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Kommunal skattesats för 2019
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta fastställa skattesatsen för 2019 till 22,32, vilket är oförändrat från
2018.
Bakgrund och ärendebeskrivning
Kommunallagen 8 kap 9 § föreskriver att kommunfullmäktige ska fastställa skattesatsen för nästkommande år senast före november månads utgång.
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Dnr KS2018/0189

Gemensam överförmyndarnämnd för mandatperioden 2019–2022
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att anta ändring i reglemente gällande gemensam nämnd för överförmyndare enligt beskrivning.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen 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.
______
Ärendebeskrivning
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.

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Tjänsteskrivelse

Datum
2018-06-11

Diarienummer
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.
Postadress
Säters Kommun
Box 300
783 27 Säter

Besöksadress
Rådhuset
Åsgränd 2
Säter

Telefon
0225-55 000 (vxl)

E-postadress
kommun@sater.se
Internetadress
www.sater.se
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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.

Postadress
Säters Kommun
Box 300
783 27 Säter

Besöksadress
Rådhuset
Åsgränd 2
Säter

Telefon
0225-55 000 (vxl)

E-postadress
kommun@sater.se
Internetadress
www.sater.se
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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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Datum
2018-09-18

Diarienummer
KS2018/0189

Komplettering gällande reglemente för en Gemensam nämnd för överförmyndare i
samverkan - ändring reglemente
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att anta ändring i reglemente gällande
gemensam nämnd för överförmyndare enligt beskrivning nedan och föreslå kommunfullmäktige att anta
reglementet för den gemensamma överförmyndarnämnden.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta
1. att: 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 ärende
Ett förslag till ändring av § 3, Ledamöter och ordförandeskap, i reglementet för den gemensamma
överförmyndarnämnden som tidigare är antaget av Säters kommuns Kommunstyrelses arbetsutskott och
Kommunstyrelse. Det nya förslaget har inkommit 2018-09-14 från Borlänge kommun.
Tidigare text i reglemente
Borlänge kommun är ordförande i den gemensamma nämnden och väljer bland övriga ledamöter en vice
ordförande.
Ny text i reglemente
Borlänge kommun ska bland nämndens ledamöter utse en ordförande och en vice ordförande i den
gemensamma nämnden.

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

31 %

Falun

58 340

34 %

Säter

11 160

7%

Smedjebacken

10 894

6%

Gagnef

10 241

6%

Ludvika

26 992

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 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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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‐

Datum 2018‐

Datum 2018‐

Borlänge kommun

Falu kommun

Gagnef kommun

Jan Bohman

Susanne Norberg

Irene Homman

Kommunstyrelsens ordf.

Kommunstyrelsens ordf.

Kommunstyrelsens ordf.

Datum 2018‐

Datum 2018‐

Datum 2018‐

Ludvika kommun

Smedjebackens kommun

Säters kommun

Leif Petterson

Fredrik Rönning

Mats Nilsson

Kommunstyrelsens ordf.

Kommunstyrelsens ordf.

Kommunstyrelsens ordf.
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DĞƚĂĚĂƚĂŽŵĚŽŬƵŵĞŶƚ
ŽŬƵŵĞŶƚŶĂŵŶ
ZĞŐůĞŵĞŶƚĞĨƂƌŐĞŵĞŶƐĂŵƂǀĞƌĨƂƌŵǇŶĚĂƌŶćŵŶĚ

ŽŬƵŵĞŶƚƚǇƉ
ZĞŐůĞŵĞŶƚĞ

ŽŬƵŵĞŶƚćŐĂƌĞ
<ŽŵŵƵŶĚŝƌĞŬƚƂƌĞŶ

WƵďůŝĐĞƌŝŶŐ
&ƂƌĨĂƚƚŶŝŶŐƐƐĂŵůŝŶŐĞŶƉĊŽƌůĂŶŐĞ͘ƐĞ͕/ŶƐŝĚĂŶ

ŽŬƵŵĞŶƚĂŶƐǀĂƌŝŐ
ŚĞĨĨƂƌŶćŵŶĚƐĞƌǀŝĐĞ

KŵĨĂƚƚĂƌ
<ŽŵŵƵŶĞŶ

&ƂƌĨĂƚƚŶŝŶŐƐƐƚƂĚ
<ŽŵŵƵŶĂůůĂŐĞŶϊŬĂƉ͘χφΑ͕ZĞŐůĞŵĞŶƚĞŶ
ĞƐůƵƚĂĚ
φτυόͲǆǆͲǆǆ

ƂƌƌĞǀŝĚĞƌĂƐƐĞŶĂƐƚ
φτφφͲυφͲχυ

ĞƐůƵƚŝŶƐĂƚƐ
<ŽŵŵƵŶĨƵůůŵćŬƚŝŐĞ

ZĞǀŝĚĞƌŝŶŐυ
>ćŐŐŝŶĚĂƚƵŵŽĐŚ
ƉĂƌĂŐƌĂĨ

<ůŝĐŬĂĞůůĞƌƚƌǇĐŬŚćƌĨƂƌĂƚƚĂŶŐĞƚĞǆƚ͘

ŝĂƌŝĞŶƵŵŵĞƌ
φτυǆͬǆǆǆ
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5HJOHPHQWHI|U|YHUI|UP\QGDUHQ

*lOOHUIUnQ
,QQHKnOOVI|UWHFNQLQJ
9HUNVDPKHWVRPUnGH
gYULJW
/HGDP|WHURFKRUGI|UDQGHVNDS
2UJDQLVDWLRQLQRPYHUNVDPKHWVRPUnGHW
3HUVRQXSSJLIWHU
8SSI|OMQLQJnWHUUHGRYLVQLQJRFKUDSSRUWHULQJWLOO
IXOOPlNWLJH
,QIRUPDWLRQRFKVDPUnG
0HGERUJDUI|UVODJ
7LGSXQNWI|UVDPPDQWUlGHQ
)|UHGUDJQLQJVOLVWD
.DOOHOVH
1lUYDURUlWW
$YEUXWHQWMlQVWJ|ULQJ
3UHVLGLXP
(UVlWWDUHI|URUGI|UDQGH
$QPlODQDYI|UKLQGHU
(UVlWWDUQDVWMlQVWJ|ULQJ
-lY
bUHQGHQDVEHUHGQLQJ
%HVOXWVI|UKHWMXVWHULQJDYSURWRNROORFKUHVHUYDWLRQ
.XQJ|UHOVHURFKWLOONlQQDJLYDQGHQDYI|UHVNULIWHUPHG
PHUD
'HOJLYQLQJVPRWWDJDUH
8QGHUWHFNQDQGHDYKDQGOLQJDU
%XGJHWSURFHVVHQ
5HYLVLRQ
.RPPXQHQVWDODQLQRPQlPQGHQVYHUNVDPKHWVRPUnGH
'HOHJDWLRQVEHVWlPPHOVHU
/DJOLJKHWVSU|YQLQJ
+DQGOLQJDUVRIIHQWOLJKHW
)|UYDULQJDYKDQGOLQJDU
,QIRUPDWLRQ
gYHUOlPQDQGHDYNRPPXQDODQJHOlJHQKHW
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5HJOHPHQWHI|UJHPHQVDP|YHUI|UP\QGDUQlPQG


9HUNVDPKHWVRPUnGH
'HQJHPHQVDPPD|YHUI|UP\QGDUQlPQGQlPQGHQ QHGDQNDOODGQlPQGHQ L%RUOlQJH)DOXQ*DJQHI
/XGYLND6PHGMHEDFNHQRFK6lWHUVNRPPXQDQVYDUDUI|UDWW|YHUI|UP\QGDUYHUNVDPKHWHQEHGULYVL
HQOLJKHWPHGJlOODQGHODJVWLIWQLQJVDPWDQGUDI|UIDWWQLQJDUVRPUHJOHUDUIUnJRUNQXWQDWLOO|YHUI|U
P\QGDUYHUNVDPKHWHQ

%RUOlQJHVNDYDUDYlUGNRPPXQI|UGHQJHPHQVDPPDWMlQVWHPDQQDRUJDQLVDWLRQHQ


gYULJW
'HWnOLJJHUQlPQGHQDWW


PHGXSSPlUNVDPKHWI|OMDIUnJRUDYEHW\GHOVHI|U|YHUI|UP\QGDUYHUNVDPKHWHQVXWYHFNOLQJ
RFKHNRQRPLVNDLQWUHVVHQVDPWHIIHNWLYLWHWHQLYHUNVDPKHWHQRFKWDLQLWLDWLYLGHVVDIUnJRU



IUlPMDVDPYHUNDQPHOODQQlPQGHQRFKNRPPXQHUQDV|YULJDQlPQGHUVDPW



I|UHWUlGDQlPQGHQPHGUlWWDWWVlWWDDQQDQLVLWWVWlOOHYLGI|UKDQGOLQJDUVDPPDQWUlGHQXSS
YDNWQLQJDURFKNRQIHUHQVHUPHGP\QGLJKHWHUI|UHWDJRFKHQVNLOGD



/HGDP|WHURFKRUGI|UDQGHVNDS
'HQJHPHQVDPPDQlPQGHQVNDEHVWnDYVH[  OHGDP|WHUHQSHUVDPYHUNDQVNRPPXQ.RPPXQ
IXOOPlNWLJHLUHVSHNWLYHNRPPXQYlOMHUHQOHGDPRWYDUGHUDDWWWMlQVWJ|UDLGHQJHPHQVDPPDQlPQ
GHQ)|UYDUMHOHGDPRWVNDlYHQUHVSHNWLYHNRPPXQVIXOOPlNWLJHYlOMDHQHUVlWWDUH'nYDOHWDY|YHU
I|UP\QGDUQlPQGRFKHUVlWWDUHI|UUlWWDWVVNDGHWJHQDVWDQPlODVWLOOOlQVVW\UHOVHQ
%RUOlQJHNRPPXQVNDEODQGQlPQGHQVOHGDP|WHUXWVHHQRUGI|UDQGHRFKHQYLFHRUGI|UDQGHLGHQ
JHPHQVDPPDQlPQGHQ

2UGI|UDQGHQDQVYDUDUI|UDWW
OHGDQlPQGHQVDUEHWHRFKVDPPDQWUlGHQ
NDOODWLOOVDPPDQWUlGHLHQOLJKHWPHGODJRFKUHJOHPHQWH
HUVlWWDUHNDOODVVH
LQI|UVDPPDQWUlGHQDVHWLOODWWlUHQGHQDVRPVNDEHKDQGODVLQlPQGHQYLGEHKRYlUEHUHGGD
VHWLOODWWIlUGLJEHUHGGDlUHQGHQVQDUDVWEHKDQGODVLQlPQGHQ
EHYDNDDWWQlPQGHQVEHVOXWYHUNVWlOOV


