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SÄTERS KOMMUN KALLELSE 
Sammanträdesdatum Blad 

Kommunfullmäktige 2018-09-20 2 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

Kf  § Dnr KS 2018/0022 

Månadens blombukett 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktiges ordförande Maud Jones Jans delar ut september månads blom-
bukett. 
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SÄTERS KOMMUN KALLELSE 
Sammanträdesdatum Blad 

Kommunfullmäktige 2018-09-20 3 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

Kf § Dnr KS2018/0255 

Nytt medborgarförslag om nät och rovfågelsattrapper vid Ljustern-
badet 

Ärendebeskrivning: 
Ett medborgarförslag om nät och rovfågelsattrapper vid Ljusternbadet lämnas in till 
kommunfullmäktiges sammanträde 2018-09-20 av Krister Björklund Säter. 

Medborgarnas förslag: 
”Ta bort det hemska nätet som avgränsar Ljusternbadet mot vattnet och ge platsen 
ett välkomnande utseende. Tillsätt rovfågelattrapper så badgästerna slipper fågelski-
ten” 

3



4



SÄTERS KOMMUN KALLELSE 
 Sammanträdesdatum Blad 

Kommunfullmäktige 2018-09-20 4  
   
 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

Kf  §  
 
Nya motioner/medborgarförslag 
 
Ärendebeskrivning 
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SÄTERS KOMMUN KALLELSE 
 Sammanträdesdatum Blad 

Kommunfullmäktige 2018-09-20 5  
   
 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Kf  § 
 
Information från revisionen 
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SÄTERS KOMMUN KALLELSE 
 Sammanträdesdatum Blad 

Kommunfullmäktige 2018-09-20 6  
   
 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

Kf § Dnr KS2018/0057 

Sanering grunder Åsen 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att: 
• genomföra sanering av berört område på Åsen. Arbetet kan ske i två etapper för 

att säkra avsättning av berörda massor. 
• delegera till Kommunstyrelsen att besluta om inriktning och genomförandeform. 

 
______ 
 
 
Bakgrund och ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen beslutade i 101 §, 2018-05-22, att uppdra till kommundirektören 
att tillsammans med Säterbostäder AB ta fram förslag på åtgärder, med utredningen 
som bakgrund, i syfte att iordningsställa byggbar mark och påvisa ekonomiska möj-
ligheter att ta tillvara restprodukter. 
 
En utredning har arbetats fram i samarbete med Säterbostäder. 
Beräkningar finns för kostnadspåverkan på bolaget respektive på kommunen baserat 
på utförandeform som används. Siffrorna baseras på antagna mängder kopplat till 
projekt Återvinningscentral. Detta är i nuläget uppskattade värden baserat på tidig 
planering. 
 
Marken ägs idag av Säterbostäder. 
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Tjänsteskrivelse 

 

 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 DNR 
2018-08-08 
 

KS2018/0057 

Sanering grunder Åsen 
 
Förslag till Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige besluta att 

- genomföra sanering av berört område på Åsen. Arbetet kan ske i två etapper för att säkra 
avsättning av berörda massor. 

- delegera till Kommunstyrelsen att besluta om inriktning och genomförandeform 

Bakgrund och ärendebeskrivning 
På Kommunstyrelsen 2018-05-22 Ks § 101 beslutades: 
Kommunstyrelsen beslutar uppdra till kommundirektören att tillsammans med Säterbostäder 
AB ta fram förslag på åtgärder, med utredningen som bakgrund, i syfte att 
iordningsställa byggbar mark och påvisa ekonomiska möjligheter att ta tillvara restprodukter. 
 
En utredning har arbetats fram i samarbete med Säterbostäder 
Beräkningar finns för kostnadspåverkan på bolaget respektive på kommunen baserat på 
utförandeform som används (se Utredning Sanering grunder Åsen). Siffrorna baseras på antagna 
mängder kopplat till projekt Återvinningscentral. Detta är i nuläget uppskattade värden baserat på tidig 
planering. 
 
Marken ägs idag av Säterbostäder. 
 
Bilaga 
Utredning Sanering grunder Åsen 
 
 
Andréas Mossberg    Pär Jerfström 
Samhällsbyggnadschef  Kommundirektör 
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Utredning sanering Åsen

Beslut: 
Kommunstyrelsen beslutar uppdra till kommundirektören att 

tillsammans med Säterbostäder AB ta fram förslag på åtgärder, med 
utredningen som bakgrund, i syfte att iordningsställa byggbar mark 

och påvisa ekonomiska möjligheter att ta tillvara restprodukter 

Vision 
-Säter kommun präglas av framtidstro

-I Säter känner medborgarna trygghet och 
livskvalitet

-Säter har 2030 12 000 invånare
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Tidslinje

• KS 2018-09-04
• KF 2018-09-20
• Upphandling start okt 2018
• Byggbar mark juni 2019
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• Mängd massor ca 8 000 ton betong och 2 000 ton osorterat rivningsavfall 
(bedömt).

• Komplett sanering (bortforsling och omhändertagande) av alla rivningsmassor.
• Återställande till byggbar mark.
• Reducera behovet av jungfruliga råvaror.

Från rapport: 
-RGS utförandeförslag sanering kv. Åkaren 6
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Från rapport: 
-RGS utförandeförslag sanering kv. Åkaren 6

Sett till planering av ÅVC projekt (tidig planering/ej 
projekterat) så antas ca 7500 kvm behöva hårdgöras

samt en mängd fyllnadsmassor beräknas behövas
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Från rapport: 
-RGS utförandeförslag sanering kv. Åkaren 6

Sett till planering av ÅVC projekt (ej projekterat) så 
antas ca 7500 kvm behöva hårdgöras samt en mängd 
fyllnadsmassor att behövas  4,5/2-2,7/2=0,9 Mkr 
billigare att använda hårdgöring av betong. Dock kan 

det finnas etableringskostnader som påverkar.
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Nuläge

Område 1 Område 2LSS

Område 1 
2800 kvm byggrätt

Ca 3,6 grunder återstår
LSS har använt del av byggrätt

Potential ca 25-30 lgh

Område 2 
2000 kvm byggrätt
4 grunder återstår

Potential ca 16-24 lgh

3. Sanering av 
området

5.1 miljoner inkl. 
krossning & frakt

2. Deponi av massor
8,2 miljoner

1. Massor får ligga 
kvar
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Utredning alternativ 3
-potentiella scenarios

Sanering område 1
7500 kvm hårdgöring

2000 kvm byggrätt

Sanering hela området
5.1 miljoner inkl. krossning 

& frakt

Förädling av material för 
15000 kvm  2,7 miljoner 

(belastar projekt ÅVC)

Inköp av material maximalt 1,8 
miljoner (differens mellan asfalt & 
förädling krossad betong (belastar 

projekt ÅVC))

Hårdgöring asfalt kostnad 
15000 kvm * 300 kr/kvm

Värdering mark 2,2 miljoner

Extern byggherre  1,1 
negativt netto

Bygga egen regi  kostnad för 
detaljplanelagd byggbar mark = 

3,3 miljoner

Sanering område 1
2,55 miljoner inkl. krossning & frakt

Inköp av material maximalt 900 tkr 
(differens mellan asfalt & förädling 
krossad betong) (belastar projekt 

ÅVC))

Värdering mark 1.1 miljon

Extern byggherre  650 Tkr 
negativt netto

Bygga egen regi  kostnad för 
detaljplanelagd byggbar mark = 

1,65 miljoner

Område 2 kvarvarande 
massor + byggrätt

Sanering område 1 & 2
15000 kvm hårdgöring

4000 kvm byggrätt

Förädling av material för 7500 kvm 
 1,35 miljoner (belastar projekt 

ÅVC)
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Ekonomi - förklaringsmodell

Säterbostäder 
hela området

SBN ÅVC + 
andra potentiella 

projekt hela 
Ram projekt 8 

miljoner

Säterbostäder 
halva

SBN ÅVC halva
Ram projekt 8 

miljoner
Kommentarer

Kostnad för 
sanering frakt & 

kross
5,1 miljoner 0 2,55 miljoner 0

4,5 miljoner 
hårdgöring kräver 
flera samverkande 

projekt

Förädling av 
material 

(asfaltsliknande
yta)

2,7 miljoner 1,35 miljoner

Differens inköp av 
material -1,8 miljoner 1,8 miljoner -0,9 miljoner 900 tkr

Netto egen regi 3,3 miljoner 4,5 miljoner 1,65 miljoner 2,25 miljoner

Försäljning av 
mark 2,2 miljoner 1.1 miljoner

Rest 1,1 miljoner 0,55 miljoner

Momseffekt Se separat fil

Siffrorna bygger på antagande av volymer på ÅVC projektet som inte är 
färdigt
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Sanering halv del av tomt
Säterbostäder Säters kommun

Alt -ej momsavdrag SB Moms
Sanering 2 550 -    638 -       3 188 -  
Ersättning massor 900      900 -               
Förädling 1 350 -            
Delsumma 2 288 -  2 250 -            
Budget VA 2 250             
Nettokostnader 2 288 -  -                  

Alt -momsavdrag SB
Sanering 2 550 -    -          2 550 -  
Ersättning massor 900      900 -               
Förädling 1 350 -            
Delsumma 1 650 -  2 250 -            
Budget VA 2 250             
Nettokostnader 1 650 -  -                  

Alt. Tomtförsäljning
Tomtförsäljning 1          1 -                   
Sanering 2 550 -            
Förädling 1 350 -            
Delsumma 1          3 901 -            
Budget VA 2 250             
Nettokostnader 1          1 651 -            

Tomtvärde halv del 1 100   1 100             
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Beräkning sanering tomt Åsen
Sanering hel av tomt

