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Kf §  Dnr KS2017/0284 
 
Svar på medborgarförslag om en lekpark i Österby 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta avslå medborgarförslaget. 
 
_________ 
 
Ärendebeskrivning 
Ett medborgarförslag om en lekpark i Österby lämnades in till kommunfullmäktiges 
sammanträde 2017-09-21 av Klara Berryman, Gustafs. Kommunstyrelsens arbetsut-
skott beslutade 2017-10-17 remittera medborgarförslaget till samhällsbyggnadsnämn-
den för yttrande. 
 
Medborgarens förslag 
”Anordna en lekplats i Österby. I första hand som en lekplats anordnad av Säters 
kommun. Men om byalagets resurser behövs så ställer vi gärna upp.” 
 
Beslutsunderlag: 
Medborgarförslag om en lekpark i Österby. 
Yttrande från samhällsbyggnadsnämnden 2018-04-18. 
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Svar på medborgarförslag om en lekpark i Österby 
 
Förslag till beslut: 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att avslå 
medborgarförslaget. 
 
Ärendebeskrivning 
Ett medborgarförslag om en lekpark i Österby lämnades in till kommunfullmäktiges sammanträde 2017-
09-21 av Klara Berryman, Gustafs. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2017-10-17 remittera 
medborgarförslaget till samhällsbyggnadsnämnden för yttrande. 
 
Medborgarens förslag 
”Anordna en lekplats i Österby. I första hand som en lekplats anordnad av Säters kommun. Men om 
byalagets resurser behövs så ställer vi gärna upp.” 
 
Beslutsunderlag: 
Medborgarförslag om en lekpark i Österby. 
Yttrande från samhällsbyggnadsnämnden 2018-04-18. 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

  
Klara Berryman,  
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Medborgarförslag om lekpark i Österby

 
 

Beslut  
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar yttra sig enligt ställt förslag.  
 
Yttrande 
Säters kommun har beslutat om en lekplatsplan. Planen styr vart de kommunala lek-
platserna ska vara lokaliserade samt hur de ska se ut och vilken utrustning som ska 
finnas. Planen förordar ett färre antal lekplatser som har en högre standard när det 
gäller utrustning samt tillsyn och underhåll. Historiskt har antalet lekplatser i Säters 
kommun varit stort vilket lett till eftersatt underhåll. Den mängd lekplatser som idag 
finns enligt plan innebär att kommunala lekplatser återfinns med god täthet inom de 
större tätorterna och byarna i kommunen. Vidare är Säters kommuns uppdrag att lo-
kalisera lekplatser där de kommer det allmänna till nytta. Detta sker genom att lek-
platsplanen följs och lekplatserna lokaliseras till de större tätorterna och byarna. Mot 
bakgrund av ovanstående anser Samhällsbyggnadsförvaltningen att medborgarförsla-
get om en ny kommunal lekplats i Österby ska avslås.  
 
Bakgrund och ärendebeskrivning  
Ett medborgarförslag rörande en ny kommunal lekplats i Österby har inlämnats. 
Kommunstyrelsen har beslutat att remittera förslaget till Samhällsbyggnadsförvalt-
ningen för yttrande.  
 
I medborgarförslaget framförs önskemål om en kommunal lekplats i Österby. Som 
skäl framförs framförallt barnens behov av en stimulerande omgivning men också 
Österbys utveckling som by. I byn bor enligt medborgarförslaget i skrivande stund 
14 barn.  
 
Österby byalag har ställt sig bakom medborgarförslaget och bistår gärna i arbetet 
med en lekplats. Dock önskas att Säters kommun står för investeringskostnader samt 
drift och underhåll. 
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Inledning  
Säters kommun har tagit fram en strategi för kommunala aktivitetsytor. Med aktivitetsyta avses ”en yta i 
parkmiljö avsedd för aktiviteter och lek”. Ordet Aktivitetsyta kan alltså likställas med Lekplats men syftar till att 
utvidga begreppet något.  

Strategins syfte är att ge riktlinjer för planering och innehåller både allmänna principer för utformning och 
förslag till konkreta åtgärder på de platser som idag finns anlagda.    

Aktivietetsytor på privat mark omfattas inte av programmet vilket är viktigt att vara uppmärksam på när 
framtagna analyskartor studeras. Det är aktivitetsytor på allmän mark som behandlas i programmet 
eftersom det är dessa som kommunen ansvarar för.  

Som helhet innebär planen en ökad satsning på kommunala aktivitetsytor på allmän platsmark, även om 
planen innebär att vissa platser som idag har en viss utrustningsnivå förändras. De resurser som finns 
tillgängliga räcker inte till att anpassa samtliga ytor till samma standard varför förändring mot nuläget varit 
nödvändig.  

Åtgärdsförslagen grundar sig på prioriteringar av vissa aktivitetsplatser och vissa områden där det idag 
råder brist på kommunala offentliga ytor. Investeringsåtgärderna spänner över ett längre tidsspann då 
arbetet med aktivitetsytorna är för stort för att klaras av på enstaka år. Utöver detta löper ett långsiktigt 
arbete med drift och underhåll av samtliga aktivitetsytor.  

Bakgrund  
Under 2012 genomfördes en inventering av kommunala lekplatser i Säters kommun. Vid inventeringen 
gjordes en klassificering av samtlig lekutrustning utifrån aktuella säkerhetsnormer i Sverige. Inventeringen 
resulterade i att en stor del av utrustningen vid de kommunala lekplatserna dömdes ut. Resultatet påvisade 
således behovet av en översyn av lekplatserna inom kommunen. Som ett led i att erbjuda 
kommuninnevånarna säkra lekplatser påbörjades arbetet med denna strategi.  

Process 
Avveckling och beslut om uppbyggnad 
I ett första steg konstaterades behovet av att säkra lekplatserna inför sommaren 2013. Det bestämdes 
därför att all utdömd utrustning skulle avvecklas. Ett arbete som påbörjats och avslutats under våren 2013. 
Som ett andra steg gjordes en översyn av de lekplatser som idag finns. Det konstaterades att på grund av 
det stora upprustningsbehovet var det inte möjligt att inom överskådlig tid återställa samtliga lekplatser till 
godkänd standard.  

Samtidigt togs ett beslut om att ta fram en strategi för aktivitetsytor och att påbörja ett långsiktigt 
uppbyggnadsarbete. Det bestämdes att kommunen skulle satsa på ett antal strategiskt utvalda lekplatser 
där åtgärder görs. På detta sätt kan kommunen påbörja uppbyggnaden av lekplatserna och erbjuda barnen 
säkra miljöer att leka i.  

Samråd 
Under våren 2014 har en samrådshandling tagits fram och kommunicerats med allmänheten. 
Samrådsmöten har hållits i Gustafs, St. Skedvi och Säter. Vid mötena presenterades den framtagna planen 
och allmänheten gavs möjlighet att tycka till kring hur kommunens arbete med aktivitetsytorna ska 
fortskrida. De viktigaste och allmänna synpunkterna under samrådet var:  

• Förslag till nya Aktivitetsytor  

Ett antal förslag till nya aktivitetsytor fördes fram vid de olika mötena. Platserna som föreslogs 
var vid Säters IP, vid isbanan utmed Domherrevägen på Åsenområdet i Säter., i Solvarbo, vid 
Morbyvallen, eventuellt vid bystugor i mindre byar i Gustafs kommundel, vid Hembygdsgården 

13



 

 
4 

och Bystugan i Arkhyttan. I Stora Skedvi framfördes dessutom önskemål om satsning på en ny 
aktivitetsyta 1.  

• Förslag till avetablering av aktivitetsytor 

Lekplatsen i Kyrkbyn nedanför förskolan kan tas bort. Färre och bättre utrustade lekplatser i alla 
kommundelar är en fördel.                       

• Samordning vid nyinvestering  

Vid samtliga samråd föreslogs att samordning och diskussion bör ske mellan Gatuenheten, BUN 
(barnomsorg- och skolsverksamheten) och Säterbostäder innan slutgiltigt beslut tas om vart den 
nya utrustningen placeras. Att lekplatser vid skolgårdar, barnomsorgslokaler efter skoltid och 
stängning hålls öppna för allmänheten var ett förslag som framfördes. Bra om samordning mot 
övriga platser i så fall sker så att det inte blir många aktivitetsytor på små områden.  

• Tillgänglighetsanpassning  

Samråden visade att tillgänglighet är en viktig fråga som skall beaktas vid inköp av utrustning.  Ny 
utrustning vid aktivitetsytor behöver vara anpassade till barn i olika åldrar samt vara 
tillgänglighetsanpassade. Ju högre klassning desto viktigare är det.  

För en detaljerad redogörelse från samråden hänvisas till Bilaga 1 – Samrådsanteckningar.  

Utöver de allmänna samråden har också barn och ungdomar i förskola och skola involverats i arbetet. Ett 
arbete där dessa målgrupper har fått tycka till om vad som gör en aktivitetsyta attraktiv har genomförts i 
samarbete med Barn- och utbildningsförvaltningen i Säters kommun.  

Resultatet består i en mängd tankar och idéer kring aktivitetsytornas utseende och funktion. Summerat kan 
följande tankar och synpunkter nämnas:  

• Engagemanget i frågan är stort. Underlaget innehåller många tankar kring hur en lekplats ska se 
ut. Både i form av text och bild.  

• Generellt kan sägas att intresset för ”äventyrliga” aktiviteter är stort. Väldigt många förslag 
involverar klätterställningar, linbanor, hängbroar, ringar att hänga i m.m.  

• I övrigt nämns nästan alltid utrustning av mer baskaraktär, ex. gungställningar, sandlådor 
rutschkanor m.m. När det gäller gungor nämns nästan alltid så kallade ”kinagungor” eller gungor 
flera barn kan använda samtidigt.   

• Slutligen finns många intressanta tankar i materialet som skulle kunna användas i uppbyggandet 
av aktivitetsytor nivå 1. Många åtgärder av mer avancerade modeller nämns, exempelvis stora 
klätteranläggningar, studsmattor, hoppborgar m.m.  

Sluthandling och fortsatt arbete 
Denna rapport utgör sluthandling för arbetet med strategi för kommunala aktivitetsytor i Säters kommun. 
Planen ska ligga till underlag för framtida investeringar och säkra att medel investeras på rätt sätt. En 
viktig del i arbetet med aktivitetsytorna är också att säkerställa regelbunden drift och underhåll av ytorna.  

Under 2014 kommer de första investeringarna att ske i kommunens aktivitetsytor. Detta är en del i en 
fortlöpande process och arbetet med aktivitetsytorna kommer att fortskrida årligen. 
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Strategi och åtgärder 
Alla barn har rätt till lek i en stimulerande och trygg miljö. Leken är viktig för barnets sociala, motoriska 
och mentala utveckling. Att utomhuslek är hälsofrämjande är väldokumenterat. Varierade miljöer tilltalar 
fantasin och ger olika sinnesupplevelser.  

Det är viktigt att det finns offentliga aktivitetsytor i hela kommunen eftersom barn leker i den närmaste 
omgivningen oavsett om miljön är avsedd för lek eller inte. En kommunal aktivitetsyta är ett komplement 
till lekmiljöer på privata tomter och bostadsgårdar. Den ska följaktligen gärna innehålla sådant som inte är 
möjligt att tillskapa på privat tomtmark, som anslutning till lekskog eller större klätterställningar. Det finns 
därför ett behov av stora lekplatser där många barn kan vistas samtidigt. 

Klassificering av aktivitetsytor 
För att uppnå ovanstående har kommunens aktivitetsytor delats in i tre olika nivåer. I vissa fall uppfyller 
aktivitetsytan redan idag kraven för den aktuella klassificeringen, i andra fall krävs åtgärder för att uppnå 
de krav som ställs.  

När det gäller Säterdalen hanteras detaljer ej i denna strategi. Aktivitetsytan i Säterdalen anses ligga en nivå 
högre än övriga Aktivitetsyta 1 på grund av sin särställning som besöksmål i kommunen. Det är därför 
lämpligt att en särskild plan tas fram för Säterdalens aktivitetsyta/ytor.  

Aktivitetsyta 1 - Tätortslekplats 
Funktion: Detta är platser som är målpunkter för medborgare oavsett var de bor i kommunen. Ytan 
karakteriseras av en stor variation av lekredskap och kan även ha ett speciellt tema som knyter an till 
områdets karaktär. Lämpligt är att särskilda utformningsplaner tas fram för varje yta klassad som nivå 1.  
Målgrupp: Från 3 år och uppåt 
Lekutrustning: Avancerad och godkänd lekutrustning, grundnivå från aktivitetsyta 2 samt extra 
utrustning som bedöms från plats till plats. 
Tillgänglighet: Aktivitetsytorna ska vara tillgänglighetsanpassade.  
Sittplatser: Tillgång till fasta sittplatser året runt. 
Belysning: Tillgång till belysning.  
Drift och underhåll: Ytorna har 1.a prioritet.   

Aktivitetsyta 2 - Områdeslekplats 
Funktion: Ytorna har de flesta användarna i det geografiska närområdet, exempelvis boende i 
omkringliggande bostadsområde. Aktivitetsyta 2 kan sägas vara standardlekplats med en grunduppsättning 
utrustning.  
Målgrupp: Från 3 år och uppåt. 
Lekutrustning: Enklare och godkänd lekutrustning, basnivå bestående av gungställning, någon form av 
lekhus alternativt rutschkana, någon form av gungleksak och en leklåda. Exakt uppsättning av utrustning 
bedöms från fall till fall.  
Tillgänglighet: Tillgänglighetsanpassade där det med rimliga medel är möjligt. 
Sittplatser: Bänkar som placeras ut under sommarhalvåret. 
Belysning: Ingen belysning i normala fall.  
Drift och underhåll: Ytorna har 2.a prioritet. 

Aktivitetsyta 3 - Naturlekplats 
Funktion: Ytorna har de flesta användarna i det geografiska närområdet, exempelvis boende i 
omkringliggande villor. Ytorna syftar främst till att stimulera spontanlek, bollspel m.m.  
Målgrupp: Från 0 år och uppåt 
Lekutrustning: Normalt sett ingen fast lekutrustning.   
Tillgänglighet: Tillgänglighetsanpassade så långt det är möjligt med rimliga medel.  
Sittplatser: Normalt sett inga bänkar 
Belysning: Ingen belysning i normala fall. I de fall ytorna återfinns i anslutning till isbana/boulebana kan 
belysning dock förekomma.  
Drift och underhåll: Ytorna har 3.e prioritet.  
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Aktivitetsytor i Säters kommun 
I arbetet med att ta fram en klassificering av Säters kommuns aktivitetsytor har utgångspunkten varit de 
befintliga anläggningarna. Antalet aktivitetsytor har i stort ej förändrats, däremot sker via klassificeringen 
en förändring i utrustningsnivån. Den generella tanken har varit att satsa på ett något färre antal platser 
med utrustning i gott skick.  
 
Varje aktivitetsyta har bedömts utifrån en modell som bygger på antalet barn som bor i dess närområde. 
Med tanke på att barnen växer och blir äldre tar modellen hänsyn till barnens ålder på så sätt att unga barn 
ger högre poäng. Den genomförda poängbedömningen samt ambitionen att hitta strategiska lägen för 
aktivitetsytorna har lett fram till resultatet i denna handling. Ambitionen har också varit att täcka in olika 
stadsdelar på ett bra sätt men även att förse de mindre tätorterna på landsbygden med aktivitetsytor i 
lämplig utsträckning. I bilaga 1 ses en detaljerad genomgång av varje aktivitetsyta, besiktningsresultat samt 
framtida klassificering.  

Säter 
I Säter kommer totalt 18 st. aktivitetsytor att finnas. Totalt klassas 8 av dessa som nivå 2 eller högre medan 
resterande klassas som nivå 3. Säter får en bra fördelning av aktivitetsytor 1 och 2 där varje stadsdel har 
tillgång till en yta inom gångavstånd. Tillsammans med de lekplatser som tillhör skolor, förskolor och 
Säterbostäder blir täckningsgraden ännu bättre.  

Gustafs 
I Gustafs kommer totalt 8 st. aktivitetsytor att finnas. Totalt klassas 4 av dessa som nivå 2 eller högre 
medan resterande klassas som nivå 3. Gustafs består av tre områden, Mora By, Enbacka och Naglarby. 
Totalt innebär förslaget en bra fördelning av ytorna mellan de olika områdena. I Mora By återfinns en nivå 
1 plats centralt dit alla boende har bra möjlighet att ta sig. I Enbacka finns flera nivå 2 platser, dessa är 
strategiskt placerade med tanke på bostadsområdenas utformning. I Naglarby finns en nivå 2 plats centralt 
belägen vilket underlättar för boende då avståndet in till Enbacka och Mora By är för stort. I Solvarbo 
kommer en ny aktivitetsyta nivå 2 att anläggas. Placering och utformning av denna kommer att utredas 
vidare i senare skede då det idag inte finns någon fastställd placering. 

Stora Skedvi 
I Stora Skedvi, Kyrkbyn, kommer totalt 2 st. aktivitetsytor att finnas. Totalt klassas 1 av dessa som nivå 2 
eller högre medan resterande klassas som nivå 3. I Stora Skedvi, Kyrkbyn, saknas en aktivitetsyta av nivå 1. 
Samtidigt håller utrustningen på skolgården en bra nivå, denna kommer också att förnyas/kompletteras i 
samband med att Skolan och förskolan byggs om. Skolgården, som är öppen för allmänheten, kommer då 
att kunna serva hela Kyrkbyn med en hög nivå av utrustning. Planen är att Skolans gård ska uppnå 
utrustningsnivå för Aktivitetsyta 1.  

De mindre byarna 
I de mindre byarna, Arkhyttan, Fäggeby, Bispbergshyttan och Bispberg kommer en aktivitetsyta av nivå 2 
att upprättas per by. Detta är en bra nivå då byarna är små men samtidigt också servar boende på 
landsbygden. I samtliga byar utom Bispberg finns det idag fastslagna platser som kommer att användas för 
återuppbyggnad. I Bispberg måste en ny plats tillskapas vilket innebär en utökning av anläggningen, på 
samma sätt som för Solvarbo kommer detta arbete att genomföras i senare skede.   

Sammanställning över hela kommunen 
I tabell 1 listas de olika aktivitetsytorna i kommunen. I I figur 1-5 ses vidare de olika aktivitetsytorna på 
karta. Tabell och kartor hänger ihop via numreringen samtidigt som de olika färgerna i tabell och på 
markörer är kopplade till typ av aktivitetsyta enligt: 

• Grön – Aktivitetsyta 1 
• Blå – Aktivitetsyta 2 
• Röd – Aktivitetsyta 3 
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Tabell 1: Utvärderingsmatris över aktivitetsytor.  
 
Befintliga aktivitetsytor Resultat besiktning Typ av yta, förslag samråd Kommentar 

1 Hagavägen Viss utrustning uppfyller ej krav Aktivitetsyta 3 Viss utrustning flyttas 
2 Videvägen Viss utrustning uppfyller ej krav Aktivitetsyta 3  
3 Björkparken Viss utrustning uppfyller ej krav Aktivitetsyta 2 Viss utrustning förnyas 
4 Havregärdet Viss utrustning uppfyller ej krav Aktivitetsyta 2 Viss utrustning förnyas 
5 Hundbadet Ingen utrustning Aktivitetsyta 3  
6 Campingen Viss utrustning uppfyller ej krav Aktivitetsyta 1 Viss utrustning förnyas 
7 Vråkgräng skogen  Avvecklas Inget behov 
8 Tjädervägen Utrustning uppfyller ej krav Aktivitetsyta 3  
9 Lodjursvägen Utrustning uppfyller ej krav Aktivitetsyta 3  
10 Råbåcksvägen Viss utrustning uppfyller ej krav Aktivitetsyta 2 Viss utrustning förnyas 
11 Skogsstigen Viss utrustning uppfyller ej krav Aktivitetsyta 2 Viss utrustning förnyas 
12 Snickargatan Viss utrustning uppfyller ej krav Aktivitetsyta 2 Viss utrustning förnyas 
13 Verkstadsgatan Utrustning uppfyller ej krav Aktivitetsyta 3  
14 Gruvplan Viss utrustning uppfyller ej krav Aktivitetsyta 1 Viss utrustning förnyas 
15 Dalsbyn Viss utrustning uppfyller ej krav Aktivitetsyta 2 Viss utrustning förnyas 
16 Magasinsvägen Viss utrustning uppfyller ej krav Aktivitetsyta 2 Viss utrustning förnyas 
17 Sjöstaden Viss utrustning uppfyller ej krav Aktivitetsyta 3 Viss utrustning flyttas 
18 Konvaljvägen Utrustning uppfyller ej krav Aktivitetsyta 3  
19 Morbyvägen Viss utrustning uppfyller ej krav Aktivitetsyta 1 Viss utrustning förnyas 
20 Listvägen Viss utrustning uppfyller ej krav Aktivitetsyta 3 Viss utrustning förnyas 
21 Kittvägen Viss utrustning uppfyller ej krav Aktivitetsyta 2 Viss utrustning förnyas 
22 Vitsippevägen Viss utrustning uppfyller ej krav Aktivitetsyta 2 Viss utrustning förnyas 
23 Gruvby Uppfyller krav Aktivitetsyta 2  
24 G:a kyrkberget Viss utrustning uppfyller ej krav Aktivitetsyta 2 Viss utrustning förnyas 
25 Kyrkbyn Viss utrustning uppfyller ej krav Aktivitetsyta 3  
26 Arkhyttan Viss utrustning uppfyller ej krav Aktivitetsyta 2 Viss utrustning förnyas 
27 Fäggeby Viss utrustning uppfyller ej krav Aktivitetsyta 2 Viss utrustning förnyas 
28 Bispbergshyttan Viss utrustning uppfyller ej krav Aktivitetsyta 2 Viss utrustning förnyas 
29 Säterdalen Hanteras ej i detalj Aktivitetsyta 1 Hanteras ej i detalj 
31 Isbana Bergslagsgatan Ingen utrustning Aktivitetsyta 3  
32 Bollplan Prästgärdet Ingen utrustning Aktivitetsyta 3  
33 Bollplan Åsen Ingen utrustning Aktivitetsyta 3  
34 Isbana Hagavägen Ingen utrustning Aktivitetsyta 3  
35 Isbana Mora By Ingen utrustning Aktivitetsyta 3  
36 Isbana Skedvi Ingen utrustning Aktivitetsyta 3  
37 Isbana Bispberg Ingen utrustning Aktivitetsyta 3  

19



 

 
10 

Figur 1: Karta över Säter 
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Figur 2: Karta över Gustafs 
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Figur 3: Karta över Stora Skedvi 
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Figur 4: Karta över Arkhyttan och Bispbergshyttan 
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Figur 5: Karta över Fäggeby 
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Genomförande av strategi 
Planens genomförande är beroende av tilldelade medel och kommer att löpa över ett antal år. Vissa 
aktivitetsytor uppfyller redan idag kriterierna för aktuell nivå medan flera olika åtgärder måste göras på 
många andra.  
 
Rent generellt kan sägas att planen är att återuppbygga Säters kommuns aktivitetsytor på följande sätt:  

1. Generell återställning, bred satsning på aktivitetsyta 2 där kommunens samtliga delar erhåller 
godkänd och fungerande lekplatsutrustning. Samtidigt åtgärdas de brister som uppdagades i 
samband besiktning 2012.  

2. Löpande satsningar på enskilda aktivitetsytor av nivå 1. Särskilda planer tas fram och genomförs 
utifrån budgeterade medel.  

 
Detta förfarande anses vara den bästa vägen för att återigen kunna erbjuda kommunens invånare 
ändamålsenliga aktivitetsytor. Förfarandet är avstämt på samråd under 2014 med allmänheten.  

Tidplan  
I praktiken kommer planen att behöva genomföras succesivt under ett antal år. Utrustning är kostsamt 
varför de budgeterade medlen bara räcker till ett mindre antal åtgärder varje år. Vi framtagandet av denna 
rapport kan följande tidplan fastställas.  

• 2014-2015 – Punkt 1 enligt ovan genomförs.  
• 2016-2019 – Punkt 2 enligt ovan genomförs.  

 
Det är viktigt att tänka på att tidplanen är beroende av att medel tilldelas i tillräcklig utsträckning. 
Tidplanen kan därför komma att revideras.  

Budget 
Planens genomförande är beroende av att medel tilldelas. Den kommande treårsperioden, inklusive 2014, 
ser budget och äskande ut som följer:  

• 2014 – Beviljade medel 700 kkr.  
• 2015 – Äskade medel 400 kkr.* 
• 2016 – Äskade medel 400 kkr.* 
• 2017-2019 – Investeringsbehov kartläggs under kommande år.  

 
*När det gäller beloppen för 2015-2016 är dessa ännu ej beslutade utan kan förändras.  
 
Utrustning till aktivitetsytor är kostsamt och kommunen är i en sits där behovet är stort. De medel som 
finns tillgängliga 2014 och äskade 2015-2016 räcker en bit på vägen men är långt ifrån tillräckliga. 
Framförallt är det viktigt att få till lånsiktigt återkommande investeringsmedel för lekplatser. På detta sätt 
kan en investeringsplan på längre sikt tas fram och vilket leder till attraktiva och tillgängliga anläggningar i 
hela kommunen.  
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Drift och underhållsarbete 
För att säkerställa att kommunens nya aktivitetsytor hålls i en acceptabel standard är det viktigt med ett 
fungerande drift- och underhållsarbete. Tidigare har det varit undermåligt vilket är en av de stora 
anledningarna till den stora demonteringen efter besiktning 2012. 
 
För att inte de nya aktivitetsytorna ska förfalla på samma sätt kommer ett antal åtgärder att vidtas:  

• Veckovis tillsyn 
Åtgärden ger en löpande uppdatering av ytans skick och ev. brister kan noteras och snabbt 
åtgärdas. Genom detta löpande underhåll säkras en lång livslängd hos utrustningen. Arbetet 
genomförs via ansvarsområden inom Gatu- och fastighetsenhetens parkavdelning.  

• Återkommande besiktningar 
Förutom den veckovisa tillsynen bör större återkommande besiktningar genomföras. Dessa kan 
antingen genomföras av extern eller intern personal, viktigt att rätt utbildning och kompetens 
finns. Besiktningar ska genomföras vart annat år eller när behov anses föreligga.  

• Strategiskt ansvarig 
En person på Gatu- och fastighetsenheten utses som strategiskt ansvarig. Personens uppgift är att 
se till att åtgärderna i denna plan genomförs och även att planen utvärderas och uppdaterasa 
utifrån behov. På detta sätt säkras den framtida utvecklingen av kommunens aktivitetsytor.  
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Tjänsteutlåtande 

 

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

 

Datum Diarienummer 
2018-02-13 SBN2017/0936 

 

Remiss på medborgarförslag om lekplats i Österby 

Förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott föreslå 
Samhällsbyggnadsnämnden yttra sig enligt ställt förslag.  

Förvaltningens ståndpunkt 
Samhällsbyggnadsförvaltningen ser att det kommunala ansvaret när det gäller lekplatser 
måste styras av det allmänna intresset. Enligt beslutad lekplatsplan finns kommunala 
lekplatser på flera olika ställen i kommunen. Gemensamt för dessa platser är att de 
återfinns i städer/större byar där de kommer det allmänna till gagn. Följande yttrande 
föreslår därför:  
 
Säters kommun har beslutat om en lekplatsplan. Planen styr vart de kommunala lekplatserna ska vara 
lokaliserade samt hur de ska se ut och vilken utrustning som ska finnas. Planen förordar ett färre antal 
lekplatser som har en högre standard när det gäller utrustning samt tillsyn och underhåll. Historiskt har 
antalet lekplatser i Säters kommun varit stort vilket lett till eftersatt underhåll. Den mängd lekplatser 
som idag finns enligt plan innebär att kommunala lekplatser återfinns med god täthet inom de större 
tätorterna och byarna i kommunen. Vidare är Säters kommuns uppdrag att lokalisera lekplatser där de 
kommer det allmänna till nytta. Detta sker genom att lekplatsplanen följs och lekplatserna lokaliseras 
till de större tätorterna och byarna. Mot bakgrund av ovanstående anser Samhällsbyggnadsförvaltningen 
att medborgarförslaget om en ny kommunal lekplats i Österby ska avslås.  

Bakgrund och ärendebeskrivning 
Ett medborgarförslag rörande en ny kommunal lekplats i Österby har inlämnats. 
Kommunstyrelsen har beslutat att remittera förslaget till Samhällbyggnadsförvaltningen 
för yttrande.  
 
I medborgarförslaget framförs önskemål om en kommunal lekplats i Österby. Som skäl 
framförs framförallt barnens behov av en stimulerande omgivning men också Österbys 
utveckling som by. I byn bor enligt medborgarförslaget i skrivande stund 14 barn.  
 
Österby byalag har ställt sig bakom medborgarförslaget och bistår gärna i arbetet med en 
lekplats. Dock önskas att Säters kommun står för investeringskostnader samt drift och 
underhåll.  

 

Mikael Spjut  Andreas Mossberg 

Gatuchef  Samhällsbyggnadschef 
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SÄTERS KOMMUN KALLELSE 
 Sammanträdesdatum Blad 

Kommunfullmäktige 2018-06-14 5  
   
 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Kf §  Dnr KS2017/0076 
 
Svar på medborgarförslag om att införa idrott i skolan varje dag 
 
Beslut: 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta avslå medborgarförslaget. 
 
___________ 
 
Ärendebeskrivning: 
Ett medborgarförslag om att införa idrott i skolan varje dag lämnades in till kom-
munfullmäktiges sammanträde 2017-04-06 av Sara Hagberg, Säter 
 
Förslaget remitterades till barn- och utbildningsnämnden som i yttrande 2017-09-13 
föreslog avslag till medborgarförslaget. Nämnden påtalar betydelsen av daglig rörelse 
för eleverna och uppmuntrar skolorna att verka för dagliga inslag av rörelse och mot-
ion. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2018-02-13 återremittera medborgar-
förslaget till barn- och utbildningsnämnden. Nämnden ska beskriva hur man uppnår 
till förslagsställarens syfte, ge en utförlig beskrivning av vad verksamheten gör idag av 
fysisk aktivitet och rörelser samt kostnader att genomföra medborgarförslaget. 
 
Medborgarens förslag: 
Säters kommun ska bli en av de första kommunerna att införa idrott i skolan varje 
dag. 
 
Beslutsunderlag: 
Medborgarförslag inlämnad till kommunfullmäktiges sammanträde 2017-04-06. 
Yttrande från barn- och utbildningsnämnden 2018-04-18 som föreslår avslag till 
medborgarförslaget. Nämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att lyfta läroplanens 
text om den dagliga rörelsen med rektorerna och därigenom sprida goda exempel 
samt initiera diskussioner på skolenheterna för att inspirera till mer rörelse och god 
kosthållning. 
 

  

28



 
Tjänsteskrivelse 

 

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

 

Datum Diarienummer 
2018-04-25 KS2018/0076 

 

 

Svar på medborgarförslag om att införa idrott i skolan varje dag 
 
Förslag till beslut: 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att avslå 
medborgarförslaget. 
 
Ärendebeskrivning: 
Ett medborgarförslag om att införa idrott i skolan varje dag lämnades in till kommunfullmäktiges 
sammanträde 2017-04-06 av Sara Hagberg, Säter 
 
Förslaget remitterades till barn- och utbildningsnämnden som i yttrande 2017-09-13 föreslog avslag till 
medborgarförslaget. Nämnden påtalar betydelsen av daglig rörelse för eleverna och uppmuntrar skolorna 
att verka för dagliga inslag av rörelse och motion. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2018-02-13 
återremittera medborgarförslaget till barn- och utbildningsnämnden. Nämnden ska beskriva hur man 
uppnår till förslagsställarens syfte, ge en utförlig beskrivning av vad verksamheten gör idag av fysisk 
aktivitet och rörelser samt kostnader att genomföra medborgarförslaget. 
 
Medborgarens förslag: 
Säters kommun ska bli en av de första kommunerna att införa idrott i skolan varje dag. 
 
Beslutsunderlag: 
Medborgarförslag inlämnad till kommunfullmäktiges sammanträde 2017-04-06. 
Yttrande från barn- och utbildningsnämnden 2018-04-18 som föreslår avslag till medborgarförslaget. 
Nämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att lyfta läroplanens text om den dagliga 
rörelsen med rektorerna och därigenom sprida goda exempel samt initiera diskussioner 
på skolenheterna för att inspirera till mer rörelse och god kosthållning. 
 
 
 
 
 
 
 

Margareta Jakobsson  Malin Karhu Birgersson 
Handläggare  Förvaltningschef 
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SÄTERS KOMMUN 
 
Barn- och utbildningsnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-04-18 
Blad 

9 
 

  

 

  Dnr Bun 2017/0124 

§ 54 
Yttrande över återremiss på medborgarförslag om att införa idrott i skolan 
vare dag 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att avslå återremissen av medborgarförsla-
get.  

2. Nämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att lyfta läroplanens text om den dag-
liga rörelsen med rektorerna och därigenom sprida goda exempel samt initiera dis-
kussioner på skolenheterna för att inspirera till mer rörelse och god kosthållning.  

Ärendebeskrivning  

Kommunstyrelsens arbetsutskott har den 13 februari 2018 återremitterat ärendet med-
borgarförslag om att införa idrott varje dag i skolan. Nämnden ska beskriva hur man 
uppnår förslagsställarens syfte, ge utförlig beskrivning av vad verksamheten gör idag av 
fysisk aktivitet och rörelse samt kostnader att genomföra medborgarförslaget. I tjänste-
skrivelsen redovisas vad som efterfrågas av kommunstyrelsen. 

Bakgrund  

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 16 maj 2017, att remittera medborgar-
förslag om att införa idrott i skolan varje dag.  
Medborgarens förslag: Säters kommun ska bli en av de första kommunerna att införa idrott i 
skolan varje dag.  
Barn- och utbildningsnämnden beslutade i september att föreslå kommunfullmäktige 
att avslå medborgarförslaget men att nämnden påtalar betydelsen av daglig rörelse för 
eleverna och uppmuntrar skolorna att verka för dagliga inslag av rörelse och motion.  

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag den 22 februari 2017  
Kommunstyrelsens arbetsutskott den 16 maj 2017, § 104  
Utskottet den 30 augusti 2017 
BUNs yttrande den 13 september 2017 dnr Bun 2017/0124  
Kommunstyrelsens au den 13 februari 2018 
Grundskolans läroplan, Utbildningsutskottets betänkande 2016/17:UbU23 
Utskottet den 4 april 2018, § 29 
Tjänstutlåtande 
__________ 

Delges 
Kommunstyrelsen 
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SÄTERS KOMMUN 
 
Barn- och utbildningsnämnden 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 

2017-09-13 
 

 

  

 

  Dnr Bun 2017/0124 

§ 79 
Yttrande över medborgarförslag om att införa idrott i skolan varje dag 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att avslå motionen. Nämnden påtalar dock be-
tydelsen av daglig rörelse för eleverna och uppmuntrar skolorna att verka för dagliga 
inslag med rörelse och motion.  

Yrkande 

Roger Siljeholm (M) yrkar att barn- och utbildningsnämnd beslutar att fysisk aktivitet 
skall finnas med på schemat varje dag.  

Vill att bun utreder hur målet skall kunna nås inom en rimlig tid. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer utskottets förslag mot Roger Siljeholms yrkande. Ordförande fin-
ner att utskottets förslag bifalles. 

