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Dnr KS2016/0365

Svar på medborgarförslag om pedagogiska måltider
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att medborgarförslaget är besvarat.
Ärendebeskrivning och bakgrund
Ett medborgarförslag om att införa pedagogisk måltid inom Säters kommuns demensvård lämnades in till kommunfullmäktiges sammanträde 2016-12-05 av Björn
Grahn, Gustafs och Anette Karlsson, Säter.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har av socialnämndens begärt ett yttrande avseende
medborgarförslaget.
• Socialnämnden har i beslut 61 §, 2017-05-11 föreslagit att medborgarförslaget
avslås.
• Kommunfullmäktige beslutade 2017-09-21 att återremittera medborgarförslaget med motiveringen att en ekonomisk kalkyl ska tas fram, samt att ta fram
en beskrivning av hur medborgarförslaget skulle kunna genomföras.
Yttrande:
Socialnämnden föreslår att medborgarförslaget med hänvisning till tjänsteskrivelsen
är besvarat.
Yrkande
Jenny Nordahl (SD) med instämmande av Tommy Andersson (M) yrkar bifall till
medborgarförslaget.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag att medborgarförslaget är besvarat.
Proposition
Ordförande ställer proposition på yrkandet varvid han finner att kommunstyrelsen
beslutat enligt kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag att medborgarförslaget är besvarat.
Reservation
Jenny Nordahl (SD) och Tommy Andersson (M) reserverar sig mot beslutet.
___________
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Diarienummer: SN2017/0169

Pedagogiska måltider
Socialnämndens beslut
Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att medborgarförslaget med hänvisning till
tjänsteskrivelsen är besvarat.
Yrkanden
A) Jenny Nordahl (SD) yrkar på att medborgarförslaget ska bifallas.
B) Sune Hemmingsson (C) yrkar på att socialnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att medborgarförslaget med hänvisning till tjänsteskrivelsen är besvarat.
Proposition
Ordföranden ställer förslag A och B mot varandra och finner att nämnden bifaller förslag B, dvs
att socialnämnden ska föreslå kommunfullmäktige besluta att medborgarförslaget med hänvisning till tjänsteskrivelsen är besvarat.
Reservation
Jenny Nordahl (KD) reserverar sig mot förslaget:
”Då vårt förslag om att bifall medborgarförslaget inte vann gehör, reserverar vi oss mot beslutet.
Vi anser att vi måste se individen. Den måste vara i centrum, oavsett ålder så har vi alla ett
värde om en så pass normal vardag som möjligt. Om detta skulle innebära att vi har pedagogiska måltider på våra demensboenden så anser vi att detta är en självklarhet.”
______
Förvaltningens ståndpunkt
Med hänvisning till de nationella riktlinjerna för vård och omsorg vid demenssjukdom anser socialförvaltningen att generella pedagogiska måltider inte ska införas. Socialförvaltningen följer
Socialstyrelsens rekommendationer gällande anpassat måltidsmiljö och individuellt stöd erbjuds
vid måltider. Förvaltningen har även egna rutiner för kost- och måltidsrutiner. Socialförvaltningen har tagit fram en ekonomisk kalkyl och beskrivning för genomförande av medborgarförslag. Förvaltningen anser att medborgarförslaget är besvarat.
Ärendebeskrivning och bakgrund
Ett medborgarförslag om att införa pedagogisk måltid inom Säters kommuns demensvård lämnades in till kommunfullmäktiges sammanträde 2016-12-05 och kommunstyrelsens arbetsutskott
har av socialnämndens begärt ett yttrande avseende medborgarförslaget.



Socialnämnden har i beslut 61 §, 2017-05-11 föreslagit att medborgarförslaget avslås.
Kommunfullmäktige beslutade 2017-09-21 att återremittera medborgarförslaget med
motiveringen att en ekonomisk kalkyl ska tas fram, samt att ta fram en beskrivning av
hur medborgarförslaget skulle kunna genomföras.

Underlag till beslut
Tjänsteutlåtande
Remiss
Delges
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Justerande signatur

Utdragsbestyrkande
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SOCIALNÄMNDEN

Datum
2018-01-26

Diarienummer
SN2017/0169

Medborgarförslag om pedagogisk måltid inom demensvården.
Förslag till beslut
Tjänstemannaskrivelsen antas som nämndens egen och översänds till kommunfullmäktige.
Förvaltningens ståndpunkt
Med hänvisning till de nationella riktlinjerna för vård och omsorg vid demenssjukdom anser
socialförvaltningen att generella pedagogiska måltider inte ska införas. Socialförvaltningen följer
Socialstyrelsens rekommendationer gällande anpassat måltidsmiljö och individuellt stöd erbjuds vid
måltider. Förvaltningen har även egna rutiner för kost- och måltidsrutiner.
Socialförvaltningen har tagit fram en ekonomisk kalkyl och beskrivning för genomförande av
medborgarförslag.
Förvaltningen anser att medborgarförslaget är besvarat.
Ärendebeskrivning

Ett medborgarförslag om att införa pedagogisk måltid inom Säters kommuns demensvård
lämnades in till kommunfullmäktiges sammanträde 2016-12-05 som remitterade ärendet till
socialnämnden för yttrande. Socialnämnden har i beslut 2017-05-11 föreslagit att medborgarförslaget

avslås. Kommunfullmäktige beslutade 2017-09-21 att återremittera medborgarförslaget med motiveringen
att en ekonomisk kalkyl ska tas fram, samt att ta fram en beskrivning av hur medborgarförslaget skulle
kunna genomföras.
Bakgrund
Nationella riktlinjer vid demenssjukdom
Socialstyrelsen har tagit fram nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom. Riktlinjerna är
ett stöd för dem som fattar beslut om hur resurserna ska fördelas inom vård och omsorg av personer med
demenssjukdom. Riktlinjerna är också vägledning för personalen och beskriver hur de ska arbeta, bemöta
och hantera de olika problemställningarna kring omvårdnaden av de dementa. I Riktlinjerna finns ett 90tal olika rekommendationer med tillhörande kunskapsunderlag. Råd nr 34 beskriver om anpassad
måltidsmiljö, rekommenderar Socialstyrelsen att socialtjänsten bör erbjuda anpassad måltidsmiljö,
exempelvis små grupper, tid för att kunna äta i lugn och ro och möjlighet att själv komponera måltid.
Socialstyrelsen uppger att det inte är möjligt att peka ut en enskild åtgärd som grund för att förbättra den
demenssjukes förmåga att äta utan att det istället handlar om olika åtgärder som tillsammans kan bidra till
ett förbättrat kostintag. De åtgärder som kan vara aktuella är individuellt anpassat stöd vid måltiden.
Kost och måltidsrutiner i Säters kommun
Det finns inget vetenskapligt stöd som motiverar att införa generella pedagogiska måltider på det sättet
som beskrivs i medborgarförslaget. Däremot är det viktigt att följa Socialstyrelsens rekommendationer om
att erbjuda individuellt stöd vid måltider. Socialförvaltningen har mycket omfattande riktlinjer för kostoch måltidsrutiner. Av rutinerna framgår bl.a. att omvårdnadsansvarig sjuksköterska har ansvar för att
identifiera, diagnostisera och behandla omsorgstagare i riskzonen för att utveckla undernäring samt följa
upp, utvärdera och dokumentera. Det framgår också tydligt att baspersonalen bl.a. ansvar för att hjälpa
den enskilde att inta måltider, samt identifiera och rapportera problem/svårigheter i samband med
ätandet. Vidare framgår det av rutinerna att enhetschefen ansvar för att de omsorgstagare som behöver,
får hjälp att äta och att maten serveras på ett trevligt och aptitligt sätt, samt att måltidsmiljön är lugn och
trivsam.
Postadress
Säters Kommun
Box 300
783 27 Säter

Besöksadress
Rådhuset
Åsgränd 2
Säter

Telefon
0225-55 000 (vxl)

E-postadress
socialnamnden@sater.se
Internetadress
www.sater.se
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Socialförvaltningen anser därför att ingen risk finns för undernäring hos omsorgstagare som bor på
särskilda boenden i Säters kommun och att individuellt anpassat stöd ges redan idag, bl.a. genom att
personalen sitter med vid måltiderna, uppmuntran och visar hur man gör. De individuella behoven av
personalstöd i samband med måltider dokumenteras idag i den enskildes genomförandeplan. Stödet vid
måltider kan handla om flera olika åtgärder som kan underlätta förmågan att äta för den enskilde. Den
som har behov av att få hjälp i samband med måltiden, har närvaro av personal eller får aktiv hjälp med
att äta. Finns behov av att personalen äter tillsammans med den enskilde får detta prövas individuellt.
Socialförvaltningen anser att förvaltningen följer Socialstyrelsens rekommendationer gällande anpassad
måltidsmiljö.
Tidigare erfarenhet
Socialförvaltningen vill avslutningsvis påpeka att under ett antal år fram till 2006, fanns pedagogiska
måltider inom demensvården i Säters kommun, men på grund av svårigheter att få personalen att äta
tillsammans med omsorgstagare och svårigheter för personalen att ta ut sin rast, slutade förvaltningen med
de pedagogiska måltiderna. Pedagogiska måltider infördes på grund av att det då fanns många
omsorgstagare som behövde matas och förvaltningen ville genom att personalen åt tillsammans med
omsorgstagare förebygga behovet av måltidshjälp, dvs matning. Förhoppningen var att omsorgstagare
skulle genom att ”härma personalen” kunna bibehålla förmågan att äta själv. Socialförvaltningen kunde
inte se att det målet uppnåddes genom pedagogiska måltider.
Förbättringsområden inom demensvården
Socialförvaltningens ledningsgrupp har identifierat de områden inom demensvården som behöver
förbättras. Individanpassat måltidstöd för personer med demenssjukdom inom ordinärt boende är ett
sådant område, eftersom det finns en risk för undernäring för de personer som få bor i ordinärt boende.
Förvaltningen kommer under 2018 arbeta med hur Socialstyrelsens rekommendationer följs inom
hemtjänsten. Kommunala kost- och måltidsrutiner omfattar till viss del även de personer som bor i
ordinärt boende och har insatser från hemtjänsten.
Konsekvensbeskrivning
Kostnaderna för pedagogiska måltider enligt 2017 års priser beräknas till 598 111 kr/år.
Skatteverket (prop. 1987/88:52) säger att ”fria måltider för vårdpersonal som vid måltiden har
tillsynsmöjlighet eller motsvarande ansvar för senil dementa inom äldreomsorgen är skattefria”
”En förutsättning för skattefriheten bör vara att personalen enligt anställningsavtalet eller dylikt har
skyldighet att deltaga i måltiden.”
Bilagor
Ekonomisk kalkyl, bilaga1
Riktlinjer för pedagogiska måltider inom demensenheter i särskilt boende, bilaga 2
Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom råd nr 34, bilaga 3
Säters kommun kost- och måltidsrutiner, bilaga 4

Stig Eriksson
Handläggare

Postadress
Säters Kommun
Box 300
783 27 Säter

Paula Jäverdal
Förvaltningschef

Besöksadress
Rådhuset
Åsgränd 2
Säter

Telefon
0225-55 000 (vxl)

E-postadress
socialnamnden@sater.se
Internetadress
www.sater.se
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Datum 2018-01-26
Stig Eriksson

Bilaga 1

Ekonomisk kalkyl för att införa pedagogiska måltider inom Särskilt boende
för äldre

Kostnader pedagogiska måltider
Fågelsången
Frukost
Lunch
Kväll
Summa

kr/st dagar
20
365
66,29
365
56,26
365

personer Summa
4 29 200
4 96 783
4 82 140
208 123

Enbackagården
Frukost
Lunch
Kväll
Summa

kr/st
dagar personer
20
365
4
66,65
365
4
56,6
365
4

Skedvigården
Frukost
Middag
Kväll
Summa

kr/st
dagar personer
20
365
2
120,37
365
2
107,36
365
2

Total kostnad

Postadress
Säters Kommun
Box 300
783 27 Säter

29 200
97 309
82 636
209 145

14 600
87 870
78 373
180 843
598 111

Besöksadress
Rådhuset
Åsgränd 2
Säter

Telefon
0225-55 000 (vxl)

E-postadress
socialnamnden@sater.se
Internetadress
www.sater.se
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Datum 2017-11-14

Bilaga 2

Riktlinjer för pedagogisk måltid inom demensenheter i Särskilt Boende

Personer med någon form av demensdiagnos och som bor på en demensenhet, som eventuellt kan vara i
behov av särskilt stöd i samband med matsituationen.

Definition av pedagogisk måltid

Pedagogisk måltid innebär att man under schemalagd arbetstid äter med en grupp demenssjuka. Den som
genom överenskommelse med enhetschef ska medverka vid måltiden har kostnadsfri och beskattningsfri
måltid.

Syftet med en pedagogisk måltid

Personer med demenssjukdom kan behöva hjälp med att äta. De kan ha svårt att tolka matsituationen och
förstå vad man ska äta och hur man ska äta. Det är inte möjligt att peka ut en enskild åtgärd som grund för
att förbättra den demenssjukes förmåga att äta. Det handlar i stället om olika åtgärder som tillsammans
kan bidra till ett förbättrat kostintag, men det handlar också om att skapa en måltidssituation där den
demenssjuke känner sig trygg och säker och kan uppleva välbefinnande. De åtgärder som kan vara aktuella
är individuellt anpassat stöd vid måltiden (beröring, uppmuntran, att visa hur man gör, mimik, initiering
med mera), ge personen möjlighet att själv ta mat och tillräckligt med tid för att kunna äta i lugn och ro,
anpassa den fysiska miljön (till exempel med kontrasterande färger i dukningen) och att ta hänsyn till
kulturella och religiösa aspekter.
För personer med demenssjukdom bidrar en anpassad måltidsmiljö (hemlik, små grupper, tid för ätande) i
särskilt boende till minskade ätproblem, förbättrad funktion och ökad livskvalitet, jämfört med om de inte
fått åtgärden.

Regler för pedagogisk måltid
Enhetschefens ansvar
•
•
•
•
•
•
•

Enhetschef beslutar om pedagogisk måltid.
Enhetschef schemalägger en tillräckligt stor bemanning att delta i den pedagogiska måltiden.
Enhetschef upprättar förteckning på de som får äta pedagogisk måltid
Enhetschef meddelar kostförvaltningen om antalet/portioner/måltid som ska debiteras för
personalens mat.
Enhetschef ansvarar för rutinen och kontroll av denna
Enhetschef ansvarar för att personalen enligt anställningsavtal eller dylikt har skyldighet att delta i
måltiden.
Enhetschef ansvarar för att den pedagogiska måltiden inte räknas in i arbetstiden som
måltidsuppehåll.

Personalens ansvar
•
•
•

Medarbetare som äter pedagogisk måltid fördelar sig till olika bord så att största möjliga nytta
uppnås med den pedagogiska måltiden.
Personalen äter samma mat som andra serveras i matsalen
Personalen har skyldighet enligt anställningsavtalet att delta i måltiden

Postadress
Säters Kommun
Box 300
783 27 Säter

Besöksadress
Rådhuset
Åsgränd 2
Säter

Telefon
0225-55 000 (vxl)

E-postadress
socialnamnden@sater.se
Internetadress
www.sater.se
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SÄTERS KOMMUN
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En pedagogisk del för de demenssjuka är att de är delaktiga före och efter måltiden, t.ex. genom att duka
fram på bordet, duka av och torka bord.

Förbindelse pedagogiska måltider

Jag har tagit del av socialförvaltningens riktlinjer för pedagogisk måltid. Jag försäkrar att jag kommer att
följa innehållet i riktlinjerna.
Arbetsplats: Klicka här för att ange text.
Namn: Klicka här för att ange text.
Personnummer: Klicka här för att ange text.
Datum: Klicka här för att ange text.

Namnunderskrift
Förbindelsen förvaras vid respektive enhet.

Postadress
Säters Kommun
Box 300
783 27 Säter

Besöksadress
Rådhuset
Åsgränd 2
Säter

Telefon
0225-55 000 (vxl)

E-postadress
socialnamnden@sater.se
Internetadress
www.sater.se
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SÄTERS KOMMUN
SOCIALNÄMNDEN

Bilaga 3

Rekommendation

Socialstyrelsens har i Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom föreslagit 92
olika rekommendationer med tillhörande kunskapsunderlag. 32 av dem har rekommendationen,
bör erbjudas
Se nedan Råd 34 om Anpassad måltidsmiljö.
Råd: 34
Tillstånd: Demenssjukdom
Åtgärd: Anpassad måltidsmiljö, exempelvis små grupper, tid för ätande och möjlighet att själv komponera
måltid

Rekommendation

Socialtjänsten bör erbjuda anpassad måltidsmiljö, exempelvis små grupper, tid för att kunna äta i lugn och
ro och möjlighet att själv komponera måltid till personer med demenssjukdom.

Motivering till rekommendation

Beprövad erfarenhet talar för effekt av anpassad måltidsmiljö på näringsintag och livskvalitet. Åtgärden
tillgodoser ett grundläggande behov.
Socialtjänsten bör erbjuda anpassad måltidsmiljö, exempelvis små grupper, tid för att kunna äta i lugn och
ro och möjlighet att själv komponera måltid till personer med demenssjukdom.

Motivering till rekommendation

Beprövad erfarenhet talar för effekt av anpassad måltidsmiljö på näringsintag och livskvalitet. Åtgärden
tillgodoser ett grundläggande behov.

Beskrivning av tillstånd och åtgärd

Demenssjukdom är en form av kognitiv svikt som beror på specifika sjuk-domar i hjärnan. Svikten måste
vara uttalad och sänkt från en tidigare högre kognitiv nivå. För att kriterierna för demenssjukdom ska vara
uppfyllda måste svikten vara så uttalad att arbete eller socialt liv påverkas.
Personer med demenssjukdom kan behöva hjälp med att äta. De kan ha svårt att tolka matsituationen och
förstå vad man ska äta och hur man ska äta. Det är inte möjligt att peka ut en enskild åtgärd som grund för
att förbättra den demenssjukes förmåga att äta. Det handlar i stället om olika åtgärder som tillsammans
kan bidra till ett förbättrat kostintag, men det handlar också om att skapa en måltidssituation där den
demenssjuke känner sig trygg och säker och kan uppleva välbefinnande. De åtgärder som kan vara aktuella
är individuellt anpassat stöd vid måltiden (beröring, uppmuntran, att visa hur man gör, mimik, initiering
med mera), ge personen möjlighet att själv ta mat och tillräckligt med tid för att kunna äta i lugn och ro,
anpassa den fysiska miljön (till exempel med kontrasterande färger i dukningen) och att ta hänsyn till
kulturella och religiösa aspekter.
Hur allvarligt är tillståndet? Tillståndets svårighetsgrad har inte beaktats utifrån grundprinciperna i
Socialtjänstlagen.
Postadress
Säters Kommun
Box 300
783 27 Säter

Besöksadress
Rådhuset
Åsgränd 2
Säter

Telefon
0225-55 000 (vxl)

E-postadress
socialnamnden@sater.se
Internetadress
www.sater.se
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SÄTERS KOMMUN
SOCIALNÄMNDEN

Vilken effekt har åtgärden?
• För personer med demenssjukdom bidrar en anpassad måltidsmiljö (hem-lik, små grupper, tid för ätande
och möjlighet att själv komponera måltid) i särskilt boende eller dagverksamhet till minskade ätproblem,
förbättrad funktion och ökad livskvalitet, jämfört med om de inte fått åtgärden (konsensus).
• Åtgärden har inga negativa konsekvenser för personer med demenssjuk-dom som får åtgärden
(konsensus).
Det vetenskapliga underlaget bedöms som otillräckligt. Den systematiska översikt som ingår i
granskningen redovisar en osäker effekt av ”familjemål-tid” med möjlighet att själv ta mat ur karotter
(jämfört med fördukad bricka) på deltagande i måltidsrelaterade uppgifter samt adekvat och inadekvat
kommunikation [1]. Likaså redovisar översikten en osäker effekt av bättre ljussättning och maximering av
visuella kontraster vid matbordet på självständighet, konversation, kognition, interaktion vid måltiden,
sittproblem, munhygien, diet, assistans, utmanande beteende och ätproblem.

Vilka studier ingår i granskningen?

I granskningen ingår en systematisk översikt från år 2014, som har undersökt effekten av olika typer av
måltidsinterventioner på beteendeproblem hos personer med demenssjukdom i vårdboendemiljö [1].
Författarna till översikten tog med studier som redovisade ”jämförande data”, och inkluderade utöver
RCT-studier och andra kontrollerade studier, även longitudinella studier utan kontrollgrupp. Samtliga
resultat som redovisas här bygger på data från longitudinella primärstudier utan kontrollgrupp. Resultaten
begränsar sig till effekter av sådana måltidsinterventioner som omfattas av den aktuella fråge-ställningen
och som rör den fysiska måltidsmiljön.
För information om systematiskt inhämtad beprövad erfarenhet, se Konsensusutlåtande nedan.

Saknas någon information i studierna?

Det saknas information för om anpassning av måltidsmiljön kan påverka näringsintag, vikt,
nutritionsstatus och livskvalitet hos personer med demens-sjukdom.
De redovisade resultaten visar effekter hos personer med demens i särskilt boende, men det saknas
information för om interventionerna har effekt hos personer med demens som deltar i dagverksamhet
men bor kvar hemma i eget boende.

Konsensusutlåtande

Socialstyrelsen har samlat in beprövad erfarenhet av åtgärden genom att en konsensuspanel, bestående av
yrkesverksamma personer med erfarenhet av åtgärden, har tagit ställning till följande påståenden:
Påstående: För personer med demenssjukdom bidrar en anpassad måltidsmiljö (hemlik, små grupper, tid
för ätande och möjlighet att själv komponera måltid) i särskilt boende eller dagverksamhet till minskade
ätproblem, för förbättrad funktion och ökad livskalitet, jämfört med om de inte fått åtgärden.
Svar:
Ja: 100procent (45 av 45 deltagare) – konsensus uppnåddes
Nej: 0 procent (0 av 45 deltagare)
Påstående: Åtgärden kan ha negativa konsekvenser för personer med demenssjukdom som får åtgärden.
Svar:
Ja 4 procent (2 av 47 deltagare)
Nej: 96 procent (45 av 47 deltagare) – konsensus uppnåddes.

Postadress
Säters Kommun
Box 300
783 27 Säter

Besöksadress
Rådhuset
Åsgränd 2
Säter

Telefon
0225-55 000 (vxl)

E-postadress
socialnamnden@sater.se
Internetadress
www.sater.se
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Kost- och måltidsrutiner
Bakgrund
Maten och trivsamma måltider har stor betydelse för hälsa och välbefinnande
i alla åldrar. Många äldre har redan bra matvanor och att främjagoda matvanor ger stora
vinster för människors välbefinnande.

Att göra måltiden till en behaglig upplevelse kan påverka omsorgstagaren positivt och
höja livskvaliteten Ett gott näringstillstånd är en viktig förutsättning för att
omsorgstagarna skall må bra, men också för att medicinska behandlingar ska ge bästa
möjliga effekt. Hos de flesta äldre människor minskar energiförbrukningen med
åldern medan behovet av näringsämnen som till exempel protein och vitamin D
ökar. Smak- och luktsinnet kan försämras liksom förmågan att känna törst och
upptaget av näring i tarmen försämras. Eventuella sjukdomar och
funktionsnedsättningar kan påverka behovet av mat och förmågan att äta. Detta gör
att matens egenskaper som smak, konsistens och näringstäthet behöver vara
annorlunda jämfört med när man är yngre.
Generellt gäller att maten skall vara sammansatt så att den tillgodoser både energi
och näringsbehoven. Dessa behov varierar individuellt och med människors ålder.
Mat ska anpassas efter individens behov på energi/ näringsinnehåll, men också efter
vanor och kulturella olikheter.
Det är mycket vanligt med undernäring bland äldre som får stöd av äldreomsorgen
och störst risk löper de som bor i särskilt boende. Arbetet med måltiderna bör därför
fokusera på att förebygga undernäring.
Vid identifierad risk för undernäring hos en omsorgstagare är det ett hälso- och
sjukvårdsansvar enligt HSL (Hälso- och sjukvårdslagen).
Vid utarbetandet av rutinerna har bland annat använts nedanstående länkar
http://www.1177.se/Handboken/
http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2011/2011-9-2
http://www.kunskapsguiden.se/aldre/Sidor/default.aspx
Syfte
Syftet med kost- och måltidsrutinerna är att tydliggöra för all personal som
medverkar i någon del av ”matkedjan”, vad som krävs för att säkra och höja
kvaliteten på kost- och näringsomhändertagandet för omsorgstagarna, så att alla
utifrån sina behov och förutsättningar får sitt kost- och näringsbehov tillgodosett och
en trevlig måltidssituation och därmed ökat välbefinnande.
Mål
Att alla som löper risk för undernäring har fått åtgärder insatta för att motverka
risken och information angående risk och varför man rekomenderar åtgärderna
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Ansvar
Den enskilde personen har primärt eget ansvar för sin näringstillförsel. Kommunen
har ansvar se till för alla att utifrån behov och förutsättningar personerna får sitt mat
och näringsbehov tillgodosett. Nutritions status måste betraktas på samma sätt som
annan medicinsk bedömning och därmed underkastas samma krav på utredning,
diagnos, behandlingsplanering och uppföljning/ dokumentation. Utöver gällande
arbetsbeskrivningar tillkommer följande ansvar.
Social nämnden i Säters Kommun
Ytterst ansvarig för mål och resurser.
Läkare
Läkaren tar ställning till om avmagring eller en pågående viktförlust orsakas av
medicinska faktorer som behöver utredas eller kan motverkas genom specifik
medicinsk behandling. I samråd med övrig personal, rekommenderar läkaren lämplig
nutritionsbehandling.
Verksamhetsområdeschefer
Ansvar att fungera som samordnare av kostrutiner inom sitt ansvarsområde.
Ansvarar för att tillgodose kunskapsbehov hos underställd personal.
Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)
Har det övergripande ansvaret för medicinsk kvalitet och säkerhet inom den
kommunala hälso- och sjukvården.
Omvårdnadsansvarig sjuksköterska (OAS)
• Ansvarar för att erbjuda viktkontroll var tredje månad och följa upp den
• Ansvarar för kontroll av längd och vikt
• Ansvarar för att nutritionsbedömning och nutritionsutredning enligt rutin
genomförs
• Omvårdnadsansvarig sjuksköterska ska identifiera, diagnostisera och
behandla omsorgstagare i riskzonen för att utveckla undernäring samt följa
upp, utvärdera och dokumentera
• Omvårdnadsansvarig sjuksköterska ska samråda och informera
omsorgstagare, eventuell närstående och omsorgspersonal angående
matsituationen
Arbetsterapeut
• Ansvarar för att prova ut lämpliga hjälpmedel för att underlätta ätandet och
därmed bidra till bättre matintag.
Sjukgymnast
• Ansvarar för att förbättra omsorgstagarens sittställning i samband med måltid
och på så sätt gynna matintaget
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Enhetschef
• Ansvarar för att det finns minst ett kostombud per enhet (helst en per
avdelning)
• Ansvar för att kostombud utbildas och kan närvara vid kostombudsträffar/
övriga kostrelaterade utbildningar
• Att omsorgspersonalen har tillgång till årlig utbildning om matens betydelse
för hälsan.
• Möjliggöra för kostombuden att utföra sitt uppdrag
• Ansvara för att omsorgstagarens egna resurser tillvaratas och bibehålls
• Ansvarar för att de omsorgstagare som behöver, får hjälp med att äta
• Ansvara för att nattfastan ej överstiger 11 timmar
• Tillsammans med övrig omsorgspersonal ansvarar för att maten serveras på
ett trevligt och aptitligt sätt
• Tillsammans med omsorgspersonalen se till att måltidsmiljön är lugn och
trivsam.
Omsorgspersonal/kontaktperson
• Ansvarar för att identifiera och rapportera problem/ svårigheter i samband
med ätandet, till enhetschef/ omvårdnadsansvarig sjuksköterska/
arbetsterapeut/ sjukgymnast
• Delta i kostrelaterade utbildningar enligt verksamhetsområdeschefens direktiv
• Ansvar för att temperatur tas på maten i matvagnen eller liknande en dag/
vecka, vid avvikelse kontaktas respektive kök
• Att omsorgstagaren ska tillfrågas om önskemål av dryck, bröd och pålägg
• Att omsorgstagaren serveras rätt kost och med rätt konsistens
• Att omsorgstagaren skall erbjudas en frukt per dag
• En lättläst, tydlig och synlig matsedel skall finnas anslagen på utsedd plats, för
omsorgstagare, personal och närstående
• Nattfastan får ej överskrida 11 timmar
• Omsorgstagaren ska beredas möjlighet att äta själv och få avnjuta måltiden i
en lugn och trivsam miljö
• Omsorgstagaren har möjlighet att använda sina förskrivna hjälpmedel för mat
och vätskeintag
• Omsorgstagaren skall ha en bra sittställning under måltiden
• Omsorgstagare som inte själv kan äta/ dricka ska få hjälp med det de inte
klarar av
Kostombud
• Ska närvara vid kostmöten och kostråd samt informera sina medarbetare
• Tillsammans med övrig omsorgspersonal ansvarar för att maten serveras på
ett trevligt och aptitligt sätt.
• Omsorgstagarens egna resurser tillvaratas och bibehålls de omsorgstagare
som behöver, får hjälp med att äta
• Hjälpa till att planera så nattfastan ej överstiger 11 timmar
3 (11)
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Kostchef
• Ansvarar för matsedelns utformning och produktion av kvalitetssäker mat.
Därtill att matens näringsinnehåll motsvarar ESS-gruppens (expertgruppen
för samordning av sjukhuskoster) rekommendationer
• Ansvar att följa produktansvarslagen samt uppföljning och utvärdering av
tillagad mat
• Ansvar för utbildning gällande kökspersonal
• Kan erbjuda utbildning till omsorgspersonal efter samråd med
verksamhetsområdeschefer
• Ansvara för att sammankalla till kostråd 1 gånger per år
Kökspersonal (anställda av kostförvaltningen)
• Tillhandahåller kvalitetssäker kost enligt beställning.

