börjar med 
fäbodstigen och är en del av det utbud av 
lekmiljöer som dalen erbjuder. Stigen 
används av besökare som vill förflytta sig i 
dalen även när det hålls arrangemang vid 
gamla teaterna.

25
0' Kommunen 

(SBN)

Samarbetsaktör för 
fäbodens drift

Rekrytera samarbetsaktör för 2018 och 
därefter är ambitionen ett mer 
långsiktigt samarbete. Minskad 
arbetsinsats och bättre förutsättningar 
för såväl kommunen som 
samarbetsaktör. 

Finns möjlighet till förlängning av avtal med 2016 år 
samarbetsaktör om båda parter kommer överrens 
om detsamma.

Långsiktigt väl fungerande samarbete med 
aktör/er som drivs av att förverkliga 
antaget koncept och ser sin del i 
Säterdalens utveckling.

Kommunen 
(KS)

Besöksanledning;  NATURMILJÖN……………...………………………………………………………..……….………………

Naturreservatet

Löpnade dialog med Länsstyrelsen hur vi 
tillsammans kan bidra till att synliggöra 
ravinsystemet Säterdalen. Skapa en 
entren till naturreservatet från 
Skjutarkröken. Fler upptäcker de olika 
delarna av Säterdalen, bidrar till fler 
besök. 

Många besöker reservatet, men det finns potential 
att nå ut till fler. Huvudentré är i Norddalen. Den 
möjliga entrén från Skjutarkröken måste synliggöras 
på ett bättre sätt då de som besöker den delen av 
Säterdalen är en potentiell målgrupp av även 
upptäcka det fantastiskt naturreservat. 
Länsstyrelsen ser potentialen och är intresserade av 
samverkan. 

Säterdalens naturreservat har ökat antalet 
besökare. Det finns en tydlig entré från 
Skjutarkröken som lockar till besök och att 
utforska ravinsytemet, vilket når nya 
målgrupper. Fram till Säterkönsta är det 
lättillgängligt att besöka och ta till sig 
lärande kopplat till naturen med fokus på 
barn. 

LST & 
kommunen 
(KS)
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Outdoor

Säkerställa att Säterdalens potential 
tillvaratas i andra pågående processer, 
såsom Frilufsliv Säter (LST) , Cykelleder 
(RD) & Biking (CK Naten) mfl, synergier 
kan skapass för framtida prioriteringar.

Outdoor är ett populärt begrepp som täcker in olika 
naturnära friluftsaktiviteter. Folkhälsa men också 
besöksnäring då det är ett sätt att uppleva 
naturen/nya platser. Cykel är en aktivitet med stor 
potentiel i Säter. Dispans finns för cykling genom 
reservatet. Finns en tanke om möjlig startplats för 
cykelturism vid Gruvplan.

Säterdalen erbjuder fantastiska miljöer för 
outdooraktiviteter att göra tillsammans.   

Kommunen 
(KS & SBN)

Besöksanledning;   PARKEN..........................................................................................................................................                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Ilustrationsplan

Ta fram en illustrationsplan där vi 
"samlar" det arbete som sker inom 
ramen för de olika besöksanledningarna 
och stödfunktionerna. Säkerställer att 
synergier nyttjas. Underlättar 
kommunikation. 

Beslutat strategi innehåller en situationsplan med 
övergipande markanvändning. Det finns antaget 
koncept för fäboden. Detsamma tas under 2016 
fram avseende leken. Idag har vi inte ett bra sätt att 
hålla ihop och synliggöra Sätedalens utveckling som 
helhet samt utifrån de olika delarna. 

En illustrationsplan finns framtagen som 
tydligt visar Säterdalens som helhet och de 
olika besöksanledningarna samt 
stödfunktioner. Utv av Säterdalen är ett 
långsiktigt arbete som underlättas av att 
helheten är tydlig. Viktig del i den extern 
kommunikationen.

20
0' Kommunen 

(KS & SBN)

Picknickmiljöer

Säkerställa besökarnas behov av 
picknickmöjligheter och sittmiljöer. 
Främjar längre besök och en positiv 
upplevelse.

Fantastiska miljöer inbjuder till picknick. Många 
väljer att ta med sig matsäck. Kapaciteten vad gäller 
de grillar, bänkar mm som finns är idag för liten i 
förhållande till behov. Enhetlighet saknas.

Medhavd matsäck är ett komplement till 
dalens serveringar. Besökarnas upplever att 
det är enkelt att ha picknick oavsett behov. 
Bidrar till en positiv upplevelse och ger 
förutsättningar för längre besök.

Kommunen 
(SBN)

Utveckling -
Vintersäsong 

Plan för hur Säterdalens potential 
vintertid kan tas tillvara och 
genomförande. Fler använder 
Säterdalen för motion, rekreation & lek. 
Främjar folkhälsan.                                                                                    

Säsongförlängning är viktigt. Vintern har potential. 
Området vid gamla teatern testades för 
vinteraktiviterer (pulka, skidåkning & skridskor) 
2014/2015 med gott resultat, dock väderberoende.

Säterdalen med sin unika naturmiljö är en 
given plats för motion, rekreation & lek 
under vintersäsongen.

Kommunen 
(KS & SBN)

Besöksanledning;   LEKPLATS I NATURMILJÖ………………………………………………….……………………………….
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Småbarnsleken -Lilla 
Säter

Utifrån framtagen plan för "Leken i 
Säterdalen" (se bilaga) förverkliga delen 
som vänder sig mot de små barnen. 
Viktigt för att behålla de som redan idag 
besöker dalen samt att locka fler.                                      

Säterdalen är ett populärt besöksmål för 
barnfamiljer & förskolor/skolor. Finns lekutrustning, 
men föråldrad (undantaget rutschekanorna & 
hinder/parcourbana). Unika naturmiljöer med 
Ljusterån attrahera till spontanlek. Människor med 
någon form av funktionsnedsättning (1 miljon) är en 
potential. En annan är vikten av att främja fysisk 
aktivitet. Idag attraheras främst de yngre barnen. 
Oavsett målgrupp sker det inte med fokus på 
lärandet, vilket enl förstudien är en viktig 
reseanledning. Länsstyrelsen är intresserade av 
samverkan.   

Säterdalen erbjuder ett äventyr för lek i 
unik naturmiljö med Ljusterån som en röd 
tråd. Såväl de yngsta som de lite äldre 
barnen utmanas fysiskt och inspireras till 
lärande. De olika delarna av lek binder ihop 
Säterdalen som besöksmål, vars 
attraktivetet till stor del består av leken.
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Kommunen 
(KS & SBN)

Storbarnslek -
slänten vid hinder-
/parcourbana

Utifrån framtagen plan för "Leken i 
Säterdalen" (se bilaga) förverkliga den 
här delen som vänder sig mot de lite 
äldre barnen. Vi skapar förusättningar 
att familjer förlänger den period i livet 
när Säterdalen är attraktivt besöksmål.                             

Se ovan Se ovan

Se
 o

va
n

Kommunen 
(KS & SBN)

Entré & 
Upplevelsestigen

Utifrån framtagen plan för "Leken i 
Säterdalen" (se bilaga) förverkliga entré 
från Gruvplan och en upplevelsestig ner 
till Dalslätten. Besökare med barn ska 
välja att parkera uppe och gå ner utifrån 
att det  är ett äventyr som lockar barn 
oavsett ålder.                            

Se ovan Se ovan

se
 o

va
n

Kommunen 
(KS & SBN)

Storbarnslek -Längs 
ån 

Utifrån framtagen plan för "Leken i 
Säterdalen" (se bilaga) förverkliga den 
här delen som vänder sig mot de lite 
äldre barnen. Vi skapar förusättningar 
att familjer förlänger den period i livet 
när Säterdalen är attraktivt besöksmål.                             

Se ovan Se ovan

se
 o

va
n

Kommunen 
(KS & SBN)
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SÄTERS KOMMUN KALLELSE 
 Sammanträdesdatum Blad 

Kommunfullmäktige 2017-11-30 14  
   
 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

Kf §  Dnr KS2017/0319 
 
Ändring i Region Dalarnas förbundsordning 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Godkänna förslag till ändringar i Region Dalarnas förbundsordning 
2. Ändringarna träder ikraft när samtliga medlemskommuner godkänt ändring-

arna, dock tidigast 2018-01-01. 
 
Ärendebeskrivning 
Region Dalarnas föreslår ändringar i förbundsordningen med anledning av att ny 
kommunallag börjar gälla fr o m 2018-01-01.  
Region Dalarnas föreslår följande tillägg och justering i förbundsordning. 
 
1. Tillägg och andra justeringar 
I propositionen till ny kommunallag (2016/17:171) anges på sid 401 ff i kommenta-
ren till kapitel 9 § 6 (som behandlar förbundsordning för kommunalförbund), att för-
bundsordning ska innehålla stadgande om på vilken webbplats förbundets anslags-
tavla ska finnas. Där anges också att förbundsordningen ska reglera om allmänheten 
har rätt att ställa frågor om årsredovisningen och, i så fall, förutsättningarna för detta.  
 
För att möta propositionens stadgande är förslaget 
a) att Region Dalarnas förbundsordnings § 11 kompletteras med följande mening: 
Anslagstavlan är www.regiondalarna.se/anslagstavla. 
 
Och b) att förbundsordningens § 16 kompletteras med följande stycke: Allmänheten 
äger rätt att ställa frågor kring föregående årsredovisning vid det offentliga budget-
sammanträdet. 
 
Ytterligare justeringar föreslås göras. Punkt 3 under § 2 Förbundets uppgifter föreslås 
moderniseras till att ange regional utvecklingsstrategi, istället för tillväxtprogram. 
 
2. Strykningar 
Text föreslås också tas bort helt jämfört med i dag gällande förbundsordning. Detta 
sker i huvudsak under§ 2 Förbundets uppgifter. Under andra halvåret av 2017 kom-
mer delar av Region Dalarnas i dag utförda uppgifter att överföras till nya huvudmän: 
Ansvaret för kollektivtrafiken överförs till Landstinget Dalarna och arbetet med be-
söksnäringen överförs till det länsgemensamma destinationsbolaget Visit Dalarna 
AB. Utöver det så är uppgiften att ta emot och bereda ansökningar om bidrag från 
EG:s strukturfonder sedan tidigare överförd till Tillväxtverket. Av dessa skäl föreslås 
att punkterna 6, 8, 10 och 12 stryks ur förbundsordningens § 2. 
 
Som konsekvens ska också sista stycket i§ 12, som berör kostnaderna för kollektiv-
trafiken, strykas. 

 __________  

58



 

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 
Nämnd 

Datum Diarienummer 
2017-10-02 Dnr  KS2017/0319 

 

Ändring i Region Dalarnas förbundsordning 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Godkänna förslag till ändringar i Region Dalarnas förbundsordning 
2. Ändringarna träder ikraft när samtliga medlemskommuner godkänt 

ändringarna, dock tidigast 2018-01-01. 
 
Ärendebeskrivning 
Region Dalarnas föreslår ändringar i förbundsordningen med anledning av att ny 
kommunallag börjar gälla fr o m 2018-01-01.  
Region Dalarnas föreslår följande tillägg och justering i förbundsordning. 
 
1. Tillägg och andra justeringar 
I propositionen till ny kommunallag (2016/17:171) anges på sid 401 ff i kommentaren 
till kapitel 9 § 6 (som behandlar förbundsordning för kommunalförbund), att 
förbundsordning ska innehålla stadgande om på vilken webbplats förbundets 
anslagstavla ska finnas. Där anges också att förbundsordningen ska reglera om 
allmänheten har rätt att ställa frågor om årsredovisningen och, i så fall, 
förutsättningarna för detta.  
 
För att möta propositionens stadgande är förslaget 
a) att Region Dalarnas förbundsordnings § 11 kompletteras med följande mening: 
Anslagstavlan är www.regiondalarna.se/anslagstavla. 
 
Och b) att förbundsordningens § 16 kompletteras med följande stycke: Allmänheten 
äger rätt att ställa frågor kring föregående årsredovisning vid det offentliga 
budgetsammanträdet. 
 
Ytterligare justeringar föreslås göras. Punkt 3 under § 2 Förbundets uppgifter föreslås 
moderniseras till att ange regional utvecklingsstrategi, istället för tillväxtprogram. 
 
2. Strykningar 
Text föreslås också tas bort helt jämfört med i dag gällande förbundsordning. Detta 
sker i huvudsak under§ 2 Förbundets uppgifter. Under andra halvåret av 2017 
kommer delar av Region Dalarnas i dag utförda uppgifter att överföras till nya 
huvudmän: Ansvaret för kollektivtrafiken överförs till Landstinget Dalarna och arbetet 
med besöksnäringen överförs till det länsgemensamma destinationsbolaget Visit 
Dalarna AB. Utöver det så är uppgiften att ta emot och bereda ansökningar om bidrag 
från EG:s strukturfonder sedan tidigare överförd till Tillväxtverket. Av dessa skäl 
föreslås att punkterna 6, 8, 10 och 12 stryks ur förbundsordningens § 2. 
 
Som konsekvens ska också sista stycket i§ 12, som berör kostnaderna för 
kollektivtrafiken, strykas. 
 
 

Margareta Jakobsson  Malin Karhu Birgersson 
Handläggare  Förvaltningschef 
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SÄTERS KOMMUN KALLELSE 
 Sammanträdesdatum Blad 

Kommunfullmäktige 2017-11-30 15  
   
 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Kf §  Dnr KS2017/0331 
 
Utökning av medlemskommuner i Språktolknämnden 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Språktolknämnden i Dalarna utökas med fler medlemskommuner. 
2. Medlemskommuner i språktolknämnden i Dalarna är Landstinget Dalarna, 

Avesta kommun, Borlänge kommun, Falu kommun, Gagnefs kommun, He-
demora kommun, Leksands kommun, Ludvika kommun, Mora kommun, 
Orsa Kommun, Rättviks kommun, Smedjebackens kommun samt Säters 
kommun. 

3. Reglemente för språktolknämnden i Dalarna godkänns. 
4. Samverkansavtal mellan medlemmarna godkänns. 
5. Föreliggande budget för språktolknämnden i Dalarna godkänns. 
6. Ikraftträdandet av den gemensamma nämnden sker fr. o m 2018-01-01. 
7. Beslutet gäller under förutsättning att samtliga medlemskommuner fattar lika-

lydande beslut. 
 
Ärendebeskrivning: 
Borlänge kommun bedriver sedan mitten av 1970-talet språktolkverksamhet. Verk-
samheten är väl etablerad och fyller de kommunala förvaltningarnas behov av språk-
tolkar. Borlänge kommun och Landstinget Dalarna kom överens om att från och 
med 2013-03-06 samverka genom att inrätta en gemensam nämnd, kallad ”Språktolk-
nämnden i Dalarna”. Från och med 2015-06-01 utökades nämnden med Falun, Gag-
nef, Hedemora, Leksand, Mora, Orsa, Smedjebacken och Säter kommun i den ge-
mensamma nämnden. 
 
I nuläget har kommunerna Avesta, Ludvika, och Rättviks kommun lämnat positivt 
besked angående deltagande i den gemensamma nämnden. Malung-Sälen, Vansbro 
och Älvdalens kommun avstår från att delta. Ett utökat deltagande i den gemen-
samma nämnden är positivt då det på sikt förväntas ge en högre kvalitet gällande 
språktolkförmedlingen. 
 
Respektive kommuns kommunfullmäktige fattar slutligt beslut om deltagande i den 
gemensamma nämnden. Målet är att Avesta, Ludvika, och Rättviks kommun inträder 
i nämnden den 1 januari 2018. Undantag råder för Avesta som inträder i nämnden 
från 2018-01-01 men först börjar nyttja avtalet i mars 2018. 
 
__________ 
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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 

Datum Diarienummer 
2017-10-02 Dnr  KS2017/0331 

 

Utökning av medlemskommuner i Språktolknämnden 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

1. Språktolknämnden i Dalarna utökas med fler medlemskommuner. 
2. Medlemskommuner i språktolknämnden i Dalarna är Landstinget Dalarna, 

Avesta kommun, Borlänge kommun, Falu kommun, Gagnefs kommun, 
Hedemora kommun, Leksands kommun, Ludvika kommun, Mora kommun, 
Orsa Kommun, Rättviks kommun, Smedjebackens kommun samt Säters 
kommun. 

3. Reglemente för språktolknämnden i Dalarna godkänns. 
4. Samverkansavtal mellan medlemmarna godkänns. 
5. Föreliggande budget för språktolknämnden i Dalarna godkänns. 
6. Ikraftträdandet av den gemensamma nämnden sker fr. o m 2018-01-01. 
7. Beslutet gäller under förutsättning att samtliga medlemskommuner fattar 

likalydande beslut. 
 
Ärendebeskrivning: 
Borlänge kommun bedriver sedan mitten av 1970-talet språktolkverksamhet. 
Verksamheten är väl etablerad och fyller de kommunala förvaltningarnas behov av 
språktolkar. Borlänge kommun och Landstinget Dalarna kom överens om att från och 
med 2013-03-06 samverka genom att inrätta en gemensam nämnd, kallad 
”Språktolknämnden i Dalarna”. Från och med 2015-06-01 utökades nämnden med 
Falun, Gagnef, Hedemora, Leksand, Mora, Orsa, Smedjebacken och Säter kommun i 
den gemensamma nämnden. 
 
I nuläget har kommunerna Avesta, Ludvika, och Rättviks kommun lämnat positivt 
besked angående deltagande i den gemensamma nämnden. Malung-Sälen, Vansbro 
och Älvdalens kommun avstår från att delta. Ett utökat deltagande i den gemensamma 
nämnden är positivt då det på sikt förväntas ge en högre kvalitet gällande 
språktolkförmedlingen. 
 
Respektive kommuns kommunfullmäktige fattar slutligt beslut om deltagande i den 
gemensamma nämnden. Målet är att Avesta, Ludvika, och Rättviks kommun inträder i 
nämnden den 1 januari 2018. Undantag råder för Avesta som inträder i nämnden från 
2018-01-01 men först börjar nyttja avtalet i mars 2018. 
 
 
 
 
 

Margareta Jakobsson  Malin Karhu Birgersson 
Handläggare  Förvaltningschef 
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 Datum Vårt  diarienummer Sida 

 2017-09-20 2016/2256 1(4) 
  Er beteckning  

    
 

 
    

POSTADRESS TELEFON & FAX E-POST WEBBPLATS 
Borlänge kommun Tel: 0243-740 00 kommun@borlange.se www.borlange.se 
781 81 Borlänge Fax: 0243-745 50   
 

Vår adress Adress 

Språktolknämnden i Dalarna Kommunfullmäktige 
Borlänge kommun  
781 81 Borlänge     
Besöksadress  
Wallingatan 15  
Handläggare, telefon, e-post  
Marianne Sjöström  
Marianne.sjostrom@borlange.se  
  
  
 
Nämnd Datum § 

   
 
 
 
 
Utökning av medlemskommuner i Språktolknämnden i Dalarna 

 
Förslag till beslut 

1. Språktolknämnden i Dalarna utökas med fler medlemskommuner. 
2. Medlemskommuner i språktolknämnden i Dalarna är Landstinget Dalarna, Avesta 

kommun, Borlänge kommun, Falu kommun, Gagnefs kommun, Hedemora 
kommun, Leksands kommun, Ludvika kommun, Mora kommun, Orsa Kommun, 
Rättviks kommun, Smedjebackens kommun samt Säters kommun. 

3. Reglemente för språktolknämnden i Dalarna godkänns. 
4. Samverkansavtal mellan medlemmarna godkänns. 
5. Föreliggande budget för språktolknämnden i Dalarna godkänns. 
6. Ikraftträdandet av den gemensamma nämnden sker fr. o m 2018-01-01. 
7. Beslutet gäller under förutsättning att samtliga medlemskommuner fattar 

likalydande beslut. 
 

Sammanfattning av ärendet 

Borlänge kommun bedriver sedan mitten av 1970-talet språktolkverksamhet. 
Verksamheten är väl etablerad och fyller de kommunala förvaltningarnas behov av 
språktolkar. Borlänge kommun och Landstinget Dalarna kom överens om att från och 
med 2013-03-06 samverka genom att inrätta en gemensam nämnd, kallad 
”Språktolknämnden i Dalarna”. Från och med 2015-06-01 utökades nämnden med Falun, 
Gagnef, Hedemora, Leksand, Mora, Orsa, Smedjebacken och Säter kommun i den 
gemensamma nämnden. 
 
I nuläget har kommunerna Avesta, Ludvika, och Rättviks kommun lämnat positivt besked 
angående deltagande i den gemensamma nämnden. Malung-Sälen, Vansbro och 
Älvdalens kommun avstår från att delta. 
Ett utökat deltagande i den gemensamma nämnden är positivt då det på sikt förväntas ge 
en högre kvalitet gällande språktolkförmedlingen.  
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Respektive kommuns kommunfullmäktige fattar slutligt beslut om deltagande i den 
gemensamma nämnden. Målet är att Avesta, Ludvika, och Rättviks kommun inträder i 
nämnden den 1 januari 2018. Undantag råder för Avesta som inträder i nämnden från 
2018-01-01 men först börjar nyttja avtalet i mars 2018. 
 
Beskrivning av ärendet 
 

Bakgrund 
Den enskildes rätt till tolk framgår av förvaltningslagen. En stor del av 
samhällstolkning har en stark koppling till myndighetsutövning, exempelvis 
sjukvård, socialtjänst, domstolsförhandlingar m m. Traditionellt har i princip all 
samhällstolkning skett via offentligt ägda tolkförmedlingar 
 
Mot bakgrund av detta bedriver Borlänge kommun sedan 1970-talet en 
tolkförmedling som förmedlar språktolkar. Ett viktigt skäl till att flera kommuner 
önskar ingå i den gemensamma nämnden är att tolkförmedlingen tillhandahåller 
tolktjänster med god kvalitet och en organisation som kan svara mot det stora 
behov av tolkar som finns. Genom att ingå i den gemensamma nämnden krävs 
ingen upphandling av tolktjänster. För tolkförmedlingen innebär utökningen av 
antalet medlemmar större möjlighet att bibehålla en kvalitativt god nivå på 
tolkverksamheten, vilket gagnar den gemensamma nämndens medlemmars behov 
av tolkar. 
 
Ärendebeskrivning 
Borlänge kommuns tolkförmedling har idag åtta anställda samt ca 370 tolkar på ett 70-tal 
språk. Tolkarna är uppdragstagare. Under 2016 förmedlades ca 77 500 uppdrag och 
omslutningen var 44,2 mnkr. Tolkförmedlingen arbetar efter självkostnadsprincipen 
enligt gällande lagstiftning, Kommunallagen kap 8. Tolkförmedlingen är miljö - och 
kvalitetscertifierad enligt FR2000. 
 
I den gemensamma nämndens reglemente föreslås Borlänge kommun och Landstinget 
Dalarna ha två ordinarie ledamöter vardera samt växelvis med två års intervall inneha 
ordförande och vice ordförande posterna och övriga medlemmar en ordinarie ledamot 
vardera. Skälen till detta är att Landstinget Dalarna har över 70 % av utförda tolkuppdrag 
samt att Borlänge kommun är utförare av verksamheten. 
 
Borlänge kommuns tolkförmedling arrangerar kostnadsfria föreläsningar om hur man 
talar genom tolk för medlemmarnas tolkanvändare. 
 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Samverkansavtalet reglerar de ekonomiska förehavandena. 
Tolkförmedlingens totala omslutning beräknas till närmare 39 mnkr per år. Merparten av 
kostnaderna avser tolkuppdragen. Principen är den att för de tolkuppdrag som utförs 
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faktureras hela kostnaden direkt den beställande enheten. I den kostnaden ingår tolkens 
arvode, resekostnader samt andra kostnader som kan tillkomma och som är direkt 
kopplade till tolkuppdraget. Exempel på detta är övernattning i samband med 
tolkuppdraget. 
 
De kostnader som fördelas mellan nämndens medlemmar är kostnaderna för 
tolkförmedlingsverksamheten. I den kostnaden ingår löner och sociala avgifter för sex 
heltidstjänster, vikarier, lokaler, kontorsmaterial, IT, utbildningskostnader för tolkar och 
tolkförmedlare samt en post för oförutsedda kostnader. Den totala kostnaden för ett år 
beräknas till 5,6 mnkr. Fördelningen av dessa kostnader baseras på andelen uppdrag för 
respektive part. 
 
Fördelningsnyckel framgår i samverkansavtalet. 
 
Barnperspektivet  
 Ja Nej 

Beslutet innebär konsekvenser för barn och ungdomar.  
 Om nej, besvaras inte fler frågor.  

 Om ja, beskriv hur. Kan vara angivet i ärendebeskrivningen. 
  

Hänsyn till barn och ungdomar har tagits.   

Barn och ungdomar har fått säga sin mening.  
Om ja, på vilket sätt? Kan vara angivet i ärendebeskrivningen.   