Reservation 
Roger Siljeholm (M), Helena Vårdegård (KD) och Jenny Nordahl ((SD) reserverar sig mot be-
slutet. 

Ärendebeskrivning 

Ett medborgarförslag har lämnats av Sara Hagberg som önskar att Säters kommun ska 
införa idrott varje dag i skolan.  

Undervisningen i grundskolan styrs av en av staten fastställd timplan. Timplanen inne-
bär att en elev har rätt till totalt 6 890 timmar under grundskoletiden. Senaste änd-
ringen av timplanen skedde under 2013 då timplanen i matematik utökades med 120 
timmar och år 2016 då timplanen utökades med 105 timmar, även då i ämnet matema-
tik.  

Säters kommun har stor andel elever som reser till och från skolan med skolskjuts. Ska 
timplanen utökas med ytterligare tid i ämnet idrott krävs utökad organisation för 
undervisningen och anpassning av skolskjutsarna. Detta bedöms medföra kostnader 
som i dag inte är budgeterade.  

Samtliga rektorer har meddelat att man uppmuntrar fysiska aktiviteter och rörelser som 
dagliga inslag i undervisningen, samt inom ramen för rastverksamheten.  
 
forts. 
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SÄTERS KOMMUN 
 
Barn- och utbildningsnämnden 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 

2017-09-13 
 

 

  

 

forts. § 79 
 

Exempel är gemensamma promenader, organiserade lekar, rörelseövningar och boll-
spel. 

Barn- och utbildningsnämnden verkar också för att i samband med nybyggnationer av 
förskolor och skolor utforma miljöer som stimulerar till fysisk aktivitet.   
 
Bakgrund 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 16 maj 2017, att remittera medborgar-
förslag om att införa idrott i skolan varje dag.  
Medborgarens förslag: Säters kommun ska bli en av de första kommunerna att införa idrott i 
skolan varje dag. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag den 22 februari 2017 
Kommunstyrelsens arbetsutskott den 16 maj 2017, § 104 
Utskottet den 30 augusti 2017, § 42 

__________ 
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Tjänsteutlåtande 

 

 

SÄTERS KOMMUN 
BARN OCH 

UTBILDNINGSNÄMNDEN 

Datum Diarienummer 
2018-01-11  
 

Yttrande över återremiss av medborgarförslag om att införa idrott i skolan varje dag. 

 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår barn och utbildningsnämnden att 
besluta:  

a) Barn- och utbildningsnämnden beslutar att avslå återremissen av motionen.  
b) Nämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att lyfta läroplanens text om den dagliga 

rörelsen med rektorerna och därigenom sprida goda exempel  
 
Ärendebeskrivning  

Ett medborgarförslag har lämnats av Sara Hagberg som önskar att Säters kommun ska införa 
idrott varje dag i skolan.  

Timplanen: 
Undervisningen i grundskolan styrs av en av staten fastställd timplan. Timplanen innebär att en 
elev har rätt till totalt 6 890 timmar under grundskoletiden. Senaste ändringen av timplanen 
skedde under 2013 då timplanen i matematik utökades med 120 timmar och år 2016 då timplanen 
utökades med 105 timmar, även då i ämnet matematik. I Utbildningsutskottets betänkande 
2016/17:UbU23 skriver man att från 2019 ska ramtimplanen utökas från 500 timmar idrott till 
600 timmar, en ökning med 20% av idrott i skolan. Skolverket har fått i uppdraget att ta fram 
förslag till justerad timplan. I läroplanenen för grundskolan står: Skolan ska sträva efter att erbjuda 
alla elever daglig fysisk aktivitet inom ramen för hela skoldagen. Detta sker idag i skolorna i Säters 
kommun. Exempel är gemensamma promenader, organiserade lekar, rörelseövningar, planerade 
rastaktiviteter, bollspel och naturligtvis idrottslektioner. Samtliga rektorer har meddelat att man 
uppmuntrar fysiska aktiviteter och rörelser som dagliga inslag i undervisningen  

Barn- och utbildningsnämnden verkar också för att i samband med nybyggnationer av förskolor 
och skolor utforma miljöer som stimulerar till fysisk aktivitet. Utifrån denna bakgrund torde 
medborgarförslagets önskemål uppfyllas inom ramtimplanen redan idag men i högre grad från 
2019, då troligtvis höstterminen. 

Om man skulle utöka ramtimplanen med 20 minuter de dagar man inte har idrott motsvarar det 
en utökning med 1,5 tjänst motsvarande cirka 670 tkr per år för Säters kommun. Till detta ska då 
läggas att vi har ett ansträngt rekryteringsläge. Att omfördela personal torde vara svårt när vi har 
50 klasser i kommunen som ska utöka sin timplanetid. Viss del av effektivisering kan säkert göras 
men då måste man in i detaljplanering vid varje enhet för att finna dem. 

Skolskjuts: 
Säters kommun har stor andel elever som reser till och från skolan med skolskjuts. Ska timplanen 
utökas med ytterligare tid i ämnet idrott krävs utökad organisation för undervisningen och 
anpassning av skolskjutsarna. Detta bedöms kunna medföra kostnader som i dag inte är 
budgeterade såvida Dalatrafik inte inom befintlig ram kan anpassa busstidtabeller till de nya 
tiderna. Direkt det medför en utökning drabbas Säter av ökade kostnader. För att finna ut detta 
måste Dalatrafik genomföra en utredning på ett genomarbetat planeringsunderlag som bygger på 
nya ramtider för skolan. Skolskjutsarna i Säter är kopplade till Dalatrafiks hela tidtabellsplanering. 
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Tjänsteutlåtande 

 

 

SÄTERS KOMMUN 
BARN OCH 

UTBILDNINGSNÄMNDEN 

Med tanke på utökade kostnader för personal motsvarande 500-670 tkr per år för en utökning av 
timplanen i Säter samtidigt som skolverket fått i uppdrag att utöka ämnet idrott inom timplanen 
så är det inte skäligt att genomföra denna förändring. Idag sker också stimulans av fysisk aktivitet 
på flera skolor i enlighet med gällande läroplan. Frågan behöver lyftas med ledningsgruppen för 
att ta fram fungerande goda exempel samt förbereda för timplaneförändringen 2019. Rörelse är 
viktigt för skolresultaten. Detta är även en fråga att lyfta på möten med vårdnadshavarna. 

 
Bakgrund  
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 16 maj 2017, att remittera medborgar-förslag om 
att införa idrott i skolan varje dag. Medborgarens förslag: Säters kommun ska bli en av de första 
kommunerna att införa idrott i skolan varje dag. BUN svarade september 2017 och Kommunstyrelsen 
återremitterade 13 februari 2018 frågan till BUN för att förtydliga kostnader kopplat till förlaget 

Beslutsunderlag Medborgarförslag den 22 februari 2017 Kommunstyrelsens arbetsutskott den 
16 maj 2017, § 104 Utskottet den 30 augusti 2017, BUNs yttrande den 13 september 2017 dnr 
Bun 2017/0124, Kommunstyrelsens au den 13 februari 2018, Grundskolans läroplan, 
Utbildningsutskottets betänkande 2016/17:UbU23 

 

 

 
    

    
 

35



 

 

 

Tjänsteskrivelse 

2017-08-18 

Dnr: BUN 2017/0124 

 
Per Wikström, biträdande förvaltningschef 
E-postadress: per.wikstrom@kommun.sater.se 
Tel. nr: 0225-551 78 

 

Medborgarförslag, om att införa idrott i skolan varje dag  

Förvaltningens förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige ett avslå medborgar-
förslaget. Nämnden påtalar dock betydelsen av daglig rörelse för eleverna och uppmuntrar 
skolorna att verka för dagliga inslag med rörelse och motion. 

Sammanfattning av ärendet 

Ett medborgarförslag har lämnats av Sara Hagberg som önskar att Säters kommun ska införa 
idrott varje dag i skolan.    

Undervisningen i grundskolan styrs av en av staten fastställd timplan. Timplanen innebär att en 
elev har rätt till totalt 6 890 timmar under grundskoletiden. Senaste ändringen av timplanen 
skedde under 2013 då timplanen i matematik utökades med 120 timmar och år 2016 då timpla-
nen utökades med 105 timmar, även då i ämnet matematik. 

Säters kommun har stor andel elever som reser till och från skolan med skolskjuts. Ska timpla-
nen utökas med ytterligare tid i ämnet idrott krävs utökad organisation för undervisningen och 
anpassning av skolskjutsarna. Detta bedöms medföra kostnader som i dag inte är budgeterade. 

Samtliga rektorer har meddelat att man uppmuntrar fysiska aktiviteter och rörelser som dagliga 
inslag i undervisningen, samt inom ramen för rastverksamheten. 

Exempel är gemensamma promenader, organiserade lekar, rörelseövningar och bollspel.  

Barn- och utbildningsnämnden verkar också för att i samband med nybyggnationer av försko-
lor och skolor utforma miljöer som stimulerar till fysisk aktivitet.  

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag, om att införa idrott i skolan varje dag. 

 

Beslutet ska skickas till 

Kommunstyrelseförvaltningen 
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SÄTERS KOMMUN KALLELSE 
 Sammanträdesdatum Blad 

Kommunfullmäktige 2018-06-14 6  
   
 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Kf §  Dnr KS2018/0186 
 
Nytt medborgarförslag om en lekplats på Skönviksstrand 
 
 
Ärendebeskrivning: 
Ett medborgarförslag om en lekplats på Skönviksstrand lämnas in till kommunfull-
mäktiges sammanträde 2018-06-14 av boende på Skönviksstrand. 
 
Medborgarnas förslag: 
”Vi bor på Skönviksstrand i Säter och önskar att kommunen bygger en lekplats för 
barnen som bor i och besöker området.” 
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SÄTERS KOMMUN KALLELSE 
 Sammanträdesdatum Blad 

Kommunfullmäktige 2018-06-14 7  
   
 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Kf §  Dnr KS2018/0178 
 
Nytt medborgarförslag om att införa flera hållplatser på Dalatrafiks 
linje 131 
 
 
Ärendebeskrivning: 
Ett medborgarförslag om att införa en eller flera hållplatser på Dalatrafiks linje 131 
delsträcka genom Säters kommun lämnas in till kommunfullmäktiges sammanträde 
2018-06-14 av Emelie Lilja. 
 
Medborgarnas förslag: 
Att hållplatsen Pingbo rv 69 och eventuellt även Hysta vägskäl återinförs på den 
busslinje, 131, som går mellan Hedemora och Falun med syfte att förbättra pend-
lingen för de som bor  i den norra delen av Säters kommun genom tillgång till flera 
turer, helgtrafik och säkrare pendling då det inte finns möjlighet att cykla eller gå sä-
kert till Fäggeby från denna del av kommunen. 
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SÄTERS KOMMUN KALLELSE 
 Sammanträdesdatum Blad 

Kommunfullmäktige 2018-06-14 8  
   
 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

Kf  §  
 
Nya medborgarförslag 
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SÄTERS KOMMUN KALLELSE 
 Sammanträdesdatum Blad 

Kommunfullmäktige 2018-06-14 9  
   
 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Kf  § 
 
Information från revisionen 
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SÄTERS KOMMUN KALLELSE 
 Sammanträdesdatum Blad 

Kommunfullmäktige 2018-06-14 10  
   
 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

Kf §  Dnr KS2018/0148 
 
Revidering av styrdokument för ekonomisk redovisning 
 
Beslut: 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att fastställa förslag till revi-
derade riktlinjer för kommunens investeringar i styrdokumentet för ekonomisk redo-
visning. 
 
__________ 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  
Hans Johansson ( C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag att anta ny beräknings-
modell/revidering av styrdokument ekonomisk redovisning. 
Tommy Andersson (M) yrkar avslag till ny beräkningsmodell.  
 
Beslutsgång 
Ordförande ställer Hans Johanssons (C ) förslag till ny beräkningsmodell mot 
Tommy Anderssons (M) förslag till avslag och finner att kommunstyrelsen beslutat 
att införa ny beräkningsmodell. 
 
Ärendebeskrivning 
För att uppnå en hållbar beräkningsgrund för självfinansieringsgraden på 60% av in-
vesteringar som beslutats i styrdokumenten för ekonomisk redovisning av kommun-
fullmäktige 2017-10-19 §124, föreslås en ny beräkningsmodell som tar hänsyn till ut-
fallet tre år bakåt i tiden. Tidigare beräkningsmodell tar enbart hänsyn till budget och 
planer för kommande år, som kan avvika mot verkligt utfall. För att säkerställa att 
investeringsnivån kan finansieras med 60% av egna medel, föreslås en ny beräknings-
modell.  
 
Förslaget på ändring i styrdokumentet för ekonomisk redovisning redovisas i bilaga. 
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Tjänsteskrivelse  

 

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

Datum Diarienummer 
2018-04-10 KS 2018/0148 
 

 

 

Revidering av styrdokument för ekonomisk redovisning 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige besluta att 
fastställa förslag till reviderade riktlinjer för kommunens investeringar i styrdokumentet för ekonomisk 
redovisning. 
 
 
 
Riktlinjer för kommunens investeringar 
För att uppnå en hållbar beräkningsgrund för självfinansieringsgraden på 60% av investeringar som 
beslutats i styrdokumenten för ekonomisk redovisning av kommunfullmäktige 2017-10-19 §124, föreslås 
en ny beräkningsmodell som tar hänsyn till utfallet tre år bakåt i tiden. Tidigare beräkningsmodell tar 
enbart hänsyn till budget och planer för kommande år, som kan avvika mot verkligt utfall. För att 
säkerställa att investeringsnivån kan finansieras med 60% av egna medel, föreslås en ny beräkningsmodell.  
 
 
 
 
Förslaget på ändring i styrdokumentet för ekonomisk redovisning redovisas i bilaga. 
 
 
 
 
 
 
 

   

Torbjörn Matsson ekonomichef   
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Riktlinjer för kommunens investeringar 
 

Definition 
 

Med investering avses en ekonomisk resurs som förbrukas över en längre tidsperiod. Vid 
införskaffandet bokförs investeringen som en anläggningstillgång i balansräkningen. En 
anläggningstillgång är en tillgång som är avsedd för stadigvarande bruk. 
 
För att en ekonomisk transaktion skall bokföras som investering skall den ekonomiska 
livslängden vara minst tre år och inköpsvärdet uppgå till minst ett prisbasbelopp. (2018: 45 
500 kr), 
 
Vid en samlad investering kan ett enskilt föremål ha ett värde som understiger 
beloppsgränsen om totalbeloppet för den samlade investeringen överstiger beloppet. 
Exempel på samlad investering kan vara inredning av ett klassrum, ett samlat inköp av 
datautrustning, ledningsrenovering i VA-nätet, eller kommunens samlade konstinköp. En 
förutsättning för att räknas som samlad investering är att investeringen kan bokföras som 
en anläggning. 
 
Materiella anläggningstillgångar är tillgångar som är fysiska och går att beskåda. Exempel på 
materiella tillgångar är: 

 Byggnader och mark 

 Maskiner, fordon och andra tekniska anläggningar 

 Inventarier, verktyg och IT-utrustning 
 
Immateriella anläggningstillgångar är tillgångar som man inte kan se eller ta på, icke fysiska 
tillgångar. Den ekonomiska livslängden ska vara minst tre och högst fem år. Exempel på 
immateriella tillgångar är: 

 Patent och licensrättigheter 

 IT-system, (verksamhetssystem) 
 
En IT-investering kan tas upp som en immateriell anläggningstillgång om den utgörs av ett 
verksamhetssystem. Det kan vara aktuellt då den avser ett IT-system som täcker ett 
betydande verksamhetsbehov, har ett stort utvecklingsvärde, är för stadigvarande bruk och 
förväntas ha ett väsentligt värde för verksamheten i form av möjlighet till ökad säkerhet 
och/eller effektivisering. 
 

Exploateringar 
 
Med exploateringsverksamhet avses åtgärder för att anskaffa, förädla och iordningsställa 
kommunens mark för infrastruktur (gator, parker och VA) och för bostads- eller 
industriområden. 
 
Exploatering som inte ska avyttras inom den närmaste 10-årsperioden redovisas som en 
ny-, till eller ombyggnad. Därefter vad det är klassat som, parkområde som park, VA som 
VA osv. 
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Exploateringsfastigheter som skall avyttras i närtid ska klassificeras som omsättnings- 
tillgångar. För dessa sker ingen avskrivning utan värdet skrivs ner successivt vid försäljning. 
På rena exploateringar beräknas inte heller någon internränta. 
 
Klassificering av investeringarna 
 
Nyinvestering: Innebär att nya drift- och kapitalkostnader uppstår, vilka ska finansieras 
över tid. Det innebär att kommunens åtagande i framtiden ökar. 
 
Reinvestering eller ersättningsinvestering: Avser investeringar som ersätter en befintlig 
anläggning, inventarier eller maskin i syfte att uppnå samma standard och volym som 
tidigare. Det innebär ingen utökning och driftkostnaderna är i princip oförändrade. 
 
Rationaliseringsinvesteringar avser investeringar som ger lägre driftkostnader än dagens 
nivå. En typ av rationaliseringsinvestering kan vara energibesparande åtgärder. 
 

Avskrivningstider 
 
Säters kommun använder sig av en månatlig linjär avskrivning. Investeringens 
livslängd/nyttjandetid vid investeringstillfället avgör avskrivningstiden. Avskrivnings- 
planen kan revideras om den ekonomiska livslängden för en anläggning förändras under 
avskrivningstiden. Värdet på anläggningen kan även skrivas ned helt eller delvis om 
tillgången förlorat sitt värde i förtid. Om nedskrivning sker, ska det vid varje bokslut 
därefter, fram till dess investeringen skulle ha varit färdigavskriven, göras en bedömning 
om nedskrivningen fortfarande är motiverad. 
 
För byggnader, gatu- och VA-anläggningar tillämpas komponentavskrivning. 
Komponentavskrivning innebär att olika delar av en anläggnings delar avskrivs på kortare 
tid och andra delar på längre tid. Den kortare avskrivningstiden skapar utrymme för 
reinvesteringar av avskrivna komponenter. 
 
Konst och mark anses ha oändligt värde och på dessa tillgångar görs ingen avskrivning/ 
nedskrivning annat än vid avyttring eller annan förlust av tillgången. 
 

Intern ränta 
 

Med intern ränta avses den interna prissättningen som används för att prissätta 
användandet av kommunens likvida medel. Räntesatsen för den interna räntan skall ligga i 
nivå med beräknad ränta för kommunens externa lån, och fastställs av ekonomikontoret 
varje år i samband med kommunens budgetarbete. 
 
Räntan beräknas enligt rak nominell metod, vilket innebär att räntan beräknas på restvärdet 
efter gjorda avskrivningar. 
 

Aktivering av investering 
 
Enligt god redovisningssed skall avskrivning ske från och med den tidpunkt då 
anläggningen tas i anspråk. Begreppet ta i anspråk kan för vissa situationer behöva en 
uttolkning för att praktisk kunna tillämpas. 
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Vid samlingsinvesteringar betraktas anläggningen som tagen i anspråk när samtliga 
ingående delar används. Detta innebär att om ingående delar köps in successivt under året, 
skall tidpunkten för ianspråktagandet sättas när inköpsprocessen avlutats eller senast vid 
årets slut. 
 

Avgiftsfinansierad verksamhet 
 

Kapitalkostnaden för investeringar inom avgiftsfinansierad verksamhet skall täckas av 
avgifterna. Med avgiftsfinansierad verksamhet avses i Säters kommun framför allt Vatten 
och Avlopp, samt Renhållningsverksamheten. 
 

Leasing 
 
Leasing kan vara en alternativ finansieringsform. Leasingfinansiering kan användas om den 
totala leasingavgiften är lägre än kostnaden för traditionell finansiering eller om det ur t ex 
servicesynpunkt kan anses fördelaktigt trots en högre kostnad. 
 
Exempel på leasingfinansiering är leasing av bilar där skatteregler gör att den formen är 
fördelaktigare än köp av bilar. Ett annat exempel är leasing av kopiatorer där 
leasingalternativet är bättre ur servicesynpunkt. 
 
Innan leasingfinansiering ska tillämpas på nya områden skall jämförande kalkyler göra på 
egenfinansiering. Leasingfinansieringen ska godkännas av ekonomichefen. 
 

Anvisningar för investeringsarbete 
 
Inledning 
 
Kommunfullmäktige fastställer årligen investeringsbudgeten för år 1 och en plan för år två 
och tre i planperioden. Investeringsbudget för år 1 fastställs på nämndsnivå, medan planen 
för år 2 och 3 endast fastställs på totalnivå. Kommunens förvaltningar arbetar även 
kontinuerligt med en mer långsiktig investeringsplan med ett sexårsperspektiv. Den utgör 
en grund för den treåriga investeringsplanen som årligen beslutas av kommunfullmäktige. 
 
 

Beredning 
 
Respektive nämnd tar fram förslag till investeringar för den kommande treårsperioden. 
Förslagen inlämnas till budgetberedningen. SBF Fastighetsenhet ansvarar vid lokalinves- 
teringar för att nödvändigt samråd/planering sker med aktuell hyresgäst. KSF IT-enhet 
ansvarar för att nödvändigt samråd/planering sker med enhetens kunder. 
 
Förslagen redovisas på en sammanställningsblankett. Bilaga 1. På blanketten anges typ av 
investering; Nyinvestering, Ersättningsinvestering eller Rationaliseringsinvestering, samt 
vilken proritet (1-3) nämnden har på aktuella investeringar. 
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För investeringar med ett inköpsvärde över 500 kkr inlämnas en särskild redogörelse på 
särskild blankett. (Bilaga 2) Till dessa skall kalkyler över investeringens inköpsvärde, samt 
årliga driftskostnader bifogas. 
 
De samlade förslagen bereds av förvaltningen innan den politiska budgetberedningen. 
Förvaltningen lägger förslag till investeringsplan för den kommande treårsperioden som 
inryms i de begränsningar som beslutats. 
 

Finansiering av investeringar 
 
I riktlinjer för god ekonomisk hushållning antagna av KF 2016-06-13 anges följande; 
Säters kommun skall finansiera reinvesteringar med egna medel. För nyinvesteringar kan 
nya lån behöva upptas.  Detta sker i första hand genom att utnyttja den kredit som är 
kopplad till kommunens koncernkonto i Swedbank. När denna är förbrukad måste nya lån 
tas upp. 
 
Självfinansieringsgraden av investeringarna skall beräknas över en rullande fyraårsperiod. 
Beräkningsårets utrymme räknas fram utifrån budget/plan för beräkningsåret samt för de 
tre föregående årens verkliga utfall alternativt budget om åren ligger framåt i tiden. 
Självfinansieringsgraden ska uppgå till 60%. Med självfinansiering menas det utrymme som 
skapas av justerat resultat efter balanskravsavstämning och pensionsförvaltning samt 
avskrivningar aktuellt år. Under budgetprocessen beräknas de tre kommande åren, som ger 
det totala utrymmet för investeringar under perioden. 
 
Självfinansieringsgraden av investeringarna skall över en rullande fyraårsperiod , 
innevarande år och år 1 – 3 i budget och plan, uppgå till minst 60 %. Med självfinansiering 
menas det utrymme som skapas av resultat och avskrivningar aktuellt år 
 

Uppföljning 
 
Alla investeringar ska särredovisas och avstämning ska ske löpande mot budget. 
Central uppföljning av investeringsverksamheten under året sker i samband med budget- 
uppföljningen per sista april och sista augusti. Utöver utbetalda belopp redovisas status på 
investeringen. T ex under projektering, under upphandling, påbörjad, slutförd.  
 
 

Överflytt av investeringsmedel mellan budgetåren 
 
De investeringsmedel som ej ianspråktagit för specifika projekt kan efter beslut av 
kommunstyrelsen budgetmässigt få föras över till nästkommande år om den totala 
investeringsbudgeten inte är förbrukad. Nämnden ansöker efter årsbokslut om överföring, 
och anger i ansökan skälen till att investeringsmedlen inte förbrukats och vilken planering 
som är tänkt för det kommande året. 
 

Slutredovisning av investeringsprojekt 
 
För investeringsobjekt som uppgår till minst 2 mkr skall en slutredovisning/efterkalkyl 
redovisas till kommunfullmäktige. 
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SÄTERS KOMMUN KALLELSE 
 Sammanträdesdatum Blad 

Kommunfullmäktige 2018-06-14 11  
   
 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Kf §  Dnr KS2018/0160 
 
Förslag till budget 2019 och plan för 2020-2021 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

1. Fastställa driftsbudgetram för 2019, 663 400 000 kr enligt 
bilaga 1 Ks § 75/18. 

2. Fastställa investeringsbudgetram för 2019, 100 320 000 kr enligt 
bilaga 2 Ks § 75/18. 

3. För 2020 och 2021 fastställa totalramar för kommunen enligt följande, 
Driftsbudgetram 2020: 681 400 000 kr 
Driftsbudgetram 2021: 699 300 000 kr 
Investeringsram 2020: 73 490 000 kr  
Investeringsram 2021: 38 190 000 kr  

4. Fastställa finansiella mål 2019-2021, bilaga 3 Ks § 75/18. 
5. Bemyndiga kommunstyrelsen att ianspråktaga upp till 500 000 kr per ärende 

av medel som innebär förändring av det egna kapitalet. 
6. Bemyndiga samhällsbyggnadsnämnden att för kommunens räkning förvärva 

eller överlåta fastigheter eller fastighetsdel till ett belopp om högst 500 000 kr 
per ärende. 

7. Bemyndiga kommunstyrelsen att för kommunens räkning förvärva eller över-
låta fastigheter eller fastighetsdel till ett belopp om högst 10 000 000 kr per 
ärende. 

8. Bemyndiga kommunstyrelsen under år 2019 att omsätta och uppta nya lån 
upp till 230 000 000 kr, samt utnyttja krediten om 38 000 000 kr på kommu-
nens koncernkonto. 

9. Såsom egen skuld ingå borgen för Säterbostäder AB:s låneförpliktelser upp 
till totalt högsta lånebelopp om 278 000 000 kr, jämte därpå löpande ränta 
och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet skall beräknas på skuldebre-
vens respektive ursprungliga belopp. 

10. Såsom för egen skuld ingå borgen för Säters Kommuns Fastighets AB:s låne-
förpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 2 400 000 kr, jämte därpå 
löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet skall beräknas 
på skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp. 

11. Bemyndiga kommunstyrelsen att besluta om budgetförutsättningar för 2020-
2022. 

 
__________ 
 
Förslag till beslut på sammanträdet  
Tommy Anderssons (M) yrkar bifall till moderaternas förslag till driftsbudget och in-
vesteringsbudget enligt bilaga 4 Ks § 75/18 och bilaga 5 Ks § 75/18. 
Majoritetens tillika arbetsutskottets förslag till driftsbudget och investeringsbudget 
enligt bilaga 1 Ks § 75/18 och bilaga 2 Ks § 75/18. 

  

50



SÄTERS KOMMUN KALLELSE 
 Sammanträdesdatum Blad 

Kommunfullmäktige 2018-06-14 12  
   
 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Kf §  forts 
 
Beslutsgång 
Ordförande ställer Tommy Anderssons (M) förslag till drifts- och investeringsbudget 
mot majoritetens förslag till drifts- och investeringsbudget och finner att kommun-
styrelsen beslutat enligt majoritetens förslag. 
 
Ärendebeskrivning 
Förslag till budget 2019 och plan 2020-2021. 
Genomgång och presentation av respektive nämnds/förvaltnings budgetförslag samt 
förslag till budget 2018 och plan för 2019-2020. 
 
Sammanfattning av budgetdirektiv. Genomgång av intäktsläget, de samlades äskan-
den i drift och investeringsbudgetar samt övriga ärenden som skall behandlas i sam-
band med budget. 
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Bilaga 1 Ks § 75/18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DRIFTBUDGET 
SÄTERS KOMMUN
1000-tal kr 2019

Prel ram Justerad Behov Förslag Kvarstår Nya Förslag Tj.manna Utökad Förslag
KF prel.ram bef.verk ner i ram från behov NY RAM förslag RAM NY RAM

Nämnd/förvaltning 2019 feb nämnd nämnd ner i ram KSAU
Kommunstyrelsen exkl pensioner 47 048 46 806 48 846 -2 040 0 0 46 806 46 806
  Pensioner 14 221 14 148 14 148 0 0 0 14 148 14 148
Verksamhet i samverkan
  Räddningstjänst Dalamitt 9 911 9 860 9 666 0 -194 0 9 666 9 666
  Överförmyndare i samverkan ÖiS 993 988 1 038 0 50 0 1 038 1 038
  Upphandling FBR 939 934 1 074 0 140 0 1 074 1 074
Samhällsbyggnadsnämnd 47 469 47 226 47 971 -745 0 4 307 47 226 47 226
Miljö- och byggnämnd 3 243 3 226 3 272 -46 0 671 3 226 3 226
Kulturnämnd 15 535 15 455 15 573 -118 0 0 15 455 15 455
Barn- och utbildningsnämnd 271 343 269 950 282 630 -7500 5 180 0 269 950 4 080 1100 271 050
  Ung i Säter 2 324 2 312 2 312 0 0 0 2 312 2 312
Socialnämnd 248 625 247 349 255 198 -5249 2 600 2 159 247 349 2600 249 949
Revision 950 945 950 0 5 0 950 950
Central reserv 500 500
SUMMA 662 600 659 200 682 678 -15 698 7 780 7 137 659 200 4 080 4200 663 400
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Bilaga 2 Ks § 75/18 

Investeringsbudgetramar 

2019: Investeringsbudgetram 100 320 000 kr 

2020: Investeringsbudgetram 73 490 000 kr  

2021: Investeringsbudgetram 38 190 000 kr 

Beslut om ny beräkningsmodell/revidering styrdokument ekonomisk redovisning tas i separat 
ärende. 

 

 

 

 

 

Investeringsbudget   2019 - 2021 Ram 2019-21

Befintlig modell 194 000
Ny modell 228 000

Nämnd Utfall Budget 2018 Budget Plan Plan S:a perioden
kkr 2017 exkl till. anslag 2019 2020 2021 2019-21
Totalnivå 92 339 107 682 100 320 73 490 38 190 212 000
Kulturnämnd 592 160 870 160 160 1 190
Barn- och utbildningsnämnd 1 664 2 450 1 500 2 600 1 500 5 600
Socialnämnd 557 700 500 500 4 500 5 500
Samhällsbyggnadsnämnd skattefinansierat 69 104 47 930 72 150 45 350 17 350 134 850
SBN VA/Renhållningsenhet 8 319 26 509 17 500 18 600 8 400 44 500
Kommunstyrelsen 8 663 3 600 3 300 2 100 2 100 7 500
KS IT-enhet 3 440 4 500 4 500 4 180 4 180 12 860
Tillkommer överfört från 2017 21 833

Säters Kommun
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  Bilaga 3 Ks § 75/18 

1 

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

Intäktsutvecklingen 
Tre saker är av avgörande betydelse för intäktsutvecklingen; befolkningsutvecklingen, 
skatteunderlagets utveckling, det kommunala utjämningssystemets utformning, samt statens anslag 
till detta. 
 
Kommunen har antagit ett långsiktigt mål för befolkningsutvecklingen. 2030 skall kommunen ha 
12 000 invånare. För perioden 2018 – 20 är målet en ökning med 60 personer/år. I intäktsberäk-
ningen görs en avstämning mot faktisk befolkningsutveckling för det närmaste året. 
Befolkningstalet 1 november landade 2017 på 11 176 invånare (2016: 11 081, 2015: 11 009). 
 
De egna skatteintäkterna och bidraget från inkomstutjämningen är beroende av hur skatte-
underlaget, de totala taxerade inkomsterna, utvecklas. Det exakta utfallet är inte tillgängligt förrän 
vid definitiv taxering i november året efter inkomståret. Vid budgeteringstillfället bygger intäkts-
beräkningen på prognoser för det framtida utfallet. Kommunen använder sig av de prognoser som 
görs av Sveriges kommuner och landsting, 4 – 5 gånger per år. För de egna skatteintäkterna görs en 
justering utifrån historiska utfall.  
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SKL har v 17 presenterat sin senaste skatteunderlagsprognos. Ur denna kan citeras: 
 
”Svensk ekonomi är inne i en högkonjunktur och vi räknar med att BNP växer med närmare 3 
procent i år. Inhemsk efterfrågan förväntas försvagas under 2019, men samtidigt blir utvecklingen i 
omvärlden något bättre vilket gynnar svensk export. Högkonjunkturen når då sin topp, men svensk 
BNP växer långsammare. I och med att antalet arbetade timmar inte beräknas öka alls nästa år sker 
det en snabb uppbromsning av skatteunderlagstillväxten. Det innebär att ett betydande glapp 
riskerar uppstå mellan kommunsektorns intäkter och de kraftigt växande behov av skola, vård och 
omsorg som den snabba befolkningsutvecklingen för med sig. Under konjunkturåterhämtningen 
har det framför allt varit den inhemska efterfrågan som drivit tillväxten. Tillväxten i omvärlden har 
varit svag. Nu tar den internationella utvecklingen bättre fart och svensk export växer också 
snabbare. I Europa, där många länder har haft en mycket svag återhämtning sedan 2010, tar det 
något bättre fart. I USA är förväntningarna, åtminstone på kort sikt, positiva. Även i 
tillväxtländerna har en negativ trend brutits. Däremot mattas tillväxten i svensk inhemsk 
efterfrågan av något. Nästa år förväntas tillväxten i investeringarna växla ned. Det är framförallt 
bostadsbyggandet som från en hög nivå inte längre kan växa i samma takt som tidigare. Även 
hushållens och kommunsektorns konsumtion ökar långsammare än tidigare. Sammantaget innebär 
det att vi räknar med att kalenderkorrigerad BNP växer med 2,9 procent i år, 2,1 procent 2019 och 
1,4 procent 2020. Trots ett alltmer ansträngt arbetsmarknadsläge antas löneutvecklingen bli fortsatt 
dämpad. De löneavtal som slutits för de närmaste åren ligger på låga nivåer och löneglidningen är 
låg. Därmed är det inhemska inflationstrycket svagt. KPIF som 2017 ökade med 2,0 procent väntas 
bli något lägre i år och nästa år, för att 2020 komma något över 2 procent. Riksbanken antas 
därmed dröja med att höja styrräntan till i början av 2019. I takt med att styrräntan sedan stegvis 
höjs stiger också de räntor som påverkar hushållens ekonomi, därmed ökar KPI betydligt snabbare 
än KPIF. Med den högkonjunktur som Sverige befinner sig i är det rimligt med överskott i de 
offentliga finanserna. I takt med att konjunkturläget normaliseras minskar överskottet i finansiellt 
sparande till 0,3 procent av BNP.” 
 
 
 
Skatteunderlaget beräknas öka med 3,8 % 2018. 2019 ökar skatteunderlaget med 3,2 %, 2020 med 
3,1 % och 2021 med 3,7 %.  
 
Det särskilda system för utjämning av LSS-kostnader (Lag om särskilt stöd till vissa handikappade) 
som infördes 2004 har visat sig vara väldigt instabilt, och svårt att bedöma.  
För 2019 beräknas utjämningsavgiften uppgå till 5,6 mkr. 
 
Den kommunala fastighetsavgiften infördes 2008 och en ny fastighetstaxering på småhus 
genomfördes 2018. För 2019 beräknas fastighetsavgiften ge 28,3 mkr. 
 