Samverkan
Kostråd:
Kökspersonal, kostombud, enhetschef, omvårdnadsansvarig sjuksköterska samt ev.
omsorgstagare på respektive enhet ska träffas två gånger/ år för att ta fram
synpunkter.
• Sammankallande till detta är respektive enhetschef.
• Minnesanteckningar skall föras.
Kostmöte:
Ett forum för att stimulera nutritionsarbetet och ge en förståelse för varandras
yrkesroller och arbetsuppgifter. Träffarna ska ske en gång/ år, onsdag vecka 11 kl.
14.00.
I gruppen ingår kostombud (Fågelsången 2, Enbackagården 2, Skedvigården 1 och
Korttids 1), kostchef, verksamhetsområdeschef för SÄBO, enhetschefer från SÄBO,
nutritionssjuksköterska, enhetschef inom kök och MAS.
• Sammankallande är kostchefen.
• Minnesanteckningar skall föras.
Arbetsplatsträff/ Nutritionsmöte:
Nutritionsmöte blir en del av avdelningens arbetsplatsträff där enhetschef,
omvårdnadsansvarig sjuksköterska, kostombud och omsorgspersonal kontinuerligt
diskuterar och utvecklar omsorgstagarnas mat och näringsbehov.
• Sammankallande är enhetschefen.
• Minnesanteckningar skall föras.
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Måltidssituationen
Måltidsmiljön och maten som värde för äldre kan inte nog överskattas. Matvanor har
starka kulturella samband. Måltidernas betydelse som fasta punkter i vardagen ökar
ofta när andra aktiviteter avtar. Måltidsmiljön har stor betydelse för aptiten och bör
bestå av lugn och ro. Duka vackert och se till att måltiderna blir trivsamma. Maten
ska se aptitlig ut och dofta gott, omsorgstagaren ska ha möjlighet att tvätta/”sprita”
händerna före maten.
Måltidsmiljön ska vara individuellt anpassad. För några omsorgstagare passar det att
äta gemensamt och för andra är det bäst att äta sin måltid i lägenheten. Varje
omsorgstagares individuella resurser ska tillvaratas.
Om omsorgstagaren har någon form av synnedsättning eller synbortfall måste den
som serverar maten ange vad som ligger på tallriken och var maten ligger. Använd
angivelser enligt klockan för att beskriva var på tallriken de olika livsmedlen finns.
Porslinstallrik, glas och bestick ska användas. Servett och eventuella hjälpmedel för
att äta med ska finnas tillgängliga. Smör och bröd skall finnas på bordet. Om möjligt
läggs maten upp i karotter. Drycker serveras i samband med måltiden, light drycker
endast till diabetiker.
Goda matvanor kan ha positiv inverkan på äldre personers hälsa. Många äldre har
liten aptit och behöver äta ofta för att få i sig tillräckligt med energi och
näringsämnen. För att främja ökad aptit bör äldre personer ha inflytande över sin
måltidssituation – vad, när, hur och med vem de äter, så man känner att man har
inflytnande och känner delaktighet som bidrar till känsla av självständighet,
meningsfullhet och ökad livskvalitet..
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Måltidsordning och lämplig energifördelning
Måltiderna ska vara näringsberäknade och fördelas jämt över dagen, tre
huvudmåltider och två till tre mellanmål. Måltidernas fördelning har betydelse för
omsorgstagarens möjlighet att tillgodose sitt behov av energi och näring.
Tiden mellan den sista måltiden på kvällen och nästa dags första mål, nattfastan, får
inte överstiga 11 timmar. Vid längre perioder kan ett lågt blodsocker göra ppersonen
trött och slö, vilket gör att man har svårt att vakna.Vid behov ska extra mellanmål
kunna serveras oavsett tid på dygnet. För en äldre människa som har dålig aptit kan
mellanmål vara en lösning. Detta innebär att mellanmålen bör vara energi- och
näringsrika.
Måltid
Frukost
Mellanmål
Lunch
Mellanmål
Middag
Kvällsmål

Energifördelning
Tider
(%)
07.00-08.30 15-20
09.30-10.30 10-15
11.00-13.00 20-25
14.00-15.00 10-15
17.00-18.30 20-25
20.00-21.00 10-20

Kcal
320-430
210-320
430-540
210-320
430-540
210-430

Matsedeln
Matsedel är näringsberäknad och motsvarar ESS-gruppens (expertgruppen för
samordning av sjukhuskoster) rekommendationer gällande A-kost som innebär ökad
näringstäthet i en mindre portion.
En lättläst matsedel ska finnas anslagen på en synlig plats så att omsorgstagare,
närstående och personal får veta vilken maträtt som serveras.
Frukost och mellanmål
Lunch och middag täcker 50% av energibehovet, därför ska frukost och mellanmål
täcka resterade 50% av energibehovet.
Patient med nedsatt aptit har oftare lättare att äta fler och mindre måltider.
Frukost bör innehålla 320-430 kcal och kan bestående av mjölkprodukter, mussli,
gröt, välling, smörgås med pålägg, ägg, jucie, frukt, kaffe eller te
Mellanmål minst 2 gånger dagligen med ca 210-320 kcal och kan bestå av dryck,
smörgås, frukt, glass, kräm, ostkaka, fruksallad, bärsmoothie, ost och oliver, buljong
med kex, ägg och sill eller paj.
Kvällsmålet bör innehålla 210-430 kcal och kan bestå av varm dryck, smörgås ,
frukt, yoghurt eller liknande.
Minst en frukt ska serveras varje dag.
Stöd vid måltiden
Tillräcklig tid måste avsättas för hjälp att äta, stress minskar aptiten. Det är viktigt att
antalet personer som hjälper till vid måltiden begränsas. Måltiden får aldrig bli en
rutin.
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Kost
Om omsorgstagaren inte äter upp sin portion är det viktigt att ta reda på varför och i
samråd med omvårdnadsansvarig sjuksköterska förändra måltiden. Se kapitel 14
Förebyggande kvalitetsarbete undernäring, munhälsa
Svenska näringsrekomendationer säger att kosten för friska vuxna ska innehålla
mycket frukt, bär, rotfrukter och grönsaker, fisk och fiberrika livsmedel. Det är bra
om kosten innehåller mindre av mättat fett, transfett, salt, tillsatt socker samt mat
med högt energivärde och lite näring.
Bordssmör och rikligt med pålägg på bröd ska eftersträvas. Extra fett tillsatt i mat är
också en lösning vid risk för undernäring. För att eftersträva en bättre
fettsammansättning så används olja. Extra protein är lätt att uppfylla genom kött,
fisk, ägg och mjölkprodukter Rikligt med sås ska serveras till maten.
Överätande är ett problem. Det kan ibland relateras direkt till en diagnos och/ eller
vara ett symtom på rädsla, ångest eller ensamhet.
Kosttyper vid olika sjukdomstillstånd
Äldre med speciella behov ska få det tillgodosett genom individuellt anpassad mat
relaterad till sjukdom och dylikt (se Näring för god vård och omsorg).
Specialkost
Specialkost ska ges efter individuell medicinsk bedömning och ordination och ingå
som en behandlingsform. Sjukdom kan medföra svårigheter i form av att ta upp och
tillgodogöra sig näring. Viktigt vid tarmskada,njursvikt och olika intoleranser bland
annat. För de omsorgstagare som av religiösa eller kulturella skäl inte kan äta den mat
som serveras ska annan kost erbjudas.
Energi och proteinrik kost
Om omsorgstagaren har dålig aptit och därför endast orkar äta små portioner är det
lämpligt att energi och näringsberika maten. Man kan skilja på naturlig berikning
(smör, grädde, standardmjölk och feta pålägg) samt berikningspulver och de behöver
oftast kompletteras av varandra. Berikningspulver används i matlagningen, eller
blandas i färdig mat före servering, för att göra maten mer energi och näringstät.
Berikningspulver bekostas av enheten och beställs från köket.
Energibehov – Lathund
Basalmetabolism
Sängliggande
Uppegående
Återuppbyggnadsfas

(BMR)
BMR + 25%
BMR + 50%
BMR + 80%

20 kcal
25 kcal
30 kcal
40 kcal
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Genomsnittligt energibehov per kg kroppsvikt och dygn
Ex: Märta väger 60kg, för att täcka sitt basala behov behövs 60 × 20 kcal = 1200
kcal.
Märta är uppegående och behöver därför cirka 1200 kcal + 600 kcal (50 %) = 1800
kcal
proteinbehovet hos frisk person beräknas till 0,75-0,8 gram/kg kroppsvikt och dygn.
Sjuka personer har ofta ett ökat behov till 1,0-1,5 gram/kg och dygn.
Konsistensen
När omsorgstagaren har besvär från tänder, munhåla, svalg och/eller matstrupe kan
mat med annan konsistens behövas serveras. De konsistenser som brukar bli aktuella
är hackat eller grovmalet, timbal (paté), gelékost och tjock- eller tunnflytande kost.
Maten ska vara i den konsistens att den kan bearbetas i munnen med så liten risk
som möjligt att svälja fel.
Vätskerekommendation
Vätskebehovet för en person uppgår schablonmässigt till cirka 30 ml per kg
kroppsvikt/dygn. Speciella skäl kan dock medföra ökat/minskat vätskeintag.
Rekommendation ska ske efter individuell medicinsk/omvårdnadsbedömning. Flera
olika typer av drycker bör erbjudas omsorgstagarna.

Kosttillägg – näringsdryck
När den berikade maten inte räcker för att täcka behoven kan näringspreparat vara
ett viktigt komplement. Flytande kosttillägg ska aldrig ges rutinmässigt. Dryckerna är
näringstäta och innehåller bra tillskott med vitaminer och mineraler. Näringsdrycker
kan vara hemlagade av milkshake typ eller industritillverkade. Om omsorgstagaren
har svårt att äta vanliga livsmedel till mellanmål kan näringsdrycker serveras som
kosttillägg. Näringsdrycker ersätter inte måltiderna.
Hemlagade näringsdrycker alternativt industritillverkade näringsdrycker som kan
ordineras av sjuksköterska som beställer dem och kostnaden debiteras enheten.

Enteral Näringstillförsel (Sondnäring)
Enteral nutrition, dvs. näring som tillförs via sond till mag- tarmkanalen, ordineras av
läkare då omsorgstagaren inte kan tillgodose sitt energi- och näringsbehov med hjälp
av mat, dryck och eventuellt kosttillägg.
Smakupplevelsen är viktig för omsorgstagaren även när näringen intas via sond. Ett
sätt att tillfredsställa det behovet kan vara att omsorgstagaren smakar på något som
han/ hon längtar efter även om det måste spottas ut.
Vid all användning av enteralt näringsdropp behövs ett aggregat. I sondnäringar finns
risk för bakterietillväxt. Av den anledningen ska hängtiden för öppna system
begränsas till fyra timmar. Sondnäringen skall vara rumstempererad. Kontrollera
alltid sondläget innan sondmatningen.
Sondaggregaten beställs av betalas via HSL-kontot.
Beställning av sondnäring kan endast göras av sjuksköterska, enheten debiteras.
Ett avtal finns angående nutritionsprodukter.
8 (11)
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Munvård
För att tillgodogöra sig maten på rätt sätt och för att öka aptiten är regelbunden
munhygien av stor betydelse. Många av de läkemedel som äldre ordinerats har
muntorrhet som biverkan och ger en ökad risk för att slemhinnorna i munnen blir
skörare. Vid nedsatt allmäntillstånd föreligger också stor risk för svampinfektioner.
Munhälsobedömning med hjälp av bedömningsinstrumentet ROAG ska genomföras
2 gånger/år(se kap. 14)
Tandproteser och deras passform måste vara föremål för regelbundet återkommande
kontroller. Omsorgstagare som har besvär från munhålan skall bedömas av
tandvårdspersonal.
Vid sondmatning behövs kontinuerlig beröring av munnens slemhinnor för att hålla
dem friska, öka genomblödningen och stimulera känseln

Ätstödjande åtgärder
De syftar till att underlätta och stödja patienter att uppnå en bra matsituation för att
kunna äta, känna värdighet och välbefinnande. Åtgärderna kan vara hjälp med
matning, äthjälpmedel, assistans eller tillsyn vid måltiden. Sittställningen under
måltiden är viktig för att underlätta tuggning och sväljning.

Personalhygien
Enligt Livsmedelsverket ska den som hanterar livsmedel tvätta/ desinfektera
händerna omedelbart före arbetets början och efter varje toalettbesök samt efter
rökning. Vid arbete med livsmedel skall särskilda kläder användas.
Livsmedel får inte beröras mer än nödvändigt för arbetet. Lämpliga verktyg skall
användas om så kan ske.
Smycken och armbandsur får inte bäras så att de vid livsmedelshantering kan komma
i beröring med oförpackade livsmedel eller utgör en livsmedelshygienisk risk.
Naglar ska vara kortklippta och rena och utan färgat nagellack. Om man har plåster
på händerna skall engångshandskar användas.
Efter utlandsresa ska provtagning ske om personal hanterar oförpackade livsmedel i
någon form t.ex. tillagning, servering och matning av omsorgstagare enligt nedan :
1. Personal som har pågående diarrè
• avföringsprov
• sjukskrivning
återgå till arbete vid symtomfrihet. I avvaktan på provsvar ej delta i mathanteringen
men för övrigt arbeta som vanligt
2. Personal som har haft diarrè
• avföringsprov
• sjukskrivning
i avvaktan på provsvar ej delta i mathanteringen men för övrigt arbeta som vanligt
Personal som har varit helt fri från tarmsymtom
Får arbeta som vanligt
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Personal som har diarré, kräkningar eller infekterade sår skall inte arbete med
oförpackade livsmedel. Detta för att minska risken för spridning av
mikroorganismer.

Egenkontrollprogram
Statens livsmedelsverk har tydliggjort ansvar för egenkontroll samt vad som ska
redovisas och dokumenteras. Miljöförvaltningen har tillsyn över samtliga
livsmedelslokaler och har fastställt egenkontrollprogrammen.

Rutiner för OAS gällande nutritionsbedömning och
nutritionsutredning
Riskbedömning
Alla omsorgstagare skall i den kommunala omsorgen erbjudas en riskbedömning
med hjälp av MNA (Mini Nutritional Assessment) Metoden består av ett
frågeformulär av nutritionsrelaterad karaktär där punkter som bland annat BMI, matoch vätskeintag, viktförlust och fysisk rörlighet ingår samt en bedömning av
munhålan enligt ROAG (Revised Oral Assessement Guide).
Vikt
Kroppsvikt ska kontrolleras var tredje månad på morgonen innan frukost om inte
det finns risk för undernäring på särskilt boende, då ska kroppsvikten kontrolleras
varje månad. Vikterna dokumenteras i patientjournalen. I ordinärt boende
kontrolleras vikt efter ordination.
Ofrivillig viktförlust
Vid en ofrivillig viktförlust på mer än 5% de senaste 3 månaderna eller mer än 10%
det senaste halvåret ansvarar den omvårdnadsansvariga sjuksköterskan för att en
nutritionsutredning görs och hälsoplan upprättas.
Förlorad vikt (kg)
---------------------- × 100 = viktförlusten i procent
Tidigare vikt (kg
Bedömning av ätandet enl. Westergren
En bedömning av hur patienten skulle klara av att äta utan hjälpmedel/ assistans/
kompensation. Intagande av mat, sväljning och energi/ ork bedöms. Blankett
Beräkna energibehovet
Registrera mat- och vätskeintag under minst tre dygn och beräkna energiintaget.
Gör en hälsoplan i journalen
Omvårdnadsplanen ska ge en tydlig bild av omsorgstagarens nutritionsproblem.
Dokumentera problem, sätt upp mål och beskriv åtgärderna för att nå målen. Gör
om möjligt en omvårdnads/ rehab. plan tillsammans med omsorgstagaren och gärna
även i samråd med närstående.
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Informera
Omsorgstagare vars energi- och näringsproblem har uppmärksammats ska få både
muntlig och skriftlig information om åtgärder. Med omsorgstagarens medgivande ska
även närstående eller andra personer som hjälper till informeras.
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Dnr KS2017/0274

Svar på medborgarförslag om upprustning av industrihistorisk klenod Yxhammaren
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Uppdra till samhällsbyggnadsnämnden genomföra upprustning av Yxhammaren enligt framtaget förslag till åtgärder.
2. Medborgarförslaget är bifallet.
Ärendebeskrivning
Ett medborgarförslag om upprustning av industrihistorisk klenod Yxhammaren lämnades in till kommunfullmäktiges sammanträde 2017-09-21 av Bengt-Åke Johansson,
Säter.
Medborgarnas förslag:
”Säters kommun bör genast vidtaga åtgärder så att Yxhammaren bevaras till eftervärlden och förses med information om gamla tiders yxtillverkning i Säter.”
Ärendet:
På uppdrag av samhällsbyggnadsnämnden har fastighetsenheten i samråd med kulturförvaltningen tagit fram ett förslag till åtgärder för upprustning av Yxhammaren.
Till åtgärdsplanen finns en uppskattad kostnadskalkyl.
___________

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Tjänsteutlåtande

SÄTERS KOMMUN

Datum
2018-03-05

Diarienummer
Dnr KS2018/0274

Svar på medborgarförslag om upprustning av industrihistorisk
klenod Yxhammaren
Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige besluta
1. Uppdra till samhällsbyggnadsnämnden genomföra upprustning av
Yxhammaren enligt framtaget förslag till åtgärder.
2. Medborgarförslaget är bifallet.
Ärendebeskrivning
Ett medborgarförslag om upprustning av industrihistorisk klenod
Yxhammaren lämnades in till kommunfullmäktiges sammanträde 2017-09-21
av Bengt-Åke Johansson, Säter.
Medborgarnas förslag:
”Säters kommun bör genast vidtaga åtgärder så att Yxhammaren bevaras till
eftervärlden och förses med information om gamla tiders yxtillverkning i
Säter.”
Ärendet:
På uppdrag av samhällsbyggnadsnämnden har fastighetsenheten i samråd med
kulturförvaltningen tagit fram ett förslag till åtgärder för upprustning av
Yxhammaren. Till åtgärdsplanen finns en uppskattad kostnadskalkyl.

Handläggare

Postadress
Säters Kommun
Box 300
783 27 Säter

Förvaltningschef

Besöksadress
Rådhuset
Åsgränd 2
Säter

Telefon
0225-55 000 (vxl)

E-postadress
nämnd@sater.se
Internetadress
www.sater.se
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Tjänsteutlåtande

Datum
2018-03-01

Upprustning av industrihistorisk klenod –
Yxhammaren.
Förslag till åtgärder med uppskattad kostnad
- Transport av Yxhammaren till gatuförrådets lokaler – 2.000:- Demontering av metalldelar/beslag - Integrationsgrp
- Borttagning av rötskadat trä - Integrationsgrp
- Rengöring (ev blästring) av metalldelar/beslag – 7.000:- (vid blästring)
- Målning av metalldelar/beslag – 8.000:- (vid utförande gm entreprenör)
- Montering av ny stock till hammaren (lärkstock, finns i lager) – 20.000:(entreprenör)
- Återmontering metalldelar/beslag - Integrationsgrp
- Tjärning av trädetaljer (tjära finns i lager) - Integrationsgrp
- Återtransport o uppställning vid Yxfabriken – 2.000:- Oförutsett 20%
Svårt att uppskatta kostnader då ärendet är unikt, därav oförutsett 20%.
Arbetet ska i möjligaste mån utföras av integrationsgruppen med arbetsledning av
Glenn Lingman. Gert Kyed har förklarat sig villig att bistå gruppen med
handledning. Där annan kompetens krävs kommer entreprenörer att anlitas.
Arbetet planeras att påbörjas under våren o beräknas ta ca en månad.
Samråd har skett med kulturförvaltningen som tillstyrker förslaget.

Per Wallnor
Projektledare

Postadress
Säters Kommun
Box 300
783 27 Säter

Besöksadress
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Västra Långgatan 12
Säter

Telefon
0225-55 000 (vxl)
Fax
0225-516 65

E-postadress
sbn@sater.se
Internetadress
www.sater.se
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Medborgarförslag ang. upprustning av industrihistorisk klenod Yxhammare

Under gångna Nostalgidagarna med cruising i Säter hade jag Nostalgi klubbens uppdrag att
genom Turiståget guida runt Säter. 2 fullbelagda tåg vittnade om stort intresse för Säter och
dess historia.
En onödig olustkänsla uppstår när man passerar gamla Yxfabriken och skall berätta om
Yxfabriken och dess tillverkning och som arbetsplats för många Säterbor. (Nuvarande
Filmmuseet och Må bättre lokaler.)
I södra delen av fastigheten finns den gamla Yxhammaren uppställd. Yxhammaren som
säkert varit del i tillverkningen av de yxor från Yxfabriken i Säter som bl.a. finns på Skansen
och Tekniska museet i Stockholm med inskrift ”Säter banco/Säters Yxfabrik”.
Denna viktiga och unika industriprodukt håller på och vittrar sönder.
En mycket dålig reklam för Säter och dess marknadsföring och ansikte utåt.
Säters kommun bör snarast vidtaga åtgärder så att Yxhammaren bevaras till eftervärlden och
förses med information om gamla tiders yxtillverkning i Säter.

Säter den 12 augusti 2017

Bengt Åke Skötten Johansson
070-3284095

SÄTERS KOMMUN
Kulturnämnden
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Blad

2017-11-09

6

Kn § 96

Dnr KN2017/0070

Remiss, medborgarförslag upprustning av industrihistorisk klenod yxhammaren
Beslut
Kulturnämnden beslutar att ge kulturchefen i uppdrag att hantera ärendet.
Kulturnämndens ärendehantering
Kulturförvaltningen utreder vem som äger yxhammaren och beroende på
ägarförhållandet kommer kulturförvaltningen i samverkan med
samhällsbyggnadsförvaltningen ta fram förslag på fortsatt hantering, och ev
renovering.
Bakgrund
Ett medborgarförslag om upprustning av industrihistorisk klenod Yxhammaren lämnades in till kommunfullmäktiges sammanträde 2017-09-21 av Bengt-Åke Johansson,
Säter.
Kommunfullmäktige beslutade hänskjuta medborgarförslaget till kommunstyrelsen
för beredning. Yttrandet ska ha inkommit till kanslienheten senast 8 mars 2018
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade att remittera förslaget enligt Au § 211
Dnr KS2017/0274 till kulturnämnden att i samråd med samhällsbyggnadsnämnden
yttra sig över förslaget.
Medborgarnas förslag:
”Säters kommun bör genast vidtaga åtgärder så att Yxhammaren bevaras till eftervärlden och förses med information om gamla tiders yxtillverkning i Säter.”

__________

Delges kommunstyrelsen
Delges samhällsbyggnadsnämnden

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS2017/0282

Svar på medborgarförslag om aktivitetspark på Prästgärdet i Säter
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget i och
med nedanstående yttrande är besvarat.
Ärendebeskrivning:
Ett medborgarförslag om aktivitetspark på Prästgärdet i Säter lämnades in till kommunfullmäktiges sammanträde 2017-09-21 av Anders Burell, Säter.
Medborgarnas förslag:
” Vi vill föreslå att en aktivitetspark anläggs på Prästgärdet i Säter i syfte att skapa en
mötesplats för alla ådrar, kulturer samt göra Säter ännu mer attraktivt.”
Yttrande:
Samhällsbyggnadsnämnden har lämnat följande yttrande och anser medborgarförslaget därmed är besvarat:
”Förvaltningen framhåller vikten av att utreda hur Prästgärdet i framtiden skall användas. I den nuvarande fördjupade översiktsplanen för Säter är markanvändningen
för området Prästgärdet avsatt för fritidsanläggningar. I dagsläget pågår det ett arbete
med att ta fram en ny fördjupad översiktsplan för Säters tätort, arbetet med den fördjupade översiktsplanen förväntas pågå under 2018-2019. I den planen kommer att
föreslås hur vi i framtiden kan utveckla området Prästgärdet. I arbetet med den planen så föreslås att medborgarförslaget beaktas. Därför kan man i dagsläget inte ta
ställning till huruvida en aktivitetspark ska anläggas på Prästgärdet.”
__________

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr: SBN2017/0938

Medborgarförslag om aktivitetspark på Prästgärdet i Säter
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
1. Yttra sig enligt nedan.
2. Medborgarförslaget är besvarat.
Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag om aktivitetspark på Prästgärdet i Säter lämnades in till Kommunstyrelsen 2017-08-24 av Anders Burell med familj och vänner. I förslagsställarnas
skrivelse föreslås att en aktivitetspark anläggs på Prästgärdet i Säter i syfte att skapa
en mötesplats för alla. Där delar av parken ska vara anpassad för aktiviteter och
andra delar anläggas som en vacker öppen yta med grusgångar, parkbänkar, klippa
gräsmattor och inslag av planteringar.
Yttrande
Förvaltningen framhåller vikten av att utreda hur Prästgärdet i framtiden skall användas. I den nuvarande fördjupade översiktsplanen för Säter är markanvändningen för
området Prästgärdet avsatt för fritidsanläggningar. I dagsläget pågår det ett arbete
med att ta fram en ny fördjupad översiktsplan för Säters tätort, arbetet med den fördjupade översiktsplanen förväntas pågå under 2018-2019. I den planen kommer att
föreslås hur vi i framtiden kan utveckla området Prästgärdet. I arbetet med den planen så föreslås att medborgarförslaget beaktas. Därför kan man i dagsläget inte ta
ställning till huruvida en aktivitetspark ska anläggas på Prästgärdet.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag inlämnat till Kommunfullmäktige 2017-09-21.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har remitterat förslaget till samhällsbyggnadsnämnden för yttrande 2017-10-17 Au § 212.
Bakgrund och ärendebeskrivning
Medborgaren föreslår att en aktivitetspark anläggs på Prästgärdet i Säter i syfte att
skapa en mötesplats för alla åldrar, kulturer samt göra Säter ännu mer attraktivt. Delar av parken skulle kunna vara anpassad för aktiviteter, andra delar anläggas som en
vacker öppen yta med grusgångar, parkbänkar, klippa gräsmattor och enklare inslag
av planteringar som inte skymmer sikten mot sjön.
Exempel på vad som föreslås/önskas är:
Parkbelysning, klippta gräsytor och grusgångar, parkbänkar, boulebana, lekplats, allaktivitetsplan och skatepark.
forts
Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Sbn § 26 forts
Medborgaren framhåller att Säter är mycket trevligt och mysigt samt har en stor fördel av att ligga nära sjön Ljustern. Genom att anlägga en park på Prästgärdet skulle
centrum kunna knytas ihop med Ljustern på ett fint sätt. Med genomtänkt utformning skulle Prästgärdet även kunna fungera för att ställa upp scener och där igenom
skapas möjlighet till kulturarrangemang så som konserter och mindre festivaler.
__________

Yttrandet skall skickas till
Kommunstyrelsen

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Tjänsteskrivelse

Datum
2017-12-05

Diarienummer
SBN2017/0938

Medborgarförslag om aktivitetspark på Prästgärdet i Säter
Förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar:
- Yttra sig enligt nedan.
Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag om aktivitetspark på Prästgärdet i Säter lämnades in till Kommunstyrelsen 2017-08-24
av Anders Burell med familj och vänner. I förslagsställarnas skrivelse föreslås att en aktivitetspark anläggs på
Prästgärdet i Säter i syfte att skapa en mötesplats för alla. Där delar av parken ska vara anpassad för aktiviteter
och andra delar anläggas som en vacker öppen yta med grusgångar, parkbänkar, klippa gräsmattor och inslag
av planteringar.
Yttrande
Förvaltningen framhåller vikten av att utreda hur Prästgärdet i framtiden skall användas. I den nuvarande
fördjupade översiktsplanen för Säter är markanvändningen för området Prästgärdet avsatt för
fritidsanläggningar. I dagsläget pågår det ett arbete med att ta fram en ny fördjupad översiktsplan för Säters
tätort. I den planen kommer att föreslås hur vi i framtiden kan utveckla området Prästgärdet. I arbetet med
den planen så föreslås att medborgarförslaget beaktas. Därför kan man i dagsläget inte ta ställning till
huruvida en aktivitetspark ska anläggas på Prästgärdet.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag inlämnat till Kommunfullmäktige 2017-09-21.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har remitterat förslaget till samhällsbyggnadsnämnden för yttrande 2017-1017 Au § 212.
Bakgrund och ärendebeskrivning
Medborgaren föreslår att en aktivitetspark anläggs på Prästgärdet i Säter i syfte att skapa en mötesplats för alla
åldrar, kulturer samt göra Säter ännu mer attraktivt. Delar av parken skulle kunna vara anpassad för
aktiviteter, andra delar anläggas som en vacker öppen yta med grusgångar, parkbänkar, klippa gräsmattor och
enklare inslag av planteringar som inte skymmer sikten mot sjön.
Exempel på vad som föreslås/önskas är:
• Parkbelysning, klippta gräsytor och grusgångar, parkbänkar, boulebana, lekplats, allaktivitetsplan och
skatepark.
Medborgaren framhåller att Säter är mycket trevligt och mysigt samt har en stor fördel av att ligga nära sjön
Ljustern. Genom att anlägga en park på Prästgärdet skulle centrum kunna knytas ihop med Ljustern på ett
fint sätt. Med genomtänkt utformning skulle Prästgärdet även kunna fungera för att ställa upp scener och där
igenom skapas möjlighet till kulturarrangemang så som konserter och mindre festivaler.
Yttrandet skall skickas till
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Nima Khaledian
Fritidssamordnare
Postadress
Säters Kommun
Box 300
783 27 Säter

Torbjörn Orr
Fritidssamordnare
Besöksadress
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Västra Långgatan 12
Säter

Telefon
0225-55 000 (vxl)
Fax
0225-516 65

E-postadress
sbn@sater.se
Internetadress
www.sater.se
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Dnr KS2017/0271

Svar på medborgarförslag om en skatepark
Beslut
Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att medborgarförslaget i och
med nedanstående yttrande är besvarat.
Ärendebeskrivning:
Ett medborgarförslag om en skatepark i Säter lämnades in till kommunfullmäktiges
sammanträde 2017-09-21 av Maria Wester, Säter.
Medborgarnas förslag:
” Säters kommun kostar på våra barn och ungdomar något. En skatepark likt den
som de har i Avesta eller Falun är mitt förslag”
Yttrande:
Samhällsbyggnadsnämnden har lämnat följande yttrande och anser därmed att medborgarförslaget är besvarat:
”På den mark där medborgaren föreslår att skateparken kan ligga finns planer på att
detaljplanera för bostäder. I dagsläget finns inga planer eller investeringsmedel för
anläggande av en skatepark. I förvaltningens investeringsbudget för år 2020 finns investeringsmedel avsatta för att anlägga en multiarena i Säters tätort där spontanidrott
kan utövas. Därför behöver frågan hänskjutas till budgetberedningen 2020-2021.
I dagsläget pågår det ett arbete med att ta fram en ny fördjupad översiktsplan för Säters tätort, arbetet med den fördjupade översiktsplanen förväntas pågå under 20182019.
I övrigt ställer sig samhällsbyggnadsnämnden sig positiva till aktivitetsytor för barn
och ungdomar.”
Yrkande
Jenny Nordahl (SD) yrkar avslag till medborgarförslaget.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag att medborgarförslaget är besvarat.
Proposition
Ordförande ställer proposition på yrkandet varvid han finner att kommunstyrelsen
beslutat enligt kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag att medborgarförslaget är besvarat.
___________

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr: SBN2017/0976

Medborgarförslag om en skatepark
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar:
1. Yttra sig enligt nedan.
2. Medborgarförslaget är besvarat.
Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag om en skatepark i Säter lämnades in till kommunfullmäktiges
sammanträde 2017-09-21 av Maria Wester. I förslagsställarnas skrivelse föreslås att
en skatepark anläggs i Säter, likt de som finns i Avesta och Falun. Syftet är att skulle
gynna många i ett brett åldersspann och framförallt våra ungdomars hälsa.
Yttrande
På den mark där medborgaren föreslår att skateparken kan ligga finns planer på att
detaljplanera för bostäder. I dagsläget finns inga planer eller investeringsmedel för
anläggande av en skatepark. I förvaltningens investeringsbudget för år 2020 finns investeringsmedel avsatta för att anlägga en multiarena i Säters tätort där spontanidrott
kan utövas. Därför behöver frågan hänskjutas till budgetberedningen 2020-2021.
I dagsläget pågår det ett arbete med att ta fram en ny fördjupad översiktsplan för Säters tätort, arbetet med den fördjupade översiktsplanen förväntas pågå under 20182019.
I övrigt ställer sig Samhällsbyggnadsnämnden sig positiva till aktivitetsytor för barn
och ungdomar.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag inlämnat till Kommunfullmäktige 2017-09-21.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har remitterat förslaget till samhällsbyggnadsnämnden för yttrande 2017-10-17 Au § 213.
Bakgrund och ärendebeskrivning
Medborgaren förslår att en skatepark liknande de som är byggda i Avesta och Falun
skall byggas i Säter.
Detta skulle gynna många i brett åldersspann och även våra ungdomars hälsa. En
skatepark skulle vara något mer bestående och mera hållbart än den nuvarande rampen vid gruvplanen i Säter. Lämplig plats skulle kunna vara vid sågen, gräsängen nedanför området Burhagen. I anslutning till skateparken skulle man även kunna anlägga en lekpark och även ett utegym. På så sätt får man möjligheter att samla hela
familjens intressen på samma ställe.
_________
Yttrandet skall skickas till
Kommunstyrelsen
Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS2018/0125

Nytt medborgarförslag om belysning mellan Willys och Sågen

Ärendebeskrivning:
Ett medborgarförslag om belysning mellan Willys och Sågen lämnas in till kommunfullmäktiges sammanträde 2018-04-26 av Dan Ericson.
Medborgarens förslag
”Vi har en fin promenadslinga mellan Willys och Sågen Mitt förslag är då att kommunen i sommar sätter upp belysning efter stigen, det skulle bli en utsmyckning, med
ljus mellan träden, en inbjudan att promenera där och hundägarna skulle se att ta upp
dt hundarna lämnar efter sig.”

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

43

SÄTERS KOMMUN
Kommunfullmäktige

Kf §

44

KALLELSE

Sammanträdesdatum

2018-04-26

Blad

9

Dnr KS2018/0155

Nytt medborgarförslag om gräsklippning som tjänst
Ärendebeskrivning:
Ett medborgarförslag om gräsklippning som tjänst lämnas in till kommunfullmäktiges sammanträde 2018-04-26 av Siv Vornanen.
Medborgarens förslag
”Då Säters kommun har tjänster som snöskottning på vintern, skulle jag vilja att gräsklippning på sommaren skulle vara väldigt bra. Alltså gräsklippning vill jag att kommunen ska ha som förslag.”