Säterbostäder Säters komm
Alt -ej momsavdrag SB Moms
Sanering 5 100 -    1 275 -    6 375 -  
Ersättning massor 900      900 -       
Förädling 1 350 -    
Delsumma 5 475 -  2 250 -    
Budget VA 2 250     
Nettokostnader 5 475 -  -         

Alt -momsavdrag SB
Sanering 5 100 -    -          5 100 -  
Ersättning massor 900      900 -       
Förädling 1 350 -    
Delsumma 4 200 -  2 250 -    
Budget VA 2 250     
Nettokostnader 4 200 -  -         

Alt. Tomtförsäljning
Tomtförsäljning 1          1 -           
Sanering 5 100 -    
Förädling 1 350 -    
Delsumma 1          6 451 -    
Budget VA 2 250     
Nettokostnader 1          4 201 -    

Tomtvärde halv del 2 200   2 200     
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Slutsats sett gentemot uppdrag

-Sanering genom deponi bör ej genomföras
-Ingen åtgärd genom sanering  detaljplanelagd mark kan ej användas till det den är planerad för
-Sanera hela området i en etapp rekommenderas ej då man saknar referensobjekt samt planerad avsättning av massorna

Rekommendation: sanera område 1 för att tillskapa ca 2000 kvm byggbar mark  25-30 lgh i egen eller extern regi. 
-Detta till en bedömt kostnad för Säterbostäder om ca 1.65 miljoner kr samt del av budgeterat projekt ÅVC om ca 2,25 miljoner 
kr (hårdgjord yta 7500 kvm) alternativt genom att kommunen köper marken och genomför sanering

Övriga kommentarer
Området är detaljplanelagt för bostadsändamål sedan tidigare
Ingen ytterligare utbyggnad av infrastruktur bedöms vara nödvändig
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RGS är ett miljöföretag
som återvinner

byggavfall och renar
mark och vatten

RGS utförandeförslag sanering 
kv. Åkaren 6
2018-05-22
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2

Förutsättningar och mål

• Mängd massor ca 8 000 ton betong och 2 000 ton osorterat rivningsavfall 
(bedömt).

• Komplett sanering (bortforsling och omhändertagande) av alla 
rivningsmassor.

• Återställande till byggbar mark.
• Reducera behovet av jungfruliga råvaror.
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Grundläggande förslag åtgärder på kv. Åkaren 6

1. Avtäckning vegetation för återställande.
2. Schakt, grovsortering, grovkrossning för transport.
3. Transport till lämplig mottagningsanläggning.
4. Återställande till byggbar mark med befintliga 

vegetationsmassor.
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Åtgärdsalternativ 1, innefattar:

1. Flisning, transport och avsättning av stubbar och träddelar.
2. Schakt till upplag av markvegetation.
3. Sortering, delning av större block och utlastning. 
4. Transport till mottagare inom 5-130 km.
5. Utläggning av vegetationsmassor på rensad yta.
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5

Åtgärdsalternativ 2, innefattar:

1. Flisning, transport och avsättning av stubbar och träddelar.
2. Schakt till upplag av markvegetation.
3. Sortering, delning av större block och utlastning. 
4. Transport av alla betongmassor till Säters ÅVC, ca 5 km.
5. Sönderdelning och krossning av betongmassor till 

konstruktionsmaterial. 
6. Utläggning av vegetationsmassor på rensad yta.
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Jämförelse Åtgärdsalternativ 1&2
Omhändertagande Beräknad Miljöbelastning Kostnad
Åtgärdsförslag 1: 
Transport alla massor till extern 
mottagningsanläggning <130 km 

Ca 76 ton CO2 Ca 8,2 Mkr

Åtgärdsförslag 2: 
Transport betongmassor till 
Säter ÅVC inkl. behandling till 
konstruktionsmaterial 
Övriga massor till extern 
mottagningsanläggning <130 km 

Ca 83 ton CO2 Ca 5,1 Mkr, varav 0,3 Mkr 
kostnad för transport av 
okrossad betong till ÅVC  
(skrymmande material)
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Åtgärdsalternativ 3, sammantagen kommunnytta:

Åtgärdsalternativ 3 innebär att konstruktionsmaterial som skapats 
inom alternativ 2, sanering kv. Åkaren 6, nyttiggörs i hårdgjord 
industribeläggning på Säters ÅVC. 
Kostnaden inkluderar tillkommande material som cement och 
bergkross samt maskintjänster. 
Betongrester på Åkaren 6 bedöms räcka till ca 1,5 ha (15 000 m2)
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Åtgärdsalternativ 3 vs. Asfaltbeläggning

Utförande Beräknad Miljöbelastning Kostnad
Hårdgjord industribeläggning på 
Säter ÅVC: 
Ca 1,5 ha 
Utförande enligt sep. 
beskrivning

Ca 43 ton CO2 Ca 2,7 Mkr

Asfaltbeläggning på Säters ÅVC: 
Ca 1,5 ha
120 AG + 80 ABS 
Inkl. underbyggnad och 
justeringslager

? Ca 4,5 Mkr 
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RGS är ett miljöföretag
som återvinner

byggavfall och renar
mark och vatten

Industribeläggning
Säter ÅVC
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Cementstabiliserad hårdgjord yta

• En utvecklad och beprövad anläggningsmetod för hårdgjorda arbetsytor. 
• Ger en ”tät” konstruktion med hög förmåga att fördela laster och 

beständighet mot värme.
• Bidrar till en hållbar avsättning av askor, krossad betong, schaktmassor 

mm.
• Reducerar behovet av jungfruliga råvaror.
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Möjliga material till anläggningsändamål vid Säters ÅVC
• Krossad rivningsbetong från kv. Åkaren 6
• Sopsand (saltfri)
• Spolgropsmassor (urspolning av betongbilar)
• Återvunnen och krossad asfalt
• Krossad stålverksslagg

30
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Utförande vid Säters ÅVC

• Analyser och miljökontroll av möjliga material
• Tillverkning av testkroppar för hållfasthetsprövning
• Myndighetskontakt/underlag till anmälan
• Justering/terrassering av ytan
• Utläggning av huvudmaterial (betongkross)
• Komplettering med bergkross och djupfräsning
• Utläggning av cement och djupfräsning
• Hyvling och vältning
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• Fräsning av utlagda 
material

• Hyvling/justering efter 
fräsning med cement

• Färdig terminalyta
• Borrkärna för 

tryckhållfasthetstest

Utförande
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SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Blad 

Kommunstyrelsen 2018-05-22 43  
   
 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Ks § 101 Dnr KS2018/0057 
 

 
Beslut: 
Kommunstyrelsen beslutar uppdra till kommundirektören att tillsammans med Säter-
bostäder AB ta fram förslag på åtgärder, med utredningen som bakgrund, i syfte att 
iordningsställa byggbar mark och påvisa ekonomiska möjligheter att ta tillvara rest-
produkter 
 
__________ 
 
Ajournering  
Sammanträdet ajourneras mellan 16.25-16.30 
 
Ärendebeskrivning 
Redovisning av möjligheten till sanering/återvinning/återanvändning av de delar av 
Åsen som är märkta i gällande bostadsplan med S1, Åkaren 6. 
 
Redovisningen omfattar förslag till omhändertagande och kostnader. 
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SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Blad 

Kommunfullmäktige 2018-03-22 14  
   
 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Kf § 27 Dnr KS2018/0057 
 

 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar uppdra till Säterbostäder att skyndsamt detaljkalkylera 
och utreda möjligheten till sanering/återvinning/återanvändning av de delar av Åsen 
som är märkta i gällande bostadsplan med S1. Redovisning ska ske senast den 22 maj 
till kommunstyrelsen för beredning. 
 
Bakgrund och ärendebeskrivning 
På Åkaren 6 stod det tidigare bostadshus det togs beslut om att rivas. Grunden till 
rivningen var att det fanns en överkapacitet av lediga lägenheter.  För att utföra riv-
ningen så ekonomiskt som möjligt så valde man i dialog med berörda myndigheter 
att låta grunderna vara kvar på fastigheten. 
 
I antagen bostadsplan ligger berörd fastighet med för framtida byggnation av bostä-
der. Kommunen har även blivit uppvaktad av aktör som önskar bygga på berörd fas-
tighet. Området är sedan tidigare detaljplanelagt för bostäder. För att fastigheten ska 
kunna säljas måste sanering av fastigheten fullföljas. 
 
Enligt kommunallagens 10 kap, 3§, punkt 4, ska fullmäktige i bolagsordningen för 
kommunala bolag ange att fullmäktige ska ges möjlighet att ta ställning till sådana be-
slut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt. En så-
dan bestämmelse finns därför i bolagets bolagsordning. Enligt bolagets och förvalt-
ningens bedömning är detta ärende en sådan fråga som innebär att fullmäktiges ställ-
ningstagande ska inhämtas.  Kommunfullmäktige har möjlighet att göra tillfälliga till-
lägg/avsteg från upprättade ägardirektiv. 
 
Yttrande: 
I ärendet yttrar sig Mats Nilsson (S), Malin Hedlund (M), Hans Johansson (C ), Tor-
björn Orr (S), Elsa Efraimsson Vestman (C ) och Fia Wikström (V). 
 
Yrkande: 
Mats Nilsson (S) yrkar att punkten nummer två ”Delegera till kommunstyrelsen att ta 
beslut om att uppdra till Säterbostäder att sanera och förbereda berörd mark för bo-
stadsändamål och sälja marken baserat på genomförd utredning” stryks och att punk-
ten ett kompletteras med att redovisning ska ske senast den 22 maj till kommunsty-
relsen för beredning. 
 
Kommunfullmäktiges ledamöter enas om ändringen. 
 