 
 
 
 
 
Verksamhetschef  Sektorchef 
Marianne Sjöström  Lars Walter 
  
  
 
Bilagor  
1 Borlänge kommun, reglemente språktolknämnden i Dalarna 
2 Borlänge kommun, samverkanavtal språktolknämnden i Dalarna 
3 Borlänge kommun, kravspecifikation språktolknämnden i Dalarna 
4 Borlänge kommun, budget 2018 språktolknämnden i Dalarna 
Beslutet skickas till 
Verksamhetschef Arbetsmarknad och vuxenutbildning 
Landstinget Dalarna 
Avesta kommun 
Borlänge kommun 
Falu Kommun  
Gagnefs kommun  
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Hedemora kommun  
Leksands kommun 
Ludvika kommun  
Mora kommun  
Orsa kommun 
Rättviks kommun 
Smedjebackens kommun  
Säters kommun 
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Vår adress Adress 

Språktolknämnden i Dalarna Kommunfullmäktige 
Borlänge kommun  
781 81 Borlänge     
Besöksadress  
Wallingatan 15  
Handläggare, telefon, e-post  
Marianne Sjöström  
Marianne.sjostrom@borlange.se  
  
  

 
Nämnd Datum § 

   
 
 
 
 
Utökning av medlemskommuner i Språktolknämnden i Dalarna 

 
Förslag till beslut 

1. Språktolknämnden i Dalarna utökas med fler medlemskommuner. 
2. Medlemskommuner i språktolknämnden i Dalarna är Landstinget Dalarna, Avesta 

kommun, Borlänge kommun, Falu kommun, Gagnefs kommun, Hedemora 
kommun, Leksands kommun, Ludvika kommun, Mora kommun, Orsa Kommun, 
Rättviks kommun, Smedjebackens kommun samt Säters kommun. 

3. Reglemente för språktolknämnden i Dalarna godkänns. 
4. Samverkansavtal mellan medlemmarna godkänns. 
5. Föreliggande budget för språktolknämnden i Dalarna godkänns. 
6. Ikraftträdandet av den gemensamma nämnden sker fr. o m 2018-01-01. 
7. Beslutet gäller under förutsättning att samtliga medlemskommuner fattar 

likalydande beslut. 
 

Sammanfattning av ärendet 

Borlänge kommun bedriver sedan mitten av 1970-talet språktolkverksamhet. 
Verksamheten är väl etablerad och fyller de kommunala förvaltningarnas behov av 
språktolkar. Borlänge kommun och Landstinget Dalarna kom överens om att från och 
med 2013-03-06 samverka genom att inrätta en gemensam nämnd, kallad 
”Språktolknämnden i Dalarna”. Från och med 2015-06-01 utökades nämnden med Falun, 
Gagnef, Hedemora, Leksand, Mora, Orsa, Smedjebacken och Säter kommun i den 
gemensamma nämnden. 

 

I nuläget har kommunerna Avesta, Ludvika, och Rättviks kommun lämnat positivt besked 
angående deltagande i den gemensamma nämnden. Malung-Sälen, Vansbro och 
Älvdalens kommun avstår från att delta. 
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Ett utökat deltagande i den gemensamma nämnden är positivt då det på sikt förväntas ge 
en högre kvalitet gällande språktolkförmedlingen.  

 

Respektive kommuns kommunfullmäktige fattar slutligt beslut om deltagande i den 
gemensamma nämnden. Målet är att Avesta, Ludvika, och Rättviks kommun inträder i 
nämnden den 1 januari 2018. Undantag råder för Avesta som inträder i nämnden från 
2018-01-01 men först börjar nyttja avtalet i mars 2018. 

 
Beskrivning av ärendet 
 

Bakgrund 

Den enskildes rätt till tolk framgår av förvaltningslagen. En stor del av 
samhällstolkning har en stark koppling till myndighetsutövning, exempelvis 
sjukvård, socialtjänst, domstolsförhandlingar m m. Traditionellt har i princip all 
samhällstolkning skett via offentligt ägda tolkförmedlingar 
 
Mot bakgrund av detta bedriver Borlänge kommun sedan 1970-talet en 
tolkförmedling som förmedlar språktolkar. Ett viktigt skäl till att flera kommuner 
önskar ingå i den gemensamma nämnden är att tolkförmedlingen tillhandahåller 
tolktjänster med god kvalitet och en organisation som kan svara mot det stora 
behov av tolkar som finns. Genom att ingå i den gemensamma nämnden krävs 
ingen upphandling av tolktjänster. För tolkförmedlingen innebär utökningen av 
antalet medlemmar större möjlighet att bibehålla en kvalitativt god nivå på 
tolkverksamheten, vilket gagnar den gemensamma nämndens medlemmars behov 
av tolkar. 
 
Ärendebeskrivning 

Borlänge kommuns tolkförmedling har idag åtta anställda samt ca 370 tolkar på ett 70-tal 
språk. Tolkarna är uppdragstagare. Under 2016 förmedlades ca 77 500 uppdrag och 
omslutningen var 44,2 mnkr. Tolkförmedlingen arbetar efter självkostnadsprincipen 
enligt gällande lagstiftning, Kommunallagen kap 8. Tolkförmedlingen är miljö - och 
kvalitetscertifierad enligt FR2000. 
 
I den gemensamma nämndens reglemente föreslås Borlänge kommun och Landstinget 
Dalarna ha två ordinarie ledamöter vardera samt växelvis med två års intervall inneha 
ordförande och vice ordförande posterna och övriga medlemmar en ordinarie ledamot 
vardera. Skälen till detta är att Landstinget Dalarna har över 70 % av utförda tolkuppdrag 
samt att Borlänge kommun är utförare av verksamheten. 
 
Borlänge kommuns tolkförmedling arrangerar kostnadsfria föreläsningar om hur man 
talar genom tolk för medlemmarnas tolkanvändare. 
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Ekonomiska konsekvenser 

Samverkansavtalet reglerar de ekonomiska förehavandena. 
Tolkförmedlingens totala omslutning beräknas till närmare 39 mnkr per år. Merparten av 
kostnaderna avser tolkuppdragen. Principen är den att för de tolkuppdrag som utförs 
faktureras hela kostnaden direkt den beställande enheten. I den kostnaden ingår tolkens 
arvode, resekostnader samt andra kostnader som kan tillkomma och som är direkt 
kopplade till tolkuppdraget. Exempel på detta är övernattning i samband med 
tolkuppdraget. 
 
De kostnader som fördelas mellan nämndens medlemmar är kostnaderna för 
tolkförmedlingsverksamheten. I den kostnaden ingår löner och sociala avgifter för sex 
heltidstjänster, vikarier, lokaler, kontorsmaterial, IT, utbildningskostnader för tolkar och 
tolkförmedlare samt en post för oförutsedda kostnader. Den totala kostnaden för ett år 
beräknas till 5,6 mnkr. Fördelningen av dessa kostnader baseras på andelen uppdrag för 
respektive part. 
 
Fördelningsnyckel framgår i samverkansavtalet. 
 

Barnperspektivet  

 Ja Nej 

Beslutet innebär konsekvenser för barn och ungdomar.  
Om nej, besvaras inte fler frågor.  

Om ja, beskriv hur. Kan vara angivet i ärendebeskrivningen. 

  

Hänsyn till barn och ungdomar har tagits.   

Barn och ungdomar har fått säga sin mening.  
Om ja, på vilket sätt? Kan vara angivet i ärendebeskrivningen. 

  

 
 
 
 
 
Verksamhetschef  Sektorchef 
Marianne Sjöström  Lars Walter 
  
  

 
Bilagor  

1 Borlänge kommun, reglemente språktolknämnden i Dalarna 
2 Borlänge kommun, samverkanavtal språktolknämnden i Dalarna 
3 Borlänge kommun, kravspecifikation språktolknämnden i Dalarna 
4 Borlänge kommun, budget 2018 språktolknämnden i Dalarna 
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Beslutet skickas till 
Verksamhetschef Arbetsmarknad och vuxenutbildning 
Landstinget Dalarna 
Avesta kommun 
Borlänge kommun 
Falu Kommun  
Gagnefs kommun  
Hedemora kommun  
Leksands kommun 
Ludvika kommun  
Mora kommun  
Orsa kommun 
Rättviks kommun 
Smedjebackens kommun  
Säters kommun 

 

88



 
 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  sid 3(4) 
 
 Sammanträdesdatum 

Språktolknämnden i Dalarna 2017-09-28 
 
 

  
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

§ 20 Utökning av medlemskommuner i 
språktolknämnden i Dalarna/ dnr 2016/2256 

 

 
Beslut 

Språktolknämnden i Dalarnas förslag till fullmäktige 
1. Språktolknämnden i Dalarna utökas med fler medlemskommuner. 
2. Medlemskommuner i språktolknämnden i Dalarna är Landstinget 

Dalarna, Avesta kommun, Borlänge kommun, Falu kommun, Gagnefs 
kommun, Hedemora kommun, Leksands kommun, Ludvika kommun, 
Mora kommun, Orsa Kommun, Rättviks kommun, Smedjebackens 
kommun samt Säters kommun. 

3. Reglemente för språktolknämnden i Dalarna godkänns. 
4. Samverkansavtal för språktolknämnden i Dalarna godkänns. 
5. Föreliggande förslag till budget 2018 för språktolknämnden i Dalarna 

godkänns. 
6. Ikraftträdandet av den utökade språktolknämnden i Dalarna sker från 

och med 2018-01-01. 
7. Beslutet gäller under förutsättning att samtliga medlemskommuner 

fattar likalydande beslut. 
8. Paragrafen justeras omedelbart.  

Fullmäktige fattar det slutliga beslutet.  
 
Ärendet  

Borlänge kommun bedriver sedan mitten av 1970-talet 
språktolkverksamhet. Verksamheten är väl etablerad och fyller de 
kommunala förvaltningarnas behov av språktolkar. Borlänge kommun och 
Landstinget Dalarna kom överens om att från och med 2013-03-06 
samverka genom att inrätta en gemensam nämnd, kallad språktolknämnden i 
Dalarna. Från och med 2015-06-01 utökades nämnden med Falun, Gagnef, 
Hedemora, Leksand, Mora, Orsa, Smedjebacken och Säters kommun. 
 
Kommunerna Avesta, Ludvika, och Rättviks kommun har lämnat positivt 
besked angående deltagande i den gemensamma nämnden. Ett utökat 
deltagande i den gemensamma nämnden är positivt då det på sikt förväntas 
ge en högre kvalitet gällande språktolkförmedlingen. 
 

Respektive kommun- och landstingsfullmäktige fattar slutligt beslut om 
utökat deltagande i den gemensamma nämnden. Målet är att Avesta, 
Ludvika, och Rättviks kommun inträder i nämnden den 1 januari 2018. 
Undantag råder för Avesta kommun som inträder i nämnden från  
2018-01-01 men först börjar nyttja avtalet i mars 2018.  
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  sid 4(4) 
 
 Sammanträdesdatum 

Språktolknämnden i Dalarna 2017-09-28 
 
 

  
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

forts. § 20  
 
Förslag till beslut på sammanträdet  

Per-Inge Nyberg (S) föreslår bifall till bildningssektorns förslag.  
 
Beslutsunderlag  

- Bildningssektorns tjänsteskrivelse, daterad 2017-09-20 
- Reglemente språktolknämnden i Dalarna 
- Samverkansavtal språktolknämnden i Dalarna 
- Kravspecifikation språktolknämnden i Dalarna 
- Budget 2018 språktolknämnden i Dalarna 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Skickas till:  

Kommunfullmäktige Borlänge kommun 
Landstingsfullmäktige Landstinget Dalarna 
Kommunfullmäktige Avesta kommun 
Kommunfullmäktige Falu kommun 
Kommunfullmäktige Gagnefs kommun 
Kommunfullmäktige Hedemora kommun 
Kommunfullmäktige Leksands kommun 
Kommunfullmäktige Ludvika kommun 
Kommunfullmäktige Mora kommun 
Kommunfullmäktige Orsa kommun 
Kommunfullmäktige Rättviks kommun 
Kommunfullmäktige Smedjebackens kommun 
Kommunfullmäktige Säters kommun 
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2018 2017

Personalkostnader 8,00 åa 3 637 3 566
Lokalhyra 497 492
Lokalvård 56 55
Leasing datorer, kopiator, kaffemaskin 71 62
Förbrukningsinventarier 21 21
Böcker, tidningar, tidskrifter 6 6
Livsmedel personalfika 11 10
Trycksaker (tolkkrapporter) 22 22
Telekommunikation 111 100
Resor adm 20 20
Representation 8 8
Annonsering Eniro 6 6
Försäkringsavgifter, adm pers o tolk 5 4
Larm o bevakning 5 5

IT-drift, teknikutveckling o IT-avtal 177 175
Dataprogram, O-data support, TSRonline, 
Tolkporten 366

362

Licensavtal, Oracle 20 20
Youcall 202 200
Odebiterbar tid 36 36
Företagshälsovård 8 8
Avgift branschsammanslutning, Tokservicerådet, Qvalify AB 34 34
Kompetensutveckling adm 36 36
Kompetensutveckling tolkar 182 160
Konferensavgifter 40 40
Övriga gem kostnader 65

Totalt 5 643 5 448

% helår per månad helår -17 per månad -17

Beräknade förmedlingsavgifter från Övriga 320 27 600 50

Återstår att fördela 5 323 444 4 848 404

Landstinget 67,70% 3 604 300 3 661 305

Borlänge 8,30% 442 37 428 36

Falun 3,74% 199 17 200 17

Gagnef 1,06% 56 5 57 5

Hedemora 2,00% 106 9 103 9

Leksand 1,70% 90 8 92 8

Mora 2,21% 117 10 113 9

Orsa 1,27% 67 6 77 6

Smedjebacken 0,85% 45 4 46 4

Säter 1,32% 70 6 73 6

Ludvika kommun 3,28% 175 15

Avesta kommun 5,33% 284 24

Rättviks kommun 1,27% 68 6

100,00% 5 643 470 5 448 454

Förslag budget och fördelning 2018

Språktolknämnden i Dalarna

Fördelning from 2018 enligt antal uppdrag i % jan-dec 2016
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Kravspecifikation, ansvar och 
rutiner inom 
Språktolkförmedlingen 
Beslutad av kommunfullmäktige Klicka här för att ange datum 
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 Programförklaring  

Värdkommunens språktolkförmedling som har funnits sedan   är kvalitets‐ och 
miljöcertifierade enligt FR  sedan  . Certifieringen innehåller ett ledningssystem 
som ska säkerställa förverkligandet av våra dokumenterade riktlinjer. 

Värdkommunens språktolkförmedling är medlem i Tolkservicerådet, en 
branschorganisation som förespråkar vikten av kvalitativ tolkservice och värnar om 
kompetenta tolkar samt att ta vara på deras yrkeskunnande.  

Språktolkförmedlingens verksamhet regleras genom lagar och förordningar, föreskrifter och 
allmänna råd.  

 Kompetens och kvalitet  

Språktolkförmedlingen ska i princip kunna förmedla språktolktjänster i alla språk, där det 
finns behov av språktolktjänst. 

Förmedlade språktolkar ska i första hand, så långt detta är möjligt, tillhandahålla av 
Kammarkollegiet auktoriserad tolk, i andra hand språktolk med utbildningsbevis och i tredje 
hand språktolk som genomgått minst grundutbildning för språktolkar och avlagt 
kunskapstest samt erhållit grundläggande introduktion i tolkyrket. Inom hälso‐ och sjukvård 
skall i första hand av Kammarkollegiet auktoriserad tolk med sjukvårdskompetens tillsättas 
och därefter efter ovanstående rangordning. 

Samtliga språktolkar – oavsett kompetens – ska känna till och tillämpa Kammarkollegiets 
vägledning ”god tolksed, vägledning för auktoriserade tolkar” www.kammarkollegiet.se 

Tolkförmedlingens riktlinjer gällande rekrytering av tolkaspiranter innefattar både skriftligt 
och muntligt prov inledningsvis. Den som klarar av proven ska intervjuas av ansvarig 
personal för rekrytering. Minimikravet är att tolken skall ha genomgått grundutbildning för 
kontakttolkar, samt ha såväl informell som social kompetens och samarbetsförmåga, god 
kommunikation med brukaren och personalen samt goda kunskaper i både svenska och 
tolkspråket. 

Utöver detta skall tolken vara lämplig och redbar. Tolkförmedlingen skall också verka för 
rekrytering av tolkar som auktoriserats av Kammarkollegiet samt auktoriserade med special 
kompetens. 

Språktolkförmedlingen ska satsa på kompetens och kvalitet genom att ställa höga krav på 
anlitade språktolkar samt förmedlingspersonal. Förmedlingspersonalen ska ha genomgått 
en utbildning i bemötande av kunder och tolkar. 

Språktolkförmedlingen ska erbjuda och arrangera utbildning av tolkanvändarna genom 
föreläsningar med temat ”att tala genom tolk”. Fortbildning skall alltid vara aktuell i 
tolkförmedlingens policy både gällande tolkar samt personal.  

 Brukarens/patientens ställning 
Tolkning ska ges i samverkan med bägge parter. Grunden för detta är information och 
delaktighet och ett gott bemötande. Det personliga bemötandet skall utmärkas av hög 
kvalitet och helhetssyn. Den som har behov av språktolk skall i kontakt med inhyrd tolk 
uppleva att 
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‐ De bemöts med respekt och omtanke med hänsyn till rätten till integritet och 
sekretess. 

‐ De får erforderlig information för att förstå myndigheten eller vårdens innehåll och 
sina rättigheter. 

‐ De får korrekt service/vård.  

 Värdkommunens ansvar för förmedlade 
tolkuppdrag  

Värdkommunen 
‐ Är samordningsansvarig gentemot namngiven tolk. 
‐ Skall informera samtliga tolkar om lagstiftningen gällande sekretess för tolkar samt 

tillse att tolkarna undertecknar sekretessförbindelse. 
‐ Ansvarar för att beställd tolk finns på plats vid överenskommen start för uppdraget. 
‐ Ansvarar för att tolkar som sätts på uppdrag är väl förberedda för tolkrollen och har 

tagit del av introduktion, utbildning och handledning av tolkar och att de har 
kunskaper så att de i samband med tolkningstillfället kan ge en snabb information 
om lagar och bestämmelser rörande tolkverksamhet, tolkningsteknik, samt 
tolkteknik till tolkanvändare i syfte att ge en trygg tolksituation utan 
osäkerhetskänsla. 

‐ Ansvarar för att tolken har erforderlig kompetens för de avropade uppdraget. 
‐ Ansvarar för att tolkförmedlingspersonal har sådana kunskaper om olika länders 

kultur, etniska grupper, andra språk och dialekter så förmedling av tolk i fel språk 
undviks. 

‐ Ansvarar för rutiner och kostnader avseende resor och logi; boende bokas av 
beställande verksamhet. 

‐ Skall tillhandahålla handledning för tolkar. 
‐ Skall tillhandahålla en tolkförteckning. 

 Värdkommunens ansvar för 
kvalitetssäkringssystem 

Värdkommunen ansvarar för att uppdragen till förmedlingen utförs enligt ett 
kvalitetssäkringssystem vilket garanterar att uppdragen utförs på ett fackmannamässigt 
sätt. 

Förmedlingen ska också via sitt eget kvalitetssäkringssystem övervaka att det egna arbetet 
utförs med rätt kvalitet och precision inom respektive uppdrag. 

Förmedlingen ska ha ett kvalitetsarbete som bl. a innefattar; 

‐ Avvikelsehanteringsrutin. 
‐ Rutin som behövs för att eliminera och förebygga risker för kvalitetsavvikelser och 

tidigt upptäcka avvikelser och andra förhållanden som kan resultera i 
otillfredsställande kvalitet. 

‐ Skriftliga rutiner som ska kunna följas upp inklusive korrigerande åtgärder. 
‐ Egenkontroll för att öka leveranssäkerheten och kvaliteten på tolkuppdragen. 

 
Verksamheten skall minst uppfylla kraven i Tolkservicerådets kvalitetskriterier eller 
motsvarande. 
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 Personal  

.  Arbetsgivaransvar 
Värdkommunen är arbetsgivare för de tjänstemän som handlägger tolkförmedlingstjänster. 
Värdkommunen beslutar i samråd med Landstinget samt övriga deltagande kommuner i 
den gemensamma nämnden om utökning av antalet tjänster. 

Då tjänstemannaorganisationen utför ett arbete åt flera parter skall 
anställningsförfaranden utföras i samråd med värdkommunen och Landstinget Dalarna och 
övriga deltagande kommuner i den gemensamma nämnden. 

För att kunna uppnå de fördelar som är syftet med samarbetet erfordras i nulägen en 
organisation för fullgörande av tolkförmedlingsuppdraget.  

.  Bemanning  
Tillägg eller förändringar av avtalet skall beslutas av samtliga parters fullmäktige. 

 Försäkring i verksamheten 

Värdkommunen är skyldig att till betryggande belopp hålla sedvanliga och relevanta 
företagar‐ egendoms‐ och ansvarsförsäkringar som täcker skador och förluster under 
avtalstiden. 

 Ersättningar  

.  Arvoden och kostnadsersättningar till tolkar 
Tolkarna hos värdkommunens tolkförmedling ska ha goda arbetsvillkor som regleras i 
enlighet med tolkavtal bl. a. gällande arvoden samt olycksfallsförsäkring. 

Värdkommunen ansvarar för utbetalningar av arvoden och kostnadsersättningar till 
språktolkar. Utgifterna fördelas löpande på respektive part och hänsyn tas därtill vid 
budgetering och avräkning. 

Språktolkarnas arvoden, ersättningar, villkor vid försening, utebliven tjänstgöring mm skall 
fastställas av samordningsgruppen efter fackliga förhandlingar.  

 Försäkringar, skatter och avgifter för 
språktolkar 

Värdkommunen ansvarar för de tolkar som förmedlas är försäkrade och har F‐skattsedel. 
Saknas F‐skattsedel ansvarar värdkommunen för arvoden, sociala avgifter och andra 
avtalsenliga och lagstadgade kostnader för den personal som fullgör tolkuppdrag. 
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 Beställning och avbeställning av uppdrag  

.  Beställning  
Beställningar av tolkuppdrag ska kunna ske hos tolkförmedlingen dygnet runt under årets 
alla dagar. Beställning av tolk ska kunna ske via förmedlingens webbaserade 
bokningsprogram, e‐post och i akuta fall och utanför kontorstid per telefon till 
språktolkförmedlingens jourverksamhet.  

I de fall ett uppdrag varar längre tid än den som angivits i beställningen ansvarar 
språktolkförmedlingen för att språktolk ändå fullgör uppdraget i de fall en förlängning inte 
får negativa konsekvenser för ett efterföljande uppdrag. 

Beställande enhet ska vid behov kunna beställa manlig eller kvinnlig tolk. 

Beställande enhet ska vid behov och efter samråd med tolkförmedlingen beställa 
namngiven språktolk – förutsatt att den namngivne tolken är ansluten till förmedlingen.  

.  Rangordning vid beställning  
Vid beställning av tolkuppdrag ska språktolkförmedlingen tillsätta tolk efter rangordning 
som innefattar kompetens, lämplighet samt jävsregler. Kompetensens olika nivåer ska vara 
uppbyggda enligt nedanstående: 

‐ Specialkompetens inom sjukvård och rättsväsende 
‐ Auktoriserade tolkar 
‐ Tolkar med utbildningsbevis 
‐ Utbildade tolkar 
‐ Tolkaspiranter 

Språktolkförmedlingspersonalen skall försöka tillgodose kundens önskemål samt tillämpa 
närhetsprincipen utan att eftersätta kompetensen. Huvudsyftet med närhetsprincipen är 
att minska kostnaderna för kunder ur ett helhetsperspektiv, minska miljöpåverkan och 
skapa en hälsosam arbetsmiljö för tolkarna. 

.  Beställningsbekräftelse 
Förmedlingen är skyldig att bekräfta beställning om kund så önskar och enligt den tidsram 
som kunden anger. 

Vid beställning erhåller kunden även ett bokningsnummer som är en bekräftelse på att 
beställningen är mottagen. 

.  Bekräftelse på utfört uppdrag 
Efter utfört kontakttolkuppdrag ska alltid beställande enhet underteckna förmedlingens 
uppdragsblankett som tolken ska ha med sig till uppdraget. Bokningsnumret som 
beställande enhet fått vid beställning skall finnas angivet på förmedlingens 
uppdragsblankett. En kopia av uppdragsblanketten skall enheten behålla då denna är 
beställarens fakturaunderlag.  

.  Avbeställning 
Beställande enhet äger rätt att avboka avropat uppdrag eller begränsa dess omfattning. 
Ersättning för avbokat uppdrag utgår om avbokningen skett senare än kl.  .  dagen innan 
uppdraget. 

Ersättning vid avbokning: 

Om tolkuppdraget avbokas efter kl.  .  dagen innan uppdraget skall ersättning utgå för 
bokad tid. Gäller både telefon‐ video‐ och kontakttolkning. 
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Utebliven reseersättning ersätts inte. Beställande enhet debiteras resekostnader enbart om 
tolken haft faktiska resekostnader för det bokade uppdraget. 

I de fall att brukaren/patienten uteblir skall beställande enhet debiteras hela kostnaden för 
uppdraget. 

.  Kontinuitet tolkar 
I syftet att åstadkomma kontinuitet kan beställande enhet ha önskemål om tillgång till 
samme, namngivne tolk till enskilda brukare. Språktolkförmedlingen avgör dock slutligen 
om beställande enhets önskemål kan tillgodoses mot bakgrund av förmedlingens 
helhetsansvar för verksamheten samt ansvaret för kvalitet vid tolkningen. 

.  Samordning  
Vid beställningar som omfattar tidsmässig och geografiskt samordnade uppdrag kan flera 
uppdrag avlösa varandra. Språktolkförmedlingen ska i största möjliga mån samordna 
tolkuppdrag så att onödiga resekostnader inte uppstår. För tid mellan uppdrag utgår ingen 
ersättning. 

