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Kommunstyrelsen 2018-11-27 3  
   
 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Ks §  Dnr KS2018/0310 
 
Förslag till bestämmelser om omställningsstöd, pension samt famil-
jeskydd till förtroendevalda (OPF-KL18) 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta anta bestämmel-
ser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL) med tillhörande 
bilaga. 
 
___________ 
 
Ärendebeskrivning 
Sveriges Kommuner och Landstingsstyrelse har den 14 september 2018 antagit för-
slag till reviderade bestämmelser om omställningsstöd och pension till förtroende-
valda (OPF-KL18).  
 
OPF-KL18 gäller för förtroendevalda som tidigare omfattats av OPF-KL14 eller 
som tillträder vid valet 2018 och inte tidigare omfattats av PBF eller PRF-KL i kom-
munen, landstinget/regionen eller kommunalförbundet.  
 
OPF-KL18 gäller, i likhet med OPF14, inte för förtroendevalda som avgått 2014-12-
31 eller senare (eller tidigare avgått) med rätt till visstidspension, annan egenpensions-
förmån, avgångsersättning eller livränta. För dessa förtroendevalda fortsätter PBF 
eller PRF-KL att gälla. 
 
I OPF-KL14 har delar om familjeskydd, samt till viss del möjlighet till aktiva omställ-
ningsinsatser saknats. SKL har därför tagit fram förslag till nya bestämmelser. 
 
Förslaget om OPF-KL18 är indelat i fyra kapitel, inledande bestämmelser, bestäm-
melser om omställningsstöd, pensionsbestämmelser samt familjeskydd. 
 
Omställningsbestämmelserna tar sikte på aktiv omställning, med aktiva omställnings-
insatser och tidsbegränsade ekonomiska omställningsstöd. Ändringarna innebär att 
Omställningsfondens roll i omställningsarbetet har förtydligats. 
 
Förmånerna i pensionsbestämmelserna motsvarar i stora delar pensionsavtalet 
AKAP-KL. Ålderspensionsintjänandet bygger på livsinkomstprincipen. Det tillagda 
familjeskyddsregelverket är till största del överensstämmande med det familjeskydd 
för anställda som finns i AKAP-KL. Familjeskyddet är dock inte att ses som en kol-
lektiv försäkringslösning utan hanteras separat av respektive huvudman. 
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Tjänsteutlåtande 

 

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

 

SÄTERS KOMMUN 
Kommunstyrelseförvaltningen 

Datum Diarienummer 
2018-10-29 Dnr KS2018/0310 

 

Förslag till bestämmelser om omställningsstöd, pension samt 
familjeskydd till förtroendevalda (OPF-KL18) 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen beslutar anta 
bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL) med 
tillhörande bilaga. 
 
Ärendebeskrivning 
Sveriges Kommuner och Landstingsstyrelse har den 14 september 2018 antagit förslag 
till reviderade bestämmelser om omställningsstöd och pension till förtroendevalda 
(OPF-KL18).  
 
OPF-KL18 gäller för förtroendevalda som tidigare omfattats av OPF-KL14 eller som 
tillträder vid valet 2018 och inte tidigare omfattats av PBF eller PRF-KL i kommunen, 
landstinget/regionen eller kommunalförbundet.  
 
OPF-KL18 gäller, i likhet med OPF14, inte för förtroendevalda som avgått 2014-12-
31 eller senare (eller tidigare avgått) med rätt till visstidspension, annan 
egenpensionsförmån, avgångsersättning eller livränta. För dessa förtroendevalda 
fortsätter PBF eller PRF-KL att gälla. 
 
I OPF-KL14 har delar om familjeskydd, samt till viss del möjlighet till aktiva 
omställningsinsatser saknats. SKL har därför tagit fram förslag till nya bestämmelser. 
 
Förslaget om OPF-KL18 är indelat i fyra kapitel, inledande bestämmelser, 
bestämmelser om omställningsstöd, pensionsbestämmelser samt familjeskydd. 
 
Omställningsbestämmelserna tar sikte på aktiv omställning, med aktiva 
omställningsinsatser och tidsbegränsade ekonomiska omställningsstöd. Ändringarna 
innebär att Omställningsfondens roll i omställningsarbetet har förtydligats. 
 
Förmånerna i pensionsbestämmelserna motsvarar i stora delar pensionsavtalet AKAP-
KL. Ålderspensionsintjänandet bygger på livsinkomstprincipen. Det tillagda 
familjeskyddsregelverket är till största del överensstämmande med det familjeskydd 
för anställda som finns i AKAP-KL. Familjeskyddet är dock inte att ses som en 
kollektiv försäkringslösning utan hanteras separat av respektive huvudman. 
 
 
 

Margareta Jakobsson  Malin Karhu Birgersson 
Handläggare  Förvaltningschef 
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CIRKULÄR 18:31 

Avdelningen för arbetsgivarpolitik 
Victoria Bergner 
Ossian Wennström 
 
Nyckelord: Förtroendevalda, familjeskydd, omställning 
och pension 

Kommunstyrelsen 
Landstingsstyrelsen 
Regionstyrelsen 
  

 

Sveriges Kommuner och Landsting 
Post: 118 82 Stockholm, Besök: Hornsgatan 20 
Tfn: växel 08-452 70 00, Fax: 08-452 70 50 
Org nr: 222000-0315, info@skl.se, www.skl.se 

Förslag till bestämmelser om omställningsstöd, pension samt 

familjeskydd till förtroendevalda (OPF-KL18) 

Detta cirkulär innehåller förslag till lokalt beslut 

Sveriges Kommuner och Landstings styrelse har den 14 september 2018 antagit 
förslag till reviderade bestämmelser om omställningsstöd och pension till 
förtroendevalda (OPF-KL18). OPF-KL18 gäller för förtroendevalda som tidigare 
omfattats av OPF-KL14 eller som tillträder vid valet 2018 och inte tidigare omfattats 
av PBF eller PRF-KL i kommunen, landstinget/regionen eller kommunalförbundet. 
OPF-KL18 gäller, i likhet med OPF14, inte för förtroendevalda som avgått 2014-12-
31 eller senare (eller tidigare avgått) med rätt till visstidspension, annan 
egenpensionsförmån, avgångsersättning eller livränta. För dessa förtroendevalda 
fortsätter PBF eller PRF-KL att gälla.  

OPF-KL18 är utformat för tillämpning hos respektive kommun och landsting/region. 
För att äga giltighet krävs ett lokalt antagande av bestämmelserna. 

OPF-KL18 omfattar reviderade bestämmelser för förtroendevalda gällande 
omställning, pension och familjeskydd. Utgångspunkten för OPF-KL18 har varit det 
nu gällande OPF-KL (nedan kallat OPF-KL14), som antogs av SKLs styrelse 
20131020. 

I OPF-KL14 har delar om familjeskydd, samt till viss del möjlighet till aktiva 
omställningsinsatser saknats. Kansliet har därför tagit fram förslag till nya 
bestämmelser. 

Förslaget om OPF-KL18 är indelat i fyra kapitel, inledande bestämmelser, 
bestämmelser om omställningsstöd, pensionsbestämmelser samt familjeskydd.  

Omställningsbestämmelserna tar sikte på aktiv omställning, med aktiva 
omställningsinsatser och tidsbegränsade ekonomiska omställningsstöd. Ändringarna 
innebär att Omställningsfondens roll i omställningsarbetet har förtydligats.  

Förmånerna i pensionsbestämmelserna motsvarar i stora delar pensionsavtalet AKAP-
KL. Ålderspensionsintjänandet bygger på livsinkomstprincipen. Det tillagda 
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familjeskyddsregelverket är till största del överensstämmande med det familjeskydd 
för anställda som finns i AKAP-KL. Familjeskyddet är dock inte att ses som en 
kollektiv försäkringslösning utan hanteras separat av respektive huvudman. 

 

Bifogas till cirkuläret 

Förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-
KL18) med tillhörande bilaga och kommentarer till bestämmelser om 
omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL18) bifogas cirkuläret. 

Förslag till lokala beslut  

I enlighet med Sveriges Kommuner och Landstings styrelses beslut föreslås att 
kommunen/landstinget/regionen beslutar 

att anta bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-
KL) med tillhörande bilaga. 

 

Frågor med anledning av detta cirkulär besvaras av Victoria Bergner och Ossian 
Wennström 

 

Sveriges Kommuner och Landsting 
Avdelningen för arbetsgivarpolitik 
 

 
Victoria Bergner 
 

  
 Niclas Lindahl 

 

Bilagor: 1  Förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension för 
förtroendevalda (OPF-KL18) med tillhörande bilaga 
2  Kommentarer till bestämmelser om omställningsstöd och 
pension för förtroendevalda (OPF-KL18) 
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  2018-05-29 

Förslag till bestämmelser om omställningsstöd och 

pension för förtroendevalda (OPF-KL18) 

 

Allmänt om bestämmelserna 

OPF-KL18 innehåller omställningsstöd, pensionsbestämmelser samt 
familjeskydd för förtroendevalda som avses i 4 kap. § 1 kommunallagen. OPF-
KL18 antas lokalt av fullmäktige inom kommun, landsting/region eller 
kommunalförbund. 

OPF-KL18 indelas i fyra kapitel: 

1. Inledande bestämmelser  

 Pensionsmyndighet 

 Ändringar av och tillägg till bestämmelserna 

2. Omställningsstöd 

 Aktiva omställningsinsatser 

 Ekonomiskt omställningsstöd 

 Förlängt ekonomiskt omställningsstöd 

3. Pensionsbestämmelser 

 Avgiftsbestämd pensionsbehållning 

 Sjukpension 

 Efterlevandeskydd 

4. Familjeskydd 
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Kapitel 1 

Inledande bestämmelser  

 

§ 1   Pensionsmyndighet 

I anslutning till att OPF-KL18 antas ska en pensionsmyndighet utses. 
Pensionsmyndigheten har i uppgift att tolka och tillämpa bestämmelserna i OPF-
KL18. 

§ 2  Ändringar av och tillägg till bestämmelserna 

Förtroendevald är skyldig att följa de ändringar av och de tillägg till dessa 
bestämmelser som kommunen, landstinget/regionen eller kommunalförbundet 
från tid till annan beslutar. 
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Kapitel 2  

Bestämmelser om omställningsstöd för förtroendevalda 

 

§ 1   Tillämpningsområde m.m. 

Bestämmelser om omställningsstöd gäller för förtroendevald som avses i 4 kap. 
1 § kommunallagen och som fullgör uppdrag hos kommunen, 
landstinget/regionen eller kommunalförbundet på heltid eller betydande del av 
heltid, med sammanlagt minst 40 procent av heltid. 

Bestämmelserna gäller för förtroendevalda som tillträtt i samband med valet 
2014 eller senare. Bestämmelserna gäller från samma tidpunkt, även 
förtroendevalda som i tidigare uppdrag inte omfattats av PBF, PRF-KL eller 
andra omställnings- och pensionsbestämmelser för förtroendevalda.  

§ 2   Omställningsstöd 

Omställningsstöd syftar till att under en begränsad tid underlätta övergången till 
arbetslivet när en förtroendevald lämnat sitt (sina) uppdrag. Omställningsstöd 
kan bestå av aktiva omställningsinsatser, ekonomiskt omställningsstöd och 
förlängt ekonomiskt omställningsstöd.  

Omställningsstöd förutsätter att den förtroendevalde själv aktivt verkar för att få 
ett nytt arbete. 

§ 3   Aktiva omställningsinsatser 

Möjlighet till aktiva omställningsinsatser har förtroendevald som innehaft ett 
eller flera uppdrag och som lämnat sitt (sina) uppdrag efter minst fyra års 
sammanhängande uppdragstid och som inte uppnått motsvarande i 32 a § LAS 
angiven ålder när han eller hon lämnar sitt (sina) uppdrag.  

Respektive kommun, landsting/region och kommunalförbund har att utifrån den 
förtroendevaldes individuella förutsättningar ta ställning till lämpliga aktiva 
omställningsinsatser samt vilken kostnadsram som ska gälla. De åtgärder som 
erbjuds kan exempelvis, som på arbetsmarknaden i övrigt, bestå av 
rådgivningsinsatser och kompletterande utbildning.  

§ 4   Ekonomiskt omställningsstöd 

Rätt till ekonomiskt omställningsstöd har förtroendevald som lämnat sitt (sina) 
uppdrag efter minst ett års sammanhängande uppdragstid.  
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För varje år i uppdraget utges ett ekonomiskt omställningsstöd om tre månader. 
Ekonomiskt omställningsstöd utges i högst tre år.  

Det ekonomiska omställningsstödet utges med 85 procent under de två första 
åren och med 60 procent under år tre. Det ekonomiska omställningsstödet 
beräknas på den förtroendevaldes genomsnittliga månadsarvode gånger tolv 
under det senaste året. 

Ekonomiskt omställningsstöd utges av kommunen, landstinget/regionen eller 
kommunalförbundet som längst till och med kalendermånaden innan den 
förtroendevalde uppnått motsvarande i 32 a § LAS angiven ålder. 

Rätten att erhålla ekonomiskt omställningsstöd upphör om den förtroendevalde 
på nytt blir innehavare av uppdrag med sammanlagt minst 40 procent av heltid 
hos kommun, landsting/region eller kommunalförbund, får uppdrag i Riksdagen 
eller regeringen eller får förvärvsarbete i minst motsvarande omfattning.  

§ 5   Förlängt ekonomiskt omställningsstöd 

Rätt till förlängt ekonomiskt omställningsstöd har förtroendevald som lämnat 
sitt (sina) uppdrag efter minst åtta års sammanhängande uppdragstid. 

Förlängt ekonomiskt omställningsstöd kan utges till förtroendevald från den 
tidigaste uttagsåldern för allmän pension och endast i omedelbar anslutning till 
att ekonomiskt omställningsstöd enligt § 4 upphört. Förlängt ekonomiskt 
omställningsstöd kan utges för ett år i taget och som längst till och med 
kalendermånaden innan den förtroendevalde uppnått motsvarande i 32 a § LAS 
angiven ålder.  

Förlängt ekonomiskt omställningsstöd utges av kommunen, landstinget/regionen 
eller kommunalförbundet efter årsvis ansökan från den förtroendevalde. 
Förlängt ekonomiskt omställningsstöd motsvarar 60 procent av den 
förtroendevaldes årsarvode året innan avgångstidpunkten.  

Rätten att erhålla förlängt ekonomiskt omställningsstöd upphör om den 
förtroendevalde på nytt blir innehavare av uppdrag med sammanlagt minst 40 
procent av heltid hos kommun, landsting/region eller kommunalförbund, eller 
får uppdrag i Riksdagen eller regeringen. 

§ 6   Samordning 

Omställningsersättningarna enligt §§ 4 och 5 ska samordnas/minskas med andra 
förvärvsinkomster om inte annat anges. 