__________ 
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SÄTERS KOMMUN KALLELSE 
 Sammanträdesdatum Blad 

Kommunfullmäktige 2018-09-20 7  
   
 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 

Kf §  Dnr KS2018/0189 

Gemensam överförmyndarnämnd för mandatperioden 2019–2022 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

1. Borlänge, Falun, Gagnef, Ludvika, Smedjebacken och Säters kommun bildar 
från och med 1 januari 2019 en gemensam överförmyndarnämnd. 

2. anta reglemente för den gemensamma överförmyndarnämnden. 
3. godkänna det reviderade samverkansavtalet. 

 
______ 
 
Ärendebeskrivning 
Överförmyndare ställs ofta inför svåra beslut vilket medför att erfarenhet och rutin är 
oerhört viktigt. Situationen inom överförmyndare i samverkan Falun – Bor-
längeregionen står därigenom för en stor utmaning då flera av de erfarna överför-
myndarna gör sin sista mandatperiod 2015–2018. Överförmyndarna har i och med 
denna utmaning fört en diskussion i styrgruppen för Överförmyndare i samverkan 
Falun – Borlängeregionen och kommit fram till att det är önskvärt med en gemen-
sam nämnd från och med årsskiftet 2018/2019. En gemensam överförmyndarnämnd 
säkerställer rättssäkra beslut i överförmyndarens myndighetsutövning samt enhetliga 
bedömningar i de samverkande kommunerna. Ytterligare vinster är ett enat förhåll-
ningssätt i utvecklingen av verksamheten och i bestämmandet av prioriterade frågor 
samt att det innebär en ökad inblick i den dagliga verksamheten då en gemensam 
nämnd föreslås sammanträda månadsvis. 
 
En gemensam överförmyndarnämnd är en vidareutveckling av nuvarande samverkan, 
som fungerat väldigt väl, och ett naturligt steg för överförmyndarverksamheten. För 
att möjliggöra en gemensam nämnd behöver kommunfullmäktige i samtliga samver-
kanskommuner anta ett reglemente för den gemensamma nämnden samt att det revi-
derade samverkansavtalet behöver godkännas. 
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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 
2018-06-25 KSAU 2018- 
 

 

 

Gemensam överförmyndarnämnd för mandatperioden 2019-2022 

 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige besluta att: 
 
 1. Borlänge, Falun, Gagnef, Ludvika, Smedjebacken och Säters kommun bildar från och 
     med 1 januari 2019 en gemensam överförmyndarnämnd. 
2. anta reglemente för den gemensamma överförmyndarnämnden. 
3. godkänna det reviderade samverkansavtalet. 
 
 
Sammanfattning av ärendet 
Överförmyndare ställs ofta inför svåra beslut vilket medför att erfarenhet och rutin är oerhört 
viktigt. Situationen inom överförmyndare i samverkan Falun – Borlängeregionen står därigenom 

för en stor utmaning då flera av de erfarna överförmyndarna gör sin sista mandatperiod 2015‐  
2018. Överförmyndarna har i och med denna utmaning fört en diskussion i styrgruppen för 
Överförmyndare i samverkan Falun – Borlängeregionen och kommit fram till att det är önskvärt 
med en gemensam nämnd från och med årsskiftet 2018/2019. En gemensam 
överförmyndarnämnd säkerställer rättssäkra beslut i överförmyndarens myndighetsutövning 
samt enhetliga bedömningar i de samverkande kommunerna. Ytterligare vinster är ett enat 
förhållningssätt i utvecklingen av verksamheten och i bestämmandet av prioriterade frågor samt 
att det innebär en ökad inblick i den dagliga verksamheten då en gemensam nämnd föreslås 
sammanträda månadsvis. 
En gemensam överförmyndarnämnd är en vidareutveckling av nuvarande samverkan, som 
fungerat väldigt väl, och ett naturligt steg för överförmyndarverksamheten. 
För att möjliggöra en gemensam nämnd behöver kommunfullmäktige i samtliga 
samverkanskommuner anta ett reglemente för den gemensamma nämnden samt att det 
reviderade samverkansavtalet behöver godkännas. 
 
Beslutsunderlag 

‐  Beslut 2018‐ 04‐ 24 Överförmyndaren i samverkan Falu‐ Borlängeregionen § 8 

 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Bakgrund 
År 2006 infördes bestämmelse i föräldrabalken som fastställde att kommuner kunde samverka 
genom gemensamma överförmyndarnämnder. Två eller flera kommuner kan således besluta om 
att ingå i gemensam överförmyndarnämnd. Det är obligatoriskt för varje kommun att ha en 
överförmyndarnämnd (alternativt en överförmyndare) och det blir allt vanligare att kommuner 
samarbetar genom gemensamma överförmyndarnämnder i Sverige. 
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 Postadress Besöksadress Telefon E-postadress  
 Säters Kommun Rådhuset 0225-55 000 (vxl) kommun@sater.se  
 Box 300 Åsgränd 2  Internetadress  
 783 27 Säter Säter  www.sater.se  
 

En gemensam nämnd utgör ingen egen juridisk person utan tillhör organisationen i den kommun 
som tillsatt nämnden (värdkommunen). Därför måste vissa frågor avseende nämnden ligga på 
värdkommunen. Det är enligt kommunallagen värdkommunen som utser ordförande samt vice 
ordförande i en gemensam nämnd. Det finns dock inget som hindrar att värdkommunen utser 
ordförande och vice ordförande från någon av de samverkande kommunerna. Ett alternativ kan 
vara att ordförandeskapet roteras mellan de samverkande kommunerna. Valet av ordförande 
bör regleras i ett för nämnden gemensamt reglemente. 
Vid bedömning av nämndens sammansättning och verksamhetsformer är det viktigt att beakta 
att överförmyndarnämnden nästan uteslutande ägnar sig åt hårt lagreglerad 
myndighetsutövning. Utrymmet för partipolitik är således mycket begränsad. 
Då Borlänge redan nu värdkommun för det gemensamma överförmyndarkontoret och samtliga 
anställa inom den gemensamma tjänstemannaorganisationen har sin anställning i Borlänge 
kommun. Utifrån detta få det anses naturligt att Borlänge kommun även fortsättningsvis är 
värdkommun. 
I en gemensam nämnd ska varje kommun vara representerad av en ledamot samt en ersättare. 
Det är kommunfullmäktige i respektive av de samverkande kommunerna som utser vilken 
ledamot som ska representera kommunen i den gemensamma överförmyndarnämnden. Då det 
är en väldigt lagstyrd verksamhet bedöms antalet ledamöter inte behöva spegla 
befolkningsmängd utan varje samverkande kommun bör välja en ledamot och en ersättare som 
representanter. 
Riksrevisionen har i granskning från år 2017 uttalat att överförmyndarens uppgift kräver stor och 
bred kompetens inom såväl förvaltningsrättsliga frågor som inom olika sakfrågor, samtidigt som 
det inte finns några formella kompetenskrav på överförmyndaren. Riksrevisionen påtalar dock 
att överförmyndarverksamheterna ute i landet som helhet har förbättrats. En av anledningarna 
till detta är att kommunerna de senaste åren har börjat samarbeta i nämnder. 
Även SKL har i en skrivelse till justitiedepartementet benämnd ”Begäran om översyn av reglerna 
om överförmyndare, gode män och förvaltare” uttryckt problematiken med en ensam 
överförmyndare. SKL har uttryckt att det med en nämnd finns bättre förutsättningar för en 
bredare belysning och diskussion. Systemet med en överförmyndare är mer personberoende 
och utsatt. 
 
 
 
Överväganden 
Fördelarna överväger i mångt och mycket nackdelarna med gemensam överförmyndarnämnd. 
Den kanske största fördelen är en ökad rättssäkerhet genom en större diskussion och belysning 
av ärendena. 
Gemensamma organisationer mellan överförmyndare brukar kallas för samverkan och där är 
överförmyndaren i respektive kommun huvudman. I valet mellan gemensam nämnd och 
samverkan mellan flera kommuner brukar fördelarna ur demokratisk synpunkt med en 
gemensam nämnd ställas mot fördelarna i effektivitet och lägre kostnader med samverkan 
mellan flera kommuner. 
Förespråkare för samverkan mellan flera kommuner framhäver enkelheten och effektiviteten i 

att nämndsmötet kan ersättas med e‐ post och telefon och att utskrift av beslut är lätthanterat i 
jämförelse med att kalla till nämndsmöte, boka lokal och skriva protokoll. I praktiken torde detta 
inte innebära några problem eftersom merparten av besluten ändå är delegerade till 
handläggarna i verksamheten. Att ha en långtgående delegation förespråkas även av dem som 
ser större fördelar med en samverkan mellan flera kommuner. 
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Då det är som ovan nämnt en långtgående delegation bör inte effektiviteten variera nämnvärt 
mellan samverkan mellan flera kommuner och gemensam nämnd. Gemensam nämnd är dock 
fördelaktigt när överförmyndare och dennes ersättare är frånvarande men ett beslut behöver 
fattas. Det är ytterligare fördelaktigt på mindre orter där personer ofta har någon koppling till 
varandra och därmed kan ställa till problem gällande objektiviteten. Det som dock är ännu 
viktigare än effektivitet och kostnadsfrågor, är att få ett samordnat demokratiskt forum som är 
med genom alla de beslut om inriktning och arbetssätt som ligger framför verksamheten och 
som kommer bidra till att öka rättssäkerheten. 
 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Huvudsyftet med en skapa en gemensam överförmyndarorganisation var 2011 inte att spara 
pengar utan att skaffa en effektivare, mindre sårbar och mer rättssäker verksamhet. 
Förslaget om gemensam nämnd innebär ingen förändring avseende ekonomi och 
kostnadsfördelning för verksamheten i jämförelse med det befintliga samverkansavtalet. 
Respektive kommun fastställer och bekostar ersättningen/arvode till respektive 
ledamot/ersättare. Det är även här eventuella ökade kostnaderna kan komma att uppstå då 
nämnden kommer behöva sammanträffas vid fler tillfällen än de fyra gånger per år styrgruppen 
träffas idag. Vilket kan leda till en något ökad ersättning till ledamöter. Arvode och 
kostnadsersättning betalas ut av respektive kommun för deras ledamöter och ersättare. 
De ökade kostnaderna är beroende av vilken ersättning nämndens ledamöter erhåller från 
respektive kommun. Nuvarande överförmyndare har skilda former av ersättningar, vissa har 

timersättning medan vissa har en månads‐  eller årsersättning. De ökade kostnaderna kan även 
bestå i att de som väljs som ledamöter har andra jobb och därmed måste ersättas för förlorad 
arbetsinkomst för de tillfällen då nämndsammanträden hålls. 
 