.  Utbyte av tolk, avbrytande av uppdrag, misskötsel, avstängning 
Beställande enhet har valfrihet att godkänna eller inte godkänna anvisad tolk för 
tjänstgöring. Förmedlingen har rätt att ersätta tolk i avropat uppdrag med annan tolk som 
uppfyller beställarens krav enligt överenskommet avtal. 

Parterna är ense om att förmedlingen skall byta ut tolk vilken beställande enhet bedömer 
sakna erforderlig kompetens, uppvisar brister i social kompetens, bryter mot 
bestämmelserna i detta avtal, åsidosätter etiska regler vid upprepande tillfällen, god 
tolksed, sekretessbestämmelser eller har samarbetssvårigheter med beställande enhet. 
Förmedlingen skall därefter inte använda denna tolk till uppdrag hos den part vilken 
beställande enhet hör. 

Beställande enhet äger rätt att avbryta påbörjat uppdrag med omedelbar verkan om tolk 
inte har den kompetens och kvalitet som beställande enhet kan förvänta sig. Ett avbrytande 
av påbörjat uppdrag innebär att beställande enhet endast erlägger ersättning fram till den 
tidpunkt avbrytande skett. 

Förmedlingen skall upplysa anlitade tolkar om de beställande enheternas rätt till denna 
paragraf. 

Tolk har även på sin sida rätt att avbryta ett tolkuppdrag om tolk anser sig att inte kunna 
utföra uppdraget på ett professionellt sätt, om någon av parterna inte har förtroende för 
tolken eller om det visar sig att tolken är jävig. 

.  Inställelsetid för kontakttolk  
Inställelse till uppdrag ska ske av köparen angiven tid och plats. Förmedlingen ansvarar för 
att uppdrag utförs på beställaren angiven tid och plats. 

Inträffas omständighet som innebär att tolk inte kan utföra uppdraget är tolkförmedlingen 
skyldig att omedelbart underrätta beställaren om detta samt att erbjuda ny tolk med 
motsvarande egenskaper som efterfrågats samt tillse att ersättande tolk erhåller erforderlig 
information om uppdraget. 
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 Uppdragets utförande 

‐ Auktoriserad tolk skall vid uppdrag hos beställande enhet bära 
Kammarkollegiets tolkbricka. Övriga tolkar skall bära tolkförmedlingens 
tolkbricka med information om tolkens namn och språk. 

‐ Tolken ska ha vårdad klädsel och får inte använda starkt doftande 
parfym/rakvatten eller lukta rök med hänsyn till bl. a. allergiker. 

‐ Tolk får inte vara påverkad av alkohol eller andra droger, inte heller ha 
symptom efter tidigare berusning/drogmissbruk såsom exempelvis lukt 
eller avvikande uppträdande. 

‐ Tolken skall ha undertecknat sekretessförbindelse som tillhandahålls av 
tolkförmedlingen som bekräftelse på denne informerats om sekretess 
och tystnadsplikt innan uppdragets utförs. 

‐ Tolk får inte var släkt eller ha nära relation till brukaren. 
‐ Vid telefontolkning skall tolken befinna sig i en för uppdraget lämplig 

miljö, genomföras på ett sådant sätt att sekretessen säkerställs.  
‐ Beställande enhet är uppringande part vid telefontolkning. 
‐ Vid behov kan språktolkförmedlingen erbjuda översättning av dokument. 
‐ Vid kontakttolkning har beställaren rätt att nyttja tolken för nytt uppdrag 

inom den tolktimme som avtalats, utan ytterligare ersättning till tolken. 

 Utvärdering  
Utvärdering av verksamheten ska göras årsvis och redovisas för samordningsgruppen och 
nämnden årligen vid det första mötet efter årsskiftet. Utvärderingen ska belysa såväl 
kvalitativa som kvantitativa värden. De mål och syften som är uppsatta av nämnden ska 
kunna utläsas ur utvärderingen. Den kvalitativa utvärderingen belyser bland annat hur 
samverkan har utfallit. 

 Avvikelserapportering  
Avvikelserapportering på utfört uppdrag ska ske av beställande enhet omedelbart, dock 
senast inom två veckor efter utfört uppdrag. Förmedlingen skall därefter snarast men 
senast inom fem arbetsdagar ge en återkoppling kring anledningen till avvikelsen samt hur 
man avser att säkerställa att uppkomna problem inte inträffar igen. 

Alla avvikelser dokumenteras i tolkförmedlingens bokningsprogram. Varenda avvikelse 
handläggs och bedöms enskilt samt åtgärdas. Uppföljning sker för att eliminera och 
förebygga risker för kvalitetsavvikelse. 

 Fakturering  
Debitering av utförda tolktjänster skall ske per månad i efterskott till beställande enhet. 
Övriga kostnader fördelas och debiteras enligt punkt  .  i avtalet månadsvis i förskott. 

Fakturan skall innehålla uppgifter om och specificeras enligt nedan: 

‐ Bokningsnummer 
‐ Beställande enhet, beställarens namn 
‐ Kostnadsställe/referenskod eller liknande. 
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‐ Datum, tid för tolkning 
‐ Språk 
‐ Användare (t ex läkare, socialsekreterare) 

 Underleverantör 
Värdkommunen äger inte rätt att anlita underentreprenör avseende 
språktolkförmedlingsverksamhet, med undantag av Tolkservicerådets förmedlingar, utan 
att skriftligt tilläggsavtal till tecknats mellan samverkande parter. 

 Sekretess, tystnadsplikt och skyddade 
personuppgifter  

Respektive samverkande part förbinder sig att iaktta den sekretess och tystnadsplikt som 
gäller inom sitt verksamhetsområde. 

För att underlättande av samverkan mellan parterna ska rutiner upprättas med iakttagande 
av gällande lagstiftning. 

Principiella frågor om informationsutbytets gränser ska avgöras i samordningsgruppen. 

Förmedlingen ska hantera uppgifter kring personer med skyddad identitet d.v.s. då 
brukarens namn, personnummer, adress eller andra personliga uppgifter inte användas 
eller röjas. 

Tolkar omfattas av sekretess och tystnadsplikt enligt bestämmelserna i Offentlighet‐ och 
sekretesslagen ( : ). I privat verksamhet tillämpas Lagen om tystnadsplikt för vissa 
tolkar och översättare ( : ) 

Tolkförmedlingen skall säkerställa att tolk informeras om sekretess, tystnadsplikt och 
straffansvar genom skriftlig bekräftelse av lämnad information. 

 Dokumentation  

Respektive samverkande part ska, med beaktande av tillämpliga lagar och föreskrifter, föra 
egen dokumentation avseende beställning och kvittering av utförda tolkuppdrag. 

För underlättande av samverkan mellan parterna ska rutiner avseende dokumentation 
upprättas med iakttagande av gällande lagstiftning. 

En annan angelägen rutin är att språktolkförmedlingen hanterar personuppgifter enligt 
gällande lagstiftning och att förmedlingen inte uppger personuppgifter på fakturorna. Vid 
hantering av skyddade personuppgifter skall tolkförmedlingen genom interna rutiner och 
information till tolkarna säkerställa att brukarens person‐ eller adressuppgifter inte riskerar 
att röjas. 
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Ikraftträdande 

Borlänge kommun och Landstinget Dalarna har kommit överens om att från och med 2013‐
03‐06 samverka genom att inrätta en gemensam nämnd. 2015‐06‐01 utökades nämnden 
med Falun, Gagnefs, Hedemora, Leksands, Mora, Orsa, Smedjebackens och Säters kommun. 
Från och med 2018‐01‐01 utökades nämnden med Avesta, Ludvika och Rättviks kommun.  
 
Reglementet gäller från och med den 1 januari 2018. 

Allmänna bestämmelser 

Utöver vad som föreskrivs om nämnder i Kommunallagen gäller detta reglemente och ett 
mellan Landstinget och kommunerna ingånget samverkansavtal för den gemensamma 
nämnden. 

 Värdkommun och organisation 

Borlänge kommun är värdkommun för den gemensamma nämnden för 
språktolkförmedling. Nämnden har sitt arbetsställe och säte i värdkommunen och ingår i 
värdkommunens organisation. 

Organisationens beslutande organ är den gemensamma nämnden. Till nämndens 
förfogande skall det finnas en samordningsgrupp. Ansvarig chef för 
tolkförmedlingsorganisationen utses av värdkommunen. 

 Nämndens uppgifter  

Nämnden skall, inom ramen för den kommunala kompetensen och självkostnadsprincipen, 
utföra språktolkförmedlingstjänster avseende kontakttolkar, telefontolkar och 
videowebbtolkar i enlighet med för var tid av samordningsgruppen fastställd 
kravspecifikation. 

Nämnden skall också teckna uppdragsavtal med tolkar för att tillgodose myndigheternas 
egna behov av kompetenta och tillgängliga kontakttolkar, telefontolkar och 
videowebbtolkar. 

Språktolknämnden i Dalarna har det samlade ansvaret för drift och förvaltning av 
språktolkförmedlingsverksamhet i enlighet med tecknat samverkansavtal, samt de mål, 
riktlinjer som respektive fullmäktige har bestämt. Därtill tillhörande föreskrifter som kan 
finnas i olika lagar och föreskrifter samt bestämmelser i detta reglemente. 

 Ansvar och rapporteringsskyldighet 
Språktolknämnden i Dalarna ska ansvara för att verksamheten bedrivs i enlighet med lagar 
och förordningar och föreskrifter, de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt 
bestämmelser i detta reglemente. 

Språktolknämnden skall till respektive styrelse och fullmäktigerapportera hur verksamheten 
utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret. 
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 Sammansättning  

Språktolknämnden i Dalarna skall bestå av två ledamöter och ersättare vardera för Borlänge 
kommun och Landstinget Dalarna, samt en ledamot och två ersättare vardera för övriga 
deltagande kommuner. 

 Ersättarnas tjänstgöring och ersättning 
Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i ett 
sammanträde, skall en ersättare från respektive huvudman tjänstgöra i ledamotens ställe. 
Respektive huvudmans fullmäktiges inkallelseordning gäller. 

En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även 
om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe. 

En ersättare som har börjat tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende av turordningen. 
Om styrkebalansen mellan partierna därigenom påverkas får en ersättare som inställer sig 
under pågående sammanträde träda in i stället för en ersättare som kommer längre ner i 
ordningen. 

Ledamot eller ersättare i den gemensamma nämnden ska erhålla ersättning för uppdraget 
från den huvudman som valt ledamoten och ersättaren i enlighet med den huvudmannens 
ersättningsregler för förtroendevalda. Även de kostnader i samband med inställelse och 
tjänstgöring i den gemensamma nämnden bekostas av den huvudman som valt ledamoten 
och ersättaren. 

En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende 
får åter tjänstgöra, sedan ärendet har handlagts. En ledamot som har avbrutit 
tjänstgöringen en gång under sammanträdet på grund av annat hinder än jäv, får åter 
tjänstgöra om ersättarens inträde har påverkat styrkebalansen mellan partierna. Ersättare 
som ej tjänstgör har rätt att delta i överläggningarna men ej i besluten. Ej tjänstgörande 
ersättare har rätt att få sin mening antecknad till protokollet. 

 Inkallande av ersättare 
En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett 
sammanträde, skall snarast anmäla detta till sina ersättare, samt meddela 
nämndsekreteraren om vilken ersättare som närvarar på sammanträdet. 

 Ersättare för ordföranden 
Om varken ordföranden eller vice ordförande kan delta i ett helt sammanträde eller i del av 
ett sammanträde fullgör den till åldern äldste ledamoten ordförandes uppgifter. 

Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra uppdraget 
för en längre tid, får nämnden utse en annan ledamot att vara ersättare för ordföranden. 
Ersättaren fullgör ordförandens samtliga uppgifter. 
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 Sammanträdena  

Nämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer. 

Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdats till sammanträden. Kallelsen skall innehålla 
uppgift om tid och plats för sammanträde. 

Kallelsen skall på lämpligt sätt tillställas varje ledamot och ersättare samt annan 
förtroendevald som får närvara vid sammanträdet senast fyra dagar före 
sammanträdesdagen. 

Kallelse bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning 
handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas kallelsen. I 
undantagsfall får kallelse ske på annat sätt. 

När varken ordförande eller vice ordförande kan kalla till sammanträde skall den till åldern 
äldste ledamoten göra det. 

 Ordföranden 
Posterna som ordförande respektive vice ordförande skall innehas av en av de valda 
ledamöterna från värdkommunen samt en av de valda ledamöterna från Landstinget 
Dalarna. Posterna som ordförande respektive vice ordförande skall rotera mellan 
ovanstående parter vartannat år. 

Det åligger ordföranden för nämnden att 

‐ med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för nämndens utveckling och ekonomiska 
intressen samt effektiviteten i verksamheten och ta initiativ i dessa frågor, 

‐ företräda nämnden, med rätt att sätta annan i sitt ställe, vid förhandlingar, 
sammanträden, uppvaktningar och konferenser med myndigheter, företag och enskilda. 

 Justering av protokoll  
Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot. 

Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet skall justeras omedelbart. Paragrafen 
bör redovisas skriftligt innan nämnden justerar den. Anslagsbevis samt protokoll skickas till 
respektive kommun/landsting via myndighetsbrevlåda efter justering för direkt anslag och 
delgivning till fullmäktige. 

 Reservation 
Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera 
reservationen, skall ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen skall lämnas före den 
tidpunkt som fastställts för justering av protokollet. Om nämnden beslutar att omedelbart 
justera den paragraf i protokollet som reservationen avser, skall motiveringen dock lämnas 
så snart det kan ske och senast under den sammanträdesdag då beslutet fattades. 
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 Särskilt yttrande 
Ledamot som vill lämna ett särskilt yttrande till protokollet skall anmäla detta innan 
sammanträdet avslutas och lämnas inom de tidsfrister som gäller för skriftliga yttranden. 

 Delgivning 
Delgivning med nämnden sker med ordföranden, sektorchef eller annan anställd som 
nämnden bestämmer. 

 Undertecknande av handlingar 
Avtal och andra från nämnden utgående handlingar skall undertecknas av ordföranden eller 
vid förfall för denne av vice ordförande och kontrasigneras av handläggande tjänsteman. 
Handlingar som hänför sig till delegerade ärenden skall undertecknas av delegaten. 

 Sammanträden 

Den gemensamma nämnden skall sammanträda minst två gånger per år, på dag och tid 
som nämnden bestämmer. Nämnden sammanträder i Borlänge kommun om inte nämnden 
själv bestämmer annat. 

 Särskilda bestämmelser  

.  Styrande lagstiftning 
Rätten till tolk framgår bland annat av Förvaltningslagen  § innebärande att i de fall en 
myndighet har att göra med någon som inte behärskar svenska eller som är allvarligt 
hörsel‐ eller talskadad, bör myndigheten vid behov anlita tolk. 

Skyldigheten att säkerställa patienters rätt till information, delaktighet och medinflytande i 
samband med vård och behandling framgår av Hälso‐ och sjukvårdslagen ( : ), 
Patientsäkerhetslagen ( : ) och Patientdatalagen.( : ) 

De deltagande kommunerna och landstinget behöver därför säkerställa myndigheternas 
behov av såväl kontakttolkar, telefontolkar som videowebbtolkar. 

.  Driftsansvar  
Nämnden skall, inom ramen för den kommunala kompetensen och självkostnadsprincipen, 
bedriva språktolkförmedlingsverksamhet samt teckna uppdragsavtal med tolkar för att 
tillgodose parternas behov av kompetenta och tillgängliga kontakttolkar, telefontolkar och 
videowebbtolkar. 

Språktolknämnden i Dalarna har det samlade ansvaret för drift och förvaltning av 
tolkförmedlingsverksamhet i enligt med tecknat samverkansavtal, samt de mål, riktlinjer 
som respektive fullmäktige har bestämt, de föreskrifter som kan finnas i olika författningar 
samt bestämmelser i detta reglemente. 

Nämnden skall regelmässigt till respektive fullmäktige rapportera hur verksamheten 
utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret. 
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Nämnden utövar det övergripande arbetsgivaransvaret inom sitt verksamhetsområde. 

Utifrån sitt uppdrag skall nämnden tillse att intern kontroll och uppföljning fungerar 
tillfredsställande. 

Nämnden är personuppgiftsansvarig enligt gällande lagstiftning inom sitt 
verksamhetsområde. 
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Avtal om samverkan för Språktolknämnden i Dalarna 

Avtalstid: 2018‐01‐01 till och med 2020‐12‐31 
 

Samverkansparter: Landstinget Dalarna och deltagande kommuner Detta avtal ersätter 
avtal om samverkan i gemensam nämnd för språktolk‐ och översättarverksamhet Borlänge 
kommun och Landstinget Dalarna för perioden 2018‐01‐01 – 2020‐12‐31 

Avtalsparter 

 

 

Parter  Organisationsnummer  Hemsida 

.   Landstinget Dalarna  
Box   

   Falun 

‐   www.ltdalarna.se 

.  Borlänge Kommun 
   Borlänge 

‐   www.borlange.se 
 

.   Falu Kommun 
   Falun 

‐   www.falun.se 
 

.   Gagnef Kommun 
   Gagnef 

‐   www.gagnef.se 

.   Hedemora Kommun 
Box   

   Hedemora 

‐   www.hedemora.se 
 

.   Leksand Kommun 
Box   
Leksand 

‐   www.leksand.se 
 

.   Mora Kommun 
    Mora 

‐   www.mora.se 

.  Orsa Kommun 
Box   

   Orsa 

‐   www.orsa.se 
 

.   Smedjebackens  
      Kommun  
          Smedjebacken  

‐   www.smedjebacken.se 
 

. Säter Kommun 
Rådhuset 

   Säter 

‐   www.sater.se 
 

.Rättvik kommun 
           Rättvik 

‐   www.rattvik.se 
 

. Ludvika kommun 
           Ludvika 

‐   www.ludvika.se 
 

. Avesta kommun 
           Avesta 

‐   www.avesta.se 
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Kontaktpersoner för avtalet  

Landstinget Dalarna   Lars Johansson  
Avtalschef  
Epost: lars.johansson@ltdalarna.se 
Tfn   –     

Borlänge Kommun  Marianne Sjöström  
Verksamhetschef 
Epost: marianne.sjostrom@borlange.se 
Tfn  ‐    
Carina Johansson 
Enhetschef 
Epost: carina.johansson@borlange.se 
Tfn  ‐      

Falu Kommun  Ylva Renström 
Socialchef 
Epost: ylva.renstrom@falun.se 
Tfn  ‐    

Gagnefs Kommun  Torben Stenberg 
Verksamhetschef integration 
Epost: torben.stenberg@gagnef.se 
Tfn  ‐    

Hedemora Kommun   
Epost:  
Tfn  

Leksands Kommun  Zilha Fific 
Avdelningschef Familj och stöd 
Epost: zilha.fific@leksand.se 
Tfn  ‐    

Mora Kommun  Åke Nyström 
Integrationschef 
Epost: ake.nystrom@mora.se 
Tfn  ‐    

Orsa Kommun   
Epost:  
Tfn  

Smedjebackens Kommun  Jesper Folkesson 
Avdelningschef Arbetsmarknad/Integration 
Epost:  jesper.folkesson@smedjebacken.se 
Tfn  ‐       

Säter kommun  Eva Jondelius 
Verksamhetsområdeschef Individ och 
familjeomsorg 
Epost: eva.jondelius@sater.se 
Tfn  ‐ 

Rättviks kommun  Anna Börjel 
Integrationssamordnare 
Epost: anna.borjel@rattvik.se 
Tfn:  ‐    
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Ludvika kommun  Namn 
 
Epost: 
Tfn: 

Avesta kommun  Birgitta Hägg 
Integrations strateg 
Epost: birgitta.hagg@avesta.se 
Tfn:  ‐  

 

Kontakt vid avrop av tolk  

Borlänge kommun  

Tfn  ‐     

Epost: tolkformedlingen@borlange.se 

Tsr‐online: Kontakta tolkförmedlingen för inloggningsuppgifter 
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Deltagande kommuner (benämns fortsättningsvis deltagande kommuner) och Landstinget 
Dalarna överenskommer om att från och med den   januari   utöka deltagandet i den 
gemensamma nämnden enligt Kommunallagen   kap.   a § och i övrigt i enlighet med 
bestämmelserna i nämnda lag för sådan nämnd, kallad Språktolknämnden i Dalarna. 
Samverkan för Språktolknämnden i Dalarna regleras i följande avtal. 

 Bakgrund  
Såväl Landstinget Dalarna som deltagande kommuner har behov av kompetenta och 
tillgängliga kontakttolkar, telefontolkar och videowebbtolkar.  

Rätten till tolk framgår bland annat av Förvaltningslagen   § varav det framgår att i de fall 
en myndighet har att göra med någon som inte behärskar svenska eller som är allvarligt 
hörsel‐ eller talskadad, bör myndigheten vid behov anlita tolk. Mot denna bakgrund driver 
värdkommunen Borlänge kommun tolkförmedlingstjänster i egen regi avseende 
kontakttolkar, telefontolkar och videowebbtolkar.  

Skyldigheten att säkerställa patienters rätt till information, delaktighet och medinflytande i 
samband med vård och behandling framgår av Hälso‐ och sjukvårdslagen, 
Patientsäkerhetslagen och Patientdatalagen. 

 Avtalsform 

Detta samverkansavtal reglerar samverkan mellan parterna i den nya gemensamma 
nämnden för att i första hand tillgodose parternas gemensamma intressen av en god och 
välfungerande språktolkförmedlingsverksamhet.  

 Syfte  
Syftet med detta samverkansavtal är att reglera parternas samverkan i den nya 
gemensamma nämnden för att därmed säkerställa att parterna gemensamt och inom 
ramen för den kommunala kompetensen, och självkostnadsprincipen, bereds möjlighet att 
nyttja resurser som tillgodoser parternas behov av språktolkförmedlingstjänster avseende 
kompetenta kontakttolkar, telefontolkar och videowebbtolkar.  

 Nämndens sammansättning 

Språktolknämnden i Dalarna skall bestå av två ledamöter och ersättare vardera för Borlänge 
kommun och Landstinget Dalarna, samt en ledamot och två ersättare vardera för övriga 
deltagande kommuner.  

Posterna som ordförande respektive vice ordförande skall innehas av en av de valda 
ledamöterna från värdkommunen samt en av de valda ledamöterna från Landstinget 
Dalarna.  

Posterna som ordförande respektive vice ordförande skall rotera mellan ovanstående 
parter vartannat år.  
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 Giltighetstid och uppsägning 
Avtalet gäller fr.o.m.  ‐ ‐  från det att avtalet undertecknats av behöriga 
firmatecknare fram till och med  ‐ ‐ . Avtalet förlängs därefter årligen med ett år i 
sänder såvida avtalet inte uppsagts skriftligen senast den   dec året innan avtalstidens 
utgång. 

 Nya medlemmar  

Parterna ser positivt på möjligheten att utöka den gemensamma nämnden med fler 
medlemmar efter beslut i befintliga och tillkommande medlemmars fullmäktige.  

 Ändring och omförhandling 

.  Omförhandling 
Om det efter dagen för detta avtals ikraftträdande sker väsentliga förändringar av de 
förutsättningar som avtalet baseras på, har vardera part rätt att begära förhandling om 
ändring av de delar av avtalet som påverkas därav. Med väsentliga förändringar avses 
förändringar som ligger utanför parts kontroll och som part inte rimligen kunnat förutse vid 
avtalets ingående och som medför väsentliga negativa konsekvenser för part som inte på 
annat sätt regleras i detta avtal.  

.  Tillägg eller förändring av avtalet 
Tillägg eller förändringar av avtalet skall beslutas av samtliga parters fullmäktige. 

 Tvist 
Tvister angående tolkning och/eller tillämpningen av detta avtal, och övriga 
överenskommelser mellan de samverkande parterna, skall i första hand lösas genom 
förhandlingar mellan parterna. För den händelse överenskommelse inte kan träffas skall 
tvister avgöras i allmän domstol.  

 Omfattning 

För samarbetet skall finnas en gemensam organisation bestående av en nämnd som till sitt 
förfogande har en samordningsgrupp. Förvaltningen av tolkförmedlingstjänster sker genom 
en tolkförmedlingsorganisation som är underställd nämnden och samordningsgruppen. 
Denna tolkförmedlingsorganisation skall för ingående parters räkning utföra 
språktolkförmedlingstjänster avseende kontakttolkar, telefontolkar och videowebbtolkar i 
enlighet med för var tid av samordningsgruppen fastställd kravspecifikation.  

 Ekonomi 

Den nya gemensamma nämndens huvudsakliga mål är att vara självförsörjande och inte 
beroende av att uppbära bidrag från medlemmarna. Organisationen har att följa 
självkostnadsprincipen. 
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.  Kostnader och fördelningsnyckel 
För det fall att kostnaderna i verksamheten överskrider intäkterna skall dessa kostnader 
fördelas enligt följande: 

Samtliga kostnader för tolkförmedlingsverksamheten, exklusive arvoden och ersättningar 
till språktolkar, skall fördelas mellan parterna med ledning av en procentuell 
proportionering mellan parterna (antalet uppdrag för enskild parts räkning/ totala antalet 
tolkuppdrag).  

Fördelningsnyckel inför kommande år baseras på utfallet för respektive part med ledning av 
faktiskt antal uppdrag från den första januari till den   augusti första året och därefter 
verksamheten från den   september kommande år t o m den   augusti nästa år.  

Fördelningsnyckel vid avtalets ingående framgår av bilaga. 