I budgetpropositionen redovisas inga förslag till höjningar i de generella statsbidragen. De 10 
miljarder till välfärden kommuner och landsting som infördes 2017 fördelas enligt samma principer 
2019 och förutsätts ligga på samma nivå för Säters kommun.  
 
Sammantaget innebär ovanstående utveckling att kommunens intäkter från skatter, generella 
statsbidrag och utjämning ökar 2019 med 22,0 mkr jämfört med 2018. 2020 ökar intäkterna med 
19,4 mkr. 
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Resultatmål 
Ett vanligt förekommande mål för resultat är att det skall överstiga 2 % av skatteintäkter generella 
statsbidrag och utjämning. Detta innebär för Säters kommun ett plusresultat på c:a 13 mkr. 
Plusresultatet är inte en vinst utan ett överskottsmål, som bl. a skall täcka: 
 

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

- Finansiellt sparande för framtida behov som investeringar, och pensionsåtaganden 
- Marginaler för osäkerheter i intäkter och kostnader 

 
Resultatmål för planperioden: 
 
Resultatmålet är lagt på det balanskravsavstämda resultatet, där hänsyn tagits till såväl avkastning 
som tillskott från kommunens pensionsmedelsförvaltning. 
 
Justerat resultat 
 2019:  + 13,0 mkr 
 2020:  + 13,9 mkr 
2021: + 13,3 mkr 
      
Balanskravstämning 2017 2018 Bu 2019 2020 2021 
Resultat 8349 5680 7 052 7 647 7 193 
Avkastning pensionsmedel -2405 -1405 -1331 -1301 -1238 
Andra öronmärkningar mm -1954 0 0 0 0 
Tillskott pensionsmedel 9200 8800 7300 7551 7322 
Resultatutjämningsreserv 0 0 0 0 0 
Justerat resultat 13190 13075 13021 13897 13277 

 

Investeringar  
Investeringsbehovet är fortsatt stort. Barn- och utbildningsnämndens verksamheter behöver nya 
och ombyggda lokaler. Standarden på kommunens fastigheter behöver generellt höjas framför allt 
på ventilation och brandskydd. På gatusidan behövs ombyggnader, förbättrad gatubelysning och 
nya gång- och cykelvägar. Anläggningar för vatten och avlopp behöver byggas om och förbättras. 
Användningen av IT inom skola och administration kräver löpande investeringar. 
 
För att inte kostnaderna för investeringar ska ta alltför stort utrymme av den kommunala kakan 
behöver investeringsnivåerna anpassas i storlek och tid. Befintlig modell beräknar en fyraårsperiod, 
innevarande år plus planperiodens tre år, ska minst 60 % av investeringarna vara självfinansierade. 
Med själv-finansiering menas det likvida utrymme som skapas av kommunens resultat och nivån 
för avskrivningar. Med en resultatnivå på 13 mkr och en beräknad avskrivning på 27 mkr/år 
innebär detta att 160 mkr av investeringsvolymen kan finansieras med egna medel och 107 mkr 
behöver lånas upp under fyraårsperioden. 
 
Följande investeringsnivåer föreslås för perioden. För åren 2019 – 21 är de preliminära nivåerna 
fördelade jämt över tidsperioden; 
 
2018: 73,0 mkr 
2019: 65,0 mkr 
2020:  65,0 mkr 
2021 64,0 mkr 
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Utrymme 2019-2021: 194 mkr 
 
 
För att uppnå en hållbar beräkningsgrund för självfinansieringsgraden på 60% av investeringar, har 
en ny beräkningsmodell som tar hänsyn till utfallet tre år bakåt i tiden tagits fram. Den befintliga 
beräkningsmodellen tar enbart hänsyn till budget och planer för kommande år, som kan avvika 
mot verkligt utfall. För att säkerställa att investeringsnivån kan finansieras med 60% av egna medel, 
har en ny beräkningsmodell tagits fram och finns som ett förslag i budgeten för 2019. 
För 2019-2021 ger den modellen ett investeringsutrymme på 228 mkr, där 137 mkr finansieras av 
egna medel och 91 mkr behöver lånas upp under perioden. 
 
Följande investeringsnivåer föreslås för perioden. För åren 2019 – 21 är de preliminära nivåerna 
fördelade jämt över tidsperioden; 
 
2018:  73 mkr 
2019:  76 mkr 
2020:   45 mkr 
2021 107 mkr 
Utrymme 2019-2021: 228 mkr 
 
Den nya beräkningsmodellen beslutas i separat ärende om revidering at styrdokument för 
ekonomisk redovisning. 
 

Skuldsättning 
 
Säters kommun har 2018-01-01 en låneskuld på 120 mkr. Ytterligare ett lån på 30 mkr har 
upptagits under januari 2018 och en utökad upplåning med 10 mkr planeras i juni. Med planerade 
investeringar 2019 – 21 kommer en utökad upplåning att behöva göras med 95 mkr, varav 70 mkr 
2019 och 25 mkr 2020. 
 
 
Säters kommun har en jämförelsevis låg skuldsättningsnivå. Det har även kommunens 
bostadsbolag, Säterbostäder AB. Både kommunen och bostadsbolaget står dock inför stora 
investeringar som kräver ökad upplåning, och skuldsättningen behöver styras. I riktlinjer för god 
ekonomisk hushållning har därför ett skuldsättningstak införts. Detta är relaterat till Kommun-
invests limit för kommunkoncerner. Kommunens skuldsättning ska maximalt uppgå till 75 % av 
Kommuninvests limit. I skuldsättning ingår kommunkoncernens kortfristiga och långfristiga 
skulder, avsättningar, pensionsåtaganden och extern borgen med avräkning av kassa/bank samt 85 
% av det bokförda värdet på kommunens kapitalförvaltning (pensionsmedel). 
 
2018-01-01 uppgick kommunkoncernens skuldsättning till 49 538 kr/invånare. 75 % av koncernens 
limit var 92 250 kr/invånare. Ny upplåning 2018 och 2019 i kommunen och Säterbostäder 
beräknas öka skuldsättningen till c:a 74 000 kr/invånare. 

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

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

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

  

DRIFTBUDGET 
SÄTERS KOMMUN
1000-tal kr 2019

Prel ram Justerad Behov Förslag Kvarstår Nya Förslag Tj.manna Utökad Förslag
KF prel.ram bef.verk ner i ram från behov NY RAM förslag RAM NY RAM

Nämnd/förvaltning 2019 feb nämnd nämnd ner i ram KSAU
Kommunstyrelsen exkl pensioner 47 048 46 806 48 846 -2 040 0 0 46 806 46 806
  Pensioner 14 221 14 148 14 148 0 0 0 14 148 14 148
Verksamhet i samverkan
  Räddningstjänst Dalamitt 9 911 9 860 9 666 0 -194 0 9 666 9 666
  Överförmyndare i samverkan ÖiS 993 988 1 038 0 50 0 1 038 1 038
  Upphandling FBR 939 934 1 074 0 140 0 1 074 1 074
Samhällsbyggnadsnämnd 47 469 47 226 47 971 -745 0 4 307 47 226 47 226
Miljö- och byggnämnd 3 243 3 226 3 272 -46 0 671 3 226 3 226
Kulturnämnd 15 535 15 455 15 573 -118 0 0 15 455 15 455
Barn- och utbildningsnämnd 271 343 269 950 282 630 -7500 5 180 0 269 950 4 080 1100 271 050
  Ung i Säter 2 324 2 312 2 312 0 0 0 2 312 2 312
Socialnämnd 248 625 247 349 255 198 -5249 2 600 2 159 247 349 2600 249 949
Revision 950 945 950 0 5 0 950 950
Central reserv 500 500
SUMMA 662 600 659 200 682 678 -15 698 7 780 7 137 659 200 4 080 4200 663 400

59



 
  Bilaga 3 Ks § 75/18 

7 

Resultaträkning 
 
 

 
 
 
 

  

R E S U L T A T R Ä K N I N G
Utfall Prognos Budget Budget Budget Prognos
2017 2018 2018 2019 2020 2021

Verksamhetens intäkter 161 977 141 824 141 824 145 518 148 757 152 558
Verksamhetens kostnader -767 359 -751 160 -750 760 -770 312 -787 460 -807 580
Avskrivningar -24 393 -29 764 -29 764 -31 406 -33 589 -34 737
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0 0 0

VERKSAMHETENS NETTOKOSTN. -629 775 -639 100 -638 700 -656 200 -672 292 -689 759

Skatteintäkter 523 920 531 036 528 058 545 956 560 042 578 050
Generella statsbidrag och utjämning 109 428 110 580 114 724 117 496 121 417 121 325
Finansiella intäkter 2 293 1 640 1 640 1 244 1 248 1 239
Finansiella kostnader 78 53 -1 447 -2 775 -4 069 -4 900

RESULTAT FÖRE MINORITETSANDEL 5 944 4 209 4 275 5 721 6 346 5 955

Pensionsförvaltning 2 405 1 405 1 405 1 331 1 301 1 238

ÅRETS RESULTAT 8 349 5 614 5 680 7 052 7 647 7 193

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

Nettokostnadernas (exkl avskr. o 
jämförelsestörande poster) andel av 
skatteintäkter o generella statsbidrag 95,6% 95,0% 94,7% 94,2% 93,7% 93,7%
Finansnettots andel av skatteint. -0,4% -0,3% 0,0% 0,2% 0,4% 0,5%
Andel av skatteint. disp. för investeringar 4,8% 5,3% 5,3% 5,6% 5,9% 5,8%

Årets resultat 8 349 5 614 5 680 7 052 7 647 7 193
Kassaflöde (förändring räntebärande
tillgångar och skulder) -45 596 -59 482 -59 416 -61 862 -32 254 3 740

Soliditet 63% 60% 61% 56% 55% 55%

Balanskravstämning 2017 2018 Bu 2019 2020 2021
Resultat 8349 5680 7 052 7 647 7 193
Avkastning pensionsmedel -2405 -1405 -1331 -1301 -1238
Andra öronmärkningar mm -1954 0 0 0 0
Tillskott pensionsmedel 9200 8800 7300 7551 7322
Resultatutjämningsreserv 0 0 0 0 0
Justerat resultat 13190 13075 13021 13897 13277
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B A L A N S R Ä K N I N G
Utfall Prognos Budget Budget Budget Prognos
2017 2018 2018 2019 2020 2021

Immateriella anl.tillg. 1 283 1 283 1 283 1 283 1 283 1 283

Fastigheter o inventarier 422 713 487 809 487 809 556 723 596 624 600 077

Materiella anläggningstillgångar 422 713 487 809 487 809 556 723 596 624 600 077

Aktier o andelar 34 099 34 099 34 099 34 099 34 099 34 099
Övr. långfristiga fordr. 2 256 2 256 2 256 2 256 2 256 2 256

Finansiella anläggningstillgångar 36 355 36 355 36 355 36 355 36 355 36 355

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 460 351 525 447 525 447 594 361 634 262 637 715

Exploateringsmark 6 401 6 401 6 401 6 401 6 401 6 401
Övriga kortfrist. fordr. 63 739 63 739 63 739 63 739 63 739 63 739
Pensionsmedel, omsättn.tillg. 144 279 136 484 136 484 129 184 121 633 114 311
Kassa och bank 5 499 -6 188 -16 122 -684 -387 10 675

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR 219 918 200 436 190 502 198 640 191 386 195 126

SUMMA TILLGÅNGAR 680 269 725 883 715 949 793 001 825 648 832 841

Årets resultat 8 349 5 614 5 680 7 052 7 647 7 193
Resultatutjämningsreserv 5 936 5 936 5 936 5 936 5 936 5 936
Övrigt eget kapital 415 831 424 180 424 180 429 860 436 912 444 559

EGET KAPITAL 430 116 435 730 435 796 442 848 450 495 457 688

Pensionsavsättning 9 326 9 326 9 326 9 326 9 326 9 326

AVSÄTTNINGAR 9 326 9 326 9 326 9 326 9 326 9 326

Långfristiga lån 120 000 160 000 150 000 220 000 245 000 245 000
Övriga långfrist. skulder 5 892 5 892 5 892 5 892 5 892 5 892

Långfristiga skulder 125 892 165 892 155 892 225 892 250 892 250 892

Kortfristiga lån 0 0 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 114 935 114 935 114 935 114 935 114 935 114 935

Kortfristiga skulder 114 935 114 935 114 935 114 935 114 935 114 935

SKULDER 240 827 280 827 270 827 340 827 365 827 365 827

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTT-
NINGAR OCH SKULDER 680 269 725 883 715 949 793 001 825 648 832 841

Soliditet 63% 60% 61% 56% 55% 55%
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Prel ramar 2019

MODERATBUDGETFÖRSLAG Bilaga 4 Ks § 75/18
DRIFTBUDGET 
SÄTERS KOMMUN
1000-tal kr

Utfall Tillskott Tillskott Verksamhets Reviderad Prel ram Justerad Tilldelad 
2 017 BP sociala förändringa ram 2018 2019 - KF prel.ram RAM RAM

Nämnd/förvaltning 2018 avgifter nov-18 2019 2019
Kommunstyrelsen exkl pensioner 40 402 100 45 656 47 048 46 806 -1700 45 106
  Pensioner 14 456 13 800 14 221 14 148 14 148
Verksamhet i samverkan
  Räddningstjänst Dalamitt 9 499 9 618 9 911 9 860 9 860
  Överförmyndare i samverkan ÖiS 969 964 993 988 988
  Upphandling FBR 877 911 939 934 934
Samhällsbyggnadsnämnd 57 952 51 -10 685 46 065 47 469 47 226 -1000 46 226
Miljö- och byggnämnd 4 067 27 -735 3 147 3 243 3 226 3 226
Kulturnämnd 13 439 27 15 075 15 535 15 455 -200 15 255
Barn- och utbildningsnämnd 263 376 269 795 -738 263 316 271 343 269 950 269 950
  Ung i Säter 2 255 2 324 2 312 2 312
Socialnämnd 229 329 22 966 241 270 248 625 247 349 247 349
Revision 874 922 950 945 945
Central reserv 0 0 7100 7 100
SUMMA 635 242 292 1 966 -12 158 643 000 662 600 659 200

635 242 643 000 662 600 659 200 663 400
16 200

Ökn jfr 2018 2,52%
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Säters Kommun Bilaga 5 Ks § 75/18
1000-tal kr

VA+Skatte Snitt 3 år 49883,33
Summa 50 650 54 950 44 050 149 650 194 150
Va 17 500 18 600 8 400 44 500

Projekt Objekt Typ av Budget 2018 Prioritet Plan Plan Plan Plan Plan Plan
nr Äskande klartext investering Exkl till. anslag 1, 2 eller 3 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Summa 47 930 33 150 36 350 35 650 73 100 60 600 66 100

Lokalservice 
995004 Tvättmaskiner & städmaskiner E/R 150 1 100 100 100 100 100 100

Kost 
997013 Matvagnar & köksutrustning N/E 150 1 50 50 50 100 100 100

Fastighet 
Fastighetsreinvesteringar och oförutsett E 6 500 1 8 500 8 500 8 500 12 000 12 000 12 000

900105 OVK och brandskydd E/R 400 1
900161 Energisparåtgärder & EPC R 1 000 2 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000
900171 Projekt Enbacka hall & skolgård 7 000 1 000
900173 St Skedvi skola: Om och tillbyggnad N/E 13 730 1

Tak tillfälliga moduler KG 1 300
Extra Skedvi N 6 500 1

900176 Säkerhet i byggnader E 400 1
Rivning av Pärlan N 1 400 1 1 300
Säter skola & förskola: skolplan Säter N 1 2 000 17 000 12 000 21 000 20 000 20 000
Säterdalen 

900181 Säterdalen N/E 2 000 1 1 000 500 500 2 000 2 000 2 000
Fritid

914200 Investeringsfond idrottsanläggning E 400 1 400 400 400 400 400 400
Allväders multisportarena N 1 300 1 1 300 1 300
Ny logebyggnad m.m vid stallet i Säter E 3 200 1
Flytt av fotbollplaner till IP Mora By & ny omklädning E 4 000 3 4 000
Utveckling motionscentralen E 3 500
Trafik

913100 x Gator o vägar E/N 1 000 1 1 500 1 000 1 000 5 000 5 000 5 000
913110 x Gång- och cykelvägar N 1 000 1 1 000 1 000 1 000 3 000 3 000 3 000
913130 x Gatubelysning E 1 000 1 1 000 1 000 1 000 5 000 4 000 1 000

Broar och Konstbyggnader (konstruktioner) E/N 1 500 2 500 500 500 500 500 500
Trafiksäkherhet och tillgänglighet E/N 1 500 500 500 1 000 1 000 1 000

x Angöring och parkering - Kungsgårdsskolan E 300 1 2 000
Industrinfart Gustafs N 1 300 1 000

x Centrum i Gustafs (Storhaga) N 300 1 500 500 0
x Bytespunkt Säter N 400 1 0 0 0

Salutorget E 1 0 0
Parkering gruvplan, pendelparkering m.m. E/N 1 0 0 0
Infrastruktur genomfart och centrumutveckling Säter E/N 1 000 1 000 3 500 17 000 5 500 2 000
Morbyvägen Gustafs (åtgärder kopplat till samtida infart) E/N 1 1 000 1 000
Gränsgatans anslutning mot väg 70 N 1 15 000
Park

914107 x Fordon, maskiner och utrustning E 300 1 2 000 1 500 500 2 000 500 2 000
x Parker och grönytor E/N 1 000 1 500 500 500 1 000 1 000 1 000

Kollektivtrafik
Hållplatser N 2 0 0 500 500

Rationaliseringsinvesteringar [R]:  avser investeringar som ger lägre driftkostnader än dagens nivå. En typ av rationaliseringsinvestering kan vara energibesparande åtgärder.

Nyinvestering [N]: Innebär att nya drift- och kapitalkostnader uppstår, vilka ska finansieras över tid. Det innebär att kommunens åtagande i framtiden ökar.
Reinvestering eller ersättningsinvestering [E]: Avser investeringar som ersätter en befintlig anläggning, inventarier eller maskin i syfte att uppnå samma standard och volym som tidigare. Det 
innebär ingen utökning och driftkostnaderna är i princip oförändrade.

MODERATBUDGET
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SÄTERS KOMMUN KALLELSE 
 Sammanträdesdatum Blad 

Kommunfullmäktige 2018-06-14 13  
   
 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Kf §  Dnr KS2018/0175 
 
Bemyndigande för kommunstyrelsen att omsätta och uppta lån 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta bemyndiga kommunstyrelsen 
att under 2018 att omsätta och uppta nya lån upp till 160 000 000 kr, samt utnyttja 
krediten om 38 000 000 kr på kommunens koncernkonto. 
 
__________ 
 
Bakgrund och ärendebeskrivning 
Enligt KF §78 2017-06-15 beslutades att bemyndiga kommunstyrelsen att omsätta 
och uppta nya lån upp till 150 000 000 kr för 2018, samt utnyttja krediten om 38 000 
000 kr på kommunens koncernkonto. För att sänka behovet av utnyttjandet av kredi-
ten om 38 000 000 kr på kommunens koncernkonto, behövs en utökning av bemyn-
digandet för kommunstyrelsen att omsätta och uppta nya lån med 10 000 000 kr till 
160 000 000 kr för 2018. 
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Tjänsteskrivelse 

 

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

 

Datum Diarienummer 
2018-04-23 KS2018/0175 

 

 

Bemyndigande för kommunstyrelsen att omsätta och uppta lån 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att bemyndiga kommunstyrelsen att under 2018 att omsätta och uppta nya 
lån upp till 160 000 000 kr, samt utnyttja krediten om 38 000 000 kr på kommunens koncernkonto. 

Bakgrund och ärendebeskrivning 
Enligt KF §78 2017-06-15 beslutades att bemyndiga kommunstyrelsen att omsätta och uppta nya lån upp 
till 150 000 000 kr för 2018, samt utnyttja krediten om 38 000 000 kr på kommunens koncernkonto. För 
att sänka behovet av utnyttjandet av krediten om 38 000 000 kr på kommunens koncernkonto, behövs en 
utökning av bemyndigandet för kommunstyrelsen att omsätta och uppta nya lån med 10 000 000 kr till 
160 000 000 kr för 2018. 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
Torbjörn Matsson 
Ekonomichef 
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SÄTERS KOMMUN KALLELSE 
 Sammanträdesdatum Blad 

Kommunfullmäktige 2018-06-14 14  
   
 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Kf §  Dnr KS2018/0156 
 
Årsredovisning Region Dalarna 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta godkänna Region Dalarnas 
årsredovisning för räkenskapsåret 2017. 
 
__________ 
 
Ärendebeskrivning 
Årsredovisning 2017 för Region Dalarna. 
 
Kommunalförbundets medlemmar har enligt kommunallagen att i sina fullmäktige 
behandla årsredovisningen och besluta om ansvarsfrihet eller inte för direktionen i 
dess helhet. 
 
Beslutsunderlag: 
Region Dalarnas Årsredovisning 2017 
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Tjänsteskrivelse 

 

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

 

Datum Diarienummer 
2018-04-25 KS2018/0156 

 

 

Årsredovisning Region Dalarna 
 
Förslag till beslut: 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige godkänna Region 
Dalarnas Årsredovisning för räkenskapsåret 2017. 
 
Ärendebeskrivning 
Årsredovisning 2017 för Region Dalarna. 
 
Kommunalförbundets medlemmar har enligt kommunallagen att i sina fullmäktige behandla 
årsredovisningen och besluta om ansvarsfrihet eller inte för direktionen i dess helhet. 
 
 
Beslutsunderlag: 
Region Dalarnas Årsredovisning 2017 
 
 
 
 
 
 

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

Kommunfullmäktige 2018-06-14 15  
   
 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Kf §  Dnr KS2018/0174 
 
Årsredovisning 2017 för Södra Dalarnas Samordningsförbund 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktigebesluta godkänna Södra Dalarnas 
Samordningsförbunds årsredovisning för räkenskapsåret 2017. 
 
___________ 
 
Ärendebeskrivning: 
Årsredovisning 2017 för Södra Dalarnas Samordningsförbunds. 
 
Förbundets medlemmar har enligt kommunallagen att i sina fullmäktige behandla 
årsredovisningen och besluta om ansvarsfrihet eller inte för styrelsen i dess helhet. 
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Tjänsteskrivelse 

 

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

 

Datum Diarienummer 
2018-04-25 KS2018/0156 

 

 

Årsredovisning 2017 för Södra Dalarnas Samordningsförbund 
 
Förslag till beslut: 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktigebesluta godkänna 
Södra Dalarnas Samordningsförbunds årsredovisning för räkenskapsåret 2017. 
 
Ärendebeskrivning: 
Årsredovisning 2016 för Södra Dalarnas Samordningsförbunds. 
 
Förbundets medlemmar har enligt kommunallagen att i sina fullmäktige behandla årsredovisningen och 
besluta om ansvarsfrihet eller inte för styrelsen i dess helhet. 
 
 
 
 
 
 

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

Kommunfullmäktige 2018-06-14 16  
   
 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Kf §  Dnr KS2018/0195 
 
Årsredovisning 2017 för Språktolknämnden 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktigebesluta godkänna Språktolknämndens 
årsredovisning för räkenskapsåret 2017. 
 
__________ 
 
Ärendebeskrivning: 
Årsredovisning 2017 för Språktolknämnden. 
 
Förbundets medlemmar har enligt kommunallagen att i sina fullmäktige behandla 
årsredovisningen och besluta om ansvarsfrihet eller inte för styrelsen i dess helhet. 
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SÄTERS KOMMUN KALLELSE 
 Sammanträdesdatum Blad 

Kommunfullmäktige 2018-06-14 17  
   
 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Kf §  Dnr KS2018/0124 
 
Uppdrag utanför dagens ansvar för den gemensamma nämnden för 
upphandlingssamverkan 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Godkänna förslag till utökat uppdrag för den gemensamma nämnden för 
upphandlingssamverkan med tre kategoriområden: undervisning och yrkesut-
bildning, hälsovård och socialtjänster samt fritids- och idrottsverksamhet och 
kulturverksamhet där medverkan från föreningsliv är aktuell. Det utökade 
uppdraget börjar gälla från och med den 1 januari 2019. 

2. Godkänna samarbetsavtal och reglemente för den gemensamma nämnden 
för upphandlingssamverkan, daterade den 6 februari 2018.  

3. Att de budgeterade ramarna utökas enligt redogörande tabell i tjänsteskrivel-
sen daterad den 13 mars 2018.  

 
Besluten gäller under förutsättning att de sex samverkande kommunerna i den ge-
mensamma nämnden för upphandlingssamverkan via resp. kommuns fullmäktige fat-
tar likalydande beslut. 
__________ 
 
Sammanfattning 
I samarbetsavtalet för den gemensamma nämnden framgår det nämndens ändamål 
och uppgift för de idag sex samverkande kommunerna. Överenskommelse om sam-
verkan skrevs år 2012 och mot den bakgrunden har en analys gjorts kring nuvarande 
uppgifter och dagens undantag. 
 
Syftet har varit att undersöka om UpphandlingsCenter med dess beslutande organ, 
den gemensamma nämnden för upphandlingssamverkan, ska få mandat eller inte 
inom verksamhetsområden som idag står utanför deras ansvar. 
 
En fördjupad utredning för uppdrag utanför dagens ansvar för nämnden har genom-
förts. Nämnden har tagit del av utredningen och förordar att nämndens uppdrag utö-
kas med tre kategoriområden: undervisning och yrkesutbildning, hälsovård och soci-
altjänster, samt fritids- och idrottsverksamhet och kulturverksamhet där medverkan 
från föreningsliv är aktuell.  Vidare framgår det i utredningen: hur organisationen på-
verkas och vilka resurser som måste tillsättas, hur ekonomi påverkas, en finansie-
ringsmodell, en tidplan samt riskfördjupning och handlingsplan.  
Den gemensamma nämnden för upphandlingssamverkan beslutade den 12 februari 
2018 § 7 att godkänna förslag om utökat uppdrag utanför dagens ansvar för nämn-
den samt samarbetsavtal och reglemente. De samverkade kommunernas respektive 
fullmäktige måste fatta likalydande beslut för att den gemensamma nämnden ska få 
detta utökade uppdrag.  
 
 forts 
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SÄTERS KOMMUN KALLELSE 
 Sammanträdesdatum Blad 

Kommunfullmäktige 2018-06-14 18  
   
 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Kf §  forts 
 
Förslaget innebär höjda anslag till nämnden från respektive kommun. 
 
Beskrivning av ärendet 
En analys har genomförts kring nämndens nuvarande uppdrag och dagens undan-
tagna upphandlingsområden. Syftet med analysen var att ge UpphandlingsCenter 
(UhC) med dess beslutande organ, den gemensamma nämnden för upphandlings-
samverkan (GNU), ett analysunderlag för dess fortsatta beredning huruvida uppdrag 
som idag står utanför UhC:s ansvar ska inkluderas i dess mandat eller inte.  
 
Nämnden beslutade den 22 maj 2017 § 11 att remittera en rapport avseende uppdrag 
utanför dagens ansvar till de samverkande kommunerna. Rapporten identifierade tre 
alternativ till nämndens fortsatta uppdrag:  

1. Fortsatt ansvar enligt dagens reglemente med undantag. 
2. UhC ges ansvar för alla upphandlingar som kommunerna har behov av.  
3. UhC ges ansvar för alla upphandlingar som kommunerna har behov av, med 

undantag för byggentreprenader och direktupphandlingar.  
 
Remissvar har inkommit från alla samverkande kommuner. Som en sammanfattning 
av inkomna svar på remiss konstateras att de samverkande kommunerna är positiva 
till att nämndens uppdrag bör omfatta ansvar för alla upphandlingsområden, med 
undantag av byggentreprenader och direktupphandlingar (alt. 3). Detta är främst 
kopplat till möjligheten att öka graden av professionalisering i aktuella upphandlingar 
samt att minska risken för att parallella resurser byggs upp i kommunerna och UhC.  
 
Nämnden beslutade den 17 september 2017 § 17 att en fördjupad utredning ska ske 
av alt. 3, med beaktande av alt. 2 (delar av byggentreprenad). I den fördjupade utred-
ningen skulle följande frågor utredas ytterligare:  

a. Ekonomiska och organisatoriska konsekvenser för UhC och ägarkommu-
nerna vid ett utökat uppdrag. 

b. Finansieringsmodell som tar hänsyn till strategi att bedriva verksamhet i egen 
regi alternativt som upphandlad tjänst. T.ex. utnyttjandet av tjänster för upp-
handling med stöd av Lagen om valfrihetssystem (LOV).  

c. Eventuella gränssnittsfrågor mellan UhC och nationella aktörer vid ett utökat 
uppdrag. 

d. Tidplan och särskilt när i tid ett eventuellt förändrat uppdrag ska gälla samt 
när UhC är förberedda för ett utökat uppdrag. 

 
Den 21 november 2017 inkom en utredning till nämnden där det redovisades en för-
djupning kring ovannämnda frågor samt några ytterligare områden. I utredningen be-
skrevs bl.a. lagen om valfrihetssystem (LOV).  Vid tillämpning av LOV ökar behovet 
av upphandlingsstöd vid upphandling av hälsovård och socialtjänster. Detta kan in-
nebära snedfördelning av nyttjande av UhC:s tjänster samt att finansieringsmodellen 
påverkas negativt. Mot den bakgrunden föreslogs det att LOV- relaterade tjänster 
inte skulle ingå i ett ev. utökat uppdrag.  forts 
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SÄTERS KOMMUN KALLELSE 
 Sammanträdesdatum Blad 

Kommunfullmäktige 2018-06-14 19  
   
 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Kf §  forts 
 
GNU beslutade den 21 november 2017 § 25 att en ytterligare fördjupning skulle ske. 
I den fördjupade utredningen ska följande frågor utredas ytterligare:  

a. Bedömt antal tillkommande upphandlingar, tidsåtgång för området och 
UhC:s avtalsuppföljning med ekonomiska konsekvenser för nämnden och 
ägarkommunerna vid ett utökat uppdrag. 

b. Riskfördjupning och handlingsplan för att möta prioriterade risker. 
c. Förslag till ändringar i samarbetsavtal och reglemente för nämnden. 

 
Den 6 februari 2018 inkom chef för UpphandlingsCenter med en fördjupad utred-
ning. Utredningen redovisar dem fördjupning som nämnden efterfrågat, förslag om 
utökat uppdrag för nämnden, organisation och resurser, ekonomi och finansierings-
modell, tidplan samt riskfördjupning och handlingsplan.  
 
Det utökade uppdraget innebär att nämnden får ytterligare uppdrag inom dessa tre 
kategoriområden: undervisning och yrkesutbildning, hälsovård och socialtjänster, 
samt fritids- och idrottsverksamhet och kulturverksamhet där medverkan från före-
ningsliv är aktuell. 
 
Den 12 februari 2018 § 7 beslutade GNU följande: 

1. Godkänna redovisningen avseende förslag om utökade uppdraget för nämn-
den, organisation och resurser, tidplan samt finansieringsmodell med ekono-
miska konsekvenser för nämnden och samverkande kommuner vid ev. utökat 
uppdrag.  

2. Godkänna redovisningen avseende riskanalys vid ev. Utökat uppdrag 
3. Godkänna redovisningen avseende förslag till revideringar i samverkansavtal 

och reglemente.   
4. Kommunstyrelsens förvaltning får i uppdrag att ta fram tjänsteskrivelse avse-

ende reviderat samarbetsavtal och reglemente till fullmäktige och tillse att 
samverkande kommuners fullmäktige fattar likalydande beslut. 

 
Ekonomiska konsekvenser 
Med ett utökat uppdrag och ansvar för tre tillkommande upphandling- och avtalsom-
råden, med tillhörande ny organisation, är bedömningen att ett årligt ägartillskott be-
hövs om ca.2,0 mnkr fr.o.m. 1 januari 2019.  
 
För implementerings- och uppstartsperiod på tre månader med rekrytering och upp-
byggnad av verksamhet är bedömningen att ett tillskott av engångskaraktär behövs 
om ca.0,3 mnkr senast från och med 1 oktober 2018.  
 
Finansiering av upphandlingssamverkan föreslås även framöver ske genom fördel-
ning utifrån folkmängd.  
 
     forts 
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SÄTERS KOMMUN KALLELSE 
 Sammanträdesdatum Blad 

Kommunfullmäktige 2018-06-14 20  
   
 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Kf §  forts 
 
Tabellen nedan redovisar framtida kostnader och engångskostnad för implemente-
ring av den nya verksamheten, vid ett ev. utökat uppdrag, för respektive samverkande 
kommun. Finansieringen beräknas utifrån kommunernas folkmängd.  
 
Kommun Befolkning  Andel i %  Andel i kr Tillskott av 

engångska-
raktär  

Falun 57 062 33 % 660 000 kr 99 000 kr 
Borlänge 50 988  30 % 600 000 kr 90 000 kr 

Ludvika  26 362 15 % 300 000 kr 45 000 kr 

Hedemora  15 235 9 %  180 000 kr  27 000 kr 

Säter 11 009 7 % 140 000 kr  21 000 kr 

Gagnef 10 079 6 % 120 000 kr 18 000 kr 

Summa  170 735 100 % 2 000 000 kr 300 000 kr  

 
 
Bilagor 

1. Protokollsutdrag § 7 från GNU:s sammanträde daterad den 12 februari 2018. 
2. Fördjupad utredning avseende utökat uppdrag för den gemensamma nämn-

den för upphandlingssamverkan, daterat den 6 februari 2018.  
3. Slutrapport avseende uppdrag utanför dagens ansvar vid UhC, daterat den 28 

april 2017.  
4. Förslag till samarbetsavtal daterat den 6 februari 2018. 
5. Förslag till reglemente daterat den 6 februari 2018. 
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Tjänsteskrivelse 

 

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

 

Datum 
2018-04-09 

Diarienummer 

  
  

 

Uppdrag utanför dagens ansvar för den gemensamma nämnden för 
upphandlingssamverkan 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen att föreslå, 

1. Kommunfullmäktige godkänna förslag till utökat uppdrag för den gemensamma nämnden för 
upphandlingssamverkan med tre kategoriområden: undervisning och yrkesutbildning, hälsovård 
och socialtjänster samt fritids- och idrottsverksamhet och kulturverksamhet där medverkan från 
föreningsliv är aktuell. Det utökade uppdraget börjar gälla från och med den 1 januari 2019. 

2. Kommunfullmäktige godkänna samarbetsavtal och reglemente för den gemensamma nämnden 

för upphandlingssamverkan, daterade den 6 februari 2018.  

3. Kommunfullmäktige besluta att de budgeterade ramarna utökas enligt redogörande tabell i 

tjänsteskrivelsen daterad den 13 mars 2018.  

Besluten gäller under förutsättning att de sex samverkande kommunerna i den gemensamma nämnden för 

upphandlingssamverkan via resp. kommuns fullmäktige fattar likalydande beslut.  

 
 
 
Sammanfattning 
I samarbetsavtalet för den gemensamma nämnden framgår det nämndens ändamål och uppgift för de idag 

sex samverkande kommunerna. Överenskommelse om samverkan skrevs år 2012 och mot den 

bakgrunden har en analys gjorts kring nuvarande uppgifter och dagens undantag.  

Syftet har varit att undersöka om UpphandlingsCenter med dess beslutande organ, den gemensamma 

nämnden för upphandlingssamverkan, ska få mandat eller inte inom verksamhetsområden som idag står 

utanför deras ansvar.   