2UJDQLVDWLRQLQRPYHUNVDPKHWVRPUnGHW
1lPQGHQDQVYDUDUI|UDWWGHVVRUJDQLVDWLRQlUW\GOLJRFKlQGDPnOVHQOLJPHGKlQV\QWLOODYIXOOPlNWLJH
IDVWVWlOOGDPnORFKVW\UQLQJVDPWODJDURFKDQGUDI|UIDWWQLQJDUI|UYHUNVDPKHWHQ
%RUOlQJHNRPPXQVNDYDUDYlUGNRPPXQI|UGHQJHPHQVDPPDWMlQVWHPDQQDRUJDQLVDWLRQHQ
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3HUVRQXSSJLIWHU

1lPQGHQlUSHUVRQXSSJLIWVDQVYDULJHQOLJW'DWDVN\GGVI|URUGQLQJHQI|UGHSHUVRQXSSJLIWHUVRPEH
KDQGODVLQRPQlPQGHQVYHUNVDPKHWVRPUnGH'DWDVN\GGVRPEXGHWL%RUOlQJHNRPPXQlUQlPQGHQV
GDWDVN\GGVRPEXG


8SSI|OMQLQJnWHUUHGRYLVQLQJRFKUDSSRUWHULQJWLOOIXOOPlNWLJH
1lPQGHQVNDNRQWLQXHUOLJWI|OMDXSSVLQYHUNVDPKHW

1lPQGHQVNDWUHJnQJHUSHUnUUHGRYLVDWLOOIXOOPlNWLJHKXUGHKDUIXOOJMRUWGHXSSGUDJVRPIXOOPlN
WLJHKDUOlPQDWWLOOGHP'HWJ|UVJHQRPWHUWLDOUDSSRUWRFKVDPWnUVUHGRYLVQLQJHQ



,QIRUPDWLRQRFKVDPUnG
1lPQGHUQDRFKNRPPXQDOUnGUHVSHNWLYHRSSRVLWLRQVUnGVNDLP|MOLJDVWHPnQIUnQQlPQGHUKnOODGHQ
LQIRUPDWLRQRFKGHWXQGHUODJGHEHK|YHULVLQYHUNVDPKHW5lWWHQWLOOLQIRUPDWLRQRFKXQGHUODJRPIDW
WDULQWHXSSJLIWI|UYLONHQVHNUHWHVVUnGHU

1lPQGHUQDVNDVDPUnGDQlUGHUDVYHUNVDPKHWRFKlUHQGHQEHU|UVW\UHOVHQVHOOHUDQQDQQlPQGVYHUN
VDPKHW

6DPUnGE|UlYHQVNHPHGI|UHQLQJDURFKRUJDQLVDWLRQHUQlUGHVVDlUVlUVNLOWEHU|UGD1lPQGHQEHVOX
WDURPIRUPHUQDI|UVDPUnGHW


0HGERUJDUI|UVODJ
0HGERUJDUI|UVODJGlUIXOOPlNWLJH|YHUOnWLWWLOOQlPQGHQDWWIDWWDEHVOXWVNDEHUHGDVVN\QGVDPWGRFN
VHQDVWVnDWWQlPQGHQNDQIDWWDEHVOXWLQRPHWWnUIUnQGHWDWWI|UVODJHWYlFNWHVLIXOOPlNWLJH

1lPQGHQVNDGHOJHNRPPXQIXOOPlNWLJHGHEHVOXWVRPIDWWDWVLDQOHGQLQJDYHWWPHGERUJDUI|UVODJ

1lPQGHQVNDWYnJnQJHUSHUnUUHGRYLVDGHPHGERUJDUI|UVODJVRPLQWHDYJMRUWVLQRPHWWnUIUnQGHWDWW
I|UVODJHQYlFNWHVLIXOOPlNWLJH)XOOPlNWLJHVNDLQIRUPHUDVRPDQOHGQLQJHQWLOODWWlUHQGHQDLQWHKDU
DYJMRUWVRFKQlUEHVOXWNDQI|UYlQWDVIDWWDV5HGRYLVQLQJHQVNDJ|UDVSnIXOOPlNWLJHVRUGLQDULHVDP
PDQWUlGHQLDSULORFKRNWREHU

1lUHWWPHGERUJDUI|UVODJEHUHWWVIlUGLJWRFKEHVOXWVNDIDWWDVVNDI|UVODJVVWlOODUHQXQGHUUlWWDV
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7LGSXQNWI|UVDPPDQWUlGHQ

1lPQGHQVDPPDQWUlGHUSnWLGRFKSODWVVRPQlPQGHQEHVWlPPHUHOOHUQlUPLQVWHQWUHGMHGHODY
QlPQGHQVOHGDP|WHUEHJlUGHW2UGI|UDQGHInUNDOODWLOOH[WUDVDPPDQWUlGHVDPWlQGUDGDJRFKWLGI|U
VDPPDQWUlGHGnVlUVNLOGDVNlOI|UDQOHGHUHQVnGDQnWJlUG
8WVNRWWHQVDPPDQWUlGHUSnWLGRFKSODWVVRPRUGI|UDQGHEHVWlPPHUHOOHUQlUHQPDMRULWHWDYXWVNRWWHWV
OHGDP|WHUEHJlUGHW
2PGHWI|UHOLJJHUVlUVNLOGDVNlOInURUGI|UDQGHQVWlOODLQHWWVDPPDQWUlGHHOOHUlQGUDGDJHQHOOHUWLGHQ
I|UVDPPDQWUlGHW

2PRUGI|UDQGHQEHVOXWDUDWWHWWVDPPDQWUlGHVNDVWlOODVLQHOOHUDWWGDJHQHOOHUWLGHQI|UHWWVDPPDQ
WUlGHVNDlQGUDVVNDRUGI|UDQGHQVHWLOODWWYDUMHOHGDPRWRFKHUVlWWDUHVQDUDVWXQGHUUlWWDVRPGHWWD


)|UHGUDJQLQJVOLVWD
)|UYDUMHVDPPDQWUlGHOnWHURUGI|UDQGHXSSUlWWDHQI|UHGUDJQLQJVOLVWD1lPQGHQNDQRFNVnEHVOXWD
RPEHKDQGOLQJDYlUHQGHVRPLQWHWDJLWVXSSSnI|UHGUDJQLQJVOLVWDQ


.DOOHOVH
2UGI|UDQGHDQVYDUDUI|UDWWNDOOHOVHXWIlUGDVWLOOVDPPDQWUlGHQD
.DOOHOVHVNDWLOOJlQJOLJJ|UDVGLJLWDOWWLOOYDUMHOHGDPRWRFKHUVlWWDUHVHQDVWIHPNDOHQGHUGDJDUI|UH
VDPPDQWUlGHVGDJHQ,XQGDQWDJVIDOOInUNDOOHOVHVNHSnDQQDWVlWW1lUYDUNHQRUGI|UDQGHHOOHUYLFH
RUGI|UDQGHNDQNDOODWLOOVDPPDQWUlGHVNDGHQlOGVWHOHGDPRWHQJ|UDGHWWD
.DOOHOVHQVNDLQQHKnOODXSSJLIWRPWLGRFKSODWVI|UVDPPDQWUlGHW
.DOOHOVHQE|UnWI|OMDVDYI|UHGUDJQLQJVOLVWDQWLOOVDPPDQWUlGHW2UGI|UDQGHEHVWlPPHULYLONHQXW
VWUlFNQLQJKDQGOLQJDUVRPWLOOK|UHWWlUHQGHSnI|UHGUDJQLQJVOLVWDQVNDELIRJDVNDOOHOVHQ


1lUYDURUlWW
.RPPXQVW\UHOVHQVRUGI|UDQGHRFKYLFHRUGI|UDQGHQLYDURFKHQDYGHVDPYHUNDQGHNRPPXQHUQDKDU
UlWWDWWQlUYDUDRFKGHOWDL|YHUOlJJQLQJDUQDYLGVDPPDQWUlGHPHGQlPQGHQ1lUYDURUlWWHQJlOOHULQWH
lUHQGHQVRPU|UP\QGLJKHWVXW|YQLQJPRWHQVNLOG
9LGVDPPDQWUlGHPHGQlPQGHQHOOHUGHVVXWVNRWWVNDRPLQWHQlPQGHQHOOHUXWVNRWWHWI|UVlUVNLOWIDOO
EHVOXWDUDQQDWNRPPXQGLUHNW|UHQNRPPXQFKHIHQHOOHUGHQVRPGHQQHXWVHUKDUlWWDWWQlUYDUDPHG
UlWWDWWGHOWDL|YHUOlJJQLQJDUQD
1lPQGHQInUNDOODOHGDPRWHOOHUHUVlWWDUHLIXOOPlNWLJHDQQDQQlPQGHOOHUEHUHGQLQJUHYLVRUDQVWlOOG
KRVNRPPXQHQHOOHUVlUVNLOGVDNNXQQLJDWWQlUYDUDYLGVDPPDQWUlGHPHGQlPQGHQ'HQVRPKDUNDO
ODWVWLOOVDPPDQWUlGHInURPQlPQGHQEHVOXWDUGHWGHOWDL|YHUOlJJQLQJDUQDPHQHMLEHVOXWHQ
3HUVRQDOI|UHWUlGDUH IDFNOLJI|UHWUlGDUH lJHUUlWWDWWQlUYDUDYLGQlPQGHQVVDPPDQWUlGHQ+|JVWWUH
SHUVRQDOI|UHWUlGDUHRFKHQHUVlWWDUHI|UYDURFKHQDYGHPInUILQQDVI|UYDUMHQlPQG1lUYDURUlWWHQ
JlOOHULQWHlUHQGHQVRPU|UP\QGLJKHWVXW|YQLQJPRWHQVNLOGI|UKDQGOLQJDUPHGHQDUEHWVWDJDURUJDQL
VDWLRQXSSVlJQLQJDUDYNROOHNWLYDYWDODUEHWVNRQIOLNWHUUlWWVWYLVWHUPHOODQNRPPXQHQRFKHQDUEHWV
WDJDURUJDQLVDWLRQHOOHUlUHQGHQVRPDYVHUXSSKDQGOLQJ1lUYDURUlWWI|USHUVRQDOI|UHWUlGDUHVDNQDVYLG
VDPPDQWUlGHQLNRPPXQVW\UHOVHQUHYLVRUHUQDVDPWYDOQlPQGHQ ./NDS 
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)|U\WWHUOLJDUHLQIRUPDWLRQVH´1lUYDURUlWWI|USHUVRQDOI|UHWUlGDUHLQlPQGHU±,QVWUXNWLRQ´IDVWVWlOOG
DYDUEHWVJLYDUXWVNRWWHW