I händelse av att enstaka tolkuppdrag utförs på uppdrag av extern part, med beaktande av 
den kommunala kompetensen, skall förmedlingskostnaden uttas av beställaren och inte 
belasta avtalsparterna.  

Samtliga arvoden och ersättningar till tolk delges årligen av den gemensamma nämnden 
efter förslag från samordningsgruppen samt efter fackliga förhandlingar och i samband med 
revision.  

Arvoden och ersättningar till tolk – exklusive övriga kostnader enligt bilaga utfaktureras 
direkt till beställande enhet/klinik med angivande av beställningsnummer.  

För det fall att nya medlemmar upptas i nämnden fördelas intäkter och kostnader enligt 
ovanstående fördelningsnyckels principer. 

Intäkter och kostnader fördelas mellan parterna med stöd av fördelningsnyckeln genom en 
preliminär debitering årsvis, som avräknas i efterskott, och redovisas efter bokföringsårets 
utgång. Preliminär debitering bestäms på första samordningsgruppssammanträdet varje år. 

.  Underskott/överskott I verksamheten 
Eventuellt underskott eller överskott regleras årligen i samband med årsbokslut baserat på 
fördelningsnyckeln. (Se  . ) 

.  Budget och verksamhetsplan 
Verksamhetsplan och budget för gemensamma kostnader för 
tolkförmedlingsverksamheten skall tillställas samordningsgruppen senast den   oktober 
årligen samt beslutas vid nämndens sista sammanträde. 

Budgetförslaget skall innehålla förslag till arvoden och kostnadsersättningar till språktolkar 
samt ersättning till tolkförmedlingsverksamheten. 

.  Verksamhetssystem, telefon och arkiv 
Verksamhetssystem och register som förs av den gemensamma organisationen skall 
ständigt ajourhållas. Systemet skall inte innehålla så kallade känsliga personuppgifter, 
såsom namn eller personnummer. I de fall adress är nödvändig för genomförande av 
tolkuppdraget och behöver dokumenteras skall uppgiften raderas efter slutfört uppdrag.  

Beställande enhet skall informera tolkförmedlingen om skyddade personuppgifter eller om 
man har kännedom om hotbild. I dylika fall får adressuppgiften inte noteras i 
verksamhetssystem.  
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In‐ och utgående telefonlinjer och annan för ändamålet nödvändig teknisk hård‐ och 
mjukvara skall anpassas till verksamhetens omfattning och behov. 

.  Lokal 
Värdkommunen upplåter, mot marknadsmässig ersättning, erforderliga lokaler för den 
gemensamma nämnden och dess verksamhet. 

.  Inventarier  
Värdkommunen upplåter, mot marknadsmässig ersättning, erforderliga inventarier till den 
gemensamma nämnden och dess verksamhet. Värdkommunen ansvarar för nya 
investeringar avseende inventarier, för vilka den gemensamma nämnden erlägger 
ersättning till värdkommunen. 

 Organisation 
Borlänge kommun är värdkommun för den gemensamma nämnden och 
språktolkförmedlingsorganisationen. Organisationen har sitt arbetsställe och säte i 
Borlänge kommun. Den gemensamma organisationens namn är ”Borlänge kommuns 
språktolkförmedling”. 

 Ansvar 
Värdkommunen ansvarar för att efterfrågade språktolktjänster följer de lagar och 
bestämmelser som reglerar språktolkuppdrag samt för att verksamheten uppfyller de 
myndighetskrav och rekommendationer som finns i Arbetsmiljöverkets och 
Kammarkollegiets föreskrifter.  

Värdkommunen förbinder sig att mot myndigheter och andra fullgöra de skyldigheter som 
verksamheten föranleder vid varje tillfälle. Detta innebär exempelvis att Borlänge kommun 
skall tillse att försäkring tecknas och vidmakthålls om skador vållas av organisationen eller 
dess anställda. 

 Samordning 

Den gemensamma nya organisationens beslutande organ är den gemensamma nämnden. 
Till nämndens förfogande skall inrättas en samordningsgrupp. Ansvarig chef för 
tolkförmedlingsorganisationen utses av värdkommunen.  

.  Samordningsgrupp  
En samordningsgrupp skall utses och bestå av  ‐  utsedda företrädare för värdkommunen 
och Landstinget Dalarna. Övriga deltagande kommuner utser en företrädare per kommun.  

Samordningsgruppen ansvarar för samordningen av verksamheten i organisationen. 
Enhetschef för språktolkförmedlingen i Borlänge kommun är sammankallande. Ansvarig 
chef för språktolkförmedlingen är ordförande i samordningsgruppen. 

 

Samordningsgruppen sammanträder  ‐  ggr/år, plats bestäms på förhand i samråd med 
samordningsgruppens deltagare. 
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Samordningsgruppen skall: 

‐ vara en länk till respektive samverkande part 
‐ årligen föreslå verksamhetsplan  
‐ ge förslag till ekonomiska beslut  
‐ behandla frågor som rör samordningen mellan olika samverkande parter såsom 

exempelvis mindre förändringar av kravspecifikationen enligt bilaga inom ramen för 
avtalet 

‐ genom enhetschef för språktolkförmedlingsverksamheten följa upp verksamheten i 
syfte att säkerställa att samverkan sker på bästa sätt 

‐ följa upp de övergripande mål som angivits för språktolkförmedlingsverksamheten 
och i verksamhetsplanen 

‐ utvärdera verksamheten och hur utvärderingen ska genomföras 

Samtliga punkter ovan rapporteras till nämnden för information och beslut. 

.  Enhetschef  
Inom språktolkförmedlingsverksamheten skall en enhetschef finnas utsedd. Enhetschef har 
särskilt ansvar för att: 

‐ utveckla de gemensamma arbetsformerna 
‐ medverka vid samråd 
‐ sammankalla och medverka vid samordningsgruppens och den gemensamma 

nämndens möten 
‐ verka för att ha ett ömsesidigt utbyte med andra Tolkservicerådet (TSR), 

språktolkförmedlingar och andra relevanta aktörer, exempelvis tillsynsmyndigheter 
‐ genomföra intern utvärdering genom att föra relevant statistik  
‐ årligen sammanställa statistik och redovisa densamma till samordningsgruppen vid 

första samordningsgruppssammanträdet varje år 
‐ rapportera till samordningsgruppen 
‐ upprätta en verksamhetsplan senast   oktober avseende nästkommande år 
‐ upprätta verksamhetsberättelse i samband med årsbokslut. 

 Insyn  
Samtliga medlemmar har rätt till löpande insyn i förvaltning och redovisning avseende den 
gemensamma nämnden och dess verksamhet. Den gemensamma nämnden ansvarar för att 
till respektive fullmäktige rapportera hur verksamheten utvecklas samt för den ekonomiska 
ställningen i verksamheten. 

 Arkivhantering 
Värdkommunen ansvarar för att nämndens arkiv vårdas i enlighet med bestämmelserna i 
arkivlagen. För tillsyn över nämndens arkivverksamhet svarar arkivmyndigheten i 
värdkommunen. 

 Utvärdering  
Utvärdering av verksamheten skall göras årsvis och redovisas för samordningsgruppen och 
gemensam nämnd årligen vid det första mötet efter årsskiftet. Utvärderingen skall belysa 
såväl kvalitativa som kvantitativa värden. De mål och de syften som är uppsatta av den 
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gemensamma samordningsgruppen skall kunna utläsas ur utvärderingen. Den kvalitativa 
utvärderingen belyser bland annat hur samverkan har utfallit. 

 Verksamhetens upphörande  

För det fall att den gemensamma verksamheten upphör kvarstår inventarier och lokaler hos 
värdkommunen. Anställda i verksamheten kvarstår med värdkommunen som arbetsgivare.  

Kostnader för avveckling samt tillgångar i verksamheten fördelas enligt samma modell som 
kostnaderna för den aktiva verksamheten enligt p.   Ekonomi i förevarande avtal. Samtliga 
avvecklingskostnader ska vara reglerade senast sex månader efter verksamhetens 
upphörande. 
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Detta avtal är upprättat i   likalydande exemplar där Borlänge kommun, 
Landstinget Dalarna och samtliga deltagande kommuner innehar varsitt exemplar. 

 

Ort och datum________________  Ort och datum________________ 

Borlänge kommun    Landstinget Dalarna  

____________________________  ____________________________ 

Ort och datum________________  Ort och datum________________ 

Avesta kommun      Falu kommun      

____________________________  ____________________________ 

Ort och datum________________  Ort och datum________________ 

Gagnefs kommun    Hedemora kommun   

____________________________  ____________________________ 

Ort och datum________________  Ort och datum________________ 

Leksands kommun    Ludvika kommun    

____________________________  ____________________________ 

Ort och datum________________  Ort och datum________________ 

Mora kommun      Orsa kommun     

____________________________  ____________________________ 

Ort och datum________________  Ort och datum________________ 

Rättviks kommun      Smedjebackens kommun    

____________________________  ____________________________ 

Ort och datum________________   

Säters kommun      

____________________________   
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  sid 1(4) 
 
 Sammanträdesdatum 

Språktolknämnden i Dalarna 2017-09-28 
 
 

Emma Karlsson 

Plats och tid Tolkförmedlingen, Wallingatan 15, Borlänge kl. 13:30 - 15:00 
 

Beslutande 
ledamöter Per-Inge Nyberg, Landstinget Dalarna 

Margreth Göransdotter, Gagnefs kommun 
Eva Jonasson, Landstinget Dalarna 
Kenneth Dahlström, Leksands kommun 
Solweig Nyrede, Smedjebackens kommun 
Hans-Göran Steneryd, Säters kommun 

ordförande 
ledamot 
ledamot 
ledamot 
ledamot 
ledamot 

(S) 
(S) 
(L) 
(C) 
(S) 
(S) 

 

  
Tjänstgörande ersättare  Lena Hjort Hultqvist ers. Kenneth Persson 

(S) Borlänge kommun 
Bo Bjurman ers. Sonja Johansson (KD) 
Borlänge kommun  
Maria Frelin ers. Bert Persson (C) Mora 
kommun 
 

 ersättare 
 
 ersättare 
 
.ersättare 

(S) 
 
(M) 
 
(MOP) 

 

  
 
Tjänstemän 

Marianne Sjöström 
 
Carina Johansson 
Maria Lindstens   
Emma Karlsson 
Fredrik Bergqvist  

Verksamhetschef arbetsmark. 
och vux.utbildning 
Enhetschef Tolkförmedlingen 
Ekonom bildningssektorn 
Nämndsekreterare 
Nämndsekreterare 

  

Utses att justera Lena Hjort Hultqvist  
 

Justeringens  
plats och tid 

Omedelbar justering 
 

Underskrifter Sekreterare  Paragrafer § 20 
 Emma Karlsson 

 

 

 Ordförande   
 Per-Inge Nyberg 

 

 

 Justerande   
 Lena Hjort Hultqvist 

 

 

 

Bevis 

Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 

Organ 
 

Språktolknämnden i Dalarna 
Sammanträdesdatum 
 

2017-09-28 
Datum för  
anslags uppsättande 

2017-09-29 Datum för  
anslags nedtagande 

2017-10-23 

Förvaringsplats 
för protokollet 
 

Bildningssektorn 

Underskrift   
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  sid 2(4) 
 
 Sammanträdesdatum 

Språktolknämnden i Dalarna 2017-09-28 
 
 

  
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

 Innehållsförteckning  
§  20 Medlemsutökning av Språktolknämnden i Dalarna / dnr 2016/2256 ...... 3 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  sid 3(4) 
 
 Sammanträdesdatum 

Språktolknämnden i Dalarna 2017-09-28 
 
 

  
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

§ 20 Utökning av medlemskommuner i 
språktolknämnden i Dalarna/ dnr 2016/2256 

 

 
Beslut 

Språktolknämnden i Dalarnas förslag till fullmäktige 
1. Språktolknämnden i Dalarna utökas med fler medlemskommuner. 
2. Medlemskommuner i språktolknämnden i Dalarna är Landstinget 

Dalarna, Avesta kommun, Borlänge kommun, Falu kommun, Gagnefs 
kommun, Hedemora kommun, Leksands kommun, Ludvika kommun, 
Mora kommun, Orsa Kommun, Rättviks kommun, Smedjebackens 
kommun samt Säters kommun. 

3. Reglemente för språktolknämnden i Dalarna godkänns. 
4. Samverkansavtal för språktolknämnden i Dalarna godkänns. 
5. Föreliggande förslag till budget 2018 för språktolknämnden i Dalarna 

godkänns. 
6. Ikraftträdandet av den utökade språktolknämnden i Dalarna sker från 

och med 2018-01-01. 
7. Beslutet gäller under förutsättning att samtliga medlemskommuner 

fattar likalydande beslut. 
8. Paragrafen justeras omedelbart.  

Fullmäktige fattar det slutliga beslutet.  
 
Ärendet  

Borlänge kommun bedriver sedan mitten av 1970-talet 
språktolkverksamhet. Verksamheten är väl etablerad och fyller de 
kommunala förvaltningarnas behov av språktolkar. Borlänge kommun och 
Landstinget Dalarna kom överens om att från och med 2013-03-06 
samverka genom att inrätta en gemensam nämnd, kallad språktolknämnden i 
Dalarna. Från och med 2015-06-01 utökades nämnden med Falun, Gagnef, 
Hedemora, Leksand, Mora, Orsa, Smedjebacken och Säters kommun. 
 
Kommunerna Avesta, Ludvika, och Rättviks kommun har lämnat positivt 
besked angående deltagande i den gemensamma nämnden. Ett utökat 
deltagande i den gemensamma nämnden är positivt då det på sikt förväntas 
ge en högre kvalitet gällande språktolkförmedlingen. 
 

Respektive kommun- och landstingsfullmäktige fattar slutligt beslut om 
utökat deltagande i den gemensamma nämnden. Målet är att Avesta, 
Ludvika, och Rättviks kommun inträder i nämnden den 1 januari 2018. 
Undantag råder för Avesta kommun som inträder i nämnden från  
2018-01-01 men först börjar nyttja avtalet i mars 2018.  
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  sid 4(4) 
 
 Sammanträdesdatum 

Språktolknämnden i Dalarna 2017-09-28 
 
 

  
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

forts. § 20  
 
Förslag till beslut på sammanträdet  

Per-Inge Nyberg (S) föreslår bifall till bildningssektorns förslag.  
 
Beslutsunderlag  

- Bildningssektorns tjänsteskrivelse, daterad 2017-09-20 
- Reglemente språktolknämnden i Dalarna 
- Samverkansavtal språktolknämnden i Dalarna 
- Kravspecifikation språktolknämnden i Dalarna 
- Budget 2018 språktolknämnden i Dalarna 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Skickas till:  

Kommunfullmäktige Borlänge kommun 
Landstingsfullmäktige Landstinget Dalarna 
Kommunfullmäktige Avesta kommun 
Kommunfullmäktige Falu kommun 
Kommunfullmäktige Gagnefs kommun 
Kommunfullmäktige Hedemora kommun 
Kommunfullmäktige Leksands kommun 
Kommunfullmäktige Ludvika kommun 
Kommunfullmäktige Mora kommun 
Kommunfullmäktige Orsa kommun 
Kommunfullmäktige Rättviks kommun 
Kommunfullmäktige Smedjebackens kommun 
Kommunfullmäktige Säters kommun 
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SÄTERS KOMMUN KALLELSE 
 Sammanträdesdatum Blad 

Kommunfullmäktige 2017-11-30 16  
   
 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
 
Kf §  Dnr KS2017/0365 
 
Samverkan för trygg och effektiv utskrivning från sluten hälso- och 
sjukvård 
 
Beslut: 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta godkänna överenskommelse 
mellan Landstinget Dalarna och kommunerna i samverkan för trygg och effektiv ut-
skrivning från sluten hälso- och sjukvård. 
 
Ärendebeskrivning 
Region Dalarnas rekommenderar Landstinget Dalarna och kommunerna godkänna 
överenskommelse om samverkan för trygg och effektiv utskrivning från sluten hälso- 
och sjukvård. 
 
Den 1 januari 2018 träder en ny lag om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- 
och sjukvård i kraft. Syftet med den nya lagen är att patienter som inte längre har be-
hov av den slutna vårdens resurser, så snart som möjligt ska kunna lämna slutenvår-
den på ett tryggt sätt. Målgruppen för den föreslagna lagen är patienter som efter ut-
skrivning från den slutna vården behöver insatser från den kommunalt finansierade 
socialtjänsten, eller hälso- och sjukvården och som också kan ha behov av insatser 
från den landstingsfinansierade öppna vården, inklusive primärvården.  
 
Inför införandet av den nya lagen, har en överenskommelse tagits fram. Den ska 
godkännas av samtliga parter. Överenskommelsen bör vara beslutad och godkänd 
innan årsskiftet då den nya lagen träder i kraft 
 
När det gäller den ekonomiska ersättningsmodellen som tagits fram, överensstämmer 
den med det förslag som kommunerna i länet har förordat och i samverkan med 
landstiget arbetat fram för att få en så smidig ersättningsmodell som möjligt.   
 
Socialförvaltningen har inget att erinra mot överenskommelsen. 
 
__________ 
 
 
 

  

133



 

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 
Nämnd 

Datum Diarienummer 
2017-10-30 Dnr  KS2017/0365 

 

Överenskommelse – samverkan för trygg och effektiv utskrivning 
från slutes hälso- och sjukvård 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta godkänna överenskommelse 
mellan Landstinget Dalarna och kommunerna i samverkan för trygg och effektiv 
utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. 
 
Ärendebeskrivning 
Region Dalarnas rekommenderar Landstinget Dalarna och kommunerna godkänna 
överenskommelse om samverkan för trygg och effektiv utskrivning från sluten hälso- 
och sjukvård. 
 
Den 1 januari 2018 träder en ny lag om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- 
och sjukvård i kraft. Syftet med den nya lagen är att patienter som inte längre har 
behov av den slutna vårdens resurser, så snart som möjligt ska kunna lämna 
slutenvården på ett tryggt sätt. Målgruppen för den föreslagna lagen är patienter som 
efter utskrivning från den slutna vården behöver insatser från den kommunalt 
finansierade socialtjänsten, eller hälso- och sjukvården och som också kan ha behov av 
insatser från den landstingsfinansierade öppna vården, inklusive primärvården.  
 
Inför införandet av den nya lagen, har en överenskommelse tagits fram. Den ska 
godkännas av samtliga parter. Överenskommelsen bör vara beslutad och godkänd 
innan årsskiftet då den nya lagen träder i kraft 
 
När det gäller den ekonomiska ersättningsmodellen som tagits fram, överensstämmer 
den med det förslag som kommunerna i länet har förordat och i samverkan med 
landstiget arbetat fram för att få en så smidig ersättningsmodell som möjligt.   
 
Socialförvaltningen har inget att erinra mot överenskommelsen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Margareta Jakobsson  Malin Karhu Birgersson 
Handläggare  Förvaltningschef 
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SÄTERS KOMMUN 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-11-09 
Blad 

8 
 

Justerande signatur Utdragsbestyrkande 

 

Sn § 119   Diarienummer: SN2017/0164 
 
 
Samverkan för trygg och effektiv utskrivning från sluten hälso- och sjukvård 

Socialnämndens beslut 

Överenskommelsen godkänns och översänds till kommunstyrelsen för beslut. 
 
______ 
 
 
Ärendebeskrivning 

Paula Jäverdal, förvaltningschef, informerar om förslag till överenskommelse om samverkan för 
trygg och effektiv utskrivning från sluten hälso- och sjukvård.  
Överenskommelse om samverkan för trygg och effektiv utskrivning från sluten hälso- och sjuk-
vård har tagits fram gemensamt av Landstinget Dalarna och länets kommuner. Överenskommel-
sen ska tas som beslutärande på Region Dalarna den 25 oktober. Godkännes den, kommer en 
slutgiltig version att skickas ut till samtliga parter för beslut. 
 
Bakgrund 
Den 1 januari 2018 träder en ny lag om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjuk-
vård i kraft. Syftet med den nya lagen är att patienter som inte längre har behov av den slutna 
vårdens resurser, så snart som möjligt ska kunna lämna slutenvården på ett tryggt sätt. Målgrup-
pen för den föreslagna lagen är patienter som efter utskrivning från den slutna vården behöver 
insatser från den kommunalt finansierade socialtjänsten, eller hälso- och sjukvården och som 
också kan ha behov av insatser från den landstingsfinansierade öppna vården, inklusive primär-
vården.  
 
Inför införandet av den nya lagen, har en överenskommelse tagits fram. Den ska godkännas av 
samtliga parter. Överenskommelsen bör vara beslutad och godkänd innan årsskiftet då den nya 
lagen träder i kraft.  
 
 
Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 
Missiv 
Förslag till överenskommelse 
 
 
Delges 
Kommunstyrelsen 
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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 
2017-10-26 SN2017/0164 
 

Samverkan för trygg och effektiv utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. 

Förslag till beslut 
° Tjänstemannaskrivelsen antas som nämndens egen och översändes till Kommunstyrelsen för 

behandling.  

Förvaltningens ståndpunkt 
Socialförvaltningen har genom deltagande i olika forum och utbildningstillfällen tagit del av 
lagförändringen. Överenskommelsen ersätter tidigare överenskommelse om samordnad vårdplanering 
som tecknats mellan landstinget och respektive kommun. Socialförvaltningen har inget att erinra mot 
överenskommelsen. När det gäller den ekonomiska ersättningsmodellen som tagits fram, överensstämmer 
den med det förslag som kommunerna i länet har förordat och i samverkan med landstiget arbetat fram 
för att få en så smidig ersättningsmodell som möjligt.   

Ärendebeskrivning 
Överenskommelse om samverkan för trygg och effektiv utskrivning från sluten hälso- och sjukvård har 
tagits fram gemensamt av Landstinget Dalarna och länets kommuner. Överenskommelsen ska tas som 
beslutärande på Region Dalarna den 25 oktober. Godkännes den, kommer en slutgiltig version att skickas 
ut till samtliga parter för beslut. 

Bakgrund 
Den 1 januari 2018 träder en ny lag om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård i kraft. 
Syftet med den nya lagen är att patienter som inte längre har behov av den slutna vårdens resurser, så snart 
som möjligt ska kunna lämna slutenvården på ett tryggt sätt. Målgruppen för den föreslagna lagen är 
patienter som efter utskrivning från den slutna vården behöver insatser från den kommunalt finansierade 
socialtjänsten, eller hälso- och sjukvården och som också kan ha behov av insatser från den 
landstingsfinansierade öppna vården, inklusive primärvården.  
Inför införandet av den nya lagen, har en överenskommelse tagits fram. Den ska godkännas av samtliga 
parter. Överenskommelsen bör vara beslutad och godkänd innan årsskiftet då den nya lagen träder i kraft. 
Eftersom det är en kort tid, skickas detta material ut nu för kännedom.  
Detta sker parallellt med processen på Region Dalarna. Den 25 oktober har Direktionen möte, då 
kommer överenskommelsen upp som beslutsärende. Godkänns den, kommer en slutlig version att skickas 
ut till samtliga parter för beslut.  

 
Paula Jäverdal   
Förvaltningschef   
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REGION DAL RNA 

MISSIV 

Handläggare Datum Diarienummer 

Helena Hanna Enochsson 2017-10-26 RD 2017/80 

023-77 70 69
helena.hanno.enochsson@regiondalama.se

Överenskommelse - samverkan för trygg och 
effektiv utskrivning från sluten hälso- och 
sjukvård. 

Ärendet: 

Överenskommelsen har sin grund i lag om samverkan vid utskrivning från 
sluten hälso- och sjukvård och gäller fr.o.m. 1 januari 2018. Överenskommelsen 
ersätter tidigare överenskommelse om samordnad vårdplanering som tecknats 
mellan landstinget och respektive kommun. 

Överenskommelsen bör vara beslutad och godkänd innan årsskiftet innan den 
nya lagen träder i kraft. 

Förslaget till överenskommelse mellan Dalarnas kommuner och landstinget har 
behandlats av Region Dalarnas Direktion den 25 oktober 2017. 

Direktionen beslutar 

Rekommendera parterna att godkänna överenskommelsen mellan 
Landstinget Dalarna och kommunerna i samverkan för trygg och 
effektiv utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. 

Rådet för välfårdsutveckling ska få en rapportering om utvärderingen. 

Medlemmarna ombeds att efter beslut skicka protokollsuppdrag i ärendet till 
diariet@regiondalama.se 

Sida 

1(2) 

Myntgatan 2 I SE-791 51 Falun I +46 (0)23 77 70 00 I info@regiondalarna.se I bg 5599-3331 I org nr 222000-1446 I www.regiondalarna.se 
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SÄTERS KOMMUN KALLELSE 
 Sammanträdesdatum Blad 

Kommunfullmäktige 2017-11-30 17  
   
 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Kf §  Dnr KS2017/(0268 
 
Samverkansbeslut avseende tillnyktringsplatser 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta godkänna förslaget att starta 
och driva tillnyktringsplatser i Dalarna enligt de principer som utredningen föreslår 
samt att finansieringsmodellen utvärderas kontinuerligt.  
 
Beslutet gäller under förutsättning att samtliga avtalsparter fattar likalydande beslut 
 
Ärendebeskrivning 
Förslaget till avtal om tillnyktringsplatser mellan Dalarnas kommuner och landstinget 
har behandlats av Region Dalarnas Direktion den 13 september 2017.  
 
Direktionen beslutar: 
- Rekommendera kommuner och landstinget att godkänna förslaget att starta 

och driva tillnyktringsplatser i Dalarna enligt de principer som utredningen fö-
reslår samt att finansieringsmodellen utvärderas kontinuerligt.  