 

10



Det första årets utbetalning av ekonomiskt omställningsstöd samordnas inte med 
förvärvsinkomster. De två följande åren undantas årligen ett prisbasbelopp från 
samordning. 

§ 7   Uppgiftsskyldighet 

En förtroendevald är skyldig att lämna de uppgifter som pensionsmyndigheten 
begär för att kunna fastställa rätten till och beräkna omställningsstöd, 
ekonomiskt omställningsstöd och förlängt ekonomiskt omställningsstöd. 

Har förtroendevald erhållit omställningsstöd, ekonomiskt omställningsstöd eller 
förlängt ekonomiskt omställningsstöd obehörigen eller med för högt belopp 
genom oriktiga uppgifter, underlåtenhet att fullgöra anmälningsskyldighet eller 
på annat sätt eller har förtroendevald i annat fall bort inse att utbetalningen var 
oriktig, ska det för mycket utbetalda beloppet återbetalas. 

Pensionsmyndigheten kan – om särskilda skäl föreligger – besluta att helt eller 
delvis avstå från efterkrav. 

§ 8   Ansökan om omställningsstöd 

Ansökan om omställningsstöd enligt §§ 3-5 ska göras skriftligt enligt de 
anvisningar som pensionsmyndigheten utfärdar.  

Ansökan om omställningsstöd enligt §§ 3-5 ska göras i anslutning till att den 
förtroendevalde lämnar/minskar sitt (sina) uppdrag.  

§ 9   Utbetalning av ekonomiskt eller förlängt ekonomiskt omställningsstöd  

Om rätt till ekonomiskt eller förlängt ekonomiskt omställningsstöd föreligger 
bör den förtroendevalde få sådant omställningsstöd utbetalad inom tre månader 
efter det att pensionsmyndigheten tagit emot sådan ansökan. 
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Kapitel 3 

Pensionsbestämmelser 

§ 1   Tillämpningsområde m.m. 

Bestämmelser om pension gäller för förtroendevald som avses i 4 kap. 1 § 
kommunallagen och som fullgör uppdrag hos kommunen, landstinget/regionen 
eller kommunalförbundet. 

Bestämmelserna gäller för förtroendevalda som tillträtt i samband med valet 
2014 eller senare. Bestämmelserna gäller från samma tidpunkt, även 
förtroendevalda som i tidigare uppdrag inte omfattats av PBF, PRF-KL eller 
andra omställnings- och pensionsbestämmelser för förtroendevalda.  

Pensionsbestämmelserna tillämpas för förtroendevald, oavsett uppdragets 
omfattning, om inte annat anges. 

Pensionsbestämmelserna gäller inte för förtroendevald som vid tillträdet av sitt 
(sina) uppdrag har uppnått motsvarande i 32 a § LAS angiven ålder.  

§ 2   Pensionsförmånernas omfattning 

Pensionsförmåner enligt dessa bestämmelser är: 

a.  avgiftsbestämd ålderspension 

b.  sjukpension    

c.  efterlevandeskydd   

§ 3   Avgiftsbestämd ålderspension 

En förtroendevald har rätt till avgiftsbestämd ålderspension enligt §§ 4 – 9.  

§ 4   Pensionsgrundande inkomst 

En förtroendevalds pensionsgrundande inkomst beräknas per kalenderår och 
begränsas till högst 30 inkomstbasbelopp. 

Den pensionsgrundande inkomsten utgörs av den förtroendevaldes årsarvode, 
sammanträdesersättningar samt andra i det pensionsgrundande uppdraget 
(uppdragen) utgivna kontanta ersättningar. 

För förtroendevald med uppdrag på heltid eller betydande del av heltid och som 
under ledighet till följd av sjukdom, olycksfall, arbetsskada eller 
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föräldraledighet och på grund av sådan ledighet fått avdrag från sitt arvode, ska 
den pensionsgrundande inkomsten räknas om (höjas) med vad som avdragits. 

I den pensionsgrundande inkomsten ska inte ingå ersättning som betalas ut till 
förtroendevald enligt 4 kap 12 § kommunallagen för förlorad arbetsinkomst, 
semesterförmån eller tjänstepensionsförmån eller ersättning som utgör 
traktamente eller kostnadsersättning.  

§ 5   Pensionsavgifter 

Pensionsavgiften beräknas i procent på den förtroendevaldes pensionsgrundande 
inkomst enligt § 4. 

Pensionsavgiften är 4,5 procent på den pensionsgrundande inkomsten upp till 
och med 7,5 inkomstbasbelopp. 

Pensionsavgiften är 30 procent på de delar av den pensionsgrundande inkomsten 
som överstiger 7,5 inkomstbasbelopp, intill dess den förtroendevalde har uppnått 
motsvarande i 32 a § LAS angiven ålder. Därefter är pensionsavgiften 4,5 
procent på hela den pensionsgrundande inkomsten.  

För förtroendevald med uppdrag på heltid eller betydande del av heltid med 
sammanlagt minst 40 procent av heltid, och som får rätt till sjuk- eller 
aktivitetsersättning enligt socialförsäkringsbalken (SFB) och som en följd härav 
med stöd av 4 kap. 6 § kommunallagen befrias från sitt uppdrag före 
mandatperiodens utgång, ska pensionsavgift tillgodoräknas under tid då den 
förtroendevalde har rätt till sjuk- eller aktivitetsersättning enligt 
socialförsäkringsbalken (SFB). 

 Anmärkning 

Pensionsavgift ska avsättas i förhållande till nedsatt arbetsförmåga i uppdraget 
(uppdragen). Pensionsavgiften beräknas på den pensionsgrundande inkomsten året före 
den förtroendevalde beviljas sjuk- eller aktivitetsersättning. Pensionsavgiften avsätts till 
den förtroendevaldes pensionsbehållning. 

Förtroendevald tillgodoräknas pensionsavgift från kommunen, 
landstinget/regionen eller kommunalförbundet endast om den för kalenderåret är 
högre än 3 procent av samma års inkomstbasbelopp. Då förtroendevald inte 
tillgodoräknas pensionsavgift betalar kommunen, landstinget/regionen eller 
kommunalförbundet ut motsvarande belopp direkt till den förtroendevalde i 
form av ersättning som inte är pensionsgrundande. Belopp understigande 200 kr 
avseende ett kalenderår utbetalas inte. Från och med år 2019 uppräknas nivån 
200 kr årligen med förändringen av inkomstbasbeloppet.  
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§ 6   Pensionsbehållning 

Pensionsavgiften för ett kalenderår avsätts senast den 31 mars följande år till en 
pensionsbehållning hos respektive kommun, landsting/region eller 
kommunalförbund, där den förtroendevalde har innehaft uppdrag. Med 
pensionsbehållning avses summan av de årliga pensionsavgifter som intjänats 
hos respektive kommun, landsting/region eller kommunalförbund.  

Pensionsbehållningen innehåller ett efterlevandeskydd enligt § 11. 

Den förtroendevalde kan erbjudas möjlighet att välja bort efterlevandeskyddet i 
anslutning till ansökan om uttag. 

§ 7   Information 

Pensionsmyndigheten ska lämna information till den förtroendevalde om hans 
eller hennes pensionsbehållning, pensionsgrundande inkomst och avsättning av 
pensionsavgift.  

§ 8  Utbetalning av avgiftsbestämd ålderspension 

Utbetalning av avgiftsbestämd ålderspension, dvs pensionsbehållningen enligt § 
6, sker månadsvis och tidigast från den tidpunkt den förtroendevalde kan få 
allmän pension utbetalad, och i övrigt enligt överenskommelse mellan den 
förtroendevalde och pensionsmyndigheten. 

Ansökan om avgiftsbestämd ålderspension ska göras enligt de anvisningar som 
pensionsmyndigheten fastställt. Den förtroendevalde bör få pension utbetalad 
inom tre månader efter det att pensionsmyndigheten tagit emot sådan ansökan. 

Avgiftsbestämd ålderspension kan utbetalas som engångsersättning till 
förtroendevald om värdet av pensionsbehållningen är högst 150 % av 
inkomstbasbeloppet året innan utbetalning av förmånen börjar.  

§ 9   Uppgiftsskyldighet  

Förtroendevald är skyldig att lämna de uppgifter som pensionsmyndigheten 
begär för att kunna fastställa rätten till och beräkna avsättning till 
pensionsbehållning. Lämnas inte sådana uppgifter kan pensionsmyndigheten 
besluta att avsättningen ska minskas i skälig omfattning.  

Om förtroendevald genom att lämna oriktiga uppgifter inte fullgör sin 
uppgiftsskyldighet eller på annat sätt orsakar att för hög pensionsavgift avsätts, 
kan detta belopp återkrävas eller avräknas på kommande avsättningar av 
pensionsavgift. 

Pensionsmyndigheten kan besluta att helt eller delvis efterge beloppet. 
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§ 10   Sjukpension 

Sjukpension betalas ut till förtroendevald med uppdrag på heltid eller betydande 
del av heltid med sammanlagt minst 40 procent av heltid och som får rätt till 
sjuk- eller aktivitetsersättning enligt socialförsäkringsbalken och som en följd 
härav med stöd av 4 kap. 6 § kommunallagen från sitt uppdrag före 
mandatperiodens utgång. 

Sjukpensionen grundas och beräknas på det genomsnittliga månadsarvodet som 
den förtroendevalde hade kalenderåret före insjuknandetidpunkten gånger tolv. 
Pensionsmyndigheten kan i särskilt fall fatta beslut om annat 
beräkningsunderlag. 

Sjukpensionens nivå motsvarar nivån för den månadsersättning som utgår till 
anställda enligt AGS-KL. 

Sjukpension utges under tid som den förtroendevalde har rätt till sjuk- eller 
aktivitetsersättning enligt SFB. Upphör rätten till sjuk- eller aktivitetsersättning 
upphör också rätten till sjukpension. 

Anmärkningar 

1.   Sjukpensionen utges i förhållande till nedsatt arbetsförmåga i uppdraget 
(uppdragen).  
2.   Sjukpensionen ska värdesäkras på motsvarande sätt som i de bestämmelser som 
gäller för utbetalning av månadsersättning enligt AGS-KL. 

 
Förtroendevald som befrias/frånträder sitt uppdrag p g a sjukdom har rätt till 
efterskydd under 270 kalenderdagar. Efterskyddet innebär att rätt till 
sjukpension föreligger om förtroendevald under efterskyddstid beviljas sjuk- 
eller aktivitetsersättning.  

Den förtroendevaldes rätt till efterskydd upphör om den förtroendevalde 
tillträder en anställning eller annat uppdrag, förenat med pensionsrätt. 

Pensionsmyndigheten kan i särskilt fall fatta beslut om förlängd efterskyddstid. 

§ 11   Efterlevandeskydd   

Efterlevandeskydd enligt § 6 innebär att den förtroendevaldes 
pensionsbehållning betalas till efterlevande make/maka, registrerad partner, 
sambo eller barn vid förtroendevalds dödsfall. 

Efterlevandeskydd betalas i första hand till efterlevande make/maka, registrerad 
partner och sambo. I andra hand betalas efterlevandeskydd till barn.  

Om det finns flera barn med rätt till efterlevandeskydd ska pensionsbehållningen 
delas lika mellan dessa barn. 
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Vid dödsfall utbetalas värdet av pensionsbehållningen, enligt § 6, till 
förmånsberättigad efterlevande under fem år. 

Efterlevandeskydd kan utbetalas som en engångsersättning till efterlevande om 
värdet av pensionsbehållningen är högst 150 % av inkomstbasbeloppet året före 
utbetalning av förmånen börjar.  

§ 12   Vissa inskränkningar i rätten till pensionsförmån 

Angående påföljd i pensionsförmånshänseende för den som uppsåtligen 
framkallat förtroendevalds arbetsoförmåga eller död ska gälla vad som anges i 
18, 19, 20 a och 100 a §§ lagen om försäkringsavtal. 

§ 13  Finansiering 

För utfästelser enligt dessa bestämmelser svarar kommun, landsting/region och 
kommunalförbund. 

§ 14   Ansökan om och utbetalning av sjukpension och efterlevandeskydd 

Utbetalning av sjukpension och efterlevandeskydd sker månadsvis.  

Ansökan om sjukpension och efterlevandeskydd ska göras enligt de anvisningar 
som pensionsmyndigheten utfärdar. Den förtroendevalde eller 
förmånsberättigade bör få sjukpension eller efterlevandeskydd utbetalad inom 
tre månader efter det att pensionsmyndigheten tagit emot sådan ansökan.  

§ 15   Uppgiftsskyldighet m.m. 

Förtroendevald eller hans eller hennes efterlevande är skyldig att lämna de 
uppgifter som pensionsmyndigheten begär för att fastställa rätten till 
sjukpension och efterlevandeskydd. Förtroendevald eller efterlevande som inte 
fullgör de skyldigheter pensionsmyndigheten fastställt förverkar rätten till 
förmåner och kan inte genom att senare fullgöra skyldigheten återfå rätten till 
förverkat belopp mer än sex månader tillbaka. Pensionsmyndigheten kan dock 
medge undantag.  
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Kapitel 4 

Familjeskydd vid förtroendevalds dödsfall 

§ 1   Tillämpningsområde m.m. 

Bestämmelser om familjeskydd gäller för förtroendevald som avses i 4 kap. 1 § 
kommunallagen och som fullgör uppdrag hos kommunen, landstinget/regionen 
eller kommunalförbundet på heltid eller betydande del av heltid, med 
sammanlagt minst 40 procent av heltid. 

Bestämmelserna om familjeskydd träder ikraft vid den tidpunkt då OPF-KL18 
antas av fullmäktige, eller från den tidigare tidpunkt som fullmäktige beslutar. 
Bestämmelserna gäller från samma tidpunkt även för förtroendevalda som i 
tidigare uppdrag inte omfattats av PBF, PRF-KL eller andra omställnings- och 
pensionsbestämmelser för förtroendevalda.  

§ 2   Rätt till familjeskydd 

En förtroendevalds efterlevande har rätt till 

– Familjeskydd vid förtroendevalds dödsfall till efterlevande vuxen 
och 

– Familjeskydd vid förtroendevalds dödsfall till efterlevande barn. 

§ 3   Familjeskydd vid förtroendevalds dödsfall 

En förtroendevalds efterlevande har rätt till familjeskydd om den 
förtroendevalde avlider: 

a)   under tid då han eller hon uppfyller förutsättningarna enligt § 1, 

b)   under tid då han eller hon får sjukpension enligt Pensionsbestämmelser § 10  

Rätten till familjeskydd vid den förtroendevaldes dödsfall gäller också om den 
förtroendevalde avlider: 

c)   inom sex månader efter det att den förtroendevalde befrias/frånträder sitt 
uppdrag. 