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS2017/0324

Svar på motion om att införa arbetstidsförkortning för anställda inom
omsorgen
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att inte införa en försöksverksamhet med arbetstidsförkortning för anställda inom omsorgen därmed anses
motionen avslagen.
Förvaltningens ståndpunkt
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att inte införa en arbetstidsförkortning.
Förvaltningens ställningstagande grundar sig på tidigare studier av olika forskningsprojekt där heltidsanställda inom offentlig sektor såsom vård, skola och omsorg har
fått sin arbetstid minskat med 25 % med bibehållen lön. Projekttiden har varat upp
till 18 månader.
Projektresultat från de olika projekten.
Positivt:
• Folk upplevde mindre stress och oro samt bättre sömn och sömnlängd.
• Ger tydliga effekter på upplevd hälsa (värk, trötthet, sömn, stämningsläge)
och social funktionsförmåga (familj, vänner etc.)
• Kortare arbetstid kan göra att medarbetarna blir mer effektiva och pigga, vilket borde påverka sjukskrivningarna på sikt.
• Vilket också minskar riskerna för olyckor och tjänstefel.
Negativt:
• Det finns inget stöd för en förbättrad fysiologisk hälsa (minskat blodtryck eller färre sjukskrivningar). Effekterna på sjukskrivning syns först på längre
sikt, i slutet på arbetslivet.
• Den minskade stressen och tröttheten kan leda till minskade sjuklönekostnader över tid men för att det ska kunna mätas krävs studier på längre tid.
• Ökade kostnader för arbetsgivaren. En förutsättning för att kortare arbetstid
ska ge positiva effekter är att det anställs mer personal. Arbetsbördan får inte
öka, dvs. det går inte att göra samma arbete som tidigare på kortare arbetstid
utan arbetsbördan måste minska, alternativt att man istället för minskad arbetstid har flexibla arbetstider eller skiftscheman som ger möjlighet till mer
återhämtning.
Den ökade kostnaden för arbetsgivaren har resulterat i att projekten med förkortad
arbetstid har avslutats efter projekttidens utgång. Personalen som funnit sig väl i att
arbeta 6 timmars arbetsdag har inte varit positiva till att gå tillbaka till 8 timmars arbetsdag, vilket då har skett på bekostnad av tappat förtroende till arbetsgivaren.
forts
Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Kf § forts
Träning på arbetstid visar på större effekt än arbetstidsförkortning Annan ny forskning visar att träning på arbetstid ger positiva effekter på individnivå jämfört med
gruppen som enbart fick arbetstidsförkortning. Träningsgruppen orkade mer och
sjukfrånvaron sjönk med 21 % på de studerade arbetsplatserna.
I studien ingick två kontrollgrupper, en grupp fick inte träning utan arbetsförkortning
istället, och en annan grupp fick varken träning eller arbetstidsförkortning. Jämförelserna mellan grupperna visade att båda som fick träning och de som fick arbetstidsförkortning blev mer produktiva. Men träningsgruppen visade på ytterligare positiva
effekter som inte fanns i någon av de andra grupperna. De upplevde själva att de
åstadkom mer på jobbet och hade högre arbetsförmåga.
Resultatet från den nyare forskningen visar att det finns andra mer effektivare
lösningar såsom träning på arbetstid och/eller andra arbetstidsmodeller
Ärendebeskrivning
En motion om att införa arbetstidsförkortning för anställda inom omsorgen lämnades in till kommunfullmäktiges sammanträde 2017-10-19 av Vänsterpartiet.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har remitterat motionen till socialnämnden och till
kommunstyrelseförvaltningens personalenhet för yttrande.
Socialförvaltningen har utrett hur förslaget med arbetstidsförkortning kan påverka
två arbetsplatser. Det är en hemtjänstgrupp i centrala Säter och en gruppbostad inom
LSS. Socialförvaltningen ser en arbetstidsförkortning av veckoarbetstiden som det
mest realistiska alternativet i stället för en generell 6 timmars arbetsdag. En förkortning av varje arbetspass, innebär att behov av personalinsatser kvarstår under några
timmar varje dag och det medför svårigheter att ha ett fungerande arbetsschema för
personalen.
Motionärens förslag
- Att försöksverksamhet med sex timmars arbetsdag med bibehållen lön utreds
och införs under minst ett år på två av Socialförvaltningens avgränsade arbetsplatser.
- Under försöksperioden ska jämförelser kontinuerligt göras med likvärdiga
arbetsområden för att påvisa vilka effekter försöket innebär.
___________

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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2018-02-20

Diarienummer
Dnr KS2017/0324

Arbetstidsförkortning för anställda inom omsorgen
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
besluta att inte införa en försöksverksamhet med arbetstidsförkortning för anställda
inom omsorgen.
Förvaltningens ståndpunkt
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att inte införa en arbetstidsförkortning.
Förvaltningens ställningstagande grundar sig på tidigare studier av olika
forskningsprojekt där heltidsanställda inom offentlig sektor såsom vård, skola och
omsorg har fått sin arbetstid minskat med 25 % med bibehållen lön. Projekttiden har
varat upp till 18 månader.
Projektresultat från de olika projekten.
Positivt:
o Folk upplevde mindre stress och oro samt bättre sömn och sömnlängd.
o Ger tydliga effekter på upplevd hälsa (värk, trötthet, sömn, stämningsläge) och
social funktionsförmåga (familj, vänner etc.)
o Kortare arbetstid kan göra att medarbetarna blir mer effektiva och pigga, vilket
borde påverka sjukskrivningarna på sikt.
o Vilket också minskar riskerna för olyckor och tjänstefel.
Negativt:
o Det finns inget stöd för en förbättrad fysiologisk hälsa (minskat blodtryck eller
färre sjukskrivningar). Effekterna på sjukskrivning syns först på längre sikt, i slutet
på arbetslivet.
o Den minskade stressen och tröttheten kan leda till minskade sjuklönekostnader
över tid men för att det ska kunna mätas krävs studier på längre tid.
o Ökade kostnader för arbetsgivaren. En förutsättning för att kortare arbetstid ska
ge positiva effekter är att det anställs mer personal. Arbetsbördan får inte öka, dvs.
det går inte att göra samma arbete som tidigare på kortare arbetstid utan
arbetsbördan måste minska, alternativt att man istället för minskad arbetstid har
flexibla arbetstider eller skiftscheman som ger möjlighet till mer återhämtning.
Den ökade kostnaden för arbetsgivaren har resulterat i att projekten med förkortad
arbetstid har avslutats efter projekttidens utgång. Personalen som funnit sig väl i att
arbeta 6 timmars arbetsdag har inte varit positiva till att gå tillbaka till 8 timmars
arbetsdag, vilket då har skett på bekostnad av tappat förtroende till arbetsgivaren.
Träning på arbetstid visar på större effekt än arbetstidsförkortning
Annan ny forskning visar att träning på arbetstid ger positiva effekter på individnivå
jämfört med gruppen som enbart fick arbetstidsförkortning. Träningsgruppen orkade
mer och sjukfrånvaron sjönk med 21 % på de studerade arbetsplatserna.
Postadress
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I studien ingick två kontrollgrupper, en grupp fick inte träning utan arbetsförkortning
istället, och en annan grupp fick varken träning eller arbetstidsförkortning.
Jämförelserna mellan grupperna visade att båda som fick träning och de som fick
arbetstidsförkortning blev mer produktiva. Men träningsgruppen visade på ytterligare
positiva effekter som inte fanns i någon av de andra grupperna. De upplevde själva att
de åstadkom mer på jobbet och hade högre arbetsförmåga.
Resultatet från den nyare forskningen visar att det finns andra mer effektivare
lösningar såsom träning på arbetstid och/eller andra arbetstidsmodeller.
Ärendebeskrivning
En motion om att införa arbetstidsförkortning för anställda inom omsorgen är
inlämnad till kommunfullmäktige, av Vänsterpartiet i Säter. Kommunstyrelsens
arbetsutskott remitterar motionen till socialnämnden och till kommunstyrelseförvaltningens personalenhet för yttrande.
Socialförvaltningen har utrett hur förslaget med arbetstidsförkortning kan påverka två
arbetsplatser. Det är en hemtjänstgrupp i centrala Säter och en gruppbostad inom LSS.
Socialförvaltningen ser en arbetstidsförkortning av veckoarbetstiden som det mest
realistiska alternativet i stället för en generell 6 timmars arbetsdag. En förkortning av
varje arbetspass, innebär att behov av personalinsatser kvarstår under några timmar
varje dag och det medför svårigheter att ha ett fungerande arbetsschema för
personalen.
Konsekvensbeskrivning
Med de demografiska förändringar som vi har framför oss, med förskjutning i
åldersstrukturen, får vi fler äldre i kommunen och färre personer i arbetsför ålder, och
vi får svårare att rekrytera den personal vi kommer att behöva inom omsorgen.
Behovet av omsorg påverkas inte av att personalen arbetar färre timmar, det kvarstår
under dygnets alla timmar. En arbetstidsförkortning innebär att det behövs anställas
mer personal. Arbetsförmedlingens prognoser för 2017–2030 förutspår en kraftig
brist på utbildad personal inom vård- och omsorg. Något som verksamheter idag
redan märker av.
Att införa en arbetstidsförkortning är inte kostnadsneutralt, när de anställda ska få
bibehålla sin heltidslön men arbeta 75%. De ekonomiska beräkningarna för att införa
en arbetstidsförkortning på de två enheterna är beräknade till 4,2 miljoner i ökade
personalkostnader/år.

Inger Bernhardsson
Handläggare

Postadress
Säters Kommun
Box 300
783 27 Säter

Malin Karhu Birgersson
Förvaltningschef

Besöksadress
Rådhuset
Åsgränd 2
Säter

Telefon
0225-55 000 (vxl)

E-postadress
nämnd@sater.se
Internetadress
www.sater.se
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Motion till Kommunfullmäktige
Inför arbetstidsförkortning för anställda inom omsorgen
40 timmars arbetsvecka har varit norm i Sverige i nästan 50 år sedan ett beslut i riksdagen i
början på 1970-talet. På dessa 50 år har samhället genomgått en stor förändring, vi är idag rikare,
mer produktiva och mer stressade. Enligt Folkhälsomyndigheten lider 30 procent av
befolkningen, 37 procent av kvinnorna och 24 procent av männen, av ängslan, oro och ångest.
(www.folkhalsomyndigheten.se). Psykisk ohälsa är idag den vanligaste orsaken till sjukskrivning
enligt Försäkringskassan. (www.forsakringskassan.se) År 2014 var 40 procent av alla
sjukskrivningar orsakade av psykisk ohälsa, en ökning med 48 procent från 2012.
Ny forskning från Stressforskningsinstitutet visar att en förkortning av arbetsdagen med 25
procent minskar stress och förbättrar sömnen. Studien har undersökt heltidsanställda inom
offentlig sektor, vård, skola och omsorg som under 18 månader minskat sin arbetstid med 25
procent med bibehållen lön. Dessa har jämförts med personer som fortsatt arbeta som vanligt.
Resultatet från studien visar att tydligt att de anställda som fått arbetstidsförkortning var mindre
stressade, mindre oroliga och sov bättre. (Shiller, H mfl. 2017).
Socialnämnden i Säter önskar minska sjukskrivningstalen hos anställda inom omsorgen. För att
förbättra de anställdas villkor, minska psykisk ohälsa och därmed minska sjukskrivningstalen är
det dags att ta nästa steg och införa arbetstidsförkortning med bibehållen lön. En
arbetstidsförkortning för anställda inom omsorgen kommer inte bara att minska
sjukskrivningstalen det kommer också bidra till att det blir lättare att rekrytera personal då
arbetsplatsen blir mer attraktivt.
Det har gått 50 år sedan normen för 40 timmars arbetsvecka fastställdes, nu är det dags att ta
nästa steg och vi har forskningen på vår sida.
Vänsterpartiet yrkar på:
- Att försöksverksamhet med sex timmars arbetsdag med bibehållen lön utreds och införs under
minst ett år på två av Socialförvaltningens avgränsade arbetsplatser.
- Under försöksperioden ska jämförelser kontinuerligt göras med likvärdiga arbetsområden för att
påvisa vilka effekter försöket innebär.

Vänsterpartiet Säter
För Vänsterpartiets räkning
Sten-Olof Eklund

Fia Wikström

Lena Stigsdotter
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Referenser
https://www.folkhalsomyndigheten.se/folkhalsorapportering-statistik/folkhalsansutveckling/sjalvrapporterad-psykisk-ohalsa-i-befolkningen/ (Hämtad 2017-04-11)
https://www.forsakringskassan.se/press/pressmeddelanden/!ut/p/z0/fY69DoJAEISfxnoPQoiWU
BA1qC1sc7nIhhx3Lj7Eh9fNNZWM_NlMhlAaADZrb536kd2ccst5nafmktZJoW55VlmTofqmpR1nVbHBM6A_wvbg
h_mGQvA-8hKL4Xma1iFdmZaSOQnDo6io474p0R_SC7Oo7bHVGy4yIuEFv1MVoZnkHC4lf23MMUsH0DzGSf3A!!/ (Hämtad
2017-04-11)
The impact of reduced worktime on sleep and perceived stress – a group randomized intervention
study using diary data (2017) Schiller H, Lekander M, Rajaleid K, Hellgren C, Åkerstedt T,
Barck-Holst P, Kecklund G .

52
SÄTERS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2018-02-08

Sn § 31

Blad

6

Diarienummer: SN2017/0192

Arbetstidsförkortning för anställda inom omsorgen
Socialnämndens beslut
Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att inte införa en försöksverksamhet med
arbetstidsförkortning för anställda inom omsorgen.
______
Förvaltningens ståndpunkt
Socialförvaltningen förordar att inte införa en arbetstidsförkortning.
Att införa en arbetstidsförkortning ökar behoven av att anställa fler personal inom vård- och
omsorg, samt ger en betydande kostnadsökning under försöksperioden.
Det finns inte stöd för att förkortad arbetstid påverkar den fysiologiska hälsan till det bättre. Effekterna av sjukskrivning syns först i slutet av arbetslivet. Minskade stressen och tröttheten kan
leda till minskade sjuklönekostnader över tid, men för att kunna mäta detta krävs studier på
längre tid.
Ärendebeskrivning
En motion om att införa arbetstidsförkortning för anställda inom omsorgen är inlämnad till
kommunfullmäktige. Motionen är inlämnad av Vänsterpartiet i Säter. Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att remittera motionen till socialnämnden att tillsammans med kommunstyrelseförvaltningens personalenhet yttra sig över motionen.
Motionärens förslag
 Att försöksverksamhet med sex timmars arbetsdag med bibehållen lön utreds och införs
under minst ett år på två av Socialförvaltningens avgränsade arbetsplatser.
 Under försöksperioden ska jämförelser kontinuerligt göras med likvärdiga arbetsområden för att påvisa vilka effekter försöket innebär.
Utredning
Socialförvaltningen har utrett hur förslaget med arbetstidsförkortning kan påverka två arbetsplatser; en hemtjänstgrupp i centrala Säter och en gruppbostad inom LSS.
Socialförvaltningen ser en arbetstidsförkortning av veckoarbetstiden som det mest realistiska alternativet i stället för en generell 6 timmars arbetsdag. En förkortning av varje arbetspass, innebär att behov av personalinsatser kvarstår under några timmar varje dag och det medför svårigheter att ha ett fungerande arbetsschema för personalen.
Konsekvensbeskrivning
Behovet av omsorg påverkas inte av att personalen arbetar färre timmar, det kvarstår under dygnets alla timmar. En arbetstidsförkortning innebär att det behövs anställas mer personal. Arbetsförmedlingens prognoser för 2017–2030 förutspår en kraftig brist på utbildad personal inom
vård- och omsorg. Något som verksamheter idag redan märker av.
Att införa en arbetstidsförkortning är inte kostnadsneutralt, när de anställda ska få bibehålla sin
heltidslön men arbeta 75%. De ekonomiska beräkningarna för att införa en arbetstidsförkortning på de två enheterna är beräknade till 4,2 miljoner i ökade personalkostnader/år.
Underlag till beslut
Tjänsteutlåtande
Remiss
Delges
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Justerande signatur

Utdragsbestyrkande
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Yttrande över motion om att införa arbetstidsförkortning för anställda inom
omsorgen.
Förslag till beslut
Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att inte införa en försöksverksamhet med
arbetstidsförkortning för anställda inom omsorgen.
Förvaltningens ståndpunkt
Socialförvaltningen förordar att inte införa en arbetstidsförkortning, därför att det ökar behoven av att
anställa fler personal inom vård- och omsorg, samt ger en betydande kostnadsökning under
försöksperioden.
Det finns inte heller stöd för att förkortad arbetstid påverkar den fysiologiska hälsan till det bättre.
Effekterna av sjukskrivning syns först i slutet av arbetslivet. Minskade stressen och tröttheten kan leda till
minskade sjuklönekostnader över tid, men för att kunna mäta detta krävs studier på längre tid.
Ärendebeskrivning
En motion om att införa arbetstidsförkortning för anställda inom omsorgen är inlämnad till
kommunfullmäktige, av Vänsterpartiet i Säter. Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterar motionen till
socialnämnden och till kommunstyrelseförvaltningens personalenhet för yttrande.
Socialförvaltningen har utrett hur förslaget med arbetstidsförkortning kan påverka två arbetsplatser. Det är
en hemtjänstgrupp i centrala Säter och en gruppbostad inom LSS.
Socialförvaltningen ser en arbetstidsförkortning av veckoarbetstiden som det mest realistiska alternativet i
stället för en generell 6 timmars arbetsdag. En förkortning av varje arbetspass, innebär att behov av
personalinsatser kvarstår under några timmar varje dag och det medför svårigheter att ha ett fungerande
arbetsschema för personalen.
Bakgrund
Vänsterpartiet menar är att en arbetstidsförkortning kommer att minska sjukskrivningstalen, det kommer
även att bidra till att det blir lättare att rekrytera personal då arbetsplatsen blir mer attraktiv.
Socialnämndens målsättning är bland annat att minska sjukskrivningstalen hos anställda inom omsorgen.
Många sjukskrivningar är relaterade till den psykiska ohälsan, med stress symtom, ängslan, oro och ångest.
I motionen föreslås att socialförvaltningen utreder och genomför en försöksverksamhet med sex timmars
arbetsdag med bibehållen lön under minst ett år, inom två av Socialförvaltningens avgränsade
arbetsplatser. Under försöksperioden ska jämförelser kontinuerligt göras med likvärdiga arbetsområden
för att påvisa vilka effekter försöket innebär.
Personal som arbetar inom vård och omsorg har enligt gällande huvudavtal en normal veckoarbetstid som
är kortare än 40 timmar/ vecka. Vanligast är 38,25 timmar/vecka, 37,00/vecka eller för enbart nattarbete
36,33 timmar/vecka.
Personalenheten har sammanställt resultat från olika forskningsprojekt gällande heltidsanställda inom
offentlig sektor (vård, skola och omsorg) som i olika forskningsprojekt fått sin arbetstid minskat med 25
%, med bibehållen lön. Projekttid för sex timmars arbetsdag har varit upp till 18 månader.
Sammanställningen visar att de positiva effekterna av förkortad arbetstid är framförallt tydliga effekter på
upplev hälsa, mindre stress, oro och sömn. De negativa effekterna är att det finns inget stöd för en
förbättrad fysiologisk hälsa. Effekterna av sjukskrivning syns först i slutet av arbetslivet. Minskade stressen
och tröttheten kan leda till minskade sjuklönekostnader över tid, men för att kunna mäta detta krävs
studier på längre tid. Förkortad arbetstid ger ökade kostnader för arbetsgivaren, se bilaga 1
Postadress
Säters Kommun
Box 300
783 27 Säter

Besöksadress
Rådhuset
Åsgränd 2
Säter

Telefon
0225-55 000 (vxl)

E-postadress
socialnamnden@sater.se
Internetadress
www.sater.se
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Konsekvensbeskrivning
Behovet av omsorg påverkas inte av att personalen arbetar färre timmar, det kvarstår under dygnets alla
timmar. En arbetstidsförkortning innebär att det behövs anställas mer personal. Arbetsförmedlingens
prognoser för 2017–2030 förutspår en kraftig brist på utbildad personal inom vård- och omsorg. Något
som verksamheter idag redan märker av.
Att införa en arbetstidsförkortning är inte kostnadsneutralt, när de anställda ska få bibehålla sin heltidslön
men arbeta 75%. De ekonomiska beräkningarna för att införa en arbetstidsförkortning på de två
enheterna är beräknade till 4,2 miljoner i ökade personalkostnader/år, se bilaga 2

Stig Eriksson
Handläggare

Postadress
Säters Kommun
Box 300
783 27 Säter

Paula Jäverdal
Förvaltningschef

Besöksadress
Rådhuset
Åsgränd 2
Säter

Telefon
0225-55 000 (vxl)

E-postadress
socialnamnden@sater.se
Internetadress
www.sater.se
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Sammanträdesdatum

2018-04-26

Blad

12

Dnr KS2017/0296

Svar på motion om läxfri skola
Beslut:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta avslå motionen.
Ärendebeskrivning
En motion om läxfri skola lämnas in till kommunfullmäktiges sammanträde 2017-0921 av Vänsterpartiet.
Motionärens förslag
Att en läxfrigrundskola införs i Säters kommun.
Yttrande
Barn- och utbildningsnämnden föreslår i yttrande 2018-02-07, § 6, att motionen avslås.
__________

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Datum
2018-03-14

Diarienummer
Dnr KS2017/0296

Svar på motion om läxfri skola
Förslag till beslut:
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige besluta avslå motionen.
Ärendebeskrivning
En motion om läxfri skola lämnas in till kommunfullmäktiges sammanträde
2017-09-21 av Vänsterpartiet.
Motionärens förslag
Att en läxfrigrundskola införs i Säters kommun.
Yttrande
Barn- och utbildningsnämnden föreslår i yttrande 2018-02-07, § 6, att
motionen avslås.

Margareta Jakobsson
Handläggare

Postadress
Säters Kommun
Box 300
783 27 Säter

Malin Karhu Birgersson
Förvaltningschef

Besöksadress
Rådhuset
Åsgränd 2
Säter

Telefon
0225-55 000 (vxl)

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

Motion till Kommunfullmäktige

Hösten 2017

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

Att en läxfrigrundskola införs i Säterskommun.

För Vänsterpartiets, lärare och elever samt vår representant Thomas i BUN:s räkning!
Fia Wikström

Sten-Olof Eklund
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-02-07

Barn- och utbildningsnämnden

Blad

7

Dnr BUN 2017/0244

BUN § 6
Yttrande över motion om läxfri skola
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.
Ärendebeskrivning
En motion har inlämnats till kommunfullmäktige i Säter av vänsterpartiet. I motionen
yrkar man att en läxfri skola införs i Säter.
Barn- och utbildningsnämnden har beretts möjlighet att yttra sig över inkommen motion från kommunstyrelsen.
Förvaltningens ståndpunkt
Förvaltningen ser ingen anledning att frånta pedagogerna möjligheter att ge läxor eftersom det finns läxor/uppgifter som kan behövas genomföras utanför skolans tid
såsom det beskrivs under punkterna nedan kring olika typer av läxor. Det är av viktigt
att läxorna är väl avvägda i utformning och tidsomfattning samt att de är förberedda.
Bakgrund
Kommunstyrelsen har den 17 oktober 2017 beslutat att remittera motionen från Vänsterpartiet till barn- och utbildningsnämnden för yttrande. Motionärens förslag är att en
läxfri grundskola införs i Säters kommun.
Yrkande
Jenny Nordahl (SD) föreslår att motionen avslås.
Beslutsgång
Ordförande ställer utskottets förslag att motionen anses besvarad mot Jenny Nordahls
förslag om att avslå motionen. Ordföranden finner att motionen avslås.
Beslutsunderlag
Beslut från kommunstyrelsens arbetsutskott den 17 oktober 2017
Motion från Vänsterpartiet
__________
Delges
Kommunstyrelsen
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Datum
2018-01-11

Diarienummer
BUN 2017/0243

Läxfri skola, yttrande på motion till kommunfullmäktige
Förslag till beslut
 Att arbetsutskottet föreslår Barn och utbildningsnämnden att motionen är besvarat.

Förvaltningens ståndpunkt
Förvaltningen ser ingen anledning att frånta pedagogerna möjligheter att ge läxor eftersom det finns
läxor/uppgifter som kan behövas genomföras utanför skolans tid såsom det beskrivs under punkterna
nedan kring olika typer av läxor. Det är av viktigt att läxorna är väl avvägda i utformning och
tidsomfattning samt att de är förberedda.

Ärendebeskrivning
En motion har inlämnats till kommunfullmäktige i Säter av vänsterpartiet. I motionen yrkar man att en
läxfri skola införs i Säter.

Bakgrund
Sedan 1994 finns det inga specifika bestämmelser om läxor i skolans styrdokument. Det finns därmed inga regleringar som
avgör om läxor ska ges, eller hur frekventa och omfattande de läxor som eventuellt ges ska vara. Det finns dock en ständigt
pågående debatt i samhället om läxans vara eller inte vara. Debatten refererar ofta till forskning som behandlar dels vilka
kunskapsresultat läxor ger generellt, dels oönskade bieffekter av läxor.
I avsaknad av reglering runt användningen av läxor är det upp till lärare och rektorer att utifrån sina respektive uppdrag
avgöra om och i sådana fall hur de vill arbeta med läxor som en del av den pedagogiska verksamheten. En viktig
utgångspunkt är då de mål och riktlinjer som gäller för utbildningen, till exempel att alla elever ska ges den ledning och
stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna
utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål. (Ur skolverkets stödmaterial. Läxor i praktiken)
Skolverket påpekar att det är viktigt hur läxor förberedas, utformas och följas upp. Skolverket påpekar
olika kriterier för att påverka läxornas kvalitet. Man påtalar att om läxor håller en bra kvalitet så ger det en
möjlighet att utveckla elevernas kunskaper och förmågor. De läxor som ges skall vara förberedda och ha
en rimlig krav på tidsåtgång. Skolverket resonerar i sitt stödmaterial att ”mycket av forskningen kring god
undervisning generellt går att överföra till ett resonemang om läxors kvalitet”.
För att undvika stress hos eleverna skriver skolverket ”att lärarna bör samordna planeringen av undervisningen
med andra lärare, så att arbetsbelastningen blir rimlig för eleverna. Det innebär att lärarna planerar så att läxor, prov och
inlämningsarbeten fördelas jämt över terminen”.
Man lyfter även in olika typer av läxor som har lite olika syften


Repetitions- eller övningsläxan är en välkänd typ av läxa som de allra flesta skolelever är bekanta med.
Den syftar till att ge eleverna mängdträning och repetition av sådant innehåll som man har arbetat med under
lektionerna och som eleverna redan har förstått.



En annan vanlig sorts läxa är den som syftar till att förbereda eleverna inför något moment som ska tas upp
i undervisningen. Det kan till exempel handla om att eleverna läser ett kapitel ur en skönlitterär bok som följs upp
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med ett textsamtal under nästa lektion, eller att eleverna får i läxa att observera och dokumentera något i hemmet
eller närmiljön som sedan ska ligga till grund för det fortsatta arbetet i klassrummet. Flipped classroom, eller det
flippade klassrummet, är en särskild variant av förberedelseläxa som har fått mycket uppmärksamhet de senaste
åren.


En del läxor syftar till att eleverna ska komma i kontakt med ett innehåll som finns utanför skolan, och
som därför av praktiska skäl inte kan utföras lika bra i skolans lokaler. Det kan till exempel vara läxor där
eleverna ska intervjua sina vårdnadshavare eller någon annan person, eller på annat sätt dra nytta av miljöer
utanför skolan i sitt lärande.



Vissa läxor syftar till att elever ska komma ikapp eller ta igen något de har missat i undervisningen. Ibland
ges den här sortens läxor i slutet av en lektion bara till de elever som inte hunnit nå de mål för arbetet eller
lärandet som läraren har satt upp.



Det finns också läxor som syftar till att ge läraren ett rikare underlag för bedömning och
betygssättning. Det kan handla om större eller mindre uppgifter där läraren förväntar sig att eleverna gör en
väsentlig del av arbetet utanför lektionstiden.

Forskningen på området är inte tydlig, de finns de som hävdar att den positiva inverkan ökar med stigande
ålder på eleverna. Forskningen har haft svårt att dels se till vilken typ av läxa som har getts. Hatties
metastudie visar på positiva effekter för kunskapsresultaten men dock inte så starka.
Det kan finnas positiva inslag med läxor såsom att vårdnadshavarna kan bli involverade i sina barns
skolgång. En annan del som kan ses som viktig är att lära sig att kunna arbeta med självstudier som senare
i utbildningen blir allt viktigare. Det är dock viktigt att skolan hjälper eleverna med studietekniker för att få
verktyg att klara självstudier/läxor.
Flera skolor har läxhjälpsverksamhet, i Säter får skolor statsbidrag för att arrangera läxhjälp i skolans regi.
Detta för att man ser vikten av att kunna kompensera elever som har problem med studiemiljö eller som
behöver mer förklaringar i olika moment.

Ulf Månsson
Förvaltningschef
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Sammanträdesdatum

Blad

2018-04-26

15

Dnr KS2018/0088

Redovisning av obesvarade motioner
Beslut:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta godkänna redovisningen
samt att motionerna ligger kvar för beredning.
Ärendebeskrivning:
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning, 30 §, ska kommunstyrelsen två gånger
varje år redovisa de motioner som inte beretts färdigt. Redovisningen skall göras på
fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och oktober.
Motion om att minska buller i utemiljö på
Dnr KS2017/0173
Borgens förskola och Myrans förskola samt säkra
Vägen för skolbarnen vid korsning av Smedjebacksvägen
Motionen är inlämnad av Sverigedemokraterna till kommunfullmäktiges sammanträde 2017-09-21. Är remitterad till kommunstyrelsen för beredning. Motionen är remitterad till samhällsbyggnadsnämnden för yttrande som kommer att behandla den
under april månad. Motionen slutbehandlas av kommunfullmäktige i juni.
Motion om konsekvensanalys på kostnader
Dnr KS2017/0233
för målet att bli 12 000 invånare 2030
Motionen är inlämnad av moderaterna till kommunfullmäktiges sammanträde 201706-15. Är remitterad till kommunstyrelsen för beredning. Förvaltningen bereder motionen. Motionen kommer att slutbehandlas av kommunfullmäktige i juni.
Motion om alkoholfria arenor i kommunens
Dnr KS2017/0295
lokaler
Motionen är inlämnad av vänsterpartiet till kommunfullmäktiges sammanträde 201709-21. Är remitterad till kommunstyrelsen för beredning. Förvaltningen bereder motionen. Motionen slutbehandlas av kommunfullmäktige i juni.
Motion om att det är ”dags att återinföra
Dnr KS2017/0311
demokratin i Säters kommun
Motionen är inlämnad av moderaterna till kommunfullmäktiges sammanträde 201709-21. Är remitterad till kommunstyrelsen för beredning. Förvaltningen bereder motionen. Motionen slutbehandlas av kommunfullmäktige i juni.
Motion att införa fysisk rörelse varje dag i skolan. Dnr KS2017/0374
Motionen är inlämnad av vänsterpartiet till kommunfullmäktiges sammanträde 201711-30. Är remitterad till kommunstyrelsen för beredning. Remitterad till barn- och
utbildningsnämnden för yttrande. Yttrandet skall ha inkommit senast 2 maj.
forts

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Blad
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Ks § 62 forts
Motion att införa avgiftsfri kulturskola.
Dnr KS2017/0375
Motionen är inlämnad av vänsterpartiet till kommunfullmäktiges sammanträde 201711-30. Är remitterad till kommunstyrelsen för beredning. Remitterad till barn- och
utbildningsnämnden för yttrande. Yttrandet skall ha inkommit senast 2 maj.
Motion om motprestation vid försörjningsstöd. Dnr KS2017/0405
Motionen är inlämnad av moderaterna till kommunfullmäktiges sammanträde 201711-30. Är remitterad till kommunstyrelsen för beredning. Remitterad till socialnämnden. Yttrandet skall ha inkommit senast 13 april.
Motion om valfrihet för äldre.
Dnr KS2017/0406
Motionen är inlämnad av moderaterna till kommunfullmäktiges sammanträde 201711-30. Är remitterad till kommunstyrelsen för beredning. Remitterad till socialnämnden för yttrande. Yttrandet skall ha inkommit senast 2 maj.
Motion om en översyn och utredning för en
Dnr 2018/0034
bättre personalorganisation i Säter
Motionen är inlämnad av Liberalerna till kommunfullmäktiges sammanträde 201802-15. Är remitterad till kommunstyrelsen för beredning. Förvaltningen bereder motionen.
__________

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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2017-04-23

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

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

Sverigedemokraterna i Säters kommun föreslår därför kommunfullmäktige att besluta:



Att undersöka möjligheten till sänkt hastighet till 30km/Tim upp till korsningen av
Smedjebacksvägen/Rådmansgatan/Bergslagsgatan efter övergångsstället.
Att undersöka möjligheten till att göra ett farthinder på övergångstället i samma
korsning.