 
 
 
 
 

   

Torbjörn Matsson, ekonomichef   
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Samverkansavtal om gemensam överförmyndarnämnd 
och gemensam organisation i Falun‐Borlängeregionen 
 

§ 1 Bakgrund 

Detta avtal reglerar samverkan mellan Borlänge kommun(värdkommun) och Falu, Gagnef, 

Ludvika, Smedjebacken samt Säters kommuner avseende gemensam överförmyndarnämnd 

(nedan kallad överförmyndarnämnden) och gemensam tjänstemannaorganisation för 

utförande av lagstadgad överförmyndarverksamhet i samverkande kommuner.  

Följande kommuner ingår i samverkan. 

Kommun  Antal invånare   % av total andel 

Borlänge  51 964  0.31 

Falun  58 340  0.34 

Säter  11 160  0.07 

Smedjebacken  10 894  0.06 

Gagnef  10 241  0.06 

Ludvika  26 992  0.16 

Totalt  169 591  100 % 

*Enligt SCB(Statistiska centralbyrån) 2017‐12‐31 

 

§ 2 Syfte 

Syftet med samverkan är att gemensamt nyttja resurser för att få en organisation som 

långsiktigt klarar av såväl ökad ärendetillströmning som skärpta lagkrav på 

överförmyndarverksamhet. Strävan är att långsiktigt kunna upprätthålla erforderlig 

kontinuitet, kompetens, kvalitet(rättssäkerhet) och att uppnå kostnadseffektivitet. 
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Den gemensamma organisationen ska utföra de uppgifter som ankommer på  

överförmyndarnämnden och som kan delegeras av densamma till tjänsteman. Respektive 

samverkanskommun utser ledamöter till överförmyndarnämnden som till tjänstemännen i 

den gemensamma organisationen delegerar rätten att fatta beslut på 

överförmyndarnämndens vägnar. Respektive samverkanskommun utser också ersättare till 

ordinarie ledamöter i överförmyndarnämnden.  

Överförmyndarnämnden kan delegera beslutanderätt i alla ärenden förutom; 

‐ Framställning till kommunfullmäktige 

‐ Beslut om att entlediga eller skilja en ställföreträdare från uppdrag(olämpliga 

ställföreträdare) 

‐ Beslut om att häva avtal om sammanlevnad i oskiftat bo. 

‐ Föreläggande om vite. 

Finner tjänsteman som har delegation enligt §2 i detta avtal att samtycke, tillstånd, 

förordnande, upphörande eller i ett visst fall inte bör meddelas eller beslutas. Eller anser 

tjänsteman att frågan är tveksam, ska ärendet hänskjutas till överförmyndarnämnden. 

 

§ 3 Omfattning 

För samverkan ska det finnas en gemensam organisation som ska utföra följande: 

 Samtliga uppgifter som delegerats till den gemensamma organisationen enligt 19 

kap. 14 § Föräldrabalken (FB). 

 Inom ramen  för delegationen ansvarar den gemensamma organisationen för 

överförmyndarensnämndens tillsynsverksamhet över ställföreträdare i enlighet med 

gällande lagstiftning.  

 Vid icke delegeringsbara förfaranden ska tjänstemannaorganisationen efter 

föredragning av ärenden presentera överförmyndarnämnden ett förslag till beslut 

eller liknande.  

 Arvoden och kostnadsersättning åt ställföreträdare ingår endast i samverkan på så 

sätt att förslag till beslut härom tas fram av tjänstemannaorganisationen. Arvoden 
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och kostnadsersättning utbetalas därefter av den samverkanskommun där 

huvudmannen är folkbokförd.  

 Den gemensamma organisationen ansvarar för upprätthållande och granskning av 

personakter. 

 Utbildning och rekrytering av ställföreträdare. 

 Fullgörande av eventuellt ytterligare lagkrav som i framtiden kan komma att ställas 

på överförmyndarverksamheten.  

 

§ 4 Organisation/ansvarig arbetsgivare 

Borlänge kommun är värdkommun för den gemensamma överförmyndarorganisationen. 

Den gemensamma tjänstemannaorganisationen ingår i värdkommunens organisation, 

personal i tjänstemannaorganisationen har således sin anställning i Borlänge kommun.  

Den gemensamma organisationen har sitt arbetsställe och säte i Borlänge kommun. 

 

§ 5 Bemanning och organisatorisk placering med mera 

Den nuvarande organisationen består av 11.4 tjänster. Antalet anställda kan efter 

godkännande av överförmyndarnämnden ändras inom ramen för beslutad budget.  

Den gemensamma överförmyndarnämnden ska besluta i ärenden som avses i 2 § 3‐4 st. 

detta avtal. 

Den gemensamma tjänstemannaorganisationen är en självständig myndighet  som 

organisatoriskt tillhör sektorn för verksamhetsstöd och verksamheten Trygghet och 

hållbarhet i Borlänge kommun. Den gemensamma organisationens namn är 

Överförmyndare i samverkan i Falun‐ Borlängeregionen. 

 

§ 6 Besökstider 

Kontoret i Borlänge tar emot besök enligt överenskommelse. Överförmyndarnämnden ska 

inte ha expeditions‐ och telefontider. 
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§ 7 Akter/Register 

Akter ska förvaras i värdkommunen. 

Då ärende upphört ska personakten överlämnas enligt dokumenthanteringsplan till 

centralarkiv i respektive samverkanskommun. 

Datasystem och register som förs av den gemensamma organisationen ska ständigt 

ajourhållas. Datasystem och register ska föras i enlighet med gällande lagstiftning.  

 

§ 8 Budget 

Värdkommunen ska för den gemensamma organisationen årligen upprätta och fastställa 

budget i samråd med övriga samverkande kommuner.  

 

§ 9 Underlag för kostnadsfördelning 

Borlänge kommun upplåter erforderliga lokaler och utrustning samt svarar för att 

erforderliga investeringar avseende lös egendom görs. 

I underlag för budget ska de kostnader som ska fördelas mellan samverkanskommunerna tas 

utifrån följande kostnader; 

 Lön och personalomkostnader 

 Administration 

 IT 

 Lokaler/hyra 

 Övriga kostnader, exempelvis telefoni, resor, litteratur och kontorsmaterial. 

Det noteras att arvoden och kostnadsersättningar åt ställföreträdare inte omfattas av 

samverkan. För dessa kostnader ansvarar respektive huvudmans folkbokföringskommun. 

Respektive kommun står även för kostnaden för deras ledamot och ersättare i 

överförmyndarnämnden. 
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§ 10 Kostnadsfördelning 

Kostnaderna (totala faktiska kostnaderna) för den gemensamma organisationen ska fördelas 

mellan samverkanskommunerna utifrån invånarantal per den sista december året före 

budgetens fastställande. 

Anser endera kommunen att fördelningen är oskälig äger vederbörande kommun uppta 

förhandlingar med de övriga kommunerna i denna fråga (se § 16). Träffas överenskommelse 

om annan fördelning av organisationens kostnader efter det att part begärt förhandling i 

frågan, anses avtalet inte uppsagt utan löper vidare med överenskommen fördelning. Kan 

överenskommelse inte träffas gäller vad som stadgas i §§ 16 och 21.  

 

§ 11 Ersättning 

Ersättning enligt § 10 ska av vardera samverkanskommun betalas till värdkommunen 

halvårsvis i förskott.  

Verksamhetens kostnader ska slutregleras före januari månads utgång året efter 

verksamhetsåret.  

 

§ 12 Ekonomisk redovisning och överskott 

Värdkommunen ska årligen till samverkanskommunerna före den 15 februari redovisa 

föregående års räkenskaper.  

Vid överskott överförs detta till kommande år. Vid underskott fördelas kostnaderna enligt 

vad som anges i detta avtal avseende kostnadsfördelningen enligt § 10.  

Om överskott/underskott uppstår och samverkanskommunerna anser att 

överskott/underskott är orimligt stora gäller vad som stadgas avseende 

utvärdering/omförhandling i § 16.  
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§ 13 Utökning av verksamhetens omfattning 

Utökningen av omfattningen (§ 3) enligt detta avtal ska ske efter samråd och godkännande 

av samverkanskommunerna.  

 

§ 14 Utökning av samverkanskommuner 

Om utökning av samverkanskommuner aktualiseras ska samtliga befintliga 

samverkanskommuner sammankallas. Det är samverkanskommunerna, efter samråd och i 

samförstånd, som har att besluta om huruvida utökning av antalet samverkanskommuner 

ska ske eller ej samt villkor för en utökning. 

 

§ 15 Tillägg/ändringar 

Tillägg och ändringar av detta avtal ska ske skriftligen för att vara gällande. 

 

§ 16 Utvärdering/omförhandling 

Avtalet (inkluderar verksamhet och ekonomi) ska årligen utvärderas. Att särskilt beakta vid 

utvärderingen är att verksamheten ska bedrivas med hög kvalitet och rättssäkerhet. 