En förtroendevalds efterlevande har inte rätt till familjeskydd enligt punkterna  

b) – c) om den förtroendevalde vid tidpunkten för dödsfallet hade en anställning 
eller uppdrag med pensionsrätt och den förtroendevalde genom anställning eller 
uppdrag hade motsvarande skydd för efterlevande. 
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§ 4   Familjeskydd till efterlevande vuxen 

Familjeskydd till efterlevande vuxen betalas ut till den förtroendevaldes make, 
maka, sambo och registrerad partner som den avlidne hade vid tidpunkten för 
dödsfallet.  

§ 5   Beräkning och utbetalning av familjeskydd till efterlevande vuxen 

En efterlevande vuxen, med rätt till familjeskydd till efterlevande vuxen enligt 
ovan, har rätt till förmån i fem års tid. 

Från och med månaden efter att den förtroendevalde avlidit och fram till och 
med slutet av samma år motsvarar den månatliga förmånens värde  
1,1 inkomstbasbelopp delat med tolv. Förmånen ska därefter årligen räknas upp 
med förändringen av prisbasbeloppet. 

Familjeskydd till efterlevande vuxen ska utbetalas månadsvis och i lika stora 
delar. 

§ 6   Familjeskydd till efterlevande barn 

Familjeskydd till efterlevande barn betalas ut till den förtroendevaldes 
arvsberättigade barn till och med månaden innan barnet fyller arton år. 

Rätten till familjeskydd till efterlevande barn gäller även för den tid då barnet 
har rätt till barnpension enligt SFB. 

Rätt till familjeskydd till efterlevande barn har även det barn som den 
förtroendevalde med socialnämndens medgivande tagit emot i sitt hem för vård 
och fostran i adoptionssyfte. 

§ 7   Beräkning och utbetalning av familjeskydd till efterlevande barn 

Ett efterlevande barn, med rätt till familjeskydd enligt ovan, har, från och med 
månaden efter att den förtroendevalde avlidit och fram till och med slutet av 
samma år, rätt till en månatlig förmån motsvarande 0,5 inkomstbasbelopp delat 
med tolv. Förmånen ska därefter årligen räknas upp med förändringen av 
prisbasbeloppet. 

Det sammanlagda månatliga förmånsvärdet av familjeskydd till efterlevandes 
samtliga barn kan dock aldrig överstiga värdet av 1,5 inkomstbasbelopp, det år 
dödsfallet inträffade, delat med tolv. 

Vid fler än tre efterlevande barn bestäms den månatliga förmånens värde till vart 
och ett av de efterlevande barnen till motsvarande en tolftedel av värdet av 1,5 
inkomstbasbelopp året då den förtroendevalde avled delat med antalet 
efterlevande barn med rätt till familjeskydd till efterlevande barn, därefter 
årligen uppräknat med förändringen av prisbasbeloppet. 

18



Om ett efterlevande barn till en förtroendevald framställer anspråk på 
familjeskydd till efterlevande barn först efter det att sådan förmån har börjat 
betalas ut, ska redan utbetalda förmåner inte omfördelas mellan barnen. 

Familjeskydd vid den förtroendevaldes dödsfall till efterlevande barn ska 
utbetalas månadsvis och i lika stora delar. 

§ 8   Utbetalning av förmåner 

Familjeskyddet betalas ut till den förtroendevaldes efterlevande månadsvis, 
senast tre månader efter det att kommunen, landstinget/regionen eller 
kommunalförbundet har tagit emot ett fullständigt underlag för utbetalningen.  

Om den förtroendevalde har befriats/frånträtt sitt uppdrag och den 
förtroendevalde omfattas av familjeskydd, ska den som gör anspråk på förmån, 
anmäla dödsfall enligt anvisningar från pensionsmyndigheten. 

När anmälan inkommit, anses kommun, landsting/region eller 
kommunalförbund ha fått kännedom om dödsfallet. 

För att rätten till förmån ska kunna bedömas ska den som gör anspråk på förmån 
lämna de uppgifter som begärs av pensionsmyndigheten samt låta 
pensionsmyndigheten hämta in uppgifter om den förtroendevalde från 
nuvarande och tidigare arbetsgivare, uppdragsgivare, Skatteverket, 
Försäkringskassan eller försäkringsinrättning.  

Om efterlevande lämnar oriktiga uppgifter som leder till att för högt 
familjeskydd utbetalas, kan det för högt utbetalda beloppet avräknas från 
kommande utbetalningar eller helt eller delvis återkrävas. Detta gäller under 
förutsättning att efterlevande insett eller borde ha insett att lämnade uppgifter 
var oriktiga. Pensionsmyndigheten kan besluta att helt eller delvis efterge 
beloppet. 

Pensionsmyndigheten kan besluta att en efterlevande förlorar sin rätt till 
familjeskydd med anledning av att han eller hon uppsåtligen har framkallat den 
förtroendevaldes död. Omständigheterna ska vara sådana som anges i 12 kap. 8 
§ första stycket FAL.  
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Kommentar till Förslag till bestämmelser om omställningsstöd 

och pension för förtroendevalda (OPF-KL18) 

 

OPF-KL18 är utformat för att kunna tillämpas för förtroendevalda som tillträder ett 
(eller flera) uppdrag för första gången efter valet 2014 eller senare. Bestämmelserna 
gäller i vissa delar även för förtroendevalda som i tidigare uppdrag inte har omfattats 
av PBF, PRF-KL eller andra pensionsbestämmelser för förtroendevalda. 

OPF-KL18 är indelat i fyra kapitel, inledande bestämmelser, omställningsstöd, 
pensionsbestämmelser samt familjeskydd. Till OPF-KL14 fanns en bilaga med bl. a. 
information om uppräkning av pensionsbehållningen samt samordning med 
förvärvsinkomst. Bilaga om uppräkning av pensionsbehållning gäller även OPF-
KL18. 

För de kommuner, landsting/regioner eller kommunalförbund som inte antagit OPF-
KL18 innan valet 2018 kan det vara viktigt att vara uppmärksam på att nu framtagna 
införanderegler samt kommentarstext är framtaget under förutsättning att OPF-KL14 
har antagits.  

  

Allmänt om bestämmelserna 

OPF-KL18 är utformat för tillämpning hos respektive kommun, landsting/region eller 
kommunalförbund. För att bestämmelserna ska äga giltighet krävs ett lokalt antagande 
av fullmäktige. Med fullmäktige avses kommunfullmäktige, landstingsfullmäktige,  
regionfullmäktige samt förbundsfullmäktige. 

OPF-KL18 omfattar politiska förtroendeuppdrag och har sin grund i kommunallagen. 
Bestämmelserna ska underlätta och möjliggöra för förtroendevald att förena arbetsliv 
och uppdrag och därmed har bestämmelserna i möjligaste mån anpassats till de 
pensions- och omställningsavtal som gäller för anställda inom kommuner, landsting, 
regioner och kommunalförbund. 

Styrelseledamöter i kommunala aktiebolag omfattas i normalfallet inte i någon del av 
bestämmelserna i OPF-KL18. Beslut kan fattas om en konstruktion med OPF-KL18-
liknande förmåner/nivåer för kommunala aktiebolag, men om sådant beslut fattas ska 
beaktas att aktiebolagslagen och kommunallagen utgör två helt separata regelverk. 
Konsekvenser utifrån aktiebolagslagens krav är inte utredda gällande OPF-KL18. 

Omställningsbestämmelserna tar sikte på aktiv omställning, aktiva 
omställningsinsatser och tidsbegränsade ekonomiska omställningsstöd. Detta i syfte 
att öka möjligheterna för personer att kunna gå vidare i sin karriär, vilket följer 
arbetslinjen. Modellen blir också mer lik vad som gäller för anställda i kommuner, 
landsting, regioner och kommunalförbund. 
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Förmånerna i pensionsbestämmelserna motsvarar i stora delar pensionsavtalet AKAP-
KL. ”Ålderspensionsintjänandet” (kategoriserad som en sparförsäkring, skatteklass K, 
vilket skiljer sig från ett ordinarie ålderspensionsintjänande skattemässigt) bygger på 
livsinkomstprincipen. Strukturen i regelverket följer av AKAP-KL. 

Någon nedre åldersgräns för att omfattas av bestämmelserna finns inte. Vad gäller 
ålderspension finns inte heller någon övre åldersgräns, men något intjänande av 
ålderspension påbörjas i normalfallet inte om den förtroendevalde tillträder ett 
uppdrag efter motsvarande i 32 a § LAS angiven ålder. 

I och med OPF-KL18 tillförs bestämmelser om Familjeskydd. Familjeskyddet syftar 
till att de förtroendevalda ska i huvudsak ha samma skydd för efterlevande som 
anställda.  

 

Övergångsbestämmelser samt tillämpningsområde 

PBF respektive OPF-KL14/18 är två i grunden olika system, förmånsbestämt 
respektive avgiftsbestämt. Ett förmånsbestämt system och ett avgiftsbestämt system 
har få gemensamma beröringspunkter och beräknar pensionen på olika sätt. Det 
medför bland annat att det är mycket osäkert och komplicerat att kunna omhänderta 
tidigare intjänande i PBF (eller tidigare pensionssystem) och föra över intjänandet till 
OPF-KL. Att avbryta ett intjänande i enlighet med PBF och påbörja ett intjänande i 
OPF-KL medför en risk att den redan intjänade förmånens värde urholkas. 
Rekommendationen är således att inte införa en tillämpning som innebär en retroaktiv 
förändring av de förtroendevaldas intjänande pension.  Följaktligen bör den som har 
påbörjat ett intjänande i PBF inte omfattas av OPF-KL.  

Det saknas övergångsregler mellan de olika pensionssystemen. Några generella 
beräkningar är inte möjliga att göra och en lokal avvikelse i denna del innebär att den 
enskilda kommunen, landstinget, regionen eller kommunalförbundet får utarbeta egna 
bestämmelser utan möjlighet till stöd från SKL eller möjlighet till att jämföra 
tillämpningen av OPF-KL med andra organisationers.  

OPF-KL utgår från den enskilda kommunen eller landstinget. Med ”tidigare uppdrag” 
menas tidigare uppdrag hos uppdragsgivaren. Varje rätt till ersättning bedöms normalt 
utan hänsyn till uppdrag hos annan kommun eller landsting. OPF-KL samordnar inte 
med PBF, men däremot kan PBF samordna med OPF-KL (PBF § 2 mom. 3).  

Den förtroendevaldes intjänande i PRF-KL, PBF samt OPF-KL är kopplat till den 
organisation där uppdraget utförs. Det innebär att om man tidigare exempelvis intjänat 
PBF/PRF-KL i en annan kommun så finns det inget som hindrar att man hos ny 
uppdragsgivare har ett intjänande enligt OPF-KL. 

PBF upphör att gälla för förtroendevald då denna frånträder sitt uppdrag, utan att bli 
berättigad till pensionsförmån enligt PBF. Har förtroendevald rätt till pensionsförmån 
fortsätter dock PBF att gälla (PBF § 1 mom. 3).  
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Bestämmelserna bör inte ge effekten att det är mer förmånligt att helt avstå från 
fortsatta politiska uppdrag än att fortsätta som förtroendevald i mindre omfattning. Av 
den anledningen bör inte uppbärandet av avgångsersättning förhindra att den 
förtroendevalde omfattas av OPF-KL och tjänar in förmåner parallellt.  

En förtroendevald som före införandet av OPF-KL omfattades av PBF, och om 
uppdraget omfattade minst 40 % av en heltid, kommer således alltid att fortsätta att 
omfattas av PBF så länge som han eller hon fortfarande innehar ett uppdrag som 
omfattar minst 40 % av en heltid. Om uppdraget efter införandet av OPF-KL minskar 
till mindre än 40 % av en heltid och den förtroendevalde saknar rätt till 
visstidspension, sjukpension eller ålderspension i enlighet med PBF, så kan han eller 
hon omfattas av OPF-KL.  

Om rätt att uppbära egenpension enligt PBF eller annat regelverk finns på grund av 
uppdrag hos annan kommun, landsting eller region, så bör frågan om denna rätt ska 
anses förhindra ett intjänande av förmån enligt OPF-KL eller inte regleras i 
tillämpningsanvisningar. 

 

Kapitel 1 Inledande bestämmelser 

Det förutsätts att fullmäktige, enligt inledande bestämmelser § 1, utser en särskild 
”pensionsmyndighet”, dvs. den nämnd som ska ha till uppgift att tolka och tillämpa 
pensions- och omställningsbestämmelserna.  

Gällande ändringar och tillägg till bestämmelserna så är den förtroendevald som 
tillträtt vid valet 2014 eller senare skyldig att följa de ändringar som följer av OPF-
KL18 samt de ändringar och tillägg till bestämmelserna som fullmäktige beslutar. 

 

Kapitel 2 Omställningsstöd 

Bestämmelserna om omställningsstöd syftar till att öka möjligheterna för en 
förtroendevald att röra sig mellan arbetsliv och uppdragstid. Huvudprincipen är att 
samtliga omställningsstöd ska ses som tidsbegränsade stöd. 

Omställningsfonden kan uppdras att mot en kostnad hantera den förtroendevaldes 
omställning.  

Varje kommun och landsting/region och kommunalförbund svarar för sin del av 
kostnaden för de olika omställningsstöden. I händelse av att förtroendevald går från 
uppdrag i kommun till landsting/region, eller vice versa, kan det vara lämpligt att det 
överenskoms om hantering av kvalifikationstider och eventuell kostnadsfördelning. 

Bestämmelser om de olika omställningsstöden gäller för förtroendevald som avses i 4 
kap. 1 § kommunallagen och som fullgör uppdrag hos kommun eller landsting/region, 
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på heltid eller betydande del av heltid, med sammanlagt minst 40 procent av heltid. 
Att betydande del anges till 40 procent är en uttolkning av kommunallagen. Olika 
kommuner och landsting/regioner har olika förutsättningar, exempelvis beroende på 
storlek, för omfattningen av de politiska uppdragen vilket kan beaktas i samband med 
fastställandet av det lokala regelverket. 

Omställningsersättningarna ska samordnas/minskas med andra förvärvsinkomster om 
inte annat anges. För att få rätt till de olika omställningsstöden enligt §§ 3 - 5 krävs 
skriftlig ansökan, enligt de anvisningar som den lokala pensionsmyndigheten tagit 
fram. 

Omställningsstöd förutsätter att den förtroendevalde själv aktivt verkar för att få ett 
nytt arbete. Det innebär att den förtroendevalde anstränger sig för att han eller hon så 
snabbt som möjligt ska kunna skaffa ett nytt lämpligt arbete. Pensionsmyndigheten 
kan fatta beslut om att dra in eller sänka omställningsstödet om myndigheten anser att 
den förtroendevalde inte medverkar i omställningsarbetet. 