$YEUXWHQWMlQVWJ|ULQJ
(QOHGDPRWVRPDYEUXWLWWMlQVWJ|ULQJHQYLGHWWVDPPDQWUlGHSnJUXQGDYDQQDWKLQGHUlQMlYInUGlU
HIWHULQWHnWHUWMlQVWJ|UD


3UHVLGLXP
1lPQGHQVSUHVLGLXPVNDEHVWnDYRUGI|UDQGHRFKYLFHRUGI|UDQGH


(UVlWWDUHI|URUGI|UDQGH
2PYDUNHQRUGI|UDQGHHOOHUYLFHRUGI|UDQGHNDQGHOWDLHWWKHOWVDPPDQWUlGHHOOHULHQGHODYHWWVDP
PDQWUlGHIXOOJ|UGHQlOGVWHOHGDPRWHQRUGI|UDQGHQVXSSJLIWHU
2PRUGI|UDQGHSnJUXQGDYVMXNGRPHOOHUDYDQGUDVNlOlUKLQGUDGDWWIXOOJ|UDVLWWXSSGUDJI|UHQ
OlQJUHWLGInUQlPQGHQXWVHDQQDQOHGDPRWDWWIXOOJ|UDRUGI|UDQGHVVDPWOLJDXSSJLIWHU(UVlWWDUHQIXOO
J|URUGI|UDQGHQVVDPWOLJDXSSJLIWHU


$QPlODQDYI|UKLQGHU
(QOHGDPRWVRPlUI|UKLQGUDGDWWGHOWDLHWWVDPPDQWUlGHHOOHULHQGHODYHWWVDPPDQWUlGHVNDVQDUDVW
DQPlODGHWWDWLOOQlPQGVHNUHWHUDUHQVRPNDOODUHUVlWWDUH'HQHUVlWWDUHNDOODVVRPlUXWVHGGDYNRP
PXQIXOOPlNWLJHLGHQNRPPXQGlUGHQI|UKLQGUDGHOHGDPRWHQlUXWVHGG

(UVlWWDUQDVWMlQVWJ|ULQJ
2PHQOHGDPRWlUI|UKLQGUDGDWWLQVWlOODVLJWLOOHWWVDPPDQWUlGHHOOHUYLGDUHGHOWDLHWWVDPPDQWUlGH
VNDHQHUVlWWDUHWMlQVWJ|UDLOHGDPRWHQVVWlOOH
(QOHGDPRWVRPLQVWlOOHUVLJXQGHUHWWSnJnHQGHVDPPDQWUlGHHOOHUWLOOHWWIRUWVDWWVDPPDQWUlGHKDUUlWW
DWWWMlQVWJ|UDlYHQRPHQHUVlWWDUHKDUWUlWWLQLOHGDPRWVVWlOOH
(UVlWWDUHVRPLQWHWMlQVWJ|UInUQlUYDUDYLGQlPQGHQVP|WHQRFKGHOWDLGHVV|YHUOlJJQLQJDUPHQLQWH
LEHVOXWHQ


-lY
(QOHGDPRWHUVlWWDUHHOOHUDQVWlOOGVRPlUMlYLJLHWWlUHQGHKRVQlPQGHQInULQWHGHOWDHOOHUQlUYDUD
YLGKDQGOlJJQLQJRFKEHVOXWDYlUHQGHW'HQVRPNDQDQWDVYDUDMlYLJLHWWlUHQGHVNDVMlOYPDQWJHVLJ
WLOONlQQDRFKOlPQDVDPPDQWUlGHVUXPPHWYLGlUHQGHWVEHKDQGOLQJ,./ NDS DQJHVUHJ
OHUQDU|UDQGHMlY
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(QOHGDPRWHOOHUHQHUVlWWDUHVRPDYEUXWLWVLQWMlQVWJ|ULQJSnJUXQGDYMlYLHWWlUHQGHInUnWHUWMlQVW
J|UDVHGDQlUHQGHWKDQGODJWV



bUHQGHQDVEHUHGQLQJ
2UGI|UDQGHQDQVYDUDUI|UDWWGHlUHQGHQVRPVNDKDQGOlJJDVDYQlPQGHQEHUHGVRFKI|UHGUDVLEHVOX
WDGRUGQLQJ


%HVOXWVI|UKHWMXVWHULQJDYSURWRNROORFKUHVHUYDWLRQ
1lPQGHQInUHQGDVWKDQGOlJJDlUHQGHQQlUIOHUlQKlOIWHQDYOHGDP|WHUQDlUQlUYDUDQGH ./NDS
 
3URWRNROOHWMXVWHUDVDYRUGI|UDQGHRFKHQOHGDPRW
1lPQGHQNDQEHVOXWDDWWMXVWHUDHQSDUDJUDILSURWRNROOHWRPHGHOEDUW3DUDJUDIHQE|UGnUHGRYLVDV
VNULIWOLJWLQQDQQlPQGHQMXVWHUDUGHQ
(QOHGDPRWVRPKDUUHVHUYHUDWVLJPRWHWWEHVOXWRFKYLOOPRWLYHUDUHVHUYDWLRQHQVNDJ|UDGHWVNULIWOLJW
0RWLYHULQJHQVNDOlPQDVGLJLWDOWWLOOQlPQGVHNUHWHUDUHQLQQDQSURWRNROOHWMXVWHUDV


.XQJ|UHOVHURFKWLOONlQQDJLYDQGHQDYI|UHVNULIWHUPHGPHUD
1lPQGHQDQVYDUDUI|UDWWEHVOXWRFKI|UHVNULIWHULQRPGHWHJQDDQVYDUVRPUnGHWNXQJ|UVHQOLJWJlO
ODQGHEHVWlPPHOVHU
1lPQGHUQDVNDXQGHUUlWWDNRPPXQVW\UHOVHQLVDPWOLJDVDPYHUNDQVNRPPXQHUVnVQDUWHQXSSGDWHULQJ
DYGHQNRPPXQDODI|UIDWWQLQJVVDPOLQJHQEHG|PVQ|GYlQGLJ


'HOJLYQLQJVPRWWDJDUH
'HOJLYQLQJPHGHQQlPQGVNHUPHGRUGI|UDQGHYLFHRUGI|UDQGHQHOOHUDQQDQDQVWlOOGVRPQlPQGHQ
XWVHU GHOJLYQLQJlUHWWGRNXPHQWHUDW|YHUOlPQDQGHDYGRNXPHQWHOOHUEHVOXWGlUPRWWDJDQGHWNRPPHU
DWWEHK|YDVW\UNDV 


8QGHUWHFNQDQGHDYKDQGOLQJDU
6NULYHOVHUDYWDORFKDQGUDKDQGOLQJDUIUnQQlPQGHQVNDSnQlPQGHQVYlJQDUXQGHUWHFNQDVDYRUGI|
UDQGHQ9LGI|UIDOOI|URUGI|UDQGHQLQWUlGHUYLFHRUGI|UDQGHQRFKYLGI|UIDOOI|UGHQQHGHQOHGDPRW
VRPQlPQGHQXWVHU

1lPQGHQInUlYHQXSSGUDnWI|UWURHQGHYDOGHOOHUWMlQVWHPDQDWWHQOLJWDYQlPQGHQEHVOXWDGGHOHJDW
LRQVRUGQLQJXQGHUWHFNQDKDQGOLQJDUSnQlPQGHQVYlJQDURFKLI|UHNRPPDQGHIDOONRQWUDVLJQHUDVDY
GHQVRPXWVHVGlUWLOO
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%XGJHWSURFHVVHQ

1lPQGHQVEXGJHWI|UVODJEXGJHWXSSI|OMQLQJGHOnUVUDSSRUWRFKnUVUHGRYLVQLQJLQNOXVLYHYHUNVDPKHWV
EHUlWWHOVHVNDOlPQDVWLOONRPPXQVW\UHOVHQLVDPWOLJDVDPYHUNDQVNRPPXQHULQRPGHQWLGRFKI|OMDGH
ULNWOLQMHUVRPNRPPXQVW\UHOVHQEHVWlPPHU


5HYLVLRQ
)|UUHYLVLRQDYQlPQGHQVI|UYDOWQLQJJlOOHUNRPPXQDOODJHQ|YULJODJVWLIWQLQJVDPW|YULJDLEHK|ULJ
RUGQLQJXWIlUGDGHEHVWlPPHOVHU


.RPPXQHQVWDODQLQRPQlPQGHQVYHUNVDPKHWVRPUnGH
1lPQGHQInUVMlOYHOOHUJHQRPRPEXGI|UDNRPPXQHQVWDODQLPnORFKlUHQGHQVRPIDOOHULQRPGHVV
YHUNVDPKHWVRPUnGH1lPQGHQInULVnGDQDPnOPHGI|UNRPPXQHQELQGDQGHYHUNDQWUlIIDI|UOLNQLQJ
HOOHUDQWDDFNRUG


'HOHJDWLRQVEHVWlPPHOVHU
1lPQGHQInUXSSGUDnWHQOHGDPRWHOOHUHUVlWWDUHHOOHUnWHQWMlQVWHPDQKRV|YHUI|UP\QGDUHLVDPYHU
NDQ)DOXQ±%RUOlQJHUHJLRQHQDWWEHVOXWDSnQlPQGHQVYlJQDULGHlUHQGHQVRPQlPQGHQEHG|PHU
VRPOlPSOLJD
,./NDSDQJHVYLONDlUHQGHQVRPLQWHInUGHOHJHUDV
'HWlUQlPQGHQVDQVYDUDWWNRQWUROOHUDDWWI|UWURHQGHYDOGDRFKDQVWlOOGDXW|YDUVLQEHVOXWDQGHUlWWSn
NRUUHNWVlWW2PVnLQWHVNHUnOLJJHUGHWQlPQGHQDWWWLOOVHDWWQ|GYlQGLJDnWJlUGHUYLGWDV


/DJOLJKHWVSU|YQLQJ
1lPQGHQVNDRPJnHQGHXQGHUUlWWDNRPPXQVW\UHOVHQRPEHVOXWDYQlPQGHQHIWHUODJOLJKHWVSU|YQLQJ
HQOLJWNRPPXQDOODJHQEOLYLWXSSKlYW


+DQGOLQJDUVRIIHQWOLJKHW
1lPQGHQEHVOXWDULIUnJRUVRPU|UWLOOlPSQLQJHQDYRIIHQWOLJKHWVRFKVHNUHWHVVODJHQRFKWU\FNIULKHWV
I|URUGQLQJHQNDSRFKPHGVW|GGlUDYPHGGHODGHI|UIDWWQLQJDULIUnJDRPKDQGOLQJDUVRPI|UYDUDV
KRVQlPQGHQ