Verksamheten ska bedrivas så kostnadseffektivt som möjligt. Det är 

samverkanskommunernas gemensamma ansvar att säkerställa att årlig utvärdering sker. 

Omförhandling av avtalet kan påkallas av samverkanskommun efter skriftlig underrättelse till 

den gemensamma organisationen. Beslut om omförhandling eller eljest ändringar i fråga 

som rör avtalet kan endast tas av samtliga samverkanskommuner gemensamt efter samråd 

dem emellan.  

Om samverkanskommunerna efter omförhandling inte kan enas om ändringar/tillägg, vilka 

för sin giltighet ska ske enligt § 15, gäller avtalet på oförändrade villkor intill dess att avtalet 

upphör för samverkanskommun enligt vad som stadgas i bestämmelsen om uppsägning (§ 

21)  
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§ 17 Insyn i förvaltningen 

Samverkanskommunerna och överförmyndarnämnden har rätt till löpande insyn i den 

gemensamma organisationens verksamhet och de personärenden som är hänförliga till den 

egna kommunen. 

 

§ 18 Överlåtelse av avtal. 

Detta avtal får inte överlåtas på annan utan skriftligt medgivande från övriga 

samverkanskommuner.  

 

§ 19 Tvist 

Tvist ska i första hand avgöras genom förhandling mellan parterna. Om detta visar sig 

ogörligt ska tvist prövas av allmän domstol. 

 

§ 20 Force Majeure  

Part är befriad från att fullgöra sin skyldighet enligt detta avtal endast om utförande hindras 

eller oskäligt betungas på grund av händelser utanför partens kontroll samt att dessa 

händelser ej kunnat förutses. Sådan befrielsegrund kan utgöras av exempelvis 

naturkatastrof, krigsutbrott eller strejker bortom parters kontroll.  

Befrielsegrund får ej åberopas med mindre än att parten kan visa att alla skäliga åtgärder för 

att undanröja eller begränsa hindrets verkan vidtagits och att part efter att hindret 

undanröjts försökt fullgöra sitta åtagande. 

 

§ 21 Samverkans upphörande 

I det fall den gemensamma organisationen upphör fördelas tillgångarna och 

avvecklingskostnaderna på samma sätt som kostnaderna för verksamheten enligt § 10. 

Då organisationens personal är anställda av värdkommunen åligger det övriga samverkande 

kommuner vid avtalets upphörande, om de avser anställa personal för handläggning av sin 
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8(8) 
 

 
 

överförmyndarverksamhet, att erbjuda handläggare och assistenter i den gemensamma 

organisationen anställning i denna verksamhet. 

Det åvilar den gemensamma organisationen att till respektive kommun överlämna 

personakter och register vid samverkans upphörande. 

 

§ 22 Avtalets giltighet 

Detta avtal gäller under förutsättning av beslut av kommunfullmäktige i samtliga sex 

samverkanskommuner.  

 

§ 23 Originalavtal 

Detta avtal har upprättats i sex original varav parterna tagit varsitt 

 

Datum 2018‐  

Borlänge kommun 

 

Jan Bohman 

Kommunstyrelsens ordf. 

Datum 2018‐  

Falu kommun 

 

Susanne Norberg 

Kommunstyrelsens ordf.  

Datum 2018‐  

Gagnef kommun 

 

Irene Homman 

Kommunstyrelsens ordf. 

 

 

 

Datum 2018‐  

Ludvika kommun 

 

Leif Petterson 

Kommunstyrelsens ordf. 

 

 

 

Datum 2018‐  

Smedjebackens kommun 

 

Fredrik Rönning 

Kommunstyrelsens ordf. 

 

 

 

Datum 2018‐  

Säters kommun 

 

Mats Nilsson 

Kommunstyrelsens ordf. 
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SÄTERS KOMMUN KALLELSE 
 Sammanträdesdatum Blad 

Kommunfullmäktige 2018-09-20 8  
   
 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Kf §  Dn KS2018/0211 
 
Gallringsbeslut om handlingar av ringa eller tillfällig betydelse 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att anta Gallringsbeslut 
om handlingar av ringa eller tillfällig betydelse 
 
_________ 
 
Ärendebeskrivning 
Med anledning av den nya dataskyddsförordningen – GDPR, har projektgruppen för 
implementering av den nya EU-förordningen i Säters kommun tagit fram ett förslag 
till revidering av tidigare gallringsbeslut. Gallringsbeslutet listar vanligt förekom-
mande handlingstyper i Säter, som har en kortvarig betydelse och som inte behöver 
bevaras. Gallringsbeslutet har även uppdaterats med förändringar i de digitala verk-
tygen.  
 
Personuppgifter ska enligt GDPR gallras när ändamålet med behandlingen har upp-
hört; föreliggande förslag anses av projektgruppen leva upp till den nya lagstiftning-
ens krav vad gäller handlingar av ringa och tillfällig betydelse. Personuppgiftsbe-
handlingar inom specifika verksamhetsområden ska dock redogöras för i respektive 
nämnds informationshanteringsplan (gallringsbeslut). 
 
Bakgrund 
Grundprincipen är att allmänna handlingar ska bevaras och att gallring är ett undan-
tag från denna huvudregel. Enligt 6§ 5pt. Arkivlagen (1990:782) är dock gallring en 
del av arkivvården. Genom att gallra de handlingar som bedöms vara av litet värde 
för både verksamhet och framtida forskning synliggör man de arkivhandlingar som är 
viktiga att bevara för framtiden. Gallring ska ske på ett kontrollerat sätt, vara noga 
genomtänkt och kunna motiveras; allmänhetens rätt till insyn får inte åsidosät-tas och 
handlingarna ska bedömas sakna värde för rättskipning, förvaltning och forskning. 
förvaltningens synpunkter och om det är aktuellt, även alternativa förslag till lös-
ningar på frågan. 
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Tjänsteutlåtande 

 

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

SÄTERS KOMMUN 
 

Datum Diarienummer 
2018-06-07 KS2018/0211 
 

Gallringsbeslut om handlingar av ringa eller tillfällig betydelse 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att anta Gallringsbeslut om handlingar av ringa 
eller tillfällig betydelse 

Ärendebeskrivning 
Med anledning av den nya dataskyddsförordningen – GDPR, har projektgruppen för implementering av 
den nya EU-förordningen i Säters kommun tagit fram ett förslag till revidering av tidigare gallringsbeslut. 
Gallringsbeslutet listar vanligt förekommande handlingstyper i Säter, som har en kortvarig betydelse och 
som inte behöver bevaras. Gallringsbeslutet har även uppdaterats med förändringar i de digitala verktygen.  
Personuppgifter ska enligt GDPR gallras när ändamålet med behandlingen har upphört; föreliggande 
förslag anses av projektgruppen leva upp till den nya lagstiftningens krav vad gäller handlingar av ringa 
och tillfällig betydelse. Personuppgiftsbehandlingar inom specifika verksamhetsområden ska dock 
redogöras för i respektive nämnds informationshanteringsplan (gallringsbeslut). 

Bakgrund 
Grundprincipen är att allmänna handlingar ska bevaras och att gallring är ett undantag från denna 
huvudregel. Enligt 6§ 5pt. Arkivlagen (1990:782) är dock gallring en del av arkivvården. Genom att gallra 
de handlingar som bedöms vara av litet värde för både verksamhet och framtida forskning synliggör man 
de arkivhandlingar som är viktiga att bevara för framtiden. Gallring ska ske på ett kontrollerat sätt, vara 
noga genomtänkt och kunna motiveras; allmänhetens rätt till insyn får inte åsidosättas och handlingarna 
ska bedömas sakna värde för rättskipning, förvaltning och forskning. förvaltningens synpunkter och om 
det är aktuellt, även alternativa förslag till lösningar på frågan. 

 

Joanna Karabay  Malin Karhu Birgersson 
Handläggare  Förvaltningschef 
 

58



Gallring av handlingar av tillfällig eller ringa
betydelse i Säters kommun

- Ett kommungemensamt gallringsbeslut

S Ä TERS KOMMUN
Nämnd

2018 - 06 - 13
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Gallringsbeslut om handlingar av tillfällig eller ringa 
betydelse i Säters kommun 
 
Detta gallringsbeslut innehåller gallringsregler som gäller för samtliga myndigheter i Säters 
kommun. Gallringsbeslutet kan endast tillämpas på handlingar som har en liten eller kortvarig 
betydelse.  
 

Detta gallringsbeslut ersätter tidigare beslut daterad 2015-05-19. Revidering har gjorts för att 
uppfylla dataskyddsförordningens krav på personuppgiftsbehandlingar och för att omfatta nya 
verktyg för kommunikation och samarbete inom kommunen. 
 

Villkor för gallring 
Myndighetsspecifika och verksamhetsspecifika gallringsbeslut ska tillämpas framför reglerna i 
detta gallringsbeslut. 

Gallring får ske under förutsättning att allmänhetens rätt till insyn inte åsidosätts och att 
handlingarna bedöms sakna värde för rättskipning, förvaltning och forskning. Vid fastställande av 
tidpunkt/frist skall uppmärksammas att handlingarna inte gallras innan 
 

 föreskriven bearbetning, redovisning eller kontroll har slutförts, 

 tidsfrist för revision och preskription har gått ut och 

 betydelse för styrkande av rättigheter och skyldigheter samt i övrigt från rättslig synpunkt 
har upphört. 
 

Vid bedömning om gallringsfrist så kan ofta handlingar av ringa och tillfällig betydelse gallras 
”vid inaktualitet”. När det gäller loggar som används för att kontrollera och utreda missbruk 
behövs tydliga gallringsfrister för att skydda anställdas integritet. Samma sak gäller för e-post och 
loggar över internettrafik som kan vara av intresse när det gäller allmänhetens rätt till insyn. 
Dataskyddsförordningen ställer också krav på att enskilda registrerade ska få tydlig information 
om hur länge deras personuppgifter sparas. 