SD Säter genom Jenny Nordahl
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Motion till kommunfullmäktige 2017-06-15

Angående Säters kommuns mål att bli 12.000 invånare år 2030 anser via att:
-det görs en konsekvensanalys på kostnaderna

I konsekvensanalysen vill vi att man bland annat beaktar vatten och avloppsutbyggnad,
infrastruktursatsningar, satsningar på skola och äldrevård. Vart kommer våra nya kommuninvånare
bo?

För Moderaterna
Tommy Andersson
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Motion till Kommunfullmäktige

Alkoholfria arenor i kommunala lokaler!
Vänsterpartiet vill att alla lokaler som kommunen äger ska vara alkoholfria miljöer.
Därmed gör vi lokalerna tillgängliga för alla våra kommuninvånare.
Alkoholfria miljöer ska vara normen i samhället.
Barn och ungdomar har rätt till alkoholfria miljöer
Det finns människor som inte klarar av att gå till miljöer där det finns alkohol.

Vänsterpartiet yrkar på att:
- Kommunens lokaler ska vara alkoholfria
- Kommunen skall yrka på att tillstånd ej ges att servera alkohol i lokaler som
kommunen äger eller disponerar.
Vänsterpartiet Säter
För Vänsterpartiets räkning
Sten-Olof Eklund

Fia Wikström
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Motion Kommunfullmäktige 2017-09-21
Dags att återinföra demokrati i Säters Kommun
På kort tid har två felaktiga nyheter kommit från Säters kommun. I ena fallet verkade
det som om kommunen skulle sänka ålder för gratisbad på Skönvikshallen.
Kommunalrådet intervjuades och berättade att det var en satsning på barn och
ungdomar, det trotts att priset för barn och ungdomar höjdes och åldern för
gratisbad kvarstod. I det andra fallet gick man ut med en nyhet om att KSAU hade
beslutat att göra en ”Satsning på närvaroteam”. Återigen låtsasintervjuas
kommunalrådet internt. Där berättade han hur bra beslutet var. Problemet vad bara
att inget hade beslutats. Ingenting. Punkten lyftes bort från dagordning.
Den slutsats man kan göra av detta är att den socialdemokratiska majoriteten gör
sina så kallade nyheter dagen innan mötet och väljer att skicka ut dem för
uppmärksamhet och att man kraftigt vinklar sina nyheter till sin fördel.
Det gör att de inte är intresserade av den politiska processen eller av demokrati.
Vi föreslår därför att:
- Kommunen återinför kravet på att ordföranden ska hålla saklig presskonferens
efter nämndsmötena och att detta ska införas i reglementet.
- Till presskonferensen ska oppositionen inbjudas att deltaga.

För Moderaterna
Malin Hedlund
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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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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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Motion från Caroline Willfox (m)
2017-11-07

Motprestation vid försörjningsstöd
Ett flertal kommuner runt om i Sverige har infört krav på någon form av motprestation för
uppbärande av försörjningsstöd. Landskrona, som var en av de kommuner som infört
aktiveringskrav, användes som föredöme för att dåvarande regering skulle ta steget att
från nationellt håll stödja motprestationskrav år 2013. Därefter har kommuner som
Västerås och Borås med flera ställt krav på bidragstagare och fler kommuner följer efter
utvecklingen. Undersökningar har pekat på positiva effekter efter motprestationskrav som
lett till att fler hushåll gått från bidrag till arbete, från utanförskap till jobb vilket den så
kallade Solna-modellen visar. 1
Vi står inför stora samhällsutmaningarna när kommunen 2017 övertar det fulla ekonomiska
ansvaret från Migrationsverket för alla dem som sökte asyl under 2015. Det ställer höga
krav på oss som kommun att erbjuda bostäder, skola och jobb. Det blir en extra stor
utmaning för oss alla med tanke på att det är känt utifrån arbetsmarknadsstatisk och
decennier av erfarenheter att risken är stor för nysvenskar att hamna i passivitet och
utanförskap.2
Vi menar att Säter kommun måste våga tänka nytt och agera kraftfullt och aktivt för att
motverka utanförskap. Vi har inte råd med parallella samhällen och det bör vara självklart
att alla ska med i bygget av vårt samhälle med siktet inställt på jobb.
Alla har en önskan om jobb som ger förutsättningar att försörja sig och sin familj, men
verklighetens arbetsmarknad är tyvärr en annan där många invandrare hamnar i
mångåriga utanförskap. Arbetsmarknadsstatistik över tid visar på att invandrare har
svårare att komma in på arbetsmarknaden3 och att chansen att hitta ett jobb är för många
individer liten. Av den anledningen behöver vi som kommun agera proaktivt med
kompetenshöjande åtgärder som underlättar att komma in på arbetsmarknaden.
Socialtjänstlagen ställer krav på att den som har försörjningsstöd själv måste göra vad den
kan för att närma sig arbetsmarknaden, att göra sig tillgänglig för arbetsmarknaden. Enligt
lagen ska den som står till arbetsmarknadens förfogande därför delta i de
kompetensutvecklande insatser som erbjuds för att man ska ha rätt till försörjningsstöd.
Om personen tackar nej till ett erbjudet arbete eller till
1 www.ifau.se/sv/Forskning/Publikationer/Rapporter/2010/In--och-uttradeseffekter-av-aktiveringskrav-pa-socialbidragstagare/

2 http://www.migrationsinfo.se/arbetsmarknad/sysselsattning/

3 http://www.ekonomifakta.se/Fakta/Arbetsmarknad/Integration/Arbetsloshet-utrikes-fodda/
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andra insatser som arbetsförmedlingen eller kommunen erbjuder ska man inte heller räkna
med att få ekonomiskt bistånd till sin försörjning.

Vårt förslag är att utreda möjligheten för alla arbetslösa bidragstagare att medverka i
kompetenshöjande verksamheter genom praktik, arbetsträning eller utbildning för att
förbättra sina möjligheter på arbetsmarknaden i syfte att minska bidragsberoendet. Vi vill
att det görs en översyn och utredning om möjligheterna för förvaltningar i Säters kommun
och i samverkan med arbetsförmedling, SFI med flera utarbetar en handlingsplan för att
möta våra utmaningar från och med 2017.
Med anledning av ovanstående föreslår jag kommunfullmäktige besluta
att

Säter kommun utreder förutsättningarna för kommunen att utkräva
motprestation för försörjningsstöd inom kommunen
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Motion från Caroline Willfox (m)
Säter den 2017-11-08

Motion angående valfrihet för äldre i Säter kommun

Sammanfattning, bakgrund, bedömning.
I januari 2009 infördes lagen om valfrihetssystem (LOV). Lagen
reglerar vad som ska gälla för de kommuner som vill
konkurrenspröva kommunala verksamheter genom att överlåta
valet av utförare till brukaren eller patienten.
LOV ska öka människors inflytande över sitt eget liv.
Den som har fått rätt till exempelvis hemtjänst bestämmer själv eller
tillsammans med sina anhöriga om det är det lilla privata
hemtjänstföretaget, den stora hemtjänstkoncernen eller kommunens
hemtjänst som ska få förtroendet.
Tjänsten är dock fortfarande offentligt finansierad.
Yrkande
Med anledning av ovanstående föreslår jag kommunfullmäktige
besluta
att

Säter kommun utreder möjligheterna att inför LOV i vår
kommun
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MOTION
om en översyn och utredning för en bättre personalorganisation i kommunen.
Vilken nämnd eller styrelse har det övergripande ansvaret för kommunens personalfrågor? Vem har
ansvaret av kommunens hela personalorganisation?
Det finns ett personalutskott som är underställd kommunstyrelsen, men anställningsärenden,
inrättande av nya befattningshavare och tjänster, beslut om löner, arbetsmiljöfrågor är delegerat till
respektive nämnd eller till någon chefstjänsteman eller -kvinna och detta innebär att det inte finns
någon gemensamt policy i kommunen.
Liberalerna har alltid värnat om att kommunen skall ha en bra och god personalpolitik, där
personalen skall trivas dels med arbetsuppgifterna, dels med sin chef och dels med den arbetsmiljö
som den anställde arbetar med. För närvarande är det en hel del av den tidigare goda arbetsmiljön
som saknas och detta kan var och en konstatera, vid samtal och diskussioner med personalen inom
kommunens förvaltningar och enheter. Ett exempel är bl.a. den centralisering som skedde med
lönehanteringen som genomfördes för något år sedan och som Liberalerna var emot och som
fortfarande icke fungerat tillfredsställande. Utöver detta tillkommer nya tjänster och nyanställningar
där många frågar sig om tjänsten/tjänsterna verkligen behövs.
Det finns exempel som skulle kunna framföras men detta skulle inte passa p g a den ev. publicitet
som detta skulle innebär
För Liberalerna har det varit viktigt att skapa inspirerande arbetsplatser där de anställda skall trivas
och kan utvecklas och med anledning därav hemställer Liberalerna
att kommunfullmäktige tillsätter en utredning som får i uppdrag att kartlägga nuvarande s k
organisation och därefter kommer med förslag på en personalorganisation som omfattar alla
anställda och förvaltningar.

LIBERALERNA i SÄTER
2018-01-24
Birgitta Gustafsson

SÄTERS KOMMUN
Kommunfullmäktige

Ks § 63
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Sammanträdesdatum

2018-04-26

Blad
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KS2018/0089

Redovisning av obesvarade medborgarförslag
Beslut:
Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta godkänna redovisningen samt
att medborgarförslagen kvarligger för beredning.
Ärendebeskrivning:
Enligt kommunfullmäktige arbetsordning, 31 §, ska kommunstyrelsen två gånger per
år redovisa de medborgarförslag som inte har beretts färdigt. Redovisningen ska ske
på fullmäktiges ordinarie sammanträde i april och oktober.
Medborgarförslag om att införa idrott varje dag i skolan Dnr KS2017/0076
Medborgarförslaget är inlämnat till kommunfullmäktiges sammanträde 2017-04-06.
Hänskjutet till kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsens arbetsutskott
beslutade remittera förslaget till barn- och utbildningsnämnden för yttrande. Yttrandet behandlades vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2018-02-13. Arbetsutskottet beslutade återremittera förslaget till barn- och utbildningsnämnden för
ytterligare beredning. Yttrandet ska ha inkommit senast 5 maj.
Medborgarförslag om lekpark i Österby
Dnr KS2017/0284
Medborgarförslaget är inlämnat till kommunfullmäktiges sammanträde 2017-09-21.
Hänskjutet till kommunstyrelsen för beredning. Remitterad till samhällsbyggnadsnämnden för yttrande. Förslaget slutbehandlas vid kommunfullmäktiges sammanträde i juni.
Medborgarförslag om Konsthjulet
Dnr KS2017/0349
Medborgarförslaget är inlämnat till kommunfullmäktiges sammanträde 2017-10-19.
Hänskjutet till samhällsbyggnadsnämnden för beslut.
Medborgarförslag om att förbättra tillgänglighet i
Dnr KS2017/0368
Säterdalen
Medborgarförslaget är inlämnat till kommunfullmäktiges sammanträde 2017-11-30.
Hänskjutet till samhällsbyggnadsnämnden för beslut.
Medborgarförslag om en rastplats på Bispergs klack
Dnr KS2017/0392
Medborgarförslaget är inlämnat till kommunfullmäktiges sammanträde 2017-11-30.
Hänskjutet till samhällsbyggnadsnämnden för beslut.
Medborgarförslag om skridskobana på Rådhustorget
Dnr KS2017/0447
Medborgarförslaget är inlämnat till kommunfullmäktiges sammanträde 2018-02-15.
Hänskjutet till samhällsbyggnadsnämnden för beslut.
forts

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
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Ks § 63 forts
Medborgarförslag om städning på äldreboendet
Dnr KS2018/0009
Medborgarförslaget är inlämnat till kommunfullmäktiges sammanträde 2018-02-15.
Medborgarförslag om fartdämpande åtgärder på
Dnr KS2018/0042
Bergtäktsvägen
Medborgarförslaget är inlämnat till kommunfullmäktiges sammanträde 2018-02-15.
Hänskjutet till samhällsbyggnadsnämnden för beslut.
__________

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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77
Medborgarförslag till Säters kommunfullmäktige
Ang lekplats i Österby.
Mitt namn är Klara Berryman.
Jag har bott i Österby i 8 år nu med min man och fyra barn.
Jag är stolt medlem i Österby byalag.
Vi älskar att bo här och tycker såklart att det är himmelriket på jorden.
När vi flyttade hit 2009 var våra barn bland de enda i byn.
I dag bor det många barnfamiljer i byn, vilket är mycket roligt. I nuläget finns 14 barn i byn
och tre till föds nu i september
(varav två är mina)
Vissa av Byborna med barn besöker  varandra och leker tillsammans.
Vi har alla barn mellan 0-16 år och som förskolechef för en privat förskola i Borlänge ser jag
en allt mer stillasittande trend i samhället idag. Vi rör oss allt mindre på fritiden.
Vilket för mig till min punkt och frågeställningar
1)
Hur kan vi bidra till att barnen utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och
kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande
även på sin fritid?
2)
Hur kan vi stärka en levande landsbygd genom att få våra unga bybor att stanna kva, alt
komma tillbaka till byarna?
Om våra barn ska vilja bo på landsbygden när de blir vuxna så måste de minnas livet på
landet som något positivt, inte på hur de hade strul med bussar för att ta sig härifrån.
Svaret är enkelt, genom att ha en gemensam samlingsplats -  En Lekplats där familjer
kan träffas, kravlöst och spontant.
En lekplats där barnen får utrymme att utveckla sin motoriska förmåga och stimuleras
till lek och lärande.
Vi söker i första hand kommunens hjälp med resurser och material och eventuellt
underhåll. Byalaget är villiga att föra en dialog om en levande landsbygd i Österby där
samarbete står i centrum.
Nedan hittar ni en lista på några fördelar en lekplats i byn skulle medföra.
Barnen får möjlighet till att ;
* tillägna sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att
förstå sin omvärld,
* utveckla sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos
mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,
* utveckla sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva
olika lösningar av egna och andras problemställningar,
* utveckla sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp
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och samband mellan begrepp, 
* utveckla intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur
och samhälle påverkar varandra,
* utveckla sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om
växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
* utveckla sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om
naturvetenskap, 
* utveckla sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material
och redskap.      
Miljöpsykolog Fredrika Mårtensson har i sitt doktorsarbete vid SLU:s institution för
landskapsplanering i Alnarp studerat hur barnen använder sig av den fysiska miljön inom
ramen för olika leksammanhang.
Hon skriver bl.a.
" att barns utomhuslek i hög grad handlar om sinnlig kontakt med omgivningen och fysisk
rörelse vilket kräver rejäla ytor och intressant innehåll. Med sinnlighet menas lekar som
spontant stimuleras av lukt, smak, känsel, syn, balans, hörsel m.fl. Med vidlyftighet menas
lekar med mer kaotisk karaktär men också rena fantasilekar där barnet går helt upp i leken
och släpper taget om den egna kontrollen. Det kan nästan upplevas som om leken leker
med barnet. "
Fantasi och kreativitet
Hjärnforskaren och läkaren Matti Bergström förespråkar vikten av leken, av kaos och
oordning för att människan ska fortsätta vara kreativ i vuxen ålder.
"En allsidigt utvecklad och mer kreativt tänkande hjärna, kan inte bara tillgodogöra sig
teoretiska ämnen och överföra kunskapen bättre, utan kan också se möjligheter, göra urval,
värdera och att se helheter. Ju mer vi aktiverar vår hjärna, desto mer växer den. Och då
handlar det inte bara om att träna sig på svåra mattetal eller att lösa korsord. Ju mer allsidig
träning desto bättre. Hjärnan behöver tränas lika mycket genom rörelse och finmotorik och
genom att låta sinnena få nya upplevelser, syn, lukt , hörsel och smak.
Trots att vi är medvetna om detta rör sig barnen allt mindre idag. Och det tycker jag är
beklagligt.
Jag tror att vi måste motverka det på ett positivt sätt och en lekplats till barnen i Österby
skulle vara en mycket bra början.
Lekplatsen skulle till exempel kunna ha en stor sandlåda där gungor och ruchkana fick plats.
Utkikstorn och bockbord vore också bra för att ha någonstans att fika/ vila.

Se inspirationsbilder nedan;
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https://www.tress.com/sv-se/lekplats-park-och-utemiljo/lekplats/klatterberget-710320/
Bilderna är förslag, vi tar givetvis hänsyn till budget och övriga omständigheter.
Byalaget i Österby står bakom förslaget om en lekplats och markägaren Bengt Brolin har
även givit sitt samtycke till lekplats. Hans enda krav var att lekplatsen blir ordentligt omskött.
För Övrigt står byalaget gärna som motpart i detta ärende.
Vi hoppas givetvis på att förslaget går igenom, i första hand som en lekplats
anordnad av säters kommun . Men om byalaget resurser behövs så ställer vi gärna
upp.
Hör av er om ni har frågor eller funderingar,
Med vänlig hälsning Österby Byalag via
Klara Berryman,
Österby 66.
0703250442
klaraberryman@me.com
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Dnr KS2018/0152

Revisionsberättelse 2017
Ärendebeskrivning:
Kommunrevisorerna har granskat kommunstyrelsens, nämndernas och genom utsedda lekmannarevisorer den verksamhet som bedrivits i kommunens företag för år
2017 och har avgivit sin revisionsberättelse.
Revisorerna tillstyrker att årsredovisning för 2017 fastställs samt att kommunstyrelsen, nämnderna och de enskilda förtroendevalda i dessa organ beviljas ansvarsfrihet.

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS2018/0108

Årsredovisning 2017 för Säters kommun
Beslut
Kommunstyrelsen att föreslår kommunfullmäktige besluta att fastställa 2017 års årsredovisning.
Ärendebeskrivning
Årsredovisning Säters kommun för 2017.
Kommunerna är enligt Kommunala redovisningslagen KRL 8 kap §§ 1 – 2 skyldiga
att upprätta en sammanställd redovisning och en gemensam förvaltningsberättelse
för all kommunal verksamhet, även sådan som drivs av annan juridisk person. Rådet
för kommunal redovisning har i sin rekommendation 8.2 gett ytterligare anvisningar
hur den sammanställda redovisningen och den gemensamma förvaltningsberättelsen
skall utformas.
Koncernen Säters kommun omfattas vid utgången av 2017 av kommunens förvaltning och en helägd bolagskoncern; Säterbostäder AB och dess dotterbolag Säters
kommuns Fastighets AB.
Koncernens resultat
Koncernens resultat för 2017 blev +14,6 mkr (2016 +39,2 mkr). Bolagskoncernen
redovisar ett resultat på +6,3 mkr (2016 +7,0 mkr) och kommunen ett resultat på
+8,3 mkr (2016 +32,2 mkr).
__________

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Tjänsteskrivelse

Datum
2018-03-08

Årsredovisning 2017, Säters kommun
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att besluta att
fastställa 2017 års årsredovisning.
Ärendebeskrivning
Årsredovisning Säters kommun för 2017.
Kommunerna är enligt Kommunala redovisningslagen KRL 8 kap §§ 1 – 2 skyldiga att upprätta en
sammanställd redovisning och en gemensam förvaltningsberättelse för all kommunal verksamhet, även
sådan som drivs av annan juridisk person. Rådet för kommunal redovisning har i sin rekommendation 8.2
gett ytterligare anvisningar hur den sammanställda redovisningen och den gemensamma
förvaltningsberättelsen skall utformas.
Koncernen Säters kommun omfattas vid utgången av 2017 av kommunens förvaltning och en helägd
bolagskoncern; Säterbostäder AB och dess dotterbolag Säters kommuns Fastighets AB.
Koncernens resultat
Koncernens resultat för 2017 blev +14,6 mkr (2016 +39,2 mkr). Bolagskoncernen redovisar ett resultat på
+6,3 mkr (2016 +7,0 mkr) och kommunen ett resultat på +8,3 mkr (2016 +32,2 mkr).

……………………………..
Torbjörn Matsson
ekonomichef

Postadress
Säters Kommun
Box 300
783 27 Säter

Besöksadress
Rådhuset
Åsgränd 2
Säter

Telefon
0225-55 000 (vxl)

E-postadress
socialnamnden@sater.se
Internetadress
www.sater.se
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Sammanträdesdatum

2018-04-26

Blad
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Kf §
Kommunfullmäktiges ansvarsprövning
Ärendebeskrivning:
Kommunfullmäktige ska årligen fatta beslut om ansvarsfrihet för kommunstyrelsen,
nämnderna och de enskilda förtroendevalda i dessa organ. Revisorerna har i sin revisionsberättelse föreslagit att ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017 beviljas.

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

SÄTERS KOMMUN
Kommunfullmäktige
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Sammanträdesdatum
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Dnr KS2018/0082

Verksamhetsberättelse 2017, gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta godkänna verksamhetsberättelse 2017 för gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel.
Ärendebeskrivning
Verksamhetsberättelse 2017 för gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel.
I verksamhetsberättelsen redogörs för gemensamma nämnden för alkohol, tobak och
receptfria läkemedel 2017. Utfallet för verksamheten uppgick till ett överskott på 0,5
mkr.
Varje kommun som ingår i gemensamma nämnden har att fatta beslut om ansvarsfrihet för gemensamma nämnden alkohol, tobak och receptfria läkemedel.
__________

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Tjänsteskrivelse

Datum
2018-03-08

Verksamhetsberättelse 2017, gemensamma nämnden för alkohol, tobak och
receptfria läkemedel
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att besluta att
godkänna verksamhetsberättelse 2017 för gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria
läkemedel.
Ärendebeskrivning
Verksamhetsberättelse 2017 för gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel.
I verksamhetsberättelsen redogörs för gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel
2017. Utfallet för verksamheten uppgick till ett överskott på 0,5 mkr.
Varje kommun som ingår i gemensamma nämnden har att fatta beslut om ansvarsfrihet för gemensamma
nämnden alkohol, tobak och receptfria läkemedel.

……………………………..
Torbjörn Matsson
ekonomichef

Postadress
Säters Kommun
Box 300
783 27 Säter

Besöksadress
Rådhuset
Åsgränd 2
Säter

Telefon
0225-55 000 (vxl)

E-postadress
socialnamnden@sater.se
Internetadress
www.sater.se
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Nämndens namn

Gemensamma nämnden för alkohol,
tobak och receptfria läkemedel.
UPPDRAGET – VERSAMHETEN
Kommunerna Falun, Borlänge, Ludvika, Smedjebacken, Säter, Gagnef och Hedemora har kommit överens om att
samarbeta i en gemensam nämnd enligt 3 kap 3a-c §§ kommunallagen (1990:900). Den gemensamma nämnden
ansvarar för prövning och tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622), tobakslagen (1993:581 (exklusive tillsyn av tobaksfria
miljöer § 2 p 1-7, § 4, 19a)), lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare (2017:425) samt kontrollen av
läkemedelsförsäljningen av receptfria läkemedel i detaljhandeln. Nämndens uppdrag består av myndighetsutövning.
Falu kommun är värdkommun och den gemensamma nämnden ingår i värdkommunens organisation.

VERKSAMHETSMÅL
Gemensamma nämnden ska arbeta för en god service och god kvalité.
Vid ansökningar gällande serveringstillstånd (både stadigvarande och tillfälliga) av alkoholhaltiga drycker görs
omfattande utredningar för bedömning om lämplighet. Lämpligheten bedöms utifrån regler i alkohollagen, där utredning
görs betr. ekonomisk lämplighet, lokalernas belägenhet och serveringsutrymme, förhållanden gällande mat och
utrustning, alkoholpolitiska olägenheter, serveringstider m.m. I utredningsarbetet inhämtas yttranden från
Polismyndighet, Skatteverket, Räddningstjänst, Miljökontoret och Kronofogdemyndigheten. Det är den gemensamma
nämnden som fattar beslut och därmed ger tillstånd att servera alkoholdrycker.

Indikator

Målnivå

Handläggningstid för
serveringstillstånd

Tillstånden ska
handläggas inom
föreskriven tid

Verksamhetsmål
-

Stadigvarande tillstånd till allmänheten och slutna
sällskap ska handläggas inom fyra månader efter att
kompletta ansökningshandlingar inkommit.
tillfälligt tillstånd till allmänheten inom en månad efter att
kompletta ansökningshandlingar inkommit.
tillfälliga tillstånd till slutet sällskap ska första gången
handläggas inom två veckor,
efter första gången handläggas inom en vecka efter att
kompletta ansökningshandlingar inkommit.

Målet är uppnått.

VERKSAMHET – väsentliga händelser under perioden
För att tillgodose tillsyn på serveringsställen och i detaljhandeln ska en tillsynsplan upprättas i början av året. Tillsynen
består av förebyggande, inre och yttre tillsyn. Förebyggande tillsyn sker genom information, rådgivning och utbildning.
Inre tillsynen är av administrativ karaktär och består främst av uppföljning av innehavarens personliga och ekonomiska
förhållanden. Yttre tillsyn är den tillsyn som sker direkt på serveringsstället eller i detaljhandeln. Dessa tillsynsinsatser
skapar sammantaget en medvetenhet hos näringsidkarna om lagstiftningen inom området som bidrar till den sociala
tryggheten. Handläggningstiderna för de olika serveringstillstånden har följts enligt gemensamma nämndens riktlinjer.
Den utförda yttre tillsynen inom samtliga områden har visat att ordningen i huvudsak är god. Tillsyn på serveringsställen
samt tobakstillsyn har skett tillsammans med polis, skatteverk och miljö vid några tillfällen under året.
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Nämndens namn

ATL kontoret har arbetet med kunskapspåfyllning och administrativa förberedelser för handläggning av den nya lagen
om försäljning av elektroniska cigaretter (e-cigaretter) och påfyllningsbehållare.
Handläggarna har också utbildat både serveringsansvarig personal och nämndledamöter om bl.a ansvarsfull
alkoholservering och hur lagarna styr verksamheten.
Stadigvarande serveringstillstånd
Borlänge
Falun
Ludvika
Smedjebacken
Säter
Gagnef
Hedemora
Totalt

Antal tillsyner

59
65
25
18
14
11
19
211

88
102
43
16
11
12
22
294

Beviljade Serveringstillstånd 2017
Stadigvarande, Tillfälliga allm, Slutna
Borlänge
Falun
Ludvika
Smedjebacken
Säter
Gagnef
Hedemora
Totalt

9
9
4
3
4
0
3

6
19
13
10
1
2
6

16
31
16
4
3
1
12

32

57

83

Antal, detaljhandel tobak
Borlänge
Falun
Ludvika
Smedjebacken
Säter
Gagnef
Hedemora
Totalt

43
42
28
9
11
10
19
162

Antal, detaljhandel folköl
Borlänge
Falun
Ludvika
Smedjebacken
Säter
Gagnef
Hedemora
Totalt

Tillsyner
50
41
27
8
11
11
17
165

Tillsyner

31
35
20
10
9
8
16

36
33
19
8
8
9
13

129

127

Antal detaljhandelreceptfria läkem. Tillsyner
Borlänge
Falun
Ludvika

24
28
17

305
28
16
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Smedjebacken
Säter
Gagnef
Hedemora
Totalt

7
7
7
8
98

Nämndens namn

6
7
8
8
103

Antal anmälda, detaljhandel e-cigaretter 2017
Borlänge
5
Falun
0
Ludvika
1
Smedjebacken
0
Säter
0
Gagnef
0

EKONOMI
Utfallet för nämnden uppgick totalt till ett överskott på 0,5 mnkr (0,1 mnkr 2016). Omsättningen uppgick till 3,5 mnkr (3,3
mnkr) mot budgeterade 3,3. Kostnaderna uppgick till 2,9 mnkr (3,2 mnkr) mot budgeterade 3,3. Överskottet beror på
högre intäkter och lägre kostnader än budgeterat. Högre intäkter beror framförallt på fler ansöknings- och tillsynsavgifter.
Lägre kostnader beror framförallt på sjukfrånvaro och vakanser för personalen. Tjänsten köps av socialförvaltningen
vilket innebär att nämnden inte redovisar egna personalkostnader. Eftersom gemensamma nämnden inte ska generera
över- eller underskott så regleras resultatet gentemot medlemskommunernas andelar i verksamheten. Falun, Borlänge,
Ludvika och Smedjebackens kommuners andelar visade överskott vilket återbetalas efter respektive kommuns andel.
Säter, Gagnef och Hedemora visade ett underskott och kommer att faktureras för detta. Därför visar nämnden ett resultat
som är plus minus noll kr.
Tjänsten köps av socialförvaltningen vilket innebär att nämnden inte redovisar egna personalkostnader samt övriga
kostnader vilka är nödvändiga för genomförandet av uppdraget.

Tjänster, mnkr
Alkoholtillstånd, tillsyner

Utfall
0,5

2017
Budget
Avvikelse
0,0
0,5

Utfall
0,1

2016
Budget
Avvikelse
0,0
0,1

MEDARBETARE
Verksamheten har 4,0 årsarbetare som är anställda på socialförvaltningen och dessa handläggare ställs till
gemensamma nämndens förfogande. Arbetsledning och administrativt stöd tillhandahålls genom socialförvaltningen i
Falun. Under år 2017 har rekrytering av en ny medarbetare skett utifrån att en medarbetare avslutat sin anställning. Ny
chef för verksamheten har också rekryterats under året. Sjukfrånvaro kan ännu inte redovisas då nya personalsystemet
ännu inte visat tillförlitligt resultat.
ATL- kontoret har vid behov haft stöd genom en erfaren extern handledare gällande stöd och handledning i
ärendehantering.

Åldersstruktur 2016-12-31
-29

30-39

40-49

3

1

50-59

60-
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Nämndens namn

UTVECKLING/FRAMTID
En fortsatt digitalisering kommer att ske under 2018 med bland annat införande av webbtjänster för ansökan av
serveringstillstånd m.m.
Nöjdheten hos näringsidkarna kommer att mätas genom en enkät under våren 2018.
En ny tobakslag föreslås träda i kraft under 2018 (SOU 2016:14). Förslagen innefattar i huvudsak tillståndsplikt för
försäljning av tobak, utvidgning av rökförbudet till att omfatta fler miljöer och fler produkter, förbud mot exponering av
tobaksvaror i butiker, förändringar i regleringen av snus.
Den mest genomgripande förändringen som föreslås innefattar tillståndsplikt för försäljning av tobak. Utredningar
liknande de som idag genomförs vid ansökan om serveringstillstånd kan komma att kräva utökning av personal. De
näringsidkare som redan anmält försäljning av tobak måste göra en ny tillståndsansökan inom tre månader, vilket
kommer att innebära en kraftig arbetstopp de tre första månaderna när lagen börjar gälla. Det föreslagna
tillståndsförfarandet för tobaksförsäljning kommer att medföra ökade hanteringskostnader för kommunerna. Dessa
kostnader bedöms kunna finansieras fullt ut genom ansökningsavgifter enligt utredaren för lagförslaget.
Dessutom har Sverige från och med 1 juli 2017 fått en ny lagstiftning för försäljning av elektroniska cigaretter (ecigaretter) och påfyllningsbehållare. Den som tänker sälja e-cigaretter och påfyllningsbehållare måste anmäla till ATLkontoret innan försäljning påbörjas.
.
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Falu kommun
Socialförvaltningen

Tjänsteskrivelse
Datum
2018-02-02
Diarienummer ATL0005/17

1 (1)

Handläggare
Kim Anastasio, Ove Stenberg

Gemensamma nämnden för alkohol,
tobak och receptfria läkemedel

Verksamhetsberättelse 2017
Förslag till beslut
1. Varje kommun som ingår i gemensamma nämnden får i uppdrag att fatta beslut om
ansvarsfrihet för gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel.
2. Nämnden har tagit del av verksamhetsuppföljningen 2017.