)|UYDULQJDYKDQGOLQJDU
1lPQGHQDQVYDUDUI|UYnUGRFKI|UYDULQJDYYHUNVDPKHWHQVDUNLYKDQGOLQJDUHQOLJWDUNLYODJHQDUNLY
UHJOHPHQWHRFKXSSUlWWDGGRNXPHQWKDQWHULQJVSODQ9lUGHKDQGOLQJDUVNDI|UYDUDVSnEHWU\JJDQGHVlWW
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,QIRUPDWLRQ

1lPQGHQDQVYDUDUI|UDWWLQIRUPHUDDOOPlQKHWHQRPQlPQGHQVYHUNVDPKHW


gYHUOlPQDQGHDYNRPPXQDODQJHOlJHQKHW
1lPQGHQInUOlPQD|YHUYnUGHQDYNRPPXQDODQJHOlJHQKHWI|UYDUVKDQGKDYDQGHVlUVNLOGRUGQLQJ
LQWHI|UHVNULYLWVWLOOHQDQQDQI\VLVNHOOHUMXULGLVNSHUVRQ9nUGHQDYDQJHOlJHQKHWVRPLQQHIDWWDU
P\QGLJKHWVXW|YQLQJInUGRFN|YHUOlPQDVHQGDVWRPGHWILQQVODJOLJWVW|G

SÄTERS KOMMUN
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Kommunstyrelsen

Ks §

KALLELSE

Sammanträdesdatum

2018-10-23

Blad

4

Dnr KS2018/267

Handlingsplan diskriminering
Personalutskottet beslutar:
Personalutskottet beslutar anta handlingsplanen.
Ärendebeskrivning:
Den 1 januari 2017 började nya ändringar om aktiva åtgärder i diskrimineringslagen 3
kap. att gälla. Arbetsgivaren har fått utökat ansvar för att kontinuerligt bedriva ett
förebyggande och främjande arbete för att motverka diskriminering och verka för lika
rättigheter och möjligheter oavsett diskrimineringsgrund.
Säters kommuns Diskriminering- och mångfaldsplan gäller samtliga medarbetare oavsett anställningsform och för förtroendevalda politiker. Kommunen ska ge samma
förutsättningar för alla medarbetare när det gäller villkor och utvecklingsmöjligheter.
Alla medarbetare i Säters kommun har ett ansvar för att aktivt arbeta för att leva upp
till kraven i diskrimineringslagen.
Säters kommun ska vara ett föredöme för att motverka all form av diskriminering.
Diskriminering- och mångfaldsplan är en viktig grundsten i arbetet med likabehandling.

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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SÄTERS KOMMUN

Diskriminering – handlingsplan (ändringarna i Diskrimineringslagen ersätter
tidigare krav på jämställdhetsplan)
Den 1 januari 2017 började nya ändringar om aktiva åtgärder i diskrimineringslagen 3 kap. att gälla.
Arbetsgivaren har fått utökat ansvar för att kontinuerligt bedriva ett förebyggande och främjande
arbete för att motverka diskriminering och verka för lika rättigheter och möjligheter oavsett
diskrimineringsgrund. Arbetet ska vara en ständigt pågående process.
Inledning
Säters kommuns Diskriminering- och mångfaldsplan gäller samtliga medarbetare oavsett
anställningsform och för förtroendevalda politiker. Kommunen ska ge samma förutsättningar för
alla medarbetare när det gäller villkor och utvecklingsmöjligheter. Alla medarbetare i Säters
kommun har ett ansvar för att aktivt arbeta för att leva upp till kraven i diskrimineringslagen.
Säters kommun ska vara ett föredöme för att motverka all form av diskriminering. Diskrimineringoch mångfaldsplan är en viktig grundsten i arbetet med likabehandling.
Diskriminering
Säters kommun som arbetsgivare har det yttersta ansvaret för att ingen ska diskrimineras på
arbetsplatsen. En förenklad beskrivning av diskriminering enligt lagen är att någon blir missgynnad
eller negativt särbehandlad med samband till någon av de sju diskrimineringsgrunderna:
 Kön
 Könsöverskridande identitet eller uttryck
 Etnisk tillhörighet
 Religion eller annan trosuppfattning
 Funktionsnedsättning
 Sexuell läggning
 Ålder
Även bristande tillgänglighet, trakasserier, sexuella trakasserier och instruktioner att diskriminera
är former av diskriminering. Diskriminering kan ske både direkt och indirekt.
Aktiva åtgärder
Aktiva åtgärder är ett förebyggande och främjande arbete för att motverka diskriminering och på
annat sätt verka för lika rättigheter och möjligheter oavsett diskrimineringsgrund. Arbetet ska ske
kontinuerligt i fyra steg:
1. Undersöka arbetsplatsen för att upptäcka eventuella risker för diskriminering, repressalier
eller andra hinder för medarbetarnas lika rättigheter och möjligheter.
2. Analysera orsaker till upptäckta risker och hinder.
3. Vidta åtgärder som skäligen kan krävas.
4. Följa upp och utvärdera arbetet.
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Arbetet med aktiva åtgärder ska vara en ständigt pågående process och ska omfatta följande fem
områden:
- Arbetsplatsförhållanden
- Bestämmelser och praxis om löner och andra anställningsvillkor
- Rekrytering och befordran
- Utbildning och övrig kompetensutveckling
- Möjligheter att förena förvärvsarbete och föräldraskap
Lönekartläggning
Arbetsgivaren ska enligt Diskrimineringslagen göra lönekartläggning varje år som en del av
arbetsgivarens aktiva åtgärder. Kartläggningen ska dokumenteras. Arbetet med lönekartläggning
sker på Personalenheten.
I lönekartläggningen ska arbetsgivaren kartlägga och analysera:
 Bestämmelser och praxis om löner och andra anställningsvillkor som tillämpas hos
arbetsgivaren
 Löneskillnader mellan kvinnor och män som utför lika arbeten
 Löneskillnader mellan kvinnor och män som utgör likvärdigt arbete
 Löneskillnader som finns mellan ett kvinnodominerat arbete och ett arbete som inte är
kvinnodominerat, om arbetet som inte är kvinnodominerat har lägre krav men högre lön.
Dokumentation
Arbetet med aktiva åtgärder ska skriftligen dokumenteras, ersätter tidigare krav på
jämställdhetsplan. Dokumentationen ska innehålla:
-

En redogörelse av de risker och hinder som identifierats
En analys av orsaker till identifierade risker och hinder
En redogörelse för vilka åtgärder som ska vidtas
Uppföljning och utvärdering av det aktiva arbetet som genomförts
En redogörelse för hur samverkansskyldigheten fullgjorts

Arbetet med aktiva åtgärder ska genomföras i samverkan med arbetstagare. Arbetsgivaren är
skyldig att förse arbetstagarorganisation med den information som behövs.
Dokumentationen kan utformas enligt vad som är mest ändamålsenligt. För att arbetet med aktiva
åtgärder ska kunna följas och verka som ett stöd i verksamheten bör dokumentationen ske löpande.
Bilaga 1. Förklaringar Aktiva åtgärder
Bilaga 2. Checklista för arbetet med aktiva åtgärder
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Utreda

Utredningen syftar till att klargöra och bedöma om det förekommit kränkande särbehandling, trakasserier
eller sexuella trakasserier. Ansvarig för utredningen ska ha enskilda samtal med inblandade och
dokumentera utredningen skriftligt.
Utredningen bör innehålla följande delar:
•
Den utsattes perspektiv och upplevelser.
•
Den/de anklagades perspektiv och upplevelser
•
Vittnens perspektiv och upplevelser
•
Oberoende bevis, såsom brev, e-post, protokoll, inspelningar, bilder eller liknande.
Den som är utredningsansvarig behöver förhålla sig objektiv till problemet, om detta inte kan garanteras
kan du ta hjälp och stöd av Personalenheten eller företagshälsovården.

Vidta åtgärder

Om utredningen visar att det förekommit kränkande särbehandling, trakasserier eller sexuella trakasserier
är du som chef skyldig att se till att de upphör. Besluta om lämpliga åtgärder som ska vidtas snarast och
informera samtliga berörda enskilt om vad som kommer att ske.
Åtgärder riktade till den som kränker/trakasserar:
•
Tillsägelse och uppmaning att ändra sitt oacceptabla beteende.
•
Varning eller omplacering, vid allvarliga fall uppsägning. Kontakta Personalenheten för
hjälp och stöd.

Uppföljning

Följ upp situationen på arbetsplatsen för att försäkra dig om att genomförda åtgärder fått effekt eller om
ytterligare åtgärder krävs.

Förebygga

Det kan finnas flera anledningar till att kränkande beteende och trakasserier förekommer på arbetsplatsen.
Som en del i det systematiska arbetsmiljöarbetet ska orsaker till arbetsrelaterad ohälsa utredas, för att
undvika att något liknande händer igen (AFS 2001:1 9 §).

Polisanmälan

Det är viktigt att arbetsgivaren alltid överväger polisanmälan.

Lagstiftning

Utgångspunkten för riktlinjen är Arbetsmiljölagen SFS 1977:1160, Diskrimineringslagen SFS 2008:567
samt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 (SAM) och
Organisatorisk och social arb
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Bilaga 1

Förklaringar och checklista
Aktiva åtgärder – undersöka, analysera, åtgärda och följa upp
Alla chefer ska arbeta med aktiva åtgärder. Det är ett förebyggande arbete för att motverka diskriminering
och främja lika rättigheter och möjligheter oavsett någon av de sju diskrimineringsgrunderna.

Diskrimineringsgrunder
Kön
Könsidentitet eller könsuttryck
Etnisk tillhörighet
Religion eller annan trosuppfattning
Funktionsnedsättning
Sexuell läggning
Ålder

Följa upp
och
utvärdera

Undersöka

Åtgärda

Analysera

Arbetet med aktiva åtgärder ska genomföras i fyra steg: undersöka, analysera, åtgärda samt följa upp, det
ska vara en ständigt pågående process. Aktiva åtgärder omfattar följande fem områden:
-

Arbetsplatsförhållanden
Bestämmelser och praxis om löner och andra anställningsvillkor
Rekrytering och befordran
Utbildning och övrig kompetensutveckling
Möjligheter att förena förvärvsarbete och föräldraskap

Steg 1: Undersöka
Undersökningen:
• Avser inventering och utredning av arbetsplatsen i syfte att upptäcka eventuella risker för
diskriminering, repressalier och andra hinder för lika rättigheter och möjligheter i arbetet.
• Genomförs generellt med inriktning på förhållanden på arbetsplatsen och inte de enskilda
medarbetarnas etniska tillhörighet, sexuella läggning, religion med mera.
• Genomförs utifrån från samtliga diskrimineringsgrunder oberoende av hur arbetsstyrkan är
sammansatt.
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Arbetsplatsförhållanden
Undersökningen omfattar både psykosociala och fysiska arbetsförhållanden utifrån samtliga
diskrimineringsgrunder. Chefen ska undersöka om det förekommer eller finns risk för trakasserier,
sexuella trakasserier och repressalier (diskrimineringslagen).
Exempel på områden att utreda:
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Ergonomi, maskiner och omklädningsrum
Skyddsutrustning och klädkrav
Arbetstider
Förekomsten av och risken för trakasserier eller sexuella trakasserier
Arbetstagarna och chefens kunskap om diskriminering och trakasserier.
Chefernas kunskap om hur trakasserier kan förhindras på arbetsplatsen och
arbetsgivarens utredningsskyldighet.
Klimatet på arbetsplatsen: jargong och attityder.
Finns det risk att föreställningar, normer och stereotypa könsroller kan komma till
uttryck som kan leda till diskriminering?
Är utformningen av kontorsmöbler, verktyg och tekniska hjälpmedel anpassade efter
olika behov?