En fördjupad utredning för uppdrag utanför dagens ansvar för nämnden har genomförts. Nämnden har 

tagit del av utredningen och förordar att nämndens uppdrag utökas med tre kategoriområden: 

undervisning och yrkesutbildning, hälsovård och socialtjänster, samt fritids- och idrottsverksamhet och 

kulturverksamhet där medverkan från föreningsliv är aktuell.  Vidare framgår det i utredningen: hur 

organisationen påverkas och vilka resurser som måste tillsättas, hur ekonomi påverkas, en 

finansieringsmodell, en tidplan samt riskfördjupning och handlingsplan.  

Den gemensamma nämnden för upphandlingssamverkan beslutade den 12 februari 2018 § 7 att godkänna 

förslag om utökat uppdrag utanför dagens ansvar för nämnden samt samarbetsavtal och reglemente. De 

samverkade kommunernas respektive fullmäktige måste fatta likalydande beslut för att den gemensamma 

nämnden ska få detta utökade uppdrag.  

Förslaget innebär höjda anslag till nämnden från respektive kommun.  
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Tjänsteskrivelse 

 

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

 

Beskrivning av ärendet 
En analys har genomförts kring nämndens nuvarande uppdrag och dagens undantagna 

upphandlingsområden. Syftet med analysen var att ge UpphandlingsCenter (UhC) med dess beslutande 

organ, den gemensamma nämnden för upphandlingssamverkan (GNU), ett analysunderlag för dess 

fortsatta beredning huruvida uppdrag som idag står utanför UhC:s ansvar ska inkluderas i dess mandat 

eller inte.  

Nämnden beslutade den 22 maj 2017 § 11 att remittera en rapport avseende uppdrag utanför dagens 

ansvar till de samverkande kommunerna. Rapporten identifierade tre alternativ till nämndens fortsatta 

uppdrag:  

1. Fortsatt ansvar enligt dagens reglemente med undantag. 

2. UhC ges ansvar för alla upphandlingar som kommunerna har behov av.  

3. UhC ges ansvar för alla upphandlingar som kommunerna har behov av, med undantag för 

byggentreprenader och direktupphandlingar.  

Remissvar har inkommit från alla samverkande kommuner. Som en sammanfattning av inkomna svar på 

remiss konstateras att de samverkande kommunerna är positiva till att nämndens uppdrag bör omfatta 

ansvar för alla upphandlingsområden, med undantag av byggentreprenader och direktupphandlingar (alt. 

3). Detta är främst kopplat till möjligheten att öka graden av professionalisering i aktuella upphandlingar 

samt att minska risken för att parallella resurser byggs upp i kommunerna och UhC.  

Nämnden beslutade den 17 september 2017 § 17 att en fördjupad utredning ska ske av alt. 3, med 

beaktande av alt. 2 (delar av byggentreprenad). I den fördjupade utredningen skulle följande frågor utredas 

ytterligare:  

a. Ekonomiska och organisatoriska konsekvenser för UhC och ägarkommunerna vid ett utökat uppdrag. 

b. Finansieringsmodell som tar hänsyn till strategi att bedriva verksamhet i egen regi alternativt som 

upphandlad tjänst. T.ex. utnyttjandet av tjänster för upphandling med stöd av Lagen om 

valfrihetssystem (LOV).  

c. Eventuella gränssnittsfrågor mellan UhC och nationella aktörer vid ett utökat uppdrag. 

d. Tidplan och särskilt när i tid ett eventuellt förändrat uppdrag ska gälla samt när UhC är förberedda för 

ett utökat uppdrag. 

 
Den 21 november 2017 inkom en utredning till nämnden där det redovisades en fördjupning kring 

ovannämnda frågor samt några ytterligare områden. I utredningen beskrevs bl.a. lagen om valfrihetssystem 

(LOV).  Vid tillämpning av LOV ökar behovet av upphandlingsstöd vid upphandling av hälsovård och 

socialtjänster. Detta kan innebära snedfördelning av nyttjande av UhC:s tjänster samt att 

finansieringsmodellen påverkas negativt. Mot den bakgrunden föreslogs det att LOV- relaterade tjänster 

inte skulle ingå i ett ev. utökat uppdrag.  

GNU beslutade den 21 november 2017 § 25 att en ytterligare fördjupning skulle ske. I den fördjupade 

utredningen ska följande frågor utredas ytterligare:  

a. Bedömt antal tillkommande upphandlingar, tidsåtgång för området och UhC:s avtalsuppföljning med 

ekonomiska konsekvenser för nämnden och ägarkommunerna vid ett utökat uppdrag. 
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Tjänsteskrivelse 

 

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

 

b. Riskfördjupning och handlingsplan för att möta prioriterade risker. 

c. Förslag till ändringar i samarbetsavtal och reglemente för nämnden. 

Den 6 februari 2018 inkom chef för UpphandlingsCenter med en fördjupad utredning. Utredningen 

redovisar dem fördjupning som nämnden efterfrågat, förslag om utökat uppdrag för nämnden, 

organisation och resurser, ekonomi och finansieringsmodell, tidplan samt riskfördjupning och 

handlingsplan.  

Det utökade uppdraget innebär att nämnden får ytterligare uppdrag inom dessa tre kategoriområden: 

undervisning och yrkesutbildning, hälsovård och socialtjänster, samt fritids- och idrottsverksamhet och 

kulturverksamhet där medverkan från föreningsliv är aktuell. 

Den 12 februari 2018 § 7 beslutade GNU följande: 

1. Godkänna redovisningen avseende förslag om utökade uppdraget för nämnden, organisation och 

resurser, tidplan samt finansieringsmodell med ekonomiska konsekvenser för nämnden och 

samverkande kommuner vid ev. utökat uppdrag.  

2. Godkänna redovisningen avseende riskanalys vid ev. Utökat uppdrag 

3. Godkänna redovisningen avseende förslag till revideringar i samverkansavtal och reglemente.   

4. Kommunstyrelsens förvaltning får i uppdrag att ta fram tjänsteskrivelse avseende reviderat 
samarbetsavtal och reglemente till fullmäktige och tillse att samverkande kommuners fullmäktige 
fattar likalydande beslut. 

 
 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Med ett utökat uppdrag och ansvar för tre tillkommande upphandling- och avtalsområden, med 

tillhörande ny organisation, är bedömningen att ett årligt ägartillskott behövs om ca.2,0 mnkr fr.o.m. 1 

januari 2019.  

För implementerings- och uppstartsperiod på tre månader med rekrytering och uppbyggnad av 

verksamhet är bedömningen att ett tillskott av engångskaraktär behövs om ca.0,3 mnkr senast från och 

med 1 oktober 2018.  

Finansiering av upphandlingssamverkan föreslås även framöver ske genom fördelning utifrån folkmängd.  

Tabellen nedan redovisar framtida kostnader och engångskostnad för implementering av den nya 

verksamheten, vid ett ev. utökat uppdrag, för respektive samverkande kommun. Finansieringen beräknas 

utifrån kommunernas folkmängd.  

Kommun Befolkning  Andel i %  Andel i kr Tillskott av 

engångskaraktär  

Falun 57 062 33 % 660 000 kr 99 000 kr 

Borlänge 50 988  30 % 600 000 kr 90 000 kr 

Ludvika  26 362 15 % 300 000 kr 45 000 kr 
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Tjänsteskrivelse 

 

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

 

Hedemora  15 235 9 %  180 000 kr  27 000 kr 

Säter 11 009 7 % 140 000 kr  21 000 kr 

Gagnef 10 079 6 % 120 000 kr 18 000 kr 

Summa  170 735 100 % 2 000 000 kr 300 000 kr  

 

Bilagor 
1. Protokollsutdrag § 7 från GNU:s sammanträde daterad den 12 februari 2018. 
2. Fördjupad utredning avseende utökat uppdrag för den gemensamma nämnden för 

upphandlingssamverkan, daterat den 6 februari 2018.  

3. Slutrapport avseende uppdrag utanför dagens ansvar vid UhC, daterat den 28 april 2017.  

4. Förslag till samarbetsavtal daterat den 6 februari 2018. 
5. Förslag till reglemente daterat den 6 februari 2018. 

 
 
 
 
 
 
…………………………….. 
Torbjörn Matsson  
ekonomichef 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

 

Gemensam nämnd för upphandling 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

1(2) 

2018-02-12 
 

 

  
 

 

§ 7  Dnr 2017/17 

 

Remiss avseende uppdrag utanför dagens ansvar för 

GNU 

Beslut 

1. Gemensamma nämnden för upphandlingssamverkan godkänner 
redovisningen avseende förslag om det utökade uppdraget för nämnden, 
organisation och resurser, tidplan samt finansieringsmodell med 
ekonomiska konsekvenser för nämnden och samverkande kommuner  
vid ett eventuellt utökat uppdrag. 
 

2. Gemensamma nämnden för upphandlingssamverkan godkänner 
redovisningen avseende riskanalys vid ett eventuellt utökat uppdrag. 

 
3. Gemensamma nämnden för upphandlingssamverkan godkänner 

redovisningen avseende förslag till revideringar i samarbetsavtal och 
reglemente.  

 
4. Gemensamma nämnden för upphandlingssamverkan uppdrar till 

kommunstyrelsens förvaltning att ta fram tjänsteskrivelse avseende 

reviderat samarbetsavtal och reglemente till kommunfullmäktige och att 

tillse att samverkande kommuners fullmäktige fattar likalydande beslut. 

Beskrivning av ärendet 

Nämnden beslutade i sammanträde 2017-11-27 § 25 att chef Upphandlings-

Center ska redovisa en utredning där följande frågor skulle utredas ytterligare: 

 

a. Bedömt antal tillkommande upphandlingar, tidsåtgång för området 
och UhC:s avtalsuppföljning med ekonomiska konsekvenser för 
nämnden och ägarkommunerna vid ett utökat uppdrag. 

b. Riskfördjupning och handlingsplan för att möta prioriterade risker. 

c. Förslag till ändringar i samarbetsavtal och reglemente för nämnden 

 

I den bilagda utredningen kring ett eventuellt utökat uppdrag för GNU 

redovisas en fördjupning kring ovan utpekade frågor a. och b., samt förslag till 

revideringar i samarbetsavtal och reglemente enligt bilaga 1 och 2.  
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2(2) 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

 

Beslutsunderlag 

1. Tjänsteskrivelse daterad den 6 februari 2018. 

2. Förslag till samarbetsavtal daterat den 6 februari 2018.  

3. Förslag till reglemente daterat den 6 februari 2018. 

______ 

 

Beslut skickas till 

Kommunstyrelsens förvaltning för verkställighet punkt 4. 
Upphandlingscenterns chef 
Akten  
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Postadress Besöksadress Telefon E-post Hemsida 
 
771 82 Ludvika Folkets Hus 0240 – 860 00 vx uhc@ludvika.se upphandlingscenterfbr.se 
 Carlavägen 24, vån 4 

Handläggare    

Anders Karlin   
 
Dokumentdatum   

2018-02-06  
Diarienummer  
GNU 2018/  
 

 

Fördjupad utredning  

Uppdrag utanför dagens ansvar för GNU 

1. Beskrivning av ärendet 

Nämnden beslutade i sammanträde 2017-11-27 § 25 att chef UpphandlingsCenter  

ska redovisa en utredning där följande frågor skulle utredas ytterligare: 

a) Bedömt antal tillkommande upphandlingar, tidsåtgång för området och  

UhC:s avtalsuppföljning med ekonomiska konsekvenser för nämnden  

och ägarkommunerna vid ett utökat uppdrag. 

b) Riskfördjupning och handlingsplan för att möta prioriterade risker. 

c) Förslag till ändringar i samarbetsavtal och reglemente för nämnden. 

2. Förslag om det utökade uppdraget för nämnden  

Nämndens uppdrag utökas med tre kategoriområden som beskrivs nedan. 

1. Undervisning och yrkesutbildning 

Undervisning och yrkesutbildning köps i begränsad omfattning. Det är framför allt inom 

vuxenutbildning som detta förekommer. Det vanligaste området är svenska för invandrare 

(SFI). Grundskola och gymnasieskola omfattas av det fria skolvalet och upphandlas normalt 

inte.  

Bedömt antal tillkommande upphandlingar och tidsåtgång för området samt UhC:s 

avtalsuppföljning: 

 5-10* offentliga upphandlingar x 90 timmar ger ca 900 årsarbetstimmar. 

2. Hälsovård och socialtjänster  

Hälsovård och socialtjänster köps i större omfattning. Företagshälsovård upphandlas som ett 

särskilt område. Hem för vård eller boende (HVB) för vuxna, barn och ungdom, stödboenden 

samt konsulentstödd familjehemsvård är ett komplext område och ska upphandlas. Idag 

nyttjas i huvudsak SKL Kommentus upphandling av HVB och familjehemskonsulter. 

Bedömt antal tillkommande upphandlingar och tidsåtgång för området samt UhC:s 

avtalsuppföljning: 

 10-15* offentliga upphandlingar x 90 timmar ger ca 1500 årsarbetstimmar. 

 2* komplexa offentliga upphandlingar x 200 timmar ger ca 400 årsarbetstimmar. 
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  Sida 2 (7) 
   

   

   
 

Postadress Besöksadress Telefon E-post Hemsida 
 
771 82 Ludvika Folkets Hus 0240 – 860 00 vx uhc@ludvika.se upphandlingscenterfbr.se 
 Carlavägen 24, vån 4 

3. Fritids- och idrottsverksamhet samt kulturverksamhet där medverkan från  

föreningsliv är aktuell 

Fritids- och idrottsverksamhet samt kulturverksamhet där medverkan från föreningsliv  

är aktuell köps i mycket begränsad omfattning. Gräns mellan föreningsbidrag och offentlig 

upphandling är osäker i dagsläget och i huvudsak torde föreningsbidrag tillämpas.  

Rättesnöre kan vara att om föreningsbidraget är så omfattande att det kan intressera andra 

företag/organisationer att delta som anbudsgivare i en upphandling, ska det troligtvis 

upphandlas i enlighet med upphandlingslagstiftningen. 

Bedömt antal tillkommande upphandlingar och tidsåtgång för området samt UhC:s 

avtalsuppföljning: 

 3-5* offentliga upphandlingar x 60 timmar ger ca 200 årsarbetstimmar. 

*Kvalificerade bedömningar baserade på statistik från Konkurrensverket, E-Avrop 

upphandlingssystem och dialog med Samrådsgrupp för UhC. 

3. Organisation och resurser 

Det utökade uppdraget med tillhörande upphandlings- och avtalsarbete uppgår till  

3000 - 4000 årsarbetstimmar. 

Ett nytt upphandlingsteam föreslås bildas på UhC med arbetsnamn ”Team Sociala tjänster”. 

Teamet ska initialt bestå av en (1) teamledare och minst två (2) strategiska upphandlare.  

Teamet ska även jobba med UhC:s avtalsuppföljning och leverantörs/marknadsdialog samt 

hålla en hög spetskompetens inom området. Verksamhetsuppföljning och ekonomisk 

uppföljning åligger respektive kommuns verksamhet.  

Lönekostnad för en upphandlare är ca 35-40 tkr per månad. Bedömd total årskostnad med 

sociala avgifter, normal kompetensutveckling och arbetsredskap samt arbetsplats inräknad  

är ca 650 tkr per medarbetare/strategisk upphandlare.    

4. Ekonomi och finansieringsmodell 

Med ett utökat uppdrag och ansvar för tre tillkommande upphandlings- och avtalsområden, 

med tillhörande ny organisation är bedömningen att ett årligt ägartillskott behövs om ca 2,0 

mnkr fr.o.m. 2019-01-01. 

För en implementerings- och uppstartsperiod på tre månader med rekrytering och uppbyggnad 

av verksamhet är bedömningen att ett tillskott av engångskaraktär behövs om ca 0,3 mnkr 

senast fr.o.m. 2018-10-01.   
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Finansiering av upphandlingssamverkan föreslås även framöver ske genom fördelning utifrån 

folkmängd.  

Kommun Befolkning Andel i 

% 

Andel i kr Tillskott av 

engångskaraktär 

Kommentar 

Falun 57 062 33 % 660 000 kr 99 000 kr  

Borlänge 50 988 30 % 600 000 kr 90 000 kr  

Ludvika 26 362 15 % 300 000 kr 45 000 kr  

Hedemora 15 235 9 % 180 000 kr 27 000 kr  

Säter 11 009 7 % 140 000 kr 21 000 kr  

Gagnef 10 079 6 % 120 000 kr 18 000 kr  

 170 735 100 % 2 000 000 kr 300 000 kr  

 

5. Tidplan för när ett förändrat uppdrag ska träda i kraft 

Tidigast den 1 januari 2019 kan ett förändrat uppdrag träda i kraft. Detta datum är helt 

beroende av beslutsprocessen inom samverkande kommuner samt att det ges rimlig tid för 

implementering/förberedelse och erforderliga rekryteringar för UhC. Rekrytering sker av  

UhC utifrån de kravprofiler som tas fram för de olika tjänsterna. 

Nedan redovisas i kronologisk ordning ett antal datum som förslag till milstolpar: 

Datum  Aktivitet/Beslut 

2018-02-12 Beslut av nämnden att förorda alternativ om ett utökat uppdrag 

efter redovisning av fördjupad utredning  

2018-03-15 Fördjupat arbete klart med förslag till ändringar i samarbetsavtal 

och reglemente för nämnden 

2018-07-01 Nytt likalydande samarbetsavtal och beslut i samtliga samverkande 

kommuner och dess fullmäktige 

2018-08-01 Rekryteringsprocess påbörjas senast av nya tjänster 

2018-10-01 Implementering påbörjas och uppstart av nya team hos UhC 

2019-01-01 Nytt uppdrag träder i kraft för nämnden (UhC) enligt reviderat 

samarbetsavtal 

Likalydande beslut i samtliga samverkande kommuner innan sommaren 2018 erfordras i 

respektive fullmäktige, om tidplan ska kunna hållas.   
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6. Riskfördjupning och handlingsplan  

En riskfördjupning och handlingsplan för att möta prioriterade risker förknippade med  

ett eventuellt utökat uppdrag för den gemensamma nämnden har tagits fram av chef 

UpphandlingsCenter tillsammans med personalen på UhC.   

Fördjupad riskutredning 

Utredningen syftar till att belysa vilka risker som bör beaktas i samband med ett eventuellt 

utökat uppdrag för den gemensamma nämnden för upphandlingssamverkan (GNU) och 

verksamheten UpphandlingsCenter (UhC). 

En rapport från en extern konsult har beställts och 2017-04-28 levererats till UhC. I den 

framträder sex olika risker som i fallande riskhöjd är (1) svårighet att attrahera nya 

medarbetare med rätt kompetens, (2) resurssäkring av befintlig kompetens, (3) 

omställningsbehov för deltagande kommuner, (4) uppbyggnad av parallella resurser, (5) 

kvalitetsbrister, och (6) internkonkurrens.  

Rapporten har delgetts GNU och därmed saknas anledning att utveckla resultatet i denna 

utredning. 

Personalens riskanalys 

Utöver konsultrapporten har UhC:s två så kallade produktionsteam fått göra egna riskanalyser 

för konsultrapportens alternativ 3, dvs. GNU får ansvar för allt utom byggentreprenader och 

direktupphandlingar.  

Riskanalysen bygger på metodik från värdkommunen Ludvika och har tagits upp på en 

arbetsplatsträff i november 2017. Resultatet framgår av tabellerna nedan. 
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Team Service och Logistik 

 

Team Samhällsbyggnad och IT 
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Gemensamt för många utpekade risker är befarade problem med att få in medarbetare  

med rätt kompetens samt en större arbetsbelastning för befintlig personal.  

Övriga risker 

UhC har idag en försäkring som ska minimera skadorna av eventuella felaktiga 

upphandlingar. Om inte den anpassas till UhC:s omformulerade uppdrag finns en risk för 

onödiga kostnader. 

Handlingsplan för att möta prioriterade risker 

Det risker som lyfts fram i riskanalysen bedöms hanterbara så länge UhC rustas ekonomiskt 

för att ta in rätt kompetens. Analysen av de olika kommunernas behov bedöms vara 

tillräckligt träffsäker för att motivera ett beslut om ett utökat uppdrag. 

Förslagsvis införs ett nytt produktionsteam på UhC som specialiserar sig på de 

tjänstekategorier som eventuellt lyfts in i GNU:s uppdrag. Om det finns kompetens på 

sakområdet i någon av våra samverkande kommuner är en förhoppning att någon av  

dessa kan tänka sig att gå över till UhC för att ingå i detta team. 

UhC:s försäkring bör förhandlas om och en viss höjning av premierna är trolig men  

förväntas inte bli en av verksamhetens större omkostnader. 

Sammanfattning 

I allt väsentligt finns riskerna inom frågor som berör bemanning och kompetens både 

avseende ny och befintlig personal. 

Utöver den riskanalys som redan gjorts inom ramen för den externa konsultens rapport  

har personalen på UhC beretts möjlighet att komma till tals och peka ut egna risker.  

Risker som påverkar både den nya och den befintliga verksamheten identifieras men  

samtliga bedöms vara hanterbara om verksamheten dimensioneras enligt UhC:s förslag. 

7. Förslag till reviderat samarbetsavtal och reglemente 

Ett reviderat förslag till samarbetsavtal och reglemente behöver godkännas av samtliga 

samverkande kommuner vid ett beslut av nämnden att förorda alternativ om ett utökat 

uppdrag för nämnden. 

Samarbetsavtal och reglemente föreslås revideras utifrån ett utökat uppdrag för nämnden. 

Samtidigt föreslås att en allmän översyn sker av samarbetsavtalet och reglemente så att det 

upplevs som ändamålsenligt samt följer den uppdaterade lagen om offentlig upphandling. 

Förslag till ändringar i samarbetsavtal och reglemente för nämnden bifogas som bilaga  

1 och 2 till denna utredning. 
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Ludvika den 6 februari 2018 

 

 

Anders Karlin 

Chef UpphandlingsCenter FBR 

 

 

Bilaga  1 Samarbetsavtal - förslag till reviderat 

  2 Reglemente - förslag till reviderat 
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1. Syfte 
Ge UpphandlingsCenter (UHC) med dess beslutande organ den gemensamma nämnden för 
upphandlingssamverkan (GNU) ett analysunderlag för dess fortsatta beredning huruvida uppdrag 
som idag står utanför UHC ansvar ska inkluderas i dess mandat eller inte. 

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

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

3. Nulägesanalys inklusive benchmark  
Hur gör andra  

Frågeställningar  

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

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

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

verksamhet behöver ha?  

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

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

Finansierings-
form 

Gemensam 
nämnd 

Kommunalt 
samordnings-

förbund 

Gemensam 
nämnd 

Nätverk utan 
ekonomiska 
strömmar 

Kommun-
koncern 

styrd 
inköps-

organisation 

Gemensam 
nämnd 

Omfattar 
byggentre-
prenader 

Ja Nej Nej 
Teoretiskt 
men aldrig 
tillämpats 

Nej Nej 

Omfattar 
andra 

områden 
Ja 

Ej vård, omsorg, 
socialtjänst, 

utbildning och 
kultur där 

föreningslivet är 
delaktig 

Ej vård, 
omsorg, 

socialtjänst, 
utbildning 
och kultur 

där 
föreningslivet 

är delaktig 

Kan omfatta 
alla områden  

Begränsat 
ansvar som 

inte är 
regelstyrt 

Ej vård, 
omsorg, 

socialtjänst, 
utbildning 
och kultur 

där 
föreningslivet 

är delaktig 

Omfattar 
andra 

ansvars-
områden 

Utbildning 
och 

information 

Projektledning e-
handel, viss 

Business 
intelligence  

Utbildning 
och 

information 

Gemensamt 
upphandlings-

system 
  

Utbildning 
och 

information 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Till del gemensamma upphandlingar och till del gemensamma utbildningsinsatser. 

Individuellt beslutsfattande för varje upphandlingsuppdrag. 

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

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

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

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

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

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

Kriterierna är: 

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

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

därigenom öka risken för  
- Internkonkurrens och kostnadsökningar 

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

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

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

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

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

produktivitet och effektivitet som kan påverka kvalitet i genomförandet  

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

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

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

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

Möjligheter 
- Upphandlingsfunktioner nära verksamheten i för kommunerna kritiska områden  

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

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

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

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

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

kan fördelas per producerande upphandlare  

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

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

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

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

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

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

förhållningssätt och arbetssätt vad avser bland annat mallar och kommunicering  

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

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

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

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

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

kravställare än andra upphandlingsområden kopplat till dess komplexitet samt stora ekonomiska 
värde och där närhet till beställande enheter är en styrka 
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Svagheter 
- Centralisering kan minska närhet till kritiska verksamhetsområden  
- Genom att exkludera byggentreprenader från total samordning underställs inte dessa samma 

utveckling av process, system och kompetens 

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

ledarroller 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

enheter/organisationer  

Jämförelsematris 
Alternativ kontra 
värdeaspekter 

1 – Dagens 
ansvarsfördelning 

2 – Ansvar alla 
områden 

3 – Ansvar alla 
områden exkl 
byggentreprenader 

Värde i affären – socialt, 
miljö och ekonomiskt 

Tillämpas olika i 
den kommunala 
affären 

Ökade förutsättningar 
för lika styrning mot 
önskade värden  

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

Resurseffektivisering i 
upphandlingsarbetet av 
såväl kravställare som 
upphandlare 

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

Alla uppdrag hanteras 
lika  

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

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

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

Alla 
upphandlingsuppdrag 
hanteras lika i 
kommunerna 

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

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

Minskade 
möjligheter med 
parallella 

Ett arbetssätt med en 
organisation ökar 
möjligheten 

Se ovan 
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som kan ge värden i andra 
möjliga 
samverkansområden 

processer och 
strukturer 

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

Risk för parallella 
resurser med 
direkt 
kostnadspåverkan 

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

Se ovan 

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

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

upphandlingar (egna och köpta) 

8. Riskhantering och omfallsplanering 
Risk enligt SWOT Sannolikhet  

(0-5) 
Konsekvens  
(0-5) 

Riskhöjd 
(S*K=R) 

Omfallsplan 

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

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

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

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

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

Ludvika 2017-04-20 
Stockholm 2017-04-28 

 

Johan Almesjö, Ecenea Management AB 

Bilaga 1: Presentationsmaterial i Power Point  
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Förslag 2018-02-06 

Samarbetsavtal    2018-xx-xx  
för Gemensam nämnd mellan Falun, Borlänge, Gagnef, Hedemora, Ludvika och Säters 

kommuner avseende upphandlingssamverkan med gemensamt UpphandlingsCenter. 

 

Mellan Falun, Borlänge, Gagnef, Hedemora, Ludvika och Säters kommuner har träffats 

följande överenskommelse om samverkan i en gemensam nämnd enligt 3 kap 9 § 

Kommunallagen (2017:725) i fråga om upphandlingssamverkan med gemensamt 

UpphandlingsCenter. Samverkan kan avse all kommunal verksamhet oavsett organisa-

tionsform. 

 

 

1 Ändamål 
 

Den gemensamma nämndens uppgift är att på grundval av fastställd gemensam upphandlings-

policy och med stöd av UpphandlingsCenter svara för alla upphandlingar med undantag av 

direktupphandlingar och vad som i Lag om offentlig upphandling definieras som 

byggentreprenader samt konkurrensutsättningar enligt Lag (2008:962) om valfrihetssystem. 

 

En stor del av kommunernas budget går till köp av varor, tjänster och byggentreprenader. Vår 

samverkan ska leda och bidra till: 

 

 Kostnadseffektiva upphandlingar så att våra skattepengar används på bästa möjliga 

sätt 

 En upphandlingsprocess som håller hög kvalité 

 Ett hållbart ekonomiskt, ekologiskt och socialt samhälle 

 En regional tillväxt 

 En innovationsutveckling 

 

 

2 Åtaganden vad gäller upphandlingssamverkan  
 

2.1 UpphandlingsCenter 

UpphandlingsCenter, som ingår i Ludvika kommuns organisation, har ansvaret för att 

genomföra upphandlingar för samverkande kommuner. UpphandlingsCenter ska genomföra 

upphandlingarna i nära samråd och med underlag från de samverkande kommunerna. 

 

UpphandlingsCenter ansvarar vid gemensamma upphandlingar för strategi, affärsmässiga, 

juridiska och kommersiella krav. Tillsammans med de samverkande kommunerna definieras 

obligatoriska krav och tilldelningskriterier, rangordning/viktning av tilldelningskriterier samt 

utvärdering av dessa. Kommungemensamma upphandlingar kan innehålla olika 

kommunspecifika krav från respektive kommun. UpphandlingsCenter tecknar avtal enligt 

fastställd delegationsordning. 

 

UpphandlingsCenter ska därutöver ge råd och stöd och anvisa juridisk kompetens i 

upphandlingsfrågor till samverkande kommuner. I avtalet ingår att UpphandlingsCenter 

anordnar en samordnad heldagsutbildning per år i upphandlingsfrågor. 
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Den gemensamma nämnden förbinder sig genom UpphandlingsCenter att: 

- bilda och driva en gemensam samrådsgrupp bestående av ekonomicheferna i 

respektive kommun 

- ta fram rutiner, mallar och checklistor för kommunernas direktupphandlingar 

- vara kommunerna behjälpliga med direktupphandlingar 

- arbeta aktivt med att ge förvaltningarna kännedom om tecknade ramavtal och 

betydelsen av köptrohet 

- bereda kontorets medarbetare möjlighet att delta i kommunala projekt och 

utvecklingsfrågor som berör inköp, t ex helheten i inköpsstyrningen 

- tillhandahålla en inköpscontrollerfunktion som stöd för kommunernas egen 

controllerverksamhet 

- tillhandahålla en för alla kommuner tillgänglig ramavtalsdatabas 

- erbjuda samverkande kommuner upphandlingsrelaterade tjänster som inte omfattas av 

detta samarbetsavtal mot ersättning, om utrymme finns 

- att erbjuda samverkande kommuners helägda bolag samt förbund som kommunerna 

ingår i upphandlingsrelaterade tjänster mot ersättning, om utrymme finns.   

 

2.2 Samverkande kommuner  

De samverkande kommunerna ansvarar genom sakkunniga för kravspecifikation innefattande 

verksamhetskrav, kvalitetskrav, funktionskrav och sortimentsuppdelning. Tillsammans med 

UpphandlingsCenter definieras obligatoriska krav och tilldelningskriterier, 

rangordning/viktning av tilldelningskriterier samt utvärdering av dessa. 

 

Deltagande kommuner förbinder sig att: 

- utse sakkunniga i referensgrupper 

- säkerställa att de sakkunniga i referensgrupperna förankrar förslagen till 

förfrågningsunderlag i sina hemkommuner innan upphandling 

- tillskapa en lokal upphandlingsgrupp bestående av tjänstemän i kommunen 

- bistå UpphandlingsCenter med nödvändiga uppgifter för upphandlingens 

genomförande 

- bereda sakkunniga och kontaktpersoner möjlighet att delta i gemensamma möten 

- svara för att förvaltningarna har kännedom om tecknade avtal och betydelsen av 

köptrohet 

- årligen upprätta planer för de upphandlingar som ingår i UpphandlingsCenters 

uppdrag att genomföra nästkommande år 

 

2.3 Upphandlingspolicy 

Gemensam upphandlingspolicy för Falu, Borlänge, Gagnef, Hedemora, Ludvika och Säters 

kommuner förutsätts bli antagen av respektive kommuns fullmäktige. Policyn blir därmed 

styrande som ledningsdokument för såväl enskild kommuns upphandlingar som det arbete 

som den gemensamma nämnden utför, om inte enskild kommun beslutar annat.  

 

Upphandlingspolicyn är dock ett levande dokument och dessutom inom ett område som är av 

stort samhällsintresse. Detta medför att motioner inom fullmäktigeförsamlingarna är att vänta, 

likväl som medborgarförslag m. m. från kommunmedlemmarna. 

 

För att upphandlingspolicyn ska vara ett ledningsdokument som får en acceptans bland 

förtroendevalda och allmänhet, måste policyn uppfattas vara levande och möjlig att påverka. 
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Utgångspunkten bör vara att upphandlingspolicyn åtminstone har en tvåårig livslängd innan 

den blir föremål för en översyn. 

 

Vid revidering av upphandlingspolicyn gäller följande: 

 

 Förslag till revidering lämnas från enskild kommun och dess kommunstyrelse till 

gemensamma nämnden för yttrande och ställningstagande. 

 Den gemensamma nämndens ställningstagande blir grunden för ett eventuellt reviderat 

förslag. 

 Det reviderade förslaget till upphandlingspolicy översänds för ställningstagande till 

respektive kommun. 

 

Förslag som väcks i motioner och överlämnas till kommunstyrelsen ska remitteras till den 

gemensamma nämnden. Om en fullmäktigeförsamling avger ett svar på en motion kan detta 

svar innebära: 

 

1. Motionen avslås. 

 

2. Motionen anses besvarad och fullmäktige markerar i sitt beslut att svaret ligger i 

harmoni med fastställd policy, varför ingen ytterligare åtgärd behöver vidtas. 

 

3. Motionen bifalls i så måtto att fullmäktige uppdrar åt gemensamma nämnden att pröva 

om samstämmighet mellan de samverkande kommunerna går att uppnå i de delar som 

kräver en revidering av policyn. Gemensamma nämnden arbetar med utgångspunkt 

från uppdraget fram en reviderad upphandlingspolicy som överlämnas till respektive 

kommun för fastställelse. 

 

Medborgarförslag eller nämndinitiativ handläggs på motsvarande sätt. 

 

2.4 Kommuner utanför samverkan 

Kommuner som inte deltar i upphandlingssamverkan, kan mot ersättning delta i vissa 

upphandlingar om utrymme finns.  

 

 

3 Värdkommun       
 

Den gemensamma nämnden tillsätts av Ludvika kommun och ingår i dess organisation. 

 

UpphandlingsCenter ska ansvara för beredning och verkställighet av nämndens beslut samt 

ombesörja nämndens administration och ansvara för dess handlingar. 

 

 

4 Mandatperiod      
 

Mandatperioden för den gemensamma nämnden ska vara fyra år räknat från den 1 januari året 

efter val till kommunfullmäktige. När val av ledamot eller ersättare sker under löpande 

mandatperiod ska det avse tiden från valets förrättande till mandatperiodens slut. 

 

Nämndens verksamhet ska dock upphöra under löpande mandatperiod om parternas överens-

kommelse upphör att gälla före periodens utgång. 
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5 Antal ledamöter och ersättare i nämnden 
 

Den gemensamma nämnden ska ha sex ledamöter (en från varje kommun) och sex ersättare 

(en från varje kommun).  

 

Av kommunallagen följer att Ludvika kommun utser ordförande och vice ordförande bland 

nämndens ledamöter. 

 

Ledamot och ersättare i den gemensamma nämnden ska erhålla ersättning för uppdraget från 

den kommun som valt ledamoten och ersättaren. 

 

 

6 Närvarorätt vid nämndens sammanträden   

 

Parterna är eniga om att nämnden ska ge anställd eller annan sakkunnig från deltagande 

kommun rätt att närvara vid nämndens sammanträden och delta i överläggningarna men inte i 

besluten. 

 

 

7 Budget och bidrag till nämndens verksamhet 
 

Ludvika kommun fastställer budget för den gemensamma nämnden efter samråd med övriga 

kommuner. Förslaget till budget för den gemensamma nämnden ska tillställas kommunerna i 

god tid före budgetens slutliga behandling. 