 

Verkställande av gallring 
Att gallra betyder att förstöra allmänna handlingar. Det görs för att skapa ordning och överblick i 
arkivet. Gallring får verkställas av den som har handlingen i sitt förvar, förutsatt att 
 

 handlingen inte föranlett någon åtgärd och inte heller tillfört en sakuppgift till något 
ärende 

 handlingen saknar betydelse när det gäller att dokumentera myndighetens verksamhet 

 handlingen saknar betydelse för att återsöka handlingar eller att upprätthålla samband 
inom arkivet. 

 
Gallringsfrist anger den tid som måste förflyta innan handlingen får gallras. Vid en tidsangivelse i 
år så betyder det att hela kalenderår måste förflyta innan gallring kan ske. Till exempel ska en 
handling som inkom den 8 oktober 2017, med en gallringsfrist på ett år, gallras först i januari 
2019.  
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Gallringsfristen ”Vid inaktualitet” anger att man ska göra en bedömning av varje handling och att 
samtliga kriterier ska vara uppfyllda innan handlingen kan gallras: handlingen saknar betydelse för 
myndighetens verksamhet, allmänhetens insyn, rättsskipning eller framtida forskning. 
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Inkomna och expedierade handlingar 
Informationen nedan avser oavsett på vilket lagringsmedium den finns; värderingen görs alltid utifrån informationsinnehållet. 
 

Nr Handlingstyp Gallringsfrist Anmärkning Ansvar  

1 Kopior och dubbletter.  När kopiorna och 
dubbletterna inte 
används längre  
 

Under förutsättning att arkivexemplar med 
samma innehåll redan finns. 
 
Till exempel information som delas på 
hemsidor, projektplatser och liknande.  
 
I övrigt ska kopiering ske kontrollerat och 
kunna särskiljas från originalhandlingar, även 
för att förhindra spridning av 
personuppgiftsbehandlingar samt spridning 
av sekretessbelagda uppgifter. 

Gallras av den som har skapat, 
distribuerat, publicerat eller 
förvarar kopian. 

2 Inkomna eller expedierade 
framställningar, 
förfrågningar, och 
meddelanden av tillfällig 
betydelse eller rutinartad 
karaktär. 

1 månad Till exempel frågor av enklare karaktär som 
inte tillför sakuppgift till ärende och som 
kan besvaras med vändande post utan någon 
annan åtgärd; såsom t ex förfrågningar om 
kontaktuppgifter, blanketter och mötestider. 
 

Myndighets-
/funktionsbrevlådor, samt 
pärm för analoga handlingar: 
gallras av administratör, 
registrator eller annan ansvarig.  
 
Enskilda anställda: var och en 
ansvarar för att gallra sin 
inkorg samt analoga post 

3 Handlingar som har 
inkommit för kännedom och 
som inte har föranlett någon 
åtgärd, om de även i övrigt är 
av ringa betydelse. 

Efter genomläsning 
eller när 
informationen inte 
längre behövs 

Till exempel reklam, cirkulär och 
inbjudningar till kurser. 

Myndighets-
/funktionsbrevlådor: gallras av 
administratör, registrator eller 
annan ansvarig.  
 
Enskilda anställda: var och en 
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ansvarar för att gallra sin 
inkorg samt analoga post 

4 Inkomna, felsända handlingar 
som inte berör Säters 
kommuns 
verksamhetsområden. 

För original: se 
anmärkning 
 
Sparad kopia: 1 
månad 

Originalhandling vidarebefordras till rätt 
myndighet eller enskild, alternativt återsänds 
till avsändaren. 

Myndighets-
/funktionsbrevlådor: gallras av 
administratör, registrator eller 
annan ansvarig.  
 
Enskilda anställda: var och en 
ansvarar för att gallra sin 
inkorg samt analoga post 

5 Inkomna handlingar som är 
meningslösa eller obegripliga.  

1 månad Om filer inte kan öppnas ska avsändaren om 
möjligt upplysas om detta och uppmanas att 
skicka ett dokument i ett standardformat. 
 

Den som tagit emot eller 
förvarar meddelandet 

6 Handling som inkommit till 
myndigheten i icke 
autentiserad form.  

Vid inaktualitet Till exempel fax eller e‑post, om en 
autentiserad handling med samma innehåll 
har inkommit i ett senare skede. Gallras 
under förutsättning att handlingen inte har 
påförts några anteckningar av betydelse för 
ett ärendes handläggning, samt att en 
notering görs om den först inkomna 
handlingen i t ex diarium.  
 
I de fall ärendet rör myndighetsutövning 
mot enskild ska handlingen bevaras till dess 
att överklagandetiden har löpt ut. 

Handläggaren i ärendet 

7 Inkomna eller expedierade 
inlägg och kommentarer, 
samt Säters kommuns 
informationskampanjer i 

Se anmärkning Gallras/bevaras enligt Gallring gällande 
sociala medier i Säters kommun, antagen av 
kommunstyrelsen 2011-03-08, §102. 
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sociala medier. 

 

Allmänt om register och listor 
Se även nästa tabell Personuppgifter och de registrerades rättigheter. 
 

Nr Handlingstyp Gallringsfrist Anmärkning Ansvar 

8 Register, liggare, listor och 
andra tillfälliga hjälpmedel  

Vid inaktualitet Registret/listan saknar betydelse för att 
dokumentera verksamheten, återsöka 
handlingar eller att upprätta samband inom 
arkivet. 
 
 

Respektive handläggare 

9 
 

Felaktiga uppgifter i register 
som tillkommit genom 
skrivfel, räknefel eller 
motsvarande förbiseendefel. 
 

Gallras i samband 
med rättning. 
 

Gäller ej om undantag finns i 
verksamhetsspecifika krav; t ex kan lagkrav 
finnas på att felaktig/rättad uppgift inte får 
tas bort helt. 

 

 

Personuppgifter och de registrerades rättigheter 
Hanteras i enlighet med dataskyddsförordningens krav. Se Säters kommuns Riktlinjer för behandling av personuppgifter. 
 

Nr Handlingstyp Gallringsfrist Anmärkning Ansvar 

10 Personuppgiftsbehandling Omedelbart, när 
ändamålet med 
behandlingen har 
upphört 

Under förutsättning att personuppgiften 
saknar betydelse för att dokumentera 
verksamheten, återsöka handlingar eller att 
upprätta samband inom arkivet. 
 
Närmare preciseringar av gallringsfrist för 
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varje behandling ska finnas i respektive 
informationshanteringsplan. 

11 Personuppgifter som 
behandlas med stöd av 
samtycke, där samtycke 
återkallats. 

Omedelbart efter att 
samtycke har 
återkallats 

Förutsätter att laglig rätt till radering enligt 
dataskyddsförordningen finns. 

Respektive handläggare 

12 Felaktig personuppgift, som 
behöver rättas 

Omedelbart  Inom viss lagstiftning finns krav på 
spårbarhet: att den felaktiga uppgiften finns 
kvar, men att det framgår att den har blivit 
rättad. 

Respektive handläggare 

13 Personuppgifter som av den 
registrerade själv har begärts 
ska flyttas till annan 
avtalspart (dataportabilitet) 

Omedelbart Där den registrerade har rätt enligt 
dataskyddsförordningen till att data flyttas. 

Respektive 
handläggare/systemförvaltare 

 

E-post, fax och skrivare 
Se även första tabellen Inkomna och expedierade handlingar, som gäller generellt för alla handlingar oavsett medium. 
 

Nr Handlingstyp Gallringsfrist Anmärkning Ansvar 

14 Loggar över anställdas 
avsända och mottagna e-
postmeddelanden.  

3 månader Gallring förutsätter att innehållet inte ger 
upphov till ett ärende eller har betydelse för 
ett pågående ärende. 

Gallras automatiskt i e-
postsystemet 

15 Meddelanden i e-posten som 
bedöms som 
skräppost/spam och 
meddelanden med virus   
 

30 dagar  Gallras automatiskt i e-
postsystemet 

16 E-postlista i inkorg/utkorg Vid inaktualitet Den lista som användaren hanterar i sin 
inkorg/utkorg. Uppgifter tas bort i samband 
med gallring och rensning av e-post 

Myndighets-
/funktionsbrevlådor: gallras av 
administratör, registrator eller 
annan ansvarig.  
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Enskilda anställdas brevlådor: 
var och en ansvarar för att 
gallra 

17 Kopior av e-post i 
myndighetsbrevlådor för 
kontroll av vidarebefordran 

1 år  Myndighets-
/funktionsbrevlådor: gallras av 
administratör, registrator eller 
annan ansvarig. 

18 Temporära filer i skrivare 
 

Vid omstart Vi lagrar ej dokument på skrivarna efter 
utskrift. Temporär metadata rensas vid 
omstart. 

Gallras automatiskt i systemet. 

19 Kölogg, skrivare 1 dygn Dokument som inte hämtas ut efter att de 
skickats till utskrift lagras 1 dygn i kö, 
därefter tas de bort. 

Gallras automatiskt i systemet. 

20 Skrivarlogg Vid omstart av 
enhet, eller efter 
antal händelser. 

Statistik förs över förbrukningsmaterial. Gallras automatiskt i systemet. 

 

Brev, paket och bud 
 

Nr Handlingstyp Gallringsfrist Anmärkning Ansvar 

21 Handlingar som endast 
tillkommit för kontroll av 
postbefordran. 

2 år Till exempel  
– kvittenslistor för avgående post 
– inlämningskvitton 
– blad ur ankomst- och 
registreringsförteckningar från 
postdistributör. 
 