Se också Handlingsplan vid trakasserier och kränkande särbehandling.
Det är viktigt att undersöka och analysera arbetsfördelningen och organiseringen av arbetet, liksom
fördelningen av:
o
o

Heltids- och deltidsanställningar
Visstidsanställningar och tillsvidareanställningar

Rekrytering och befordran
Inom området för rekrytering och befordran ingår att se över riktlinjer och rutiner för intern och extern
rekrytering. Chefen ska undersöka vilka hinder som finns för att ge alla, oavsett diskrimineringsgrund, lika
möjlighet att söka lediga anställningar och möjlighet till befordran.
Exempel på områden att undersöka:
o
o
o
o

Vilken typ av anställningskrav ställs för tjänsterna, är de relevanta i förhållande till
arbetsuppgift?
Får alla uppmuntran att söka interna tjänster oavsett kön, etnisk tillhörighet,
funktionsnedsättning och ålder.
Har rekryteringsansvariga kunskap om hur diskriminering kan förebyggas?
Granska hur rekryteringen genomförs:
Hur är annonser utformade och var sker annonseringen? Är det tillgängligt för alla?
Hur genomförs urvalet?
Hur utformas intervjuerna? Vilka frågor ställs?
Är lokalerna för intervjuer tillgängliga för personer med funktionsnedsättning?

Utbildning och övrig kompetensutveckling
Undersökning ska genomföras för att upptäcka risker eller hinder som gör att alla inte får ta del av den
kompetensutveckling eller utbildning som erbjuds.
o

Vilka möjligheter finns till kompetensutveckling, får alla tillgång till den?
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o
o

Förekommer någon skillnad i vilka som får/inte får möjlighet till kompetensutveckling?
Finns någon koppling till någon av de sju diskrimineringsgrunderna?

Möjligheter att förena förvärvsarbete och föräldraskap
I syfte att underlätta för föräldrar att förena arbete och föräldraskap ska chefen uppmärksamma och
åtgärda faktorer som kan försvåra möjligheter för föräldrar. Undersökningen ska omfatta frågan hur
verksamheten fungerar för den som är förälder.
Exempel på områden att undersöka:
o
o
o
o
o
o
o

Hur verksamheten fungerar för den som är förälder.
Om det finns hinder för arbetstagarna att ta föräldraledigt eller vårda sjuka barn.
Om övertid är ett krav på arbetsplatsen, uttalat eller underförstått.
Om det finns behov av flexibla arbetstider.
Om det finns möjlighet för arbetstagare att utföra arbete hemma.
När möten, konferenser och övriga arbetsplatsträffar förläggs.
Om kontakten hålls med föräldralediga, får medarbetaren information om vad som
händer om de önskar samt inbjudan till personaldagar?

Steg 2: Analysera orsaker
Efter undersökningen ska chefen analysera eventuella risker och hinder. Reflektera, analysera och dra
slutsatser om varför det ser ut som det gör.

Steg 3: Genomföra åtgärder
Chefen ska vidta de åtgärder som skäligen kan krävas. Identifiera åtgärder som behöver vidtas i
verksamheten utifrån vilka slutsatser som dragits i tidigare steg.
Avsätt nödvändiga resurser för att genomföra åtgärderna och gör en tidsplan. Ange vem som är ansvarig
och se till att åtgärderna genomförs så snart som möjligt.

Steg 4: Följa upp och utvärdera
Sista steget är att följa upp och göra en utvärdering av undersökningen, analysen och åtgärderna. Hur har
arbetet och de planerade åtgärderna fungerat?
Erfarenheten från genomförd utvärdering ska vara till användning när processen startar om från steg ett
(undersöka).

Samverkan
Enligt diskrimineringslagen ska arbetet med aktiva åtgärder ske i samverkan med arbetstagarna.
Arbetstagarorganisation ska förses med den information som behövs.
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Dokumentation
Arbetet med aktiva åtgärder ska skriftligen dokumenteras. Utformning av dokumentationen kan
göras utifrån vad som är mest ändamålsenligt.
Dokumentationen ska innehålla:
o
o
o
o
o

En redogörelse av de risker och hinder som identifierats
En analys av orsaker till identifierade risker och hinder
En redogörelse för vilka åtgärder som ska vidtas
Uppföljning och utvärdering av det aktiva arbetet som genomförts
En redogörelse för hur samverkansskyldigheten fullgjorts

För att arbetet med aktiva åtgärder ska kunna följas och verka som ett stöd i verksamheten bör
dokumentationen ske löpande.
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Bilaga 2

Checklista: Aktiva åtgärder

Diskrimineringsgrunder
Kön
Könsidentitet eller könsuttryck
Etnisk tillhörighet
Religion eller annan trosuppfattning
Funktionsnedsättning
Sexuell läggning
Ålder

Följa upp
och
utvärdera

Undersöka

Åtgärda

Analysera

Steg 1: Undersöka
 Har du undersökt arbetsplatsens risker för diskriminering, repressalier och andra hinder för lika
rättigheter och möjligheter?
 Har du gått igenom rutiner, riktlinjer och andra policydokument?
 Har du undersökt eventuella hinder i form av strukturer i organisationen?
Egna anteckningar:
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Steg 2: Analysera orsaker
 Har du undersökt analyserat orsakerna till de risker eller hinder som har identifierats i
verksamheten och dragit slutsatser till varför det ser ut som det gör?

Egna anteckningar:

Steg 3: Åtgärda
 Har du identifierat de åtgärder som behöver genomföras efter undersökning och analys?
 Har du skapat en tidsplan för de åtgärder som ska vidtas och utsett vem som är ansvarig för att de
genomförs?

Egna anteckningar:
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Steg 4: Följ upp och utvärdera
 Har du följt upp och utvärderat arbetet? Hur har arbetet fungerat? Behöver något korrigeras och
göras annorlunda till nästa undersökning?

Egna anteckningar:

Har arbetet omfattat samtliga diskrimineringsgrunder?
 Omfattar arbetet diskrimineringsgrunderna:
 Kön
 Könsidentitet eller könsuttryck
 Etnisk tillhörighet
 Religion eller annan trosuppfattning
 Funktionsnedsättning
 Sexuell läggning
 Ålder

Samverkan
 Har du samverkat med arbetstagarorganisation i arbetet?

37
Dokumentation
Har du dokumenterat alla delar av arbetet med aktiva åtgärder?






En redogörelse av de risker och hinder som identifieras
En analys av orsaker till identifierade risker och hinder
En redogörelse för vilka åtgärder som ska vidtas
Uppföljning och utvärdering av det aktiva arbetet som genomförts
En redogörelse för hur samverkansskyldigheten genomförts

Egna anteckningar:

SÄTERS KOMMUN
Kommunstyrelsen
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KALLELSE

Sammanträdesdatum

2018-10-23

Blad

5

Dnr KS2018/0268

Handlingsplan vid kränkande särbehandling, mobbning och trakasserier
Personalutskottet beslutar:
Personalutskottet beslutar anta handlingsplanen vid kränkande särbehandling, mobbning och trakasserier
Ärendebeskrivning:
Säters kommun som arbetsgivare accepterar inte någon form av kränkande särbehandling eller sexuella trakasserier. 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.

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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SÄTERS KOMMUN

Handlingsplan vid kränkande särbehandling, mobbning och trakasserier

Inledning

Säters kommun som arbetsgivare accepterar inte någon form av kränkande särbehandling eller
sexuella trakasserier. Varje medarbetare oberoende befattning ska bemötas med respekt och med
hänsyn till den personliga integriteten.

Syfte

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.

Roller och ansvar

Som medarbetare ansvarar du för att:
• Känna till och följa handlingsplanen.
• Meddela chef om du eller arbetskamrat blir utsatt.
• Ta ansvar för arbetsmiljön, hälsa och trivsel i det dagliga arbetet.
Som chef ansvarar du för att:
• Ta huvudansvar för den psykosociala arbetsmiljön.
• Känna till, kommunicera och tillämpa denna handlingsplan.
• Utreda eventuella kränkningar och vid behov vidta åtgärder skyndsamt.
• Organisera och planera arbetet så att kränkande särbehandling kan förebyggas.
• Gemensamt arbeta med bemötande och uppträdande mot varandra.

Definition av kränkande särbehandling och trakasserier
Kränkande särbehandling
Handlingsplanen utgår från Arbetsmiljöverkets föreskrift Organisatorisk och social arbetsmiljö
AFS 2015:4 där kränkande särbehandling definieras som:
•

Handlingar som riktas mot en eller flera arbetstagare på ett kränkande sätt och som kan
leda till ohälsa eller att dessa ställs utanför arbetsplatsens gemenskap

Kränkande särbehandling är känslomässigt påfrestande och kan skapa en känsla av orättvisa,
olust och obehag och kännetecknas av:
• Nedvärderande behandling i ord och/eller handling.
• Upplevelsen av att bli exkluderad och behandlad annorlunda.
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Trakasserier
Diskrimineringslagen definierar trakasserier som:
• ett agerande som kränker någons värdighet och som har samband med någon av
diskrimineringsgrunderna kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk
tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller
ålder.
Trakasserier kan t.ex. vara uttryck för:
• Förlöjligande eller nedvärderande generaliseringar med koppling till diskrimineringslagen.
Se även handlingsplan mot diskriminering.
Sexuella trakasserier
Trakasserier kan även vara av sexuell natur som innebär ett ovälkommet uppträdande i ord eller
handling som leder till att någon upplever sig förnedrad eller illa till mods genom exempelvis:
• Kommentarer, nedsättande skämt eller jargong
• Att någon tafsar eller kastar närgångna blickar.
• Ovälkomna komplimanger, inbjudningar och anspelningar.
Trakasserier och sexuella trakasserier är ett beteende som är oönskat. Det är den som utsätts för
trakasserier som avgör vad som är oönskat eller kränkande. Enligt Diskrimineringslagen måste
den som trakasserar förstå hur agerandet upplevs för att det ska vara fråga om trakasserier eller
sexuella trakasserier.