    

Aktiva omställningsinsatser (§ 3) 

Bestämmelserna om aktiva omställningsinsatser gäller för förtroendevald som 
innehaft ett eller flera uppdrag med sammanlagt minst 40 procent och som lämnat sitt 
uppdrag efter minst fyra års sammanhängande uppdragstid hos (samma) kommun eller 
landsting/region om som inte uppnått motsvarande 32 a § LAS angiven ålder. I 
händelse av att förtroendevald går från uppdrag i kommun till landsting/region, eller 
vice versa, kan det vara lämpligt att det överenskoms om hantering av 
kvalifikationstider och eventuell kostnadsfördelning. 

Vid eventuell bedömning av sammanhängande uppdragstid är föräldraledighet, 
sjukdom och liknande inte att bedöma som att det bryter uppdragstiden. 

Det finns inte fastställt vilka aktiva insatser en förtroendevald kan få eller hur mycket 
en insats får kosta. Det är upp till respektive fullmäktige att fastställa eventuell 
kostnadsram och vad som ska gälla utifrån den förtroendevaldes förutsättningar. 
Ledning kan hämtas från Omställningsfonden eller andra system för omställning på 
arbetsmarknaden avseende exempelvis typ av insatser och kostnadsram.  

 

Ekonomiskt omställningsstöd (§ 4) 

Bestämmelser om ekonomiskt omställningsstöd gäller för förtroendevald som innehaft 
ett eller flera uppdrag med sammanlagt minst 40 procent och som lämnat sitt (sina) 
uppdrag efter minst ett års sammanhängande uppdragstid hos (samma) kommun eller 
landsting/region eller kommunalförbund. I händelse av att förtroendevald går från 
uppdrag i kommun till landsting/region, eller vice versa, kan det vara lämpligt att det 
överenskoms om hantering av kvalifikationstider och eventuell kostnadsfördelning. 
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Vid eventuell bedömning av sammanhängande uppdragstid är föräldraledighet, 
sjukdom och liknande inte att bedöma som att det bryter uppdragstiden. 

Ekonomiskt omställningsstöd kan utbetalas som längst under tre år och ska samordnas 
med förvärvsinkomster från och med år två, från samordning undantas dock ett 
prisbasbelopp.  

Ekonomiskt omställningsstöd är att jämställa med inkomst av tjänst och är 
pensionsgrundande till allmän pension. 

Det ekonomiska omställningsstödet beräknas på den förtroendevaldes genomsnittliga 
månadsarvode gånger tolv under det senaste året. Om det inte finns månadsarvode för 
12 månader bakåt så kan pensionsmyndigheten fatta beslut om beräkning baserad på 
det genomsnittliga månadsarvodet under uppdragstiden eller det månadsarvode som 
den förtroendevalde hade haft om denne inte hade varit ledig pga. sjukdom eller 
föräldraledighet. 

 

Förlängt ekonomiskt omställningsstöd (§ 5) 

Bestämmelser om förlängt ekonomiskt omställningsstöd gäller för förtroendevald som 
innehaft ett eller flera uppdrag med sammanlagt minst 40 procent av heltid och som 
lämnat sitt (sina) uppdrag efter minst åtta års sammanhängande uppdragstid hos 
(samma) kommun eller landsting/region. Det innebär att förlängt ekonomiskt 
omställningsstöd kan sökas av och utges till förtroendevald: 

a. som fyllt motsvarande lägsta ålder för uttag av allmän pension, 

b. lämnat sitt (sina) uppdrag och  

c. i direkt anslutning fått ekonomiskt omställningsstöd utbetalt från 
avgångstidpunkten. 

I händelse av att förtroendevald går från uppdrag i kommun till landsting/region, eller 
vice versa, kan det vara lämpligt att det överenskoms om hantering av 
kvalifikationstider och eventuell kostnadsfördelning. 

Vid eventuell bedömning av sammanhängande uppdragstid är föräldraledighet, 
sjukdom och liknande inte att bedöma som att det bryter uppdragstiden. 

För att få rätt till förlängt ekonomiskt omställningsstöd krävs att den förtroendevalde 
årligen inkommer med ansökan och kan styrka att han eller hon har försökt att hitta 
annan försörjning. 

Förlängt ekonomiskt omställningsstöd är pensionsgrundande till allmän pension. 

 

 

 

24



                                                                                                      2018-09-14 

6 
 

Samordning (§ 6) 

Omställningsersättningarna ska samordnas/minskas med andra förvärvsinkomster om 
inte annat anges. 

Med förvärvsinkomst avses dels sådana inkomstslag som anges i 59 kap. 
socialförsäkringsbalken och enligt Skatteförvaltningens definition (från år 2012) 

All annan inkomst än kapitalinkomst är förvärvsinkomst. De vanligaste 
förvärvsinkomsterna är en på basis av ett arbetsförhållande erhållen lön och en 
inkomst som ska jämställas med denna samt pension. Även en i stället för denna 
inkomst erhållen inkomst, förmån eller ersättning, t.ex. arbetslöshetsdagpenning och 
dagtraktamente av olycksfallsförsäkring, är förvärvsinkomst. Även det värde av 
leveransarbete som hänför sig till handel med virke är förvärvsinkomst. 

Förvärvsinkomsten ansluter sig dock inte alltid till utförande av arbete, eftersom även 
t.ex. en förtäckt dividend är förvärvsinkomst. Förvärvsinkomst är enligt rättspraxisen 
också en garantiprovision (HFD 1994/2895). 

Av resultatet av näringsverksamhet och jordbruk kan även en del vara 
förvärvsinkomst. Av dessa inkomster avskiljs först kapitalinkomstandelen och resten 
beskattas som förvärvsinkomst. Även inkomstandelen för en delägare i en 
sammanslutning och den dividend som ett annat bolag än ett börsbolag har utbetalat, 
indelas i en kapital- och förvärvsinkomstandel. 

Inkomst av sådant slag som är pensionsgrundande enligt 59 kap. socialförsäkrings-
balken, t ex sjukpenning, föräldrapenningsförmåner, inkomstrealterad sjuk- och 
aktivitetsersättning. 
 

 

Uppgiftsskyldighet (§ 7) 

En förtroendevald är skyldig att lämna de uppgifter som pensionsmyndigheten begär 
för att kunna fastställa rätten till och beräkna ekonomiskt omställningsstöd och 
förlängt ekonomiskt omställningsstöd, enligt §§ 4 och 5. 

 

Kapitel 3 Pensionsbestämmelser 

Pensionsbestämmelserna kännetecknas av följande principer: 

Avgiftsbestämd ålderspension innebär att pensionen grundar sig på årliga 
”pensionsavgifter” och att dessa avgifter uttrycks som en procentuell andel av den 
förtroendevaldes pensionsgrundande årsinkomst, d v s årsarvoden och 
sammanträdesersättning mm. 
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Livsinkomstprincipen och arbetslinjen är utgångspunkter för pensionen. Exempelvis 
beräknas pensionsavgifterna på årsarvode och sammanträdesersättning oavsett 
uppdragets/uppdragens omfattning. 

Ingen samordning görs med andra pensionssystem avseende ålderspension. 

Avgiftsbestämd ålderspension intjänas utan krav på minsta tid i uppdraget eller krav 
på minsta omfattning av uppdraget.  

Pensionsförmånerna är avgiftsbestämd ålderspension, sjukpension samt 
efterlevandeskydd (§ 2).  

Pensionsbestämmelserna gäller inte för förtroendevald som vid tillträdet av sitt (sina) 
uppdrag har uppnått motsvarande i 32 a § LAS angiven ålder.  

 

Avgiftsbestämd ålderspension (§ 4) 

Pensionsgrundande inkomst (§ 4) begränsas på samma sätt som i pensionsavtalet 
AKAP-KL till 30 inkomstbasbelopp. I den pensionsgrundande inkomsten ingår den 
förtroendevaldes årsarvode, sammanträdesersättningar och vissa andra ersättningar. 

Det finns inget hinder för att förtroendevald kan avstå en del av arvodet och i stället få 
motsvarande belopp tillgodoräknat i sin pensionsbehållning (s.k. arvodesväxling).  

För förtroendevald med uppdrag på heltid eller betydande del av heltid om minst 40 
%, som fått avdrag från sitt arvode på grund av ledighet för t ex sjukdom, ska den 
pensionsgrundande inkomsten omräknas/höjas med vad som avdragits. 

Utbetald ersättning för förlorad arbetsförtjänst är inte en pensionsgrundande inkomst. 
Det är dock inte ovanligt att denna ersättning schablonmässigt räknas upp för att 
kompensera den enskildes pensionsförlust i hans eller hennes ordinarie anställning (se 
arbetsgivarnytt nr 28/12). Detta procentuella påslag ska inte förväxlas med en 
pensionsavsättning som görs i enlighet med OPF-KL18. 

 

Pensionsavgifter (§ 5) 

Pensionsavgiften är 4,5 procent på den pensionsgrundande inkomsten upp till och med 
7,5 inkomstbasbelopp. På den pensionsgrundande inkomst som överstiger 7,5 
inkomstbasbelopp är pensionsavgiften 30 procent. Avgiften avsätts till en 
pensionsbehållning. 

Någon nedre åldersgräns för tillgodoräknande av pensionsavgift finns inte. 
Pensionsavgiften om 30 % på de delar av den pensionsgrundande inkomsten som 
överstiger 7,5 inkomstbasbelopp avsätts intill dess att den förtroendevalde uppnått 
motsvarande i 32 a § LAS angiven ålder. Därefter är pensionsavgiften 4,5 % på hela 
den pensionsgrundande inkomsten. 
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Pensionsavgiften beräknas varje kalenderårsskifte och ska avsättas till en 
pensionsbehållning (§ 6) som förvaltas hos kommunen och landstinget/regionen. 

På grund av de begränsningar som finns enligt inkomstskattelagen kan förtroendevald 
inte välja en placering av pensionsavgiften till en tjänstepensionsförsäkring. Med 
tjänstepensionsförsäkring avses en pensionsförsäkring som har samband med tjänst 
och som den försäkrades arbetsgivare åtagit sig att betala samtliga premier för. 
Förtroendevalda har således inte samma möjligheter som anställda att kunna påverka 
sitt kapital.  

Det är dock möjligt att göra bruttoavdrag på arvodet i syfte att göra en större 
avsättning till pensionsbehållningen. Vid avsättning till pensionsbehållning 
kostnadsförs den särskilda löneskatten, men betalas först när pensionen betalas ut.  

En förtroendevald med uppdrag på heltid eller betydande del av heltid ska 
tillgodoräknas pensionsavgift om han eller hon får rätt till sjuk- eller 
aktivitetsersättning enligt socialförsäkringsbalken. Avgift avsätts proportionellt till 
graden av arbetsoförmåga. Formuleringen ”nedsatt arbetsförmåga i uppdraget” ska 
inte anses vara en begränsning av denna princip. 

För förtroendevald som får rätt till partiell sjuk- eller aktivitetsersättning, och på grund 
av detta måste lämna ett uppdrag vars omfattning överstiger den grad av sjuk- eller 
aktivitetsersättning som beviljats, är det möjligt att genom lokalt beslut avsätta 
pensionsavgift i förhållande till det inkomstbortfall som frånträdandet orsakar. Det bör 
beaktas att en avsättning som inte grundar sig på graden till arbetsoförmåga kan, om 
den förtroendevalde påbörjar en anställning i vilken han eller hon får 
pensionsavsättning, resultera i avsättningar som överstiger vad som skulle intjänats 
vid heltidsarbete. Av den anledningen rekommenderas att beslut om avsättning i 
förhållande till inkomstbortfallet tidsbegränsas till att omfatta enbart mandatperioden. 

Pensionsbehållningen räknas upp årligen (indexeras) med förändringen av 
inkomstbasbeloppet. Regleringen utgör en värdesäkring och är inte avsedd att ge en 
relativ utveckling. Således ska beloppet endast räknas upp, inte ned om förändringen 
är negativ. Detsamma gäller i de fall då den pensionsgrundande inkomsten ska 
indexeras med prisbasbeloppet året före sjuk-eller aktivitetsersättningstidpunkten. 
Även här avses även endast en uppräkning. 

För tid innan den förtroendevaldes pensionsbehållning enligt OPF-KL18 börjar 
betalas ut ska pensionsbehållningen räknas upp för ett kalenderår (t) genom att 
multipliceras med kvoten av inkomstbasbeloppet (IBB) för kalenderåret (t+1) 
dividerat med inkomstbasbeloppet för kalenderåret (T). Uppräkning sker vid utgången 
av kalenderåret (t+1). 

Under utbetalning ska pensionsbehållningen räknas upp med hela förändringen av 
inkomstbasbeloppet varefter 1,6 % ska avräknas. Denna avräkning beror på att det i 
delningstalet har beaktats en förskottsränta på 1,6 %. 
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Utbetalning av avgiftsbestämd ålderspension (§ 8) 

Utbetalning av avgiftsbestämd ålderspension kan göras tidigast från den tidpunkt då 
allmän pension kan utbetalas. Utbetalningstidpunkt av avgiftsbestämd ålderspension, 
pensionsbehållningen enligt § 6, kommer på så sätt att följa de eventuella ändringar 
som sker i lagstiftning om tidigaste uttagstidpunkt av allmän pension. Avgiftsbestämd 
ålderspension utbetalas livsvarigt. 

Ålderspensionen utbetalas efter skriftlig ansökan enligt de anvisningar som den lokala 
pensionsmyndigheten tagit fram. 

Börjar pensionsbehållningen betalas ut under kalenderåret (t+1) ska 
pensionsbehållningen istället räknas upp genom att multipliceras med en tolftedel av 
det enligt ovan beräknade värdet multiplicerat med antalet kalendermånader under 
kalenderåret (t+1) innan pensionsbehållningen börjar betalas ut. Uppräkningen sker 
vid utgången av den kalendermånad som närmast föregår den då pensionsbehållningen 
börjar betalas ut. 

Pensionsbehållning enligt OPF-KL18 ska därefter räknas om i samma grad som 
gällande IBB ändrats i förhållande till IBB för det kalenderår då pensionen började 
betalas ut. 

 

Sjukpension (§ 10) 

För rätt till sjukpension gäller att avgången ska vara en följd av beviljad sjuk- eller 
aktivitetsersättning enligt SFB. Sjukpensionen gäller endast för förtroendevald med 
uppdrag på heltid eller betydande del av heltid om 40 %. För att ha rätt till 
sjukpension krävs att den förtroendevalde befrias från uppdraget. 

Sjukpensionen grundas och beräknas på det genomsnittliga månadsarvodet som den 
förtroendevalde hade kalenderåret före insjuknandetidpunkten gånger tolv. 
Pensionsmyndigheten kan i särskilt fall fatta beslut om annat beräkningsunderlag. Om 
det inte finns månadsarvode för 12 månader bakåt så kan pensionsmyndigheten fatta 
beslut om beräkning baserad på det genomsnittliga månadsarvodet under 
uppdragstiden eller det månadsarvode som den förtroendevalde hade haft om denne 
inte hade varit ledig pga. sjukdom eller föräldraledighet. 