Ylva Renström
Socialchef

Ove Stenberg
Controller

Sammanfattning
I verksamhetsberättelsen redogörs för gemensamma nämnden för alkohol, tobak, och receptfria läkemedels uppdrag och verksamhet under 2017. Utfallet för verksamheten uppgick till ett överskott på 0.5 mkr.
Bilaga
Gemensamma nämndens verksamhetsberättelse 2017.

Beslutet ska sändas till
Samtliga ingående kommuner i den gemensamma nämnden
Kommunrevisionen Falu kommun
Ekonomikontoret Falu kommun

Postadress

791 83 FALUN

Besöksadress

Telefonväxel

023-830
023-830
0000

Organisationsnummer

212000-2221
212000-2221

Bankgiro

218-0289
218-0289

Internet

www.falun.se
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Falu kommun
Gemensamma nämnden för alkohol,
Tobak och receptfria läkemedel

§ 20

Utdrag ur protokoll
Sammanträdesdatum
2018-02-21

1(1)

Godkännande av verksamhetsberättelse 2017
ATL0005/17-042

Beslut
1.

Varje kommun som ingår i gemensamma nämnden får i uppdrag att fatta beslut
om ansvarsfrihet för gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel.

2.

Gemensamma nämnden har tagit del av verksamhetsuppföljningen 2017.

Sammanfattning
I verksamhetsberättelsen redogörs för gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedels uppdrag och verksamhet under 2017. Utfallet för verksamheten uppgick till ett överskott på 0,5 mkr.
Beslutet är enligt förvaltningens förslag.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-02-02
_____________________________________________________________________
Sänds till
Samtliga ingående kommuner i den gemensamma nämnden
Kommunrevisionen Falu kommun
Ekonomikontoret Falu kommun
Vid protokollet
Ann Ayoub
Sekreterare
Justerat 2018-02-22

Christina Knutsson
Ordförande

Margreth Göransdotter
Justerare

Utdragsbestyrkande:

Ann Ayoub

Postadress

791 83 FALUN

Besöksadress

Telefonväxel

023-830
023-830
0000

Organisationsnummer

212000-2221
212000-2221

Bankgiro

218-0289
218-0289

Internet

www.falun.se
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Årsredovisning 2017
Fas: Årsredovisning 2017 Rapportperiod: 2017-12-31 Organisation: Gemensam nämnd för
ATL
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Uppdrag
Kommunerna Falun, Borlänge, Ludvika, Smedjebacken, Säter, Gagnef och Hedemora har kommit
överens om att samarbeta i en gemensam nämnd enligt 3 kap 3a-c §§ kommunallagen (1990:900). Den
gemensamma nämnden ansvarar för prövning och tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622), tobakslagen
(1993:581 (exklusive tillsyn av tobaksfria miljöer § 2 p 1-7, § 4, 19a)), lagen om elektroniska
cigaretter och påfyllningsbehållare (2017:425) samt kontrollen av läkemedelsförsäljningen av
receptfria läkemedel i detaljhandeln. Nämndens uppdrag består av myndighetsutövning.
Falu kommun är värdkommun och den gemensamma nämnden ingår i värdkommunens organisation.
Kommunens vision
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Ett större Falun
Ett större Falun är både ett konstaterande att Faluns befolkning har växt de senaste 45 åren och att
Falun har en ambition och beredskap för att fortsätta växa.
Ett större Falun har ett brett och varierat utbud av boendemiljöer, arbetstillfällen, kultur-, idrotts- och
fritidsmöjligheter. Det finns något för alla med utrymme för olika subkulturer och det är nära till allt.
Ett större Falun ser inte kommungränser som hinder för var man arbetar eller bor. Ett utvecklat
samspel mellan landsbygd och stad och med närliggande kommuner skapar än fler möjligheter än var
och en för sig.
Ett större Falun vågar också tro på en fortsatt positiv utveckling och har modet att ta beslut som
stödjer utvecklingen för att bli "Ett större Falun".
Ett större Falun är attraktivt för dem som bor och verkar i eller i närheten av Falun, vilket i sin tur kan
locka fler att flytta hit. Ett större Falun tar ansvar för miljö, ekonomi och social hållbarhet. Det är en
förutsättning och framgångsfaktor för långsiktig tillväxt.

Visionens perspektiv

Hållbar utveckling/Miljö
Falun är känt som en framsynt kommun som tar ansvar globalt, nationellt och lokalt. Falun har tagit
täten för att uppfylla Parisavtalet om klimatet och Nagoyaavtalet om biologisk mångfald. Vi är en
förebild i att klara de fjorton nationella miljömålen. Falun är trivsamt och hälsosamt att bo i och
lockar till inflyttning tack vare sin goda miljö, med ren luft, rent vatten och en vacker och intressant
natur med en stor spännvidd av upplevelser. Näringslivet arbetar aktivt med omställning till
verksamhet med allt mindre miljöbelastning.

Väsentliga händelser
Resultatmål

Falun tar ansvar för sin klimatpåverkan
Falun tar, enligt nuvarande mål, ansvar för klimatet genom att år 2020 ha minskat utsläppen av
växthusgaser med 60 % sedan 1990. Faluns klimat- och energiprogram skärps i linje med klimatavtalet i Paris.

Trygghet och välfärd
Människors möjlighet och upplevelse av att vara delaktig i samhället och kunna påverka sin
livssituation är viktig för hälsan. Falun är en inkluderande kommun, en plats där medmänskligt
bemötande och allas lika värde och behov är i fokus. Det gäller oavsett kön, ålder, etnicitet, religion,
sexuell läggning, könsuttryck eller funktionsnedsättning. Alla ska känna sig behövda, värdefulla och
accepterade. Att minska skillnader och skapa jämlika förutsättningar är viktigt för att människor ska
känna sig delaktiga och må bra. Barn och unga i Falun har en jämlik, god och trygg uppväxt. Barn
och unga i Falun ges möjlighet att utifrån sina förutsättningar nå goda studieresultat. Falun har väl
utbyggd välfärd för att tillgodose behoven av trygghet, hälsa, utbildning och egen försörjning.
Kommunen samverkar med andra aktörer så att alla medborgare kan skapa sig en framtid. Tidiga
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insatser och förebyggande arbete görs så att barn och unga i Falun får en jämlik, god och trygg
uppväxt. Falun möter utmaningen att kunna ta hand om det ökande antalet personer som behöver
omvårdnad, omsorg och hälso- och sjukvård. Medmänsklighet och respekt ska prägla de insatser som
görs.
Kommentar:
Verksamheten för den gemensamma nämnden är mångkulturell vilket återspeglas i områdets
restaurang och nöjesliv. Alla människor tillmäts lika värde och mångfalden betraktas som en resurs.
Alla invånare ska ha samma rättigheter men också samma möjligheter oavsett etnisk och kulturellt
ursprung, religion och sociala ställning.
Alla invånare ska känna sig trygga och säkra på sin hemort och i sitt bostadsområde. De ska kunna
röra sig fritt, utan rädsla för att utsättas får brottslighet eller kränkningar. Dessa riktlinjer ska vara
vägledande för den gemensamma nämndens insatser för att motverka olaga diskriminering i samband
med restaurangbesök och med detta förhindra att någon blir särbehandlad och exempelvis nekas
inträde till restaurangen. Erkänt eller lagakraftvunnet diskrimineringsbrott bedöms allvarligt och
innebär normalt sett att serveringstillståndet ska återkallas.
Enligt alkohollagen får även den gemensamma nämnden vägra serveringstillstånd om serveringsstället
på grund av placering eller andra skäl kan befaras medföra olägenheter i fråga om ordning och
nykterhet, eller medföra särskild risk för människors hälsa, även om övriga krav som uppställs i lagen
är uppfyllda.
Det finns enligt alkohollagen ingen generell "rätt" att få serveringstillstånd. Kommunen ska bedöma
risken för eventuella alkoholpolitiska olägenheter. Polismyndighetens yttrande om ordningsläget i
området för den tilltänkta etableringen och miljöförvaltningens bedömning av risken för att störningar
uppkommer för närboende, ska tillmätas stor vikt vid tillståndsprövningen.
Det ska för den gemensamma nämnden vara möjligt att förhindra restaurangetablering med servering
av alkoholdrycker, på grund av serveringsställets belägenhet eller av andra skäl som kan befaras
medföra olägenheter i fråga om ordning och nykterhet eller särskild risk för människors hälsa.
Det som här menas med serveringsställets belägenhet är särskilt känsliga områden såsom närheten av
skolor eller ungdomsgårdar där ungdomar vistas eller samlas, redan etablerade missbruks- eller
brottsbelastade miljöer, utpräglade bostadsområden där buller från serveringsstället kan ge upphov till
störningar med mera, och som kan innebära risker för uppkomsten av olika alkoholrelaterade
olägenheter.
Efter en helhetsbedömning kan det föreligga alkoholrelaterade olägenheter då:


Polismyndigheten avstyrker ansökan med hänvisning till ordningsproblem på eller omkring
serveringsstället.



Miljökontoret avstyrker ansökan med hänvisning till att närboende utsätts, eller riskerar att
utsättas för, bullerstörningar från serveringsstället.



I de fall där kommunen äger kännedom om missförhållanden på serveringsstället eller
angående sökandes lämplighet.

För att motverka en osund utveckling i samband med alkoholservering ska särskild uppmärksamhet
riktas på:


Områden som är särskilt känsliga ur ordnings- och bullersynpunkt.



Särskilt känsliga områden i anslutning till ungdoms-, sport- och idrottsmiljöer.
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Nyetablering i föregående områden ska bedömas restriktivt och serveringsställets
verksamhetsinriktning (målgrupp, pub, matrestaurang, nattklubb etc.) ska särskilt uppmärksammas.
Resultatmål

Barn och unga är prioriterade i Falu kommuns arbete
Barn och unga ett prioriterat område för Falu kommuns verksamhet och resurstilldelning. Alla barnoch elever erbjuds möjligheter att utifrån sina förutsättningar och behov uppnå de mål som är satta
för förskolans och skolans verksamheter. Kommunen verkar tillsammans med föreningslivet,
näringslivet och de kommunala bolagen för att fler barn och ungdomar ska kunna delta i meningsfulla
kultur- och fritidsaktiviteter och ges kontaktytor med arbetslivet. Gymnasieskolan är en magnet för
ungdomar i och utanför Falun, och erbjuder utbildningar med nationellt intag. Förskole- och
skolverksamhet bedrivs av en variation av huvudmän. Goda relationer finns mellan olika huvudmän
för att ta ett gemensamt ansvar för våra barn och ungdomar. Barn- och ungas psykosociala hälsa följs
uppmärksamt för att göra det möjligt att i tid sätta in insatser för förbättrad hälsa och livskvalitet.
Tidiga insatser görs i förskola och skola utifrån barns och elevers behov av stöd.

Näringsliv och arbetsmarknad
Näringslivsarbetet är intensivt över hela kommunens yta och bra relationer och täta kontakter är en
viktig ledstjärna. Ett växande näringsliv med hållbara företag skapar jobb som håller i längden och
ger en stark och trygg utveckling av kommunen. Service och bemötande till företag, entreprenörer och
organisationer är av hög klass och upplevelsen är att Falu kommun är enkel att samarbeta med. Jordoch skogsbruk ska vara en naturlig del i kommunens tillväxtarbete. Vi prioriterar jobben genom
samverkan med näringslivet och satsningar på utbildning, infrastruktur, service och nya bostäder.
Högskolan Dalarna ska ses som en nyckelfunktion för kompetensförsörjning, idéer och
omvärldsanalys.
Kommentar:
Alkohollagen och tobakslagen är sociala skyddslagstiftningar som syftar till att begränsa medicinska
och sociala skadeverkningar och får därför anses ha företräde före näringspolitiska intressen.
Vid ansökningar gällande serveringstillstånd (både stadigvarande och tillfälliga) av alkoholhaltiga
drycker görs omfattande utredningar för bedömning om lämplighet. Lämpligheten bedöms utifrån
regler i alkohollagen, där utredning görs betr. ekonomisk lämplighet, lokalernas belägenhet och
serveringsutrymme, förhållanden gällande mat och utrustning, alkoholpolitiska olägenheter,
serveringstider m.m. I utredningsarbetet inhämtas yttranden från Polismyndighet, Skatteverket,
Räddningstjänst, Miljökontoret och Kronofogdemyndigheten. Det är den gemensamma nämnden som
fattar beslut och därmed ger tillstånd att servera alkoholdrycker.
Näringsidkarna ska erbjudas tjänster av god kvalitet. God kvalité ska bygga på att varje ärende ska
handläggas så enkelt, snabbt och billigt som möjligt utan att rättssäkerheten eftersätts. Kunden ska
bemötas med respekt och god tillgänglighet. Alla företag ska behandlas likvärdigt.
När ansökan om serveringstillstånd är komplett ska
- stadigvarande och tillfälliga tillstånd till allmänheten handläggas inom fyra månader
- tillfälligt tillstånd till allmänheten inom en månad
- tillfälliga tillstånd till slutet sällskap ska första gången handläggas inom två veckor efter första
gången ska handläggningen ske inom en vecka.
Nöjdheten hos näringsidkarna kommer att mätas genom en enkät under våren 2018.

5

128

Väsentligahändelser
Kommentar:
Tillsyn 2017
För att tillgodosetillsyn på serveringsställen
och i detaljhandelnskaen tillsynsplanupprättasi början
av året.Tillsynen bestårav förebyggande,inre och yttre tillsyn. Förebyggandetillsyn sker genom
information,rådgivningoch utbildning. Inre tillsynen är av administrativkaraktäroch bestårfrämst av
uppföljning av innehavarenspersonligaoch ekonomiskaförhållanden.Yttre tillsyn är den tillsyn som
sker direkt på serveringsställeteller i detaljhandeln.Dessatillsynsinsatserskaparsammantaget
en
medvetenhethosnäringsidkarnaom lagstiftningeninom områdetsom bidrar till den sociala
tryggheten.
Resultatmål

Falu kommun präglasav förståelseför företagarensvillkor
Bra relationer och täta kontaktermednäringslivetsättsi förgrundenför näringslivsarbetet.
Bemötandeoch servicenivåerinom kommunenföljs upp mednyckeltalsomvisar hur snabbtärenden
hanterasoch hur processerfungerar.
Indikator
Titel

Beskrivning

B 1.2.a
Tjänstemäns
attityd till
företagande

Kön

Utfall

Mål
2017

Tjänstemänsattityd Alla
till företagandeska
förbättras.
Svensktnäringslivs
attitydundersökning,
skala1-6.

3,0

3,5

B 1.2.b
Politikers
attityd till
företagande

Politikersattityd till
Alla
företagandeska
förbättras.
Svensktnäringslivs
attitydundersökning,
skala1-6.

3,1

3,5

B 1.1 Nöjd Kund -Ind ex
för
företagsklimat

Nöjd-Kund-Index
Alla
för företagsklimat
skavarabättreän
det nationella
medelvärdet.
SKLs kundenkät
Insikt, skala1-100.
NKI totalt inom
myndighetsområden:
brandtillsyn,
bygglov,
markupplåtelse,
miljö - och

72,0

70,0

Bedömning Trend

6
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hälsoskydd och
serveringstillstånd.
Kommentar:
Utvecklingsarbete pågår avseende bättre information till näringsidkare och ökad tillgänglighet. Detta
sker parallellt och tillsammans med ett införande av Falu kommuns kontaktcenter. Utbildning för
serveringspersonal har genomförts under året. Tillsyn av alkohol, tobak och receptfria läkemedel
fortskrider enligt tillsynsplanen.

Falu kommuns upphandlingar håller hög kvalitet
Falu kommun arbetar aktivt för att vid upphandlingar ta fram välskrivna underlag som lockar fler
företag, av olika storlek och karaktär, att lämna anbud. Att fler företag lämnar anbud förbättrar
kommunens möjlighet att göra goda affärer, men det visar också att det finns ett intresse från
företagens sida att göra affärer med kommunen. Stora upphandlingar bryts när så är lämpligt ned i
mindre delar för att mindre företag ska kunna lämna anbud. För att stimulera företagen att ta ett
socialt ansvar, och för att stimulera sociala företag att växa, innehåller upphandlingsunderlagen där
det är lämpligt sociala hänsyn. Förtroendet för kommunen som upphandlande myndighet är högt.

Alla får plats i Faluns arbets- och näringsliv
Falu kommun arbetar aktivt för att bereda plats för alla i arbetsliv och näringsliv. Goda möjligheter
finns för ungdomar i högstadium och gymnasium att få praktik och feriejobb. Kommunkoncernen
erbjuder ett brett utbud av feriejobb och praktikplatser för ungdomar och uppmuntrar andra aktörer
att göra detsamma. Andelen personer som står utanför arbetsmarknaden minskar. Kommunen arbetar
individbaserat med arbetsmarknadspolitiska åtgärder som leder till att unga människor som står
utanför arbetsmarknaden efter arbetsmarknadspolitisk åtgärd alltid går vidare till utbildning, jobb
eller praktik . Insatser görs för att förkorta vägarna till studier och arbete för utrikesfödda. En stor
andel personer erbjuds information och annat stöd för att se eget företagande som en möjlighet till
egen försörjning.

Samhällsplanering och infrastruktur
Livet och boendet i Falu kommun är både på landsbygden och i staden utvecklande, omväxlande,
tryggt, säkert och sunt för ung såväl som för äldre. Kommunens tillväxt återspeglar sig i
organisationen i tidiga skeden av samhällsplaneringen planerar för nya förskolor, skolor, vård- och
omsorgsboenden samt äldreboenden. Falu kommun har en god och fungerande kommunikation med
sina invånare.
Faluns unika historia präglar byggnader och miljöer, inte minst Världsarvet som ger Falun sin
speciella karaktär och identitet. Falu kommun kan erbjuda en närhet till allt som behövs för ett bra liv
och en fungerande vardag. Invånarna har nära till parker, grön-, och friluftsområden och Falun har
en attraktiv levande stadskärna med ett brett utbud av varor, tjänster och kultur. Fler bostäder byggs
både i staden och på landsbygden. En aktuell översiktsplan med fördjupningar och stort fokus på
långsiktig hållbarhet ger en god grund för fortsatt arbete. Falu kommun beaktar miljökonsekvenser
vid samhällsplanering och byggande av infrastruktur.

Väsentliga händelser

Plats för alla
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Falun har en spännande blandning av människor och subkulturer där alla får plats. Oavsett
bakgrund, ålder eller intresse finns något för de flesta genom den bredd och variation som finns på
arbetsmarknaden, men också i form av möjligheter inom kultur, idrott och fritid.
Ett större Falun kräver inte bara tolerans för olikheter - olikheter är en förutsättning för att nya idéer
ska födas och utvecklas. Falubornas kreativitet är den viktigaste resursen för att utveckla Falun
vidare, i samverkan mellan högskola, näringsliv och offentlig sektor.

Väsentliga händelser

En del av resten av världen
Många av Faluns företag och evenemang har en nationell och internationell målgrupp. Falun har
flera etablerade samarbeten på regional, nationell och internationell nivå. Samarbetet med Borlänge
är viktigt för att kommunerna tillsammans ska fungera som en sömlös region för arbete, boende, fritid
och kultur. En gemensam kommuntäckande översiktsplan är ett exempel på samarbetet, men
samverkan sker även inom många andra områden.
Ett större Falun kräver en fortsätt utveckling av samverkan med Borlänge i syfte att skapa en
gemensam identitet som "FalunBorlänge". Tillsammans kan vi driva utvecklingen i och utanför
regionen.

Väsentliga händelser
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Ekonomi
Kommentar:
Utfallet för nämnden uppgick totalt till ett överskott på 0,5 mnkr (0,1 mnkr 2016). Omsättningen
uppgick till 3,5 mnkr (3,3 mnkr) mot budgeterade 3,3. Kostnaderna uppgick till 2,9 mnkr (3,2 mnkr)
mot budgeterade 3,3. Överskottet beror på högre intäkter och lägre kostnader än budgeterat. Högre
intäkter beror framförallt på fler ansöknings- och tillsynsavgifter. Lägre kostnader beror framförallt på
sjukfrånvaro och vakanser för personalen. Tjänsten köps av socialförvaltningen vilket innebär att
nämnden inte redovisar egna personalkostnader. Eftersom gemensamma nämnden inte ska generera
över- eller underskott så regleras resultatet gentemot medlemskommunernas andelar i verksamheten.
Falun, Borlänge, Ludvika och Smedjebackens kommuners andelar visade överskott vilket återbetalas
efter respektive kommuns andel. Säter, Gagnef och Hedemora visade ett underskott och kommer att
faktureras för detta. Därför visar nämnden ett resultat som är plus minus noll kr.

Åtgärder vid underskott
Ingen rapportering under denna rubrik i Årsredovisning 2017
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Investeringar
Kommentar:
Inga investeringar är gjorda under 2017.
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Medarbetare
Kommentar:
Verksamheten har 4,0 årsarbetare som är anställda på socialförvaltningen och dessa handläggare ställs
till gemensamma nämndens förfogande. Arbetsledning och administrativt stöd tillhandahålls genom
socialförvaltningen i Falun. Under år 2017 har rekrytering av ny medarbetare skett utifrån att en
medarbetare sagt upp sig. Ny chef för verksamheten har också rekryterats under året. Ackumulerad
sjukfrånvaro uppgår till 6,5 % vilket till största delen beror på långtidssjukskrivning.
ATL- kontoret har vid behov haft stöd genom en erfaren extern handledare gällande stöd och
handledning i ärendehantering.
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Framtiden
Kommentar:
En fortsatt digitalisering kommer att ske under 2018 med bland annat införande av webbtjänster för
ansökan av serveringstillstånd m.m.
Nöjdheten hos näringsidkarna kommer att mätas genom en enkät under våren 2018.
En ny tobakslag föreslås träda i kraft under 2018 (SOU 2016:14). Förslagen innefattar i huvudsak
tillståndsplikt för försäljning av tobak, utvidgning av rökförbudet till att omfatta fler miljöer och fler
produkter, förbud mot exponering av tobaksvaror i butiker, förändringar i regleringen av snus.
Den mest genomgripande förändringen som föreslås innefattar tillståndsplikt för försäljning av tobak.
Utredningar liknande de som idag genomförs vid ansökan om serveringstillstånd kan komma att kräva
utökning av personal. De näringsidkare som redan anmält försäljning av tobak måste göra en ny
tillståndsansökan inom tre månader, vilket kommer att innebära en kraftig arbetstopp de tre första
månaderna när lagen börjar gälla. Det föreslagna tillståndsförfarandet för tobaksförsäljning kommer
att medföra ökade hanteringskostnader för kommunerna. Dessa kostnader bedöms kunna finansieras
fullt ut genom ansökningsavgifter enligt utredaren för lagförslaget.
Dessutom har Sverige från och med 1 juli 2017 fått en ny lagstiftning för försäljning av elektroniska
cigaretter (e-cigaretter) och påfyllningsbehållare. Den som tänker sälja e-cigaretter och
påfyllningsbehållare måste anmäla till ATL-kontoret innan försäljning påbörjas. Varje återförsäljare
ska få minst ett tillsynsbesök under 2018. Detta innebär ytterligare ett uppdrag för ATL-kontoret.
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Statistik
Stadigvarande serveringstillstånd 2017
Borlänge
59
Falun
65
Ludvika
25
Smedjebacken
18
Säter
14
Gagnef
11
Hedemora
19
Totalt
211

Tillsyner 2017
88
102
43
16
11
12
22
294

Beviljade Serveringstillstånd 2017
Stadigvarande
Borlänge
Falun
Ludvika
Smedjebacken
Säter
Gagnef
Hedemora
Totalt

Tillfälliga allm,

Slutna

9
9
4
3
4
0
3

6
19
13
10
1
2
6

16
31
16
4
3
1
12

32

57

83

Antal, detaljhandel folköl 2017
Borlänge
31
Falun
35
Ludvika
20
Smedjebacken
10
Säter
9
Gagnef
8
Hedemora
16
Totalt
129

Tillsyner 2017
36
33
19
8
9
9
13
127

Antal, detaljhandel tobak 2017
Borlänge
43
Falun
42
Ludvika
28
Smedjebacken
9
Säter
11
Gagnef
10
Hedemora
19
Totalt
162

Tillsyner 2017
50
41
27
8
11
11
17
165

Antal detaljhandelreceptfria läkem. 2017
Borlänge
24
Falun
28
Ludvika
17
Smedjebacken
7
Säter
7
Gagnef
7
Hedemora
8
Totalt
98

Tillsyner 2017
30
28
16
6
7
8
8
103

Antal anmälda, detaljhandel e-cigaretter 2017
Borlänge
5
Falun
0
Ludvika
1
Smedjebacken
0
Säter
0
Gagnef
0
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Hedemora
Totalt

1
7

Alla diarieförda ärenden med händelser, gällande alkohol, tobak och receptfria läkemedel
2017-01-01—2017-12-31
Borlänge
Falun
Ludvika
Smedjebacken
Säter
Gagnef
Hedemora
Totalt

Alk-T
58
90
50
23
12
4
33
270

OL2
38
29
29
7
9
13
17
142

Totalt
96
119
79
30
21
17
50
412

Administrativa åtgärder under 2017
Erinran = 5 stycken
Varning = 2 stycken
Återkallelse = 1 stycken
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KALLELSE

Sammanträdesdatum

2018-04-26

Blad

24

Dnr KS2018/0107

Verksamhetsberättelse 2017, gemensamma nämnden för upphandlingssamverkan
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta godkänna verksamhetsberättelse 2017 för gemensamma nämnden för upphandlingssamverkan.
Ärendebeskrivning
Verksamhetsberättelse 2017 för gemensamma nämnden för upphandlingssamverkan.
I verksamhetsberättelsen redogörs för gemensamma nämnden för upphandlingssamverkan 2017. Utfallet för verksamheten uppgick till ett överskott på 0,1 mkr som
återbetalas till medlemskommunerna enligt samarbetsavtalet.
Varje kommun som ingår i gemensamma nämnden har att fatta beslut om ansvarsfrihet för gemensamma nämnden upphandlingssamverkan.
__________

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Tjänsteskrivelse

Datum
2018-03-08

Verksamhetsberättelse 2017, gemensamma nämnden för upphandlingssamverkan
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att besluta att
godkänna verksamhetsberättelse 2017 för gemensamma nämnden för upphandlingssamverkan.
Ärendebeskrivning
Verksamhetsberättelse 2017 för gemensamma nämnden för upphandlingssamverkan.
I verksamhetsberättelsen redogörs för gemensamma nämnden för upphandlingssamverkan 2017. Utfallet
för verksamheten uppgick till ett överskott på 0,1 mkr som återbetalas till medlemskommunerna enligt
samarbetsavtalet.
Varje kommun som ingår i gemensamma nämnden har att fatta beslut om ansvarsfrihet för gemensamma
nämnden upphandlingssamverkan.

……………………………..
Torbjörn Matsson
ekonomichef

Postadress
Säters Kommun
Box 300
783 27 Säter

Besöksadress
Rådhuset
Åsgränd 2
Säter

Telefon
0225-55 000 (vxl)

E-postadress
socialnamnden@sater.se
Internetadress
www.sater.se
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Gemensam nämnd för
upphandlingssamverkan (GNU)

Gemensam nämnd för
upphandlingssamverkan (GNU)
NÄMNDENS UPPDRAG
Inom ramen för LUG diskuterar företrädare för respektive kommunkoncern gemensamma upphandlingsfrågor och utveckling med företrädare för UhC.

Den gemensamma nämnden (GNU) består av Falun,
Borlänge, Ludvika, Gagnef, Hedemora och Säters kommuner.
I grunden är skapandet av UpphandlingsCenter ett sätt
att förstärka de medverkande kommunernas samlade
upphandlingskompetens och skapa en större affärsnytta.
Den gemensamma nämndens uppgift är att på grundval
av samarbetsavtal, reglemente och fastställd gemensam
upphandlingspolicy och med stöd av UpphandlingsCenter (UhC) svara för alla upphandlingar med undantag av
direktupphandlingar och byggentreprenader samt LOU:s
(Lag om offentlig upphandling) tjänstekategori 24 Undervisning och yrkesutbildning, tjänstekategori 25 Hälsovård
och socialtjänster, samt tjänstekategori 26 Fritids- och
idrottsverksamhet samt kulturverksamhet där medverkan
från föreningslivet är aktuell.
Verksamheten leds politiskt av en gemensam nämnd för
upphandlingssamverkan (GNU), som består av en ledamot från varje samverkande kommun.
UhC har genomfört ca 230 upphandlingar/uppdrag inkl.
direktupphandling till ett årligt upphandlat värde på 2-3
miljarder kronor. Spännvidden är stor, vi upphandlar allt
från kontorsmaterial, konsulter och livsmedel till snöröjning, fordon och fastighetstjänster.

VERKSAMHET – väsentliga händelser under
perioden



GNU har beslutat om ny nämndplan och sex nya
inriktningsmål. Nämndplanen visar på mål och
riktning och de viktigaste prioriteringarna för perioden 2018-2020.

EKONOMI
Ekonomiskt resultat
Totalt för nämnden
mnkr
Intäkter
Kommunbidrag
Övriga interna intäkter
Externa intäkter
Summa intäkter
Kostnader
Löner och PO
Övriga personalkostnader
Hyra
Kapitalkostnader
Övriga kostnader
Summa kostnader
Resultat

Utfall
2017

Budget
2017

Utfall
2016

13,4
0,0
1,8
15,2

13,4
0,0
1,0
14,4

12,9
0,0
1,7
14,6

-10,4
0,0
-0,3
-0,1
-4,4
-15,2

-11,9
0,0
-0,3
-0,1
-2,1
-14,4

-9,6
-0,4
-0,3
-0,1
-4,2
-14,6

0,0

0,0

0,0

100%

100%

100%



Ökad efterfrågan på erbjudna tjänster. Rekord i antal
beställda direktupphandlingar och annonseringar.

Självfinansieringsgrad



Ökad andel upphandling med socialt ansvarsfull
upphandling. T.ex. reserverade upphandlingar för
sociala företag samt möjlighet till praktikplatser eller
motsvarande.

Ekonomisk analys



Genomförande av UhC-dagen 2017 i Falun för
beställare/sakkunniga/politiker i sex samverkande
kommuner samt leverantörsträffar i kommunerna.



Utbildningsinsatser inom både direktupphandling
och farliga förmåner för några kommuner och till diplomerad beställare i Falun har genomförts.

Högre externa intäkter än budgeterat på grund av mer
sålda tjänster avseende direktupphandling och annonsering. Fler samordnade upphandlingar där några icke
samverkande kommuner har anslutit t.ex. dalagemensam telefoniupphandling och strategiska livsmedelsupphandlingar. Externt konsultstöd har därför köpts in som
medfört högre övriga kostnader.



UhC har deltagit i projekt Upphandlingsdialog Dalarna som utifrån regionala behov förmedlar kunskap
och ger metodstöd vid upphandling, främst till
mindre företag.



GNU har haft fyra sammanträden under året. Samrådsgrupp för UhC har haft fyra möten under året
och Lokala upphandlingsgrupper (LUG) har samlats
ett antal gånger per kommun.

Det blev ett mindre överskott i 2017 års verksamhet med
0,1 mnkr, som återbetalats till medlemskommunerna
enligt samarbetsavtalet.
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Nämndens namn

MEDARBETARE

En rättssäker offentlig upphandling

UpphandlingsCenter har kontor i Ludvika och satellitkontor i Borlänge, Falun, Gagnef, Säter och Hedemora
och vi är idag 19 st. medarbetare.

Hög andel avgjorda överprövningar till UhC:s fördel.
Antalet överprövningar under 2017 uppgår till 14 vilket
motsvarar en andel om 7,6 % upphandlingar som överprövats (2016 3,3 %, 2015 4,4 % och 2014 9,8 %, riksgenomsnitt 2016 7,4 %). 2 av dessa 14 är ännu ej avgjorda, 10 är avgjorda till UhC:s fördel, förvaltningsrätten
har beslutat om rättelse i 1 fall, och 1 överprövning har
gjorts om helt och hållet.