Vad ska jag som medarbetare göra om jag utsätts för kränkande
särbehandling eller trakasserier?

1. Säga ifrån. Kränkningar, Trakasserier eller sexuella trakasserier är aldrig okej. Det är
därför viktigt att den som är utsatt klargör för den som kränker eller trakasserar att
beteendet är oönskat. I vissa situationer kan kränkningarna vara så tydliga att klargörandet
inte behövs.
2. Dokumentera. Det kan vara bra att föra anteckningar över upplevelser och observationer.
3. Berätta för chefen, skyddsombudet eller ta kontakt med HR. Om det är chefen som
trakasserar vänd dig till chefens chef eller till HR.

Vad ska jag som chef göra?

Om du som chef får reda på att det förekommer tecken på kränkande särbehandling, trakasserier
eller sexuella trakasserier, är du skyldig att skyndsamt kontakta förvaltningschef eller
Personalenheten som utser ansvarig person för utredning.
Stöd ska erbjudas till den medarbetare som upplever sig utsatt.
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Utreda

Utredningen syftar till att klargöra och bedöma om det förekommit kränkande särbehandling, trakasserier
eller sexuella trakasserier. Ansvarig för utredningen ska ha enskilda samtal med inblandade och
dokumentera utredningen skriftligt.
Utredningen bör innehålla följande delar:
•
Den utsattes perspektiv och upplevelser.
•
Den/de anklagades perspektiv och upplevelser
•
Vittnens perspektiv och upplevelser
•
Oberoende bevis, såsom brev, e-post, protokoll, inspelningar, bilder eller liknande.
Den som är utredningsansvarig behöver förhålla sig objektiv till problemet, om detta inte kan garanteras
kan du ta hjälp och stöd av Personalenheten eller företagshälsovården.

Vidta åtgärder

Om utredningen visar att det förekommit kränkande särbehandling, trakasserier eller sexuella trakasserier
är du som chef skyldig att se till att de upphör. Besluta om lämpliga åtgärder som ska vidtas snarast och
informera samtliga berörda enskilt om vad som kommer att ske.
Åtgärder riktade till den som kränker/trakasserar:
•
Tillsägelse och uppmaning att ändra sitt oacceptabla beteende.
•
Varning eller omplacering, vid allvarliga fall uppsägning. Kontakta Personalenheten för
hjälp och stöd.

Uppföljning

Följ upp situationen på arbetsplatsen för att försäkra dig om att genomförda åtgärder fått effekt eller om
ytterligare åtgärder krävs.

Förebygga

Det kan finnas flera anledningar till att kränkande beteende och trakasserier förekommer på arbetsplatsen.
Som en del i det systematiska arbetsmiljöarbetet ska orsaker till arbetsrelaterad ohälsa utredas, för att
undvika att något liknande händer igen (AFS 2001:1 9 §).

Polisanmälan

Det är viktigt att arbetsgivaren alltid överväger polisanmälan.

Lagstiftning

Utgångspunkten för riktlinjen är Arbetsmiljölagen SFS 1977:1160, Diskrimineringslagen SFS 2008:567
samt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 (SAM) och
Organisatorisk och social arb
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Riktlinjer för föreningsbidrag
Förslag till beslut:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta reviderade riktlinjer för föreningsbidrag.
Ärendet:
Med anledning av förslag till organisationsförändring där ett fritidsutskott inrättas under kommunstyrelsen har en översyn genomförts av riktlinjerna för föreningsbidragen.
Kommunstyrelsen beslutade 2018-09-04, § 121 anta de reviderade riktlinjen för föreningsbidrag med förslag att ordet ”ungdoms” tas bort på sid 1 under rubriken ”Bidragsberättigade föreningar & föreningsägda bolag”: vilket innebär att lydelsen blir
enligt följande: ”Föreningen åtar sig att med kraft motverka all eventuell användning
av otillåtna prestationshöjande medel samt alkohol, narkotika och tobak i all verksamhet.”
Förslag till riktlinjer ska beslutas av kommunfullmäktige.
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Tjänsteutlåtande

SÄTERS KOMMUN

Datum
2018-10-18

Diarienummer
KS2018/0220

Revidering av riktlinjer för föreningsbidrag
Förslag till beslut:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta reviderade riktlinjer för föreningsbidrag.
Ärendet:
Med anledning av förslag till organisationsförändring där ett fritidsutskott inrättas under
kommunstyrelsen har en översyn genomförts av riktlinjerna för föreningsbidragen.
Kommunstyrelsen beslutade 2018-09-04, § 121 anta de reviderade riktlinjen för föreningsbidrag
med förslag att ordet ”ungdoms” tas bort på sid 1 under rubriken ”Bidragsberättigade föreningar
& föreningsägda bolag”: E, vilket innebär att lydelsen blir enligt följande:
”Föreningen åtar sig att med kraft motverka all eventuell användning av otillåtna
prestationshöjande medel samt alkohol, narkotika och tobak i all verksamhet.”
Förslag till riktlinjer ska beslutas av kommunfullmäktige.

Margareta Jakobsson
Handläggare

Postadress
Säters Kommun
Box 300
783 27 Säter

Malin Karhu Birgersson

Besöksadress
Rådhuset
Åsgränd 2
Säter

Telefon
0225-55 000 (vxl)

E-postadress
nämnd@sater.se
Internetadress
www.sater.se
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Antagen av kommunfullmäktige

Riktlinjer för Föreningsbidrag
-bidrag och andra insatser för att främja föreningslivet i Säters kommun
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Inledning
Föreningslivet bidrar till attraktivitet och är en av Säters kommuns styrkor. Det värdesätts högt
och är en av många tillgångar som ska möjliggöra målsättningen 12 000 invånare år 2030. I syfte
att underlätta för föreningslivet stöttar kommunen dess verksamheter på olika sätt. Majoriteten av
stödinsatserna syftar till att ge föreningarna direkt stöd för att bedriva sina verksamheter. En del
av stödinsatserna berättigas därtill av att de dessutom bidrar till bilden av Säter som en del av
kommunens marknadskommunikation.
Bidragsberättigade föreningar & föreningsägda bolag
Alla föreningar och ideella organisationer som har sitt säte eller verksamhet i Säters kommun kan
söka bidrag och andra insatser för sin verksamhet. Ett krav för att beviljas bidrag och andra
insatser är att verksamheten inte strider mot kommunens värdegrund.
A. Föreningens verksamhet skall bedrivas med vedertagna, demokratiska metoder
B. Föreningen skall vara öppen för var och en som önskar medlemskap och som accepterar
föreningens mål och verksamhet
C. Föreningen skall bedriva en verksamhet som främjar en sund fysisk och psykisk utveckling hos
medlemmarna och som stärker respekten för människovärdet.
D. Verksamheten får inte ha inslag av köns- eller rasdiskriminering
E. Föreningen åtar sig att med kraft motverka all eventuell användning av otillåtna
prestationshöjande medel samt alkohol, narkotika och tobak i all verksamhet.
F. I de fall en förening bedriver verksamhet i flera kommuner, får föreningen i bidragshänseende
endast tillgodoräkna sig bidrag för de medlemmar som är bosatta i Säters kommun. Vidare får
endast aktiviteter som bedrivs inom Säters kommun räknas som underlag i den kommunala
bidragsansökan.
De olika sätt Säters kommun direkt eller indirekt stöttar föreningslivet är följande:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Kommunalt aktivitetsstöd
Särskilt föreningsbidrag
Bidrag för föreningslokal
Bidrag till samlingslokaler
Stöd till föreningsdrivna anläggningarK
Spår och leder
Kartbidrag
Bidrag till org. som arbetar med funktionsnedsättning
Samverkan mellan kommun & förening kring verksamhet
Stöd vid igångsättning av ny verksamhet
Bidrag till kulturarrangemang
Evenemangsstöd
Samarbeten kopplat till kommunens marknadskommunikation
Särskild uppvaktning
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1. Kommunalt aktivitetsstöd
Bidrag i form av kommunalt aktivitetsstöd, som är kopplat till lokalt aktivitetsstöd (statligt bidrag)
kan ges till följande föreningar;
• Bidrag utgår till ideell förening som är medlem i Specialidrottsförbundet (SF), anslutet till
Riksidrottsförbundet (RF), för verksamhet föreningen bedriver efter det att föreningen
upptagits som medlem i SF.
• Även föreningar som är medlemmar i SF med begränsat medlemskap enligt kap. 3 § RF:s
stadgar samt föreningar som tillhör idrottsförbund som har ett samarbetsavtal med SF
har möjlighet att ansöka om och få kommunalt aktivitetsstöd.
• Övriga föreningar med barn- och ungdomsverksamhet och som inte tillhör RF men
godkänts av Kommunstyrelsen har möjlighet att få aktivitetsstöd med 1 poäng per
aktivitetstillfälle.
Bidrag utgår för sammankomst/aktivitet som sker i föreningens regi. Inget hinder föreligger om
föreningen köper tjänster i någon form. En sammankomst ska ligga i linje med föreningens
idrottsliga verksamhet och idé för barn, ungdomar och särskilt inriktas för att:
• utveckla barns, ungdomars och funktionshindrades intresse för idrott och deras möjlighet
att få allsidig träning efter vars och ens fysiska och psykiska förutsättning.
• utveckla kvaliteten i idrottsrörelsens barn- och ungdomsverksamhet och i
idrottsverksamheten i övrigt så att verksamheten främjar god etik, ökat deltagande, ideellt
engagemang, jämställdhet och integration.
Grunden ska vara SF idrott men en del kan också vara därtill anknuten verksamhet.
En sammankomst ska vara en ledarledd gruppaktivitet. Ledare ska ha rimliga kvalifikationer och
vara utsedd av föreningen samt vara lägst 13 år och kan inte redovisningsmässigt vara ledare för
flera grupper samtidigt. En sammankomst ska omfatta minst 3 bidragsberättigade deltagare
utöver ledare. Bidrag utgår för maximalt 30 deltagare per sammankomst.
En sammankomst ska pågå minst 60 minuter och innehålla gemensam samling och avslutning.
För sammankomst i åldersgruppen 0 - 7 år, minst 40 minuter.
Bidragsberättigade deltagare är barn och ungdomar i åldern 0 – 25 år och ledare 13 – 25 år som är
medlem i föreningen och bosatta i Säters kommun. Åldern räknas tom det år deltagaren fyller 25
år. En deltagare får räknas en gång per dag och idrott. Vid tävling/match redovisas varje
deltagare av respektive förening som deltagare tillhör.
För deltagare och ledare inom idrott för funktionshindrade (handikappidrott) finns ingen övre
åldersgräns. Med handikappidrott menas idrottsverksamhet för personer med funktionshinder
som bedrivs av föreningar anslutna till Handikappidrottsförbundet och Dövas idrottsförbund
samt övrig SF-idrott som bedrivs för personer med funktionshinder.
Ansökan
Inlämnas senast 15 maj (avseende föregående årsverksamhet).
På blankett för aktivitetsstöd med eventuella bilagor.
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2. Särskilt föreningsbidrag
Föreningar har möjlighet att söka bidrag för olika kostnader som t ex hyra, extra driftskostnader,
resor, underhåll och arrangemang. Det är möjligt att söka bidrag för redan uppkommen kostnad
eller för framtida/planerad kostnad.
Ansökan
Löpande under året på blankett för särskilt föreningsbidrag med eventuella bilagor