Sjukpensionen motsvarar den månadsersättning som utbetalas till anställda enligt 
AGS-KL. 

Sjukpension bör utges i proportion till den tidigare uppdragsgraden med hänsyn till 
sjuk- eller aktivitetsersättningens omfattning. Vid beslut om sjuk- eller 
aktivitetsersättning måste således även ursprunglig och eventuellt kvarvarande 
omfattning på uppdraget fastställas. 
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Om en förtroendevald har ett uppdrag på 100 % och sedan avgår p.g.a. att sjuk- eller 
aktivitetsersättning beviljats med 50 % så ska sjukpensionen baseras på halva 
årsarvodet.  

Om sjuk- eller aktivitetsersättningens omfattning är mindre än uppdragets omfattning 
så bör sjukpension beräknas i relation till sjuk- eller aktivitetsersättningens omfattning 
dividerat med uppdragets omfattning.  

Om sjuk- eller aktivitetsersättningens omfattning är högre än uppdragets omfattning så 
kan sjukpensionen inte överstiga uppdragets omfattning.  

 

Efterlevandeskydd (§ 11) 

Pensionsbehållningen innehåller ett obligatoriskt efterlevandeskydd som kan väljas 
bort vid utbetalning, men inte dessförinnan. Med ”efterlevandeskydd” avses att vid 
dödsfall så får den förtroendevaldas efterlevande värdet av intjänad 
pensionsbehållning utbetalt. Efterlevandeskyddet liknar det återbetalningsskydd som 
anställda kan välja för det kapital som är inbetalt i en tjänstepensionsförsäkring. På 
grund av de begränsningar som finns enligt Inkomstskattelagen kan dock 
efterlevandeskyddet inte tecknas i en faktisk tjänstepensionsförsäkring.  

Vid förtroendevalds dödsfall betalas det sparade kapital som finns i pensions-
behållningen ut till i första hand make/maka, registrerad partner, sambo och i andra 
hand till barn. Avseende definitionen av sambo hänvisas till sambolagen. 

Beloppets storlek bestäms av hur stor pensionsbehållningen är innan dödsfallet och 
om den avgiftsbestämda pensionen har börjat betalas ut till den förtroendevalde eller 
inte.  

 

 

Kapitel 4 Familjeskydd vid förtroendevalds dödsfall 

 

Familjeskydd vid förtroendevalds dödsfall syftar till att de förtroendevalda har samma 
skydd som de anställda inom kommuner, landsting/regioner och kommunalförbund 
vid dennes dödsfall. Med ”familjeskydd” avses en fastställd förmån som vid dödsfall 
utbetalas till den förtroendevaldas efterlevande.  

Familjeskydd gäller för förtroendevald med uppdrag på heltid eller betydande del av 
heltid om 40 %. 

Bestämmelserna om familjeskydd träder ikraft i samband med valet 2018 eller vid den 
senare tidpunkt då OPF-KL18 antas av fullmäktige. Bestämmelserna gäller från 
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samma tidpunkt, även förtroendevalda som i tidigare uppdrag inte omfattats av PBF, 
PRF-KL eller andra omställnings- och pensionsbestämmelser för förtroendevalda.  

Familjeskydd består av två delar, dels familjeskydd till efterlevande vuxen och dels 
familjeskydd till efterlevande barn. Med barn avses arvsberättigat barn eller det barn 
som den förtroendevalde tagit emot i sitt hem i adoptionssyfte. 

Familjeskydd vid förtroendevalds dödsfall bör ses som en försäkringsliknande 
konstruktion. Annan kan uppdras att administrera familjeskyddet. 

Om den förtroendevalde har en samtidig anställning med rätt till annat motsvarande 
skydd ska rätten till familjeskydd bedömas av pensionsmyndigheten.  
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Ks §  Dnr KS2018/0348 
 
Reglemente Brottsförebyggande rådet 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta anta reviderat 
reglemente för Brottsförebyggande rådet i Säters kommun. 
 
__________ 
 
Bakgrund och ärendebeskrivning 
Reglementet har reviderats med anledning av att arbetsformerna för Rådet har för-
ändrats, sammansättning och organisation har utökats. Rådet har behandlat regemen-
tet 2018-10-10.  
 
Det lokala brottsförebyggande rådet, lokala BRÅ i Säter, är det gemensamma foru-
met för kommunens brottsförebyggande arbete. Fler olika aktörer finns represente-
rade i lokala BRÅ och möjligheterna att samverka mot kriminella företeelser är därför 
goda. 
 
Tillsammans ska aktörerna stärka det kort- och långsiktiga lokala brottsförebyggande 
arbetet i syfte att öka tryggheten och minska brottsligheten i kommunen.  
Rådet skall inom denna ram: 
- fånga upp signaler på risker för brottslig verksamhet 
- på uppdrag av kommunstyrelsen initiera, planera, samordna och leda det 

brottsförebyggande arbete som bedrivs inom kommunen 
- engagera individer, grupper och föreningar i det brottsförebyggande arbetet 
- vara remissinstans i ärenden som berör brott och trygghet samt planärenden 
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Tillsammans ska aktörerna stärka det kort- och långsiktiga lokala brottsförebyggande arbetet i syfte att öka 
tryggheten och minska brottsligheten i kommunen. 
Rådet skall inom denna ram: 

- fånga upp signaler på risker för brottslig verksamhet  

- på uppdrag av kommunstyrelsen initiera, planera, samordna och leda det brottsförebyggande 
arbete som bedrivs inom kommunen 
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Antagen: Kommunstyrelsen 2018- -, §  

 

 
 

Reglemente för Brottsförebyggande rådet 

§ 1 Brottsförebyggande rådet 

 
Rådet är ett samverkansorgan mellan Säters kommun, Polismyndigheten och Räddningstjänsten. 

§ 2 Syfte 

 
Det lokala brottsförebyggande rådet, lokala BRÅ i Säter, är det gemensamma forumet för 
kommunens brottsförebyggande arbete. Fler olika aktörer finns representerade i lokala BRÅ och 
möjligheterna att samverka mot kriminella företeelser är därför goda.  
 
Tillsammans ska aktörerna stärka det kort- och långsiktiga lokala brottsförebyggande arbetet i 
syfte att öka tryggheten och minska brottsligheten i kommunen. 
Rådet skall inom denna ram: 

- fånga upp signaler på risker för brottslig verksamhet  

- på uppdrag av kommunstyrelsen initiera, planera, samordna och leda det 
brottsförebyggande arbete som bedrivs inom kommunen 

- engagera individer, grupper och föreningar i det brottsförebyggande arbetet 

- vara remissinstans i ärenden som berör brott och trygghet samt planärenden 
 

§ 3 Sammansättning och organisation 

 
Rådet är underställt kommunstyrelsen och i rådet ingår: 
Valda av kommunstyrelsen två ledamöter varav en ordförande 

samt två ersättare 
Från socialnämnden   en tjänsteman  
Från barn- och utbildningsnämnden  en tjänsteman samt en representant för 
    kommunens ungdomsverksamhet 
Från kommunstyrelsen   en representant från näringslivsenheten,

  säkerhetssamordnare och 
folkhälsoplanerare tillika ANDTS - 
samordnare 

Från samhällsbyggnadsnämnden  en tjänsteman 
Säterbostäder    en tjänsteman 
Polisen    en representant 
Räddningstjänsten   en representant 
    
Rådets representanter skall vara valda av sin organisation eller nämnd. 
Vid behov kan även representanter för föreningar/ideella organisationer, förvaltningar och 
nämnder bjudas in till sammanträdena. 
 
Mandatperioden är fyra år och sammanfaller med de kommunala valen. 
 
Rådet kan inom sig utse en styrgrupp eller arbetsutskott och själv utse dess ordförande. 
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Antagen: Kommunstyrelsen 2018- -, §  

 

 
 

Rådet har mandat att inrätta projektgrupper för aktuella frågor. Ledamöter i dessa grupper kan 
utses även från andra myndigheter/organisationer än de som ingår i rådet. Mandattiden för en 
sådan grupp anpassas efter verksamheten 
 

§ 4 Arbetsformer 

 
Rådet sammanträder fyra gånger om året eller oftare om någon särskild fråga påkallar samråd 
med eller information till rådet. Datum för sammanträdesdagar fastställs vid årets början. 
 
Kommunstyrelseförvaltningen svarar för sekreterar- och kansliservice till rådet. 
 
Kommunstyrelsen utser ordförande i rådet.  
 
Rådets ställningstaganden och initiativ skall redovisas genom protokoll efter varje sammanträde, 
detta justeras av ordföranden och en ledamot. Protokollet delges rådets ledamöter och ersättare, 
kommunstyrelsen samt övriga berörda kommunala nämnder och de till rådet knutna 
organisationerna. 
 
Kallelse till sammanträde med förslag till förteckning över ärenden som skall behandlas samt 
handlingar och beslutsunderlag skall delges rådets ledamöter i så god tid och på sådant sätt att 
vidareinformation och beredning underlättas. Ordförande har ansvar för att så sker. 
 
Rådet rapporterar utifrån § 2 till kommunstyrelsen en gång per år. 
 

§ 5 Ekonomi 

 
Till kommunens representanter i rådet eller någon av dess grupper utgår arvode, 
traktaments- och reseersättningar enligt av kommunfullmäktige fastställda regler för 
ersättning till förtroendevalda.  
 
Till övriga ledamöter i rådet eller någon av dess grupper, vilka förutsätts vara valda av sina 
organisationer som tjänstemän, utgår ingen ersättning.  
 
I det fall att representant för förening /frivilligorganisation kallas till rådet eller någon av 
dess grupper, utgår ersättning för resa till och från sammanträde enligt kommunens regler. 
 

§ 6 Ändring av reglemente 

 
Ändring av detta reglemente kan aktualiseras av Brottsförebyggande Rådet eller 
kommunstyrelsen. 
 

§ 7 Fastställande 

 
Reglementet för Brottsförebyggande Rådet fastställs i första hand av kommunstyrelsen 
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Koncernens ekonomi och ekonomiprocess 
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SÄTERS KOMMUN KALLELSE 
 Sammanträdesdatum Blad 

Kommunstyrelsen 2018-11-27 6  
   
 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

Ks §   Dnr KS2018/0367 
 
Reviderad budget 2019 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfull-
mäktige besluta: 

1. Fastställa reviderade finansiella mål för 2019  
2. Fastställa reviderade driftbudgetramar för 2019 
3. Preliminärt disponera medel ut resultatutjämningsreserven för att möta 

sänkta skatteintäkter.  
 
__________ 
 
Bakgrund och ärendebeskrivning  
Kommunfullmäktige tog 2018-06-14 beslut om budget för 2019 och plan för 2020-
21. Det har sedan dess tillkommit några omständigheter som inte var fullt ut kända 
vid beslutet, och som föranleder en revidering av beslutet om budget för 2019.  
Intäktsberäkningen som användes vid beslutet i juni månad baserades på en befolk-
ningsökning på 60 personer från 1 november 2017 till 1 november 2018 och planen 
var 11 236 personer. Befolkningsutvecklingen har däremot stagnerat under året och 
beräkningsgrunden justeras ner till 11 185 personer. Verkligt utfall lämnas av SCB i 
december. 
Prognoserna för kommunens intäkter är 2,1 mkr lägre än vid beslutet i KF i juni, dels 
beroende på nedskrivning av befolkningsprognosen, dels beroende av att 2018 års 
slutavräkning på skatteintäkter har skrivits ner.  
 
I senaste budgetproposition nämns det att de nya utlovade välfärdsmiljarderna ute-
blir. Dessa medel finns med i de prognostiserade intäkter som ligger till grund för re-
viderad budget 2019. Vid upprättandet av reviderad budget finns det inga exakta 
konsekvenser för Säter, men ett antagande är att det kan drabba skatteintäkterna med 
upp till -5 mkr. För att kunna bemöta intäktsminskningen föreslås ett preliminärt be-
slut om disponering ur resultatutjämningsreserven. Den innehåller idag 5,9 mkr. För-
ändringen av rikets skatteunderlag för 2019 understiger den underliggande genom-
snittliga ökningstakten för riket de senaste tio åren och det möjliggör att använda re-
sultatutjämningsreserven. 
 
Från 2019-01-01 genomförs en omorganisation där ett Fritidsutskott tillkommer un-
der Kommunstyrelsen. 
Verksamheter med budget som flyttas till KS i och med omorganisationen är Fritids-
verksamhet från Samhällsbyggnadsnämnden, Ung i Säter från Barn- och utbildnings-
nämnden samt bidrag till samlingslokaler från Kulturnämnden. 
 
Underlag till beslut 
Reviderad budget med tjänsteutlåtande 
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 Datum  Dnr  
2018-11-15  KSAU 2018/ 

 
 

 
Reviderad budget för 2019  

Förslag till beslut  
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige besluta 
fastställa  

1. Reviderade finansiella mål för 2019  
2. Reviderade driftbudgetramar för 2019 
3. Beslut om att preliminärt disponera medel ut resultatutjämningsreserven för att möta sänkta 

skatteintäkter.  
 

Bakgrund och ärendebeskrivning  
Kommunfullmäktige tog 2018-06-14 beslut om budget för 2019 och plan för 2020-21. Det har sedan dess 
tillkommit några omständigheter som inte var fullt ut kända vid beslutet, och som föranleder en revidering 
av beslutet om budget för 2019.  
Intäktsberäkningen som användes vid beslutet i juni månad baserades på en befolkningsökning på 60 
personer från 1 november 2017 till 1 november 2018 och planen var 11 236 personer. 
Befolkningsutvecklingen har däremot stagnerat under året och beräkningsgrunden justeras ner till 11 185 
personer. Verkligt utfall lämnas av SCB i december. 
Prognoserna för kommunens intäkter är 2,1 mkr lägre än vid beslutet i KF i juni, dels beroende på 
nedskrivning av befolkningsprognosen, dels beroende av att 2018 års slutavräkning på skatteintäkter har 
skrivits ner.  
 
I senaste budgetproposition nämns det att de nya utlovade välfärdsmiljarderna uteblir. Dessa medel finns 
med i de prognostiserade intäkter som ligger till grund för reviderad budget 2019. Vid upprättandet av 
reviderad budget finns det inga exakta konsekvenser för Säter, men ett antagande är att det kan drabba 
skatteintäkterna med upp till -5 mkr. För att kunna bemöta intäktsminskningen föreslås ett preliminärt 
beslut om disponering ur resultatutjämningsreserven. Den innehåller idag 5,9 mkr. Förändringen av rikets 
skatteunderlag för 2019 understiger den underliggande genomsnittliga ökningstakten för riket de senaste 
tio åren och det möjliggör att använda resultatutjämningsreserven. 
 