- Beslutet gäller under förutsättning att samtliga avtalsparter fattar likalydande 
beslut 

 
En grundförutsättning för att kunna starta upp är att länets samtliga kommuner antar 
förslaget. 
 
Ett skriftligt svar från landstinget och varje kommun där det klart framgår om försla-
get antas eller ej ska ha inkommit till Region Dalarna senast den 15 december 2017.  
 
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 arbetsgruppen utarbetat ett förslag till tillnyktringsplatser och 
ett förslag till kostnadsfördelning mellan landstinget och kommunerna. 
 
Förändringar utifrån det tidigare beslut är att uppstarten av tillnyktringsplatser kom-
mer att skjutas fram ett kvartal (till kvartal 2, 2018) och att LOB projektet stöttar upp 
finansieringen under första året, år 2018. Det innebär att socialnämndens kostnader 
minskar från 134 031 kronor till 64 074 kronor under första året.  
 
Socialförvaltningen ställer sig positiva till att tillskapa tillnyktringsplatser. 
 
__________ 
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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 
Nämnd 

Datum Diarienummer 
2017-10-30 Dnr  KS2017/0268 

 

Samverkansbeslut avseende tillnyktringsplatser 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta godkänna förslaget att starta 
och driva tillnyktringsplatser i Dalarna enligt de principer som utredningen föreslår 
samt att finansieringsmodellen utvärderas kontinuerligt.  
 
Beslutet gäller under förutsättning att samtliga avtalsparter fattar likalydande beslut 
 
Ärendebeskrivning 
Förslaget till avtal om tillnyktringsplatser mellan Dalarnas kommuner och landstinget 
har behandlats av Region Dalarnas Direktion den 13 september 2017.  
 
Direktionen beslutar: 

- Rekommendera kommuner och landstinget att godkänna förslaget att starta och 
driva tillnyktringsplatser i Dalarna enligt de principer som utredningen föreslår 
samt att finansieringsmodellen utvärderas kontinuerligt.  

- Beslutet gäller under förutsättning att samtliga avtalsparter fattar likalydande 
beslut 

 
En grundförutsättning för att kunna starta upp är att länets samtliga kommuner antar 
förslaget. 
 
Ett skriftligt svar från landstinget och varje kommun där det klart framgår om 
förslaget antas eller ej ska ha inkommit till Region Dalarna senast den 15 december 
2017.  
 
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 arbetsgruppen utarbetat ett förslag till tillnyktringsplatser och ett 
förslag till kostnadsfördelning mellan landstinget och kommunerna. 
 
Förändringar utifrån det tidigare beslut är att uppstarten av tillnyktringsplatser 
kommer att skjutas fram ett kvartal (till kvartal 2, 2018) och att LOB projektet stöttar 
upp finansieringen under första året, år 2018. Det innebär att socialnämndens 
kostnader minskar från 134 031 kronor till 64 074 kronor under första året.  
 
Socialförvaltningen ställer sig positiva till att tillskapa tillnyktringsplatser. 
 
 

Margareta Jakobsson  Malin Karhu Birgersson 
Handläggare  Förvaltningschef 
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SÄTERS KOMMUN 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-11-09 
Blad 

9 
 

Justerande signatur Utdragsbestyrkande 

 

Sn § 120  Diarienummer: SN2017/0174 
 
 
Samverkansbeslut avseende tillnyktringsverksamhet 

Socialnämndens beslut 
Tjänstemannaskrivelsen antas som nämndens eget och översänds till kommunstyrelsen för be-
slut. 
______ 
 
 
Ärendebeskrivning 
Förslaget till avtal om tillnyktringsplatser mellan Dalarnas kommuner och landstinget har be-
handlats av Region Dalarnas Direktion den 13 september 2017.  
Direktionens beslut: 

 Rekommendera kommuner och landstinget att godkänna förslaget att starta och driva 
tillnyktringsplatser i Dalarna enligt de principer som utredningen föreslår samt att 
finansieringsmodellen utvärderas kontinuerligt.  

 Beslutet gäller under förutsättning att samtliga avtalsparter fattar likalydande beslut 

En grundförutsättning för att kunna starta upp är att länets samtliga kommuner antar förslaget. 
 
Bakgrund 
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 arbetsgrup-
pen utarbetat ett förslag till tillnyktringsplatser och ett förslag till kostnadsfördelning mellan 
landstinget och kommunerna. 
 
Förändringar utifrån det tidigare beslut som har behandlats i nämnden i september är att upp-
starten av tillnyktringsplatser kommer att skjutas fram ett kvartal (till kvartal 2, 2018) och att 
LOB projektet stöttar upp finansieringen under första året, år 2018. Det innebär att socialnämn-
dens kostnader minskar från  
134 031 kronor till 64 074 kronor under första året. 
 
 
Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 
Handlingar i förslaget 
 
 
Delges 
Kommunstyrelsen 
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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 
2017-10-25 SN2017/0174 
 

Samverkansbeslut avseende tillnyktringsplatser 

Förslag till beslut 
° Tjänstemannaskrivelsen antas som nämndens egen och översänds till Kommunstyrelsen för 

behandling 

Förvaltningens ståndpunkt 
Förvaltningen är positiv till förslaget att tillskapa tillnyktringsplatser.  

Ärendebeskrivning 
Förslaget till avtal om tillnyktringsplatser mellan Dalarnas kommuner och landstinget har behandlats av 
Region Dalarnas Direktion den 13 september 2017.  
 
Direktionen beslutar: 
 

- Rekommendera kommuner och landstinget att godkänna förslaget att starta och driva 
tillnyktringsplatser i Dalarna enligt de principer som utredningen föreslår samt att 
finansieringsmodellen utvärderas kontinuerligt.  

- Beslutet gäller under förutsättning att samtliga avtalsparter fattar likalydande beslut 
-  

En grundförutsättning för att kunna starta upp är att länets samtliga kommuner antar förslaget. 
 
Ett skriftligt svar från landstinget och varje kommun där det klart framgår om förslaget antas eller ej ska 
ha inkommit till Region Dalarna senast den 15 december 2017.  

Bakgrund 
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 arbetsgruppen utarbetat ett förslag till 
tillnyktringsplatser och ett förslag till kostnadsfördelning mellan landstinget och kommunerna. 
 
Förändringar utifrån det tidigare beslut som har behandlats i nämnden i september är att uppstarten av 
tillnyktringsplatser kommer att skjutas fram ett kvartal (till kvartal 2, 2018) och att LOB projektet stöttar 
upp finansieringen under första året, år 2018. Det innebär att socialnämndens kostnader minskar från  
134 031 kronor till 64 074 kronor under första året.  

 

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

Samverkansbeslut avseende 
tillnyktringsverksamhet

Falun 2017-05-24
Reviderad 2017-09-22
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Till kommuner och landstinget 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 april 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 har behandlats politiskt i Region Dalarnas direktion. 

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 15 december 2017.   

ARBETSGRUPPEN LOB-PROJEKTET I DALARNA 

Falun 2017-09-22 
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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.  

I ett yttrande från JO6 avslutar man med att personer som omhändertagits för berusning som 
huvudregel, bör komma under medicinsk övervakning och inte förvaras i en polisarrest. 
Enligt JO finns skäl för regeringen att på nytt se över lagstiftningsåtgärder i denna fråga. 

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. 

  

                                                           
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 
6 JO beslut, Dnr 2468-2016 
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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.  

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. Samman-
lagt 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.7  

För att lättare hantera föreslagen verksamhets uppstartskostnader har regionala 
utvecklingsgruppen för missbruk och beroende beslutat tillföra medel från LOB projektet 
motsvarande ett belopp om 1,6 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 fyra jurister (från kommun, 
landsting, polis och Region Dalarna). 

Avtalet8 föreslås gälla i två år med möjlighet till uppsägning alternativt korrigering efter ett år. 

                                                           
7 Kostnadsfördelning kommunvis 
8 Avtalsförslag 
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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. (Tillnyktring är, enligt denna definition, begränsat i tid till mindre än ett 
dygn.) 

Avseende intagningsförfarandet transporterar polisen den omhändertagne direkt till 
tillnyktringsplats där en medicinsk bedömning sker som grund för fortsatta åtgärder. 

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.  
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§ 1 Avtalets parter 
Landstinget Dalarna och Dalarnas 15 kommuner. 

§ 2 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 
vardera på Mora och Avesta lasarett.  

§ 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 2018-04-01 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. 

§ 6 Utvärdering 
Utvärdering av avtalet ska ske efter första kvartalet 2019. Om inte ett nytt avtal träffats före 
2019-06-30 så upphör verksamheten vid avtalets utgång. Utvärderingen ska omfatta 
verksamhetsinnehåll samt finansieringsmodell. 

§ 7 Parternas kostnadsansvar för tillnyktringsverksamheten 
Grundprincipen är att parterna förbinder sig att finansiera halva kostnaden vardera. 
Fördelningen mellan kommunerna beräknas utifrån invånarantal. 

Under år 2018 reduceras kostnaderna med ett uppstartsbidrag omfattande ett belopp om en 
miljon kronor. Summan används för att reducera kommunernas kostnader.  

Landstinget erhåller ett uppstartsbidrag motsvarande ett belopp om 600 tkr för att göra 
lokalanpassningar. 

Kostnaderna betalas fyra gånger per. Summan uppräknas årligen med 
landstingsprisindex(LPI) 

Fastställda belopp för 2018 enligt bilaga. 
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För landstinget  För Avesta kommun 

 

_______________________________ __________________________________ 
Namn   Namn   
 

För Borlänge kommun  För Falun kommun 
 

_______________________________ __________________________________ 
Namn   Namn 

 

För Gagnef kommun  För Hedemora kommun 
 

_______________________________ __________________________________ 
Namn   Namn 

 

För Leksand kommun  För Ludvika kommun 
 

_______________________________ __________________________________ 
Namn   Namn 

 

För Malung-Sälens kommun För Mora kommun 
 

_______________________________ __________________________________ 
Namn   Namn 

 

För Orsa kommun  För Rättviks kommun 
 

_______________________________ __________________________________ 
Namn   Namn 

 

För Smedjebackens kommun För Säters kommun 
 

_______________________________ __________________________________ 
Namn   Namn 

 

För Vansbro kommun  Älvdalens kommun 
 

_______________________________ __________________________________ 
Namn   Namn 
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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.  

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

  

Alternativ Del av beroende-
avdelning 

Utlokaliserat  
Mora (med klin) 

Utlokaliserat Avesta 
(med klin) 

Antal vpl 4 1  1 

Bemanning 1 pers, Usk  
(extra ssk helg?) 

1 Usk  
 (fre kv-mån morg) 

1 Usk  
(fre kv-mån morg) 

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

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

Lokalhyra 100 000 50 000 50 000 

Labkostnader/provtagning 90 000 35 000 25 000 

Läkemedel 100 000 35 000 25 000 

Måltider/livsm 75 000 30 000 20 000 

Övrigt 150 000 50 000 50 000 tvätt, It, telefoni,  
övr. material etc. 

Avgår patientintäkter -100 000 -10 000 -5 000 

Summa kostnad: 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. Kostnaden har uppräknats med 2,5% per år enligt LPI. 

För 2018, 9 månader inklusive uppstartsbidrag. 

 

 

Kommun Kommun Invånare % av 
befolkning 

50% 
andel 

Kommuner 
50% 

Landstinget 
50%  

       
2084 Avesta 23 161 8,14% 4,07% 133 863  
2081 Borlänge 51 604 18,14% 9,07% 298 255  
2080 Falun 57 685 20,27% 10,14% 333 401  
2026 Gagnef 10 175 3,58% 1,79% 58 808  
2083 Hedemora 15 461 5,43% 2,72% 89 360  
2029 Leksand 15 507 5,45% 2,73% 89 626  
2085 Ludvika 26 933 9,47% 4,73% 155 664  
2023 Malung-Sälen 10 091 3,55% 1,77% 58 323  
2062 Mora 20 279 7,13% 3,56% 117 206  
2034 Orsa 6 861 2,41% 1,21% 39 654  
2031 Rättvik 10 856 3,82% 1,91% 62 744  
2061 Smedjebacken 10 909 3,83% 1,92% 63 051  
2082 Säter 11 086 3,90% 1,95% 64 074  
2021 Vansbro 6 884 2,42% 1,21% 39 787  
2039 Älvdalen 7 039 2,47% 1,24% 40 683  
 Summa 284 531 100% 50% 1 644 499 2 644 500 
       
 Uppstartsbidrag    1 000 000  

 Beräknad kostnad   5 288 999 

För 2019, 12 månader. 

Kommun Kommun Invånare % av 
befolkning 

50% 
andel 

Kommuner 
50% 

Landstinget 
50%  

       
2084 Avesta 23 161 8,14% 4,07% 294 194  
2081 Borlänge 51 604 18,14% 9,07% 655 481  
2080 Falun 57 685 20,27% 10,14% 732 722  
2026 Gagnef 10 175 3,58% 1,79% 129 244  
2083 Hedemora 15 461 5,43% 2,72% 196 388  
2029 Leksand 15 507 5,45% 2,73% 196 972  
2085 Ludvika 26 933 9,47% 4,73% 342 106  
2023 Malung-Sälen 10 091 3,55% 1,77% 128 177  
2062 Mora 20 279 7,13% 3,56% 257 587  
2034 Orsa 6 861 2,41% 1,21% 87 149  
2031 Rättvik 10 856 3,82% 1,91% 137 894  
2061 Smedjebacken 10 909 3,83% 1,92% 138 568  
2082 Säter 11 086 3,90% 1,95% 140 816  
2021 Vansbro 6 884 2,42% 1,21% 87 441  
2039 Älvdalen 7 039 2,47% 1,24% 89 410  
 Summa 284 531 100% 50% 3 614 149 3 614 150 
       
 Uppstartsbidrag   0  

 Beräknad kostnad   7 228 299 

170



SÄTERS KOMMUN KALLELSE 
 Sammanträdesdatum Blad 

Kommunfullmäktige 2017-11-30 18  
   
 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

Kf §  Dnr KS2017/0041 
 

 

Policy mot hedersrelaterat våld och förtryck 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

1. Anta förslag till policy mot hedersrelaterat våld och förtryck. 
2. Uppdra till nämnderna ta fram handlingsplaner utifrån policyn mot hedersre-

laterat våld och förtryck. 
3. Policyn revideras vid behov dock minst en gång per mandatperiod. 

 
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade 2017-01-26 anta den lokala handlingsplanen för att 
stärka demokratin mot våldsbejakande extremism. I samband med antagandet av pla-
nen gav kommunfullmäktige kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram en handlings-
plan för arbetet mot hedersrelaterat våld. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 
2017-02-21 uppdra till socialnämnden lämna förslag till en handlingsplan mot heders-
relaterat våld. 
 
Socialnämnden föreslår 2017-09-07 att kommunfullmäktige antar förslag till policy 
mot hedersrelaterat våld och förtryck samt att ett uppdrag ges till förvaltningarna att 
ta fram egna handlingsplaner utifrån den antagna policyn 
 
Socialnämnden har 2017-09-07 beslutat fastställa framtaget förslag till socialförvalt-
ningens handlingsplan mot hedersrelaterat våld och förtryck. 
 
Policyn är en viktig del i att på ett samordnat vis kunna möta de som utsätts för he-
dersrelaterat våld och förtryck. Policyn mot hedersrelaterat våld och förtryck ska vara 
ett material vars syfte är att: 

• Ge information om vad hedersrelaterat våld är och vilka signaler som måste 
uppmärksammas. 

• Vara början på en process där man reflekterar och diskuterar kring den pro-
blematik som hederskulturen kan innebära för boende i kommunen. 

• Vara ett praktiskt verktyg för hur man går till väga då man misstänker att nå-
gon individ står under hedersförtryck. 

• Tydliggöra olika aktörers roller vad gäller ansvar kring hedersförtryck. 
 
_________ 
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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 
Nämnd 

Datum Diarienummer 
2017-10-10 Dnr KS2017/0041 

 

Policy mot hedersrelaterat våld och förtryck 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Anta förslag till policy mot hedersrelaterat våld. 
2. Uppdra till nämnderna ta fram handlingsplaner utifrån policyn mot 

hedersrelaterat våld och förtryck. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade 2017-01-26 anta den lokala handlingsplanen för att 
stärka demokratin mot våldsbejakande extremism. I samband med antagandet av 
planen gav kommunfullmäktige kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram en 
handlingsplan för arbetet mot hedersrelaterat våld. Kommunstyrelsens arbetsutskott 
beslutade 2017-02-21 uppdra till socialnämnden lämna förslag till en handlingsplan 
mot hedersrelaterat våld. 
 
Socialnämnden föreslår 2017-09-07 att kommunfullmäktige antar förslag till policy 
mot hedersrelaterat våld och förtryck samt att ett uppdrag ges till förvaltningarna att ta 
fram egna handlingsplaner utifrån den antagna policyn 
 
Socialnämnden har 2017-09-07 beslutat fastställa framtaget förslag till 
socialförvaltningens handlingsplan mot hedersrelaterat våld och förtryck. 
 
Policyn är en viktig del i att på ett samordnat vis kunna möta de som utsätts för 
hedersrelaterat våld och förtryck. Policyn mot hedersrelaterat våld och förtryck ska 
vara ett material vars syfte är att: 

• Ge information om vad hedersrelaterat våld är och vilka signaler som måste 
uppmärksammas. 

• Vara början på en process där man reflekterar och diskuterar kring den 
problematik som hederskulturen kan innebära för boende i kommunen. 

• Vara ett praktiskt verktyg för hur man går till väga då man misstänker att 
någon individ står under hedersförtryck. 

• Tydliggöra olika aktörers roller vad gäller ansvar kring hedersförtryck. 
 
 
 
 
 

Margareta Jakobsson  Malin Karhu Birgersson 
Handläggare  Förvaltningschef 
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SÄTERS KOMMUN 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2017-09-07 
Blad 

3 
 

Justerande signatur Utdragsbestyrkande 

 

Sn § 89   Diarienummer: SN2017/0048 
 
Policy och handlingsplan mot hedersrelaterat våld och förtryck  

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att anta förslag till policyn mot hedersrela-
terat våld och förtryck. 

2. Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige uppdra till kommunens förvaltningar att ta 
fram handlingsplaner utifrån policyn mot hedersrelaterat våld och förtryck. 

3. Socialnämnden fastställer framtaget förslag till socialförvaltningens handlingsplan mot 
hedersrelaterat våld och förtryck. 

______ 
 
Förvaltningens ståndpunkt 
Socialförvaltningen anser att det ska finnas en av kommunfullmäktige fastställd kommunöver-
gripande policy med tillhörande handlingsplaner som upprättas av respektive förvaltning. 
 
Ärendebeskrivning 
Eva Jondelius, verksamhetschef för individ- och familjeomsorgen har tagit fram förslag till en 
kommunövergripande policy mot hedersrelaterat våld. 
Policyn är en viktig del i att på ett samordnat vis kunna möta de som utsätts för hedersrelaterat 
våld och förtryck. Policyn mot hedersrelaterat våld och förtryck ska vara ett material vars syfte 
är att: 

• Ge information om vad hedersrelaterat våld är och vilka signaler som måste uppmärk-
sammas. 

• Vara början på en process där man reflekterar och diskuterar kring den problematik 
som hederskulturen kan innebära för boende i kommunen. 

• Vara ett praktiskt verktyg för hur man går till väga då man misstänker att någon individ 
står under hedersförtryck. 

• Tydliggöra olika aktörers roller vad gäller ansvar kring hedersförtryck. 

Vidare har en handlingsplan för socialnämnden arbetats fram. 
Handlingsplanen utgår från kommunens övergripande policy. 
Syftet med handlingsplanen är att på individnivå ange hur socialtjänsten ska arbeta för att för-
hindra hedersrelaterat våld och förtryck. Handlingsplan ska utgöra ett stöd i det vardagliga arbe-
tet för medarbetare inom socialtjänsten 

Bakgrund 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har 2017-02-21 beslutat uppdra till socialnämnden lämna för-
slag till en handlingsplan mot hedersrelaterat våld. Kommunfullmäktige beslutade 2017-01-26 
anta den lokala handlingsplanen för att stärka demokratin mot våldsbejakande extremism. 
I samband med antagandet av planen gav kommunfullmäktige kommunstyrelsen i uppdrag att ta 
fram en handlingsplan för arbetet mot hedersrelaterat våld. 
 
Underlag till beslut 
Tjänstemannaskrivelse 
Förslag till handlingsplan mot hedersrelaterat våld 
 
Delges 
Kommunfullmäktige  
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 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 
2017-08-22 SN2017/0048 
 

Policy mot hedersrelaterat våld och förtryck 

Förslag till beslut 
1. Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att anta förslag till policyn mot hedersrelaterat våld 

och förtryck. 
2. Socialnämnden fastställer framtaget förslag till socialförvaltningens handlingsplan mot 

hedersrelaterat våld och förtryck. 

Förvaltningens ståndpunkt 
Socialförvaltningen anser att det ska finnas en av kommunfullmäktige fastställd kommunövergripande 
policy med tillhörande handlingsplaner som upprättas av respektive förvaltning. 

Ärendebeskrivning 
Hedersrelaterat våld och förtryck kan ta sig olika uttryck. Det som kännetecknar hedersrelaterat våld är 
föreställningar om oskuld och kyskhet. I de sammanhang som präglas av dessa föreställningar påverkar 
flickors och kvinnors faktiska men också påstådda beteende hela familjens och släktens anseende. Det 
innebär att även rykten kan skada en familjs heder. Flickors oskuld måste bevaras för att upprätthålla 
hedern och kontrollen av flickors och kvinnors sexualitet är central, men även pojkar och män utsatts för 
hedersrelaterat våld. 
 
För att på bästa sätt möta och motverka hedersrelaterat våld och förtryck krävs fungerande samverkan 
mellan de förvaltningar som kommer i kontakt med utsatta personer. Förvaltningarna behöver därför ha 
en gemensam bild av vad hedersproblematik innebär och hur man ska arbeta med denna typ av ärenden. 
Denna handlingsplan är en viktig del i att på ett samordnat vis kunna möta de som utsätts för 
hedersrelaterat våld och förtryck.  
 
Handlingsplanen är framtagen av socialförvaltningen och Informationen i handlingsplanen är främst 
hämtad från Länsstyrelsen Östergötland, som sedan 2003 har ett nationellt uppdrag rörande 
hedersrelaterat våld och förtryck. För att hålla kunskapen levande krävs att personal med jämna 
mellanrum utbildas i frågor som rör hedersproblematik. 

Bakgrund 
2017-02-21 beslutade Kommunstyrelsens Arbetsutskott (KsAU) att uppdra till socialnämnden att 
inkomma med förslag till handlingsplan mot hedersrelaterat våld. 

 

Eva Jondelius  Paula Jäverdal 
Verksamhetschef för individ- och familjeomsorgen  Förvaltningschef 
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FN:s konventioner 
År 1979 antog FN:s generalförsamling konventionen om avskaffande av all slags diskriminering 
av kvinnor, även kallad Kvinnokonventionen eller CEDAW.  
 
Kvinnokonventionen innehåller ingen artikel om eller uttrycklig hänvisning till problemet med 
könsrelaterat våld, men både kvinnokommissionen och FN:s kvinnokommitté gjorde 1992 klart 
att det allmänna förbudet mot könsdiskriminering även ska anses omfatta våld mot kvinnor. 

FNs kvinnokonvention  
Artikel 5: 
”Konventionsstaterna ska på alla sätt motverka fördomar, seder och bruk 
som grundar sig på att det ena könet är underlägset eller på stelnade 
könsroller. Familjeutbildningen ska erkänna att kvinnor och män har 
gemensamt ansvar för sina barns uppfostran och utveckling.” 

Arbetet mot hedersrelaterat våld har även starkt stöd i FNs 
konvention om barnets rättigheter.  
Artikel 2 och 3: 
”Alla barn har samma rättigheter och lika värde. Ingen får diskrimineras”  
”Barnets bästa ska alltid komma i främst rummet.” 
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Inledning 
För att på bästa sätt möta och motverka hedersrelaterat våld och förtryck krävs fungerande 
samverkan mellan de förvaltningar som kommer i kontakt med utsatta personer. Förvaltningarna 
behöver därför ha en gemensam bild av vad hedersproblematik innebär och hur man ska arbeta 
med denna typ av ärenden.  
 
Denna policy är en viktig del i att på ett samordnat vis kunna möta de som utsätts för 
hedersrelaterat våld och förtryck.  

Syfte 
Säters kommuns policy mot hedersrelaterat våld och förtryck ska vara ett material vars syfte är 
att: 
• Ge information om vad hedersrelaterat våld är och vilka signaler som måste 

uppmärksammas. 
• Vara början på en process där man reflekterar och diskuterar kring den problematik som 

hederskulturen kan innebära för boende i kommunen. 
• Vara ett praktiskt verktyg för hur man går till väga då man misstänker att någon individ 

står under hedersförtryck. 
• Tydliggöra olika aktörers roller vad gäller ansvar kring hedersförtryck. 