 

Samverkande kommuner ska lämna årligt bidrag till kostnaden för UpphandlingsCenter. 

Bidraget erläggs med en tolftedel varje månad. Parterna är överens om att fördela kostnaderna 

för kontoret på de samverkande kommunerna i förhållande till folkmängden i respektive 

kommun vid årsskiftet två år innan verksamhetsåret.   

 

Denna fördelning ska gälla vid fastställande av budget, vid beslut om fördelning av överskott 

eller underskott i nämndens verksamhet samt vid upplösning av samverkan i den gemen-

samma nämnden.  

 

 

8 Ansvarsförsäkring m m    
 

Tecknande av ansvarsförsäkring 

Ludvika kommun tecknar ansvarsförsäkring som täcker skadeståndskrav som den 

gemensamma nämnden kan drabbas av vid en ren förmögenhetsskada enligt lagen om 

offentlig upphandling. Om Ludvika kommun döms till skadestånd vars belopp överstiger 

försäkrat värde är kommunerna överens om att proportionellt betala överstigande skadestånd 

enligt respektive kommuns andel av den aktuella upphandlingens värde.  

 

Fördelning av ansvar för betalning av försäkringspremier 

Kostnaderna för försäkring fördelas mellan kommunerna på motsvarande sätt som övriga 

kostnader och faktureras separat.  

Fördelning av ansvar för betalning av eventuell självrisk 
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Vid skada ska självrisk fördelas mellan de kommuner som deltagit i upphandlingen. Denna 

fördelning ska ske utifrån respektive kommuns andel av den aktuella upphandlingens värde. 

 

Nyttjande av försäkring vid skada 

De ingående kommunerna i den gemensamma nämnden är överens om att Ludvika kommun 

har rätt att nyttja försäkringen även vid upphandlingar gjorda av Ludvika kommun. Ludvika 

kommun förbinder sig i dessa fall att ersätta nämnden, om försäkringsskyddet inte räcker till 

vid skada som drabbar nämnden under samma försäkringsår, dock max med belopp 

motsvarande den försäkringsersättning som Ludvika kommun erhållit. 

 

Under samma förutsättningar har den gemensamma nämnden rätt att nyttja Ludvika kommuns 

ansvarsförsäkring. Nämnden förbinder sig i dessa fall att ersätta Ludvika kommun, om 

försäkringsskyddet inte räcker till vid en skada som drabbar kommunen under samma 

försäkringsår, dock max med belopp som motsvarar den försäkringsersättning som nämnden 

erhållit. 

 

 

9 Processbehörighet 

 
Den gemensamma nämnden företräder själv eller genom ombud de samverkande 

kommunerna i mål och ärenden inom sitt förvaltningsområde. 

 

Vid behov konsulteras juridiskt sakkunnig. 

 

 

10 Utvärdering och intern kontroll 
 

Utvärdering och intern kontroll av verksamhet bedriven inom ramen för den gemensamma 

nämnden genomförs kontinuerligt. Den gemensamma nämnden fastställer årligen vilka 

utvärderingar som ska göras och, utifrån ett väsentlighets- och riskperspektiv, en 

internkontrollplan.   

 

Utvärderingen ska avse kontorets effektivitet, hur samarbetet fungerar med deltagande 

kommuner, kvalitetssäkring och kundnöjdhet.  

 

Den interna kontrollen ska dels säkerställa att lagar, regler, styrdokument, policies m m 

tillämpas enligt givna föreskrifter, dels att uppföljning sker av mål för ekonomi, prestationer 

och kvalitet. 

 

 

11 Verksamhetsberättelse   

  
Den gemensamma nämnden ska årligen avge verksamhetsberättelse till samverkande 

kommuner före den 1 mars för föregående verksamhetsår. 
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12 Revision     

  
Revision av den gemensamma nämndens verksamhet genomförs av parternas revisorer på det 

sätt som respektive huvudman beslutar. 

 

 

13 Medelsförvaltning och insyn    
 

Ludvika kommun ansvarar för medelsförvaltningen. Övriga samverkande kommuner har rätt 

till löpande insyn i medelsförvaltningen så vitt avser den gemensamma nämndens 

verksamhet. 

 

 

14 Nämndens ställning     
 

Nämnden fattar beslut i Ludvika kommuns namn och ingår avtal för de samverkande 

kommunernas räkning. Ludvika kommun har därför att hantera och svara för civilrättsliga 

krav som kan komma att ställas av utomstående part på grund av avtal som nämnden ingått. 

Undantag från detta gäller för krav som ställs och grundas på avtalsbrott i form av bristande 

köptrohet på tecknade ramavtal, sådana krav riktas till och hanteras av respektive kommun. 

 

 

15 Överenskommelsens varaktighet 
 

Denna överenskommelse gäller från och med 2019-01-01 och tillsvidare. Varje samverkande 

kommun har rätt att med två års uppsägningstid säga upp överenskommelsen att upphöra vid 

kalenderårs utgång. 

 

 

16 Godkännande     
 

Denna överenskommelse gäller under förutsättning att respektive kommunfullmäktige 

godkänner överenskommelsen. Denna överenskommelse har upprättats i sex likalydande 

exemplar varav parterna tagit var sitt. 
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Falun 2018-   - 

 

 

 

Susanne Norberg 

Kommunstyrelsens ordförande 

 

 

 

 

 

Kjell Nyström 

Kommundirektör 

Borlänge 2018-   -   

 

 

 

Jan Bohman 

Kommunstyrelsens ordförande 

 

 

 

 

 

 

 

Åsa Granat 

Kommundirektör 

 

 

 

Gagnef 2018-   -  

 

 

Irene Homman 

Kommunstyrelsens ordförande  

 

 

 

 

Tommy Sandberg 

Kommunchef 

 

Ludvika 2018-  - 

 

 

Leif Pettersson 

Kommunstyrelsens ordförande 

 

 

 

 

Jan Lindström 

Kommunchef 

Säter 2018-  - 

 

 

Mats Nilsson 

Kommunstyrelsens ordförande 

 

 

Hedemora 2018-  - 

 

 

Ola Gilén 

Kommunstyrelsens ordförande 

 

 

 

 

 

Per Jerfström 

Kommunchef 

 

 

 

 

 

Annika Strand 

Kommunchef 

  

  

 

 

107



 

 

Förslag 2018-02-06 

Reglemente       2018-xx-xx 
 

för Gemensam nämnd mellan Falun, Borlänge, Gagnef, Hedemora, Ludvika och Säters 

kommuner avseende upphandlingssamverkan med gemensamt UpphandlingsCenter. 

 

Fastställt 2018-xx-xx av kommunfullmäktige i xx kommun. 

 

 

Falun, Borlänge, Gagnef, Hedemora, Ludvika och Säters kommuner har kommit överens  

om att samverka i en gemensam nämnd kallad Gemensam nämnd för upphandlings-

samverkan. Samverkan får avse all kommunal verksamhet oavsett verksamhetsform. 

 

Den gemensamma nämnden är tillsatt i Ludvika kommun och ingår i dess organisation.  

 

Den gemensamma nämnden är bildad enligt 3 kap 9 § Kommunallagen 2017:725. Utöver  

vad som följer av lag, gäller detta reglemente och ett mellan kommunerna ingånget 

samarbetsavtal för den gemensamma nämnden. 

 

 

1 § 

Uppgifter 

 

Den gemensamma nämndens uppgift är att på grundval av fastställd gemensam upphand-

lingspolicy, med stöd av UpphandlingsCenter, tillhandahålla kompetens i upphandlingsfrågor 

och svara för genomförandet av alla upphandlingar med undantag av direktupphandlingar och 

vad som i Lag om offentlig upphandling definieras som byggentreprenader samt 

konkurrensutsättningar enligt Lag (2008:962) om valfrihetssystem.  

 

Nämnden ska vid behov samråda med styrelser och nämnder i de samverkande kommunerna. 

 

Nämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer. Nämnden sammanträder i 

Ludvika om inte nämnden själv bestämmer annat. 

 

 

2 § 

Sammansättning 

 

Den gemensamma nämnden består av sex ledamöter och sex ersättare, d.v.s. varje kommun 

har utsett en ledamot och en ersättare. 

 

Ludvika kommun ska bland nämndens ledamöter utse en ordförande och en vice ordförande.
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3 § 

Ersättarnas tjänstgöring 

 

Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i ett 

sammanträde ska en ersättare från den kommun som valt ledamoten tjänstgöra i ledamotens 

ställe. Ordningen därefter är att ersättare kallas in till tjänstgöring från kommuner enligt ett 

rullande schema med ordningen Falun, Borlänge, Gagnef, Hedemora, Ludvika och Säter. 

Gagnef gäller för 2015 och sedan ett år i taget för varje kommun. 

 

En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om 

ersättare har trätt in i ledamotens ställe. 

 

Ersättarna har rätt att närvara och yttra sig på sammanträde även när de inte tjänstgör. 

 

 

4 § 

Ersättning till ledamot och ersättare 

 

Ledamot och ersättare i den gemensamma nämnden ska erhålla ersättning för uppdraget  

från den kommun som valt ledamoten och ersättaren. 

 

 

5 § 

Anmälan av förhinder 

 

En ledamot eller ersättare som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett 

sammanträde ska snarast anmäla detta till nämndens sekretariat, som är UpphandlingsCenter, 

som inkallar ersättare som står i tur att tjänstgöra och som inte redan kallats in. 

 

 

6 § 

Kallelse 

 

Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. 

 

Kallelsen ska vara skriftlig eller elektronisk och innehålla uppgift om tid och plats för 

sammanträdet. 

 

Kallelsen ska på lämpligt sätt tillställas varje ledamot och ersättare senast fyra dagar före 

sammanträdesdagen. Kallelsen ska även tillställas respektive kommun för kännedom. 

 

Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning 

handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas kallelsen. 

 

I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt. 

 

När varken ordföranden eller vice ordföranden kan kalla till sammanträde ska den ledamot 

som har längst tjänstgöringstid göra detta och vid lika tjänstgöringstid för flera ledamöter den 

som är till åldern äldst. 
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7 § 

Ersättare för ordföranden 

 

Om varken ordföranden eller vice ordföranden kan delta i ett sammanträde eller del av ett 

sammanträde fullgör den ledamot som är till åldern äldst ordförandens uppgifter. 

 

Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är förhindrad att fullgöra uppdraget 

under längre tid än en månad får nämnden utse en annan ledamot att vara ersättare för 

ordföranden. Ersättaren fullgör ordförandens samtliga uppgifter. 

 

 

8 § 

Justering och anslag av protokoll 

 

Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot. 

 

Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen bör 

redovisas skriftligt innan nämnden justerar den. 

 

Nämndens protokoll ska tillkännages på var och en av de samverkande kommunernas 

anslagstavlor.  

 

Protokollen ska tillställas samtliga samverkande kommuner och de samverkande 

kommunernas revisorer. 

 

 

9 § 

Reservation 

 

Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen  

ska ledamoten göra det skriftligen. Motiveringen ska lämnas före den tidpunkt som har 

fastställts för justering av protokollet. 

 

 

10 § 

MBL 

 

Vid beslut om verksamhetsförändringar som påverkar Kommunstyrelsens förvaltnings 

organisation ska nämnden före beslut informera kommunstyrelsen. 

 

 

11 § 
PUL 

 

Den gemensamma nämnden är inom sitt verksamhetsområde, personuppgiftsansvarig enligt 

personuppgiftslagen. 
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12 § 

Delgivning 

 

Delgivning med nämnden sker med ordföranden eller en anställd som nämnden bestämmer. 

 

 

13 § 

Undertecknande av handlingar och expediering 

 

Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av nämnden ska undertecknas av ord-

föranden eller vid förfall för denne av vice ordföranden och kontrasigneras av anställd som 

nämnden bestämmer. I övrigt bestämmer nämnden vem som ska underteckna handlingar. 
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SÄTERS KOMMUN KALLELSE 
 Sammanträdesdatum Blad 

Kommunfullmäktige 2018-06-14 21  
   
 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Kf §  Dnr KS2018/0010 
 
Bostadsplan 2018-2022 för Säters kommun 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta anta Bostadsplan 2018-2022 
för Säters kommun med nedanstående beslutspunkter: 
 
Bostadsplan delområde Säter 

• Uppdra till Säterbostäder att initiera byggstart på Liljan S2 A & B senast 2018 
avseende 60-80 lägenheter 

• Uppdra till Säterbostäder att skyndsamt utreda framtida användning av Få-
gelsången avseende genomförande och huvudman. 

• Uppdra till Säterbostäder att initiera byggstart på Åsen S1 alternativt Siggebo 
S5 senast 2018 avseende minst 24 lägenheter. 

• Uppdra till Samhällsbyggnadsförvaltningen att skyndsamt färdigställa på-
gående utredning avseende framtida användning av Prästgärdet. 

• Uppdra till Samhällsbyggnadsförvaltningen att 2018 påbörja planarbete på 
S17 & S18 för att möjliggöra fler bostäder i sjönära lägen 

 
Bostadsplan delområde Gustafs 

• Uppdra till Säterbostäder att initiera byggstart 2018 på G1, kvarvarande mark 
i Storhaga med lägenheter. 

• Uppdra till Samhällsbyggnadsförvaltningen att initiera planläggning på Folier-
aren G4 2018 för att möjliggöra byggnation av infrastruktur/tomter 2019 

• Uppdra till Samhällsbyggnadsförvaltningen att initiera planläggning G3 Båt-
hamnen i enlighet med de utredningar som pågår för området och för att 
möjliggöra fler bostäder i sjönära läge. 

• Uppdra till Samhällsbyggnadsförvaltningen att färdigställa utredning avse-
ende: 

i. Bostäder på Slättgärdet G1. I första hand med inriktning på förtät-
ning Utredning påbörjas omgående avseende genomförande, hu-
vudman och markägarfrågor. 

ii. Bostäder kring vattentornet G5. Utredning påbörjas omgående av-
seende genomförande och huvudman. 

iii. Bostäder på Källberget G6. Utredning påbörjas omgående avseende 
genomförande, huvudman och som ett underlag till kommande 
planarbete 

• Uppdra till Samhällsbyggnadsförvaltningen att fördjupning centrum, med ex-
terna fastighetsägare, näringsliv, kommunala intressen i syfte att förtäta med 
bostäder, trafikflöden, p-platser och verksamheter färdigställs i samband med 
antagande av fördjupad översiktsplan. 

 
forts 
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SÄTERS KOMMUN KALLELSE 
 Sammanträdesdatum Blad 

Kommunfullmäktige 2018-06-14 22  
   
 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Kf §  forts 
 
Bostadsplan delområde Stora Skedvi 

• Uppdra till Samhällsbyggnadsförvaltningen att initiera utredning avseende: 
i. Bostäder vid skolan SK0 Utredning påbörjas omgående avseende 

genomförande och huvudman. 
 
Bostadsplan delområde Silvberg  

• Uppdra till Samhällsbyggnadsförvaltningen att via mäklare marknadsföra 
kvarvarande tomter i Ulvshyttan/Silvberg  

• Uppdra till Samhällsbyggnadsförvaltningen att initiera utredning avseende:  
i. Utveckling av LIS-område 7 och 9 enligt antagen Översiktsplan för 

Säters kommun  
 
Bostadsplan delområden för externa intressenter  

• Uppdra till Kommunchef att undersöka förutsättningar och intresse avseende 
etableringar på identifierade fastigheter  

i. Bostäder på planlagd mark Skönvik S3, S4 & S7.  
ii. Bostäder på Alga/Kulan S8.  
iii. Bostäder sjöläge vid Ljustern söder om Smedjebacksvägen S13  
iv. Förtätning av centrum på identifierade tomter S9, S10, S11 med flera  
v. Enbacka vid älven G3  

 
Prioritering av detaljplaner  

• Uppdra till Samhällsbyggnadsförvaltningen att omprioritering av detaljplaner 
sker i enlighet med detta beslut.  

 
___________ 
 
Förslag till beslut på sammanträde 
Magnus Gabrielsson (MP) yrkar att område S17 (Präst källa) utgår. 
Arbetsutskottets förslag att anta planen i sin helhet. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutat 
enligt arbetsutskottets förslag att anta planen i sin helhet. 
 
Bakgrund och ärendebeskrivning 
Bostadsplan för Säters kommun ska fungera som riktlinjer för bostadsförsörjningen i 
enlighet med lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar. Bostadsplan inne-
håller även vision och strategier för bostadsförsörjningen som stödjer kommunens 
övergripande vision 12 000 invånare år 2030. Planen är ett brett planerings- och kun-
skapsunderlag som beskriver det aktuella läget och prognostiserad utveckling när det 
gäller befolkning och bostadsbestånd. 
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 Postadress Besöksadress Telefon E-postadress  
 Säters Kommun Samhällsbyggnadsförvaltningen 0225-55 000 (vxl) sbn@sater.se  
 Box 300 Västra Långgatan 12 Fax Internetadress  
 783 27 Säter Säter 0225-516 65 www.sater.se  

 

Datum Diarienummer 
 2015-94 

 

Bostadsplan Säters kommun 
 

Bostadsplan delområde Säter 
• Uppdra till Säterbostäder att initiera byggstart på Liljan S2 A & B senast 2018 avseende 60-80 

lägenheter 
• Uppdra till Säterbostäder att skyndsamt utreda framtida användning av Fågelsången avseende 

genomförande och huvudman. 
• Uppdra till Säterbostäder att initiera byggstart på Åsen S1 alternativt Siggebo S5 senast 2018 

avseende minst 24 lägenheter.  
• Uppdra till Samhällsbyggnadsförvaltningen att skyndsamt färdigställa pågående utredning avseende 

framtida användning av Prästgärdet. 
• Uppdra till Samhällsbyggnadsförvaltningen att 2018 påbörja planarbete på S17 & S18 för att 

möjliggöra fler bostäder i sjönära lägen 
 

Bostadsplan delområde Gustafs 
• Uppdra till Säterbostäder att initiera byggstart 2018 på G1, kvarvarande mark i Storhaga med 

lägenheter. 
• Uppdra till Samhällsbyggnadsförvaltningen att initiera planläggning på Folieraren G4 2018 för att 

möjliggöra byggnation av infrastruktur/tomter 2019 
• Uppdra till Samhällsbyggnadsförvaltningen att initiera planläggning G3 Båthamnen i enlighet med de 

utredningar som pågår för området och för att möjliggöra fler bostäder i sjönära läge. 
• Uppdra till Samhällsbyggnadsförvaltningen att färdigställa utredning avseende: 

i. Bostäder på Slättgärdet G1. I första hand med inriktning på förtätning Utredning 
påbörjas omgående avseende genomförande, huvudman och markägarfrågor. 

ii. Bostäder kring vattentornet G5. Utredning påbörjas omgående avseende 
genomförande och huvudman. 

iii. Bostäder på Källberget G6. Utredning påbörjas omgående avseende genomförande, 
huvudman och som ett underlag till kommande planarbete 
 

• Uppdra till Samhällsbyggnadsförvaltningen att fördjupning centrum, med externa fastighetsägare, 
näringsliv, kommunala intressen i syfte att förtäta med bostäder, trafikflöden, p-platser och 
verksamheter färdigställs i samband med antagande av fördjupad översiktsplan. 

 
Bostadsplan delområde Stora Skedvi 
• Uppdra till Samhällsbyggnadsförvaltningen att initiera utredning avseende: 

i. Bostäder vid skolan SK0 Utredning påbörjas omgående avseende genomförande 
och huvudman. 

 
Bostadsplan delområde Silvberg 
• Uppdra till Samhällsbyggnadsförvaltningen att via mäklare marknadsföra kvarvarande tomter i 

Ulvshyttan/Silvberg 
• Uppdra till Samhällsbyggnadsförvaltningen att initiera utredning avseende: 

i. Utveckling av LIS-område 7 och 9 enligt antagen Översiktsplan för Säters 
kommun 

 

114



  
  

 

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

 

Bostadsplan delområden för externa intressenter 
• Uppdra till Kommunchef att undersöka förutsättningar och intresse avseende etableringar på 

identifierade fastigheter 
ii. Bostäder på planlagd mark Skönvik S3, S4 & S7.  
iii. Bostäder på Alga/Kulan S8. 
iv. Bostäder sjöläge vid Ljustern söder om Smedjebacksvägen S13 
v. Förtätning av centrum på identifierade tomter S9, S10, S11 med flera 
vi. Enbacka vid älven G3 

 
Prioritering av detaljplaner 
• Uppdra till Samhällsbyggnadsförvaltningen att omprioritering av detaljplaner sker i enlighet med 

detta beslut. 
 
 
_______________________ 
Andréas Mossberg 
Samhällsbyggnadschef 
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Sammanfattning 
Bostadsplan för Säters kommun innehåller Säters vision och strategier för bostadsförsörjningen, 
vilka stödjer kommunens övergripande vision 12 000 invånare år 2030.  
 
Bostadsplan för Säters kommun fungerar som riktlinjer för bostadsförsörjningen i enlighet med 
lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar.  
 
Bostadsplan för Säters kommun är ett brett planerings- och kunskapsunderlag som beskriver det 
aktuella läget och den prognostiserade utvecklingen avseende befolkning och bostadsbestånd.  
 
Bostadsplan för Säters kommun ger en samlad bild av de viktiga behov och utmaningar som 
Säter generellt står inför samt beskriver det arbete som pågår för att möta dessa behov. 
 
I bostadsplanen så tas hänsyn till relevanta nationella mål, planer och program som är av 
betydelse för bostadsförsörjningen. Det handlar exempelvis om miljökvalitetsmålet god bebyggd 
miljö samt det övergripande natioenlla målet för boende och byggande. 
 

Vision för bostadsförsörjningen inom Säters kommun 
Bostäder åt alla i en trygg och hälsosam miljö samt skapa en naturlig bostadsrotation inom Säters 
kommun. 

 
Befintlig bostadsmarknad - behov och efterfrågan1 
Säters kommun har en ökande bostadsbrist med få tillgängliga objekt på marknaden. 
Bostadsbristen är övergripande oavsett upplåtelseform. Det råder brist på hyresrätter, men även 
bostadsrätter. Svensk Fastighetsförmedling pekar speciellt på den låga förekomsten av 
bostadsrätter i Säters kommun. Huspriser stiger samtidigt som människors tröskelvärden för 
hyror bedöms ha stigit. De senaste åren har Säters kommun sålt ett stort antal tomter för 
enbostadshus. I dialog med privata fastighetsägare uppger samtliga, att de är intresserade att 
utöka sina bestånd genom uppköp. En faktor som bedöms påverka bostadsbristen allt starkare, är 
människor från andra länder som är i behov av en bostad efter det att de har fått 
uppehållstillstånd.  
 

Bostadsförsörjning för alla 
Bostadsbrist påverkar olika grupper på olika sätt. Ekonomiskt starka grupper har fler 
valmöjligheter än andra, ekonomiskt eller på andra sätt svaga, grupper. Grupper som särskilt 
hanteras i planen är följande: 

- Unga vuxna 
- Äldre och personer med funktionsnedsättning 
- Människor från andra länder  
- Människor med särskilda behov av insatser av socialtjänsten 

Nyproduktion och omsättning i befintligt bestånd 
En slutsats som framkommit under arbetets gång är, att möjligheterna att tillgodose 
bostadsbehoven och efterfrågan på kort sikt kan lösas genom att få igång en naturlig 
bostadsomsättning. En naturlig bostadsomsättning möjliggör för fler människor att få bostad 
efter behov. För att få igång denna bostadsomsättning behöver takten på nyproduktion gentemot 
nuvarande nivå öka. 
                                                 
1 Rapport: 2015-10 , Läget på bostadsmarknaden i Dalarnas län 2015 

117



 
3 

Riktlinjer och strategier för att möta behov och efterfrågan 
De strategier som finns för att öka bostadsbeståndet i Säters kommun består av planer som avser 
förtätning samt planer som avser friliggande tomter i attraktiva lägen. Samtliga upplåtelseformer 
behöver utökas men speciellt värt att nämnas är behovet av fler bostadsrätter.  
 
 
Bostadsplanen innehåller riktlinjer för bostadsförsörjningen 2018-2022 med tillhörande mål.  
Följande områden hanteras inom riktlinjerna: 

- Riktlinjer för Säters kommuns bebyggda miljöer 
- Riktlinjer för ett varierat bostadsutbud 
- Riktlinjer för byggteknik och miljö 
- Riktlinjer för planering och exploatering 

 
 
Vidare innehåller bostadsplanen innehåller strategier för att nå ovanstående vision: 

- Strategi 1: Öka omsättningen på lägenhets - och villamarknaden 
- Strategi 2: Vi bygger inte där det kan finnas ett externt intresse 
- Strategi 3: Vi tror och investerar i Säter 
- Strategi 4: Balans mellan intressen i samhällsplaneringen 

 
Bostadsplanen för Säters kommun består av en huvuddel med ingående bilagor: 

- Bostadsplan för Säters kommun  
- Matris bostadsplan 1-5 år med ingående kartor 

 
 
 
 
Säters kommun, 2018-01-08 
 
 
Pär Järfström  Andréas Mossberg   
Kommunchef  Samhällsbyggnadschef 
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1 Inledning 
En god bostadsförsörjning har stor betydelse för Säters kommuns utveckling, inte bara för att 
skapa bostäder åt människor utan även som en viktig del av kommundelarnas framtida utveckling 
och gestaltning. Genom att arbeta fram en bostadsplan som ligger i linje med Säters kommuns 
Vision 12 000 invånare år 2030 skapas förutsättningar för en långsiktigt hållbar planering.  
 

 
 
Enligt SCB:s rapport Sveriges befolkning 2017-2060 så beräknas var tionde som föds idag bli 
minst 100 år. Detta medför att vi behöver möta bostadsbehovet med olika boendeformer 
beroende på var medborgarna befinner sig i livet. Även detta är en viktig del för att möjliggöra 
arbetet mot Säters kommuns beslutade vision. 
 

 
Befolkningsutveckling 1900-2016 och prognos 2017-2060 källa SCB 

 
 
 
Bostadsplan för Säters kommun är en del av den samlade planeringen för bostadsförsörjningen. 
Andra viktiga delar är Översiktsplan för Säters kommun, antagen planlista och fördjupade 
översiktsplaner. Bostadsplanen skall ses som en del i en mer övergripande 
bebyggelseutvecklingsplan där även andra planer såsom Lokalplan för Säters kommun och 
Säterdalsplan ingår. Bostadsplanen ersätter inte kommunens översiktsplan eller fördjupade 
översiktsplaner. Den skall snarare ses som en nedbrytning av dessa, det vill säga vad som skall 
göras för att säkerställa en god bostadsmarknad för alla grupper och vad som skall göras för att 
stödja arbetet mot vår vision. Bostadsplanen, som består av en huvuddel med ingående bilagor, 
ska fungera som riktlinjer för bostadsförsörjning i enlighet med lagen om kommunernas 
bostadsförsörjningsansvar. Syftet är att skapa förutsättningar för att alla i kommunen att leva i 
goda bostäder och för att främja att nödvändiga åtgärder vidtas för att säkra bostadsförsörjningen 
på sikt.  
 

VISION 
Säters kommun präglas av framtidstro 

I Säter känner medborgarna trygghet och livskvalitet 
Säter har 2030 12 000 invånare 
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Riktlinjer för bostadsförsörjningen skall enligt lagen antas för varje mandatperiod. Kommunens 
riktlinjer för bostadsförsörjningen ska även vara vägledande vid tillämpningen av 2 kap. 3§ 5 
Plan- och bygglagen, som anger att planläggning ska främja bostadsbyggande och utveckling av 
bostadsbeståndet. Intentionen är, att bostadsplanen skall revideras  årligen för att ständigt vara 
aktuell, sett till både yttre och inre faktorer. I Säters kommuns budget som antagits av 
Kommunfullmäktige antas även vision och mål för verksamheten som rör bostadsförsörjningen. 
 
 

 

Övriga kommunala mål kopplade till bostadsförsörjning: 
- God planberedskap för att möta mål om 12 000 invånare. 
- Ta hand om avloppsvatten samt arbeta för att minimera dess miljöpåverkan, anpassa och 

utveckla avloppverksamheten mot satt mål om 12 000 invånare och ett förändrat klimat. 
 
Avstämningar, möten och dialog har hållits med såväl Säterbostäder, mäklare, externa 
fastighetsägare med flera för att skapa ett så heltäckande underlag som möjligt. Det finns dock ett 
antal frågor som kommer att behöva utredas ytterligare för att vägval skall kunna beslutas i olika 

Strategiska mål 
 

Bostäder: Utbudet av bostäder skall öka med 200 under 
mandatperioden. 

 
Arbetstillfällen: I snitt 7 nya företag/ 1000 invånare skall 

startas varje år under mandatperioden. Mått 33 KKiK. 
Antalet sysselsatta, dagbefolkning skall öka med i snitt 40/år 

under mandatperioden. 
 

Skola: Säters kommun skall tillhöra de femtio bästa 
kommunerna i Sverige i SKL:s öppna jämförelser av 

grundskolan på - genomsnittligt meritvärde åk 9 - andel 
elever som klarat alla delprov i ämnesproven i åk 3, och 6 

 
Miljö: Säters kommun ska bidra till att förverkliga de 

nationella miljömålen med syfte att kunna lämna över ett 
samhälle till nästa generation där de stora miljöproblemen är 

lösta. Arbetet ska genomsyra alla verksamheter och beslut i 
förvaltningar och bolag. 

Påbörja upprättande av en miljöplan med brett stöd från politiska 
partier och verksamheter. Planen ska innehålla mätbara mål inom 
de av riksdagen beslutade miljökvalitetsmålen som Säters kommun 

kan påverka. 
Påbörja översyn av energi- och klimatstrategin. 

Uppdatera Avfallsplanen tillsammans med Borlänge och Falun. 
Driva projektet med samverkansavtalet med Borlänge Energi samt 

projektet med införande av källsortering av organiskt avfall. 
Ett miljöbokslut ska upprättas varje år. 
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frågor. Det är värt att notera, att arbetet är inte klart i och med beslutet att anta  Bostadsplan för 
Säters kommun - det är  i realiteten arbetet nu börjar för att bli 12 000 invånare år 2030. 
 
I anspråktagande av mark 
2 kap 2 § plan-och bygglagen anger att miljöbalkens bestämmelser om hushållning med mark och 
vattenområden ska tillämpas. För jordbruksmark reglerar 3 kap 4§ miljöbalken när mark får tas i 
anspråk. Den del av paragrafen som kopplar mot jordbruk lyder: 

 
Jord- och skogsbruk är av nationell betydelse. 
Brukningsvärd jordbruksmark får tas i anspråk för bebyggelse eller anläggningar 
endast om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen och detta 
behov inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfredställande sätt genom 
att annan mark tas i anspråk. 

 
I Säters kommun arbetar vi enligt intentionerna i berörda lagrum. I nuläget pågår arbetet med att 
ta fram kommunala riktlinjer för ianspråktagande av jordbruksmark.  
 
 
2. Det kommunala ansvaret för bostadsförsörjning 
Enligt lagen om kommunens bostadsförsörjningsansvar ska varje kommun planera 
bostadsförsörjningen i syfte att skapa förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda 
bostäder. Kommunen ska även främja att ändamålsenliga åtgärder förbereds och genomförs för 
bostadsförsörjningen. Vid planeringen av bostadsförsörjningen ska kommunen, om det behövs, 
samråda med andra kommuner som berörs av planeringen. Riktlinjer för bostadsförsörjningen 
ska antas av kommunfullmäktige varje mandatperiod 
 
Kommunens planmonopol innebär att kommunen genom planering, prioriteringar och 
ställningstaganden ges förutsättningar och ramar för en fungerande lokal bostadsmarknad som 
kan utvecklas i en för kommunen önskad riktning. En uttalad bostadspolitik kring kommunens 
visioner, mål och planer för bostadsförsörjningen underlättar internt i kommunen  och för 
externa aktörer på marknaden. Kommunens avsikt är att medborgarna ska ha möjlighet att kunna 
välja boende utifrån sina individuella behov och önskemål.  
 
Bostadsplanen för Säters kommun består av en huvuddel med ingående bilagor: 

- Bostadsplan för Säters kommun  
- Matris bostadsplan 1-5 år med ingående kartor 
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3. Vision för bostadsplaneringen i Säters kommun 
 

 
 
Bostäder åt alla innebär att såväl flyktingen, barnfamiljen som studenten ska kunna få en 
bostad i Säters kommun. Det finns också bostäder som tillgängliga för människor med 
funktionsnedsättningar. 
 
En trygg miljö innebär bra belysning, trygga och säkra gång- och cykelvägar och boenden som är 
anpassade efter behov i olika skeden i livet. 
 
Hälsosam miljö betyder att bostaden ska vara en hälsosam miljö att vistas i och omkring, dygnet 
runt och året om. 
 
Bostadsrotation betyder, att genom att skapa en naturlig bostadsrotation så stärker man 
begreppet Bostäder åt alla genom att löpande frigöra intressanta objekt. 
 
Visionen skall även stödja & möjliggöra möjlighet till eget boende i alla faser av livet. 
 
4. Riktlinjer för bostadsförsörjningen i Säters kommun   
Nedanstående riktlinjer syftar till att Säters kommun skall uppfylla de lagkrav som finns för att 
skapa en långsiktigt hållbar bostadsförsörjning. Riktlinjerna blir tillsammans med strategierna en 
bra bas för planerande och genomförande av alla aktiviteter kopplade till bostadsförsörjning. 
 

 
 

 

Bostäder åt alla i en trygg och hälsosam miljö samt skapa 
en naturlig bostadsrotation inom Säters kommun. 

 

Riktlinjer för ett varierat bostadsutbud 
• Inom Säters kommun skall det finnas en god bostadsförsörjning som tillgodoser 

behov och efterfrågan från olika grupper. 
• När vi planerar nya bostadsområden så ska vi planera för ett blandat 

bostadsbestånd med möjlighet till olika upplåtelseformer. 
• Vi skall genom ett differentierat bostadsbestånd både behålla de som redan bor i 

kommunen såväl som attrahera nya människor att flytta till Säters kommun. 
• Bostäder tillgängliga för personer med funktionsnedsättning tillskapas i huvudsak 

genom uppdatering av det befintliga lägenhetsbeståndet.  
 

Riktlinjer för Säters kommuns bebyggda miljöer 
• Boendemiljöerna ska vara trygga och säkra, ha en hög grad av fysisk tillgänglighet 

och ha möjlighet till utevistelse och lek i attraktiva och anpassade miljöer. 
• I planeringen tas hänsyn till trygghet, livskvalitet. Detta kan vara till exempel 

tillgång till rekretionsområden, gång- och cykelvägar, kollektivtrafik samt hänsyn till 
potentiella bullerstörningar. 
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5. Strategier och åtgärder för att nå visionen 
Nedanstående strategier ska fungera som drivande för att skapa en hållbar bostadsförsörjning. I 
varje steg från planering till beslut skall följande strategier användas i de olika vägvalen. 
 

 
 

Strategi 1: Öka omsättningen på lägenhets - & villamarknaden 
• Bygg lägenheter i anslutning till befintlig infrastruktur och investera t.ex. 

samtidigt i närområdet 
• Parallellt med förtätning så frigör vi fler tomter i attraktiva lägen 
• Där kommunal verksamhet ianspråktar lokaler som skulle kunna bli lägenheter så 

skall vi lämna 
• Vi samverkar med andra parter för att öka möjligheten att bygga nytt. T.ex. 