Från 2019-01-01 genomförs en omorganisation där ett Fritidsutskott tillkommer under Kommunstyrelsen. 
Verksamheter med budget som flyttas till KS i och med omorganisationen är Fritidsverksamhet från 
Samhällsbyggnadsnämnden, Ung i Säter från Barn- och utbildningsnämnden samt bidrag till 
samlingslokaler från Kulturnämnden. 
 
Bilaga 1 Förslag till reviderade finansiella mål  
Bilaga 2 Förslag till reviderade driftbudgetramar för 2019 
Bilaga 3 Nämndernas beslut och kommentarer till reviderad budget 
 
 
…………………………….. 
Torbjörn Matsson  
Ekonomichef 
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Bilaga 1 

Reviderade finansiella mål 

Inledning 
Säters kommun skall ha en över tid stabil ekonomi. En stabil ekonomi är en grundläggande förutsättning 
för att kommunen skall klara de ålägganden som riksdagen har beslutat om, och de satsningar som 
kommunen själv vill göra. Kommunen kan endast med en stabil ekonomisk grund fullfölja sina åtaganden 
gentemot kommunens invånare. 
 
Kommunens budget grundar sig på en anpassning av kostnaderna till de förväntade intäkterna och 
därigenom upprättas en budget i balans. Detta är ett grundläggande krav i kommunallagen som 
kommunen är skyldig att följa.  
 
För att inte kostnaderna för investeringar ska ta alltför stort utrymme av den kommunala kakan behöver 
investeringsnivåerna anpassas i storlek och tid. Med en självfinansieringsgrad på 60% beräknat på rullande 
4-årsperioder begränsas upplåningar och investeringsnivåer till att rymmas i den totala kostnads- och 
likviditetsbudgeten. 
 
Kommunens bostadsbolag, Säterbostäder AB, skall uppvisa positiva resultat under planperioden. Det 
tidigare utgivna aktieägartillskottet på 9 mkr har under 2014 återbetalats till kommunen. Återbetalningen 
har använts för att finansiera en nyemission på 9 mkr i aktiekapital. Genom att öka aktiekapitalet 
möjliggörs en högre utdelning från bolaget. Beslut om utdelning tas på bolagets stämma efter avgiven 
årsredovisning. 
 
Kommunen har ett åtagande för pensioner intjänade före 1998 som inte redovisas som skuld i 
kommunens balansräkning. Åtagandet kommer att infrias successivt i takt med att kommunalt anställd 
personal går i pension, och kommunens kostnader för pensioner kommer att öka markant när de stora 
åldersgrupperna födda på slutet av 40-talet och början av 50-talet går i pension. Mer än 50 % av denna 
kostnadsökning kan finansieras via de medel som avsatts i kapitalförvaltning, i samband med försäljningen 
av Säters Energiverk. Resterande kostnadsökning måste hanteras inom ordinarie ekonomiska ramar, och 
för detta måste kommunen ha en finansiell beredskap.  

Intäktsutvecklingen 
Tre saker är av avgörande betydelse för intäktsutvecklingen; befolkningsutvecklingen, skatteunderlagets 
utveckling, det kommunala utjämningssystemets utformning, samt statens anslag till detta. 
 
Kommunen har antagit ett långsiktigt mål för befolkningsutvecklingen. År 2030 skall kommunen ha 12 
000 invånare vilket innebär en genomsnittlig ökning på 60 personer per år.  
Befolkningsökningen har varit för 2015: 144 personer, 2016: 77 personer och 2017: 74 personer  för att nå 
upp till 11 160 personer 2017.  
För perioden 2018-20 prognostiseras en tillfällig avmattning av befolkningsökningen då tillgången på 
lediga bostäder är begränsad, för att till år 2021 återgå till ursprungliga planen för målet. 
Beräkningsgrunden för 2019 läggs på 11 185 personer (1/11 2018) och för 2020 på 11 200 personer (1/11 
2019). 
 
De egna skatteintäkterna och bidraget från inkomstutjämningen är beroende av hur skatte-underlaget, de 
totala taxerade inkomsterna, utvecklas. Det exakta utfallet är inte tillgängligt förrän vid definitiv taxering i 
november året efter inkomståret. Vid budgeteringstillfället bygger intäkts-beräkningen på prognoser för 
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det framtida utfallet. Kommunen använder sig av de prognoser som görs av Sveriges kommuner och 
landsting, 4 – 5 gånger per år.  
För de egna skatteintäkterna görs en justering utifrån historiska utfall. Den senaste 
skatteunderlagsprognosen kom vecka 42 och nästa beräknas komma vecka 51. 
 
 
SKL har v 42 presenterat sin senaste skatteunderlagsprognos. Ur denna kan citeras: 
”Konjunkturen mattas av 2019. 
Det starka konjunkturläget i Sverige håller ännu i sig. Visserligen bedömer vi att utsikterna 
för BNP-tillväxten i år har försvagats. Å andra sidan steg antalet arbetade timmar 
under första halvåret starkare än förväntat. Sammantaget är vår syn på konjunkturen 
inte olik den vi haft i våra senaste prognoser. 
Vår bedömning om att högkonjunkturen i år når sin topp kvarstår, och att en konjunkturavmattning 
kommer synas allt tydligare under loppet av 2019. Med andra ord räknar 
vi med att nulägets höga resursutnyttjande faller nästa år, att den rekordhöga 
sysselsättningsgraden då faller tillbaka. Vi räknar med en inbromsning för såväl BNP som 
sysselsättningstillväxten under 2019–2020 och att tillväxten en tid understiger 
tillväxten för ekonomins underliggande potential, vilket är det normala efter en högkonjunktur. 
Vad gäller utvecklingen för priser och löner är högkonjunkturens avtryck i statistiken 
hittills rätt måttligt totalt sett. Visserligen har konsumentprisinflationen på sistone tagit 
fart. Septemberutfallet för KPIF-inflationen2 nådde 2,5 procent och hittills i år 
(t.o.m. september) har KPIF-inflationen varit 2,1 procent (2,0 år 2017). Uppgången 
beror dock i hög grad på höga energipriser och den svaga svenska kronan. Vi tror i nuläget 
ändå att Riksbanken i december i år kommer att höja reporäntan, samt att fler 
höjningar väntar 2019. Som vi tidigare räknat med ser löneökningstakten ut att bli 
högre i år än 2017. Däremot pekar nu tillgänglig statistik mot en långsammare ökning 
än vad vi tidigare beräknat. I vår uppdaterade skatteunderlagsprognos är 
därför timlöneutvecklingen i år nedreviderad, såväl för kommuner och landsting som 
för resten av arbetsmarknaden.” 
 
 
Skatteunderlaget beräknas öka med 4,4 % 2017. 2018 ökar skatteunderlaget med 3,6 %, 2019 med 3,4 %, 
2020 med 3,3 % och 2021 med 3,8%.  
 
Det system som finns för att utjämna skillnader i kostnadsnivå mellan kommunerna vilar till stor del på 
demografiska skillnader, kommunens åldersstruktur jämfört med rikets åldersstruktur. Demografiska 
förändringar påverkar i stor utsträckning kostnadsutjämningen där kommunens demografi jämförs med 
rikets snitt. I Säter ökar andelen äldre snabbare än i riket.  
 
Det särskilda system för utjämning av LSS-kostnader (Lag om särskilt stöd till vissa handikappade) som 
infördes 2004 har visat sig vara väldigt instabilt, och svårt att bedöma.  
För 2019 beräknas utjämningsavgiften öka med 1,5 mkr och uppgå till 5,4 mkr.  
 
Den kommunala fastighetsavgiften beräknas ge efter den nya fastighetstaxeringen 2018 för 2019 och 2020 
28,3 mkr per år. 
 
I senaste budgetproposition nämns det att de nya utlovade välfärdsmiljarderna uteblir. Dessa medel finns 
med i de prognostiserade intäkter som ligger till grund för reviderad budget 2019. Vid upprättandet av 
reviderad budget finns det inga exakta konsekvenser för Säter, men ett antagande är att det kan drabba 
skatteintäkterna med upp till -5 mkr. För att kunna bemöta intäktsminskningen föreslås ett preliminärt 
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beslut om disponering ur resultatutjämningsreserven. Den innehåller idag 5,9 mkr. Förändringen av rikets 
skatteunderlag för 2019 understiger den underliggande genomsnittliga ökningstakten för riket de senaste 
tio åren och det möjliggör att använda resultatutjämningsreserven. 
 
Sammantaget innebär ovanstående utveckling att kommunens intäkter från skatter, generella statsbidrag 
och utjämning ökar 2018 med 10,6 mkr jämfört med 2017. 2019 ökar intäkterna enligt senaste prognoser 
med 21,0 mkr och 2020 med 17,1 mkr. 

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

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

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

 
Resultatmål för planperioden: 
 
Resultatmålet är lagt på det balanskravsavstämda resultatet, där hänsyn tagits till såväl avkastning som 
tillskott från kommunens pensionsmedelsförvaltning. 
 
Justerat resultat 
2019: + 13,2 mkr 
2020: + 13,3 mkr 
2021: + 13,2 mkr 
 

2018 Bu 2019 2020 2021 2022
Resultat 5680 5 221 7 058 7 589 7 569
Avkastning pensionsmedel -1405 -1331 -1301 -1238 -1177
Andra justeringar 0 0 0 0 0
Tillskott pensionsmedel 8800 9300 7551 7322 7300
Resultatutjämningsreserv 0 0 0 0 0
Justerat resultat 13075 13190 13308 13673 13692  

 

Investeringar  
Investeringsbehovet är fortsatt stort. Barn- och utbildningsnämndens verksamheter behöver nya lokaler 
för förskola. Socialnämnden behöver nya lokaler för särskilt boende. Standarden på kommunens 
fastigheter behöver generellt höjas framför allt på ventilation och brandskydd. På gatusidan behövs 
ombyggnader, förbättrad gatubelysning och nya gång- och cykelvägar. Även infrastruktur för genomfart 
och centrum Säter. Anläggningar för vatten och avlopp behöver byggas om och förbättras. Användningen 
av IT inom skola och administration kräver löpande investeringar. 
 
För att inte kostnaderna för investeringar ska ta alltför stort utrymme av den kommunala kakan behöver 
investeringsnivåerna anpassas i storlek och tid. Över en fyraårsperiod, tre föregående år plus beräkningsår, 
ska minst 60 % av investeringarna vara självfinansierade. Med självfinansiering menas det likvida utrymme 
som skapas av kommunens resultat och nivån för avskrivningar 
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Följande investeringsnivåer föreslås för perioden. För åren 2019-2021: 
2018:  73,0 mkr 
2019: 100,3 mkr 
2020:   73,5 mkr 
2021  38,2 mkr 
Skuldsättning 
 
Säters kommun har 2018-10-31 en låneskuld på 160 mkr. Med planerade investeringar 2019 – 21 kommer 
en utökad upplåning att behöva göras med 70 mkr 2019 och 25 mkr 2020.  
 
Säters kommun har en jämförelsevis låg skuldsättningsnivå. Det har även kommunens bostadsbolag, 
Säterbostäder AB. Både kommunen och bostadsbolaget står dock inför stora investeringar som kräver 
ökad upplåning, och skuldsättningen behöver styras. I riktlinjer för god ekonomisk hushållning har därför 
ett skuldsättningstak införts. Detta är relaterat till Kommuninvests limit för kommunkoncerner. 
Kommunens skuldsättning ska maximalt uppgå till 75 % av Kommuninvests limit. I skuldsättning ingår 
kommunkoncernens kortfristiga och långfristiga skulder, avsättningar, pensionsåtaganden och extern 
borgen med avräkning av kassa/bank samt 85 % av det bokförda värdet på kommunens kapitalförvaltning 
(pensionsmedel). 
 
2018-01-01 uppgick kommunkoncernens skuldsättning till 49 538 kr/invånare. 75 % av koncernens limit 
var 92 250 kr/invånare.  

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

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

denna nivå tillskjuts medel från pensionsförvaltningen.  
• 2016:  0 kr. Överförs till 2017 och 2018. 
• 2017: 9,2 mkr (varav 2,9 mkr från 2016) 
• 2018: 8,8 mkr (varav 2 mkr från 2016) 
• 2019: 9,3 mkr (varav 2,1 mkr från 2016) 
• 2020: 9,1 mkr (varav 1,5 mkr från 2016) 
• 2021: 7,3 mkr 
• 2022: 7,4 mkr 
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Resultaträkning 
 
R E S U L T A T R Ä K N I N G

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

Verksamhetens intäkter 161 977 141 824 141 824 145 518 148 128 153 000
Verksamhetens kostnader -767 359 -755 638 -750 760 -770 312 -784 131 -809 922
Avskrivningar -24 393 -29 764 -29 764 -31 406 -33 589 -34 737
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0 0 0

VERKSAMHETENS NETTOKOSTN. -629 775 -643 578 -638 700 -656 200 -669 592 -691 659

Skatteintäkter 523 920 530 533 528 058 543 763 558 875 575 177
Generella statsbidrag och utjämning 109 428 110 580 114 724 117 867 119 899 127 745
Finansiella intäkter 2 293 2 440 1 640 1 235 1 225 1 213
Finansiella kostnader 78 53 -1 447 -2 775 -4 650 -6 125

RESULTAT FÖRE MINORITETSANDEL 5 944 28 4 275 3 890 5 757 6 351

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

ÅRETS RESULTAT 8 349 2 433 5 680 5 221 7 058 7 589

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

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

Årets resultat 8 349 2 433 5 680 5 221 7 058 7 589
Kassaflöde (förändring räntebärande
tillgångar och skulder) -45 596 -62 663 -59 416 -63 693 -32 843 4 136

Soliditet 63% 60% 61% 56% 54% 55%  
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K A S S A F L Ö D E S A N A L Y S  /  F I N A N S I E R I N G S A N A L Y S
(enl. Rådet för kommunal redovisning, rekommendation nr 16.2)

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

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Årets resultat 8 349 2 433 5 680 5 221 7 058 7 589
Justering för avskrivningar 24 393 29 764 29 764 31 406 33 589 34 737
Just. för förändring pensionsavsättning -339 0 0 0 0 0
Justering för övriga ej likviditetspåverkande
poster som ingår i Årets resultat -699 0 0 0 0 0

Medel från verksamheten före förändring
av rörelsekapital 31 704 32 197 35 444 36 627 40 647 42 326
+/- Minskn/ökn övr. långfristiga fordr. 0 0 0 0 0 0
+/- Försäljn/inköp exploateringsmark -1 709 0 0 0 0 0
+/- Minskn/ökn övriga kortfrist. fordr. 17 751 0 0 0 0 0
+/- Ökn/minskn övriga långfrist. skulder 652 0 0 0 0 0
+/- Ökn/minskn övriga kortfristiga skulder 1 057 0 0 0 0 0