Vad menas med hedersrelaterat våld och förtryck 
Hedersrelaterat våld och förtryck kan ta sig olika uttryck. Det som kännetecknar hedersrelaterat 
våld är föreställningar om oskuld och kyskhet. I de sammanhang som präglas av dessa 
föreställningar påverkar flickors och kvinnors faktiska men också påstådda beteende hela 
familjens och släktens anseende. Det innebär att även rykten kan skada en familjs heder. Flickors 
oskuld måste bevaras för att upprätthålla hedern och kontrollen av flickors och kvinnors 
sexualitet är central, men även pojkar och män utsatts för hedersrelaterat våld. 
Valet av äktenskapspartner är inte individens eget val utan familjens eller ett större kollektivs 
angelägenhet. Individens rättigheter är underordnade det som anses vara bäst för kollektivet, dvs 
familjen och släkten. 
Våldet och förtrycket drabbar både flickor, kvinnor, pojkar och män och det är både män och 
kvinnor som är förövare. Ibland är en och samma person både själv utsatt och förövare, detta 
gäller inte minst pojkar och unga män. 
 
Hedersrelaterat våld och förtryck kan ta sig uttryck på många olika sätt och regeringen beskriver 
det så här: 
”Kontrollen kan sträcka sig från vardagliga former av begränsningar i flickors och kvinnors liv 
som berör exempelvis klädval, socialt umgänge och rörelsefrihet till livsval som utbildning, jobb 
och giftermål och skilsmässa. I sin mest extrema form resulterar hederstänkandet i hot om våld 
och våld, inklusive dödligt våld” 

Olika former av utsatthet 
Hedersrelaterat våld och förtryck utövas med olika syften. För det första utövas det för att få 
personer att följa familjens normer och värderingar om exempelvis oskuld samt om att sätta 
kollektivet före individen. Utsattheten kan då handla om att kontrolleras och att tvingas leva med 
stora begränsningar genom till exempel hot och påtryckningar. 
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För det andra utövas våldet och förtrycket mot dem som brutit mot familjens normer och 
värderingar med syftet att familjen och släkten ska återvinna den förlorade hedern. Detta sker 
genom att den som brutit mot familjens normer och värderingar bestraffas. Bestraffningarna kan 
se ut på många olika sätt och kan till exempel handla om känslomässig och social utfrysning, 
kränkningar och fysiskt våld, inklusive mord.  

• Det psykiska våldet kan till exempel handla om kontroll, kränkningar, hot 
och skuld- och skambeläggning. 

• Socialt kan det exempelvis innebära att en person blir isolerad och utfryst från 
familjens gemenskap och att inte få delta i olika aktiviteter i skolan och på 
fritiden. 

• Det sexuella våldet tar sig bland annat uttryck i att personer tvingas eller 
förmås att ingå äktenskap mot sin vilja. Homosexuella personer och i vissa fall 
bisexuella personer kan tvingas in i relationer med personer av motsatt kön 
vilket innebär att man förvägras rätten till sin sexualitet. Det förekommer även 
andra typer av sexuella övergrepp. 

• Det fysiska våldet kan röra sig om olika brottsliga våldsgärningar, alltifrån 
enstaka slag till mord. Det fysiska våldet är ofta ett uttryck för att förtrycket 
och kontrollen inte fungerar och används för att bestraffa den som brutit mot 
familjens normer och värderingar. 

• Det ekonomiska våldet kan röra sig om flickor och kvinnor som inte får 
tillgång till utbildning, som hamnar utanför arbetsmarknaden, som får rätten 
till utbildning men förvägras rätten att arbeta, eller som inte får tillgång till sin 
egen ekonomi eller förvärvad inkomst. Ekonomisk självständighet för flickor 
och unga kvinnor kan bli ett hot mot familjens normer och värderingar. 

 
Hedersrelaterat våld och förtryck drabbar framför allt flickor och unga kvinnor men även pojkar 
och män utsätts. Delvis kan det ta sig andra uttryck än det som drabbar flickor och kvinnor, 
bland annat genom att pojkar och unga män kan förmås eller tvingas att bevaka till exempel sina 
systrar eller sin mamma. Dock kan detta vara ett krav också på flickor och kvinnor, där 
exempelvis systrar tvingas att bevaka varandra. 
Två uttrycksformer för hedersrelaterat våld och förtryck som hör samman med föreställningen 
om att mäns och familjers heder beror på kvinnors och flickors sexuella beteende är äktenskap 
mot den egna viljan och könsstympning av flickor och kvinnor. 

Konsekvenser av att utsättas för hedersrelaterat våld och förtryck 
Både att anpassa sig och att göra motstånd mot normer kopplade till heder, skam, sexualitet, kön, 
makt och sociala relationer har en inverkan på den drabbades fysiska och psykiska hälsa, både på 
kort och på lång sikt. Det kan handla om direkta fysiska skador av misshandel och övergrepp 
men också olika fysiska och psykosociala symtom som en konsekvens av att leva med 
maktlöshet, rädsla, skam och skuld.  

Fysiska konsekvenser 
Blåmärken, rodnader och sår är exempel på fysiska konsekvenser av våld, men det är viktigt att 
komma ihåg att andra fysiska symptom såsom huvudvärk, värk i magen, och värk eller smärta i 
andra delar av kroppen också kan vara relaterade till våldsutsatthet. Likaså kan fysiska skador som 
har orsakats av självskadebeteende ha en koppling till utsatthet för våld. 
Könsstympning kan leda till fysiska konsekvenser både på kort och på lång sikt. 
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Psykosociala konsekvenser 
Att tvingas anpassa sig till familjens normer och värderingar och/eller vara utsatt för våld och 
förtryck kan få många olika psykosociala konsekvenser på både kort och lång sikt. Detta till 
exempel leder svårigheter kopplade till nära relationer och sexualitet, depression, sömn- och 
ätstörningar, koncentrationssvårigheter, ångest, skuld- och skamkänslor samt att den utsatta blir 
isolerad från andra. 

Utagerande beteende och självdestruktivitet 
Att ha ett utagerande eller självdestruktivt beteende i form av exempelvis missbruk eller 
kriminalitet, kan vara ett sätt att hantera de känslor av maktlöshet, låg självkänsla, skuld och skam 
som kan följa av hedersrelaterat våld och förtryck. Folkhälsomyndigheten lyfter att barn som 
växer upp i hem där det förekommer våld löper större risk för att utveckla psykisk och fysisk 
ohälsa samt olika former av missbruk. 

Konsekvenser av att bryta upp från hedersrelaterat våld och förtryck 
En del av de som har utsatts för hedersrelaterat våld och förtryck bryter upp från sin familj. För 
många av dem innebär uppbrottet en stor omställning. Att vara stark och stå emot släktens krav 
kan innebära en ”kollaps” efter uppbrottet då de psykiska och fysiska konsekvenserna av den 
tidigare utsattheten blir tydliga samtidigt som många andra faktorer är svåra exempelvis rädsla för 
reaktioner från familj och släkt, skuld-skam och ensamhetskänslor samt en osäkerhet inför 
framtiden. 
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Hur ska Säters kommun arbeta för att förhindra 
hedersrelaterat våld och förtryck 
Övergripande mål 
Kommunens verksamheter ska: 

• arbeta för att upptäcka och uppmärksamma personer som är utsatta för hedersrelaterat 
våld och förtryck 

• ta fram information som är anpassad för olika grupper 
• samverka för att garantera personer med särskilda behov ett skyddat boende 
• genomföra utbildningssatsningar med fokus på behoven hos personer som är utsatta för 

hedersrelaterat våld och förtryck 

Förslag på aktiviteter för att uppnå målen 
• All kommunal information ska vara utformad utifrån demokratiska och mänskliga 

rättigheter samt vara könsneutral så lång som möjligt.  
• Alla förvaltningar ska delta i det förebyggande arbetet mellan kommunens olika 

verksamheter samt föreningar. 
• Förvaltningarna ska verka för att öka personalens kunskap om hedersrelaterat våld och 

förtryck. Förvaltningarnas arbete ska präglas av ett jämställdhetsperspektiv genom att 
erbjuda samtliga personer likvärdiga utvecklingsmöjligheter oavsett kön. 

• All verksamhet ska vara tydlig med att i Säters kommun vill vi motverka alla former av 
våld och förtryck.  

• Policyn skall vara väl känd på samtliga förvaltningar och är ett hjälpmedel vid utbildning 
av personal samt vid upptäckt av utsatta personer. 

Delmål 
Skolan såväl som Socialtjänsten är viktiga aktörer när det gäller personer som är utsatta för 
förtryck och våld. Båda förvaltningarna ska ha utarbetade handlingsplaner för hur man hanterar 
dessa ärenden på individnivå. 

Checklistor 

Viktiga signaler och kännetecken 
• Psykiska konsekvenser och besvär som depression, sömn-och eller ätstörningar, 

självskadebeteende, koncentrationssvårigheter, ångest, skuld- och skamkänslor. 
• Självdestruktiva och/eller utåtagerande beteenden.  
• Posttraumatiskt stressyndrom (PTSD). PTSD yttrar sig på olika sätt, men består alltid av 

återupplevande av våldet, till exempel i form av flashbacks eller mardrömmar, 
undvikande/avskärmande och överspändhet. 

• Den utsatta söker vård eller hjälp för psykosomatiska symtom som till exempel magont 
eller huvudvärk.  

• Blåmärken, rodnader och sår på olika delar av kroppen. 
• Önskemål hemifrån om undantag från viss undervisning, till exempel idrott och sex- och 

samlevnad.  
• Den utsatta får inte delta på skolresor eller lägerresor.  
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• Olika kläd- och beteendekoder i och utanför skolan.  
• Krav på att den utsatta skall ta ett stort ansvar för hemarbete och småsyskon.  
• Den utsatta är tidvis (oförklarligt) ledsen, orolig eller uppgiven, oförklarligt rädd för 

någon eller något. 
• Den utsatta har koncentrationssvårigheter och försämrade studie eller arbetsresultat. 
• Den utsatta får inte umgås med kamrater eller delta i fritidsaktiviteter. 
• Den utsatta begränsas i sitt privatliv (kontroll av mobiltelefon, dagbok, kläder, väskor, 

dator etc.) 
• Den utsatta ljuger om pojk/flickvänner. 
• Den utsatta uttrycker oro över att föras ut ur landet under sommarlov eller 

utlandssemester och bli bortgift. 
• Den utsatta uttrycker oro över att familjen ska få redan på att hen är homosexuell, 

bisexuell eller transperson. 
• Den utsatta uttrycker en önskan om att återställa sin” mödomshinna” eller ”slidkrans”. 
• Den utsatta övervakar/övervakas eller uttrycker oro och/eller behov av att hålla sig väl 

informerad om syskon, släktingar, bekanta. 
• Den utsatta talar om problem hemma eller sin ofrihet i termer av ”vår kultur kräver”. 

Skolan 
Skolan är en central plats för alla barn och ungdomar. 
Skolans arbeta med frågor som rör hedersrelaterat våld och förtryck kan omfattas av tre delar: 

• Att nå alla flickor och pojkar i skolan och deras föräldrar 
• Att upptäcka utsatthet hos flickor och pojkar 
• Att ge stöd och skydd i akuta situationer 

De två första punkterna, som handlar om det främjande och förebyggande arbetet, är i högsta 
grad centrala för skolan. Här kan skolan göra åtskilligt för att stärka elevers psykiska hälsa och 
också tidigt skapa förtroendefulla kontakter med föräldrar. 
 
Den tredje punkten att ge stöd och skydd i akuta situationer, handlar om att skolan ska 
uppmärksamma barn som far illa och anmäla detta till socialtjänsten. 

Att behålla ett barnperspektiv 
”Personal kan ibland känna en osäkerhet om flickans eller pojkens berättelse är 
sann. Men flickan eller pojken är den som vet om hotet är reellt och situationen kan 
bli farlig om skola och socialtjänst missbedömer flickans eller pojkens situation. 
Skolan måste lyssna och tro på eleven i den stund hon eller han berättar om sina 
svårigheter. När en anmälan görs vid ett uppenbart hot måste flickan eller pojken 
vara i säkerhet innan föräldrarna kontaktas.” 
Ur Skolverket (2010) Till Rektor: Hedersrelaterat våld och förtryck Skolans ansvar och möjligheter 
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Enligt 14 kap. 1 § Socialtjänstlagen (SoL) är myndigheter och yrkesverksamma inom bland annat 
förskola/skola, socialtjänst, hälso- och sjukvård och polis skyldiga att genast anmäla till 
socialtjänsten om de i sin verksamhet får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa. 
Detta omfattar självklart kännedom eller misstanke om hedersrelaterat våld och förtryck och dess 
olika uttrycksformer såsom till exempel barn- och tvångsäktenskap samt könsstympning. 
Observera att t.ex. skolan inte ska utreda saken ”så att man säkert vet”, det räcker att man har oro 
eller misstankar. Det är socialtjänstens och polisens ansvar att utreda. 
Vid osäkerhet går det att konsultera socialtjänsten utan att avslöja identiteten på den unge. 

Viktigt att tänka på för skolpersonalen 
• På Skolverkets webbsida kan du hitta material som går att ladda ner eller beställa. 
• Ha samtalet med den unge själv. 
• Lyssna på elevens berättelse. 
• Kontakta elevhälsan och skolledning om du bedömer att det föreligger risk för att eleven 

kan komma att fara illa. Detta måste du ta upp med eleven. 
• Skolledningen går eventuellt vidare till socialtjänsten. 
• Fakta är viktigt – anteckna alltid det ni pratar om under samtalen. 

- Om sms, bilder, chat konversationer eller annat finns mellan dig och eleven, se till att 
spara allt. 

- Fakta om det som eleven är orolig för, eventuella hot, rädslor, signaler och oro för 
vad som kan hända. 

• Viktigt att spara ledighetsansökan från skolan, för att se vilket skäl man har angivit 
• Överväg noga vad en kontakt med vårdnadshavare skulle kunna innebära för eleven när 

det finns oro kring barnet/den ungas situation. 
• Har rutiner för scenarier som att en elev inte kommer tillbaka efter ett lov. 

Socialtjänsten 
Socialtjänsten har enligt Socialtjänstlagen (SoL), ett tydligt ansvar för att ge stöd och hjälp till dem 
som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck. Både Socialtjänstlagen och Lagen med särskilda 
bestämmelser om vård av unga (LVU), ger stora möjligheter att stödja, hjälpa och skydda de som 
är utsatta för hedersrelaterat våld. För att detta ska fungera i praktiken är det viktigt att personal 
inom socialtjänsten har kunskap om denna typ av våld. Utgångspunkten för arbetet måste alltid 
vara att aldrig göra avkall på de utsattas rättigheter, oavsett om de är barn eller vuxna. 
 
Hedersrelaterat våld och andra typer av våld är brott mot den svenska lagstiftningen och kränker 
den våldsutsatta personens mänskliga rättigheter. För att kunna uppmärksamma dem som utsätts 
eller riskerar att utsättas för hedersrelaterat våld och förtryck och för att kunna utreda och ge 
insatser åt dem som drabbas behöver personal inom socialtjänsten ha kunskap om hedersrelaterat 
våld. Brist på kunskap kan leda till osäkerhet i bemötandet och handläggningen. 
Arbetet måste utgå från de enskilda individernas situation och behov. 
 
Många av de som utsätts och som socialtjänsten kommer i kontakt med har skyddsbehov, 
antingen omedelbart då socialtjänsten får kännedom om dem eller i ett senare skede. Det är 
därför mycket viktigt att göra skyddsbedömningar och riskbedömningar och att under hela 
processen från anmälan, under förhandsbedömning (när det gäller barn) och utredning samt vid 
val av insatser vara uppmärksam på eventuella risker och vilka behov de ger upphov till. Att ett 
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barn eller en ungdom själv har kontaktat socialtjänsten eller att någon anmält oro till 
socialtjänsten för barnet eller den unge kan i sig öka riskerna. Det är därför viktigt att inte 
kontakta vårdnadshavare innan en skyddsbedömning har gjorts och att träffa barnet eller den 
unge på en trygg och säker plats. Det är enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd 
(SOSFS 2014:4) om våld i nära relationer ett krav att socialtjänsten i utredningar som rör bland 
annat vuxna och barn som utsätts för våld av en närstående och barn som utsätts för 
hedersrelaterat våld ska göra en riskbedömning. 
 
De insatser från socialtjänsten som det kan vara fråga om är placering av barn och unga, skyddat 
boende för vuxna, ekonomiskt bistånd samt råd och stöd, exempelvis samtalsstöd. De som är 
utsatta kan dessutom behöva ha kontakt med och få hjälp från andra än socialtjänsten, både från 
andra myndigheter och från ideella organisationer. 
Det är därför viktigt att det finns en fungerande samverkan mellan berörda myndigheter, som till 
exempel skola och polis. Många gånger kan till exempel ett utvecklat samarbete mellan 
socialtjänst och skola vara en förutsättning för att ett utsatt barn eller en ungdom ska kunna få 
den hjälp som hon eller han behöver. Det är också viktigt med samarbete med ideella 
organisationer.  
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Inledning 
Handlingsplanen utgår från kommunens 
övergripande policy mot hedersrelaterat våld och 
förtryck. 
 
Syftet med handlingsplanen är att på individnivå 
ange hur socialtjänsten ska arbeta för att 
förhindra hedersrelaterat våld och förtryck.  
Handlingsplan ska utgöra ett stöd i det 
vardagliga arbetet för medarbetare inom 
socialtjänsten  

Socialtjänstens ansvar 
Socialtjänsten har enligt Socialtjänstlagen (SoL), 
ett tydligt ansvar för att ge stöd och hjälp till 
dem som utsätts för hedersrelaterat våld och 
förtryck. Både socialtjänstlagen och Lagen 
(1990:52) med särskilda bestämmelser om vård 
av unga (LVU) ger stora möjligheter att stödja, 
hjälpa och skydda de som är utsatta för 
hedersrelaterat våld. För att detta ska fungera i 
praktiken är det viktigt att personal inom 
socialtjänsten har kunskap om denna typ av våld. 
Utgångspunkten för arbetet måste alltid vara att 
aldrig göra avkall på de utsattas rättigheter, 
oavsett om de är barn eller vuxna. 

I socialtjänstens hantering av ärenden som 
handlar om hedersrelaterat våld behövs en 
helhetssyn och ett bra och professionellt 
bemötande. Det behöver göras riskbedömningar 
avpassade för hedersrelaterat våld och förtryck 
och det behövs kunskap om vad som utmärker 
detta våld och förtryck, hur det kan ta sig uttryck 
och vilka konsekvenser det kan ha för de 
personer som utsätts för det. 

Hedersrelaterat våld och andra typer av våld är 
brott mot den svenska lagstiftningen och 
kränker den våldsutsatta personens mänskliga 
rättigheter. För att kunna uppmärksamma dem 
som utsätts eller riskerar att utsättas för 
hedersrelaterat våld och förtryck och för att 
kunna utreda och ge insatser åt dem som 
drabbas behöver personal inom socialtjänsten ha 
kunskap om hedersrelaterat våld. Brist på 
kunskap kan leda till osäkerhet i bemötandet och 
handläggningen. 

Arbetet måste utgå från de enskilda individernas 
situation och behov. 

Anmälan och 
förhandsbedömning 
När socialtjänsten får kännedom om någonting 
genom en anmälan, ansökan eller på annat sätt 
finns en skyldighet att inleda utredning om det 
kan antas att behov föreligger enligt SoL eller 
LVU. 

Innan beslut om att öppna utredning tas finns 
möjlighet att göra en förhandsbedömning. 
Denna ska göras skyndsamt inom 2 veckor. 
Kontakter som får tas under förhands-
bedömningen är anmälaren och den anmälan 
gäller. 

I ärenden som rör omyndiga flickor eller pojkar 
som kan misstänkas vara utsatta för 
hedersrelaterat våld eller förtryck är det viktigt 
att göra en bedömning av skyddsbehovet, innan 
vårdnadshavaren kontaktas. Om beslut att inleda 
utredning tas, måste vårdnadshavaren kontaktas. 

När det gäller hedersrelaterat våld och förtryck 
är hen utsatt för våld och hot från den egna 
gruppen/familjen. Socialtjänstens kontakt med 
vårdnadshavare kan därför i sig självt utgöra ett 
hot för den utsatta personen. Att hen tagit 
kontakt med myndigheter kan anses påverka 
släktens heder negativt. Det är därför viktigt att 
kunna använda förhandsbedömningen som ett 
instrument för att noggrant värdera det akuta 
skyddsbehovet och vidta åtgärder om detta är 
nödvändigt. 

Många av de som utsätts och som socialtjänsten 
kommer i kontakt med har skyddsbehov, 
antingen omedelbart då socialtjänsten får 
kännedom om dem eller i ett senare skede. Det 
är därför mycket viktigt att göra skydds-
bedömningar och riskbedömningar och att 
under hela processen från anmälan, under 
förhandsbedömning (när det gäller barn) och 
utredning samt vid val av insatser vara 
uppmärksam på eventuella risker och vilka 
behov de ger upphov till.  

Att ett barn eller en ungdom själv har kontaktat 
socialtjänsten eller att någon anmält oro till 
socialtjänsten för barnet eller den unge kan i sig 
öka riskerna. Det är därför viktigt att inte 
kontakta vårdnadshavare innan en 
skyddsbedömning har gjorts och att träffa barnet 
eller den unge på en trygg och säker plats.  

187



Handlingsplan mot hedersrelaterat våld och förtryck. - Socialnämnden 

4 (9) 
 

Att tänka på under en 
förhandsbedömning barn 
och unga 
Har socialtjänsten tidigare kännedom om flickan 
eller pojken eller om familjen? 

Det är viktigt av säkerhetsskäl att kontakten med 
socialtjänsten inte blir känd och att mötet därför 
inte sker på socialkontoret. En lämplig och 
neutral plats för mötet kan vara skolan. I så fall 
är det nödvändigt att det arrangeras på ett sådant 
sätt att det inte väcker uppmärksamhet. Om 
utomstående får kännedom om besöket kan det 
leda till negativa konsekvenser för flickan eller 
pojken. 

Ta hänsyn till vilken tid som passar flickan eller 
pojken. Särskilt flickor kan ha stora krav på sig 
att vara hemma till en viss tid. 

Ta reda på om flickan eller pojken vill att någon, 
exempelvis anmälaren, följer med till mötet med 
socialtjänsten som ett stöd. Om hon eller han vill 
det – verka i så fall för det. 

Två bra frågor att ställa 
inledningsvis 
Inledningsvis kan det vara bra att ställa två 
öppna frågor som ger bra möjlighet att få den 
utsattas situation beskriven: 

• Vad får hon eller han inte göra som hon 
eller han skulle vilja kunna göra? 

• Vad måste hon eller han göra som hon eller 
han inte vill göra? 

Men mer specifika frågor behöver också ställas 
för att ta reda på om flickan eller pojken är utsatt 
för hedersrelaterat våld eller förtryck. Var tydlig 
med att frågorna inte ställs för att ifrågasätta 
flickan eller pojken, utan för att få situationen 
klart för sig och utifrån det kunna göra så bra 
bedömningar som möjligt av behovet av stöd 
och skydd och av om en utredning ska inledas 
eller inte. 

Ytterligare frågor 
• Vilka begränsningar är hon eller han utsatt 

för? Det kan bland annat handla om att inte 
få delta i fritidsaktiviteter, om att vara 
tvungen att alltid gå direkt hem efter skolan 

eller att ha andra begränsningar i fråga om 
tider, om val av kompisar, kläder eller 
utbildning. 

• Är hon eller han utsatt för fysiskt våld? 
Finns det i så fall synliga skador? Vem 
utsätter, på vilket sätt, hur ofta och när? 

• Är hon eller han utsatt för kränkningar och 
hot? Vem utsätter, på vilket sätt, hur ofta 
och när? 

• Talar hon eller han om att förlova sig eller 
gifta sig trots att hon eller han är ung och 
inte är klar med skolan? Är partnern någon 
som hon eller han inte känner särskilt väl? 

• Är syskon eller andra i familjen eller släkten 
bortgifta eller gifta mot sin vilja? 

• Vad ska hon eller han göra på 
sommarlovet? Finns det planer på att åka 
till barnets eller föräldrarnas tidigare 
hemland? Kan det finnas en risk för att en 
semesterresa i stället är en resa för att göra 
en överenskommelse om förlovning och 
äktenskap? 

• Måste hon eller han ljuga om pojkvän eller 
flickvän? 

• Uppvisar hon eller han psykosomatiska 
symtom (till exempel huvudvärk eller 
magont)? 

• Hur beskriver hon eller han sin eventuella 
ofrihet i förhållande till krav från föräldrar 
eller andra i omgivningen? 

• Vad är det hon eller han tror kommer att 
hända om hon eller han bryter mot dessa 
krav? 

• Får hon eller han delta i all undervisning, 
inklusive idrott och sex & samlevnad? 

• Får hon eller han vara med på skolresor 
och lägerskolor? 

• Måste hon eller han ljuga om vilka hon eller 
han umgås med, fritidsvanor och dylikt? 

Om det är en flicka som är utsatt kan även 
följande frågor ställas 
• Är hon utsatt för någon form av bevakning, 

till exempel från en bror, i skolan och/eller 
på fritiden? 

• Är hon kraftigt begränsad när det gäller 
kläder, rörelsefrihet och fritid? 

• Har hon stort ansvar för hemmet? 
• Är hon könsstympad eller är hon orolig för 

att bli det? 
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• Har hon någon syster som är könsstympad? 

Om det är en pojke som är utsatt  
• kan man också ställa frågan om han måste 

kontrollera systrar eller kusiner på något 
sätt, till exempel i skolan. 

Skyddsbedömning 
En viktig del i förhandsbedömningen är att 
bedöma behovet av omedelbart skydd, vilket ska 
göras genast då en anmälan som rör ett barn 
kommer in (11 kap. 1a § SoL).  