Migrationsverket med flera. 

Riktlinjer för planering och exploatering 
• Nyproduktionen av bostäder ska i första hand ske genom komplettering och 

förtätning så att redan utförda investeringar i skolor, kollektivtrafik, gator och 
annan infrastruktur utnyttjas. 

• Säters kommun ska ha en mark- och planberedskap för nyproduktion av 
bostäder i första hand i områden med stor efterfrågan. 

• Säters kommun skall i sin planering beakta behov och efterfrågan i närliggande 
kommuner och regionen som helhet 

• Vid nyproduktion ska påverkan avseende behovet av ytterligare platser inom 
barnomsorgen beaktas 
 

Riktlinjer för byggteknik och miljö 
• Nyproduktion av bostäder ska i första hand ske i linje med Feby 12 eller 

likartad standard 
• Trä ska vara förstahandsvalet vid nyproduktion av flerbostadshus om det är 

tekniskt möjligt och ekonomiskt försvarbart. 
• Bostäder inom allmännyttan skall vara fossiloberoende 
• Nyproduktion av bostäder inom fjärrvärmeområden ska i första hand anslutas 

till fjärrvärmenätet. 
• Bostäder i Säters kommun ska vara hälsosamma 
• Solceller skall utredas där det är tekniskt möjligt och ekonomiskt försvarbart. 
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6. Kommunala möjligheter att påverka bostadsförsörjningen 

Kommunens möjligheter att styra bostadsbyggandet finns främst inom följande områden: 

Kommunens översikts- och detaljplaneplanering 
Arbete pågår med att effektivisera detaljplaneprocessen och stärka organisationen för att 
framöver öka planberedskapen så att den motsvarar den efterfrågan som finns. En god 
planberedskap är ett effektivt verktyg för att attrahera intressenter som vil investera i Säter. 
 
Kommunalt markägande och aktiv markpolitik 
Säters kommun kommer att arbeta för att öka den kommunala markreserven för att på så sätt 
möjliggöra nya ytor för utveckling för bostäder, näringsliv, fritidsändamål med mera. 
 
Markanvisningar/marköverlåtelseavtal och exploateringsavtal 
Det finns i Säter antagna riktlinjer för exploatering och markanvisning. Dessa riktlinjer syftar till 
en effektiv process som stödjer de intressenter som vill investera i Säters kommun. 

Strategi 4: Balans mellan intressen i Samhällsplaneringen 
• Genom tidig/strategisk planering så minskar risken för intressekonflikter 

mellan olika intressen. 
• En god samhällsplanering utgår från att ta hänsyn till olika intressens 

synpunkter och behov i planeringen 
• Strategiska markinköp underlättar en god planering 
• Samhällsplaneringen ska vara hållbar över tid 

Strategi 2: Vi bygger inte där det kan finnas ett externt intresse 
• Vi bygger på ytor där det inte finns ett externt intresse 
• Vi för löpande dialog med externa intressenter hur vår planering ser ut 

Strategi 3: Vi tror och investerar i Säter 
• Vi går i första ledet och visar att det är lönsamt att bygga i Säter med vårt 

eget bolag 
• Vi planlägger nya villatomter i attraktiva lägen i 3 kommundelar 
• Avseende Präsgärdet i Säter så inleds en utredning om framtida användning 

och utformning 
• I den 4:e kommundelen Silvberg inleds en process med boende för att 

utreda möjligheten att tillskapa mer bostäder 
• Vi både förtätar samt erbjuder människor att bo utanför tätort 
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Säterbostäder AB 
Kommunens egna bostadsbolag Säterbostäder är en viktig part för att ha en möjlighet att nå 
kommunens vision. Genom att via det egna bolaget visa att man själv tror på Säters kommun 
som en utvecklings- och boendeort så ökar möjligheten att andra externa parter – såväl både 
enskilda som bolag-  vågar satsa på nya bostäder inom Säters kommun. I arbetet med 
bostadsplanen har ett flertal olika kommunala lokaler idetifierats, vilka skulle kunna göras om till 
bostäder och därmed förtäta trästaden. Säterbostäder bör vara den part som är lämpligast att 
omvandla och sedan förvalta dessa lägenheter. Privata fastighetsägare har även förmedlat att de är 
intresserade att köpa lägenheter om kommunen avser att sälja ut delar av allmännyttan. 
 
Ägardirektiv finns upprättade samt  används som ett styrmedel för att skapa förutsättningar för 
en god bostadsförsörjning. Utöver detta så hålls regelbunda ägarmöten mellan kommunens 
bostadsbolag och ägaren Säters kommun.  
 
Samverkan inom FalunBorlänge regionen 
FalunBorlängeregionen omfattar Falun, Borlänge, Gagnef, Säter, Ludvika och Smedjebackens 
kommuner. Inom FalunBorlängeregionen sker ett samarbete om bostadsbyggande. Det handlar 
bland annat om att få fler aktörer att vilja bygga bostäder i våra kommuner. 

Riktlinjer för bostadsförsörjning 
De lagstadgade riktlinjerna tas per mandatperiod och skall ange hur kommunen på ett trovärdigt 
sätt avser uppnå en hållbar bostadsförsörjning, särskilt för de svagare grupperna på 
bostadsmarkanden. Riktlinjerna innehåller effektivt övergripande åtgärder för att angripa 
bostadsbristen samt skapa samsyn över kommungränser.    
 

Bostadsförmedling 
I nuläget är externa fastighetsmäklare inte uppkopplade mot Sätersbostäders kösystem för 
bostäder. I dialog, uppger man att efterfrågan inte motevarar det behovet. Trots detta så kan det 
vara intressant att fortsätta dialogen då en gemensam bostadsköplattform skulle kunna ge en mer 
komplett bild över efterfrågan, åldersstruktur och liknande.  

Samverkan 
Genom en fortsatt god samverkan med både privata fastighetsägare och lokala mäklare ökar 
möjligheterna att nå kommunens vision 12 000 invånare år 2030. Även samverkan med 
Migrationsverket kan möjliggöra större bostadsprojekt än vad Säters kommun klarar på egen 
hand. 
 
7. Slutsatser och diskussion  
 

Betydelsen avseende omsättning i befintligt bestånd 
En slutsats som framkommit under arbetets gång är, att möjligheterna att tillgodose 
bostadsbehoven och efterfrågan på kort sikt är genom att få igång en naturlig bostadsomsättning. 
Denna omsättning möjliggör för fler människor att få bostad efter behov. För att få igång denna 
bostadsomsättning behöver takten på nyproduktion gentemot nuvarande nivå öka. 
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Bostadsförsörjning för alla 
Bostadsbrist påverkar olika grupper på olika sätt. Ekonomiskt starka grupper har fler 
valmöjligheter än andra, ekonomiskt eller på andra sätt svaga, grupper. Grupper som särskilt 
hanteras i planen är följande: 

- Unga vuxna; personer i åldern 19-25 år. 
- Äldre och personer med funktionsnedsättning; särskilda boenden för äldre, seniorboende 

och trygghetsboende 
- Människor från andra länder; flyktingar ochnyanlända  
- Människor med särskilda behov av insatser av socialtjänsten; hemlösa, eget kortsiktigt 

boende, personer på institution  
 

Analyser av bostadsmarknad, behov och efterfrågan 
Säter har i nuläget en ökande bostadsbrist med få tillgängliga objekt på marknaden. Huspriser 
stiger och människors tröskelvärden för hyror bedöms ha stigit. Samtidigt så har Säters kommun 
de senaste åren sålt ett stort antal tomter för enbostadshus. Bostadsbristen är dock övergripande 
oavsett upplåtelseform. Svensk Fastighetsförmedling pekar speciellt på bristen på bostadsrätter i 
Säters kommun. I dialog med privata fastighetsägare så uppger samtliga att de är intresserade att 
utöka sina bestånd genom uppköp. En faktor som bedöms påverka bostadsbristen allt starkare är 
människor från andra länder som är i behov av en bostad efter det att de har fått 
uppehållstillstånd.  
 

Planer för att möta behov och efterfrågan 
De planer som finns för att öka bostadsbeståndet i Säters kommun består av både planer som 
avser förtätning samt planer som avser friliggande tomter i attraktiva lägen. Samtliga 
upplåtelseformer behöver utökas men speciellt värt att nämnas är behovet av fler bostadsrätter.  
 

Seniorboenden och trygghetsboenden 
Kommunerna har befogenheter men inte skyldighet att, utan föregående behovsprövning enligt 
socialtjänstlagen, tillhandahålla trygghetsbostäder till äldre. 
Regeringen har inrättat stöd för ny- eller ombyggnad av särskilda boendeformer för äldre, av 
hyresrätter för äldre på den ordinarie bostadsmarknaden samt för anpassning av gemensamma 
lokaler i hyres- eller bostadsrättshus (SFS 2016:848). Stödet syftar till att öka antalet bostäder 
med hyresrätt för äldre och öka möjligheterna till gemenskap och trygghet för äldre. Stöd kan 
få stöd för: 

• ny- eller ombyggnad av hyresbostäder som utgör sådana särskilda boendeformer för 
äldre som avses i 5 kap. 5 § socialtjänstlagen (2001:453) 

• ny- eller ombyggnad av hyresbostäder för äldre personer på den ordinarie 
bostadsmarknaden 

• anpassning av gemensamma utrymmen i eller i anslutning till byggnad som upplåts 
med hyresrätt, kooperativ hyresrätt eller bostadsrätt. 
 

Idén om trygghetsboende för äldre har välkomnats av många i diskussionen då den i kommunen 
kan fylla ett tomrum som uppstått mellan det särskilda boendet, som ges efter behovsprövning 
enligt socialtjänstlagen, och de bostäder som finns på den ordinära bostadsmarknaden. 
Trygghetsboendet har i sin mest välfungerande form också en potential att skjuta upp behovet av 
att söka särskilt boende. 
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Säters kommun skall, under planperioden, tillskapa ett trygghetsboende alternativt utöka 
antalet seniorbostäder i kommunen.  
 
Bilagor 

• Matris bostadsplan 1-5 år med ingående kartor 
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Objekt på 

Karta
Identifierade projekt 1-5 år [A-C]

Uppskattat antal 

bostäder        

Säter

Uppskattat antal 

bostäder    

Gustafs

Uppskattat antal 

bostäder Stora 

Skedvi

Silvberg
Tidigast möjliga 

byggstart

Rekommenderad 

prioritering 1-5 år
Kommunal mark

Finns Detaljplan 

för bostäder

S1 Åsen förtätning 50 2018 A SB Ja

S1 LSS 7 2018 A SB Ja

S19 Odalmannen 9 2018 A Ja Ja

S2A & B Liljan 1  & 2 72 2018 A Nej Pågår

G1 Storhaga/Slättgärdet 24 2018-2019 B Del av Del av

S3 Punkthusen Skönvik 40 2018-2019 B SBB Planbesked

S4 Björkbacken 5 2018-2019 A SBB Ja

SI1 Skaraborg 5 2019 A Ja Ja

G2 Folieraren norr om Förgyllarvägen 6 2019 A Ja Ja

SK0 Mark vid skola 10 2019 A Ja Ja

S5 Siggebo Magistratvägen 20 2019 A SB Ja

S6 Nämnsbo aktören 2 18 2019 C Ja Ja

S23 Nämnsbo aktören 1 20 2019 A Ja Justering

S7 Skönviksstrand 2 (området ovanför) 18 2019 A SBB Ja

S8 Alga/Kulan 20 2019 A Ja Nej

G3 Enbacka vid älven 8 2019 A Ja Nej

S9 Harpan 12 2019 B Ja Nej

G4 Folieraren öster om Skyttevägen 12 2019 A Ja Nej

S10 Grenen 12 2019 B Ja Nej

S11 Brandstationsläget 6 2019 B SB Justering

G5 Höjdvägen Gustafs 12 2019 B Ja Ja

S12 Daniels Hage 12 2019 B Delvis Nej

S18 Lars-Anders täppa 2 8 2019 B Ja Nej

S20 Skönvikstrand 3 nedanför fotbollsplanen 10 2019 A Ja Nej

G6 Källberget 24 2019 B Ja Nej

S13 Sjöläge vid Ljustern söder om Smedjebacksv. 60 2019 A Ja Nej

S25 Bostäder ovanför Siggebo 10 2019 A Ja Nej

SK1A Yttersätra 4 2019-2020 B Ja Nej
S21 Särskilt boende föräldre 70 2019-2020 A Ja Pågår

S14 Fågelsången 40 2020 B SB Justering

SK2 Kyrkberget 32 2020 C Ja Justering

S26 Skönvikstrand 4 9 2020 B Ja Nej

S15 Säterbostäder adm 3 2021 C SB Ja

S17 Präst Källa 40 2021 B Ja Nej

SK6 Lägenheter i sockenstugan 10 2021 B Privat Delvis

SK7 Detaljplanerad mark tätort 3 2021 C Ja Ja

G7A Enbacka 4:7 vid Älven 6 2021 C Ja Nej

G7B Förtätning Enbacka 12 2021 C Nej Justering

SK4 Kyrkberget Västra 6 2022 C Ja Nej
S22 Förtätning Falkgränd 8 2022 A Ja Nej
SI2 Norbo LIS 6 2022 C Nej
SI3 Sandvik LIS 6 2022 C Nej
S27 Söder om Fritidsvägen 12 2022 C Ja Nej
S24 Söder om Nämnsbovägen 4 2022 C Ja Ja
G8 Expansionyta för Enbackagården 6 2022 C Ja Nej

SK3 Expansionyta för Skedvi gården 12 2022 C Ja Ja

Identifierade projekt 1-5 år 595 110 77 17

Totalt 799

Matris Bostadsplan 1-5 år
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S27

S25

S24

S19

S6
S20

S1

S7

S8

S12

S21

S2

S23

S4

S3

S22

S13

S17

S18

S26

S14
S5

S11

S10

S9

S15

0 530 1 060265 m
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SÄTERS KOMMUN KALLELSE 
 Sammanträdesdatum Blad 

Kommunfullmäktige 2018-06-14 23  
   
 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Kf §  Dnr KS2017/0405 
 
Svar på motion om motprestation vid försörjningsstöd 
 
Beslut: 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen är besvarad. 
 
__________ 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Caroline Willfox (M) och Tommy Andersson (M) yrkar att motionen bifalles. 
Benny Gifting (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag att motionen är besvarad. 
 
Beslutsgång  
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutat 
att motionen är besvarad. 
 
Ärendebeskrivning 
En motion om motprestation vid försörjningsstöd lämnas in till kommunfullmäkti-
ges sammanträde 2017-11-30 av Moderaterna.  Kommunstyrelsens arbetsutskott be-
slutade 2018-01-16 att remittera motionen till socialnämnden. Yttrandet skall utifrån 
lagen beskriva vilka motprestationer som är möjliga vid försörjningsstöd och beskriva 
vilka motprestationer som krävs. 
 
Motionärens förslag 
Säters kommun utreder förutsättningarna för kommunen att utkräva motprestation 
för försörjningsstöd inom kommunen. 
 
Beslutsunderlag: 
Motion från moderaterna om motprestation vid försörjningsstöd 
Yttrande från socialnämnden 2018-04-12 som föreslår att motionen är besvarad. 
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Tjänsteskrivelse 

 

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

 

Datum Diarienummer 
2018-04-25 KS2017/0405 

 

 

Svar på motion om motprestation vid försörjningsstöd 
 
Förslag till beslut: 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att motionen är 
besvarad. 
 
Ärendebeskrivning 
En motion om motprestation vid försörjningsstöd lämnas in till kommunfullmäktiges sammanträde 2017-
11-30 av Moderaterna.  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2018-01-16 att remittera motionen till 
socialnämnden. Yttrandet skall utifrån lagen beskriva vilka motprestationer som är möjliga vid 
försörjningsstöd och beskriva vilka motprestationer som krävs. 
 
Motionärens förslag 
Säters kommun utreder förutsättningarna för kommunen att utkräva motprestation för försörjningsstöd 
inom kommunen. 
 
Beslutsunderlag: 
Motion från moderaterna om motprestation vid försörjningsstöd- 
Yttrande från socialnämnden 2018-04-12 som föreslår att motionen är besvarad. 
 
  
 
 
 
 
 
 

Margareta Jakobsson  Malin Karhu Birgersson 
Handläggare  Förvaltningschef 
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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 arbetsmarknaden  och att chansen att hitta ett jobb är för många 3

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 

 www.ifau.se/sv/Forskning/Publikationer/Rapporter/2010/In--och-uttradeseffekter-av-aktiveringskrav-pa-socialbidragstagare/1

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

 http://www.ekonomifakta.se/Fakta/Arbetsmarknad/Integration/Arbetsloshet-utrikes-fodda/3
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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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SÄTERS KOMMUN 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-04-12 
Blad 

3 
 

Justerande signatur Utdragsbestyrkande 

 

Sn § 52   Diarienummer: SN2018/0010 
 
 
Motion om försörjningsstöd 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen är besvarad. 
______ 
 
 
Förvaltningens ståndpunkt 
Socialförvaltningen anser att motionen är besvarat och yttrande ska skickas till kommunstyrel-
sens arbetsutskott.  
 
Bakgrund och Ärendebeskrivning  
Nya Moderaterna i Säter har inkommit med en motion angående motprestation vid försörj-
ningsstöd. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har begärt att socialnämnden i ett yttrande beskriver vilka mot-
prestationer vid försörjningsstöd som är möjliga utifrån gällande lagstiftning samt att beskriva 
vilka dessa är. 
 
Yttrande 
Eva Jondelius, verksamhetschef för individ- och familjeomsorgen, har skrivit ett tjänsteutlåtande 
i vilket det beskrivs vilka motprestationer som krävs enligt lag för att få beslut om försörjnings-
stöd. 
 
 
Underlag till beslut 
Tjänsteutlåtande 
Remiss 
 
 
Delges 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
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Tjänsteutlåtande 

 

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

SÄTERS KOMMUN 
SOCIALNÄMNDEN 

Datum Diarienummer 
2018-04-03 SN2018/0010 
 

Svar på motion om motprestation vid försörjningsstöd 

Förslag till beslut 
Tjänsteskrivelsen antas som nämndens egen och skickas till kommunstyrelsens arbetsarbetsutskott.  

Förvaltningens ståndpunkt 
Socialförvaltningen anser att motionen är besvarat och yttrande ska skickas till kommunstyrelsens 
arbetsutskott.  

Bakgrund och Ärendebeskrivning  
Nya Moderaterna i Säter har inkommit med en motion angående motprestation vid försörjningsstöd. 
Socialnämnden har fått i uppdrag av kommunstyrelsens arbetsutskott att yttra sig utifrån hur lagen 
beskriver vilka motprestationer som är möjliga vid försörjningsstöd samt att beskriva vilka 
motprestationer som krävs. 
 
Socialnämndens yttrande 
Av socialtjänstlagen 4 kap 1 § framgår att den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem 
tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning (försörjningsstöd) och 
för sin livsföring i övrigt. Den enskilde ska genom biståndet tillförsäkras en skälig levnadsnivå. Biståndet 
ska utformas så att det stärker hans eller hennes möjligheter att leva ett självständigt liv. 
 
Rätten till bistånd är inte ovillkorlig utan det krävs vissa motprestationer. För att kunna få försörjningsstöd 
krävs att den som inte kan försörja sig men som kan arbete, står till arbetsmarknadens förfogande. Det 
innebär att den enskilde aktivt måste verka för att skaffa sig ett arbete. Det innebär att den som är 
arbetslös är i regel skyldig att söka arbete enligt socialnämndens anvisningar och att godta anvisat arbete 
om det är lämpligt. I denna skyldighet inbegrips i princip också de åtgärder i övrigt som samhället ställer 
till förfogande för arbetslösa, t.ex. arbetsmarknadsutbildningar, beredskapsarbete, arbetsrehabiliterande 
åtgärder och deltagande i olika introduktionsutbildningar som syftar till att underlätta för invandrares 
inträde till arbetsmarknaden. Grundutbildning i svenska räknas till de åtgärder som en arbetslös 
socialbidragstagare kan vara skyldig att delta i, eftersom kunskaper i svenska normalt måste anses vara en 
förutsättning för att få arbete i Sverige.  
 
Det är inte tillåtet enligt socialtjänstlagen att kräva andra motprestation i form av oavlönad sysselsättning 
som inte är att betrakta som arbete eller arbetsmarknadspolitisk åtgärd.  
 
Detta innebär i korthet att den enskilde ska så långt det är möjligt själv försöka lösa sin ekonomiska 
situation innan försörjningsstöd kan erhållas. Det betyder att den enskilde ska vara anmäld som 
arbetssökande på Arbetsförmedlingen eller vid sjukdom vara sjukskriven. Socialtjänsten ska alltid utgå från 
den enskilde individen och ska utifrån socialtjänstlagen göra individuella bedömningar, vilket bl.a. innebär 
att om det finns godtagbara skäl, har den enskilde rätt till försörjningsstöd även om han eller hon inte står 
till arbetsmarknadens förfogande. Under de senaste 10 - 15 åren har det skett en tydlig förändring i de 
grupper som uppbär försörjningsstöd. De står betydligt längre från arbetsmarknaden är tidigare och har 
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Tjänsteutlåtande 

 

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

SÄTERS KOMMUN 
SOCIALNÄMNDEN 

behov av stöd och hjälp från flera olika myndigheter så som socialtjänsten, landstinget, Försäkringskassa 
och Arbetsförmedlingen.  

Socialnämnden har också möjlighet att fatta biståndsbeslut enl. Socialtjänstlagen 4 kap 4 §, där det framgår 
att socialnämnden får begära att den som får försörjningsstöd under viss tid ska delta i av nämnden 
anvisad praktik eller annan kompetenshöjande verksamhet, om den enskilde inte har kunnat erbjudas 
någon lämplig arbetsmarknadspolitisk åtgärd. Den praktik eller kompetenshöjande verksamhet som avses i 
socialtjänstlagen ska syfta till att utveckla den enskildes möjligheter att i framtiden försörja sig själv. 
Verksamheten ska stärka den enskildes möjligheter att komma in på arbetsmarknaden eller, där så är 
lämpligt, på en fortsatt utbildning. Den ska utformas med skälig hänsyn till den enskildes individuella 
önskemål och förutsättningar. Socialnämnden ska alltid samråda med Arbetsförmedlingen innan beslut 
fattats.  

Sammanfattningsvis kan sägas att Socialnämndens arbete med de personer som uppbär försörjningsstöd 
har en tydlig linje mot egen försörjning. De personer som kan bli föremål för någon av de insatser som 
finns inom såväl Arbetsförmedlingen, kommunen eller Samordningsförbundet har tydliga krav på sig att 
göra detta. För de personer som är sjukskrivna ansvara landstinget för rehabilitering, men där finns ett 
aktivt deltagande från socialnämndens sida. Möjligheten för Säterbor som uppbär försörjningsstöd har 
under de två senaste åren ökat, när då det gäller att erbjudas kompetenshöjandeverksamhet.  Socialtjänsten 
har en dialog med individen och upprättar en individuell plan med målet att komma vidare i egen 
försörjning. Samverkan sker både inom de kompetenshöjandeverksamheterna och med andra aktörer och 
myndigheter.  
 
Socialförvaltningen ansvarar för att ge stöd till Säterbor som uppbär försörjningsstöd och som har behov 
av rehabilitering. Det gäller personer som inte har rätt till sjukpenning och där Försäkringskassan inte 
heller är delaktig i insatserna. Rehabiliterande insatser används både till personer med försörjningsstöd 
som står till arbetsmarknadensförfogande och till dem med behov av rehabiliterande insatser på grund av 
sjukdom. 
 
Socialförvaltningen ser ett behov av att alla förvaltningar inom kommunen bidrar till att erbjuda 
praktik/arbetsträning/arbete till de Säterbor som behov av detta. 

 

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

SÄTERS KOMMUN 
SOCIALNÄMNDEN 

Bilaga - förtydliganden 

Socialnämndens budget för försörjningsstöd för 2018 är 5,9 miljoner.  
Antal hushåll som erhöll försörjningsstöd under 2017 var 140 st. 
Antal hushåll som erhöll försörjningsstöd mer än 6 månader var 47st. 

Vilka insatser erbjuder vi våra försörjningsstödstagare? 
• Grön förberedelse 
• Fler i egen försörjning (FIE) 
• Samverkansteam Kraften vilket under året kommer att övergå i Samverkansteam Säter 
• Unga till Arbete. 
• Beredningsgruppen, kommer att läggas ner efter våren i samband med att Samverkansteam Säter 

startar. 

Hur går en ansökan/ utredning om försörjningsstöd till 
Ekonomiskt bistånd är tänkt att fungera som ett sista skyddsnät för den som har tillfälliga ekonomiska 
problem. Den sökande har i första hand ett eget ansvar för att reda upp sin situation. Socialtjänsten kan 
t.ex. kräva att personen söker arbete och accepterar att vara med i kommunens eller arbetsförmedlingens 
program eller åtgärder för arbetslösa.  

Socialtjänsten gör en individuell bedömning av varje ansökan. I regel har man inte rätt till ekonomiskt 
bistånd om man har pengar på banken eller andra tillgångar. Den sökande ska alltså vara helt utan egna 
ekonomiska resurser för att ha rätt till bistånd. Man ska också i första hand söka de generella förmåner 
och ersättningar som man kan få, t.ex. sjukpenning, föräldrapenning, bostadsbidrag och underhållsstöd.  

Bistånd till försörjningen kallas försörjningsstöd och består av en norm (riksnormen) och skäliga (rimliga) 
kostnader för några andra vanliga behov, t.ex. boende och hushållsel. Utgifter som inte ingår i 
försörjningsstödet hör till livsföringen i övrigt. Det är sådant som inte hänger ihop med försörjningen men 
som ändå är nödvändigt. 

I riksnormen ingår kostnader för livsmedel, kläder och skor, fritid och lek, hälsa och hygien, barn- och 
ungdomsförsäkring, förbrukningsvaror, samt dagstidning, telefon och TV-avgift. Om det finns särskilda 
skäl kan socialtjänsten i ett enskilt fall beräkna kostnader till både högre och lägre nivå än i riksnormen. 
Riksnormen grundar sig på beräkningar från Konsumentverket.   

I försörjningsstödet ingår också skäliga kostnader för boende, hushållsel, arbetsresor, hemförsäkring 
och medlemskap i fackförening och arbetslöshetskassa. Vad som kan räknas in för dessa behov bedöms 
individuellt men normalt räknas de kostnader som är skäliga. Med skälig kostnad menas att den ligger på 
en rimlig nivå.  

Riksnormen bestäms varje år av regeringen. De belopp som ingår i normen baserar sig på beräkningar från 
Konsumentverket och ska vara en vanlig konsumtionsnivå, dvs. varken minimum eller lyx. Beloppen är 
uppdelade på olika typer av hushåll och åldersgrupper. Socialnämnden har antagit riksnormen som norm 
för försörjningsstöd i Säters kommun.  
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SÄTERS KOMMUN 
SOCIALNÄMNDEN 

Försörjningsstödet beräknas normalt månadsvis.  

Först bestämmer man vilka som ingår i hushållet. I socialtjänstens beräkningar ingår gifta, sambor och 
registrerade partner normalt i samma hushåll och har gemensam ekonomi. Därefter räknar man ut 
riksnormen för hushållet. Den får man genom att lägga ihop de personliga kostnaderna för alla i hushållet 
med gemensamma hushållskostnader. 

Genom att lägga ihop riksnormen med eventuella månadskostnader för boende, hushållsel, arbetsresor, 
hemförsäkring och medlemskap i fackförening och arbetslöshetskassa får man vad hushållet totalt 
behöver för att klara sig en månad. Dessa kostnader ska vara skäliga. Hushållets behov av försörjningsstöd 
får man genom att dra ifrån eventuella egna inkomster. Beräkningssättet kan beskrivas så här:  

Personliga kostnader  
+ gemensamma hushållskostnader  
+ skäliga kostnader  
– inkomster  
= behov av försörjningsstöd.  

Försörjningsstödet bedöms individuellt liksom övrigt ekonomiskt bistånd. Det betyder bl.a. att det 
beräknas efter vad var och en behöver. Ett tydligt exempel är att en barnfamilj får mer i försörjningsstöd 
eftersom den har större utgifter per månad än en ensamstående person. Men det betyder också att två 
personer i samma situation kan få olika mycket i bistånd eftersom socialtjänsten bedömer att deras behov 
är olika stort.  

När socialtjänsten räknar ut om ett hushåll har rätt till ekonomiskt bistånd brukar man ta med 
hushållsmedlemmarnas alla nettoinkomster. Det gäller t.ex. lön eller avgångsvederlag, sjukpenning, 
föräldrapenning, arbetslöshetsersättning, pension, underhållsbidrag, barnbidrag eller bostadsbidrag. Det 
gäller normalt även t.ex. skatteåterbäring, skadestånd och ersättningar från försäkringsbolag.  

Om den sökande har pengar på banken, aktier eller någon annan tillgång som är lätt att komma åt måste 
som regel dessa utnyttjas i första hand. Mer låsta tillgångar, t.ex. hus eller bostadsrätt, kan man få anstånd 
med att avyttra och få ekonomiskt bistånd under en period.  
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SÄTERS KOMMUN KALLELSE 
 Sammanträdesdatum Blad 

Kommunfullmäktige 2018-06-14 24  
   
 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

Kf §  Dnr KS2017/0295 
 
Svar på motion om alkoholfria arenor 
 
Beslut: 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen. 
 
Reservation 
Sten-Olof Eklund (V) reserverar sig mot beslutet. 
 
___________ 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Sten-Olof Eklund (V) yrkar att motionen bifalles. 
Arbetsutskottets förslag att motionen är avslagen. 
 
Beslutsgång  
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutat 
att motionen är avslagen. 
 
Förvaltningens ståndpunkt 
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att motionen anses besvarad då de lokaler 
som tillhör Säters kommun är i princip alltid alkoholfria, undantag finns för Folkets 
Hus där vissa arrangemang har en ansvarsfull alkoholservering. Med tanke på att 
kommunen erbjuder drogfria möteslokaler anses motionen tillgodosedd. 
 
Bakgrund  
Den inkomna motionen från Vänsterpartiet föreslår att alla lokaler som kommunen 
äger ska vara alkoholfria miljöer. Lokalerna ska göras tillgängliga för alla kommunin-
nevånare och vara normen i samhället. Barn och ungdomar ska ha rätt till alkoholfria 
miljöer och att det finns människor som inte klarar av att gå till miljöer där det finns 
alkohol. 
Motionärens förslag är att kommunens lokaler ska vara alkoholfria och att kommu-
nen ska yrka på att tillstånd ej ges att servera alkohol i lokaler som kommunen äger 
eller disponerar. 
 
Ärendebeskrivning 
I allmänna regler för uthyrning av kommunens idrottsanläggningar ska dessa vara fria 
från alkohol. 
 
I policy för servering av alkoholhaltiga drycker vid speciella tillfällen kan Säters kom-
mun vid representation i form av måltid kunna bjuda på alkoholdrycker. Representat-
ionen skall vid alla tillfällen vara återhållsam, men överensstämma med normal gäst-
frihet. Dessa tillfällen kan vara affärs- och studiebesök, utmärkelsemiddagar eller 
vänortsbesök i Säter. Alkoholfria alternativ ska alltid erbjudas och mängden dryck 
skall präglas av måttlighet. Policyn omfattar ledamöter i styrelser, kommunfullmäk-
tige, bolagens styrelser, kommunens och bolagens anställda.  
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SÄTERS KOMMUN KALLELSE 
 Sammanträdesdatum Blad 

Kommunfullmäktige 2018-06-14 25  
   
 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Kf §  forta 
 
Folkets Hus har en alkoholpolicy som följer alkohollagens alla grunder och bestäm-
melser och målsättningen är en ansvarsfull alkoholservering. Folkets Hus anser det 
som en service för besökare till vissa arrangemang för besökare och kunder. 
 
Att begränsa alkoholens negativa effekter i samhället, har länge varit viktig folkhälso-
fråga och naturlig del av välfärdspolitiken. I Folkhälsoplanen ges övergripande mål: 
Invånarna ska minska sin användning av tobak och alkohol och samhället ska vara 
fritt från narkotika och dopning. 
 
Beslutsunderlag 
Inkommen motion till Ks 2017-09-21 från Vänsterpartiet Säter 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningens fördelningsprinciper och prioriteringsordning gäl-
lande tilldelning av tider i Skönvikshallen och kommunens gymnastiklokaler. Daterad 
2016-06-03 KF 
 
Policy för servering av alkoholhaltiga drycker vid speciella tillfällen.  Daterad 2016-
06-13 KF 
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Tjänsteskrivelse 

 

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

Datum Diarienummer 
2018-04-13 Dnr KS 

2017/0295 
 

Motion om alkoholfria arenor 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige besluta att …… 

Förvaltningens ståndpunkt 
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att motionen anses besvarad då de lokaler som tillhör Säters 
kommun är i princip alltid alkoholfria, undantag finns för Folkets Hus där vissa arrangemang har en 
ansvarsfull alkoholservering. Med tanke på att kommunen erbjuder drogfria möteslokaler anses motionen 
tillgodosedd. 

Bakgrund  
Den inkomna motionen från Vänsterpartiet föreslår att alla lokaler som kommunen äger ska vara 
alkoholfria miljöer. Lokalerna ska göras tillgängliga för alla kommuninnevånare och vara normen i 
samhället. Barn och ungdomar ska ha rätt till alkoholfria miljöer och att det finns människor som inte 
klarar av att gå till miljöer där det finns alkohol. 
Motionärens förslag är att kommunens lokaler ska vara alkoholfria och att kommunen ska yrka på att 
tillstånd ej ges att servera alkohol i lokaler som kommunen äger eller disponerar. 
 
Ärendebeskrivning 
I allmänna regler för uthyrning av kommunens idrottsanläggningar ska dessa vara fria från alkohol. 
 
I policy för servering av alkoholhaltiga drycker vid speciella tillfällen kan Säters kommun vid 
representation i form av måltid kunna bjuda på alkoholdrycker. Representationen skall vid alla tillfällen 
vara återhållsam, men överensstämma med normal gästfrihet. Dessa tillfällen kan vara affärs- och 
studiebesök, utmärkelsemiddagar eller vänortsbesök i Säter. Alkoholfria alternativ ska alltid erbjudas och 
mängden dryck skall präglas av måttlighet. Policyn omfattar ledamöter i styrelser, kommunfullmäktige, 
bolagens styrelser, kommunens och bolagens anställda. 
 
Folkets Hus har en alkoholpolicy som följer alkohollagens alla grunder och bestämmelser och 
målsättningen är en ansvarsfull alkoholservering. Folkets Hus anser det som en service för besökare till 
vissa arrangemang för besökare och kunder. 
 
Att begränsa alkoholens negativa effekter i samhället, har länge varit viktig folkhälsofråga och naturlig del 
av välfärdspolitiken. I Folkhälsoplanen ges övergripande mål: Invånarna ska minska sin användning av 
tobak och alkohol och samhället ska vara fritt från narkotika och dopning. 
 