Kassaflöde från den löpande verksamheten 49 455 32 197 35 444 36 627 40 647 42 326

INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Investering i immateriella anl.tillg. -1 117 0 0 0 0 0
Försäljning av immateriella anl.tillg. 0 0 0 0 0 0
Investering i materiella anläggn.tillg. -91 221 -94 860 -94 860 -100 320 -73 490 -38 190
Investeringsbidrag materiella anläggn.tillg. 0 0 0 0 0 0
Försäljning av materiella anläggn.tillg. 0 0 0 0 0 0
Investering i aktier o andelar -2 713 0 0 0 0 0
Försäljning av aktier o andelar 0 0 0 0 0 0

Kassaflöde från investeringsverksamheten -95 051 -94 860 -94 860 -100 320 -73 490 -38 190

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
Utlåning
Ökning Pensionsmedel, omsättn.tillg. -2 405 0 0 0 0 0
Minskning Pensionsmedel, omsättn.tillg. 9 200 7 795 7 795 7 300 7 551 7 322

Upplåning
Nyupptagna långfristiga lån 30 000 40 000 30 000 70 000 25 000 0
Amortering långfristiga lån 0 0 0 0 0 0
Ökning kortfristiga lån 0 0 0 0 0 0
Minskning kortfristiga lån 0 0 0 0 0 0

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 36 795 47 795 37 795 77 300 32 551 7 322

Årets kassaflöde -8 801 -14 868 -21 621 13 607 -292 11 458

Likvida medel vid årets början 14 300 5 499 5 499 -16 122 -2 515 -2 807

Likvida medel vid årets slut 5 499 -9 369 -16 122 -2 515 -2 807 8 651

Spec. till Årets kassaflöde
+/- Ökn/minskn kassa och bank -8 801 -14 868 -21 621 13 607 -292 11 458
Årets kassaflöde -8 801 -14 868 -21 621 13 607 -292 11 458  
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Bilaga 2 
 
DRIFTBUDGET 
SÄTERS KOMMUN
1000-tal kr

Prel ram Justerad Tilldelad RAM Utökat RAM
2019 - KF prel.ram RAM RAM Justering behov 2019

Nämnd/förvaltning nov-17 2019 2019 *
Kommunstyrelsen exkl pensioner 47 048 46 806 46 806 10018 56 824
  Pensioner 14 221 14 148 14 148 14 148
Verksamhet i samverkan
  Räddningstjänst Dalamitt 9 911 9 860 9 860 140 10 000
  Överförmyndare i samverkan ÖiS 993 988 988 988
  Upphandling FBR 939 934 934 125 1 059
Samhällsbyggnadsnämnd 47 469 47 226 47 226 -7689 39 537
Miljö- och byggnämnd 3 243 3 226 3 226 3 226
Kulturnämnd 15 535 15 455 15 455 -17 15 438
Barn- och utbildningsnämnd 271 343 269 950 1 100 271 050 271 050
  Ung i Säter 2 324 2 312 2 312 -2312 0
Socialnämnd 248 625 247 349 2600 249 949 249 949
Revision 950 945 945 945
Central reserv 0 500 500 -265 235
SUMMA 662 600 659 200

662 600 659 200 663 400 663 400
* Ramjustering Fritidsverksamhet  
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Bilaga 3 
 

BUN 
 
 

Budget 2019 - anpassning och utveckling
Förvaltning: Barn- och utbildning

Tilldelad RAM: 272 262                                kkr

Behov innan anpassning: 284 942                                kkr

Behov efter anpassning: 272 262                                kkr

Anpassningar för att komma ner till ram Kkr Konsekvenser
         1 000    Hyresdelen ska ses över för att kunna justeras ex räntekostnader. 

Kostnadsökningarna inom kost och städ behöver ses över.

         3 000    Personalminskningar inom Dahlander. 
         3 000    Personalminskningar inom Klockarskolan. Klockarskolan, St Skedvi 

och Enbacka behöver anpassa personalen enligt budget 2018. Risk 
för minskade statsbidrag vid personalminskningar. 

            500    Minskat stöd till skolledning.

         1 300    Klaras av inom befintlig organisation och budgetram.

         1 000    Behov av extra medel för att kunna genomföra. Flyttas framåt.

         2 880    Ytterligare personalminskningar vilket sannolikt medför minskade 
statsbidrag samt behov av organisationsförändringar för elever i 
behov av särskilt stöd.

= 12 680           

Utvecklingsområden

Övriga åtgärder

Interna poster

Dahlander (gymnasiet & vuxenutbildning)
Grundskolan (Klockarskolan)

Övergripande konsultkostnader

Befolkningsprognosen volymökningar

Barnomsorg på obekväm arbetstid

 
 
 
Tilldelade 1 100 kkr i KF´s budgetbeslut 14 juni 2018 som ger en total ram på 273 362 kkr. Verksamheten 
”Ung i Säter” 2 312 kkr flyttas över till Fritidsenheten, KS per 1/1 2019 och ny preliminär ram 2019 blir 
271 050 kkr. 
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 Dnr Bun 2018/0135 
§ 104 
 
 
Yttrande om oförändrad budgetram 2019  
Barn- och utbildningsnämndens beslut  
Barn- och utbildningsnämnden ställer sig bakom förvaltningens yttrande.  
______  
Ärendebeskrivning  
Yttrande  
Utifrån genomförda åtgärder 2018 beräknar förvaltningen att årets prognostiserade utfall hamnar på noll, 
alltså en förvaltning i balans.   
Förvaltningen ser med oro fram mot 2019 vad gäller finansieringen av ytterligare volymökningar inom 
förskolan. Behov av att i vår tillskapa 2 eventuellt 3 nya avdelningar i centrala Säter och Gustafs för att 
kunna ge föräldrar förskoleplats inom fyra månader.   
Den andra stora ekonomiska utmaningen är kostnadsutvecklingen för gymnasieeleverna. 2018 steg 
Gysams kostnader med 6% vilket gjort att beräknad budget för 2018 inte räcker till. Interkommunala 
kostnader kommer vara underfinansierade motsvarande 5-6 mnkr under 2018. Samarbetet inom Gysam 
kommer inför 2019 utvecklas för att se över kostnadsökningar, kvalitet samt programutveckling. Här 
måste Gysam-samverkan bli betydligt mer ”på tå” för att utveckla de kommunala gymnasierna inom 
samverkansområdet.   
Sammanfattningsvisa ligger kostnaderna för förskolans utbyggnad samt eventuella prisökningar inom 
Gysams utanför budgetram 2019. Förskolans utbyggnad beräknas på årsbasis 2019 kosta omkring 3 mnkr. 
Kostnadsberäkningen av Gysam går inte att göra förrän prislista och elevantagning är klara.  
Bakgrund  
Vid ingången av 2018 hade förvaltningen en för stor organisation motsvarande 4,6 mnkr. Orsaken till det 
var icke tillförlitliga underlag ur personalsystemet. Till detta ska sedan adderas volymökningar i förskolan 
samt ökade interkommunala kostnader. Under 2018 tillskapades två nya förskoleavdelningar i Centrala 
Säter med hjälp av modul-lösning vid Trollskogen. Ökade kostnader kopplat till kost och hyror var 
ytterligare nå-got som skulle hanteras. Budgeten har under ett antal år skrivits upp med ett procent-tal och 
inte tagit hänsyn till faktiska volym och kostnadsökningar. De sammantagna utmaningarna hamnade på 
10,5 mnkr för 2018 att hantera. Osäkerheten med statsbidrag riktade till förskola och skola samt medel 
från Migrationsverket har varit osäkra intäk-ter då statsbidragens men även Migrationsverkets villkor 
ändras under innevarande budgetår. 
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SBN 
 

Budget 2019 - anpassning och utveckling
Förvaltning: Samhällsbyggnadsförvaltningen

Tilldelad RAM: 47 226                                  kkr

Behov innan anpassning: 47 971                                  kkr

Behov efter anpassning: 47 226                                               kkr

Anpassningar för att komma ner till ram Kkr Konsekvenser
            745    

= 745                 

Utvecklingsområden

Minskade konsultkostnader

 
 
Fritidsverksamheten med 7 689 kkr flyttas över till KS per 1/1 2019. Ny preliminär ram för 2019 blir 
39 537 kkr. 
 
 
 
 
 
Sbn § 137   Dnr: SBN2018/0920 
 
Ekonomi och budgetuppföljning 
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden tackar för informationen 
 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att stå fast vid tidigare beslut SBN 2018-04-18 
§41 avseende äskad ram samt nya behov avseende budgetprocess 2019-2021. Utöver 
detta önskar Samhällsbyggnadsnämnden komplettera tidigare beslutat äskande med 
att prisläget avseende vinterväghållning har ökat kraftigt vilket leder till att budgeten 
för vinterväghållningen är underfinansierad sett till en normalvinter. Vinterns påverkan 
på kommunens fastigheter avseende skador på tak leder till att även äskandet avseende 
ökat fastighetsunderhåll riskerar att vara för lågt. 
 
Bakgrund och ärendebeskrivning 
Ekonomisk uppföljning september 
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MBN 
 

Budget 2019 - anpassning och utveckling
Förvaltning: Miljö och Byggnadsnämnden

Tilldelad RAM: 3 226                                    kkr

Behov innan anpassning: 3 272                                    kkr

Behov efter anpassning: 3 226                                                 kkr

Anpassningar för att komma ner till ram Kkr Konsekvenser
              46    

= 46                   

Utvecklingsområden

Minskade konsultkostnader

 
 
 
 
 
 
MBN 2018-11-08  Dnr: 2018/0359   
 
 
Delegationsbeslut 
Miljö- och byggnämnden beslutar att stå fast vid tidigare beslut MBN 2018-04-25 §48 
Avseende äskad ram samt nya behov avseende budgetprocess 2019-2021. 
 
Baserat på de behovsutredningar som tagits fram så finns det ett behov av förstärkta resurser 
för att möjliggöra verksamhet i linej med lagstadgade skyldigheter. 
 
Utöver detta bör det ökade arbetet med stödjande processer för att nå kommunens 
långsiktiga mål och vision tas med i beräkningarna. 
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SN 
 
 

Budget 2019 - anpassning och utveckling
Förvaltning: Socialförvaltningen

Tilldelad RAM: 247 349                                   kkr

Behov innan anpassning: 255 198                                   kkr

Behov efter anpassning: 249 949                                                 kkr

Anpassningar för att komma ner till ram Kkr Konsekvenser
          1 000    Ingen volymökning för ökning av antal ärenden.

             500    Ingen volymökning för ökning av antal ärenden.
          1 500    Att kostnaden kvarstår för köp av plats

          1 000    Ersättningen från staten kommer inte att täcka verksamhetens kostnad

             522    Arbetsuppgifterna kan utföras av annan personal.

             245    Ev en ökning av antalet falloluckor i hemmen i samband med gardinbyte m.m.

             482    

= 5 249              

Utvecklingsområden
Introduktion semestervikarier . Ökat behov av en årsarbetare Björkgården. Behov av ytterligare en leasingbil till boendestödet. Ökade kostnader HSL för en 
fyrhjulsdriven bil. Utökning med en årsarbetare sjuksköterska för att höja bemanningen kvällstid. Återinföra habiliteringspeng inom verksamheten 
funktionsnedsättning. Total kostnad  2 159tkr

Generell besparing

Ingen volymökning inom hemtjänsten

Ingen utökning försörjningsstöd
Avsluta köp av två platser inom särskilda boende

Avveckla  HVB verksamheten inom integration under 2018

Avvekla tjänsten som anhörigsamordnare, inkl aktiviteter

Avveckla Fixartjänsten

 
 
 
 
Tilldelade 2 600 kkr i KF´s budgetbeslut 14 juni 2018. Ny preliminär ram blir 249 949 kkr. 
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Sn § 137   Diarienummer: SN2018/0048 
 
Åtgärder för att komma ned i budgetram för 2019 
 
Socialnämndens beslut 
1. Fixartjänsten samt anhörigsamordnaren avvecklas för att komma ner i ram 
inför budget 2019, vilket innebär en besparing på 767 000 kr. 
2. Förvaltningen får i uppdrag att i övrigt genomföra en generell besparing på 
135 000 kr. 
 
Ajournering 
Ärendet ajourneras kl. 09.04 och återupptas som näst sista punkt, kl. 10.55. 
______ 
Förvaltningens ståndpunkt 
Förvaltningen anser att nedanstående förslag på effektiviseringar inom äldreomsorgen är nödvändiga 
för att komma ner i budgetram inför 2019. 
Verksamheten för funktionsnedsättning har ökade kostnader på grund av ökande behov men 
samarbete sker så att verksamhetens resurser nyttjas optimalt för att nå en budget i balans och 
där finns inga ytterligare effektiviseringsförslag. 
Inom Individ- och familjeomsorgen har kostnaderna för placering av barn ökat under 2018 och 
där ser förvaltningen inga effektiviseringar för att klara kostnadsökningen 2019. 
Ärendebeskrivning 
Socialnämnden behöver vidta åtgärder för att komma ned i den budgetram för 2019 som 
kommunfullmäktige har tilldelat. 
Förslag på åtgärder 
Fixartjänsten inom äldreomsorgen är ingen lagstadgad tjänst och även om det kan innebära konsekvenser 
så är det en lämplig åtgärd för att minska kostnaderna inför 2019 års budget. 
Efterfrågan på anhörigsamordnaren har varit liten och därför har samordnaren sedan 2014 samordnat 
aktiviteter framför allt på särskilt boende. Samordnaren har även ansvarat för avlösarservice 
där efterfrågan även där har sjunkit och sammantaget gör detta att förvaltningen anser att 
tjänsten kan avvecklas. 
Kostnaderna för placeringar inom barnområdet har ökat och många av placeringarna är 
uppväxtplaceringar 
vilket innebär en ökad kostnad för flera år framöver. Sammantaget är den bedömda 
kostnaden för 2019 ca: 5 milj. kr. och där finns ingen möjlighet till effektivisering då det 
handlar om barn som inte får sina grundläggande behov tillgodosedda. 
Underlag till beslut   Delges 
Tjänsteutlåtande  Kommunfullmäktige 
Kostnadsfördelning av budget 
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KN 
 
 

Budget 2019 - anpassning och utveckling
Förvaltning: KULTUR

Tilldelad RAM: 15 455                                  kkr

Behov innan anpassning: 15 573                                  kkr

Behov efter anpassning: 15 455                                               kkr

Anpassningar för att komma ner till ram Kkr Konsekvenser
            118    Minskat underhåll av Åsgårdarna vilket leder till ökade kostnader i 

framtiden.