3. Bidrag för föreningslokal
Föreningar som hyr lokal av annan aktör än kommunen kan få bidrag med maximalt 50 % av
kostnaden.
Ansökan
Löpande under året på blankett för bidrag för föreningslokal med eventuella bilagor

4. Bidrag till samlingslokal
Föreningar som äger och driver samlingslokaler, ex bystugor kan beviljas underskottsbidrag för
fastighetens drift. Kommunen beslutar om vilka samlingslokaler som kan omfattas av detta
bidrag. Det åligger fastighetsägaren att, genom lämpliga åtgärder, tillse att intäkterna
(hyresintäkter, nettointäkter från egna arrangemang osv), så långt det är möjligt, täcker
driftskostnaderna för berörd fastighet/lokal. Det eventuella underskott som uppstår kan täckas,
helt eller delvis, av bidrag från kommunen.
Ansökan
Inlämnas senast 15 maj på blankett för bidrag till samlingslokal

5. Föreningsdrivna anläggningar
Inom Säters kommun finns det ett antal kommunala anläggningar som drivs av olika föreningar.
Förhållandet mellan Säters kommun och respektive förening regleras genom ett driftsavtal som
beslutas av Samhällsbyggnadsnämnden.

6. Spår och leder
•
•
•

Bidrag per kilometer för underhåll
Bidrag för bränsle
Ersättning för spårhållning (per timme)

Ansökan
Löpande under året på blankett för Spår och leder

7. Kartbidrag
Medel kan sökas för uppdatering av kartmaterial.
Ansökan
Löpande under året på blankett för kartbidrag
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8. Bidrag till organisationer som arbetar med
funktionsnedsättning
I syfte att möjliggöra ett rikt föreningsliv för funktionsnedsatta personer utgår bidrag till
organisationer där verksamheten vänder sig till funktionsnedsatta.
• Lägsta bidrag skall motsvara ett så kallat grundbidrag
• För varje medlem, bosatt i Säters kommun betalas ett medlemsbidrag
Ansökan
Inlämnas senast 15 maj på särskild blankett (avseende föregående årsverksamhet)

9. Samverkan mellan kommun & förening kring verksamhet
Samarbeten mellan Säters kommun och föreningar som innebär att kommuninvånare erbjuds
verksamheter som utgör komplement till det kommunala uppdraget är möjlig. Förhållandet
mellan Säters kommun och respektive förening regleras genom avtal i varje enskilt fall. Där
kommunen ger ett bidrag och föreningen förbinder sig att erbjuda en överrenskommen
verksamhet, såsom exempelvis Väntjänst.

10. Stöd vid igångsättning av ny verksamhet Bidrag
När föreningar står i begrepp att starta upp, för dem, nya verksamheter kan kommunen bidra
med stöd för att agera möjliggörare. Stöd ges utifrån de förutsättningar som råder vid varje unikt
tillfälle. Tilltänkt verksamhet påverkar vilka kompetenser som kopplas till processen.
Stödinsatserna kan variera från rådgivning, personellt stöd till ekonomiskt stöd mm.
Ansökan
Löpande under året.
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11. Bidrag till kulturarrangemang
Kulturbidragen ska bidra till någon eller några av följande punkter:
• Stärka barns och ungas delaktighet
• Ett jämställt och demokratiskt samhälle, alla ska ha lika rättigheter och möjligheter att ta
del av kultur oavsett kön, etnisk och social tillhörighet, religion eller annan
trosuppfattning, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck, ålder eller
funktionsnedsättning
• Kulturen i Säter utvecklas. Bidragen stärker konstgenrer som dans, teater, musik,
bildkonst, film, litteratur etc
• Utveckla mötesplatser för kultur och/eller folkbildning; fysiska eller digitala
• Bidra till samverkan
• Förnyelse och utveckling av kulturarvet
Stödet kan inte användas till:
• Enskild persons verksamhet, studieresa eller utbildning
• Organisationers eller föreningars årsmöten eller jubileer
• Produktion av exempelvis böcker
• Investering
Ansökan
Löpande under året.

12. Evenemangsstöd
Evenemang har stor betydelse för bilden av Säter. Definitionen av evenemang är större
tillställningar eller händelser som arrangeras kortvarigt, och ska inte förväxlas med löpande
verksamhet. Säters kommun stödjer genomförande av evenemang via praktiskt stöd och/eller
ekonomiskt bidrag. Kommunens evenemangsstöd synliggörs i sin helhet, av kommunfullmäktige
antagen, Evenemangsstrategi. Samordning sker via Evenemangsrådet.
Ansökan
Se evenemangsstrategin

13. Samarbeten kopplat till kommunens
marknadskommunikation
Samarbeten med personer/föreningar som syftar till att Säters kommun synliggörs på olika sätt
mot en ekonomisk insats (traditionellt kallat sponsring) är en möjlighet. Initiativ och kontakt med
potentiella samarbetspartners tas av Kommunstyrelsen. Samarbeten ska:
1. Bidra till att förstärka den positiva bilden av Säter.
2. Förstärka de prioriteringar som gäller för kommunens marknadskommunikation.
Bedömning görs av vilka samarbeten som har störst genomslagskraft och utifrån det sker
eventuell prioritering. Planering sker inför respektive budgetår.
Ansökan
Förslag på potentiella samarbeten mottages löpande under året
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14. Särskild uppvaktning
Personer eller föreningars prestationer som framstår som föredömliga kan föranleda särskild
uppvaktning. Via uppvaktning av person uppmärksammas indirekt en förening. Följande
uppvaktningar används:
• Vid prestationer av internationell karaktär uppvaktas med en tillägnad bänk/sittmiljö i
Säterdalen.
• Vid prestationer av nationell/regional karaktär görs en enskild bedömning huruvida
uppvaktning sker. Prioritering sker utifrån prestationens genomslagskraft och i vilken
grad det bidrar till den positiva bilden av Säters kommun.
Ansökan
Förslag gällande särskild uppvaktning mottages löpande under året
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Ks §
Kommunens firmatecknare, bemyndigande att underteckna handlingar m m
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar:
1. Utse kommunstyrelsens ordförande Mats Nilsson och vice ordförande Hans
Johansson att var för sig i förening med endera kommunchefen Pär
Jerfström, förvaltningschef Malin Karhu Birgersson eller ekonomichefen
Torbjörn Mattsson teckna kommunens firma.
2. Ge fullmakt åt kommunchef Pär Jerfström, och samhällsbyggnadschef Andreas Mossberg att i förening underteckna erforderliga köpehandlingar rörande
förvärv eller försäljning av fast egendom för kommunens räkning, samt ansökningar om lagfart, nyttjanderättsavtal, arrendeavtal, utsträckning, nedsättning, dödande och relaxation av skuldebrev, och pantförskrivning av kommunens fastigheter.
3. Ge fullmakt åt samhällsbyggnadschef Andreas Mossberg och bitr förvaltningschef Anna Nygren att var för sig i förening med kommunchef Pär
Jerfström underteckna hyresavtal för lokaler åt all kommunal verksamhet,
med en hyrestid på max 5 år.
4. Ge fullmakt åt samhällsbyggnadschef Andreas Mossberg att som ombud företräda Säters kommun vid lantmäteriförrättningar.
5. Ge fullmakt åt barn- och utbildningschef Ulf Månsson, socialchef Inga-Lill
Frank, samhällsbyggnadschef Andreas Mossberg. kulturchef Anette Stengård
och förvaltningschef Malin Karhu Birgersson att var för sig teckna avtal avseende köp av tjänster och varor inom respektive förvaltnings ansvarsområde.
6. Ge fullmakt åt kommunchef Pär Jerfström, att teckna avtal avseende kommunövergripande köp av varor och tjänster, samt att vid förvaltningschef laga
förfall (t ex semester och tjänstledighet) teckna avtal avseende köp av varor
och tjänster inom dennes förvaltnings ansvarsområde.
7. Ge fullmakt åt nedanstående personkrets att två i förening, verkställa uttag på
kommunens bankonton, bank- och plusgirokonton, utkvittera till kommunens ställda checker, postanvisningar och utbetalningar, samt verkställa uttag
från bankkonton tillhörande av kommunen förvaltade stiftelser; Torbjörn
Mattsson, Redovisningsekonom Eva Kvarnström Ekonomiassistent Ekonomiassistent Marie Johansson och Ekonomiassistent Marie Englund Wester
8. Att överlåta bemyndigande av teckningsrätt på utbetalning från konto 8166-1,
993 397 164 – 1 (bankkonto för individ- och familjeomsorg), samt betalningsuppdrag via socialkontorets verksamhetssystem till socialnämnden.
9. Utdrag ur detta protokoll tjänar som fullmakt.
10. Ovanstående beslut skall gälla för perioden 2018-10-15—2022-10-14.
forts

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

SÄTERS KOMMUN
Kommunstyrelsen

52

KALLELSE

Sammanträdesdatum

2018-10-23

Blad

8

Forts Ks § 125
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens beslut om bemyndiganden att underteckna olika handlingar.
I förslaget anges vem som tecknar kommunens firma. Alla handlingar behöver inte
underskrivas av firmatecknare. I vissa fall som är mer rutinmässiga och undertecknandet i princip är en form av verkställighet av ett redan taget beslut behöver inte firmatecknare skriva under handlingen.