Rekrytering har skett av 3 nya medarbetare varav
2 var ersättningsrekryteringar samt ett vikariat.
Antal anställda: 19 medarbetare varav 16 taktiska/ strategiska upphandlare, 2 verksamhetsstöd/ upphandlingschef samt 1 chef. Ledningsgrupp: 6 medarbetare varav
50 % kvinnor och 50 % män.
UhC:s organisation består av två större team som upphandlar inom olika varu- och tjänsteområden samt team
Verksamhetsstöd.

Personalnyckeltal

2017

Antal anställda*

2016

17

18

26 190

25 758

Varav timmar utförda av
timanställd personal (%)

0,0

0,0

Sjukfrånvaro i procent av
ordinarie arbetstid

10.28

9,93

Arbetade timmar**

Den sistnämnda är upphandlingen Dalagemensam telefoni. Efter att den gjorts om blev det nya tilldelningsbeslutet återigen föremål för överprövning men denna gång
avslogs begäran i första instans och prövningstillstånd i
andra instans nekades. Nytt för i år är den första överprövningen av ett avtals giltighet under UhC:s verksamhetstid, i skrivande stund finns inget avgörande.

Anbud och regional tillväxt
Ökad andel anbudsgivare. Under 2017 inkom i snitt 4,1
anbud per upphandling (2016 3,9 anbud per upphandling, 2015 3,5 anbud per upphandling, 2014 3,5 anbud
per upphandling).
Ökad andel regional tillväxt. 76 % regionala leverantörer
och 24 % nationella leverantörer (2016 65 % regionala
leverantörer). I 115 av 150 slutna avtal har avtal ingåtts
med regional leverantör.

UTVECKLING/FRAMTID

*Månadsavlönade enligt AB



Upphandling ska ses som ett strategiskt verktyg för
att även nå andra samhällsmål än de rent ekonomiska.



UhC ska verka för att relevanta sociala, etiska och
miljökrav ställs i varje upphandling.



För att uppnå en effektiv och rättssäker upphandling
som tar tillvara konkurrensen på marknaden framåt i
vår region är nämnden och UhC en viktig aktör för
utvecklingen kring regional tillväxt, dialog i upphandling och hållbar upphandling.



Upphandlingsstöd till kommunerna avseende utbildning, direktupphandling, annonseringstjänster och
byggentreprenader bedöms komma att öka.



De samverkande kommunerna gör inköp för flera
miljarder kronor per år. En utredning pågår kring ett
eventuellt framtida utökat uppdrag för nämnden.
Nämndens uppdrag kan komma att omfatta alla
upphandlingsområden med undantag av byggentreprenader och direktupphandlingar. Utredning och
analys ska presenteras under 2018 och syftet är att
ge nämnden ett underlag för fortsatt beredning
huruvida upphandlingsområden som idag utgör undantag för upphandlingssamverkan ska inkluderas i
nämndens uppdrag eller inte.

**Månadslön, timlön, fyllnadstid, övertid

I varje kommun finns en kommunansvarig upphandlare
placerad, med utökad tillgänglighet på plats, för att vara
UpphandlingsCenters kontakt i kommunen.
Åldersstruktur 2017-12-31
-29

30-39

40-49

50-59

60-
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5

4

4

3

NYCKELTAL/VERKSAMHETSMÅTT
Upphandlingar/uppdrag
Kvalitativ upphandling. Under 2017 har UpphandlingsCenter genomfört 184 upphandlingar/uppdrag (2016
185, 2015 180 och 2014 162 upphandlingar/uppdrag).
Totalt har 231 upphandlingar/uppdrag genomförts inklusive 47 genomförda direktupphandlingar.
Kvalitativ upphandling. 88 % upphandlingar har avslutats
enligt upphandlingsplan (2016 89 %, 2015 87 % och
2014 81 %).
Kostnadseffektiva upphandlingar. Fr.o.m. 2017 sker en
effektivitetsberäkning, efter avslutad upphandling. Möjlig
snittbesparing, i varje genomförd upphandling, ligger på
ca 17 % i jämförelse med föregående avtal, snittanbud
eller andra jämförbara kommuners avtal.
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Dnr KS2018/0106

Öronmärkning av eget kapital
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att öronmärka 0,7 mkr av
eget kapital för kostnader kopplade till asylsökande ensamkommande ungdomar över
18 år att användas 2018.
Bakgrund och beskrivning av ärendet
Migrationsverket har tidigare i sin handläggning prioriterat ungdomar under 18 år,
eftersom 18-årsdagen kraftigt påverkar individen och även kommunernas möjligheter
att få ekonomisk täckning för sina kostnader. På grund av den stora arbetsmängden
sedan 2015 har Migrationsverket inte kunnat leva upp till tidigare prioriteringar gällande ensamkommande barn, utan många har fyllt 18 år utan att ha fått något svar på
sin asylprocess.
Regeringen har i höstbudget anslagit medel till ett tillfälligt kommunbidrag för att underlätta för kommuner att låta ensamkommande unga i asylprocess bo kvar i den
kommun de vistas i. För Säters kommun innebär detta ett ekonomiskt tillskott om
700 515 kronor för 2017, samt 350 257 kronor för 2018. De avser att täcka kostnaderna för perioden 170701 – 180630 och betalas ut i december 2017 och i början av
2018, oavsett om kommunen väljer eller inte väljer att behålla ungdomarna. Syftet
med det lagliga stödet är att möjliggöra fortsatt vistelse för berörd individ inom en
kommun i väntan på beslut i asylprocess.
Dessutom kommer regeringen att i vår lägga fram ett förslag om att låta vissa ungdomar söka tillfälligt uppehållstillstånd för studier på gymnasienivå, vilket kommer att
påverka några av de asylsökande ungdomar som idag bor i Säter med omnejd.
Hela bidraget på 1 057 772 kronor får användas under 2018 där 2017-års bidrag på
0,7 mkr öronmärks som en del av det egna kapitalet.
Medlen får användas enligt nedan:
• 250 000 kronor av medlen sätts av till att fördelas till en eller flera ideella organisationer eller föreningar för att organisera boende för ensamkommande
ungdomar över 18 år, fram till sista juni, 2018, eller till dess att berörda individers asylprocess har vunnit laga kraft. Kommunstyrelseförvaltningen tar med
hjälp av berörda verksamheter fram riktlinjer för ansökan och utbetalningar.
• Den egna organisationen stärks tillfälligt upp för att möta ökade behov till
följd av beslutet.
___________

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Datum
2018-03-08

Öronmärkning av eget kapital
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att besluta att
öronmärka 0,7 mkr av eget kapital för kostnader kopplade till asylsökande ensamkommande ungdomar
över 18 år att användas 2018.
Bakgrund och beskrivning av ärendet
Migrationsverket har tidigare i sin handläggning prioriterat ungdomar under 18 år, eftersom 18-årsdagen
kraftigt påverkar individen och även kommunernas möjligheter att få ekonomisk täckning för sina
kostnader. På grund av den stora arbetsmängden sedan 2015 har Migrationsverket inte kunnat leva upp till
tidigare prioriteringar gällande ensamkommande barn, utan många har fyllt 18 år utan att ha fått något svar
på sin asylprocess.
Regeringen har i höstbudget anslagit medel till ett tillfälligt kommunbidrag för att underlätta för
kommuner att låta ensamkommande unga i asylprocess bo kvar i den kommun de vistas i. För Säters
kommun innebär detta ett ekonomiskt tillskott om 700 515 kronor för 2017, samt 350 257 kronor för
2018. De avser att täcka kostnaderna för perioden 170701 – 180630 och betalas ut i december 2017 och i
början av 2018, oavsett om kommunen väljer eller inte väljer att behålla ungdomarna. Syftet med det
lagliga stödet är att möjliggöra fortsatt vistelse för berörd individ inom en kommun i väntan på beslut i
asylprocess.
Dessutom kommer regeringen att i vår lägga fram ett förslag om att låta vissa ungdomar söka tillfälligt
uppehållstillstånd för studier på gymnasienivå, vilket kommer att påverka några av de asylsökande
ungdomar som idag bor i Säter med omnejd.
Hela bidraget på 1 057 772 kronor får användas under 2018 där 2017-års bidrag på 0,7 mkr öronmärks
som en del av det egna kapitalet.
Medlen får användas enligt nedan,




250 000 kronor av medlen sätts av till att fördelas till en eller flera ideella organisationer eller
föreningar för att organisera boende för ensamkommande ungdomar över 18 år, fram till sista
juni, 2018, eller till dess att berörda individers asylprocess har vunnit laga kraft.
Kommunstyrelseförvaltningen tar med hjälp av berörda verksamheter fram riktlinjer för ansökan
och utbetalningar.
Den egna organisationen stärks tillfälligt upp för att möta ökade behov till följd av beslutet.

……………………………..
Torbjörn Matsson
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Säters Kommun
Box 300
783 27 Säter
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Rådhuset
Åsgränd 2
Säter

Telefon
0225-55 000 (vxl)

E-postadress
socialnamnden@sater.se
Internetadress
www.sater.se
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Dnr KS2018/0

Medfinansiering för byggnation av ortsammanbindande fibernät
ERUF 3
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar medge ianspråktagande av medel från exploateringskontot med 1,2 mkr för att säkerställa fiberutbyggnad ERUF 3 samt att ge mandat till firmatecknare att teckna medfinansieringsintyg.
Bakgrund
Inom ramen för Bredbandsforum Dalarna har kommunerna i Dalarna arbetat fram
en modell för hur man med hjälp av förekommande stödmöjligheter ska arbeta för
att uppnå fibermålen. Denna benämns i sammanhanget ”Dalamodellen” och bygger
på två grundpelare:
1. Samordnad utbyggnadsplanering. Det gemensamma kansliet tillsammans med
kommunerna kartlägger vilka byar som behöver fibreras och hur detta kan ske. Här
framgår också var marknaden fungerar så till vida att det redan finns – eller förväntas
byggas – fiber.
2. Sammanhängande upplägg för finansiering av både fiber fram till byar såväl som
fiber i byarna. I praktiken handlar det om att ERUF-medlen används för att medfinansiera fiber fram till byar som saknar detta medan Landsbygdsprogrammet används för att medfinansiera själva byanäten fram till fastigheterna.
Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) innehåller en möjlighet att söka medel för fiberutbyggnad fram till byar i Dalarna som idag saknar detta och där det
finns minst ett företag. Utgångspunkten är att det finns 100 Mkr avsett för ändamålet. ERUF-medlen kan endast medfinansieras med offentliga medel. I praktiken betyder detta att endast kommunerna i Dalarna i är aktuella för att delta i projektet.
Samverkansavtal
Förslaget utifrån Dalamodellen är att vi lämnar in en gemensam ansökan för Dalarnas 15 kommuner och kansliet Digitala Dalarna. I samråd med Tillväxtverket har vi
kommit till slutsatsen att det rent tekniskt inte kan bli frågan om ett ramprogram utan
istället ett så kallat samverkansavtal. Den största skillnaden är att samtliga deltagare
redan från början står bakom en ansökan som lämnas in i form av ett samverkansavtal. Detta till skillnad från ramprogrammet där en organisation söker samtliga medel
och där övriga sedan söker sina respektive delar från ramprogramsägaren.
Syftet med samverkansavtalet (projektet) är att åstadkomma en fiberanknytning till
företag i samtliga orter i Dalarna samt utöver detta bidra till den nödvändiga
fibreringen av länet som krävs för att vi ska uppnå målsättningen att 95 % av våra
hushåll och företag ska kunna ansluta sig till ett fibernät år 2020.
forts

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Förutsättningar
Fördelningen bygger sammanfattningsvis på följande grunder:
Det måste finnas minst ett företag i byn för att kvalificeras. Enbart orter som idag
helt saknar fiber finns med i underlaget. Detta gäller t ex all känd form av existerande
fiber från stadsnät, Skanova eller annan nätägare.
Finansiering
Finansieringen fördelas så att medel från Tillväxtverket utgör 50% och medfinansieringen utgör 50%. Beräknad totalkostnad för ERUF 3 är 2,2 mkr, där 50 % är medfinansiering från Säters kommun.
Nu ingående avsnitt
De nu aktuella sträckorna omfattas av projekt ERUF 3.
Följande orter innefattas i ERUF 3:
Gessån till Nisshyttan via Embjörs, Björshyttan
Pingbo till Fiskarbo via Klingbo
__________

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Datum
2018-03-13

Diarienummer

Medfinansiering för byggnation av ortsammanbindande fibernät ERUF 3
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen besluta medge ianspråktagande
av medel från exploateringskontot med 1,2 mkr för att säkerställa fiberutbyggnad ERUF 3
samt att ge mandat till firmatecknare att teckna medfinansieringsintyg.
Bakgrund
Inom ramen för Bredbandsforum Dalarna har kommunerna i Dalarna arbetat fram en
modell för hur man med hjälp av förekommande stödmöjligheter ska arbeta för att
uppnå fibermålen. Denna benämns i sammanhanget ”Dalamodellen” och bygger på
två grundpelare:
1. Samordnad utbyggnadsplanering. Det gemensamma kansliet tillsammans med
kommunerna kartlägger vilka byar som behöver fibreras och hur detta kan ske. Här
framgår också var marknaden fungerar så till vida att det redan finns – eller förväntas
byggas – fiber.
2. Sammanhängande upplägg för finansiering av både fiber fram till byar såväl som
fiber i byarna. I praktiken handlar det om att ERUF-medlen används för att
medfinansiera fiber fram till byar som saknar detta medan Landsbygdsprogrammet
används för att medfinansiera själva byanäten fram till fastigheterna.
Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) innehåller en möjlighet att söka
medel för fiberutbyggnad fram till byar i Dalarna som idag saknar detta och där det
finns minst ett företag. Utgångspunkten är att det finns 100 Mkr avsett för ändamålet.
ERUF-medlen kan endast medfinansieras med offentliga medel. I praktiken betyder
detta att endast kommunerna i Dalarna i är aktuella för att delta i projektet.
Samverkansavtal
Förslaget utifrån Dalamodellen är att vi lämnar in en gemensam ansökan för Dalarnas
15 kommuner och kansliet Digitala Dalarna. I samråd med Tillväxtverket har vi
kommit till slutsatsen att det rent tekniskt inte kan bli frågan om ett ramprogram utan
istället ett så kallat samverkansavtal. Den största skillnaden är att samtliga deltagare
redan från början står bakom en ansökan som lämnas in i form av ett
samverkansavtal. Detta till skillnad från ramprogrammet där en organisation söker
samtliga medel och där övriga sedan söker sina respektive delar från
ramprogramsägaren.
Syftet med samverkansavtalet (projektet) är att åstadkomma en fiberanknytning till
företag i samtliga orter i Dalarna samt utöver detta bidra till den nödvändiga fibreringen
av länet som krävs för att vi ska uppnå målsättningen att 95 % av våra hushåll och företag
ska kunna ansluta sig till ett fibernät år 2020.
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Förutsättningar
Fördelningen bygger sammanfattningsvis på följande grunder:
Det måste finnas minst ett företag i byn för att kvalificeras. Enbart orter som idag helt
saknar fiber finns med i underlaget. Detta gäller t ex all känd form av existerande fiber
från stadsnät, Skanova eller annan nätägare.
Finansiering
Finansieringen fördelas så att medel från Tillväxtverket utgör 50% och medfinansieringen
utgör 50%. Beräknad totalkostnad för ERUF 3 är 2,2 mkr, där 50 % är medfinansiering
från Säters kommun.
Nu ingående avsnitt
De nu aktuella sträckorna omfattas av projekt ERUF 3.
Följande orter innefattas i ERUF 3:
Gessån till Nisshyttan via Embjörs, Björshyttan
Pingbo till Fiskarbo via Klingbo

……………………………..
Torbjörn Matsson
ekonomichef
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Dnr KS2018/0093

Förslag till revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning
Beslut
Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta fastställa reviderad arbetsordning för kommunfullmäktige.
Kommunstyrelsen beslutar
Kommundirektören får i uppdrag att utreda tillgänglighet och tekniska förutsättningar i syfte att säkerställa att kommunfullmäktiges sammanträden kan hållas alla
kommundelar.
Ärendebeskrivning
Med anledning av den nya kommunallagen som trädde ikraft den 1 januari 2018 har
förslag till reviderad arbetsordning för kommunfullmäktige tagits fram av fullmäktiges presidium.
Revideringen innebär att
• hänvisningar till kommunallagen har justerats utifrån nya kommunallagen.
• tid och plats för fullmäktiges ordinarie sammanträden har justerats,
• beredningstiden för motioner har anpassats till kommunallagen
• förtydligande om medborgarförslag
• förtydligande om upprättande av revisorernas budget
Yrkande
Hans Johansson (C ) yrkar att kommundirektören får i uppdrag att utreda tillgänglighet och tekniska förutsättningar i syfte att säkerställa att kommunfullmäktiges sammanträden kan hållas alla kommundelar
Kommunstyrelsens ledamöter enas om förslaget.
__________

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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SÄTERS KOMMUN
Nämnd

Datum
2018-03-02

Diarienummer
Dnr KS2018/0093

Förslag till revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige besluta fastställa reviderad arbetsordning för
kommunfullmäktige.
Ärendebeskrivning
Med anledning av den nya kommunallagen som trädde ikraft den 1 januari
2018 har förslag till reviderad arbetsordning för kommunfullmäktige tagits
fram av fullmäktiges presidium.
Revideringen innebär att
• hänvisningar till kommunallagen har justerats utifrån nya
kommunallagen.
• tid och plats för fullmäktiges ordinarie sammanträden har justerats,
• beredningstiden för motioner har anpassats till kommunallagen
• förtydligande om medborgarförslag
• förtydligande om upprättande av revisorernas budget

Margareta Jakobsson
Handläggare
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Utöver det som föreskrivs om kommunfullmäktige i lag eller annan författning gäller
bestämmelserna i denna arbetsordning

Antalet ledamöter
(5 kap 1-3 5-7 §§ KL)
1§
Fullmäktige har 35 ledamöter.
I vallagen finns det bestämmelser om antalet ersättare.

Ordförande och vice ordförande
(5 kap 6 11§ KL)
2§
De år då val av kommunfullmäktige har ägt rum i hela landet, väljer fullmäktige bland
ledamöterna en ordförande samt en förste och en andre vice ordförande (presidium)
Presidievalen skall förrättas på ett sammanträde som hålls före utgången av december.
Presidiet väljs för fullmäktiges löpande mandatperiod.
Vice ordförandena ska biträda ordföranden i uppgiften att planera och leda sammanträdet i den
mån ordföranden anser det behövs.

Interimsordförande, ålderspresident
3§
Tills presidievalen har förrättats, tjänstgör som ordförande den som varit ledamot i fullmäktige
längst tid (ålderspresidenten).
Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid som ledamot, skall den äldste av dem vara
ålderspresident.

Fyllnadsval till presidiet mm
4§
Om ordföranden eller någon av vice ordförandena avgår som ledamot eller från sin presidiepost,
bör fullmäktige så snart det kan ske välja en annan ledamot för återstoden av tjänstgöringstiden
för den som har avgått.

1

152
Hinder för ordföranden och vice ordföranden
§5
Om samtliga i presidiet är förhindrade att sköta uppdraget som ordförande tjänstgör
ålderspresidenten som ordförande till dess fullmäktige utsett tillfällig ordförande.

Tid och plats för sammanträdena
(5 kap 7, 8 12-13 och 15 10 §§ KL)
6§
Fullmäktige håller ordinarie sammanträde i februari, mars, april, juni, september, oktober,
november och december. För varje år bestämmer fullmäktige dag och tid för sammanträdena.
De år då val av fullmäktige har ägt rum i hela landet, sammanträder nyvalda fullmäktige första
gången i oktober.
Ålderspresidenten bestämmer dagen och tiden för det första sammanträdet efter samråd med
kommunstyrelsens presidium.

Extra sammanträde
7§
Ett extra sammanträde hålls på den tid som ordföranden bestämmer efter samråd med vice
ordförandena.
En begäran om ett extra sammanträde skall göras skriftligen hos ordföranden och skall innehålla
uppgift om det eller de ärenden som önskas behandlade på det extra sammanträdet.

Ändring av sammanträdesordningen
8§
Om det föreligger särskilda skäl för det, får ordföranden efter samråd med vice ordförandena
ställa in ett sammanträde eller ändra dagen eller tiden för sammanträdet.
Om ordföranden beslutar att ett sammanträde skall ställas in eller att dagen eller tiden för ett
sammanträde skall ändras, låter ordföranden snarast underrätta varje ledamot och ersättare om
beslutet. Uppgift om beslutet skall snarast tillkännages på lämpligt sätt.
9§
Fullmäktige sammanträder i Rådhuset i Säter, Folkets Hus i Säter samt i Gustafs och
Stora Skedvi.
Ordföranden får efter samråd med vice ordförandena bestämma en annan plats för ett visst
sammanträde.
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Annonsering av sammanträdena
10 §
Fullmäktige beslutar särskilt om i vilken eller vilka ortstidningar som annonsering om
sammanträden ska ske. Annonsering ska även ske på kommunens webbplats.
Fullmäktige bestämmer i vilken utsträckning uppgift om de ärenden som skall behandlas skall
införas i ortstidningen/ortstidningarna. Om särskilda skäl föreligger får dock ordföranden inför
ett visst sammanträde begränsa annonseringen i ortstidningen/ortstidningarna samt på
webbplatsen.

Förlängning av sammanträde och fortsatt sammanträde
11 §
Om fullmäktige inte hinner slutföra ett sammanträde på den utsatta sammanträdesdagen, kan
fullmäktige besluta att förlänga tiden för sammanträdet.
Fullmäktige kan också besluta att avbryta sammanträdet och att hålla fortsatt sammanträde en
senare dag för att behandla de ärenden som återstår. I ett sådant fall beslutar fullmäktige genast,
när och var sammanträdet skall fortsätta.
Om fullmäktige beslutar att hålla fortsatt sammanträde, utfärdar ordföranden en kungörelse om
det fortsatta sammanträdet på vanligt sätt.
Om sammanträdet skall fortsätta inom en vecka, behöver någon kungörelse inte utfärdas. I ett
sådant fall låter ordföranden dock underrätta de ledamöter och ersättare som inte är närvarande
när sammanträdet avbryts om tiden och platsen för det fortsatta sammanträdet.

Ärenden och handlingar till sammanträdena
12 §
Ordföranden bestämmer efter samråd med vice ordförandena när fullmäktige skall behandla ett
ärende, om inte annat följer av lag.
13 §
Kommunstyrelsens, övriga nämnders och beredningars förslag till beslut eller yttranden i de
ärenden som tagits in i kungörelsen bör tillställas varje ledamot och ersättare före sammanträdet.
Ordföranden bestämmer i vilken omfattning övriga handlingar i ett ärende skall tillställas
ledamöter och ersättare före sammanträdet.
Kallelse och handlingar skickas elektroniskt. Handlingarna i varje ärende bör finnas tillgängliga
för allmänheten i sammanträdeslokalen under sammanträdet.
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Interpellationer och frågor bör tillställas samtliga ledamöter och ersättare före det sammanträde
vid vilket de avses bli ställda.

Anmälan av förhinder för tjänstgöring och inkallande av
ersättare
(5 kap 12-17 17-21 §§ KL)
14 §
En ledamot som är hindrad att delta i ett helt sammanträde eller i en del av ett sammanträde, ska
snarast anmäla detta till fullmäktiges sekreterare. Ordföranden eller sekreteraren låter kalla in den
ersättare som är i tur att tjänstgöra.
15 §
Om en ledamot utan föregående anmälan uteblir från ett sammanträde eller hinder uppkommer
för en ledamot att vidare delta i ett pågående sammanträde, kallar ordföranden in den ersättare
som är tillgänglig och står i tur att tjänstgöra.
Ledamot är skyldig att anmäla till sekreteraren om ledamoten avbryter sin tjänstgöring.
16 §
Det som sagts om ledamot i 13 och 14 §§ gäller också för ersättare, som kallats till tjänstgöring.
17 §
Ordföranden bestämmer, när en ledamot eller en ersättare skall träda in och tjänstgöra under ett
pågående sammanträde. Endast om det föreligger särskilda skäl för det bör dock inträde ske
under pågående handläggning av ett ärende.

Upprop
18 §
En uppropslista som visar de ledamöter och ersättare som tjänstgör skall finnas tillgänglig under
hela sammanträdet.
I början av varje sammanträde förrättas upprop enligt uppropslistan.
Upprop förrättas också i början av varje ny sammanträdesdag, vid fortsatt sammanträde och när
ordföranden anser att det behövs.

Protokolljusterare
(5 kap 61 69 § KL)
19 §
Ordföranden bestämmer tiden och platsen för justeringen av protokollet från sammanträdet.
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Sedan uppropet har förrättats enligt 17 § , väljer fullmäktige två ledamöter att tillsammans med
ordföranden justera protokollet från sammanträdet och att i förekommande fall biträda
ordföranden vid röstsammanräkningar.

Turordning för handläggning av ärendena
20 §
Fullmäktige behandlar ärenden i den turordning som de har tagits upp i kungörelsen.
Fullmäktige kan dock besluta om ändrad turordning för ett eller flera ärenden.
Ordföranden bestämmer, när under ett sammanträde ett ärende skall behandlas som inte finns
med i kungörelsen.
Fullmäktige får besluta att avbryta handläggningen av ett ärende under ett sammanträde för att
återuppta det senare under sammanträdet.

Yttranderätt vid sammanträdena
(4 kap 18 22 § första stycket och 19 24 § , 5 kap 21, 22, 31, 53 och 56 40, 41, 32, 63 och 64
§§ KL)
21 §
Rätt att delta i överläggningen har
• Ordföranden och vice ordförandena i en nämnd eller gemensam nämnd vid behandling av
ett ärende där nämndens verksamhetsområde berörs.
• Ordföranden och vice ordförandena i en fullmäktigeberedning, när fullmäktige behandlar ett
ärende som beredningen har handlagt.
• Ordföranden i en nämnd eller i en fullmäktigeberedning eller någon annan som besvarar en
interpellation eller en fråga får delta i den överläggning som hålls med anledning av svaret.
• Styrelsens ordförande i ett sådant företag som avses i 3 kap. 17 och 18 §§ KL, när
fullmäktige behandlar ett ärende som berör förhållandena i företaget.
22 §
Kommunens revisorer får delta i överläggningen när fullmäktige behandlar revisionsberättelsen
och årsredovisningen.
Revisorerna får också delta i överläggningen, när fullmäktige behandlar ett ärende som berör
revisorernas granskning eller egen förvaltning.
23 §
Ordföranden låter efter samråd med vice ordförandena i den utsträckning som det behövs kalla
ordförandena och vice ordförandena i nämnderna och fullmäktigeberedningarna, revisorerna
samt anställda hos kommunen för att lämna upplysningar vid sammanträdena. Detsamma gäller
utomstående sakkunniga.
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Ingår kommunen i en samverkan genom gemensam nämnd får ordföranden efter samråd med
vice ordförandena i den utsträckning som det behövs kalla ordföranden och vice ordföranden i
den gemensamma nämnden och anställda i de samverkande kommunerna för att lämna
upplysningar vid sammanträdena.
Om fullmäktige inte beslutar något annat, bestämmer ordföranden efter samråd med vice
ordförandena i vilken utsträckning de som kallats för att lämna upplysningar på ett sammanträde
får yttra sig under överläggningarna.
24 §
Kommunchefen Kommundirektören får delta i överläggningen i alla ärenden.
Fullmäktiges sekreterare får yttra sig om lagligheten av det som förekommer vid sammanträdena.

Talarordning och ordningen vid sammanträdena
25 §
Den som har rätt att delta i fullmäktiges överläggningar får ordet i den ordning i vilken han eller
hon anmält sig och blivit uppropad.
Den som har rätt att delta i fullmäktiges överläggningar har också rätt till ett kort inlägg på högst
två minuter för en replik med anledning av vad en talare anfört. Inlägget görs omedelbart efter
den talare som har ordet då begäran om att få göra inlägget framställs.
I övrigt får ingen avbryta en talare under dennes anförande.
Om någon i sitt yttrande skulle avlägsna sig från ämnet eller uppträda på ett sätt som strider mot
god ordning och inte efter tillsägelse av ordföranden rättar sig får ordföranden ta från talaren
ordet. Ett sådant ingripande får dock inte ske på grund av innehållet i talarens yttrande.
Ordföranden kan utvisa den som uppträder störande och inte rättar sig efter tillsägelse.
Uppstår oordning som ordföranden inte kan avstyra, får ordföranden ajournera eller upplösa
sammanträdet.

Yrkanden
26 §
När fullmäktige har förklarat överläggningen i ett ärende avslutad, går ordföranden igenom de
yrkanden som har framställts under överläggningen och kontrollerar att de har uppfattats rätt.
Ordföranden befäster genomgången med ett klubbslag. Därefter får inte något yrkande ändras
eller läggas till, om inte fullmäktige beslutar medge det enhälligt.
Om ordföranden anser att det behövs skall den ledamot som har framställt ett yrkande avfatta
det skriftligt.
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Deltagande i beslut

(4 kap 20 25 § första stycket KL)

27 §
En ledamot som avser att avstå från att delta i ett beslut, skall anmäla detta till ordföranden,
innan beslutet fattas.
En ledamot som inte har gjort en sådan anmälan anses ha deltagit i beslutet, om fullmäktige fattar
det med acklamation.

Omröstningar

( 4 kap 20 25 § andra stycket, 5 kap 42-44 54-56 §§, 46 58 §§ KL samt 2 § lag (1992:339)
om proportionellt valsätt)
28 §
När omröstningar genomförs, biträds ordföranden av de två ledamöterna som utsetts att justera
protokollet.
Omröstningarna genomförs så, att ledamöterna avger sina röster efter upprop. Uppropet sker
enligt uppropslistan.
Ordföranden avger alltid sin röst sist.
Sedan omröstningen har avslutats, befäster ordföranden detta med ett klubbslag. Därefter får
inte någon ledamot avge sin röst. Inte heller får någon ledamot ändra eller återta en avgiven röst
efter klubbslaget.
Om oenighet uppstår om resultatet av en öppen omröstning, skall en ny omröstning genomföras
omedelbart.
29 §
En valsedel som avlämnas vid sluten omröstning skall uppta så många namn som valet avser
samt vara omärkt, enkel och sluten.
En valsedel är ogiltig
1. om den upptar namnet på någon som inte är valbar
2. om den upptar flera eller färre namn än det antal personer som skall väljas
3. om den upptar ett namn som inte klart utvisar vem som avses
Det som sagts nu gäller inte vid val som sker med tillämpning av proportionellt valsätt. För
sådana val finns särskilda föreskrifter i lag.
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Motioner
(5 kap. 23 22 § 2 och 35 § KL)
30 §
En motion
• Ska vara skriftlig och undertecknad av en eller flera ledamöter.
• Får inte ta upp ämnen av olika slag.
• Väcks genom att den ges in till kommunstyrelsens kansli eller vid sammanträdet med
fullmäktige.
En ersättare får väcka en motion bara när ersättaren tjänstgör som ledamot vid ett sammanträde.
Beredningsfristen för en motion är 6 månader.
En motion ska beredas så att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att
motionen väcktes.

Kommunstyrelsen skall två gånger varje år redovisa de motioner som inte beretts färdigt.
Redovisningen skall göras på fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och oktober.

Medborgarförslag
(5 kap. 23 22 § 5 och 35 § KL)
31 §
Den som är folkbokförd i Säters kommun får väcka ärende i fullmäktige (medborgarförslag). Ett
medborgarförslag:
• Ska vara skriftligt och undertecknat av en eller flera personer
• Ska innehålla namnförtydligande, adress och telefonnummer.
• Får inte ta upp ämnen av olika slag.
• Väcks genom att det lämnas in till styrelsens kansli, eller vid ett sammanträde med
fullmäktige.
Ett medborgarförslag kan bara behandlas i sak i fullmäktige om det ligger inom fullmäktiges
befogenhetsområde.
Fullmäktige kan i vissa fall överlåta till kommunstyrelsen eller annan nämnd att besluta i ärendet.
Förslagsställaren ska i så fall underrättas om vilken nämnd som i fortsättningen kommer att
handlägga ärendet. Om fullmäktige har överlåtit ärendet till en nämnd gäller inte följande
bestämmelser som avser handläggningen i fullmäktige.
Om ett i huvudsak likadant förslag redan har behandlats i kommunfullmäktige de
senaste två åren, så kan förslaget avslås och kommer då inte att anmälas vid
kommunfullmäktiges sammanträde. Avgörandet görs av kommunfullmäktiges
presidium.
Medborgarförslaget ska beredas så att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det förslaget
väcktes.
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När ett medborgarförslag beretts färdigt och beslut fattas, ska förslagsställaren underrättas.
Styrelsen ska två gånger per år redovisa de medborgarförslag som inte har beretts färdigt.
Redovisningen ska ske på fullmäktiges ordinarie sammanträde i april och oktober.