Om flickan eller pojken är utsatt för 
hedersrelaterat våld eller förtryck kan detta 
påverka skyddsbehovet, eftersom både föräldrar 
och släktingar utanför den närmaste familjen kan 
utgöra ett hot mot henne eller honom. 
Skyddsbedömningen kan leda till att en 
utredning behöver inledas omgående och till ett 
omedelbart omhändertagande. 

Lyssna på flickans eller pojkens egna tankar om 
situationen, lösningar och eventuella 
konsekvenser av dessa. Detta är viktigt men 
innebär inte att det är hon eller han som ska göra 
sin egen skyddsbedömning. Det är inte alltid så 
att hon eller han själv förstår allvaret i hotbilden 
eller konsekvenserna i samband med att hon 
eller han berättar om sin utsatthet för 
utomstående.  

Det är alltid socialtjänsten som har ansvar för att 
analysera och bedöma hotbilden, risker och 
skyddsbehov utifrån den information som finns, 
inklusive den utsattes egen berättelse. 

Tänk på: 
• Om det finns risk för hot eller våld – att 

undersöka möjligheten att sekretesskydda 
delar av anmälan. Sekretess gäller till skydd 
för ett barn i förhållande till 
vårdnadshavaren om det kan antas att 
barnet lider betydande men om uppgiften 
röjs för vårdnadshavaren, 12 kap. 3 § första 
stycket, Offentlighets- och sekretesslagen 
(2009:400) (OSL). 

• Att använda tolk vid behov. Det är mycket 
viktigt att tolken är neutral i förhållande till 
flickan eller pojken och att tolken inte 
kommer att utgöra ett hot genom 
ryktesspridning eller kontakter med flickans 

eller pojkens släkt. Avväg möjlighet att 
tolka via telefon, detta gör mötet mer 
opersonligt. Lyssna på vad flickan eller 
pojken själv vill. 

• Att tydligt klargöra olika möjligheter till 
hjälp och stöd från socialtjänst, skola och 
polis när det gäller till exempel skydd och 
boende. För att bedöma behovet av akut 
skydd behöver man ta hänsyn till graden av 
utsatthet, flickans eller pojkens ålder och 
hennes eller hans egen upplevelse av 
situationen. I bedömningen vägs 
uppgifterna i anmälan samman med flickans 
eller pojkens egen berättelse. 

Säkerhetsplanering 
Det är viktigt att handläggningen av ärenden 
som rör personer som utsätts för våld, inklusive 
hedersrelaterat våld, präglas av ett säkerhets-
tänkande. I dessa sammanhang kan det vara bra 
att tillsammans med den utsatta personen göra 
en säkerhetsplanering för ett eventuellt akut läge.  

• att träffas någon annanstans än på 
socialkontoret  

• att inte träffas tillsammans med någon ur 
familjen 

• hur socialsekreteraren och personen som är 
utsatt ska hålla kontakten på ett säkert sätt 

• om den utsatta personen snabbt kan ta sig 
ur bostaden om hon eller han skulle behöva 
det  

• om den utsatta personen alltid har 
exempelvis id-handlingar, kontanter, 
eventuella kreditkort, nycklar och 
mobiltelefon tillgängligt  

• om hen, om möjligt, även har kontanter 
och nycklar med mera hos någon annan för 
akuta behov 

• hur personen ska använda sig av sociala 
medier, exempelvis Facebook. Handlingar 
som rör en våldsutsatt person bör hållas 
samman i en personakt och bör endast gälla 
personen själv, detta framgår av SOSFS 
2006:5. Med en separat personakt är det 
ingen annan än socialtjänstens handläggare 
som har tillgång till de uppgifter personen 
lämnar om sig själv. Detta kan vara särskilt 
viktigt att tänka på vid handläggning av 
ekonomiskt bistånd, där det ibland läggs 
upp en gemensam akt för hushållet.  
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Riskbedömning 
Om det inleds en utredning ska det enligt 
SOSFS 2014:4 göras en bedömning av risken för 
ytterligare våld, men detta kan även behöva 
göras inom ramen för förhandsbedömningen. 
Om en polisanmälan har gjorts är det viktigt att 
det finns ett samarbete mellan socialtjänst och 
polis när det gäller riskbedömningen. 
Riskbedömningar kan behöva göras vid flera 
tillfällen, till exempel både när en utredning 
pågår och när insatser ges. 

Följande frågor kan vara en hjälp i 
bedömningen: 
• Vem slår och hotar?  
• Vem är det som styr och bestämmer om 

sanktioner i släkten? Är det farfar – eller har 
ansvaret fallit på pappa eller en bror? Finns 
denna person i Sverige? 

• Vilka är de hotande personerna som 
förtrycker flickans/pojkens rättigheter? Är 
någon av dessa tidigare straffad?  

• Vilken nära släkt har hon/han i eller 
utanför Sverige? 

• Har någon syster/bror eller annan nära 
släkting, till exempel en kusin, tidigare gifts 
bort mot sin vilja eller misshandlats eller 
mördats på grund av hedersbrott? 

• Finns det kanske någon ung kvinna eller 
man i släkten som tidigare lyckats med att 
gå sin egen väg? Har hennes/hans val i så 
fall accepterats av släkten? Var befinner 
hon/han sig geografiskt – i Sverige eller i 
utlandet?  

• Vilka närstående är neutrala eller positiva 
till flickans/pojkens krav på förändring och 
kan vara ett stöd i hennes/hans frigörelse? 
Saknas helt stöd från familjen?  

• Finns det några sociala kontakter och vuxna 
stödpersoner utanför familjen, till exempel 
inom skolan? 

• Vilka kamrater kan hon/han lita på ställer 
upp? 

• Har hon/han en flickvän/pojkvän? Är 
hon/han ett stöd eller en belastning i 
frigörelsen? 

• Vilka andra vuxna i eller utanför den egna 
etniska gruppen litar hon/han på som kan 
bli ett framtida stöd? 

• Skyddsbehov 

• Bedöm efter probleminventeringen och en 
riskbedömning flickans eller pojkens behov 
av skydd. Ta hänsyn till flickans/pojkens 
egna tankar om lösningar och eventuella 
konsekvenser av dessa. Informera tydligt 
om hur socialtjänsten kan hjälpa!  

• Hur påverkar det enskilda beslutet flickan/ 
pojken? Ta reda på hennes/hans önskan, 
situation och behov. 

• Kan det finnas en konflikt mellan 
flickans/pojkens skyddsbehov och 
vårdnadshavarens bestämmanderätt? 

• Om det finns risk för hot – undersök 
möjligheten att sekretesskydda delar av 
anmälan. 

• Beakta att hedersproblematik är ny i 
förhållande till Socialtjänstlagen och Lagen 
om vård av unga (Se Socialstyrelsens 
meddelandeblad nr 6:2002). 

• Utnyttja möjligheten att göra en noggrann 
undersökning och var aktiv under 
förhandsbedömningen. Detta underlättar 
även arbetet med riskbedömning i ett 
senare skede. 

• Klargör tydligt olika möjligheter till hjälp 
och stöd från skola, socialtjänst och polis 
när det gäller till exempel skydd och 
boende. 

• Gör flickan/pojken medveten om olika 
alternativ och deras olika konsekvenser. 
Samtala ingående om hur den nya, fria 
situationen kan gestalta sig. Vem kan hon/ 
han vända sig till när hon/han känner sig 
ensam och längtar hem? Hur kan man 
bygga upp ett nytt nätverk på en ny 
bostadsort?  

• Tala inte till flickan/pojken i termer av att 
”har du blivit utsatt för hedersrelaterat 
förtryck?”. I det hedersrelaterade förtrycket 
och i hederskulturen är det den utsatta 
flickan eller pojken som skuldbeläggs. 
Hon/han anses vara skyldig eftersom 
hennes/hans handlande tvingat släkte. 

• Var noggrann 
• Ge den utsatta personen hopp. 

Viktigt att tänka på! 
Under den tid som förhandsbedömningen tar 
bör den utsatte ha telefonnummer till ansvariga 
handläggare på socialtjänsten, polis och 
socialjour om situationen skulle bli akut. 
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Var noga med att bestämma tid relativt snart för 
nästa möte eller telefonsamtal så att hon eller 
han känner sig trygg och förstår att du arbetar 
aktivt med ärendet.  

Utredning  
Det kan finnas vissa situationer som medger att 
socialnämnden kan vänta något med att ge 
vårdnadshavare besked om att en utredning har 
inletts. Ett sådant skäl kan vara att vårdnads-
havaren eller någon annan familjemedlem är 
misstänkt för övergrepp mot barnet eller den 
unge samt att polisutredningen befinner sig i ett 
känsligt läge och skulle försvåras om nämnden 
gav information om att den inlett en utredning. 

Vid en utredning finns det precis som under 
förhandsbedömningen en del saker som är 
viktiga att tänka på om det är frågan om 
hedersrelaterad problematik, bland annat när det 
gäller riskbedömningen. De uppgifter som 
framkom under förhandsbedömningen och som 
rör skyddsbehovet är mycket värdefulla i den 
fortsatta riskbedömningen. När en utredning 
öppnats finns möjlighet att genom ytterligare 
bearbetning bekräfta eller förkasta dessa 
uppgifter i kontakten med andra än anmälaren 
och flickan/pojken. Inled utredning enligt 11 
kap 1 och 2 §§  

Undersök förekomsten av:  
• Tidigare våld mot barnen. 
• Tidigare anmälningar inom familjen hos 

socialtjänsten.  
• Våld mellan föräldrar. 
• Starkt patriarkal familjestruktur. 
• Bortgifta syskon i familjen/släkten.  
• Personer i flickans eller pojkens släkt och 

omgivning som tidigare är dömda för 
våldsbrott. 

• Redan inarbetade relationer hos någon 
vuxen, till exempel på skolan, som är insatt 
i hennes/hans situation och som kan var ett 
stöd för den utsatta under processen. 

• vem eller vilka (i såväl familjen som släkten) 
som är förtryckande eller utövar våld 

• vilka som är neutrala och vilka som stödjer 
den utsatta 

I handläggnings- och dokumentationssystemet 
Barns behov i centrum (BBIC) är utgångs-

punkten barnets behov i relation till föräldrarnas 
förmåga och olika faktorer i familjen och miljön.  

Dessutom ingår det att bedöma om det finns 
faktorer i omgivningen som kan kompensera 
brister i föräldraskapet för att tillgodose barns 
behov, exempelvis andra personer i nätverket 
som kan vara ett stöd för barnet eller föräldern 

Som tidigare nämnts kan hedersrelaterat våld 
mot ett barn eller en ung person begås av både 
föräldrar och andra, till exempel syskon och 
andra i släkten. Personer som inte är direkt 
aktiva kan ändå sanktionera våldet eller 
förtrycket, eller driva på föräldrarna. Detta är 
viktigt att utreda och ta hänsyn till och den 
utsatta personen själv är den som vet mest om 
till exempel positiva och negativa krafter i 
familjen och släkten samt om olika släktingars 
inflytande. 

Omyndig person 
Fatta beslut om att inleda utredning och om 
eventuella akuta åtgärder, frivilliga insatser eller 
tvångsingripande ska vidtas, såsom till exempel 
omedelbart omhändertagande enligt LVU. Vid 
omedelbart omhändertagande: Inled utredning 
enligt 11 kap. 1 och 2 § SoL.  

Ordförandebeslut om: 
• Omedelbart omhändertagande  
• Hemlighållande av vistelseadress LVU § 14  
• Umgängesbegränsning  
• Inga telefonsamtal 
• Inga brev 
• Läkarundersökning och rättsläkarintyg  
• Polisanmälan  
• Underrätta vårdnadshavare 
• Bedöm utifrån flickans/pojkens ålder och 

mognad behovet av: 
• Avstånd till hemmet. När flickan/pojken 

längtar hem kan det vara en fördel att inte 
befinna sig alltför nära föräldrahemmet, då 
ett återvändande kan få förödande 
konsekvenser. Geografiskt avstånd kan ge 
tid till eftertanke, istället för att ta ett 
förhastat beslut.  

• Lämplig geografisk placering. Det kan vara 
olämpligt att hon/han placera i en 
geografisk del där den egna 
invandrargruppen bor, då ryktet snabbt kan 
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spridas och utgöra ett hot mot henne/ 
honom 

• Boendeform, såsom särskilt boende för 
denna grupp. Även om flickan/pojken är 
över 18 år kan det vara lämpligt med 
placering i familjehem.  

• Personskydd. 
• Läkarvård.  
• Psykologhjälp.  
• Krisbearbetning. 
• Professionella stödjare i vardagen. 

Viktigt att tänka på!  
Att tänka på vid kontakterna med föräldrarna 
om ungdomen är under 18 år: 

Hur och när ska föräldrarna kontaktas för att det 
inte ska skada flickan/pojken? Bedöm var 
samtalet bäst är lämpligt att ske. Överväg om 
polis bör finnas med. Ta det försiktigt! Tänk på 
konsekvenserna av hur informationen sker. Om 
polis är med bör det skötas med försiktighet. 
Tänk på att inte förvärra situationen genom att 
hota familjens heder. Ha en plan för fortsatta 
samtal med föräldrarna, som föräldrarna erbjuds.  

Myndig person 
Fatta beslut om utredning ska inledas eller inte 
och om eventuella akuta åtgärder ska vidtas.  

• Organisera och ordna skyddat boende. För 
att möta individuella behov måste ett väl 
fungerande system av skyddade boenden av 
olika slag finnas: Familjehem, hem för vård 
och boende, utslussningslägenheter och 
skyddade utbildningsplatser. Behoven 
varierar beroende på till exempel ålder, 
utbildningsnivå, stödbehov och hotbild 

• En oberoende stödperson som personen 
kan vända sig till för att prata om sin 
situation.  

• Identitetsskyddande åtgärder.  
• Polishjälp vid behov.  
• Ekonomiskt bistånd. 
• Planering för en meningsfull fortsättning  

Viktigt att tänka på! 
Att tänka på vid kontakt med föräldrarna om 
personen är över 18 år: Hon/han själv 
bestämmer om och hur information till 
föräldrarna ska ske. Om hjälp behövs – ge 

information då föräldrarna kommer till 
socialförvaltningens kontor. Om den unga 
kvinnan/mannen inte vill ge någon information 
till föräldrarna – hänvisa till polisen 

Placering av barn och unga 
Ett barn eller en ungdom under 18 år kan 
behöva placeras utanför hemmet på grund av att 
hon eller han är utsatt för hedersrelaterat våld 
eller förtryck. 

Om vårdnadshavarna accepterar en placering i 
familjehem eller på skyddat boende kan 
placeringen ske med stöd av SoL. Om de 
däremot inte samtycker till vård som behövs kan 
barnet under vissa omständigheter omhändertas 
enligt LVU. Socialtjänsten kan också i vissa fall 
hålla barnets vistelseort hemlig för vårdnads-
havarna, om det bedöms vara nödvändigt.(LVU 
14 §).  

Under vissa förhållanden kan även personer som 
fyllt 18 men inte 20 år placeras.(LVU 3§) Barn 
och unga kan behöva skydd, stöd och 
rehabilitering, de kan också behöva insatser som 
syftar till att stoppa våldet och minska hotet mot 
dem. Placerade barn kan behöva både akuta och 
långsiktiga insatser av emotionell, praktisk eller 
social karaktär. De kan även behöva 
rehabiliterande insatser. Det kan därför vara 
anledning att överväga en SIP (Samordnad 
individuell vårdplanering) för att klargöra vem 
som gör vad. 

Följande checklista kan vara till hjälp när en 
flicka eller pojke ska placeras i familjehem eller 
annat skyddat boende:  

• Klipp mobilkortet men spara de nummer 
som personen själv tycker är viktiga. På 
detta sätt kan denne avgöra om, när och 
med vem de vill ha kontakt.  

• Byt e-postadress (se föregående punkt).  

• Om personen vill behålla kontakten med 
någon i familjen, t.ex. genom brevväxling, 
så ska det av säkerhetsskäl gå via 
socialtjänsten. 

• Framhåll möjligheten till kontakt med 
socialtjänst/polis om det inte fungerar i det 
nya boendet. 

• Var tydlig med att du vill att personen ska 
ringa om det uppstår problem, så att ni kan 
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prata och gemensamt hitta en lösning. Det 
är betydligt tryggare än att hen flyr själva 
(tillbaka till familjen). • 

• För myndig person: var särskilt noga med 
att ordna med praktiska angelägenheter, 
såsom sysselsättning, försörjning och 
stödperson. 

Skyddat och annat lämpligt 
tillfälligt boende för vuxna 
På ett skyddat boende bör det finnas olika 
åtgärder som ska skydda mot hot, våld eller 
andra övergrepp, det vill säga tillräckliga 
skyddsanordningar. Boendet bör också vara 
bemannat av kvalificerad personal. Detta 
framgår av SOSFS 2009:22. Samtidigt är det 
viktigt att tänka på att en våldsutsatt person även 
kan behöva andra insatser, exempelvis råd och 
stöd. Det är den enskilda personens behov av 
skydd och stöd som ska styra var hon eller han 
blir placerad, och inte till exempel kostnaden för 
en placering. Den person som har blivit placerad 
kan behöva någon att prata med för att till 
exempel bli stärkt eller lugnad i den svåra 
situation som hon eller han befinner sig i. Här 
får man göra en individuell bedömning av vem 
som är lämpligast samtalsstöd. Även när det 
gäller vuxna kan det finnas anledning att kalla till 
SIP om det finns behov av stöd och hjälp från 
landstinget. 

Uppföljning och efterarbete  
Efterarbetet och uppföljningen är mycket viktig. 
Vilka insatser och vilket stöd kan socialtjänsten 
ge till den utsatta och dennes familj efter en 
anmälan, en utredning och eventuellt efter ett 
omedelbart omhändertagande? En viktig del av 
det fortsatta arbetet bör vara att ge fortsatt stöd 
till alla inblandad, även familjen. Det kan handla 
om att ge olika stöd vid en krissituation men 
också att ge tydlig information om lagar, 
skyldigheter och rättigheter. 

Den svaga länken  
Ofta är ensamheten och längtan efter familjen 
den svaga länken för den som placerats. 
Brytningen med familjen kan bli alltför svår och 
påtaglig. Familjen kan också med olika metoder 
få personen att komma tillbaka till dem. Detta 
kan till exempel ske genom att familjen ger falsk 

information om att någon nära släkting är sjuk 
och ligger på sjukhus. 

 Viktigt att tänka på!  
Målsättning med insatserna är att den utsatte ska 
kunna leva ett eget liv och kunna bestämma över 
sin egen sexualitet och kropp och samtidigt – 
om möjligt – ha kvar sin familj! Det är också 
viktigt att arbeta med att avlasta henne/honom 
från de skuldkänslor som brytningen med 
familjen medför. 
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SÄTERS KOMMUN KALLELSE 
 Sammanträdesdatum Blad 

Kommunfullmäktige 2017-11-30 19  
   
 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Kf §  Dnr KS2017/0322 
 
Revidering av taxa enligt miljöbalken och för offentlig kontroll av livs-
medelsområdet 
 
Beslut: 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  

1. Fastställa förslag till taxa enligt miljöbalken och för offentlig kontroll av livs-
medelsområdet 

2. Godkänna taxan 900 kronor per timme för miljötillsyn och för offentlig kon-
troll av livsmedel och foder till 1000 kr. 

3. Taxan ska gälla fr o m 1 januari 2018. 
 
Ärendebeskrivning: 
Miljö- och byggnämnden föreslår att miljötaxan höjs år 2018. Miljötaxan reviderades 
senast 2016, livsmedelstaxan reviderades 2013 och nuvarande avgiftsnivå är låg i för-
hållande till nuvarande miljökrav och kostnadsnivå. 
 
Den av Miljö- och byggnämnden föreslagna höjningen för miljötillsyn höjs från 800 
kr till 900 kr och för offentlig kontroll av livsmedel och foder höjs från 944 kr samt 
extra offentlig kontroll från 900 kr till 1000 kr. Nuvarande taxeavgifter ger en kost-
nadstäckning på ca 44 %. Den föreslagna reviderade miljötaxan föreslås gälla från 1 
januari 2018. Därefter föreslås att Miljö- och byggnämnden varje år får justera taxan 
för tillsyn enligt en indexuppräkningsmodell som bygger på KPI 25% (konsument-
prisindex) och LKI 75% (lönekostnadsindex)  
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har under arbetet jämfört med Dalarnas kommuner 
för att få en samstämmighet i taxorna. I Dalarna ligger Säters kommun bland de 
lägsta taxorna. 
 
 Uppdatering av bilaga 2 utgår från SKLs underlag och baseras på miljöprövningsför-
ordningen. Med anledning av förändringarna i förordningen vilket beror på en an-
passning till framförallt industriutsläppsdirektivet, föreslås taxebilaga 2 i den antagna 
taxan ändras i motsvarande mån. 
 
SKL bedömer att samma timavgift för offentliga kontrollen för livsmedel även kan 
användas för extra offentlig kontroll om restiden debiteras på samma sätt vid både 
”normalkontroll” och extra offentlig kontroll samt att analyskostnaden endast är en 
försumbar del av timavgiften vilket den är. 
 
__________ 
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SÄTERS KOMMUN KALLELSE 
 Sammanträdesdatum Blad 

Kommunfullmäktige 2017-11-30 20  
   
 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

Kf §  Dnr KS2017/0321 
 
Förslag till revidering av plan- och bygglovstaxa 2018 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Miljö- och byggnämnden föreslår med stöd av 12 kap. 10 § plan- och byggla-
gen att anta att ny justeringsfaktorn (N) ska vara 1,0. 

2. Taxan ska gälla för alla inregistrerade ärenden från och med 1 januari 2018. 
 
Ärendebeskrivning 
Miljö- och byggnämnden föreslår att plan- och bygglovstaxan revideras. Den nya 
taxan ska gälla fr o m 2018. 
 
Nu gällande plan- och bygglovstaxa antogs av kommunfullmäktige 2011-04-28, § 110 
med giltighet från och med 2011-05-02. Förslaget till taxan utarbetades av Sveriges 
Kommuner och Landsting i samband med att den nya plan- och bygglagen ändrades 
2011. Avgifterna i taxan tas ut med stöd av plan- och bygglagen (2010:900) eller 
kommunallagen (1991:900). Avgifterna är avsedda att täcka kommunens kostnad för 
den aktuella myndighetsutövningen eller tjänsten. Avgifterna är inte momsbelagda.  
 
Miljö- och byggnämnden har konstaterat att förstärkning av de personella resurserna 
behövs på byggenheten med en bygglovshandläggare för att kunna möta de krav som 
ställs genom ökat byggande i kommunen. I taxan finns en justeringsfaktor "N" som 
gör att avgiftsnivån kan anpassas till förhållanden inom kommunen. Faktor "N" före-
slås av SKL utgöras av siffran 0,8 i kommuner som har färre invånare än 20.000. Ge-
nom att ändra justeringsfaktorn från 0,8 till 1,0 skulle intäkterna öka vilket delvis 
skulle kunna finansiera en ny tjänst på byggenheten. Avgift kan justeras om den 
verkaroskälig alternativt kan den också tas ut med tidsersättning enligt timtaxatabell. 
 
Höjningen är också föranledd av ökad administration av det nya verksamhetssyste-
met. 
 
Exempel: 
Garage 48 m2 justeringsfaktor 0,8 6131:- 
Garage 48 m2 justeringsfaktor 1,0 7265:- 
Enbostadshus med garage 252 m2 justeringsfaktor 0,8 18960:- 
Enbostadshus med garage 252 m2 justeringsfaktor 1,0 23568:- 
 
Yrkande: 
Birgitta Gustafsson (L) med instämmande av Tommy Andersson (M) yrkar på oför-
ändrad taxa. 
 
Proposition  
Ordförande ställer proposition på yrkande varvid han finner att kommunstyrelsens 
beslutat enligt kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag. 
_________ 
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SÄTERS KOMMUN KALLELSE 
 Sammanträdesdatum Blad 

Kommunfullmäktige 2017-11-30 21  
   
 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Kf §   Dnr KS2017/0016 
 
Avhändande av allmänna handlingar i samband med nybildade av 
miljö- och byggnämnden, från samhällsbyggnadsnämnden 
 
Beslut: 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta godkänna avhändande 
av allmänna handlingar ifrån samhällsbyggnadsnämndens ägo över till miljö- 
och byggnämndens ägo. 
 
Bakgrund och ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäk-
tige besluta godkänna avhändande av allmänna handlingar ifrån samhällsbygg-
nadsnämndens ägo över till miljö- och byggnämndens ägo. 
 
Verksamhetsområdet för handläggning av bygglovs- och miljöärenden avslutas 
vid samhällsbyggnadsnämnden och en ny nämnd, miljö- och byggnämnden, tar 
vid i handläggningen från och med den 1 januari 2017. För att den nya nämn-
den ska kunna fortsätta fullgöra kommunens uppgifter på ett effektivt och rätts-
säkert sätt bör de ha tillgång till tidigare ärenden, både analoga och digitala 
handlingar, inom berörda verksamhetsområden.  

• Bygglovsärendena är aktuella över en lång tidsperiod för att fastställa 
enskildas juridiska rättigheter; handläggare har därför ett behov av att få 
tillgång till samtliga bygglovsärenden som skapats vid samhällsbygg-
nadsnämnden, samt dess föregångare, och som fortfarande förvaras hos 
myndigheten. Samhällsbyggnadsnämnden har inte längre behov av 
handlingarna för den egna förvaltningen eller rättskipning. 