Beslutsunderlag 
Inkommen motion till Ks 2017-09-21 från Vänsterpartiet Säter 
 
Samhällsbyggnadsförvaltningens fördelningsprinciper och prioriteringsordning gällande tilldelning av tider 
i Skönvikshallen och kommunens gymnastiklokaler. Daterad 2016-06-03 KF 
 
Policy för servering av alkoholhaltiga drycker vid speciella tillfällen.  Daterad 2016-06-13 KF 
 
Alkoholpolicy för Folkets Hus förening i Säter.  Daterad 2018-04-02 

146



 
Tjänsteskrivelse 

 

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

 
 

 

Kristina Mellberg  Malin Karhu-Birgersson 

Risk- och säkerhetssamordnare  Förvaltningschef 
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Grundorganisationen i Säter 

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

sater@vansterpartiet.se 

 

 

 

Motion till Kommunfullmäktige 

 

Alkoholfria arenor i kommunala lokaler!  

 

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

Därmed gör vi lokalerna tillgängliga för alla våra kommuninvånare. 

Alkoholfria miljöer ska vara normen i samhället. 

Barn och ungdomar har rätt till alkoholfria miljöer 

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

 

Vänsterpartiet yrkar på att: 

- Kommunens lokaler ska vara alkoholfria 
 

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

 

Vänsterpartiet Säter 

 
För Vänsterpartiets räkning 
 
Sten-Olof Eklund    Fia Wikström     
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Alkoholpolicy för Folkets Hus förening Säter 
 
 
 
 

Folkets Hus Säter har en alkoholpolicy som följer 
alkohollagens alla grunder och bestämmelser.  
 
 
Folkets Hus Säter målsättning är en ansvarsfull 
alkoholservering.  
 
 
Folkets Hus Säter ser endast sitt alkoholtillstånd som en 
service för besökare till vissa arrangemang.  
 
 
Folkets Hus Säter sätter inge stor vikt till att profitera på 
alkohol, det är endast en service för besökare och kunder.  
 
 
 
 
 
Säter 2018-04-02 
Peter Törnblom 
Folkets Hus Säter 
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Fördelningsprinciper och prioriteringsordning gällande tilldelning av 
tider i Skönvikshallen och kommunens gymnastiklokaler 

 
Antagen av kommunfullmäktige 2016-06-13 
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Prioriteringsordning gällande fördelning av tider i Skönvikshallen och kommunens övriga 
gymnastiksalar. Samhällsbyggnadsnämnden har fastställt följande prioriteringsordning och 
poängsystem för fördelning av tider. 

 
 
 

Allmänt 
 

Mot bakgrund av den stora efterfrågan på halltider för idrottsverksamhet har denna 
prioriteringsordning tagits fram. Detta för att kunna få en så rättvis fördelning som möjligt med 
hänsyn taget till olika verksamheters behov och förutsättningar för genomförande av respektive 
verksamhet. 

 
Samhällsbyggnadsförvaltningen ansvarar för uthyrning och bokning av Skönvikshallens sim och 
sporthall samt kommunens övriga gymnastiksalar för idrotts och fritidsändamål. Målsättningen är att 
så effektivt som möjligt fördela tider i anläggningarna. Prioriteringsordningen finns för att uppnå en 
så rättvis fördelning av tider och ett så effektivt nyttjande av anläggningarna som möjligt. 
Skönvikshallen har förvaltningens uppdrag att fördela och boka tider i lokalerna. Utifrån den stora 
efterfrågan på tider i anläggningarna kan det vara svårt att tillgodose allas önskemål. Föreningar 
registrerade i Säters kommuns föreningsregister äger företräde enligt den ordning som presenteras i 
detta dokument. 

 
Anläggningar och lokaler ska nyttjas i så hög grad som möjligt under tillgänglig bokningstid. I första 
hand ska lokaler och anläggningar användas till avsett ändamål och i mån av tid till annan 
verksamhet. Vissa verksamheter kan komma att koncentreras till mindre gymnastiksalar för att på 
bästa sätt utnyttja befintliga resurser. 

 
Skolor har företräde till idrottslokalerna vardagar mellan klockan 08-16. Skolor kan även boka annan 
tid i egna lokaler för till exempel luciafirande och skolavslutning. För att de föreningar som har 
träningstider och måste avbokas ska få besked om detta i rimlig tid ska bokningen ske minst en 
månad i förväg. 

 
Lokalbokningen fördelar tiderna: 
Måndagar-fredagar 16.00-22.00 
Lördagar- söndagar fördelas tider utifrån efterfrågan. 
Matcher läggs först och främst på helger och prioriteras före övrig verksamhet. 

 
Alla verksamheter i kommunens idrottsanläggningar ska vara fria från doping, droger och alkohol. 
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Prioriteringsordning- Skönvikshallens sporthall och övriga gymnastiksalar 
 

Inomhusidrotter 
I kommunens sporthallar och gymnastiklokaler prioriteras föreningar med inomhusidrott. Till idrotter 
med verksamhet inomhus räknas t ex: Innebandy, basket, handboll, volleyboll, badminton, gymnastik 
och liknande idrotter. 

 
Föreningar med inomhusidrott enligt prioriteringsnivå 1 och 2 tilldelas tider i Skönvikshallen utifrån 
nedanstående poängtabell. Tilldelning av tider innevarande år bedöms utifrån kända fakta baserade 
på föregående års säsongs aktiviteter, antalet lag och aktiva i respektive förening. På grund av 
rådande brist på tider i Skönvikshallen så kan ny eller utökad verksamhet komma att förläggas i 
annan lokal. Fördelning av strötider sker enligt prioriteringstabellen. 

 
1.   Bidragsberättigade föreningar registrerade i Säters kommun som bedriver 

ungdomsverksamhet med inomhusidrott. 
2.   Övriga föreningar registrerade i Säters kommun som bedriver inomhusidrott. 
3.   Övriga föreningar registrerade i Säters kommun 
4.   Privatpersoner och företag inom Säters kommun 
5.   Övriga. Utomkommunala föreningar, organisationer, företag samt privatpersoner 

 
Fördelning av tider görs av Lokalbokningen och sker enligt nedanstående modell. Varje förening 
erhåller ett antal poäng enligt modellen, som genererar en procentuell fördelning av samtliga tider 
som finns att fördela utifrån prioriteringsordningen. All fördelning av tider utgår generellt från 
föregående års verksamhet. Hänsyn inför kommande säsong tas när en förenings seniorlag går upp 
eller ner i divisioner som kan påverka den fördelade poängen. 

 
Varje förening fördelar själva ut sina tider ur tilldelade tidsblock på det sätt som föreningen finner 
det lämpligast utifrån sin egen verksamhets behov och planering. Förberedelse och efterarbete ingår i 
den fördelade och bokade tiden. 
Barn och ungdomsverksamhet upp till och med 14år ska prioriteras vardagar mellan kl. 16.00–20.30. 

 
 
 
 

Träningsgrupper inomhus i Skönvikshallen Poäng 
Dam/herr i högsta serien 4 
Dam/herr i näst högsta serien 3.5 
Dam/herr i näst-näst högsta serien 3 
Dam/herr i övriga divisioner 2.5 
Ungdom 15-20år 2 
Ungdom 0-14år 1 
Motion 0.5 

 
 

Endast ett dam- och/eller herrlag per förening, genererar poäng. Ej B-lag, reservlag eller veteranlag. 
 

Justering av poängtilldelning görs vid behov. Ex. om ett lag läggs ner, eller utgår från seriespel under 
säsongen förlorar föreningen poängen för det laget och därmed träningstid. 
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Beräkningsexempel för fördelning av tider 
Föreningens totala poäng genereras enligt beskrivning och tabell se ovan. Alla föreningarnas poäng 
räknas samman och ger en total poängpott. Den enskilda föreningens poäng räknas sedan om till 
procent av total poängpott. Föreningens procentuella del multipliceras med den totala bokningsbara 
timpotten på 27 tim/vecka. 

 
Exempeltabell 
Föreningarnas samlade poäng 

 
Förening 1 11p 
Förening 2 6p 
Förening 3 4p 
Förening 4 1p 

Summa poäng 22p 
 
 

Exempel 
Förening 1 
11 poäng 
Totala poäng alla föreningar 22 
11/22= 0,50 
0,50x27= 13,5 tim/vecka 

 
Upplåtelseperioder halltider inomhus 
Önskemål av tider för kommande säsong ska ske enligt nedan angivna datum. 

 
Högsäsong v.34-51 samt v.2-23 
Lågsäsong v.24-33 – Begränsad tillgång till lokalerna 

 
Ansökan om tider 
Önskemål av tider för båda perioderna ska vara Lokalbokningen tillhanda senast den 30/4. 
Beslut om fördelning lämnas senast 31/5. 
Önskemål av tid för arrangemang ska sökas senast den 30/4. 

 
Önskemål av tider som inte inkommit i tid kommer inte att kunna beaktas enligt 
prioriteringsordningens riktlinjer. 

 
Arrangemang 
Tider till planerade arrangemang och genom förbund erbjudna cuper eller turneringar skall sökas av 
arrangör enligt ovan angivna datum. Senare inlämnat önskemål kan komma att godkännas efter 
särskild prövning. Arrangemang skall i första hand genomföras på egen bokad tid. 
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Prioriteringsordning- Skönvikshallens simhall 
 

Allmänt 
 

I kommunens simhall Skönvikshallen förekommer en rad olika aktiviteter. Målsättningen med 
simhallen är att skapa en säker och trivsam miljö för rekreation, motion, simundervisning och 
vattenidrott. 
Öppettider i simhallen beslutas av Samhällsbyggnadsnämnden. 

 
Tider fördelas mellan fyra olika huvudgrupper enligt följande prioriteringsordning: 

 
1.   Skolbad, simundervisning 
2.   Allmänhet 
3.   Föreningsverksamhet 
4.   Företag, förbund och organisationer etc 

 
 
 
 

Upplåtelseperioder simhallen 
Önskemål av tider för kommande säsong ska ske enligt nedan angivna datum. 

 
Högsäsong v.34-51 samt v. 2-23 
Lågsäsong v.24-33 – Begränsad tillgång till simhallen 

 
 
 
 

Ansökan om tider 
Önskemål av tider för båda perioderna är senast den 30/4 
Beslut om fördelning lämnas senast den 31/5 
Önskemål om tid för arrangemang ska sökas senast den 30/4 

 
Önskemål av tider som inte inkommit i tid kommer inte att kunna beaktas enligt 
prioriteringsordningen riktlinjer. 

 

 
 
 

Arrangemang 
Tider till planerade arrangemang och genom förbund erbjudna tävlingar skall sökas av arrangör enligt 
ovan angivna datum. Senare inlämnat önskemål kan komma att godkännas efter särskild prövning. 
Arrangemang skall i första hand genomföras på egen bokad tid. 

 

 
 
 

Bokningsregler för kommunens idrottsanläggningar 
 

Bokningar 
Lokaler/anläggningarna får endast användas för i bokningsbeskedet angiven tid och ändamål. 
Hyresgästen är också skyldig att rätta sig efter kompletterande villkor och anvisningar som lämnas av 
ansvarig person från lokalbokningen vid hyrningstillfället. 
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Det åligger hyresgästen att själv inhämta och följa erforderliga myndighetstillstånd för den 
verksamhet förhyrningen avser. Det ankommer vidare på hyresgästen att tillse att det i lokalen inte 
vistas fler personer än tillåtet enligt brandmyndighetens föreskrift, samt att nödutgångar hålls fria. 

 
Information om antal lag och grupper i genomförda seriespel ska bifogas till bokningsansökan. 
Uppgifter om antalet lag eller grupper i seriespel hämtar Lokalbokningen också från resp. 
distriktsförbund. I möjligaste mån ska blockfördelning av tider åstadkommas, dels för att undvika 
onödig ställtid för fram- och borttagning av utrustning, dels för att ge möjlighet till samordning av 
träningstider inom föreningarna. 

 
Önskemål av tider som inte inkommit i tid kommer inte att kunna beaktas enligt 
prioriteringsordningens riktlinjer. 

 
FRI lokalbokning 
Webbtjänsten FRI lokalbokning är öppen dygnet runt. Genom FRI kan ni söka efter lediga tider och 
göra bokningsförfrågningar. Länk till FRI lokalbokning finns på Säters kommuns hemsida. 

 

 
 
 

Avbokningar 
Lokalbokningen äger alltid rätt att, vid behov, avboka eller flytta matcher, tävlingar och träningar om 
sådant behov uppstår. Detta kan bli aktuellt till exempel vid fastighetsåtgärder. 

 
Lokalbokningen äger rätt att vid enstaka tillfällen där väl avvägda behov föreligger, av – eller omboka 
redan bekräftade tider. Detta sker i så fall med god framförhållning och i dialog med bokad förening. 

 
Ett upprepat mönster av outnyttjade tider gör det möjligt för Lokalbokningen att återta den bokade 
tiden. Detta kan komma att påverka nästkommande års fördelning av tider. Tider som inte avbokas 
debiteras enligt ordinarie taxa. Avbokning av säsongs eller enstaka tillfällen ska ske senast sju dagar 
innan aktuell bokning, om avbokning sker senare debiteras bokningen enligt ordinarie taxa. 
Avbokning av arrangemang kan ske avgiftsfritt senast 30 dagar innan aktuell bokning. 

 

 
 
 

Avgifter 
För att boka tid krävs att Lokalbokningen erhåller organisationsnummer och fakturaadress till 
förening, eller företag, och personnummer till privatpersoner. Fakturering sker i efterskott. 

 
Bokad förening eller annan hyresgäst, som inte betalar fakturerad lokal enligt avtal och gällande taxa, 
kan komma att avstängas från ytterligare bokningar, samt avstängas från redan bokade kvarvarande 
tider. 

 

 
 
 

Ansvar 
Samhällsbyggnadsförvaltningen fritar sig allt ansvar för Förlust eller skada på personlig lös egendom. 

 
Föreningen skall teckna erforderlig ansvarsförsäkring för skador som kan uppkomma under 
föreningens verksamhet i kommunens lokaler till följd av föreningens vållande. 
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Bokningsansvar 
Vid bokning av kommunens anläggningar, skall föreningen utse en ansvarig ledare som ansvarar för 
all verksamhet under bokad tid. Om utsedd ledare är minderårig måste annan vuxen hjälpledare 
finnas på plats. Ledaren är ansvarig under hela den bokade tiden och ska lämna lokalen sist. 

 
• Ledaren ansvarar för att lokalerna besiktas före användning 
• Ledaren ansvarar för att lokalens ordningsregler efterföljs 
• Ledaren ansvarar för att allt material som t ex. sarg och redskap är återställda. 
• Ledaren ansvarar även för att det vid bokningens och användandets slut, är grovstädat i 

lokalen och i omklädningsrum. 
• Ledaren ansvarar för att ljuset släcks och att dörrar och fönster är stängda när anläggningen 

lämnas. 
 

Vid eventuella skador eller missförhållanden i lokalerna ska ansvarig ledare kontakta: 
Dagtid mån-fre kl. 07-16, Skönvikshallen tel. 0225-553 11 
Övrig tid fastighetsjouren tel. 0225-556 10 samt meddela skadan till lokalbokningen på 
Skönvikshallen tel. 0225-553 11. 

 
Grovstädning och översyn av anläggning 
Dessa uppgifter ingår i begreppet grovstädning och översyn i samband med hyra av sporthall, 
gymnastiksal och tillhörande utrymmen. 

 
• Lämna inte kvar något efter dig som inte fanns vid uthyrningstillfället. 
• Gå igenom lokalen och omklädningsrum och släng skräp i papperskorgarna. 
• Återställ möbler och inventarier i ursprungligt eller efterfrågat skick. 

 
 
 
 

Kontaktuppgifter 
Lokalbokningen hela dygnet 
http://www2.sater.se/bokning 

 
Lokalbokningen 
Telefon: 0225-553 11 

 
Säter kommun 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Box 300 
783 27 Säter 
sbn@sater.se 

 
Besöksadress 
Västra Långgatan 12 
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Antagen av kommunfullmäktige 2016-06-13 

 

 Diarienummer Gäller fr.o.m. Antagen Framtaget av 

 1 (1)  Dnr  Datum Datum Namn och titel 

     

 

 

Policy för servering av alkoholhaltiga drycker vid speciella 
tillfällen 
 
Säters kommun ska vid representation i form av måltid kunna bjuda på alkoholdrycker. 
 
Representationen skall vid alla tillfällen vara återhållsam, men överensstämma med normal 
gästfrihet. 
 
Representationen delas i två grupper: intern och extern representation. 
 
Reglerna gäller båda grupperna. 
 
Denna policy omfattar ledamöter i styrelser, kommunstyrelse, kommunfullmäktige, bolagens 
styrelser, kommunens och bolagens anställda. 
 
Ansvariga för att policyn efterlevs är ordföranden i fullmäktige, styrelser och bolagsstyrelser. 
 
Tillfällen då frågan om representation med alkoholhaltig dryck kan uppkomma är: 

 affärs och studiebesök  

 utmärkelsemiddagar  

 vänortsbesök i Säter. 
 
Grundregeln i Säters kommun är att alkoholhaltig dryck inte skall serveras under dagtid. Endast 
alkoholfria drycker eller lättöl serveras. 
 
Alkoholhaltig dryck såsom vin eller öl hör under representation endast samman med servering av 
mat. Alkoholfria alternativ skall alltid erbjudas. Mängden dryck skall präglas av måttlighet och en 
mängd av två glas vin eller två flaskor öl per person föreslås. Vid speciella tillfällen, till exempel 
besök av utländska gäster, kan gästfriheten utökas, dock alltid med måttlighet. 
 
De anställda eller förtroendevalda som inbjuds/representerar betalar inte för den egna drycken. 
 
Om alkohol skall serveras, skall detta alltid förberedas med ett underlag (blankett), där antalet 
gäster samt mängd av alkohol skall redovisas. Representation med alkohol skall godkännas av 
kommunstyrelsens ordförande med kommunstyrelsens vice ordförande som ersättare. 
Delegationsbeslutet skall redovisas till kommunstyrelsen nästa sammanträde. 
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Alkoholpolicy för Folkets Hus förening Säter 
 
 
 
 

Folkets Hus Säter har en alkoholpolicy som följer 
alkohollagens alla grunder och bestämmelser.  
 
 
Folkets Hus Säter målsättning är en ansvarsfull 
alkoholservering.  
 
 
Folkets Hus Säter ser endast sitt alkoholtillstånd som en 
service för besökare till vissa arrangemang.  
 
 
Folkets Hus Säter sätter inge stor vikt till att profitera på 
alkohol, det är endast en service för besökare och kunder.  
 
 
 
 
 
Säter 2018-04-02 
Peter Törnblom 
Folkets Hus Säter 
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SÄTERS KOMMUN KALLELSE 
 Sammanträdesdatum Blad 

Kommunfullmäktige 2018-06-14 26  
   
 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Kf §  Dnr KS2017/0375 
 
Svar på motion om införande av avgiftsfri Kulturskola 
 
Beslut: 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta avslå motionen. 
 
___________ 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Sten-Olof Eklund (V) yrkar att motionen bifalles 
Arbetsutskottets förslag att motionen är besvarad 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar 
att motionen är besvarad 
 
Ärendebeskrivning 
En motion om införande av avgiftsfri Kulturskola lämnas in till kommunfullmäktiges 
sammanträde 2017-11-30 av Vänsterpartiet. 
 
Motionärens förslag 

• Att undervisningen i Kulturskolan skall vara avgiftsfri för alla barn 
• Att Kulturskolan erbjuder avgiftsfri tillgång till instrument 

 
Yttrande 
Barn- och utbildningsnämnden föreslår i yttrande 2018-03-14, § 25, att 
motionen avslås. 
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Tjänsteutlåtande 

 

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

 

SÄTERS KOMMUN 

Datum Diarienummer 
2018-04-05 KS2017/0375 

 

Svar på motion om införande av avgiftsfri Kulturskola 

 
Förslag till beslut: 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta avslå motionen. 
 
Ärendebeskrivning 
En motion om avgiftsfri Kulturskola lämnades in till kommunfullmäktiges 
sammanträde 2017-11-30 av Vänsterpartiet. 
 
Motionärens förslag 

• Att undervisningen i Kulturskolan skall vara avgiftsfri för alla barn 
• Att Kulturskolan erbjuder avgiftsfri tillgång till instrument 

 
Yttrande 
Barn- och utbildningsnämnden föreslår i yttrande 2018-03-14, § 25, att 
motionen avslås. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Margareta Jakobsson  Malin Karhu Birgersson 
Handläggare  Förvaltningschef 
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Grundorganisationen i Säter 

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

sater@vansterpartiet.se 

 

 

 

Motion till Kommunfullmäktige 

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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SÄTERS KOMMUN 
 
Barn- och utbildningsnämnden 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 

2018-03-14 
Blad 

6 
 

  

 

BUN § 25 
Yttrande över motion att införande avgiftsfri Kulturskola 

 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
  
Barn och utbildningsnämnden avslår båda att-satserna i motionärens förslag.  

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har remitterat en motion från vänsterpartiet till barn 
och utbildningsnämnden för yttrande.  

Motionärens förslag   

⋅ att införa avgiftsfri Kulturskola, motionärens förslag är att undervisning i Kulturs-
kolan ska vara avgiftsfri för alla barn   

⋅ att Kulturskolan ska erbjuda avgiftsfri tillgång till instrument. 

Beslutsunderlag 
Beslut från Kommunstyrelsen arbetsutskott den 19 december 2017, § 254 
Tjänsteskrivelse den 27 februari 2018 
Utskottet den 28 februari § 12 

__________ 
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Tjänsteutlåtande 

 

 

SÄTERS KOMMUN 
BARN OCH 

UTBILDNINGSNÄMNDEN 

Datum Diarienummer 
2018-02-27  
 

Motion om att införa avgiftsfri Kulturskola 

 

Förslag till beslut 

 Att arbetsutskottet föreslår Barn och utbildningsnämnden avslå båda att-satserna i motionärens förslag. 

 

Förvaltningens ståndpunkt 
Att det inom kulturskolans nuvarande budgetram att det inte ses som möjligt att undvara dessa avgifter för att 
finansiera den personal som behövs för verksamheten. Eleverna i Säters kommun erbjuds idag ett flertal 
avgiftsfria utbildningar inom kulturskolans ram och då med ekonomisk finansiering via statliga medel. 

 

Ärendebeskrivning  

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade att remittera motionen till barn- och utbildningsnämnden för 
yttrande. Yttrandet ska ha inkommit till kommunstyrelseförvaltningen senast 2 maj 2018 En motion om att 
införa avgiftsfri Kulturskola lämnades in till kommunfullmäktiges sammanträde 2017-11-30 av Vänsterpartiet.  

Motionärens förslag:  
Att undervisningen i Kulturskolan skall vara avgiftsfri för alla barn  
Att Kulturskolan erbjuder avgiftsfri tillgång till instrument 

 

Bakgrund 
 
Med hjälp av statliga Skapande Skola-medel har Kulturskolan breddat verksamheten med avgiftsfria 
aktiviteter i anslutning till skoldagens slut i samverkan med fritidshemmen. Musikverkstad för åk 1-2 har 
utvecklats och upplägget förstärkts genom att tre specialiserade lärarlag, "Kling och Klang", "Strängaspel" och 
"Blåsbus" som undervisar i olika perioder på olika skolor. 2017 utvidgades verksamheten med Musikverkstad 
för åk 3-6 och åk 7-9 samt "Öppen musikverkstad" som riktar sig till nyanlända unga. Detta har utvecklats för 
att nå barn och unga som vanligtvis inte söker sig till Kulturskolan av socioekonomiska skäl.  

Till detta ska läggas den verksamheten som riktar sig mot Klockarskolans musikinriktning där elever gratis får 
musikutbildning i elevens val. En verksamhet som blivit en framgång för alla parter.  
Vidare ges elever i Säter kommun en kompetent musikundervisning inom timplanens ram. 
 
 
Utöver dessa kostnadsfria aktiviteter har man avgiftsbelagd verksamhet. 
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Tjänsteutlåtande 

 

 

SÄTERS KOMMUN 
BARN OCH 

UTBILDNINGSNÄMNDEN 

 

Kulturskolan tar ut följande avgifter: 

Avgift per termin: 
Ämneskurs              700 kr 
Ämneskurs grupp    400 kr 
Syskonavgift            200 kr   Om flera syskon går i Kulturskolan debiteras lägre avgift från syskon nummer 2. 
Biämne                    100 kr   Extra ämne 

Hyra av instrument  200 kr   Vi hyr ut blåsinstrument (ej blockflöjt), stråkinstrument och 
klockspel/bordsxylofon. 

Full avgift debiteras efter 4 lektionstillfällen 
För budgetåret 2017 betaldes det olika avgifter för kulturskolans verksamhet motsvarande 179 tkr. För 
budgetåret 2018 beräknas intäkterna inbringa 180 tkr. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Ulf Månsson 

   

Förvaltningschef    
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SÄTERS KOMMUN KALLELSE 
 Sammanträdesdatum Blad 

Kommunfullmäktige 2018-06-14 27  
   
 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Kf §  Dnr KS2017/0374 
 
Svar på motion om att införa fysisk rörelse i skolan varje dag 
 
Beslut: 
Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige bifalla motionen. 
 
__________ 
 
Ärendebeskrivning 
En motion om att införa fysisk rörelse varje dag i skolan lämnades in till kommun-
fullmäktiges sammanträde 2017-11-30 av Vänsterpartiet. Kommunstyrelsens arbets-
utskott beslutade 2017-12-19 remittera motionen till barn- och utbildningsnämnden 
för yttrande.  
 
Motionärens förslag 
Att rörelse i form av ett till två pass införs varje dag i grundskolan. 
 
Beslutsunderlag: 
Motion från vänsterpartiet om att införa fysisk rörelse i skolan varje dag. 
Yttrande från barn- och utbildningsnämnden 2018-04-18 som föreslår avslag till mot-
ionen. Nämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att lyfta läroplanens text om den 
dagliga rörelsen med rektorerna och därigenom sprida goda exempel samt initiera 
diskussioner på skolenheterna för att inspirera till mer rörelse och god kosthållning. 
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Tjänsteskrivelse 

 

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

 

Datum Diarienummer 
2018-04-25 KS2017/0374 

 

 

Svar på motion om att införa fysisk rörelse i skolan varje dag 
 
Förslag till beslut: 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att avslå 
motionen. 
 
Ärendebeskrivning 
En motion om att införa fysisk rörelse varje dag i skolan lämnades in till kommunfullmäktiges 
sammanträde 2017-11-30 av Vänsterpartiet. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2017-12-19 
remittera motionen till barn- och utbildningsnämnden för yttrande.  
 
Motionärens förslag 
Att rörelse i form av ett till två pass införs varje dag i grundskolan. 
 
Beslutsunderlag: 
Motion från vänsterpartiet om att införa fysisk rörelse i skolan varje dag. 
Yttrande från barn- och utbildningsnämnden 2018-04-18 som föreslår avslag till motionen. 
Nämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att lyfta läroplanens text om den dagliga rörelsen med 
rektorerna och därigenom sprida goda exempel samt initiera diskussioner på skolenheterna för att 
inspirera till mer rörelse och god kosthållning. 
 
 
 
 
 
 
 

Margareta Jakobsson  Malin Karhu Birgersson 
Handläggare  Förvaltningschef 
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SÄTERS KOMMUN 
 
Barn- och utbildningsnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-04-18 
Blad 

8 
 

  

 

  Dnr Bun 2017/0294 

§ 53 
Yttrande över motion om att införa fysisk rörelse varje dag i skola 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att avslå motionen.  

2. Nämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att lyfta läroplanens text om den dag-
liga rörelsen med rektorerna och därigenom sprida goda exempel samt initiera dis-
kussioner på skolenheterna för att inspirera till mer rörelse och god kosthållning.  

Ärendebeskrivnings 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 19 december 2017, att remittera med-
borgarförslag om att införa fysisk rörelse i skolan varje dag.  Svar ska ha inkommit till 
kommunstyrelseförvaltningen senast 2 maj 2018 

Motionärens förslag 

Att rörelse i form av ett till två pass införs varje dag i grundskolan. 

Beslutsunderlag 
Remiss från kommunstyrelsens arbetsutskott den 19 december 2017, § 253 
Utskottet den 4 april 2018, § 28 

__________ 

Delges 
Kommunstyrelsen 
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Grundorganisationen i Säter 

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

sater@vansterpartiet.se 

 

 

 

Motion till Kommunfullmäktige 

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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Tjänsteutlåtande 

 

 

SÄTERS KOMMUN 
BARN OCH 

UTBILDNINGSNÄMNDEN 

Datum Diarienummer 
2018-01-11  
 

Yttrande över remiss av motion att införa fysisk rörelse varje dag i skolan.  

 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår barn och utbildningsnämnden att 
besluta:  

a) Barn- och utbildningsnämnden beslutar att avslå motionen.  
b) Nämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att lyfta läroplanens text om den dagliga 

rörelsen med rektorerna och därigenom sprida goda exempel  
 
Ärendebeskrivning  

Ett medborgarförslag har lämnats av Vänsterpartiet som önskar att Säters kommun ska införa 
fysisk rörelse varje dag i skolan.  

Timplanen: 
Undervisningen i grundskolan styrs av en av staten fastställd timplan. Timplanen innebär att en 
elev har rätt till totalt 6 890 timmar under grundskoletiden. Senaste ändringen av timplanen 
skedde under 2013 då timplanen i matematik utökades med 120 timmar och år 2016 då timplanen 
utökades med 105 timmar, även då i ämnet matematik. I Utbildningsutskottets betänkande 
2016/17:UbU23 skriver man att från 2019 ska ramtimplanen utökas från 500 timmar idrott till 
600 timmar, en ökning med 20% av idrott i skolan. Skolverket har fått i uppdraget att ta fram 
förslag till justerad timplan. I läroplanenen för grundskolan står: Skolan ska sträva efter att erbjuda 
alla elever daglig fysisk aktivitet inom ramen för hela skoldagen. Detta sker idag i skolorna i Säters 
kommun. Exempel är gemensamma promenader, organiserade lekar, rörelseövningar, planerade 
rastaktiviteter, bollspel och naturligtvis idrottslektioner. Samtliga rektorer har meddelat att man 
uppmuntrar fysiska aktiviteter och rörelser som dagliga inslag i undervisningen.  

Barn- och utbildningsnämnden verkar också för att i samband med nybyggnationer av förskolor 
och skolor utforma miljöer som stimulerar till fysisk aktivitet. Utifrån denna bakgrund torde 
remisserna önskemål uppfyllas inom ramtimplanen redan idag men i högre grad från 2019, då 
troligtvis höstterminen. 

Om man skulle utöka ramtimplanen med 20 minuter de dagar man inte har idrott motsvarar det 
en utökning med 1,5 tjänster motsvarande cirka 670 tkr per år för Säters kommun. Till detta ska 
då läggas att vi har ett ansträngt rekryteringsläge. Att omfördela personal torde vara svårt när vi 
har 50 klasser i kommunen som ska utöka sin timplanetid. Viss del av effektivisering kan säkert 
göras men då måste man in i detaljplanering vid varje enhet för att finna dem. 

Skolskjuts: 
Säters kommun har stor andel elever som reser till och från skolan med skolskjuts. Ska timplanen 
utökas med ytterligare tid i ämnet idrott krävs utökad organisation för undervisningen och 
anpassning av skolskjutsarna. Detta bedöms kunna medföra kostnader som i dag inte är 
budgeterade såvida Dalatrafik inte inom befintlig ram kan anpassa busstidtabeller till de nya 
tiderna. Direkt det medför en utökning drabbas Säter av ökade kostnader. För att finna ut detta 
måste Dalatrafik genomföra en utredning på ett genomarbetat planeringsunderlag som bygger på 
nya ramtider för skolan. Skolskjutsarna i Säter är kopplade till Dalatrafiks hela tidtabellsplanering. 
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Tjänsteutlåtande 

 

 

SÄTERS KOMMUN 
BARN OCH 

UTBILDNINGSNÄMNDEN 

Med tanke på utökade kostnader för personal motsvarande 500-670 tkr per år för en utökning av 
timplanen i Säter samtidigt som skolverket fått i uppdrag att utöka ämnet idrott inom timplanen 
så är det inte skäligt att genomföra denna förändring. Idag sker också stimulans av fysisk aktivitet 
på flera skolor i enlighet med gällande läroplan. Frågan behöver lyftas med ledningsgruppen för 
att ta fram fungerande goda exempel samt förbereda för timplaneförändringen 2019. Rörelse är 
viktigt för skolresultaten. Detta är även en fråga att lyfta på möten med vårdnadshavarna. 

 
Bakgrund  
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 19 december 2017, att remittera medborgar-
förslag om att införa fysisk rörelse i skolan varje dag.  Svar ska ha inkommit till 
kommunstyrelseförvaltningen senast 2 maj 2018 

Beslutsunderlag Motion från Vänsterpartiet till kommunfullmäktige den 30 november 2017 
Kommunstyrelsens arbetsutskott den 19 december 2017, § 253, Grundskolans läroplan, 
Utbildningsutskottets betänkande 2016/17:UbU23 
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SÄTERS KOMMUN KALLELSE 
 Sammanträdesdatum Blad 

Kommunfullmäktige 2018-06-14 28  
   
 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Kf §  KS2017/0311 
 
Svar på motion ”Dags att återinföra demokratin i Säters kommun” 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen är besvarad. 
 
__________ 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Tommy Andersson (M), Birgitta Gustafsson (L) och Caroline Willfox (M) föreslår att 
motionen bifalles. 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag att motionen är besvarad. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutat 
att motionen är besvarad 
 
Ärendebeskrivning 
En motion om att återinföra demokratin i Säter lämnades in till kommunfullmäktiges 
sammanträde 2017-09-21 av Moderaterna. 
 
Moderaterna har i sin motion om att återinföra demokratin i Säters kommun beskri-
vit vad de anser som brister i hur kommunikationen sker från majoritetens ordfö-
rande. Motionären föreslår därför att: 

• Kommunen återinför kravet på att ordförande ska hålla saklig presskonferens 
efter nämndsmötena och att detta ska införas i reglementet. 

• Till presskonferensen ska oppositionen inbjudas att deltaga. 
 
Yttrande 
Det finns tre aspekter på kommunal kommunikation: inför beslut, i samband med 
beslut och efter beslut. Det finns två grupper som verkar inom dessa tre aspekter i 
lägre och högre grad: förtroendevalda och övriga politiker samt tjänstepersoner.  
 
Inför beslut finns det anledning att informera om det aktuella ärendet på ett sådant 
sätt så att medborgarna förstår vad det handlar om. Detta för att de ska kunna an-
vända sin demokratiska förmåga till att diskutera och uppge sin åsikt – främst i kon-
takten med sina förtroendevalda. Detta sker och kan ske på olika sätt. Tjänsteperso-
nerna har att skapa underlag för både förtroendevalda och medborgare att förstå och 
kunna ta ställning till, och de förtroendevalda har att föra dialog med medborgarna. 
 
I samband med beslut ska medborgarna meddelas beslutet. Detta sker och kan ske på 
olika sätt. Ordförande i aktuell nämnd representerar nämnden, men alla förtroende-
valda har naturligtvis möjlighet att i olika forum berätta om beslutet utifrån sitt per-
spektiv.  
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SÄTERS KOMMUN KALLELSE 
 Sammanträdesdatum Blad 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Kf §  forts 
 
Vad gäller presskonferenser är det fritt för envar att bjuda in till en egen presskonfe-
rens. Nuvarande förutsättningar för medierna innebär dock att presskonferens inte är 
ett effektivt sätt att kommunicera med medierna. Numer är det viktigare med snabb 
digital kommunikation där medierna efter att ha utvärderat informationen skapar sitt 
material utifrån sina förutsättningar och direkta kontakter. 
 