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

SÄTERS KOMMUN
Kommunstyrelsen
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KALLELSE

Sammanträdesdatum

2018-10-23
Dnr KS

Ks §
Val av kommunstyrelsens arbetsutskott
Ärendebeskrivning
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Utdragsbestyrkande
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SÄTERS KOMMUN
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Kommunstyrelsen

KALLELSE

Sammanträdesdatum

2018-10-23

Ks §

Val av krisledningsnämnd
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Utdragsbestyrkande
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SÄTERS KOMMUN
Kommunstyrelsen
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KALLELSE

Sammanträdesdatum

2018-10-23

Ks §

Val av fritidsutskott
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Utdragsbestyrkande
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SÄTERS KOMMUN
Kommunstyrelsen

56

KALLELSE

Sammanträdesdatum

2018-10-23

Ks §
Val av personalutskott
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SÄTERS KOMMUN

57

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

Ks §

KALLELSE
2018-10-23

Blad

13

Dnr: KS2018/0057

Sanering grunder Åsen
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
1. Uppdra till Säterbostäder att sanera och bekosta saneringen av område 1 på Åsen
enligt redovisad modell i förslag 3.1 i tjänstemannautredningen.

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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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

59

Tidslinje
•
•
•
•

KS 2018-09-04
KF 2018-09-20
Upphandling start okt 2018
Byggbar mark juni 2019
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Från rapport:
-RGS utförandeförslag sanering kv. Åkaren 6
•
•
•
•

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.

61

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

62

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 1
2800 kvm byggrätt
Ca 3,6 grunder återstår
LSS har använt del av byggrätt
Potential ca 25-30 lgh

LSS

1. Massor får ligga
kvar
2. Deponi av massor
8,2 miljoner
3. Sanering av
området
5.1 miljoner inkl.
krossning & frakt

Område 2

Område 2
2000 kvm byggrätt
4 grunder återstår
Potential ca 16-24 lgh

Utredning64alternativ 3

Hårdgöring asfalt kostnad
15000 kvm * 300 kr/kvm

-potentiella scenarios
Sanering område 1
7500 kvm hårdgöring
2000 kvm byggrätt

Sanering område 1 & 2
15000 kvm hårdgöring
4000 kvm byggrätt

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

Sanering hela området
5.1 miljoner inkl. krossning
& frakt

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

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))

Värdering mark 2,2 miljoner

Extern byggherre  1,1
negativt netto

Bygga egen regi  kostnad för
detaljplanelagd byggbar mark =
3,3 miljoner
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Ekonomi - förklaringsmodell
Säterbostäder
hela området

Kostnad för
sanering frakt &
kross

5,1 miljoner

Förädling av
material
(asfaltsliknande
yta)

SBN ÅVC +
andra potentiella
projekt hela
Ram projekt 8
miljoner

0

Säterbostäder
halva

2,55 miljoner

2,7 miljoner

SBN ÅVC halva
Ram projekt 8
miljoner

Kommentarer

0

4,5 miljoner
hårdgöring kräver
flera samverkande
projekt

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
Alt -ej momsavdrag SB
Sanering
- 2 550
Ersättning massor
Förädling
Delsumma
Budget VA
Nettokostnader
Alt -momsavdrag SB
Sanering
- 2 550
Ersättning massor
Förädling
Delsumma
Budget VA
Nettokostnader

Moms
638

Säterbostäder
- 3 188
900
- 2 288

Säters kommun

-

900
1 350
2 250
2 250
-

-

900
1 350
2 250
2 250
-

1
2 550
1 350
3 901
2 250
1 651

- 2 288

-

- 2 550
900
- 1 650
- 1 650

Alt. Tomtförsäljning
Tomtförsäljning
Sanering
Förädling
Delsumma
Budget VA
Nettokostnader

1

-

1

-

Tomtvärde halv del

1 100

1

1 100

Beräkning sanering tomt Åsen
Sanering hel av tomt
Alt -ej momsavdrag SB
Sanering
- 5 100
Ersättning massor
Förädling
Delsumma
Budget VA
Nettokostnader
Alt -momsavdrag SB
Sanering
- 5 100
Ersättning massor
Förädling
Delsumma
Budget VA
Nettokostnader
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Moms
- 1 275

Säterbostäder
- 6 375
900
- 5 475
- 5 475

-

- 5 100
900
- 4 200
- 4 200

Säters komm

900
- 1 350
- 2 250
2 250
-

900
- 1 350
- 2 250
2 250
-

Alt. Tomtförsäljning
Tomtförsäljning
Sanering
Förädling
Delsumma
Budget VA
Nettokostnader

1

1
- 5 100
- 1 350
- 6 451
2 250
- 4 201

Tomtvärde halv del

2 200

2 200

1

1
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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

69

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

RGS är ett miljöföretag
som återvinner
byggavfall och renar
mark och vatten

70

Förutsättningar och mål
• Mängd massor ca 8 000 ton betong och 2 000 ton osorterat rivningsavfall
•
•
•

2

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

71

Grundläggande förslag åtgärder på kv. Åkaren 6

1.
2.
3.
4.

3

Avtäckning vegetation för återställande.
Schakt, grovsortering, grovkrossning för transport.
Transport till lämplig mottagningsanläggning.
Återställande till byggbar mark med befintliga
vegetationsmassor.

72

Åtgärdsalternativ 1, innefattar:

1.
2.
3.
4.
5.

4

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

73

Åtgärdsalternativ 2, innefattar:
1.
2.
3.
4.
5.

Flisning, transport och avsättning av stubbar och träddelar.
Schakt till upplag av markvegetation.
Sortering, delning av större block och utlastning.
Transport av alla betongmassor till Säters ÅVC, ca 5 km.
Sönderdelning och krossning av betongmassor till
konstruktionsmaterial.
6. Utläggning av vegetationsmassor på rensad yta.
5

74

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)

6
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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)

7
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Åtgärdsalternativ 3 vs. Asfaltbeläggning
Utförande

Beräknad Miljöbelastning Kostnad

Hårdgjord industribeläggning på Ca 43 ton CO2
Säter ÅVC:
Ca 1,5 ha
Utförande enligt sep.
beskrivning

Ca 2,7 Mkr

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

Ca 4,5 Mkr

8

?
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Industribeläggning
Säter ÅVC

RGS är ett miljöföretag
som återvinner
byggavfall och renar
mark och vatten

78

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

10

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

11
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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
12
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Utförande
• Fräsning av utlagda
•
•
•

13

material
Hyvling/justering efter
fräsning med cement
Färdig terminalyta
Borrkärna för
tryckhållfasthetstest
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SÄTERS KOMMUN
Kommunstyrelsen

Ks § 101

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Blad

2018-05-22

43

Dnr KS2018/0057

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
__________
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.

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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SÄTERS KOMMUN
Kommunfullmäktige

Kf § 27

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Blad

2018-03-22

14

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 rivningen 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 bostäder. Kommunen har även blivit uppvaktad av aktör som önskar bygga på berörd fastighet. 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 beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt. En sådan bestämmelse finns därför i bolagets bolagsordning. Enligt bolagets och förvaltningens bedömning är detta ärende en sådan fråga som innebär att fullmäktiges ställningstagande ska inhämtas. Kommunfullmäktige har möjlighet att göra tillfälliga tilllägg/avsteg från upprättade ägardirektiv.
Yttrande:
I ärendet yttrar sig Mats Nilsson (S), Malin Hedlund (M), Hans Johansson (C ), Torbjörn 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 bostadsändamål och sälja marken baserat på genomförd utredning” stryks och att punkten ett kompletteras med att redovisning ska ske senast den 22 maj till kommunstyrelsen för beredning.
Kommunfullmäktiges ledamöter enas om ändringen.
__________
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Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen
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KALLELSE

Sammanträdesdatum

2018-10-23

Ks §
Informationer och utbildningar
Se tidplan.
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KALLELSE

Sammanträdesdatum

2018-10-23
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Ks §
Redovisning av delegationsärenden
KS2018/0340

Beslut om att delegera rätten att attestera i Medvind.

KS2018/0343

Anställningar enligt delegation 180901-18-09-30

KS2018/0066

Ekonomichefens delegationsbeslut avseende avskrivning av fordran, daterade 201810-16 och 2018-10-17
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KALLELSE

Sammanträdesdatum

2018-10-23
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Ks §
Delgivningar
KS2018/0286

Tillstånd att utfärda SIS-märkta identitetskort

KS2018/0250

Ansökan om medel för ökad mottagningskapacitet genom en mer inkluderande arbetsmarknad.
Cirkulär 18:35. Preliminär utjämning för år 2019
Kommunalekonomisk utjämning för kommuner, preliminärt utfall 2019
Utjämning av LSS-kostnader mellan kommuner, utjämningsåret 2019 preliminärt utfall
Statsbidrag avseende förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet, bidragsåret 2019, preliminärt utfall
Meddelande från SKL:s styrelse nr 13/20. Kompetenssatsning för förtroendevalda
och tjänstemän.
Information om ersättning till kommuner som drabbats av skogsbränder 2018
Sveriges föreningar uppmanar kommunerna att nominera den Sveriges föreningsvänligaste kommun år 2018
Protokoll från sammanträde med:
• Styrelsen för Falun Borlänge Regionen AB, 2018-06-01 och 2018-09-12
• Gemensamma nämnden 2018-09-19
• Förbundsdirektionen Räddningstjänsten Dala Mitt, 2018-05-04
• Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2018-09-25
• Gemensam nämnd för upphandling, 2018-09-17
• Språktolknämnden, 2018-09-27
• Säterbostäder AB, 2018-09-28
• Intresseföreningen Dalabanans intressenter, 2018-09-21
Protokollsutdrag från
• Barn- och utbildningsnämnden, 2018-09-26, § 88 val av representant till tillgänglighetsrådet.
• Barn- och utbildningsnämnden, 2018-09-26, § 86 fyllnadsval av ordinarie ledamot till BUN/AU
• Barn- och utbildningsnämnden, 2018-09-26, § 87, val av representant till ung
i Säter
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Sammanträdesdatum
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2018-10-23
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Au § forts
•
•
•
•

Gemensamma nämnden för upphandling, 2018-09-17, § 19, redovisning av
delegationsbeslut 2018
Gemensamma nämnden för upphandling, 2018-09-17, § 17, rapport från
upphandlingscenters chef
Gemensamma nämnden för upphandling, 2018-09-17, § 111, dokumenthanteringsplan
Kulturnämnden, 2018-09-13, § 72, laglig graffitivägg i Säter.

Handling med information och underrättelse från Polismyndigheten gällande:
• Stöld genom inbrott i förskolan Äventyret, 2018-09-18
• Egenmäktig förfarande, olovligen tagit registreringsskylt, Västra Långgatan,
2018-09-21—24
• Förlustanmälan, 2018-09-21
• Stöld ur fordon, byggplats, Höjdvägen Gustafs, 2018-09-21--24
Avslutsbrev från Arbetsmiljöverket avseende Skönvikshallen.
Undersökningstillstånd för området Tomtebo nr 203.
Undersökningstillstånd för området Tomtebo nr 201
Angående ansökan om undersökningstillstånd enligt minerallagen (1991:45) för området Kalvbäcken nr 4.
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2018-10-23

Ks §
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