• Miljöärenden är aktuella över lång tid; handlingar rörande miljöövervak-
ning och naturvård är av vikt att ha tillgång till under en lång tid för att 
kartlägga samband över tid samt att för att utreda eventuella framtida 
misstänkta förorenade områden. Inom verksamhetsområdet för tillsyns- 
och kontrollverksamhet har handläggare behov av att ha tillgång till 
samtliga miljöärenden som skapats vid samhällsbyggnadsnämnden, samt 
dess föregångare för att fastställa enskildas juridiska rättigheter. Sam-
hällsbyggnadsnämnden har inte längre behov av handlingarna för den 
egna förvaltningen eller rättskipning. 
 

 
__________ 
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SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Blad 

Samhällsbyggnadsnämnden 2017-10-11   
   
 
 

 Utdragsbestyrkande 

 
Sbn § 138 Dnr Sbn2017/0024 
 
Avhändande av allmänna handlingar i samband med nybildade av 
miljö- och byggnämnden 
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäk-
tige besluta godkänna avhändande av allmänna handlingar ifrån samhällsbygg-
nadsnämndens ägo över till miljö- och byggnämndens ägo. 
 
Bakgrund och ärendebeskrivning 
Verksamhetsområdet för handläggning av bygglovs- och miljöärenden avslutas 
vid samhällsbyggnadsnämnden och en ny nämnd, miljö- och byggnämnden, tar 
vid i handläggningen från och med den 1 januari 2017. För att den nya nämnden 
ska kunna fortsätta fullgöra kommunens uppgifter på ett effektivt och rättssäkert 
sätt bör de ha tillgång till tidigare ärenden, både analoga och digitala handlingar, 
inom berörda verksamhetsområden.  

 Bygglovsärendena är aktuella över en lång tidsperiod för att fastställa en-
skildas  
juridiska rättigheter; handläggare har därför ett behov av att få tillgång till 
samtliga bygglovsärenden som skapats vid samhällsbyggnadsnämnden, 
samt dess  
föregångare, och som fortfarande förvaras hos myndigheten.  
Samhällsbyggnadsnämnden har inte längre behov av handlingarna för den 
egna förvaltningen eller rättskipning. 

 Miljöärenden är aktuella över lång tid; handlingar rörande miljöövervak-
ning och naturvård är av vikt att ha tillgång till under en lång tid för att 
kartlägga samband över tid samt att för att utreda eventuella framtida 
misstänkta förorenade områden.  
Inom verksamhetsområdet för tillsyns- och kontrollverksamhet har hand-
läggare behov av att ha tillgång till samtliga miljöärenden som skapats vid 
samhällsbyggnadsnämnden, samt dess föregångare för att fastställa enskil-
das juridiska rättigheter. Samhällsbyggnadsnämnden har inte längre behov 
av handlingarna för den egna  
förvaltningen eller rättskipning. 
 

__________ 
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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 
2017-09-14 Dnr SBN2017/0024 

 

Avhändande av allmänna handlingar i samband med nybildade av 
miljö- och byggnämnden 

Förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 
föreslår samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 
Att godkänna avhändande av allmänna handlingar ifrån samhällsbyggnadsnämndens ägo 
över till miljö- och byggnämndens ägo. 
   
Bakgrund och ärendebeskrivning 
Verksamhetsområdet för handläggning av bygglovs- och miljöärenden avslutas vid 
samhällsbyggnadsnämnden och en ny nämnd, miljö- och byggnämnden, tar vid i 
handläggningen från och med den 1 januari 2017. För att den nya nämnden ska kunna 
fortsätta fullgöra kommunens uppgifter på ett effektivt och rättssäkert sätt bör de ha 
tillgång till tidigare ärenden, både analoga och digitala handlingar, inom berörda 
verksamhetsområden.  

• Bygglovsärendena är aktuella över en lång tidsperiod för att fastställa enskildas 
juridiska rättigheter; handläggare har därför ett behov av att få tillgång till 
samtliga bygglovsärenden som skapats vid samhällsbyggnadsnämnden, samt dess 
föregångare, och som fortfarande förvaras hos myndigheten. 
Samhällsbyggnadsnämnden har inte längre behov av handlingarna för den egna 
förvaltningen eller rättskipning. 

• Miljöärenden är aktuella över lång tid; handlingar rörande miljöövervakning och 
naturvård är av vikt att ha tillgång till under en lång tid för att kartlägga samband 
över tid samt att för att utreda eventuella framtida misstänkta förorenade 
områden.  
Inom verksamhetsområdet för tillsyns- och kontrollverksamhet har handläggare                         
behov av att ha tillgång till samtliga miljöärenden som skapats vid 
samhällsbyggnadsnämnden, samt dess föregångare för att fastställa enskildas 
juridiska rättigheter. 
Samhällsbyggnadsnämnden har inte längre behov av handlingarna för den egna 
förvaltningen eller rättskipning. 
 

         
Bilagor 
Kommunarkivets synpunkter på avhändande av allmänna handlingar 

 

Nima Khaledian  Andreas Mossberg 
Registrator  Förvaltningschef 
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SÄTERS KOMMUN 

 

Kommunarkivets synpunkter på avhändande av allmänna handlingar i 
samband med nybildande av miljö- och byggnämnden. 

 

Enligt Säters kommuns arkivreglemente ska den centrala arkivfunktionen bevaka arkivfrågor vid 

förändringsarbete, såsom t ex omorganisationer. Kommunarkivet vill framföra synpunkter, samt 

rekommendationer, nedan rörande arkivvården. 

 

Varje myndighet ansvarar för att dess arkiv vårdas enligt arkivlagen, samt enligt Säters kommuns 

arkivreglemente. Om ett avhändande eller överlåtande av allmänna handlingar skulle bli aktuellt i 

samband med en omorganisation så ska detta, enligt 15 § arkivlagen (1990:782) ske med stöd av lag 

eller särskilt beslut av kommunfullmäktige.  

 

Verksamhetsområdet för handläggning av bygglovs- och miljöärenden avslutas vid 

samhällsbyggnadsnämnden och en ny nämnd, miljö- och byggnämnden, tar vid i handläggningen 

från och med den 1 januari 2017. För att den nya nämnden ska kunna fortsätta fullgöra 

kommunens uppgifter på ett effektivt och rättssäkert sätt bör de ha tillgång till tidigare ärenden, 

både analoga och digitala handlingar, inom berörda verksamhetsområden. Bygglovsärendena är 

aktuella över en lång tidsperiod för att fastställa enskildas juridiska rättigheter; handläggare har 

därför ett behov av att få tillgång till samtliga bygglovsärenden som skapats vid 

samhällsbyggnadsnämnden, samt dess föregångare, och som fortfarande förvaras hos myndigheten. 

Samhällsbyggnadsnämnden har inte längre behov av handlingarna för den egna förvaltningen eller 

rättskipning. Vad gäller miljöärenden rekommenderar kommunarkivet att en inventering görs som 

utgår ifrån behov av handlingar för förvaltning och rättskipning. 

 

Vad gäller arkivlagens bevarandemål om rätten att ta del av allmänna 

handlingar anses dessa vara uppfyllda då handläggningen vid förvaltningen fortlöper med samma 

personal som innan, med samma kontaktuppgifter, samt i samma lokaler. Det bedöms inte finnas 

någon risk för att offentlighetsprincipen åtsidosätts, så länge omorganisationen inte medför ett 

större avbrott i diarieföringen av inkommande och utgående handlingar.  
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SÄTERS KOMMUN 

 

Arkivlagens bevarandemål: för forskningens behov, kan uppfyllas genom att följande krav uppfylls:   

• Det ska framgå i en förteckning vilka handlingar som berörs.  

• Uppgift om migrering av digitala ärenden ska framgå i den mottagande 

myndighetens diarium.  

• Uppgift om överlämnande av handlingar ska noteras i arkivbeskrivningen hos både 

samhällsbyggnadsnämnden och miljö- och byggnämnden.  

 

Funktionen vid kommunarkivet rekommenderar samhällsbyggnadsnämnden, med anledning av 

ovanstående bedömning samt efter en inventering av miljöärenden, att ett förslag till beslut om 

avhändande av handlingar framförs till kommunfullmäktige.  

 

Joanna Karabay 

Utredare/Arkivarie 

SÄTERS KOMMUN 

Telefon: +46 225-55019 

E-mail: joanna.karabay@kommun.sater.se 
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SÄTERS KOMMUN KALLELSE 
 Sammanträdesdatum Blad 

Kommunfullmäktige 2017-11-30 22  
   
 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Kf §  KS2017/0347 
 
Avhändande av allmänna handlingar i samband med nybildade av 
miljö- och byggnämnden, från jävsnämnden 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

1. Godkänna avhändande av allmänna handlingar från jävsnämnden till miljö- 
och byggnämnden. 

2. Miljö- och byggnämndens dokumenthanteringsplan ska gälla retroaktivt så att 
den även omfattar jävsnämndens handlingar. 

 
Ärendebeskrivning 
Verksamhetsområdet för handläggning av bygglovsärenden avslutades vid samhälls-
byggnadsnämnden och jävsnämnden och en ny nämnd, miljö- och byggnämnden, 
tog vid i handläggningen från och med den 1 januari 2017. Då en nämnd har upphört 
ska handlingarna, enligt 14§ arkivlagen, omhändertas av arkivmyndigheten såvida inte 
kommunfullmäktige beslutar något annat. 
 
För att den nya nämnden ska kunna fortsätta fullgöra kommunens uppgifter på ett 
effektivt och rättssäkert sätt bör de ha tillgång till tidigare ärenden, både analoga och 
digitala handlingar, inom det berörda verksamhetsområdet.  
 

• Bygglovsärendena är aktuella över en lång tidsperiod för att fastställa enskil-
das juridiska rättigheter; handläggare har därför ett behov av att få tillgång till 
samtliga bygglovsärenden som skapats vid jävsnämnden, som inte redan har 
överlämnats till kommunarkivet. Jävsnämnden har upphört och kan därför 
inte längre ha behov av handlingarna för den egna förvaltningen eller rätt-
skipning.  

 
I och med överlämnandet ska även handlingarna vårdas av den mottagande nämn-
den. Det finns ingen gällande dokumenthanteringsplan för jävsnämndens handlingar 
utan de föreslås omfattas av miljö- och byggnämndens dokumenthanteringsplan. 
Denna plan föreslås alltså att gälla retroaktivt från och med jävsnämndens bildande 
2013-01-01. 
 
Bakgrund 
Syftet med arkivlagen är att främja en arkivbildning hos myndigheterna som tillgodo-
ser rätten att ta del av allmänna handlingar, behovet av information för rättskip-
ningen och förvaltningen samt forskningens behov. Den nämnd som ger upphov till 
handlingar ansvarar för dess arkivvård. Om det finns berättigade skäl till att över-
lämna handlingar till annan myndighet, som inte finns angiven i lag, så måste full-
mäktige besluta härom och detta ska dokumenteras i arkivbeskrivningarna för att ar-
kivbildningen ska vara spårbar över tid. 
__________ 
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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 
2017-10-12 Dnr  KS2017/0347 
 

Avhändande av allmänna handlingar i samband med nybildade 
miljö- och byggnämnd, från jävsnämnden 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

• Att godkänna avhändande av allmänna handlingar från jävsnämnden till 
miljö- och byggnämnden. 

• Att miljö- och byggnämndens dokumenthanteringsplan ska gälla retroaktivt så 
att den även omfattar jävsnämndens handlingar. 

Ärendebeskrivning 
Verksamhetsområdet för handläggning av bygglovsärenden avslutades vid 
samhällsbyggnadsnämnden och jävsnämnden och en ny nämnd, miljö- och 
byggnämnden, tog vid i handläggningen från och med den 1 januari 2017. Då en 
nämnd har upphört ska handlingarna, enligt 14§ arkivlagen, omhändertas av 
arkivmyndigheten såvida inte kommunfullmäktige beslutar något annat. 
 
För att den nya nämnden ska kunna fortsätta fullgöra kommunens uppgifter på ett 
effektivt och rättssäkert sätt bör de ha tillgång till tidigare ärenden, både analoga och 
digitala handlingar, inom det berörda verksamhetsområdet.  
 

• Bygglovsärendena är aktuella över en lång tidsperiod för att fastställa 
enskildas juridiska rättigheter; handläggare har därför ett behov av att få 
tillgång till samtliga bygglovsärenden som skapats vid jävsnämnden, som inte 
redan har överlämnats till kommunarkivet. Jävsnämnden har upphört och kan 
därför inte längre ha behov av handlingarna för den egna förvaltningen eller 
rättskipning.  

 
I och med överlämnandet ska även handlingarna vårdas av den mottagande nämnden. 
Det finns ingen gällande dokumenthanteringsplan för jävsnämndens handlingar utan 
de föreslås omfattas av miljö- och byggnämndens dokumenthanteringsplan. Denna 
plan föreslås alltså att gälla retroaktivt från och med jävsnämndens bildande 2013-01-
01. 

Bakgrund 

Syftet med arkivlagen är att främja en arkivbildning hos myndigheterna som 
tillgodoser rätten att ta del av allmänna handlingar, behovet av information för 
rättskipningen och förvaltningen samt forskningens behov. Den nämnd som ger 
upphov till handlingar ansvarar för dess arkivvård. Om det finns berättigade skäl till 
att överlämna handlingar till annan myndighet, som inte finns angiven i lag, så måste 
fullmäktige besluta härom och detta ska dokumenteras i arkivbeskrivningarna för att 
arkivbildningen ska vara spårbar över tid. 

 

Joanna Karabay  Malin Karhu Birgersson 
Handläggare  Förvaltningschef 
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SÄTERS KOMMUN KALLELSE 
 Sammanträdesdatum Blad 

Kommunfullmäktige 2017-11-30 23  
   
 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

Kf §  Dnr KS2017/0358 
 
Policy för hantering av sjukfrånvaro (korttid)  
 
Beslut:  
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Anta Policy för hantering av korttids sjukfrånvaro.  
2. Policyn ska revideras vid behov dock minst en gång per mandatperiod. 

 
Ärendebeskrivning: 
Alla kan drabbas av sjukdom, olycksfall eller arbetspåverkande ohälsa, som kan resul-
tera i nedsatt arbetsförmåga. I vissa fall kan behov av behandling, rehabilitering 
och/eller arbetsanpassning vara aktuellt, för att kunna återfå full arbetsförmåga.  
 
I Säters kommun är arbetet med förebyggande insatser och tidig rehabilitering en vik-
tig del av vår personalpolitik, samt strävan i att skapa en hållbar arbetsplats. Som ar-
betsgivare har vi ett särskilt ansvar för våra medarbetare vad gäller rehabilitering och 
arbetsanpassning.  
 
__________ 
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SÄTERS KOMMUN 
PERSONALKONTORET 

POLICY SJUKFRÅNVARO DAG 1-14  
(Korttidssjukfrånvaro) 

 
Alla kan drabbas av sjukdom, olycksfall eller arbetspåverkande ohälsa, som kan resultera i nedsatt 
arbetsförmåga. I vissa fall kan behov av behandling, rehabilitering och/eller arbetsanpassning vara aktuellt, 
för att kunna återfå full arbetsförmåga.  
 
I Säters kommun är arbetet med förebyggande insatser och tidig rehabilitering en viktig del av vår 
personalpolitik, samt strävan i att skapa en hållbar arbetsplats. Som arbetsgivare har vi ett särskilt ansvar för 
våra medarbetare vad gäller rehabilitering och arbetsanpassning.  
 
I det här dokumentet beskriver vi hur vi alla förväntas agera vid frånvaro från arbetet dag 1-14, på grund  
av nedsatt arbetsförmåga. Vi beskriver vilka prover som är aktuella vid en hälsoundersökning, förtydligar 
kravet på underlag för att kunna bedöma rätten till sjuklön samt vad som gäller kring byte av sjukdag mot 
ledighet och vice versa. 
 
Som medarbetare skall du  
• Sjukanmäla dig till närmaste chef första arbetsdagen, då du inte kan utföra ditt arbete. 

I vissa verksamheter skall du även anmäla dig till, av arbetsledningen, utsedd kontaktperson. 
 

• Vara beredd på att utföra andra arbetsuppgifter tillfälligt med bibehållen lön, om arbetsgivaren 
erbjuder sådana under sjukskrivningsperioden, som ett alternativ till sjukskrivning. 
 

• Lämna kopia av läkarintyg som styrker nedsatt arbetsförmåga fr o m dag 8 i sjukperioden. Intyget skall 
lämnas till närmaste chef (som sänder till Lönecenter). Original sänder du själv till Försäkringskassan. 
 

• Lämna de upplysningar som behövs till oss som arbetsgivare för att vi ska kunna klarlägga behovet av 
eventuell rehabilitering. 
 

• Delta aktivt i planering och genomförandet av din rehabilitering. 
 

• Ha kontakt med arbetsplatsen under hela sjukskrivningsperioden. 
 
Som chef har du dessutom ansvaret för att  
• En god arbetsmiljö upprätthålls på arbetsplatsen. 

 
• Uppmärksamma och följa upp tidiga tecken på ohälsa hos medarbetare, såsom upprepad frånvaro 

eller mönster i frånvaron, ändrat beteende, ointresse för arbetet, sämre ordning och reda etc. 
 

• Hålla regelbunden kontakt med medarbetare vid sjukfrånvaro, samt säkerställa att den sjukskrivne 
medarbetaren får samma information som övriga medarbetare. 
 

• Följa upp verksamhetens sjukfrånvarostatistik månadsvis. 
 

• Hålla rehabiliteringssamtal med medarbetare som varit frånvarande 4 ggr på 12 månader och vidta de 
arbetslivsinriktade rehabiliteringsåtgärder som behövs för att förhindra sjukfrånvaro i samma omfattning 
som tidigare t ex koppla in företagshälsovården för hälsoundersökning med provtagning. 
 

• Boka in medarbetare som varit frånvarande 6 ggr på 12 månader till hälsoundersökning med 
provtagning på företagshälsovården, och agera utifrån läkarbedömning och provresultat. 
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SÄTERS KOMMUN 
PERSONALKONTORET 

Hälsoundersökning med provtagning 
 
Vid hälsoundersökning med provtagning på företagshälsovården tas följande prover: 
 
• Medicinska prover som utesluter de vanligaste behandlingsbara orsakerna till trötthet eller allmänt 

nedsatt hälsa,  
• Prover gällande alkohol och droger.  
 
Provtagningen görs rutinmässigt på alla, för att undvika särbehandling, samt för att inte missa viktig 
information som kan påverka en medarbetares sjukfrånvaro.  
 
Underlag för att bedöma rätten till sjuklön (läkarintyg) 
 
Läkarintyget är ett underlag som är till för att arbetsgivaren ska kunna bedöma om medarbetare har rätt till 
sjuklön. Intyget ger inte medarbetare rätt till sjuklön per automatik.  
 
I intyget ska läkaren beskriva hur medarbetarens medicinska tillstånd påverkar medarbetarens förmåga att 
arbeta. Det ska tydligt framgå vilka uppgifter som medarbetaren inte klarar av att utföra på grund av 
sjukdom. Om ett läkarintyg inte innehåller tillräckliga uppgifter för att bedöma om arbetsförmågan är 
nedsatt på grund av sjukdom behöver arbetsgivaren inte acceptera läkarintyget. Medarbetaren måste då 
kontakta läkaren för ett förtydligande. 
 
Om medarbetaren inte lämnar ett läkarintyg den åttonde kalenderdagen är arbetsgivaren inte skyldig att 
betala sjuklön. Den grundläggande förutsättningen för rätt till sjuklön är att medarbetarens arbetsförmåga 
på grund av sjukdom är så pass nedsatt att medarbetaren är förhindrad att utföra arbete. 
 
Krav på förstadagsintyg 
 
Vid särskilda skäl, t ex misstanke om missbruk eller behov av rehabilitering, kan arbetsgivaren kräva 
att medarbetaren skall uppvisa ett intyg från första sjukdagen, så kallat förstadagsintyg.  Medarbetaren 
måste då styrka sjukdom, olycksfall eller arbetsskada med intyg som utfärdats av läkare eller tandläkare, för 
att få rätt till sjuklön.  
 
Byte av sjukdag mot ledighet  
 
Det är inte tillåtet att byta ut sjukdag mot annan ledighet. 
 
Byte av ledighet mot sjukdag 
 
Byte av beviljad ledighet mot sjukdag måste godkännas av närmaste chef.  
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SÄTERS KOMMUN KALLELSE 
 Sammanträdesdatum Blad 

Kommunfullmäktige 2017-11-30 24  
   
 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Kf §  Dnr KS2017/0312 
 
Revisionsreglemente för Räddningstjänsten Dala Mitt 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

1. Godkänna revisionsreglemente för Räddningstjänsten Dala Mittt.  
2. Revisionsreglementet gäller fr o m 2018-01-01. 

 
Ärendebeskrivning 
Räddningstjänsten Dala Mitt har saknat revisionsreglemente. Förslaget till reglemente 
är framtaget av förbundets nuvarande valda revisorer. Reglemente föreslås gälla fr o 
m verksamhetsåret 2018.  
 
__________ 
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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 
 
 

Datum Diarienummer 
2017-10-02 Dnr KS2017/0312 
 

Revisionsreglemente för Räddningstjänsten Dala Mitt 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

1. Godkänna revisionsreglemente för Räddningstjänsten Dala Mittt.  
2. Revisionsreglementet gäller fr o m 2018-01-0.- 

 
Ärendebeskrivning 
Räddningstjänsten Dala Mitt har saknat revisionsreglemente. Förslaget till relemente är 
framtaget av förbundets nuvarande valda revisorer. Reglemente föreslås gälla fr o m 
verksamhetsåret 2018.  
 
 
 

Margareta Jakobsson  Malin Karhu Birgersson 

Handläggare  Förvaltningschef 
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SÄTERS KOMMUN KALLELSE 
 Sammanträdesdatum Blad 

Kommunfullmäktige 2017-11-30 24  
   
 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Kf §  
 
Kalendarium 2018 
 
 
Ärendebeskrivning: 
Kommunfullmäktige föreslås att under 2018 hålla sammanträde följande torsdagar 
kl 18.00 på Folkets Hus i Säter. 
 
15 februari 
22 mars 
26 april 
14 juni 
20 september 
15 oktober - en måndag. Nya Kf sammanträder. 
15 november 
13 december 
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SÄTERS KOMMUN KALLELSE 
 Sammanträdesdatum Blad 

Kommunfullmäktige 2017-11-30 25  
   
 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Kf § 
 
Kungörelse av kommunfullmäktiges sammanträden 2018 
 
 
 
Ärendebeskrivning: 
Kommunfullmäktige skall senast i december besluta i vilken eller vilka tidningar kun-
görelse om fullmäktiges sammanträden skall införas under kommande år. 
 
Kungörelsen har under 2017 införts i tidningarna Dala-Demokraten, Falu-Kuriren 
och Södra Dalarnas Tidning samt på kommunens webbplats. 
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SÄTERS KOMMUN KALLELSE 
 Sammanträdesdatum Blad 

Kommunfullmäktige 2017-11-30 26  
   
 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

Kf  §   
 
 
Interpellationer/frågor 
 
Ärendebeskrivning 
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SÄTERS KOMMUN KALLELSE 
 Sammanträdesdatum Blad 

Kommunfullmäktige 2017-11-30 27  
   
 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Kf  § 
 
Valärenden 
 
Valärenden från valberedningen: 
1. Val av ersättare i barn- och utbildningsnämnden efter Niclas Lindfors (V) 
2. Val av ersättare i kommunstyrelsen efter Annelie Orrboes Rosendahl (M) 
3. Val av ordförande i kommunrevisionen efter Bengt Wester (M) 
2. Övriga valärenden 
 
Beslutsärenden för kommunfullmäktige; 
Annelie Orrboes-Rosendahl har avsagt sig uppdraget som ledamot i kommunfull-
mäktige. Kommunfullmäktige har att besluta om att godkänna avsägelsen. 
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SÄTERS KOMMUN KALLELSE 
 Sammanträdesdatum Blad 

Kommunfullmäktige 2017-11-30 28  
   
 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

Kf  § 
 
Rapporter 
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SÄTERS KOMMUN KALLELSE 
 Sammanträdesdatum Blad 

Kommunfullmäktige 2017-11-30 29  
   
 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

Kf  § 
 
Delgivningar 
 
Budgetuppföljning per 2017-10-31 
 
Protokoll från sammanträde med kommunstyrelsen, 2017-10-24 och 2017-11-07 
 

KS2017/0377 Utlåtande avseende delårsrapport 2017-08-31 
 

KS2017/0333 Beslut från Länsstyrelsen om ny ersättare efter Nall Peter Andersson. Ny ersättare 
Björn Ersson. 

 
KS2017/0201 Beslut från samhällsbyggnadsnämnden 2017-11-15 avseende medborgarförslag om 

simskola från 4 års ålder. Medborgarförslaget är besvarat. 
 

KS2017/0376 Beslut från Länsstyrelsen om ny ledamot efter Annelie Rosendahl Orrboes. Ny leda-
mot Ulrika Åsåker. Ny ersättare Roger Siljeholm. 
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SÄTERS KOMMUN KALLELSE 
 Sammanträdesdatum Blad 

Kommunfullmäktige 2017-11-30 30  
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Kf § Dnr KS2017/0309 
 
Utdelning av priset Ung Grokraft 
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Kf §  Dnr KS2017/0308 
 
Utdelning av Ungdomsledarstipendium 
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Kf § 
 
Utdelning av Ungdomskulturstipendium 
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Kf § 
 
Utdelning av Kulturpris 
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