I kommunens forum/digitalt är målsättningen att berätta om beslutet utifrån de 
grunder som anges i beslut och förarbeten, med ordförande eller ersättare represen-
tant för nämnden. I de fall det finns reservationer är det relevant att ange att det fun-
nits när beslutet kommuniceras till medborgarna. Beslutskommunikationen behöver 
förberedas, och detta görs då utifrån de förarbeten som finns att tillgå i form av ett 
arbetsmaterial. Skulle aktuell nämnd ta ett annat beslut än föreslaget ändras underla-
get så att det överensstämmer med nämndens beslut. 
 
Efter beslut övergår kommunikationen i huvudsak till att handla om genomförandet. 
Då är det i huvudsak tjänstepersonerna som ansvarar för kommunikationen. 
 
. 
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Tjänsteskrivelse 

 

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

Datum Diarienummer 
2018-03-20 KS2017/0311 
 
Angående motion: ”Dags att återinföra demokratin i Säters 
kommun” 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige: 

Att anse motionen besvarad 
 
Ärendebeskrivning 
 
Moderaterna har i sin motion om att återinföra demokratin i Säters kommun beskrivit vad de anser som 
brister i hur kommunikationen sker från majoritetens ordförande. 
 
Motionären föreslår därför att: 

• Kommunen återinför kravet på att ordförande ska hålla saklig presskonferens efter 
nämndsmötena och att detta ska införas i reglementet. 

• Till presskonferensen ska oppositionen inbjudas att deltaga. 
 

Yttrande 
 
Det finns tre aspekter på kommunal kommunikation: inför beslut, i samband med beslut och efter beslut. 
Det finns två grupper som verkar inom dessa tre aspekter i lägre och högre grad: förtroendevalda och 
övriga politiker samt tjänstepersoner. 
 
Inför beslut finns det anledning att informera om det aktuella ärendet på ett sådant sätt så att 
medborgarna förstår vad det handlar om. Detta för att de ska kunna använda sin demokratiska förmåga till 
att diskutera och uppge sin åsikt – främst i kontakten med sina förtroendevalda. Detta sker och kan ske på 
olika sätt. Tjänstepersonerna har att skapa underlag för både förtroendevalda och medborgare att förstå 
och kunna ta ställning till, och de förtroendevalda har att föra dialog med medborgarna. 
 
I samband med beslut ska medborgarna meddelas beslutet. Detta sker och kan ske på olika sätt. 
Ordförande i aktuell nämnd representerar nämnden, men alla förtroendevalda har naturligtvis möjlighet 
att i olika forum berätta om beslutet utifrån sitt perspektiv. 
 
Vad gäller presskonferenser är det fritt för envar att bjuda in till en egen presskonferens. Nuvarande 
förutsättningar för medierna innebär dock att presskonferens inte är ett effektivt sätt att kommunicera 
med medierna. Numer är det viktigare med snabb digital kommunikation där medierna efter att ha 
utvärderat informationen skapar sitt material utifrån sina förutsättningar och direkta kontakter. 
 
I kommunens forum/digitalt är målsättningen att berätta om beslutet utifrån de grunder som anges i 
beslut och förarbeten, med ordförande eller ersättare representant för nämnden. I de fall det finns 
reservationer är det relevant att ange att det funnits när beslutet kommuniceras till medborgarna. 
Beslutskommunikationen behöver förberedas, och detta görs då utifrån de förarbeten som finns att tillgå i 
form av ett arbetsmaterial. Skulle aktuell nämnd ta ett annat beslut än föreslaget ändras underlaget så att 
det överensstämmer med nämndens beslut. 
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Tjänsteskrivelse 

 

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

Efter beslut övergår kommunikationen i huvudsak till att handla om genomförandet. Då är det i huvudsak 
tjänstepersonerna som ansvarar för kommunikationen. 
 
 
  
Marie Palm 
Kommunikationschef 
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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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 Sammanträdesdatum Blad 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Kf §  Dnr KS2018/0034 
 
Svar på motion om ”En översyn och utredning för en bättre personal-
organisation i kommunen” 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att motionen är besvarad 
 
__________ 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Birgitta Gustafsson (L) föreslår att motionen återremitteras p g a GDPR. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer förslaget om återremiss mot om ärendet ska avgöras idag och 
finner att ärendet ska avgöras idag. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Birgitta Gustafsson (L) föreslår att motionen bifalles. 
Arbetsutskottets förslag att motionen är besvarad. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer Birgitta Gustafssons (L) förslag att motionen är bifallen mot ar-
betsutskottets förslag att motionen är besvarad och finner att kommunstyrelsens be-
slutar enligt arbetsutskottets förslag att motionen är besvarad. 
 
 
Ärendebeskrivning 
En motion om en översyn och utredning för en bättre personalorganisation i kom-
munen lämnades in till kommunfullmäktiges sammanträde 2018-02-15 av Libera-
lerna. 
 
Liberalerna har i sin motion ställt ett antal frågor som redovisas nedan. Kommunsty-
relseförvaltningens svar i kursiv stil. Vilken nämnd eller styrelse har det övergripande 
ansvaret för kommunens personalfrågor? Vem har ansvaret av kommunens hela per-
sonalorganisation? Det finns ett personalutskott som är underställd kommunstyrel-
sen, men anställningsärenden, inrättande av nya befattningshavare och tjänster, beslut 
om löner, arbetsmiljöfrågor är delegerat till respektive nämnd eller till någon chefs-
tjänsteman eller -kvinna och detta innebär att det inte finns någon gemensam policy i 
kommunen.  
 
Svar: 
Enligt beslut i Kommunfullmäktige 2012-10-25 är kommunstyrelsen den myndighet som anställer 
samtlig personal. Beslutet är ett resultat av KPMG rapport ”Översyn av kommunchefens roll och 
förvaltningsorganisation” Internt finns även en rapport med förslag till ny organisation OUG, som 
slutrapporterades till personalutskottet 2012-08-30.  
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SÄTERS KOMMUN KALLELSE 
 Sammanträdesdatum Blad 

Kommunfullmäktige 2018-06-14 31  
   
 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Kf §  forts 
 
 
Det innebär att det är en förvaltning i Säters kommun där all personal är anställd. ( Nämnderna 
har ansvaret för verksamheten inom respektive område enligt kommunfullmäktiges reglemente.) De-
legationen i tjänsteorganisationen går från kommunstyrelsen till kommundirektör/förvaltningschef 
vidare till chefer i verksamheten som har det operativa ansvaret. Styrande dokument är reglemente, 
delegationsordning, rekryteringspolicy, lönepolicy, personalpolicy, arbetsmiljöpolicy (inkl riktlinjer 
kring hot och våld, kränkande särbehandling) 
 
Liberalerna har alltid värnat om att kommunen skall ha en bra och god personalpoli-
tik, 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 en-
heter.  
 
Svar: Under 2017 har kostnaderna för sjukfrånvaro minskat. Detta beror på att medarbetare med 
lång sjukfrånvaro kommit åter i arbete samt antalet medarbetare med kort tidsfrånvaro pga. sjuk-
dom minskat. I och med att en anställning gjorts inom HR med direkt syfte att arbeta aktivt med 
arbetsmiljöfrågorna har frågorna sedan början av 2017 haft ett tydligare fokus. Kommunen har en 
arbetsgrupp bestående fackliga företrädare och arbetsgivarrepresentanter som har till uppdrag att se 
över de styrande dokument som finns. Säters kommuns samverkansavtal ligger till grund för att ar-
betsmiljöfrågor ska vara en del av verksamhetsplaneringen 
 
Enligt det centrala samverkansavtal som tecknats mellan SKL och de fackliga parterna är tidigare 
skyddskommittéer nu mer en del av samverkansorganisationen. Verksamheterna måste ständigt 
utvecklas, det kommer nya lagkrav, medborgarna får förändrade behov och den demografiska kur-
van förändras. I det ledarprogram som kommunens chefer genomgått har arbetet varit tydligt att öka 
dialogen på arbetsplatserna. I SKL´s redogörelse kring det nya samverkansavtal som tecknats mel-
lan centrala parter trycker både fackliga organisationer och SKL på att det är dialog på arbetsplat-
sen och att arbetsmiljöarbetet bedrivs så långt ut i verksamheten som möjligt som avgör hur männi-
skor trivs och upplever sin arbetssituation. 
 
Ett exempel är bl.a. den centralisering som skedde med lönehanteringen som genom-
fördes för något år sedan och som Liberalerna var emot och som fortfarande icke 
fungerat tillfredsställande. 
 
Svar: 
Verksamhetsövergången gällande löneadministration gjordes i april 2016. Beslutet togs i KF 2015-
11-30 § 211. Beslutet togs efter omröstning med 27 ja- mot 3 nej-röster. Kommunfullmäktige be-
slutade enligt kommunstyrelsens förslag att samverka med Falu kommun gällande lön- och perso-
naladministration. Både Falu och Säters kommuner hade vid det tillfället ett avtal med Aditro som 
löpte ut och skulle upphandlas enligt LOU. Upphandlingen medförde att det blev ett systembyte som 
gjordes 1 jan 2017.  
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SÄTERS KOMMUN KALLELSE 
 Sammanträdesdatum Blad 

Kommunfullmäktige 2018-06-14 32  
   
 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Kf §  forts 
 
Byte av Lön/PA system är ett mycket stort arbete, i detta byte har huvuddelen av arbetet legat på 
Falu kommun vilket medfört att personalen i Falu kommun haft mycket hög arbetsbelastning. Den 
ökade arbetsbelastningen har inte påverkat Säters personal på samma vis. 
 
Utöver detta tillkommer nya tjänster och nyanställningar där många frågar sig om 
tjänsten/tjänsterna verkligen behövs. 
 
Svar: 
För att följa samhällsutvecklingen och medborgarnas behov så måste en organisation anpassas hela 
tiden. För Säter har detta gjorts i samband med pensionsavgångar så att det i minsta möjliga mån 
påverkat redan anställd personal. Då inget exempel ges på vilka tjänster som åsyftas kan inte frå-
gan besvarar med specifikt. Det pågår en ständig process för att anpassa och hantera bemanning och 
verksamhet på bästa sätt. 
 
För Liberalerna har det varit viktigt att skapa inspirerande arbetsplatser där de an-
ställda skall trivas och kan utvecklas och med anledning därav hemställer Liberalerna 
att kommunfullmäktige tillsätter en utredning som får i uppdrag att kartlägga nuva-
rande organisation och därefter kommer med förslag på en personalorganisation som 
omfattar alla anställda och förvaltningar 
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Tjänsteutlåtande 

 

Datum Diarienummer 
2018-04-06 Dnr 2018/0034 
 

Motion från Liberalerna om ”En översyn och utredning för en bättre 
personalorganisation i kommunen”  

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att motionen är 
besvarad 

Ärendebeskrivning 
Liberalerna har i sin motion ställt ett antal frågor som redovisas nedan. Kommunstyrelseförvaltningens svar i 
kursiv stil. 
 
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 gemensam policy i kommunen. 

 
Svar:  

Enligt beslut i Kommunfullmäktige 2012-10-25 är kommunstyrelsen den myndighet som anställer samtlig 

personal. Beslutet är ett resultat av KPMG rapport ”Översyn av kommunchefens roll och 

förvaltningsorganisation” Internt finns även en rapport med förslag till ny organisation 

OUG, som slutrapporterades till personalutskottet 2012-08-30. 

Det innebär att det är en förvaltning i Säters kommun där all personal är anställd. ( Nämnderna har 

ansvaret för verksamheten inom respektive område enligt kommunfullmäktiges reglemente.)  

Delegationen i tjänsteorganisationen går från kommunstyrelsen till kommundirektör/förvaltningschef 

vidare till chefer i verksamheten som har det operativa ansvaret. 

Styrande dokument är reglemente, delegationsordning, rekryteringspolicy, lönepolicy, personalpolicy, 

arbetsmiljöpolicy (inkl riktlinjer kring hot och våld, kränkande särbehandling) 

 
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.  
 

Svar: Under 2017 har kostnaderna för sjukfrånvaro minskat. Detta beror på att medarbetare med lång 

sjukfrånvaro kommit åter i arbete samt antalet medarbetare med kort tidsfrånvaro pga. sjukdom minskat. 

I och med att en anställning gjorts inom HR med direkt syfte att arbeta aktivt med arbetsmiljöfrågorna 

har frågorna sedan början av 2017 haft ett tydligare fokus. Kommunen har en arbetsgrupp bestående av 

fackliga företrädare och arbetsgivarrepresentanter som har till uppdrag att se över de styrande dokument 

som finns. Säters kommuns samverkansavtal ligger till grund för att arbetsmiljöfrågor ska vara en del av 

verksamhetsplaneringen. Enligt det centrala samverkansavtal som tecknats mellan SKL och de fackliga 

parterna är tidigare skyddskommittéer nu mer en del av samverkansorganisationen. 

Verksamheterna måste ständigt utvecklas, det kommer nya lagkrav, medborgarna får förändrade behov 

och den demografiska kurvan förändras. I det ledarprogram som kommunens chefer genomgått har 

arbetet varit tydligt att öka dialogen på arbetsplatserna. I SKL´s redogörelse kring det nya 

samverkansavtal som tecknats mellan centrala parter trycker både fackliga organisationer och SKL på 

att det är dialog på arbetsplatsen och att arbetsmiljöarbetet bedrivs så långt ut i verksamheten som 

möjligt som avgör hur människor trivs och upplever sin arbetssituation. 
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Tjänsteutlåtande 

 

 
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.   
 
Svar: 

Verksamhetsövergången gällande löneadministration gjordes i april 2016. Beslutet togs i KF 2015-11-30 

§ 211. Beslutet togs efter omröstning med 27 ja- mot 3 nej-röster. Kommunfullmäktige 

beslutade enligt kommunstyrelsens förslag att samverka med Falu kommun gällande 

lön- och personaladministration. 

Både Falu och Säters kommuner hade vid det tillfället ett avtal med Aditro som löpte ut och skulle 

upphandlas enligt LOU. Upphandlingen medförde att det blev ett systembyte som gjordes 1 jan 2017. 

Byte av Lön/PA system är ett mycket stort arbete, i detta byte har huvuddelen av arbetet legat på Falu 

kommun vilket medfört att personalen i Falu kommun haft mycket hög arbetsbelastning. Den ökade 

arbetsbelastningen har inte påverkat Säters personal på samma vis. 

 
Utöver detta tillkommer nya tjänster och nyanställningar där många frågar sig om tjänsten/tjänsterna 
verkligen behövs. 

 
Svar: 

 För att följa samhällsutvecklingen och medborgarnas behov så måste en organisation anpassas hela 

tiden. För Säter har detta gjorts i samband med pensionsavgångar så att det i minsta möjliga mån 

påverkat redan anställd personal. Då inget exempel ges på vilka tjänster som åsyftas kan inte frågan 

besvarar med specifikt. 

Det pågår en ständig process för att anpassa och hantera bemanning och verksamhet på bästa sätt. 

 
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  
organisation och därefter kommer med förslag på en personalorganisation som omfattar alla anställda och 
förvaltningar.  
 
 
 
   

Malin Karhu-Birgersson Förvaltningschef/ 

Personalchef 

 Pär Jerfström Kommundirektör 
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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 
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 Sammanträdesdatum Blad 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Kf § 
 
Nya motioner 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Kf §  Dnr KS2018/0168 
 
Taxa för brandskyddskontroll och sotning/rengöring i Säters kom-
mun 
 
Beslut: 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta fastställa taxa för brand-
skyddskontroll och sotning/rengöring i Säters kommun. 
 
__________ 
 
Ärendebeskrivning 
Medlemskommunerna i Räddningstjänsten Dala Mitt (RDM) samt Ludvika kommun 
bör uppdatera och likrikta sina taxemodeller samt besluta om gemensam prissättning 
för sotning och brandskyddskontroll (BSK). 
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Tjänsteskrivelse 

 

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

 

Datum Diarienummer 
2018-05-07 KS2018/0168 

 

 

Taxa för brandskyddskontroll och sotning/rengöring i Säters kommun 

 
Förslag till beslut: 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige beslutar 
fastställa taxa för brandskyddskontroll och sotning/rengöring i Säters kommun. 
 
Ärendebeskrivning 
Medlemskommunerna i Räddningstjänsten Dala Mitt (RDM) samt Ludvika kommun bör 
uppdatera och likrikta sina taxemodeller samt besluta om gemensam prissättning för sotning och 
brandskyddskontroll (BSK). 
 
 
 
 
 
 
Malin Karhu Birgersson    
Förvaltningschef   
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Kommunfullmäktige 2018-06-14 35  
   
 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Kf §  Dnr KS2018/0184 
 
Likvidation av kommunalförbundet Region Dalarna 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta: 

1. Godkänner att verksamheten i kommunalförbundet Region Dalarna upphör 
per 2018-12-31 och att kommunalförbundet Region Dalarna avvecklas ge-
nom likvidation. 

2. Godkänner att kommunalförbundet Region Dalarnas egna kapital, tillgångar, 
skulder och åtaganden per 31/12 2018 ska återföras till Region Dalarnas 
medlemmar i enlighet med huvudprincipen i förbundsordningen, varvid re-
spektive kommuns andel utskiftas enligt fördelningen av 2018 års medlems-
avgifter. 

 
__________ 
 
Ärendebeskrivning 
Region Dalarnas direktion önskar senast den 30 juni 2018 svar på följande frågor: 

• Godkänner kommunen/landstinget att verksamheten i kommunalförbundet 
Region Dalarna upphör per 2018-12-31 och att kommunalförbundet Region 
Dalarna avvecklas genom likvidation? 

• Godkänner kommunen/landstinget att kommunalförbundet Region Dalarnas 
egna kapital, tillgångar, skulder och åtaganden per 31/12 2018 ska återföras 
till Region Dalarnas medlemmar i enlighet med huvudprincipen i förbunds-
ordningen, varvid respektive kommuns andel utskiftas enligt fördelningen av 
2018 års medlemsavgifter? 

 
Regeringskansliet har i departementsskrivelse 2017/04491SFÖ (ds 2017:61) föreslagit 
att Landstinget Dalarna tillåts bilda region 2019-01-01. Regeringen lämnar en propo-
sition till riksdagen i mitten av mars, om regionbildning 2019. Riskdagen beslutar se-
nare under våren om att regionbildning ska genomföras i Dalarna och övriga återstå-
ende län. Detta medför att verksamheten i dagens kommunalförbund Region Da-
larna, organisationsnummer 222000-1446, ska upphöra den 31 december 2018 och 
att kommunalförbundet Region Dalarna ska likvideras. 
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Tjänsteskrivelse 

 

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

 

Datum Diarienummer 
2018-05-07 KS2018/0184 

 

 

Likvidation av kommunalförbundet Region Dalarna 

 
Förslag till beslut: 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta: 

1. Godkänner att verksamheten i kommunalförbundet Region Dalarna upphör per 2018-12-
31 och att kommunalförbundet Region Dalarna avvecklas genom likvidation. 

2. Godkänner att kommunalförbundet Region Dalarnas egna kapital, tillgångar, skulder och 
åtaganden per 31/12 2018 ska återföras till Region Dalarnas medlemmar i enlighet med 
huvudprincipen i förbundsordningen, varvid respektive kommuns andel utskiftas enligt 
fördelningen av 2018 års medlemsavgifter. 

 
Ärendebeskrivning 
Region Dalarnas direktion önskar senast den 30 juni 2018 svar på följande frågor: 

• Godkänner kommunen/landstinget att verksamheten i kommunalförbundet Region 
Dalarna upphör per 2018-12-31 och att kommunalförbundet Region Dalarna avvecklas 
genom likvidation? 

• Godkänner kommunen/landstinget att kommunalförbundet Region Dalarnas egna 
kapital, tillgångar, skulder och åtaganden per 31/12 2018 ska återföras till Region 
Dalarnas medlemmar i enlighet med huvudprincipen i förbundsordningen, varvid 
respektive kommuns andel utskiftas enligt fördelningen av 2018 års medlemsavgifter? 

 
Regeringskansliet har i departementsskrivelse 2017/04491SFÖ (ds 2017:61) föreslagit att 
Landstinget Dalarna tillåts bilda region 2019-01-01. Regeringen lämnar en proposition till 
riksdagen i mitten av mars, om regionbildning 2019. Riskdagen beslutar senare under våren om 
att regionbildning ska genomföras i Dalarna och övriga återstående län. Detta medför att 
verksamheten i dagens kommunalförbund Region Dalarna, organisationsnummer 222000-1446, 
ska upphöra den 31 december 2018 och att kommunalförbundet Region Dalarna ska likvideras. 
 
 
 
 

Pär Jerfström    
Kommundirektör   
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Från: Magnus Höög <Magnus.Hoog@regiondalarna.se> 
Skickat: den 2 maj 2018 16:14 
Till: servicecenter@avesta.se; 'kommun@hedemora.se'; Säters Kommun - 

Kommun; kontaktcenter@falun.se; 'kommun@borlange.se'; 'registrator 
(registrator@gagnef.se)'; kommun@rattvik.se; kommun@leksand.se; MK 
Funk Mora Kommun; OK Funk Post Till kommunen; kommun@alvdalen.se; 
'kommun@malung-salen.se'; vansbro.kommun@vansbro.se; info@ludvika.se; 
Kommun; 'landstinget.dalarna@ltdalarna.se' 

Kopia: diariet 
Ämne: Medlemsremiss: Likvidation av kommunalförbundet Region Dalarna 
Bifogade filer: 0795_001.pdf 
 
Region Dalarnas direktion önskar senast den 30 juni 2018 svar på följande frågor: 

 Godkänner kommunen/landstinget att verksamheten i kommunalförbundet Region Dalarna 
upphör per 2018-12-31 och att kommunalförbundet Region Dalarna avvecklas genom 
likvidation? 

 Godkänner kommunen/landstinget att kommunalförbundet Region Dalarnas egna kapital, 
tillgångar, skulder och åtaganden per 31/12 2018 ska återföras till Region Dalarnas 
medlemmar i enlighet med huvudprincipen i förbundsordningen, varvid respektive kommuns 
andel utskiftas enligt fördelningen av 2018 års medlemsavgifter? 

 

Svar lämnas till diariet@regiondalarna.se 

Se bifogat dokument för ytterligare information. 
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SÄTERS KOMMUN KALLELSE 
 Sammanträdesdatum Blad 

Kommunfullmäktige 2018-06-14 36  
   
 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Kf § Dnr KS2018/0025 
 
Redovisning av partistöd 2017 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta godkänna redovisning av par-
tistöd 2017. 
 
___________ 
 
Bakgrund och ärendebeskrivning  
Det kommunala partistödet regleras i Kommunallagen 2 kap §§ 9 – 12.  
Kommunfullmäktige har 2014-05-26 antagit kompletterande regler för partistödet i 
Säters kommun.  
 
Kommuner och landsting får ge ekonomiskt bidrag och annat stöd till politiska par-
tier för att stärka deras ställning i den kommunala demokratin (partistöd). Stödet ges 
till de partier som finns representerade i fullmäktige, och kommunen kan genom be-
slut besluta att mandat som inte är besatta av vald kandidat (tomma stolar) inte ska 
beaktas vid utbetalning av stöd.  
 
Fullmäktige ska besluta att en mottagare av partistöd årligen ska lämna en skriftlig 
redovisning som visar att partistödet har använts för det ändamål som anges i 9 § 
första stycket. Redovisningen ska avse perioden 1 januari-31 december och ges in till 
fullmäktige senast sex månader efter redovisningsperiodens utgång.  
Kommunstyrelsen beslutade 2016-09-27 att uppdra till förvaltningen att ta fram en 
blankett för redovisning av partistöd. 
 
En av mottagaren utsedd särskild granskare ska granska om redovisningen ger en 
rättvisande bild av hur mottagaren har använt partistödet. Granskarens rapport över 
granskningen ska bifogas redovisningen. Fullmäktige får besluta att stöd inte ska be-
talas till parti som inte lämnar redovisning och granskningsrapport enligt första och 
andra styckena.  
 
Bestämmelserna har ändrats genom ny lag som trädde i kraft 2014-01-01 för att för-
tydliga att det är det lokala politiska arbetet som ska understödjas.  
 
I Säters kommun består partistödet av ett grundstöd per parti och ett mandatstöd per 
varje mandat som respektive parti har i kommunfullmäktige. Mandatstöd utgår end-
ast för de mandat som är besatta. Partistöd utgår under 3 månader efter det att repre-
sentationen upphört.  
 
Partistöd betalas ut årligen i förskott under mars månad efter beslut av fullmäktige. 
Har redovisning och granskningsrapport inte lämnats in till kommunstyrelsen inom 
föreskriven tid utbetalas inget stöd för nästkommande år.  
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SÄTERS KOMMUN KALLELSE 
 Sammanträdesdatum Blad 

Kommunfullmäktige 2018-06-14 37  
   
 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Kf §   forts 
 
Centerpartiet  
Partistöd: 58 152 kronor  
Centerpartiet har inkommit med redovisning partistöd 2017 och granskningsrapport. 
Centerpartiet redovisar kostnader som överstiger utbetalt partistöd.  
 
Vänsterpartiet  
Partistöd: 27 192 kronor  
Vänsterpartiet har inkommit med redovisning och granskningsrapport av partistöd 
2017 
Vänsterpartiet redovisar kostnader som överstiger utbetalt partistöd 
 
Sverigedemokraterna  
Partistöd: 34 932 kronor  
Sverigedemokraterna har inlämnat redovisning för parti och mandatstöd 2017  
 
Socialdemokraterna  
Partistöd: 120 072 kronor  
Socialdemokraterna har inkommit med redovisning och granskningsrapport av parti-
stöd 2017 
Socialdemokraterna redovisar kostnader som överstiger utbetalt partistöd 
 
Miljöpartiet  
Partistöd: 19 452 kronor  
Miljöpartiet har inkommit med redovisning och granskningsrapport av partistöd 
2017 
Miljöpartiet redovisar kostnader för 19 560 kr  
 
Kristdemokraterna  
Partistöd: 19 452 kronor  
Kristdemokraterna har inkommit med redovisning och granskningsrapport av parti-
stöd 2017.. Kristdemokraterna redovisar kostnader som uppgår till utbetalt partistöd.  
 
Moderaterna  
Partistöd: 50 412 kronor 
Moderaterna har inkommit med redovisning och granskningsrapport av partistöd 
2017. 
Moderaterna redovisar kostnader för 47 237 kronor 
 
Liberalerna Partistöd: 27 192 kronor 
Liberalerna har inkommit med redovisning och granskningsrapport av partistöd 
2017. 
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Tjänsteutlåtande 

 

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

 

SÄTERS KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

Datum Diarienummer 
2017-05-02 Dnr KS2018/0025 

 

Redovisning av partistöd 2017 
 
Förslag till beslut  
Att godkänna redovisningen 
 
 
 
Bakgrund och ärendebeskrivning  
Det kommunala partistödet regleras i Kommunallagen 2 kap §§ 9 – 12.  
Kommunfullmäktige har 2014-05-26 antagit kompletterande regler för partistödet i Säters kommun.  
 
Kommuner och landsting får ge ekonomiskt bidrag och annat stöd till politiska partier för att stärka deras 
ställning i den kommunala demokratin (partistöd). Stödet ges till de partier som finns representerade i 
fullmäktige, och kommunen kan genom beslut besluta att mandat som inte är besatta av vald kandidat 
(tomma stolar) inte ska beaktas vid utbetalning av stöd.  
 
 
Fullmäktige ska besluta att en mottagare av partistöd årligen ska lämna en skriftlig redovisning som visar 
att partistödet har använts för det ändamål som anges i 9 § första stycket. Redovisningen ska avse 
perioden 1 januari-31 december och ges in till fullmäktige senast sex månader efter redovisningsperiodens 
utgång.  
Kommunstyrelsen beslutade 2016-09-27 att uppdra till förvaltningen att ta fram en blankett för 
redovisning av partistöd. 
 
 
En av mottagaren utsedd särskild granskare ska granska om redovisningen ger en rättvisande bild av hur 
mottagaren har använt partistödet. Granskarens rapport över granskningen ska bifogas redovisningen. 
Fullmäktige får besluta att stöd inte ska betalas till parti som inte lämnar redovisning och 
granskningsrapport enligt första och andra styckena.  
 
Bestämmelserna har ändrats genom ny lag som trädde i kraft 2014-01-01 för att förtydliga att det är det 
lokala politiska arbetet som ska understödjas.  
 
I Säters kommun består partistödet av ett grundstöd per parti och ett mandatstöd per varje mandat som 
respektive parti har i kommunfullmäktige. Mandatstöd utgår endast för de mandat som är besatta. 
Partistöd utgår under 3 månader efter det att representationen upphört.  
 
Partistöd betalas ut årligen i förskott under mars månad efter beslut av fullmäktige. Har redovisning och 
granskningsrapport inte lämnats in till kommunstyrelsen inom föreskriven tid utbetalas inget stöd för 
nästkommande år.  
 
 
Centerpartiet  
Partistöd: 58 152 kronor     
Centerpartiet har inkommit med redovisning partistöd 2017 och granskningsrapport. 
Centerpartiet redovisar kostnader som överstiger utbetalt partistöd.  

197



 

Tjänsteutlåtande 

 

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

 

SÄTERS KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

 
Vänsterpartiet  
Partistöd: 27 192 kronor      
Vänsterpartiet har inkommit med redovisning och granskningsrapport av partistöd 2017 
Vänsterpartiet redovisar kostnader som överstiger utbetalt partistöd 
 
  
Sverigedemokraterna  
Partistöd: 34 932 kronor     
Sverigedemokraterna har inlämnat redovisning för parti och mandatstöd 2017  
 
Socialdemokraterna  
Partistöd: 120 072 kronor      
Socialdemokraterna har inkommit med redovisning och granskningsrapport av partistöd 2017 
Socialdemokraterna redovisar kostnader som överstiger utbetalt partistöd 
 
 
Miljöpartiet  
Partistöd: 19 452 kronor     
Miljöpartiet har inkommit med redovisning och granskningsrapport av partistöd 2017 
Miljöpartiet redovisar kostnader för 19 560 kr  
 
 
Kristdemokraterna  
Partistöd: 19 452 kronor      
Kristdemokraterna har inkommit med redovisning och granskningsrapport av partistöd 2017.. 
Kristdemokraterna redovisar kostnader som uppgår till utbetalt partistöd.  
 
Moderaterna  
Partistöd: 50 412 kronor     
Moderaterna har inkommit med redovisning och granskningsrapport av partistöd 2017. 
Moderaterna redovisar kostnader för 47 237 kronor 
 
Liberalerna Partistöd: 27 192 kronor                                        
Liberalerna har inkommit med redovisning och granskningsrapport av partistöd 2017..  
 

 
 
 

   
Malin Karhu-Birgersson    
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SÄTERS KOMMUN KALLELSE 
 Sammanträdesdatum Blad 

Kommunfullmäktige 2018-06-14 38  
   
 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

  
 
 
Interpellationer/frågor 
 
Interpellation till ordförande i barn- och utbildningsnämnden. 
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Post: Bergbacken 1, 78332 Säter  
 
caroline@moderaterna.se | www.moderaterna.se 

Kommunkansliet  
Rådhuset 
783 30  SÄTER 

 

Säter den 28 maj 2018 

 

 

Interpellation till Barn och utbildningsnämndens (BUN) ordförande 

 

En ny skolhusplan är beslutad i BUN. Då den inte kommer upp till KF för 
beslut, trots att den är nämndsövergripande, vill vi att BUNs ordförande 
kommer till KF och berättar vad den innebär för lokaliseringen av skolor och 
förskolor samt hur den pedagogiska inriktning ska utformas i dem.  

 

Tommy Andersson 

Moderaterna Säter 
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SÄTERS KOMMUN KALLELSE 
Sammanträdesdatum Blad 

Kommunfullmäktige 2018-06-14 39 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

Kf  § 

Valärenden 

1. Fyllnadsval av ledamot efter Angelica Beyer (S) i barn- och 
utbildningsnämn-den

2. Övriga valärende

Beslutsärenden för kommunfullmäktige;
Angelica Beyer (S) har avsagt sig uppdraget som ledamot i 
kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktige har att besluta om att godkänna avsägelsen.
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SÄTERS KOMMUN KALLELSE 
 Sammanträdesdatum Blad 

Kommunfullmäktige 2018-06-14 40  
   
 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

Kf  § 
 
Rapporter 
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SÄTERS KOMMUN KALLELSE 
 Sammanträdesdatum Blad 

Kommunfullmäktige 2018-06-14 41  
   
 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

Kf  § 
 
Delgivningar 
 
Budgetuppföljning per 2018-04-30 
 
Protokoll från sammanträde med kommunstyrelsen, 2018-05-22 
 

KS2017/0349 Beslut från samhällsbyggnadsnämnden att bifalla medborgarförslag om Konsthjulet. 
 
 
 

204


	Föredragningslista
	1) Månadens blombukett
	2) Uppvaktningar
	3) Svar på medborgarförslag om en lekpark i Österby
	Bilagor-förslag Österby

	4) Svar på medborgarförslag om att införa idrott i skolan varje dag
	Bilagor-förslag idrott

	5) Nytt medborgarförslag om en lekplats på Skönviksstrand
	Bilagor-lekpark Skönvik

	6) Nytt medborgarförslag om att införa flera hållplatser på Dalatrafiks linje 131
	Bilagor-förslag hållplatser

	7) Nya medborgarförslag
	8) Information från revisionen
	9) Revidering av styrdokument för ekonomisk redovisning
	Bilagor-styrdokument ekonomisk redovisning

	10) Förslag till budget 2019 och plan för 2020-2021
	Bilagor-Budget 2019-2021

	11) Bemyndigande för kommunstyrelsen att omsätta och uppta lån
	Bilagor-bemyndigande lån Ks

	12) Årsredovisning Region Dalarna
	Bilagor-årsredovisning RD

	13) Årsredovisning 2017 för Södra Dalarnas Samordningsförbund
	Bilagor-årsredovisning SDSF

	14) Årsredovisning 2017 för Språktolknämnden
	15) Uppdrag utanför dagens ansvar för den gemensamma nämnden för upphandlingssamverkan
	Bilagor-GNU

	16) Bostadsplan 2018-2022 för Säters kommun
	Bilagor-Bostadsplan

	17) Svar på motion om motprestation vid försörjningsstöd
	Bilagor-motion försörjningsstöd

	18) Svar på motion om alkoholfria arenor
	Bilagor-motion alkoholfria arenor

	19) Svar på motion om införande av avgiftsfri Kulturskola
	Bilagor-motion kulturskolan

	20) Svar på motion om att införa fysisk rörelse i skolan varje dag
	Bilagor-motion fysisk rörelse

	21) Svar på motion ”Dags att återinföra demokratin i Säters kommun”
	Bilagor-motion demokratin

	22) Svar på motion om ”En översyn och utredning för en bättre personalorganisation i kommunen”
	Bilagor-motion personalorganisation

	23) Nya motioner
	24) Taxa för brandskyddskontroll och sotning/rengöring i Säters kommun
	Bilagor-taxa brandskydd o sotning

	25) Likvidation av kommunalförbundet Region Dalarna
	Bilagor-likvidation RD

	26) Redovisning av partistöd 2017
	Bilagor-redovisning partistöd

	27) Interpellationer/frågor
	Bilaga-interpellation

	28) Valärenden
	Bilaga-avsägelse

	29) Rapporter
	30) Delgivningar