Företagens initiativrätt
(3 10 kap. 17 3 § och 5 kap. 23 22 § 6 p KL)
32 §
Styrelsen i ett sådan företag som avses i 3 kap. 17 och 18 §§ KL får väcka ärenden i fullmäktige
om sådana ärenden som företag är skyldigt att se till att fullmäktige får ta ställning till.

Interpellationer

(5 kap 49-53 61-63 §§ KL)

33 §
En interpellation ska
• Vara skriftlig och undertecknad av ledamot.
• Ges in till kommunstyrelsens kansli en vecka före det sammanträde vid vilket ledamoten
avser att ställa den.
En ersättare får lämna in en interpellation under ett sammanträde, om ersättaren tjänstgör som
ledamot vid sammanträdet.
En interpellation bör besvaras senast under det sammanträde som följer närmast efter det då
interpellationen ställdes.
Ett svar på en interpellation skall vara skriftligt. Uppgift om att interpellationssvar kommer att
lämnas vid visst sammanträde bör tas in i kungörelsen. Den ledamot som har ställt
interpellationen bör få del av svaret två arbetsdagar före den sammanträdesdag, då svaret skall
lämnas.
Om en interpellation avser förhållandena i ett sådant företag som avses i 3 kap 17 eller 18 §§
kommunallagen, får den ordförande till vilken interpellationen har ställts överlämna till en av
fullmäktige utsedd ledamot i företagets styrelse att besvara interpellationen.
Ordföranden i en nämnd till vilken en interpellation ställts får överlåta besvarandet av
interpellationen till ordföranden i styrelsen eller annan nämnd i ett kommunalförbund där
kommunen är medlem om denne på grund av sitt uppdrag har särskilda förutsättningar att
besvara interpellationen.
En ersättare som har ställt en interpellation får delta i överläggningen då svaret på
interpellationen behandlas bara om ersättaren tjänstgör som ledamot också vid det tillfället.

9

160

Fråga
(5 kap 54-56 64 § och 9 kap 29 § KL)
34 §
En fråga skall
• vara skriftlig och undertecknad av en ledamot.
• Ges in till kommunstyrelsens kansli en vecka före det sammanträde vid vilket ledamoten
avser att ställa den.
Vad som sägs i 30 § gäller i tillämpliga delar också på fråga. Svar på frågan behöver dock inte vara
skriftligt.
En fråga bör besvaras under det sammanträde vid vilken den har ställts.

Beredning av ärendena
(5 kap 26-34 26-33 §§ KL)
35 §
Om fullmäktige inte beslutar något annat, avgör kommunstyrelsen hur de ärenden som
fullmäktige skall behandla ska beredas.
Styrelsen får uppdra åt en förtroendevald eller åt någon anställd att besluta om remiss av sådana
ärenden.
På varje ordinarie sammanträde med fullmäktige skall redovisas de fullmäktigeärenden som
kommit in efter det närmaste föregående ordinarie sammanträdet samt de beslut om beredning
och remiss av sådana ärenden som har fattats.

Återredovisning från nämnderna
(3 6 kap. 15 5 § KL)
36 §
Fullmäktige beslutar om omfattningen och formerna för nämndernas återredovisning av uppdrag
som fullmäktige lämnat. Närmare bestämmelser härom anges i respektive nämnds reglemente.

Prövning av ansvarsfrihet och anmärkning
(5 kap. 25 a 24 och 32 31 § KL)

37 §
Ordföranden bereder i samråd med vice ordförandena frågor och ärenden om ansvarsfrihet och
anmärkning.
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Valberedning
38 §
På det första sammanträdet med nyvalda fullmäktige väljer fullmäktige en valberedning för den
löpande mandatperioden.
Valberedningen består av lika många ledamöter som antalet partier i kommunfullmäktige. I
valberedningen ingår en ledamot och en ersättare för varje i kommunfullmäktige representerat
parti.
Bland ledamöterna väljer fullmäktige vid samma tillfälle en ordförande och en vice ordförande
(och en andre vice ordförande) för den tid som de har valts att vara ledamöter.
Valberedningen skall lägga fram förslag i alla valärenden som fullmäktige skall behandla, med
undantag av valen av fullmäktiges presidium, valberedning eller fyllnadsval som inte är
ordförandeval.
Fullmäktige kan dock besluta att förrätta även annat val utan föregående beredning.
Valberedningen bestämmer själv sina arbetsformer.

Beredning av revisorernas budget
39 §
Ordföranden bereder upprättar i samråd med vice ordförandena revisorernas budget.

Justering av protokoll
(5 kap 61 69 § och 8 kap 12 § 62 )
40 §
Protokoll justeras av ordföranden och två ledamöter.
Om två eller flera ledamöter har fungerat som ordförande under ett sammanträde, justerar varje
ordförande de paragrafer i protokollet som redovisar de delar av förhandlingarna som
ordföranden har lett.
Fullmäktige får besluta att en paragraf i protokollet skall justeras omedelbart. Paragrafen skall
redovisas skriftligt, innan fullmäktige justerar den.

Reservation
(4 kap 22 27 § KL )
41 §
Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen, skall
ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen skall lämnas till sekreteraren före den tidpunkt som
har fastställts för justeringen av protokollet.
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Om fullmäktige beslutar att omedelbart justera den paragraf i protokollet som reservationen
avser, ska motiveringen dock lämnas så snart det kan ske och senast under den sammanträdesdag
beslutet fattades.

Expediering och publicering m m
42 §
Utdrag ur protokollet skall tillställas de nämnder, andra organ och personer som berörs av
besluten i protokollen.
Kommunstyrelsen och kommunens revisorer skall dock alltid tillställas hela protokollet.
Ordföranden undertecknar och sekreteraren kontrasignerar fullmäktiges skrivelser och de andra
handlingar som upprättas i fullmäktiges namn, om inte fullmäktige beslutar annat.
43 §
Protokollet ska utöver de i 5 kap. 62 69 § KL uppställda kraven på tillkännagivande även inom
samma tid publiceras på kommunenens webbplats.

Om "Allmänhetens frågestund"
44 §
Allmänheten skall beredas tillfälle att ställa frågor ( allmänhetens frågestund ) vid följande
sammanträden med fullmäktige:
• när fullmäktige behandlar årsredovisningen
• när fullmäktige behandlar budgeten
I kungörelsen till dessa sammanträden skall anges att allmänhetens frågestund skall förekomma.
Uppgift härom skall också tas in i ortstidningarna.
Allmänhetens frågestund hålls, innan fullmäktige behandlar det ärende där frågor från
allmänheten får förekomma.
Under frågestunden får någon överläggning inte förekomma.
Ordföranden bestämmer efter samråd med vice ordförandena hur frågestunden skall genomföras
och låter kalla de förtroendevalda eller anställda hos kommunen som behövs för att lämna
upplysningar under den.
Frågestund kan också förekomma vid andra fullmäktigesammanträden om presidiet så beslutar.
Frågan får inte avse myndighetsutövning mot någon enskild. Frågan ska ha ett bestämt innehåll,
syfta till att inhämta faktiska uppgifter och kunna besvaras utan större omgång.
Den får vara försedd med en kort inledning (max tre minuter). När en fråga ställs, får bara den
som ställer frågan och den som svarar delta i överläggingen.
Allmänheten ska lämna sin fråga minst två arbetsdagar före sammanträdet till kommunkansliet.”
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Möjlighet att lämna information
§ 45
Revisorerna ska vid varje sammanträde ges möjlighet att lämna information om sin pågående
verksamhet.
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KALLELSE

Sammanträdesdatum

2018-04-26

Blad

29

Dnr KS2018/0059

Förslag om bildande av ett kommunförbund i Dalarna
Beslut
Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta
1. Säters kommun ska delta som medlem i det föreslagna kommunförbundet
från start.
2. Utse Mats Nilsson (S) som ombud till det konstituerande förbundsmötet.
Ärendebeskrivning
Landstinget Dalarna har ansökt hos regeringen om bildande av en direktvald region i
Dalarna 2019. En region som då övertar det regionala utvecklingsansvaret i Dalarna
vilket bland annat medför att nuvarande Region Dalarna upphör. Regeringskansliet
har i slutet av 2017 haft en departementsskrivelse ute på remiss där man föreslår att
Dalarna och sex till ansökande län ska beviljas regionbildning vilket innebär att samtliga län då får direktvalda regioner. En regeringsproposition i frågan planeras till
2018-04-12 med beslut av riksdagen innan sommaren.
Som ett led i regionbildningsarbetet i Dalarna har för närvarande 26 olika uppdrag
delats ut av styrgruppen för regionbildning. Ett är till en politisk arbetsgrupp att bedöma om en regionbildning i Dalarna medför ett behov av en ny kommunal samordning och organisering i form av ett kommunförbund.
Arbetsgruppen har bestått av Jan Bohman, Anna Hed, Lars Isacsson, Stina Munters,
Mikael Rosén och Fredrik Rönning med tjänstemannastöd av Tommy Sandberg,
Magnus Höög och Göran Carlsson. Gruppen har nu slutfört sitt arbete och föreslår
att ett kommunförbund ska bildas för Dalarna under 2018.
Då kommunförbundet bland annat föreslås ha en viktig roll i att medverka i samverkan mellan den nya regionen och kommunerna samt att det med förslaget kommer
att ingå en verksamhetsöverföring dit – och därmed en personalövergång – från Region Dalarna har arbetsgruppen sett det som viktigt att kommunförbundet startar under 2018.
Arbetsgruppen tillställer nu kommunerna i Dalarna sitt förslag för slutligt ställningstagande i respektive kommun om medlemskap i kommunförbundet. Gruppens förslag är att ett konstituerande förbundsmöte för kommunförbundet genomförs 30
maj.
Arbetsgruppen önskar därför få kommunernas beslut i frågan senast 20 maj. Beslut
som då innehåller ett ställningstagande till medlemskap samt, vid ett beslut om ett
sådant, också val av ett ombud till konstituerande förbundsmöte.
__________

Justerande sign
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SÄTERS KOMMUN
Nämnd

Datum
2018-03-02

Diarienummer
Dnr KS2018/0059

Förslag om bildande av ett kommunförbund i Dalarna
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige besluta
1. Säters kommun ska delta som medlem i det föreslagna kommunförbundet
från start
2. Utse xxx xxx som ombud till det konstituerande förbundsmötet
Ärendebeskrivning
Landstinget Dalarna har ansökt hos regeringen om bildande av en direktvald region i
Dalarna 2019. En region som då övertar det regionala utvecklingsansvaret i Dalarna
vilket bland annat medför att nuvarande Region Dalarna upphör. Regeringskansliet
har i slutet av 2017 haft en departementsskrivelse ute på remiss där man föreslår att
Dalarna och sex till ansökande län ska beviljas regionbildning vilket innebär att
samtliga län då får direktvalda regioner. En regeringsproposition i frågan planeras till
2018-04-12 med beslut av riksdagen innan sommaren.
Som ett led i regionbildningsarbetet i Dalarna har för närvarande 26 olika uppdrag
delats ut av styrgruppen för regionbildning. Ett är till en politisk arbetsgrupp att
bedöma om en regionbildning i Dalarna medför ett behov av en ny kommunal
samordning och organisering i form av ett kommunförbund.
Arbetsgruppen har bestått av Jan Bohman, Anna Hed, Lars Isacsson, Stina Munters,
Mikael Rosén och Fredrik Rönning med tjänstemannastöd av Tommy Sandberg,
Magnus Höög och Göran Carlsson. Gruppen har nu slutfört sitt arbete och föreslår
att ett kommunförbund ska bildas för Dalarna under 2018.
Då kommunförbundet bland annat föreslås ha en viktig roll i att medverka i
samverkan mellan den nya regionen och kommunerna samt att det med förslaget
kommer att ingå en verksamhetsöverföring dit – och därmed en personalövergång –
från Region Dalarna har arbetsgruppen sett det som viktigt att kommunförbundet
startar under 2018.
Arbetsgruppen tillställer nu kommunerna i Dalarna sitt förslag för slutligt
ställningstagande i respektive kommun om medlemskap i kommunförbundet.
Gruppens förslag är att ett konstituerande förbundsmöte för kommunförbundet
genomförs 30 maj.
Arbetsgruppen önskar därför få kommunernas beslut i frågan senast 20 maj. Beslut
som då innehåller ett ställningstagande till medlemskap samt, vid ett beslut om ett
sådant, också val av ett ombud till konstituerande förbundsmöte.
Margareta Jakobsson
Handläggare

Postadress
Säters Kommun
Box 300
783 27 Säter

Malin Karhu Birgersson
Förvaltningschef

Besöksadress
Rådhuset
Åsgränd 2
Säter

Telefon
0225-55 000 (vxl)

E-postadress
nämnd@sater.se
Internetadress
www.sater.se
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Ledningsenheten

Datum

2018-02-11

Sida
Dnr

1 (2)
LD18/00648

Förslag om bildande av ett kommunförbund i Dalarna
Landstinget Dalarna har ansökt hos regeringen om bildande av en
direktvald region i Dalarna 2019. En region som då övertar det regionala
utvecklingsansvaret i Dalarna vilket bland annat medför att nuvarande
Region Dalarna upphör. Regeringskansliet har i slutet av 2017 haft en
departementsskrivelse ute på remiss där man föreslår att Dalarna och sex
till ansökande län ska beviljas regionbildning vilket innebär att samtliga län
då får direktvalda regioner. En regeringsproposition i frågan planeras till
2018-04-12 med beslut av riksdagen innan sommaren.
Som ett led i regionbildningsarbetet i Dalarna har för närvarande 26 olika
uppdrag delats ut av styrgruppen för regionbildning. Ett är till en politisk
arbetsgrupp att bedöma om en regionbildning i Dalarna medför ett behov av
en ny kommunal samordning och organisering i form av ett
kommunförbund.
Arbetsgruppen har bestått av Jan Bohman, Anna Hed, Lars Isacsson, Stina
Munters, Mikael Rosén och Fredrik Rönning med tjänstemannastöd av
Tommy Sandberg, Magnus Höög och Göran Carlsson. Gruppen har nu
slutfört sitt arbete och föreslår att ett kommunförbund ska bildas för Dalarna
under 2018. Arbetsgruppens slutförslag inklusive förslag till stadgar för
kommunförbundet bifogas skrivelsen.
Då kommunförbundet bland annat föreslås ha en viktig roll i att medverka i
samverkan mellan den nya regionen och kommunerna samt att det med
förslaget kommer att ingå en verksamhetsöverföring dit – och därmed en
personalövergång – från Region Dalarna har arbetsgruppen sett det som
viktigt att kommunförbundet startar under 2018.
Arbetsgruppen tillställer nu kommunerna i Dalarna sitt förslag för slutligt
ställningstagande i respektive kommun om medlemskap i
kommunförbundet. Gruppens förslag är att ett konstituerande förbundsmöte
för kommunförbundet genomförs 30 maj.
Arbetsgruppen önskar därför få kommunernas beslut i frågan senast 20
maj. Beslut som då innehåller ett ställningstagande till medlemskap samt,
vid ett beslut om ett sådant, också val av ett ombud till konstituerande
förbundsmöte.
Den politiska arbetsgruppen föreslår därför Dalarnas kommuner besluta att
kommunen
-

Ska delta som medlem i det föreslagna kommunförbundet från start
Utse xxx xxx som ombud till det konstituerande förbundsmötet

Postadress

Besöksadress

Kontakt

Handläggare

Box 712
Falun

Vasagatan 27
Falun

023-490000
Oeg.nr 232100-0180

Carlsson Göran
Projektledare
larsgoran.karlsson@
ltdalarna.se

023-490204
070-7565512

Landstinget Dalarna
Central förvaltning

167
2018-02-11 LD18/00648

Sida

2 (2)

Kommunernas beslut ska då sändas till Göran Carlsson som är en av
arbetsgruppens tjänstemän samt projektledare för Regionbildning 2019
På uppdrag av den politiska arbetsgruppen
Göran Carlsson
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1. (2)

Kommunernas samordning och organisering vid Regionbildning 2019
1. Regionbildning 2019
Dalarna har ansökt hos regeringen om bildande av en direktvald region i Dalarna 2019. En sådan
innebär en egentlig sammanföring av landstinget och nuvarande Region Dalarna till vilken det
också överförs uppgifter inom ramen för det regionala utvecklingsansvaret från länsstyrelsen. En
regionbildning innebär att nuvarande Region Dalarna upphör vid årsskiftet 2018/2019.
En politisk arbetsgrupp har inrättats med uppgiften att bedöma om regionbildningen medför ett
behov av en ny kommunal samordning och organisering i form av ett kommunförbund. Gruppen
bestod av Jan Bohman (ordförande), Anna Hed, Lars Isacsson, Stina Munters, Mikael Rosén och
Fredrik Rönning med tjänstemannastöd av Tommy Sandberg, Magnus Höög och Göran Carlsson.
I gruppens direktiv angavs tre olika behov som gruppen ska bedöma för ett eventuellt bildande;
- En samverkansstruktur kommunerna emellan för mellankommunala frågor
- Ett kommunförbund att medverka i samverkan med en kommande region.
- Ny hemvist för verksamheter av karaktären kommunal service inom Region Dalarna
Gruppen lämnade ett första utlåtande i augusti 2017 och har nu återupptagit sitt arbete för ett
slutligt förslag och har enats om att föreslå att ett kommunförbund ska bildas under 2018. Alla
kommuner har att ta ställning till sitt eventuella medlemskap men att alla beslutar göra så är
ingen absolut förutsättning för ett bildande av kommunförbundet enligt gruppens uppfattning.
2. Kommunförbund
Gruppen ska pröva ett kommunförbund vilket är en intresseorganisation för kommuner och har
formen av en ideell förening vars verksamhet inte regleras av någon specifik lag. Det ska ha
antagna stadgar och valda företrädare för medlemmarna men kan inte träda in i en kommuns
ställe och exempelvis ta beslut som ankommer på kommunen.
3. Samverkansstruktur för kommunala frågor och sådana verksamheter inom nuvarande
Region Dalarna
Dalakommunerna bedriver idag en mycket omfattande mellankommunal samverkan i stort sett
hela det kommunala verksamhetsfältet och i olika geografiska konstellationer. Behovet av en
sådan samverkan bedöms inte minska framöver utan snarare öka. Kommunerna behöver utöka
sin samverkan för att bland annat kunna tillhandahålla välfärdstjänster av hög kvalitet och skapa
bra förutsättningar för utveckling och ekonomisk tillväxt.
Ett kommunförbund kan enligt arbetsgruppen tjäna flera syften för en utökad samverkan. Det
kan vara en plattform för gemensamma politiska samtal kring förutsättningar och områden för
mellan kommunal samverkan. Det kan också ha en samordnande och stödjande funktion för
nätverk inom både politik och förvaltning.
Konkreta samverkansområden bör få växa fram utifrån en gemensam idédiskussion med
utgångspunkt i kommunförbundets syfte och uppdrag. Arbetsgruppen anser dock att en viktig
förutsättning för denna samverkan är att varje kommun själv väljer om man vill delta i den och
att kostnader som härrör från sådana insatser ska täckas av de som valt att delta i dessa.
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Två större samverkansområden som idag inryms i Region Dalarnas verksamhet fördes dit när
Dalarnas Kommunförbund avvecklades 2007. Det är sådana där kostnader täcks av särskilda
avgifter reglerade i specifika avtal mellan respektive kommun och Region Dalarna för området
och alltså inte kostnader som ingår i den årliga avgiften till Region Dalarna. Dessa områden är
antagningsverksamheten för gymnasieskolor och tillhandahållandet av läromedel i form av ljud
och bild via AV/Media. Båda dessa föreslår arbetsgruppen förs till kommunförbundet med
likadan ersättningsprincip reglerad i avtal med enskild kommun med flera som önskar servicen.
Arbetsgruppen anser dock att i kostnadsbudgeten för verksamheterna framöver också ska
inkludera en OH-kostnad att föras till kommunförbundet för andel av ledningskostnad m.m.
Arbetsgruppen har också diskuterat fler liknande områden som torde vara lämpliga att föra till
kommunförbundet från andra huvudmän med samma finansieringsprincip. Här får en slutlig
bedömning göras av kommunförbundet och medlemskommunerna efter start av förbundet.
Arbetsgruppen vill då som en viljeinriktning peka på två verksamheter inom utbildningssektorn
som bör vara aktuella att föra till kommunförbundet, GySam och DalaVux.
4. Förbundskansli
Kommunförbundet ska ha en ledningsfunktion med uppgift att under styrelsen ansvara för
förbundets administration och ombesörja dess löpande verksamhet. Om den/de som arbetar
inom denna ska vara anställda av förbundet eller knytas till kansliet genom avtal med enskild
medlemskommun eller annan organisation föreslås hållas öppet för beslut av styrelsen.
Kostnaden för förbundskansliet ska täckas av den grundläggande medlemsavgiften.
5. Medlemsavgift
Kommunförbundet föreslås ha en grundläggande årsavgift som fördelas mellan medlemmarna
baserat på invånarantal. Arbetsgruppen ser framför sig en årsbudget för detta, och annan för alla
medlemmar gemensam verksamhet, om cirka en miljon kronor vilket i nuläget skulle ge en
årsavgift motsvarande 3,50,-/invånare. Till det tillkommer då det ekonomiska utrymme den som
uppkommer enligt ovan med en OH-avgift för samverkansområden. Detsamma skulle då gälla för
projekt med egen externt finansierad projektbudget där berörda kommuner också kan komma
att vara medfinansiärer.
6. Stadgar
Till slutförslaget bifogas ett förslag till stadgar för kommunförbundet som tagits fram och prövats
av arbetsgruppen.
7. Tidplan
Arbetsgruppens underlag och förslag har i slutskedet av arbetet prövats i;
- Presentation och diskussion med kommundirektörsgruppen den 2 februari
- Presentation och diskussion i Region Dalarnas direktion den 8 februari
- Presentation för styrgruppen för regionbildning den 9 februari
Utifrån dessa möten har ett slutförslag lagts fast som:
- Skickas till samtliga 15 kommuner för diskussion och varje kommuns beslut om medlemskap i
ett nytt kommunförbund i Dalarna
- Vid sådana beslut av kommunerna ska ett konstituerande förbundsmöte preliminärt
genomföras den 30 maj 2018 för bildande av kommunförbundet
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Förslag till stadgar för Dalarnas Kommunförbund
Ändamål och medlemskap
§1
Dalarnas Kommunförbund är en sammanslutning av kommunerna i Dalarnas län. Förbundets uppgifter är:
 Att inom länet stödja och främja den kommunala självstyrelsen
 Att tillvarata kommunernas intressen
 Att medverka i kommunernas samverkan med regionkommunen Region Dalarna
 Att initiera och driva mellankommunal samverkan inom de områden medlemmarna bestämmer
 Att samarbeta i konkreta frågor med kommunala förbund i övriga län.
 Att i övrigt bistå kommunerna i deras verksamhet inom de områden medlemmarna bestämmer
Förbundet ska samverka med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) i frågor av gemensamt intresse
samt med övriga kommuners regionala förbund för att främja förbundens ändamål.
§2
Berättigade till medlemskap är kommun på lokal nivå i Dalarnas län.

Förbundsmöte
§3
Medlemmarna utövar beslutanderätt rörande Dalarnas Kommunförbund och dess verksamhet genom av kommunernas fullmäktige valda ombud, som sammanträder till förbundsmöten.
§4
Ordinarie förbundsmöte hålls på kallelse av förbundets styrelse året efter det år då allmänna val till
kommunfullmäktige ägt rum.
Förbundsmöte ska i övrigt hållas enligt beslut av ordinarie förbundsmöte, eller då förbundets styrelse
eller minst en tredjedel av medlemmarna eller ombuden eller revisor finner det påkallat.
Tid och plats för förbundsmöte bestäms av styrelsen, som senast tre månader före förbundsmötet
underrättar medlemmar och ombud i frågan.
§5
Varje medlem äger att till förbundsmöte utse ett (1) ombud. Ombud utses för den mandatperiod
som gäller för ledamot i medlemmens styrelse.
För ombud utses ersättare. Varje medlem svarar för att kalla ersättare och att anmäla vilken ersättare som ska tjänstgöra och vem denne ersätter.
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§6
Ordinarie förbundsmöte fastställer årsavgift eller högsta årliga belopp för denna för den kommande
mandatperioden, behandlar av styrelsen framlagda förslag och av medlemmar väckta motioner. Vid
extra förbundsmöte är motionsrätten begränsad till ärende som föranlett förbundsmötets sammankallande.
Ordinarie förbundsmöte som avses i 4 § första stycket väljer för mandatperioden styrelse och revisorer.
Fyllnadsval under löpande mandatperiod kan göras av förbundsmöte vid annan tidpunkt än det förbundsmöte som avses i 4 § första stycket.
§7
Till ordinarie förbundsmöte ska förbundets styrelse redovisa avgiven årsredovisning för de räkenskapsår som förflutit sedan ordinarie förbundsmöte, redogörelse för åtgärder med anledning av
uppdrag från föregående förbundsmöte, program för verksamhetens inriktning samt förslag till ram
för förbundsavgift. Ordinarie förbundsmöte behandlar och avgör frågan om styrelsens ansvarsfrihet.
Motion till ordinarie förbundsmöte som avses i 4 § första stycket ska vara inkommen till förbundsstyrelsen senast två månader före mötet. För andra förbundsmöten fastställer styrelsen tid för avlämnande av motion till mötet. Styrelsen ska till förbundsmötet avge yttrande över motion.
§8
Förbundets styrelse ska senast två veckor före förbundsmöte tillställa ombuden föredragningslista
och därtill hörande handlingar.
Förbundsmötet utser ordförande att leda mötets förhandlingar samt kan tillsätta utskott för beredning av ärenden som mötet ska behandla.

Styrelse
§9
Förbundets styrelse utövar ledningen av Dalarnas Kommunförbunds verksamhet, har insyn i dess
övriga organ samt förvaltar förbundets egendom. Styrelsen har sitt säte i Falun.
§ 10
Styrelsen utses av ordinarie förbundsmöte som avses i 4 § första stycket för tiden intill slutet av nästa
motsvarande ordinarie förbundsmöte.
Styrelsen består av en ledamot och en ersättare per medlem, där ledamot ska ha rätt att företräda
medlemmen. Medlem företräds av kommunstyrelsens ordförande, med oppositionsföreträdare som
ersättare. Styrelsen beslutar om ersättares närvaro- och yttranderätt.
§ 11
Ordinarie förbundsmöte utser bland styrelsens ledamöter en ordförande och en vice ordförande för
den tid som valet av ledamot avser.
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Avgår ordförande eller vice ordförande under mandatperioden utser styrelsen inom sig ledamot att
tjänstgöra i den avgångnes ställe fram till nästa ordinarie förbundsmöte.
§ 12
Styrelsen sammanträder på de tider den beslutar samt när ordföranden eller minst en tredjedel av
ledamöterna så begär.
Vid ledamots förhinder eller avgång kallas ersättare att tjänstgöra som ledamot.
§ 13
Styrelsen är beslutsför då flera än hälften av ledamöterna är närvarande.
§ 14
Styrelsen kan utse arbetsutskott, beredningar eller andra organ för beredning och verkställighet.

Regler vid omröstning
§ 15
Vid omröstning inom organ som regleras i dessa stadgar gäller som beslut den mening, varom flertalet som deltar i beslutet förenar sig. Omröstning sker öppet, dock att omröstning vid val ska ske med
slutna sedlar. Vid lika röstetal för olika meningar sker vid val avgörandet genom lottning och i övriga
ärenden genom ordförandens utslagsröst.

Revisorer
§ 16
Ordinarie förbundsmöte som avses i 4 § första stycket väljer för mandatperioden tre revisorer, varav
en sammankallande, för granskning av Kommunförbundet Dalarnas räkenskaper och förvaltning. En
av revisorerna ska vara auktoriserad revisor eller godkänd revisor som har avlagt revisorsexamen. För
denne utses en personlig ersättare. Valet gäller för tiden fram till slutet av nästa motsvarande ordinarie förbundsmöte.
Revisorerna ska till ordinarie förbundsmöte avge årsredovisningar för de räkenskapsår som förflutit
sedan förra ordinarie förbundsmöte samt avge berättelse över verkställd granskning till förbundsmötet, som beslutar i frågan om ansvarsfrihet för förbundets styrelse.
Ledamot eller ersättare i organ som omfattas av revisionen får inte vara revisor eller revisorsersättare, inte heller delta i val av revisorer eller revisorsersättare eller i beslut om ansvarsfrihet.

Ersättningar för förtroendeuppdrag
§ 19
Innehavare av förtroendeuppdrag hos Dalarnas Kommunförbund erhåller ersättning enligt av ordinarie förbundsmöte beslutade grunder.
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Förbundskansli
§ 20
Dalarnas Kommunförbund ska ha en kanslifunktion med uppgift att under styrelsen handha förbundets administration och ombesörja dess löpande verksamhet. Syrelsen beslutar om kanslifunktionen
ska bemannas med egen personal eller genom avtal med enskild medlemskommun eller annan organisation.
Ansvarig för förbundets kanslifunktion svarar inför styrelsen för förbundets löpande förvaltning.

Firmateckning
§ 21
Styrelsen beslutar om tecknande av förbundets firma.

Avgifter till förbundet
§ 22
Medlem ska erlägga grundläggande årsavgift till Dalarnas Kommunförbund i förhållande till sitt avgiftsunderlag. Avgiftsunderlaget för uttag av förbundsavgiften är antal invånare per 1 november 14
månader före verksamhetsårets start. Medlemsavgiften utgår från förbundets grundläggande årsbudget, undantaget självfinansierad eller på annat sätt finansierad verksamhet. Verksamhet utöver
grundläggande årsbudget finansieras av de medlemmar som efter eget val deltar i olika samverkansområden och enligt de principer som avtalas i varje enskilt fall.
Varje medlem erlägger årsavgift till förbundet utifrån medlemmens invånarantal i förhållande till
medlemmans andel av det totala invånarantalet för samtliga medlemmar.
Medlemmarna underrättas om avgiftens storlek före utgången av maj månad året före det år då avgiften ska erläggas. Årsavgiften ska erläggas under det år avgiften avser vid tidpunkt som bestäms av
styrelsen.
Förbundsmötet kan besluta om annan grund för årsavgiftens fastställande och erläggande om samtliga medlemmar är eniga härom.
§ 23
Förbundets styrelse kan besluta att för speciella av förbundet tillhandahållna tjänster ska särskilda
avgifter uttas.

Medlemskapets upphörande
§ 24
Utträde ur Dalarnas Kommunförbund kan endast ske vid slutet av kalenderår. Anmälan om detta ska
inkomma till styrelsen senast den 31 december året dessförinnan.
Uteslutning av medlem som inte fullgör sina förpliktelser enligt dessa stadgar förutsätter beslut av
förbundsmöte.
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Ändring av stadgar
§ 25
Ändring av dessa stadgar beslutas av ordinarie eller extra förbundsmöte.

Stadgarna antagna vid konstituerande förbundsmöte 2018-05-30, § xx.