Gallras under förutsättning att de inte längre 
behövs som bevis för att en försändelse har 
inkommit till eller utgått från myndigheten. 
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Mottagnings‑  och delgivningsbevis 
bevaras/gallras utifrån dess rättsliga 
betydelse i respektive verksamhetsområde. 
Gallringsbeslut dokumenteras i respektive 
nämnds dokumenthanteringsplan. 
 

22 Rekvisitioner, 
orderkännande, packnotor 
samt följesedlar som inte 
räknas som 
räkenskapsinformation (se 
anmärkning) 

Vid inaktualitet Efter kontroll av mottagen beställning 
 
Följesedel gallras under förutsättning att 
notering om mottagningsattest inte gjorts på 
handlingen, samt under förutsättning att 
fakturan är specificerad och inte en 
samlingsfaktura. 
 
Om mottagningsattest har skett på 
följesedel, samt om faktura ej är specificerad 
räknas följesedeln som 
räkenskapsinformation och ska bevaras i 10 
år. 

Respektive beställare 

 

Surfplattor och mobiltelefoni 
 

Nr Handlingstyp Gallringsfrist Anmärkning Ansvar 

23 Historik över 
inkomna/utgående samtal (i 
telefonen) 

Vid inaktualitet.  
När uppgifterna inte 
längre behövs 

Samtalslistor i mobiltelefon, IP-telefoni och 
motsvarande. 

Varje anställd ansvarar för att 
hantera sina listor 

24 Samtalsloggar i 
telefoniväxelsystem 

6 månader Telefonnummer Växeltelefonist 

25 Ljudmeddelande som 
inkommit i röstbrevlåda, och 

Efter avlyssning Förutsatt att handlingarna inte har föranlett 
någon åtgärd och de även i övrigt är av ringa 

Varje anställd ansvarar för att 
gallra sina meddelanden 
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som inte tillför ett ärende 
sakuppgift 

betydelse. För information av vikt görs 
tjänsteanteckning om meddelandet i ärendet. 
 

26 SMS eller andra meddelanden 
i text eller bild, inklusive 
bifogader filer, som inte 
tillför ärende sakuppgift eller 
behövs för att dokumentera 
verksamheten 

Efter att det har 
lästs 

Förutsatt att handlingarna inte har föranlett 
någon åtgärd och de även i övrigt är av ringa 
betydelse. För information av vikt görs 
tjänsteanteckning om meddelandet i ärendet. 

Varje anställd ansvarar för att 
gallra sina meddelanden 

27 Historik och elektroniska 
spår som lagras då olika 
program (appar) används på 
telefon eller surfplatta   

Vid inaktualitet: när 
uppgifterna inte 
längre behövs (om 
uppgifterna har 
ringa eller tillfällig 
betydelse) 
 
Alternativt efter 
tjänsteanteckning 
eller att uppgifter 
överförts till 
verksamhetssystem. 

 Varje anställd ansvarar för att 
gallra sina uppgifter i appar. 

 

Gemensamma samarbetsytor och webbmöten (Teams, Skype) 
 

Nr Handlingstyp Gallringsfrist Anmärkning Ansvar 

28 Medlems-/kontaktlistor: uppgifter 
om medlemmar och kontakter som 
hanteras när funktioner för 
chatt/snabbmeddelanden och 
webbmöten används. 
 

Vid inaktualitet: när 
kontaktuppgifterna 
inte längre behövs 

 För gemensamma listor 
ska en ansvarig utses. I 
Teams är det Team-
ägaren.  
Skype: användaren 
själv, eller 
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mötesarrangör om det 
är ett större webbmöte   
 
 
 

29 Profiluppgifter på gemensamma 
samarbetsytor och webbmöten  
 

Vid inaktualitet När användarens konto inaktiveras så döljs 
informationen. Därefter raderas 
informationen efter 90 dagar. 
Mötesinbjudningar som skickats över mail 
av användaren kan inte gallras hos 
mottagaren. 

Raderas automatiskt 

30 Konversationer via chattfunktion, 
som tillför ett ärende sakuppgift 
eller behövs för att dokumentera 
verksamheten  

Vid inaktualitet: 
efter att information 
har överförts till 
ärendet eller tagits 
om hand för 
arkivering. 

Snabbmeddelanden via till exempel Skype   

31 Konversationer via chattfunktion i 
molntjänst, som inte tillför ett 
ärende sakuppgift eller behövs för 
att dokumentera verksamheten  

Vid inaktualitet: 
efter 
konversationens slut 

Snabbmeddelanden via till exempel Skype   

32 Sparade webb-/telefonmöten Vid inaktualitet: om 
mötet sparats 
endast för att kunna 
skriva anteckningar 
kan dessa rensas 
efter att 
anteckningar är 
upprättade 

Om informationen är av betydelse ska den 
tillföras ärendet 

Mötesarrangören eller 
den som renskriver 
mötesanteckningar 
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Spår av internet lokalt på anställdas datorer 
 

Nr Handlingstyp Gallringsfrist Anmärkning Ansvar 

33 Kopior av webbplatser 
som lagrats i syfte att 
åstadkomma snabbare 
åtkomst 

Vid inaktualitet Temporary Internet Files Datoranvändaren.  

34 Elektroniska spår som 
visar vilka webbplatser 
som har besökts 

Vid inaktualitet  
När uppgifterna inte 
behövs längre.  
 

Webbhistorik: Tidigare 
besökta webbplatser.  
 

Datoranvändaren.  
 

35 Lösenord Vid inaktualitet: när 
uppgifterna inte längre 
behövs 

Filer som webbplatser 
sparar lokalt på datorn för 
att spara personliga 
inställningar. 

Datoranvändaren 

36 Formulärdata Vid inaktualitet: när 
uppgifterna inte längre 
behövs 

Filer som webbplatser 
sparar lokalt på datorn för 
att spara personliga 
inställningar. 

Datoranvändaren 

37 Cookies Vid inaktualitet Filer som webbplatser 
sparar lokalt på datorn för 
att spara personliga 
inställningar. 

Datoranvändaren.  
 

38 Tillfällig elektroniska 
spår som sparas för att 
underlätta 
internetanvändning 
eller kommunikation 

Vid inaktualitet: när 
applikationen, webbsidan 
eller webbläsaren stängs 
ner 

Sessionskakor (Session 
Cookie) 

Sker med automatik. 

39 Intrångsförsök (lokal 
brandvägg) 

Vid inaktualitet Inloggningsförsök lagras till 
dess att loggstorleken 
uppnått 20480 bytes, 
därefter roteras loggarna så 

Sker med automatik. 
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att de äldsta loggarna alltid 
skrivs över. 

40 Spår efter användning i 
olika typer av 
systemfiler 

Vid inaktualitet Exempel: thumbs.db Ansvarig anställd 

 

Spår av internet på servrar 
 

Nr Handlingstyp Gallringsfrist Anmärkning Ansvar 

41 Elektroniska spår som 
visar vilka webbsidor som 
har besökts 
 
 

3 mån  Inställningar bör 
dokumenteras. 

 Brandväggslogg  

Den som administrerar systemet som loggar 
uppgifterna.  

42 Elektroniska spår som 
visar intrångsförsök och 
liknande 

6 mån  

 

Den som administrerar systemet som loggar 
uppgifterna. 

43 Elektroniska spår som 
sparas i samband med 
blockering och 
övervakning av olagliga 
sidor och innehåll. 

Vid inaktualitet Loggarna roteras när det 
behövs, alltså när de uppnått 
en viss storlek. Hur länge 
loggarna sparas beror på hur 
mycket händelser som sker. 

Loggrotation sker per automatik 

44 Elektroniska spår som 
sparas i samband med 
filtrering och övervakning 
av vilka webbsidor som 
besöks 
 

Vid inaktualitet Loggarna roteras när det 
behövs, alltså när de uppnått 
en viss storlek. Hur länge 
loggarna sparas beror på hur 
mycket händelser som sker. 

Loggrotation sker per automatik 

45 Spår efter virusangrepp Vid inaktualitet Loggarna roteras när det 
behövs, alltså när de uppnått 

Sker per automatik 
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Nr Handlingstyp Gallringsfrist Anmärkning Ansvar 

en viss storlek. Hur länge 
loggarna sparas beror på hur 
mycket händelser som sker. 

46 Operativsystemets 
händelseloggar som 
sparas lokalt på servern  

Vid inaktualitet  
Exempel på inställningar: 
200 MB lagras lokalt på 
servern, rekommenderad 
inställning. Även i samband 
med ominstallation och 
liknande. 

Används för felsökning mm, 
Inställningar ska 
dokumenteras i 
systemdokumentation  
Windowslogg: 

 Säkerhet - in- och 
utloggningar 

 Program 

 Installation 

Sker per automatik 

 
 

 

 

Register över IT- användare 
 

Nr Handlingstyp Gallringsfrist Anmärkning Ansvar 
 

47 Användarkonto i 
användardatabas (AD - 
Active Directory) 
Hantering av användare. 
Åtkomst till dator, intranät, 
kataloger, e-post med mera. 

Vid inaktualitet Raderas 90 dagar efter att anställningen har 
avslutas (integration med personalsystem).  

It-enheten 

48 Loggning av händelser (t ex Vid inaktualitet  It-enheten 
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in- och utloggning, spärrning 
av konton) i anknytning till 
användardatabas 

49 Profilinformation Vid inaktualitet När anställning avslutas eller när användaren 
själv väljer att ändra informationen. 

Användaren/per automatik 

50 Loggar med IP-adresser 
DHCP-loggar 

Loggarna roteras 
när det uppnått en 
viss storlek. 

 Per automatik. 

 

Konvertering och migrering 
 

Nr Handlingstyp Gallringsfrist Anmärkning Ansvar 

51 
 
 

Elektroniska handlingar 
som har överförts till annat 
format. Genom 
konvertering till format 
lämpligt för långtidslagring 
i t ex ärende- och 
dokumenthanteringssystem 
eller utskrift på papper 

Efter överföringen Rutin ska vara utvärderad så att 
informationen bibehåller 
tillräckligt god kvalitet vid 
överföringen. 
 
Exempel på förekomst idag: 

- E-postmeddelanden som 
registreras/diarieförs.  

- Inlägg eller meddelanden 
på sociala medier som 
innehåller sekretess- eller 
integritetskänsliga 
personuppgifter.  

 

Den som konverterar eller 
skriver ut handlingen.   
 
Det kan också finnas 
automatiserade rutiner där 
handlingar konverteras i 
verksamhetssystem eller 
ärende- och 
dokumenthanteringssystem. 
Hanteras av systemförvaltare.   

52 Handlingar som har 
överförts till annan 
databärare inom samma 
medium 

Efter överföringen Under förutsättning att de inte 
längre behövs för sitt ändamål 

 Arkivexemplar av ljud och 
videoupptagningar och 

Den som hanterar migreringen 
till nya databärare (vanligtvis 
kommunarkivet) 
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Entr
ésystem 
 

Nr Handlingstyp Gallringsfrist Anmärkning Ansvar 
 

53 Entrésystem  Dagligen Besökare anmäler sig via en app 
på en skärm i entrén. En e-post 
och/eller sms går ut till 
personen som ska ta emot 
besöket. 
 

Kommunikationschef ansvarar 
för gallring i applikationen 
 
Respektive anställd som tar emot 
besöket gallrar sin e-post/sms. 

 

mikrofilm som har ersatts 
av nya exemplar. 

 Arkivexemplar av 
elektroniska handlingar 
som kopierats till annan 
databärare. 

 Elektroniska handlingar 
som lämnas in på diskett, 
CD eller USB.  
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SÄTERS KOMMUN KALLELSE 
 Sammanträdesdatum Blad 

Kommunfullmäktige 2018-09-20 9  
   
 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Kf §  Dnr KS2018/0249 

Verksamhetsberättelse och bokslut 2017 för hjälpmedelsnämnden 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att godkänna verksam-
hetsberättelse och bokslut 2017 för Hjälpmedelsnämnden. 
______ 
 
Ärendebeskrivning 
Verksamhetsberättelse och bokslut 2017 för hjälpmedelsnämnden. 
 
I verksamhetsberättelsen redogörs för hjälpmedelsnämnden 2017. Utfallet för verk-
samheten uppgick till ett underskott på -40 tkr efter en återbäring på 5 mkr. Säters 
kommuns andel av återbäringen är 144 tkr. 
Varje kommun som ingår i gemensamma nämnden har att fatta beslut om ansvarsfri-
het för hjälpmedelsnämnden. 
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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 
2018-08-21 

 

 

Verksamhetsberättelse och bokslut 2017 för hjälpmedelsnämnden 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att besluta att 
godkänna verksamhetsberättelse och bokslut 2017 för hjälpmedelsnämnden. 
 

Ärendebeskrivning 
Verksamhetsberättelse och bokslut 2017 för hjälpmedelsnämnden. 
 
I verksamhetsberättelsen redogörs för hjälpmedelsnämnden 2017. Utfallet för verksamheten uppgick till 
ett underskott på -40 kkr efter en återbäring på 5 mkr. Säters kommuns andel av återbäringen är 144 kkr. 
 
Varje kommun som ingår i gemensamma nämnden har att fatta beslut om ansvarsfrihet för 
hjälpmedelsnämnden. 
 
 
 
 
…………………………….. 
Torbjörn Matsson  
ekonomichef 
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SÄTERS KOMMUN KALLELSE 
 Sammanträdesdatum Blad 

Kommunfullmäktige 2018-09-20 10  
   
 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Kf §  Dnr KS2017/0390 
 
Arbetsmiljöpolicy 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta anta ny arbetsmiljöpolicy 
 
Ärendebeskrivning: 
Arbetsmiljöarbetet ska vara ett ständigt levande arbete och anpassas till gällande lag-
stiftning 
Gällande arbetsmiljöpolicy är antagen av kommunfullmäktige 2017-10-19, § 126 men 
har sedan dess omarbetats i samarbete med de fackliga organisationerna för att  
tydliggöra de punkter som kommunfullmäktige ansåg skulle revideras. 
 
Arbetsmiljöarbetet på Säters kommun omfattar all verksamhet och våra medarbetares 
totala arbetssituation, där fysiska, organisatoriska och sociala aspekter beaktas. Kom-
munen arbetar aktivt med att ingen ska drabbas av ohälsa och skada i arbetet samt 
arbetar med aktiviteter som främjar medarbetarnas hälsa, arbetsglädje och effektivi-
tet. Säters kommun har noll tolerans mot diskriminering, takaserier och all form av  
kränkande särbehandling. 
 
En god arbetsmiljö är i samklang med kommunens intressen då det gör att vår viktig-
aste resurs, personalen, trivs och fungerar väl i sitt arbete.  
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SÄTERS KOMMUN 

Arbetsmiljöpolicy för Säters kommun 
 
Arbetsmiljöarbetet på Säters kommun omfattar all verksamhet och våra medarbetares totala 
arbetssituation, där fysiska, organisatoriska och sociala aspekter beaktas. Kommunen arbetar aktivt 
med att ingen ska drabbas av ohälsa och skada i arbetet samt arbetar med aktiviteter som främjar 
medarbetarnas hälsa, arbetsglädje och effektivitet. 
 
En god arbetsmiljö är i samklang med kommunens intressen då det gör att vår viktigaste resurs, 
personalen, trivs och fungerar väl i sitt arbete.  
 
• Arbetsmiljöarbetet bedrivs systematiskt och förebyggande genom uppföljning av lag- och 

myndighetskrav, identifiering av risker, dokumenterad riskbedömning, långsiktig planering och 
vid behov omedelbara åtgärder, 
 

• Alla tillbud och olyckor som inträffar rapporteras och utreds så att vi kan vidta åtgärder. 
Samtliga anställda har en skyldighet att rapportera, 
 

• Arbetsmiljöfrågor behandlas med öppenhet och berörda medarbetare ges möjlighet till god 
insyn och information. Synpunkter och erfarenheter inom arbetsmiljöområdet tas tillvara, 
 

• Arbetsmiljöarbetet sker genom aktivt samarbete mellan chefer, skyddsombud och medarbetare, 
i olika samverkansforum – var och en kan påverka sin arbetsmiljö, 

 
• Vi accepterar ingen form av kränkande särbehandling eller trakasserier i Säters kommun. Varje 

medarbetare oberoende befattning ska bemötas med respekt och med hänsyn till den 
personliga integriteten.  

 
Handlingsplanen vid kränkande särbehandling och trakasserier är ett stöd till medarbetare och 
chefer och tydliggör de olika parternas ansvar. Handlingsplanen beskriver den rutin som gäller 
vid anmälan och vilka förhållanden i arbetsmiljön som kan ge upphov till kränkande 
särbehandling. Handlingsplanen ska vara känd hos alla medarbetare. 

 
Som medarbetare ska du 
• Följa gällande lagar, regler och instruktioner, 

 
• Ta ett personligt ansvar för arbetsmiljö, hälsa och trivsel i det dagliga arbetet och aktivt 

medverka till att eliminera risker, samt verka för att kontinuerligt förbättra arbetsmiljön. 
 
Utöver Ditt medarbetaransvar ska du som chef 
• Ta ansvar för att identifiera risker och kontinuerligt förbättra arbetsmiljön, 

 
• Tillse att medarbetare är medvetna om risker och har tillräcklig kompetens och information för 

att arbetet skall ske säkert och i en god arbetsmiljö. 
 
Denna policy, fastställd av Kommunfullmäktige, gäller från och med den 2017-11-15 tills dess ny 
policy beslutats. Policyn ska revideras vid behov dock minst en gång per mandatperiod. 
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SÄTERS KOMMUN KALLELSE 
 Sammanträdesdatum Blad 

Kommunfullmäktige 2018-09-20 11  
   
 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
 
Kf §  Dnr KS2018/0201 
 
Interpellation till ordförande i barn- och utbildningsnämnden  
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar bordlägga interpellationen till kommande sammanträde 
med kommunfullmäktige i september. 
 
___________ 
 
Ärendebeskrivning 
Tommy Andersson (M) ställer interpellation till ordförande i barn- och utbildnings-
nämnden med följande lydelse: 
 
”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.” 
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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 2018-09-20 12  
   
 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Kf  §  
 
 
Interpellationer/frågor 
 
Ärendebeskrivning 
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SÄTERS KOMMUN KALLELSE 
 Sammanträdesdatum Blad 

Kommunfullmäktige 2018-09-20 13  
   
 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Kf  § 
 
Valärenden 
 

1. Avsägelse/fyllnadsval efter Alexandra Lundblad (S) som ersättare i kultur-
nämnden. 

2. Fyllnadsval av ersättare i barn- och utbildningsnämnden efter Mats Hansson 
(S) 

3. Övriga valärenden 
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SÄTERS KOMMUN KALLELSE 
 Sammanträdesdatum Blad 

Kommunfullmäktige 2018-09-20 14  
   
 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

Kf  § 
 
Rapporter 
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SÄTERS KOMMUN KALLELSE 
 Sammanträdesdatum Blad 

Kommunfullmäktige 2018-09-20 15  
   
 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

Kf  § 
 
Delgivningar 
 
Protokoll från sammanträde med kommunstyrelsen, 2018-09-04. 
 
Beslut från Länsstyrelsen ny ledamot/ersättare i kommunfullmäktige efter Angelica 
Beyer (S). Ny ledamot Sebastian Hagberg (S), ny ersättare Birgit Kraft (S). 
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