SÄTERS KOMMUN
Kommunfullmäktige

Ks § 53
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KALLELSE

Sammanträdesdatum

2018-04-26

Blad

30

Dnr KS2018/0101

Förändring av aktieägaravtal, Falun-Borlänge regionen AB
Beslut:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta godkänna förslag till ändringar i aktieägaravtalet i Falun Borlänge-regionen AB. Ändringen gäller fr o m årsstämman 2019.
Ärendet:
Enligt gällande avtal ska ordförandeposten cirkulera årligen mellan ägarnas ordinarie
styrelseledamöter. Styrelsens ordförande och vice ordförande utses vidare av årsstämman. Styrelsen för Falun Borlänge-regionen AB har anser att tidsperioden på ett år
inte ger tillräcklig kontinuitet i styrningen av bolaget och har föreslår därför en förändring till längre tidsintervall. Förändringen kan ske från och med årsstämman 2019.
Tidigare text i aktieägaravtalet i punkt 5 Styrelse:
Ordförandeposten cirkulerar årligen mellan ägarnas ordinarie styrelseledamöter.
Denna ordning kan ändras vid extern styrelseordförande.
Ändras till:
Ordförandeposten cirkulerar i tvåårsintervall i bokstavsordning för ägarkommunerna.
Vice ordförandeposten följer efter ordförandeskapet så respektive kommun först är
ordförande i två år och sedan vice ordförande i två. Denna ordning kan ändras vid
extern styrelseordförande.
__________

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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SÄTERS KOMMUN

Datum
2018-03-02

Diarienummer
Dnr KS2018/0101

Förändring av aktieägaravtal, Falun-Borlänge regionen AB
Förslag till beslut:
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige besluta godkänna förslag till ändringar i aktieägaravtalet i
Falun Borlänge-regionen AB. Ändringen gäller fr o m årsstämman 2019.
Ärendet:
Enligt gällande avtal ska ordförandeposten cirkulera årligen mellan ägarnas
ordinarie styrelseledamöter. Styrelsens ordförande och vice ordförande utses
vidare av årsstämman. Styrelsen för Falun Borlänge-regionen AB har anser att
tidsperioden på ett år inte ger tillräcklig kontinuitet i styrningen av bolaget och
har föreslår därför en förändring till längre tidsintervall. Förändringen kan ske
från och med årsstämman 2019.
Tidigare text i aktieägaravtalet i punkt 5 Styrelse:
Ordförandeposten cirkulerar årligen mellan ägarnas ordinarie
styrelseledamöter. Denna ordning kan ändras vid extern styrelseordförande.
Ändras till:
Ordförandeposten cirkulerar i tvåårsintervall i bokstavsordning för
ägarkommunerna. Vice ordförandeposten följer efter ordförandeskapet så
respektive kommun först är ordförande i två år och sedan vice ordförande i
två. Denna ordning kan ändras vid extern styrelseordförande.

Margareta Jakobsson
Handläggare

Postadress
Säters Kommun
Box 300
783 27 Säter

Malin Karhu Birgersson
Förvaltningschef

Besöksadress
Rådhuset
Åsgränd 2
Säter

Telefon
0225-55 000 (vxl)

E-postadress
nämnd@sater.se
Internetadress
www.sater.se
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AKTIEÄGARAVTAL
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Falun Borlänge-regionen AB
mellan

Falu kommun
Borlänge kommun
Ludvika kommun
Gagnefs kommun
Smedjebackens kommun
Säters kommun
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AKTIEÄGARAVTAL

1. Parter mm

Parter i detta avtal ( ”Parterna”) är

1)
2)
3)
4)
5)
6)

Falu kommun
Borlänge kommun
Ludvika kommun
Gagnefs kommun
Smedjebackens kommun
Säters kommun

Med ”Bolaget” avses i detta aktieägaravtal Falun Borlänge-regionen AB.
Avtalet ersätter tidigare aktieägaravtal från 2010.
Vid bildande av bolaget 2001 tecknade ägarna aktier i en fördelning enligt nedanstående
tabell. Ägarandelarna utgick ifrån befolkningens storlek i respektive kommun
2000-12-31.

Kommun

Befolkning

Andel i %

Aktiekapital

Borlänge

47151

31,6

158000

Falun

54387

36,4

182000

Gagnef

10094

6,8

34000

Ludvika

26477

17,7

88500

Säter

11268

7,5

37500

Total

149377

100

500000

Smedjebackens kommun erbjöds under 2010 att via en riktad nyemission ingå som
aktieägare i bolaget. Utgångspunkt för priset vid nyteckning var substansvärdet i
bolaget vid senast fasställda balansräkning.
Nyteckning skedde med 350 aktier till 200 kr/aktie. Totalt 70 000 kronor.
Aktiekapitalet höjdes med 35 000 kronor och 35 000 kronor tillfördes eget kapital som
överkursfond.
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Ovannämnda värderingsprincip utgör utgångspunkt för eventuellt ytterligare delägare i
framtiden.
Sedan Smedjebackens kommun erbjudits delägarskap genom en riktad nyemission
med 350 aktier fördelar sig aktiekapital och ägarandel enligt nedan. Ägarandelarna
överensstämmer med befolkningsstorleken i respektive kommun 2009-12-31.
Kommun

Befolkning

Andel i %, efter
folkmängd

Andel av
aktiekapital i %
efter emission

Aktiekapital

Borlänge

48681

30,1

29,5

158000

Falun

55 685

34,4

34,0

182000

Gagnef

10 071

6,2

6,4

34000

Ludvika

25 650

15,9

16,5

88500

Säter

10 900

6,7

7,0

37500

Smedjebacken

10 758

6,7

6,6

35000

161 745

100

100

535000

Total

2. Bakgrund
Bolaget skall inom Falun, Borlänge, Ludvika, Gagnef, Smedjebackens och Säters
kommuner arbeta med näringslivs- och regional utveckling, öka attraktionskraften i
regionen samt på uppdrag initiera och driva kommunsamverkansprojekt. Bolagets
verksamhet framgår av bolagsordningen.

3. Samverkan och omfattning

Parterna skall samverka i öppen anda och utan onödigt dröjsmål informera varandra om
förhållanden och förutsättningar för Bolagets verksamhet och som rimligen kan vara av
intresse för de andra parterna och förutsättningar för Bolagets verksamhet och som
rimligen kan vara av intresse för de andra parterna såsom aktieägare i Bolaget.
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4. Bolagsordning mm

Bolaget skall ha en bolagsordning med lydelse enligt Bilaga 1.
Vid bristande överenskommelse mellan innehållet i bolagsordningen och detta
aktieägaravtal, skall aktieägaravtalet äga företräde Parterna emellan.

5. Styrelse
De sex ägarna utser vardera en ledamot och en suppleant.
Styrelsen utses för tiden från den ordinarie årsstämman som följer efter det att allmänna
val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa
val till kommunfullmäktige.
Ordförandeposten cirkulerar i tvåårsintervall i bokstavsordning för ägarkommunerna.
Vice ordförandeposten följer efter ordförandeskapet så respektive kommun först är
ordförande i två år och sedan vice ordförande i två. Denna ordning kan ändras vid extern
styrelseordförande.
Suppleant får endast träda in för styrelseledamot som nominerats av samma Part som
suppleanten.
Styrelsens ordförande och vice ordförande utses av årsstämman.
Suppleanter i styrelsen skall kallas till sammanträden och har närvaro – yttranderätt, men
ej förslagsrätt.
Kommundirektörerna/kommuncheferna i samtliga ägarkommuner har närvaro –
yttranderätt i styrelsen.

6. Verkställande direktör
Styrelsen äger rätt att utse verkställande direktör. Denne får inte vara styrelseledamot i
Bolaget.

Revisorerna väljs av årsstämman efter nominering av Parterna.
Revisorernas och suppleanternas uppdrag gäller till slutet av den ordinarie
årsstämman.
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För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor skall utses en lekmannarevisor
med suppleant.

8. Beslutsfattande i styrelsen
Styrelsen är beslutsför då mer än hälften av ledamöterna eller tjänstgörande suppleanter
är närvarande.
Beslut fattas med enkel majoritet.

9. Beslutsfattande vid årsstämma
Vid årsstämma skall Part rösta för de av honom ägda och företrädda aktierna.
Följande beslut erfordrar enighet mellan Parterna på årsstämman:
-

Beslut om att bereda ny Part inträde som aktieägare i Bolaget och villkoren härför

-

Ändring av Bolagets aktiekapital samt utvidgning av konvertibla skuldebrev förenade
med optionsrätt vid nyteckning och vinstandelsbevis

-

Beslut om aktieägartillskott

-

Fråga som styrelsen hänskjutit till årsstämman för avgörande

-

Ändring av detta avtal, bolagsordning till årsstämman för avgörande

-

Avyttring eller nedläggning av Bolagets rörelse

-

Bolagets trädande i likvidation, såvida inte skyldighet enligt lag föreligger

10. Firmateckning
Bolagets firma skall tecknas av två ordinarie styrelseledamöter i förening. Dessutom äger
verkställande direktören teckna firman enligt 8 kap 29 § aktiebolagslagen för löpande
förvaltningsåtgärder.
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11. Finansiering
I den mån Bolaget behöver tillskott av rörelsekapital förutsätts att Parterna bidrager till
erforderlig finansiering i proportion till sina respektive innehav av aktier genom ökning av
aktiekapitalet eller aktieägartillskottet. Vid ökning av aktiekapitalet skall tillses att den i §
1 angivna fördelningen av aktiekapitalet iakttagas.
Regelverket och rättsläget avseende avlyft av ingående mervärdesskatt är svårtolkat vad
gäller vissa projekt med offentlig finansiering som utförs på uppdrag av ägarna.
Motsvarande problematik finns inte om uppdragen genomförs direkt i respektive
kommun. Ägarna garanterar att bolaget inte ska drabbas av väsentliga kostnader avseende
mervärdesskatt som inte skulle uppstå om berörda projekt genomfördes direkt av någon
kommun.
Skyldighet för Part att medverka till finansiering av Bolagets verksamheter föreligger först
då Parterna enhälligt beslutar därom.
Om tredje man som säkerhet för någon av Bolagets förpliktelser kräver säkerhet i form av
borgen eller dylikt av Parterna skall parternas inbördes ansvar motsvara aktiekapitalets
fördelning. Borgensbeslut fattas av respektive kommunfullmäktige.

12. Vinstdispositioner
Överskott i Bolagets verksamhet skall i första hand användas för sådana avskrivningar och
nedskrivningar som affärsmässigt motiverade samt för sådana avsättningar till reserver
och fonder som antingen är förskrivna i lag eller skäligen bör verkställas enligt
bokföringspraxis och god redovisningssed även som täckande av föregående års
eventuella balanserade förlust. Därefter återstående överskott skall disponeras i enlighet
med årsstämmans beslut.

13. Ändrade förutsättningar
Om förutsättningarna för detta avtal i väsentlig mån skulle ändras eller avtalet till följd av
ändring i lag eller annan omständighet utom Parternas kontroll ej kan tillämpas i enlighet
ned Parternas intentioner skall på begäran av Part förhandlingar inledas i syfte att anpassa
avtalet till de ändrade förhållanden som då må råda.
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14. Avtalstid
Detta avtal gäller från och med denna dag till och med den 31 december 2015. Om part ej
uppsäger detta avtal senast sex (6) månader före avtalstiden utgång, skall detsamma anses
vara förlängt på oförändrade villkor för fem(5) år i taget med motsvarande tid för
uppsägning.
Uppsägning skall skriftligen och översändas till övriga Parter genom rekommenderat brev.

15. Förtida uppsägning
Utöver vad som anges i § 14 ovan äger envar av Parterna rätt att säga upp avtal i förtid i
följande fall:
A. Om Parterna vid upprepade tillfällen ej lyckas nå enighet i fråga där sådan
enighet erfordras enligt § 9 ovan och den bristande enigheten Parterna
emellan uppenbarligen äventyrar bolagets fortsatta verksamhet.
B. Om förutsättningarna för detta avtal väsentligen rubbas och
överenskommelse enligt § 13 ovan ej kan åstadkommas.

C. Om Part bryter mot bestämmelse i detta avtal och avtalsbrottet är av
väsentlig betydelse för de andra Parterna samt den felande parten icke
inom (30) dagar efter skriftlig anmälan därom, vidtagit rättelse.
Parterna äger rätt att säga upp avtalet till upphörande en (1) mån efter det att
uppsägningen har avsänts.

16. Följder av avtalets upphörande
Skulle detta avtal sägas upp av Part enligt bestämmelserna i § 14 och § 15 A-B ovan
skall, om annan överenskommelse mellan samtliga Parter inte träffas, Bolaget träda i
likvidation. Part förbinder sig därvid att på årsstämma rösta för beslut om likvidation.
Skulle detta avtal sägas upp av Part enligt bestämmelserna i § 15 C ovan är den
avtalsbrytande Parten skyldig att till inlösen av övriga Parter överlämna sina aktier i
Bolaget.
Inlösen skall ske enligt vad som anges nedan i detta avtal. Övriga Parter äger rätt att
inlösa avtalsbrytande Parts aktier.
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Skulle avtalet upphöra på grund av avtalsbrott som avses i § 15 C ovan skall den Part som
begått avtalsbrottet – inom en månad från mottagandet av uppsägningen – till de övriga
Parterna hembjuda samtliga sina aktier i Bolaget till inlösen enligt vad som anges i §17.

17. Hembud och inlösen
Aktie i Bolaget får inte övergå till annan aktieägare eller person som inte tidigare är
aktieägare i Bolaget utan att part först hembjudit samtliga sina aktier i Bolaget till inlösen
av övriga Parter.
Hembudsskyldigheten skall fullgöras genom skriftlig anmälan som skickas i
rekommenderat brev till Bolagets styrelse.
När anmälan gjorts skall styrelsens ordförande genast skriftligen meddela detta till varje
lösningsberättigad med anmodan till den, som vill begagna sig i lösningsrätten, att
skriftligen inom två månader från den dag anmälan gjordes, framställa inlösningsanspråk
hos styrelsen.
Inlösningsrätten får inte utövas beträffande mindre antal aktier än de som hembjudits.
Om flera lösningsberättigade anmäler sig vilja lösa, skall de hembjudna aktierna fördelas
bland dem i förhållande till deras tidigare aktieinnehav i bolaget. Vid inlösen av aktier ska
inlösen ske efter ett pris som bestäms enligt § 18 nedan.

Uppkommer mellan parterna tvist om detta värde efter vilken inlösen ska ske,
ska detta fastställas av skiljemän enligt lag om skiljemän. Avstår de inlösningsberättigade
Parterna från inlösningsrätten eller framställs inte inlösningsanspråk inom föreskriven tid,
äger den hembjudande Parten fritt överlåta aktierna inom sex månader från utgången av
den tid, inom vilken inlösningsanspråk skulle ha framställs.
Om Part överlåter sina aktier till person som inte förut är aktieägare i Bolaget på sätt
anges ovan förbinder som den överlåtande Parten att tillse att förvärvaren övertager
samtliga Parters rättigheter och skyldigheter enligt detta avtal genom påteckning av
detsamma. Utträdande Part är inte befriad från sina rättigheter och skyldigheter enligt
detta avtal förrän tillträdande part anslutit sig till avtalet.

18. Värdering
Parterna är överens om att i anslutning till varje årsbokslut fastställa ett aktievärde för
aktierna i Bolaget att tillämpas vid inlösen av aktierna enligt detta avtal. Sådant värde
skall tillämpas utom i fall, då det framstår som uppenbart att Bolagets värde avsevärt
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förändrats i förhållande till senast värdering.
Värde enligt föregående stycke skall fastställas i samråd med Bolagets revisor. Kan
aktieägarna inte enas, fastställs värdet av revisorn. Värdet skall utgöras enligt senast
fastställda årsbokslut, med avdrag för schablonskatt vid varje tillfälle gällande skattesats.
Det således fastställda värdet skall tillämpas vid inlösenfall under tiden från tidpunkten
från den ordinarie årsstämman varunder bokslutet behandlats fram till dess nästa ordinarie
årsstämma hålls, se dock första stycket.

19. Pantsättning av aktie
Part äger inte pantsätta aktie i Bolaget.

21. Tvister
Tvist rörande detta avtals tillkomst, tolkning eller tillämpning såväl som därur härflytande
rättsförhållande skall avgöras av allmän domstol.

22. Ändring av avtalet
Ändringar i eller tillägg till detta skall ske skriftligen.

23. Villkor
Detta avtal är villkorat av att kommunfullmäktige i respektive kommun före den
2011 03 31godkänner detta avtal.
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Detta avtal har upprättats i sex exemplar, varav envar av parterna tagit sitt.

Borlänge 2018 -

-

……………………….
För Borlänge kommun

Falun 2018 -

-

………………………..
För Falu kommun

Gagnef 2018 - -

………………………..
För Gagnefs kommun

Ludvika 2018 - -

………………………..
För Ludvika kommun

Smedjebacken 2018 -

-

…………………………….
För Smedjebackens kommun

Säter 2018 -

-

………………………….
För Säters kommun
…………………………...

SÄTERS KOMMUN
Kommunfullmäktige
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KALLELSE

Sammanträdesdatum

2018-04-26

Ks § 54

Blad

31

Dnr KS2018/006

Antagande av Ludvika kommun som ny medlem i kommunalförbundet Räddningstjänst Dala Mitt.
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:
1. Ludvika kommun antas som ny medlem i Räddningstjänsten Dala Mitt från
och med 1 januari 2019. Beslutet gäller under förutsättning att kommunfullmäktige i nuvarande medlemskommuner godkänner Ludvika som ny medlem
samt att kommunfullmäktige i Ludvika kommun godkänner de villkor som
RDM:s nuvarande medlemskommuner ställer, och som finns reglerat i särskilt avtal.
2. Villkor för Ludvika kommuns medlemskap i RDM ska regleras i ett separat
avtal. Av avtalet ska särskilt framgå hur och i vilken omfattning investeringar
i nuvarande fordonsflotta och materiel skall ske för att uppnå samma standard som finns inom RDM idag. Avtalet ska även särskilt reglera hur effektiviseringar inom Ludvikas nuvarande organisation ska ske och hur effekterna
av dessa effektiviseringar skall fördelas mellan Ludvika kommun och RDM:s
nuvarande medlemskommuner.
3. Godkänna bifogat konsortialavtal, förbundsordning samt det avtal som särskilt reglerar förutsättningar för Ludvikas medlemskap.
Ärendebeskrivning
Ludvika kommun har ansökt om medlemskap i RDM från och med den 1 januari
2019. Direktionen för RDM förordar att utvidga förbundet till att omfatta även Ludvika kommun. Rekommendationen är att Ludvika ska antas som medlem från och
med 1 januari 2019 i enlighet med den ansökan som skickats in.
Det som talar för att de nuvarande medlemmarna ska godkänna Ludvika kommun
som ny medlem är att den större organisationen kan erbjuda ett bättre skydd för
kommuninvånarna i de fem medlemskommunerna än vad som är idag, den större
organisationen bör kunna effektivisera och dra nytta av stordriftsfördelar vilket medför lägre kostnader i framtiden. Slutligen medför den större organisationen ökade
möjligheterna för personalen.
För att de nuvarande medlemskommunerna ska anta Ludvika kommun som medlem
ska ett avtal upprättas där villkor för medlemskapet regleras. I avtalet ska särskilt regleras hur och i vilken takt som nödvändiga investeringar ska ske. Vidare ska det
även upprättas en plan för hur Ludvikas nuvarande organisation ska effektiviseras,
samt hur vinsterna från dessa effektiviseringar ska fördelas mellan RDM:s olika medlemmar.
forts

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

SÄTERS KOMMUN
Kommunfullmäktige
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KALLELSE

Sammanträdesdatum

2018-04-26

Blad

32

Ks § 54 forts
Utifrån det upplägg som föreslås kommer de ekonomiska konsekvenserna för de befintliga medlemskommunerna att bli minimala. Kostnaden per invånare kommer att
vara densamma även efter ett ev. medlemskap för Ludvika kommun. I de underlag
som presenterats talas om stordriftsfördelar vilket på längre sikt torde innebära att de
nuvarande medlemmarna kan göra besparingar. Storleken på dessa besparingar är
dock inte utrett i dagsläget.
__________
Beslutsunderlag
Bilaga 1 Direktionsbeslut om Ludvikas medlemsansökan
Bilaga 2 Ludvikas ansökan om medlemskap
Bilaga 3 KPMG Rådgivningsrapport 2017-03-09
Bilaga 4 Beslutsunderlagsrapport 2017-06-22
Bilaga 7 Förutsättningar för Ludvika kommuns medlemskap

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Tjänsteutlåtande

SÄTERS KOMMUN

Datum
2018-03-05

Diarienummer
Dnr KS2018/0026

Ludvika kommuns ansökan om medlemskap i
Räddningstjänst Dala Mitt (RDM)
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige besluta:
1. Ludvika kommun antas som ny medlem i Räddningstjänsten Dala Mitt
från och med 1 januari 2019. Beslutet gäller under förutsättning att
kommunfullmäktige i nuvarande medlemskommuner godkänner
Ludvika som ny medlem samt att kommunfullmäktige i Ludvika
kommun godkänner de villkor som RDM:s nuvarande
medlemskommuner ställer, och som finns reglerat i särskilt avtal.
2. Villkor för Ludvika kommuns medlemskap i RDM ska regleras i ett
separat avtal. Av avtalet ska särskilt framgå hur och i vilken omfattning
investeringar i nuvarande fordonsflotta och materiel skall ske för att
uppnå samma standard som finns inom RDM idag. Avtalet ska även
särskilt reglera hur effektiviseringar inom Ludvikas nuvarande
organisation ska ske och hur effekterna av dessa effektiviseringar skall
fördelas mellan Ludvika kommun och RDM:s nuvarande
medlemskommuner.
3. Godkänna bifogat konsortialavtal, förbundsordning samt det avtal som
särskilt reglerar förutsättningar för Ludvikas medlemskap.
Ärendebeskrivning
Ludvika kommun har ansökt om medlemskap i RDM från och med den 1
januari 2019. Direktionen för RDM förordar att utvidga förbundet till att
omfatta även Ludvika kommun. Rekommendationen är att Ludvika ska antas
som medlem från och med 1 januari 2019 i enlighet med den ansökan som
skickats in.
Det som talar för att de nuvarande medlemmarna ska godkänna Ludvika
kommun som ny medlem är att den större organisationen kan erbjuda ett
bättre skydd för kommuninvånarna i de fem medlemskommunerna än vad
som är idag, den större organisationen bör kunna effektivisera och dra nytta av
stordriftsfördelar vilket medför lägre kostnader i framtiden. Slutligen medför
den större organisationen ökade möjligheterna för personalen.

Postadress
Säters Kommun
Box 300
783 27 Säter

Besöksadress
Rådhuset
Åsgränd 2
Säter

Telefon
0225-55 000 (vxl)

E-postadress
nämnd@sater.se
Internetadress
www.sater.se
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Tjänsteutlåtande

SÄTERS KOMMUN

För att de nuvarande medlemskommunerna ska anta Ludvika kommun som
medlem ska ett avtal upprättas där villkor för medlemskapet regleras. I avtalet
ska särskilt regleras hur och i vilken takt som nödvändiga investeringar ska ske.
Vidare ska det även upprättas en plan för hur Ludvikas nuvarande organisation
ska effektiviseras, samt hur vinsterna från dessa effektiviseringar ska fördelas
mellan RDM:s olika medlemmar.
Utifrån det upplägg som föreslås kommer de ekonomiska konsekvenserna för
de befintliga medlemskommunerna att bli minimala. Kostnaden per invånare
kommer att vara densamma även efter ett ev. medlemskap för Ludvika
kommun. I de underlag som presenterats talas om stordriftsfördelar vilket på
längre sikt torde innebära att de nuvarande medlemmarna kan göra
besparingar. Storleken på dessa besparingar är dock inte utrett i dagsläget.
Beslutsunderlag
Bilaga 1 Direktionsbeslut om Ludvikas medlemsansökan
Bilaga 2 Ludvikas ansökan om medlemskap
Bilaga 3 KPMG Rådgivningsrapport 2017-03-09
Bilaga 4 Beslutsunderlagsrapport 2017-06-22
Bilaga 7 Förutsättningar för Ludvika kommuns medlemskap
Beskrivning av ärendet
Ludvika kommun har sommaren 2016 ställt frågan om möjligheterna att bli
medlemmar i kommunalförbundet RDM. Under slutet av 2016 och under 2017
har ett samarbete mellan RDM och Räddningstjänsten Västerbergslagen, där
Ludvika kommun som en part samarbetat med Ljusnarsbergs kommun, för att
utreda förutsättningar för en medlemsansökan från Ludvika kommun.
Av den bifogade rapporten (Underbilaga 4.3 KPMG Rådgivningsrapport 201703-09) framgår förutsättningar för ett medlemskap för Ludvika kommun.
Rapporten konstaterar att såväl RDM som Ludvika kommun vinner på ett
samgående då de fasta kostnaderna i och med detta kan fördelas på flera.
En utmaning är att Ludvika kommun inte ligger i samma kostnadsläge som
RDM och att det kommer att behövas en övergångslösning där skillnaden i
Ludvika kommuns kostnad per invånare hanteras så att kommunens anslag till
RDM bygger på nuvarande budgeterade kostnader exklusive kostnader som
avgår vid ett medlemskap.
En förutsättning för medlemskap är att Ludvika kommun accepterar och
underteckna det konsortialavtal som har sitt ursprung i RDM:s bildande 1998
och som gäller för de i kommunalförbundet ingående medlemmarna. Den nu
gällande förbundsordningen behöver även anpassas för ytterligare en medlem
samt antas av samtliga medlemmar. Därutöver finns en antagen arbetsordning
för direktionen för RDM som måste undertecknas av medlemmarna.
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Överväganden
Möjligheterna till ett bättre skydd för invånarna kan nås genom en utökad
operativ ledningsförmåga/strategisk ledning. Med erfarenheter från tidigare
stora insatser (skogsbranden i Västmanland 2014) har det konstaterats att
vikten av initial kvalificerad ledning och tillgång till stora resurser inte kan
underskattas för att bryta ett olycksförlopp i ett tidigt skede. Att tidigt bryta ett
olycksförlopp är främsta garanten för att sänka samhällets kostnader för
inträffade olyckshändelser. RDM klarar inte detta själva inom nuvarande ram.
Med fler deltagande kommuner kan en s.k. inre ledning genomföras. Även vid
en påverkan på samhället som inte är direkt kopplat till LSO, ökar
möjligheterna att genom samverkan med andra aktörer förebygga och minska
skadeverkningarna. Exempelvis vid oväder och andra störningar på samhället.
RDM är idag en av Sveriges större räddningstjänstorganisationer och verkar
inom tätorter, glesbygd, industri med särskilda risker, kulturmiljöer, stora
kommunikationsleder osv. Det kräver en bred kompetens och förmåga av
RDM. Ett större RDM skulle säkerligen ge fler möjligheter att uppfylla de krav
som ställs på organisationen vad gäller kompetens. Detta genom att en större
organisation har lättare att rekrytera och behålla specialistkompetenser. I en
förlängning skulle det innebära mer resurser till förebyggandeinsatser såväl för
myndighetsutövning som för information/utbildning.
Möjligheterna till lägre kostnader kan nås av verksamhetsvinster genom
stordriftsfördelar sannolikt genom att, flera räddningstjänstorganisationer inte,
var för sig, behöver lägga kraft och resurser på verksamhet och tjänster som
kan vara gemensamma. I beslutsunderlagsrapporten och KPMG:s rapport
pekas främst på att administrativa resurser och ledningsresurser kan
effektiviseras och delas på flera. Likväl att fasta kostnader kan delas på flera är
vinster som snabbt kan räknas hem.
Framtida effektiviseringsmöjligheter ökar med ett utökat RDM. I KPMG:s
rapport och beslutsunderlagsrapporten pekas på områden som gemensamma
utbildningsinsatser, upphandlingar och operativa rutiner. Men, framhållas
behöver även, att allt för mycket tro på snabba ekonomiska vinster utan
djupare analyser, inte är förenligt med målsättningen om ett säkert och tryggt
samhälle.
Bättre för personalen genom att det ges större möjligheter för
kompetensutveckling med ett utökat RDM. Idag är RDM känt för en bra
utbildningsverksamhet både för intern och extern utbildning. Att hålla en hög
nivå kräver en del. Inte minst möjligheten till kompetensutveckling för
personalen är en förutsättning till detta. Det är en vinst för såväl individ som
organisation med möjligheten till kompetensutveckling och i förlängningen
även en vinst för medborgarna. Ett utökat RDM ställer krav på ökad
kompetens inom alla områden men resurserna för att lösa detta ökar betydligt.
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Personalen kommer också att ges fler karriärmöjligheter och fler möjligheter
till byte av arbetsplats. Vid liknande förändringar inom räddningstjänsten har
ofta farhågan om att vara tvingad att byta arbetsplats omvandlats till ökade
möjligheter till byte av arbetsplats. För nuvarande RDM, som verkat ett antal
år, ska inte denna del underskattas. Initialt kommer det att krävas resurser för
genomförandet men fördelarna med fler medlemmar i kommunalförbundet
torde utan allt rimligt tvivel utgöra en tyngre vågskål än de nackdelar som kan
skådas.
Personalfrågor
Vid ett visst senaste datum, som regleras i särskilt avtal, före anslutningen av
Ludvika behöver personalen som idag uppbär en anställning i Ludvika
kommun avgöra om den enskilde vill göra en verksamhetsövergång enligt Lag
(1982:80) om anställningsskydd (LAS) § 6B. Det är en central förutsättning att
omständigheterna för en anställning i RDM är väl kända för den personal som
väljer en verksamhetsövergång från Ludvika kommun till RDM. Likväl måste
tillses att personalen är väl informerad om anställningsvillkor, policys, rutiner,
regler och övriga rättigheter och skyldigheter som är förknippade med en
anställning vid RDM. Informationen måste delges Ludvikas personal i god tid
före dag för ställningstagande till verksamhetsövergången.
Personal som väljer att inte genomföra en verksamhetsövergång och i stället
fortsätter sin anställning i Ludvika kommun ges lämpligen förutsättningar att i
rimlig omfattning och under skälig tid nyttjas för Ludvikas anslutning till
RDM.
I de fall anställningsvillkor skiljer sig åt mellan Ludvika kommun och RDM
anpassas villkoren efterhand för personalen från Ludvika så att det blir en
likformighet inom hela RDM. Detsamma gäller nomenklatur och andra
bestämmelser som är av betydelse för tjänstens utförande och för en väl
sammansvetsad organisation, varvid bland annat RDM:s värdegrund och
arbetet med att utveckla jämställdheten ges särskild uppmärksamhet. Detta
gäller såväl tillkommande personal som personal som redan är anställd vid
RDM.
För att underlätta anslutning kan med fördel avtal mellan RDM och Ludvika
tecknas om gemensam ledning av arbetsenheter och personal redan före
anslutningsdatumet. Detta kan gälla såväl den normativa ledningen och
operativ ledning på olika nivåer i samband med räddningsinsatser.
Gemensamma ansträngningar från både Ludvika och RDM görs härvid för att
före anslutningsdatum möjliggöra aktiva och medvetna arbetsplatsbyten med
syftet att snabbt få förståelse för och efterhand likrikta synen på hur arbetet
bör bedrivas. Detta påskyndar sannolikt processen mot en enhetlig och effektiv
organisation.
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Ekonomiska konsekvenser
En förutsättning för en utökning av RDM med ytterligare kommuner har
sedan samarbetsprojektets start varit att anslutningen inte får innebära ökade
kostnader för nuvarande medlemskommuner. Idag är kostnaden för att bedriva
räddningstjänstanknuten verksamhet dyrare i Ludvika kommun än i nuvarande
medlemskommuner räknat med utgångspunkt från antalet invånare i RDM:s
medlemskommuner och i Ludvika kommun. En långsiktig målsättning bör
vara att den metod för andelstal som gäller i RDM idag införs för alla
medlemmar. Intill dess ska Ludvika kommun, utöver ordinarie årligt anslag,
erlägga medel för den överskjutande kostnaden i förhållande till övriga
kommuners anslag. Med stordriftsfördelar och ökade möjligheter till
rationaliseringar som följer en större organisation torde förutsättningar finnas
för kostnadssänkningar för alla medlemskommuner i framtiden.
Fordonsflotta och materiel i det utökade RDM behöver efterhand likriktas och
göras kompatibel inom hela förbundet. För att förnya teknik och materiel så att
den blir i adekvat nivå inom hela RDM behöver avtal träffas mellan Ludvika
och RDM för att Ludvika ska kunna avsätta medel till en modernisering av
nödvändig materiel till en skälig nivå. Möjligheter till försäljning av materiel
som inte behövs med anledning av ett utökat förbund tillvaratas för att minska
nettoinvesteringarnas storlek.

Pär Jerfström
Kommundirektör
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