= 118                 

Utvecklingsområden
Verksamhet  för äldre och för personer med funktionsnedsättningar. Dans för barn och unga.  Utveckling av bibliotekslokalerna och anpassning för 
bildning, delaktighet och upplevelser för alla åldrar.

Sänkt renoveringsbidrag till Åsgårdarna

 
 
Kulturbidrag för samlingslokaler med 17 kkr flyttas över till Fritidsverksamheten, KS per 1/1 2019.  
Ny preliminär ram för 2019 blir 15 438 kkr. 
 
 
Ny inriktning: 
Allmän besparing 118 kkr 
 
Det tänkta sänkta renoveringsbidraget till Åsgårdarna utgår enligt förvaltningschef Anette Stengård. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

51



 
Tjänsteskrivelse 

 

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

 

KS 
 
 

Budget 2019 - anpassning och utveckling
Förvaltning: KOMMUNSTYRELSE

Tilldelad RAM: 46 806                                  kkr

Behov innan anpassning: 48 846                                  kkr

Behov efter anpassning: 46 806                                               kkr

Anpassningar för att komma ner till ram Kkr Konsekvenser
            200    Sänkta medel för IT-utveckling

            200    Ska räcka till Politikerutbildning samt EU-val
            200    

            640    Ska täcka alla oförutsedda kostnader som tex projekt med 
Länsstyrelse och regionen

            500    Minskade kostnader och möjligheter att bidra till utveckling

            300    Ska täcka ev underskott Lönenämnd, samt utveckling av 
löneprogram

= 2 040             

Utvecklingsområden

IT-kostnader

Utvecklingsmedel KS - återstår 300 kkr
Utvecklingsmedel Kommundirektör - Återstår 300 kkr

Oförutsett Kansli - återstår 300 kkr

Näringsliv

Oförutsett Löneprogram - återstår 200 kkr

 
 
 
Fritidsverksamheten med 10 018 kkr flyttas över till KS från SBN, BUN och KN per 1/1 2019.  
Ny preliminär ram för 2019 blir 56 824 kkr. 
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Utökade behov 2019 
 
Räddningstjänsten Dalamitt´s behov i utökad budget utöver den tilldelning på 2,5% 
som framtogs för 2019 är 2 mkr. Säter kommuns andel är 140 kkr. 
 
 
 
Upphandlingscenter utökar sina uppdrag för 2019 med att även omfatta Hälsovård 
och socialtjänster, Undervisning och yrkesutbildning, Fritids- och idrottsverksamhet 
samt Kulturverksamhet. Ökad kostnad 2019 blir 125 kkr. 
 
 

53



SÄTERS KOMMUN KALLELSE 
 Sammanträdesdatum Blad 

Kommunstyrelsen 2018-11-27 7  
   
 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Ks §  Dnr KS2018/0368 
 
Medfinansiering för byggnation av ortsammanbindande fibernät 
ERUF 4 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta medge ianspråk-
tagande av medel från exploateringskontot med 1,0 mkr från 2019-års budget för att 
säkerställa fiberutbyggnad ERUF 4 samt att ge mandat till firmatecknare att teckna 
medfinansieringsintyg. 
 
__________ 
 
Bakgrund 
Inom ramen för Bredbandsforum Dalarna har kommunerna i Dalarna arbetat fram 
en modell för hur man med hjälp av förekommande stödmöjligheter ska arbeta för 
att uppnå fibermålen. Denna benämns i sammanhanget ”Dalamodellen” och bygger 
på två grundpelare: 
 
Samordnad utbyggnadsplanering. Det gemensamma kansliet tillsammans med kom-
munerna kartlägger vilka byar som behöver fibreras och hur detta kan ske. Här fram-
går också var marknaden fungerar så till vida att det redan finns – eller förväntas 
byggas – fiber. 
 
2. Sammanhängande upplägg för finansiering av både fiber fram till byar såväl somfi-
ber i byarna. I praktiken handlar det om att ERUF-medlen används för att medfinan-
siera fiber fram till byar som saknar detta medan Landsbygdsprogrammet används 
för att medfinansiera själva byanäten fram till fastigheterna. Europeiska regionala ut-
vecklingsfonden (ERUF) innehåller en möjlighet att söka medel för fiberutbyggnad 
fram till byar i Dalarna som idag saknar detta och där det finns minst ett företag. Ut-
gångspunkten är att det finns 100 Mkr avsett för ändamålet. ERUF-medlen kan end-
ast medfinansieras med offentliga medel. I praktiken betyder detta att endast kom-
munerna i Dalarna i är aktuella för att delta i projektet. 
 
Samverkansavtal 
Förslaget utifrån Dalamodellen är att ett antal kommuner lämnar in en gemensam 
ansökan tillsammans med kansliet Digitala Dalarna i ERUF 4. I samråd med Tillväxt-
verket har vi kommit till slutsatsen att det rent tekniskt inte kan bli frågan om ett 
ramprogram utan istället ett så kallat samverkansavtal. Den största skillnaden är att 
samtliga deltagare redan från början står bakom en ansökan som lämnas in i form av 
ett samverkansavtal. Detta till skillnad från ramprogrammet där en organisation söker 
samtliga medel och där övriga sedan söker sina respektive delar från ramprogramsä-
garen. Syftet med samverkansavtalet (projektet) är att åstadkomma en fiberanknyt-
ning till företag i samtliga orter i Dalarna och utöver detta bidra till den nödvändiga 
fibreringen av länet som krävs för att vi ska uppnå målsättningen att 95 % av våra 
hushåll och  företag ska kunna ansluta sig till ett fibernät år 2020. 
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SÄTERS KOMMUN KALLELSE 
 Sammanträdesdatum Blad 

Kommunstyrelsen 2018-11-27 8  
   
 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Ks §   forts 
 
Förutsättningar 
Fördelningen bygger sammanfattningsvis på följande grunder: Det måste finnas 
minst ett företag i byn för att kvalificeras. Enbart orter som idag helt saknar fiber 
finns med i underlaget. Detta gäller t ex all känd form av existerande fiber från stads-
nät, Skanova eller annan nätägare. Vi utgår ifrån SCB:s definition av småort, färre än 
199 invånare. Det är alltså SCB:s definition samt förteckning av småorter som styr 
vad som geografiskt anses vara byn. Även tätorter, d v s orter med fler än 200 invå-
nare, ingår – om de inte är fiberförsedda. Nytt i detta samverkansavtal är att  or-
ter/byar som sökt både ERUF och LBP-bidrag ges förtur gällande beviljande av bi-
drag. 
 
Finansiering 
Finansieringen fördelas så att medel från Tillväxtverket utgör 50% och medfinansieringen 
utgör 50%. Beräknad totalkostnad för ERUF 4 är 1,95 mkr, där 50 % är medfinansiering 
från Säters kommun. 
 
Nu ingående avsnitt 
De nu aktuella sträckorna omfattas av projekt ERUF 4.  
 
Följande orter innefattas i ERUF 4: 
Rutbo till Yttre Heden 
N Stubbersbo till Mårtensgård 
Rutbo till Pungmakarbo 
 
 
Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 
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Tjänsteskrivelse 

 

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

 

Datum 
2018-11-13 

Diarienummer 
KS2018/0368 

 

Medfinansiering för byggnation av ortsammanbindande fibernät ERUF 4  

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen besluta medge ianspråktagande av medel från 
exploateringskontot med 1,0 mkr från 2019-års budget för att säkerställa fiberutbyggnad ERUF 4 samt att 
ge mandat till firmatecknare att teckna medfinansieringsintyg. 
 
 
Bakgrund 
Inom ramen för Bredbandsforum Dalarna har kommunerna i Dalarna arbetat fram en modell för hur man 
med hjälp av förekommande stödmöjligheter ska arbeta för att uppnå fibermålen. Denna benämns i 
sammanhanget ”Dalamodellen” och bygger på två grundpelare: 
 
Samordnad utbyggnadsplanering. Det gemensamma kansliet tillsammans med kommunerna kartlägger 
vilka byar som behöver fibreras och hur detta kan ske. Här framgår också var marknaden fungerar så till 
vida att det redan finns – eller förväntas byggas – fiber. 
 
2. Sammanhängande upplägg för finansiering av både fiber fram till byar såväl somfiber i byarna. I 
praktiken handlar det om att ERUF-medlen används för att medfinansiera fiber fram till byar som saknar 
detta medan Landsbygdsprogrammet används för att medfinansiera själva byanäten fram till fastigheterna. 
Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) innehåller en möjlighet att söka medel för 
fiberutbyggnad fram till byar i Dalarna som idag saknar detta och där det finns minst ett företag. 
Utgångspunkten är att det finns 100 Mkr avsett för ändamålet. ERUF-medlen kan endast medfinansieras 
med offentliga medel. I praktiken betyder detta att endast kommunerna i Dalarna i är aktuella för att delta 
i projektet. 
 
Samverkansavtal 
Förslaget utifrån Dalamodellen är att ett antal kommuner lämnar in en gemensam ansökan  tillsammans 
med kansliet Digitala Dalarna i ERUF 4. I samråd med Tillväxtverket har vi kommit till slutsatsen att det 
rent tekniskt inte kan bli frågan om ett ramprogram utan istället ett så kallat samverkansavtal. Den största 
skillnaden är att samtliga deltagare redan från början står bakom en ansökan som lämnas in i form av ett 
samverkansavtal. Detta till skillnad från ramprogrammet där en organisation söker samtliga medel och där 
övriga sedan söker sina respektive delar från ramprogramsägaren. Syftet med samverkansavtalet (projektet) 
är att åstadkomma en fiberanknytning till företag i samtliga orter i Dalarna och utöver detta bidra till den 
nödvändiga fibreringen av länet som krävs för att vi ska uppnå målsättningen att 95 % av våra hushåll och  
företag ska kunna ansluta sig till ett fibernät år 2020. 
 
Förutsättningar 
Fördelningen bygger sammanfattningsvis på följande grunder: Det måste finnas minst ett företag i byn för 
att kvalificeras. Enbart orter som idag helt saknar fiber finns med i underlaget. Detta gäller t ex all känd 
form av existerande fiber från stadsnät, Skanova eller annan nätägare. Vi utgår ifrån SCB:s definition av 
småort, färre än 199 invånare. Det är alltså SCB:s definition samt förteckning av småorter som styr vad 
som geografiskt anses vara byn. Även tätorter, d v s orter med fler än 200 invånare, ingår – om de inte är 
fiberförsedda. Nytt i detta samverkansavtal är att  orter/byar som sökt både ERUF och LBP-bidrag ges 
förtur gällande beviljande av bidrag. 
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Tjänsteskrivelse 

 

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

 

Finansiering 
Finansieringen fördelas så att medel från Tillväxtverket utgör 50% och medfinansieringen utgör 50%. 
Beräknad totalkostnad för ERUF 4 är 1,95 mkr, där 50 % är medfinansiering från Säters kommun. 
 
Nu ingående avsnitt 
De nu aktuella sträckorna omfattas av projekt ERUF 4.  
 
Följande orter innefattas i ERUF 4: 
Rutbo till Yttre Heden 
N Stubbersbo till Mårtensgård 
Rutbo till Pungmakarbo 
 
 
 
 
 
 
…………………………….. 
Torbjörn Matsson  
ekonomichef 
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SÄTERS KOMMUN KALLELSE 
 Sammanträdesdatum Blad 

Kommunstyrelsen 2018-11-27 9  
   
 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Ks §  Dnr KS2017/0233 
 
Svar på motion konsekvensanalys på kostnader för målet att bli 
12 000 invånare 2030 
 
Beslut: 
Kommunstyrelsen arbetsutskott förslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäk-
tige att motionen är besvarad. 
 
_________ 
 
Ärendebeskrivning 
En motion om konsekvensanalys på kostnader för målet att bli 12 000 invånare 2030 
är inlämnad av moderaterna till kommunfullmäktiges sammanträde 2017-06-15. 
 
Motionärens förslag 
Angående Säters kommuns mål att bli 12.000 invånare år 2030 anser vi att: 
-det görs en konsekvensanalys på kostnaderna 
I konsekvensanalysen vill vi att man bland annat beaktar vatten och avloppsutbygg-
nad, infrastruktursatsningar, satsningar på skola och äldrevård. Vart kommer våra nya 
kommuninvånare bo? 
 
Förvaltningens svar på motionen 
Säter kommuns målprognos bygger på 12 000 invånare år 2030. SKL:s prognos ligger 
högre och grundar sig på rikets prognos med ca +1% per år och där nås 12 000 invå-
nare redan 2026. Demografisk långtidsprognos från Statisticon visar däremot på 11 
658 invånare år 2030. 
 
Det är många parametrar som påverkar ekonomin när invånarantalet ökar i en kom-
mun.  
 
I grunden så ger en invånarökning en större intäktsbudget. Ålder och behoven av en-
skilda individer påverkar kostnadsutjämningen som ska täcka ökade kostnadsbehov.  
 
Som en trappstegseffekt av ökat invånarantal kan det behövas byggas nya skolor, för-
skolor och äldreboende som påverkar investeringsbehoven. Där ska kostnadsutjäm-
ningen täcka kostnader, som även innefattar drift- och kapitalkostnader för en ny-
byggnation. Nya anpassade lokaler kan även ge en effektivare organisation. 
 
Investering i nya bostadsområden och där tillhörande infrastruktur ger kostnader 
som ska täckas av tomtförsäljning och skatteintäkter av boende i områdena. Nya bo-
stadsområden och utökad befolkning ställer högre krav på och ger en fördyrad kost-
nad för räddningstjänsten som ska täckas av utökade skatteintäkter. 
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SÄTERS KOMMUN KALLELSE 
 Sammanträdesdatum Blad 

Kommunstyrelsen 2018-11-27 10  
   
 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Ks §  forts 
 
Skuldsättningsgraden per invånare förändras med antalet invånare samt koncernens 
totala upplåning. Fler invånare ger större låneutrymme i förhållande till Kommunin-
vests riktpunkt och kommunens beslutade skuldsättningstak. 
 
Säters kommuns skatteprognos 2019 bygger på 11 185 invånare och ger en skattein-
täkt på 658 140 000 kr. Vid ett antagande att det i kommunen redan år 2019 är 
12 000 invånare skulle skatteintäkterna bli 699 066 000 kr, vilket är 40 926 000 kr 
högre (motsvarar 50,2 kkr./invånare).  
 
Risker 
Risken i en tillväxtfas där man tidigt vill möta förväntade behov, är att man bygger i 
en alltför hög takt som på flera års sikt kan ge tomma verksamhetslokaler eller att 
man bygger en för stor organisation som sedan måste avvecklas. Därför krävs det 
noggrann och hållbar planering över kommande behov av verksamhetslokaler och 
organisation.  
 
Sammanfattning 
Som en sammanfattning kan man anta att utökade kostnader beroende på ökning av 
invånarantalet blir finansierade via skatter och utjämning.  
De fördelar det innebär att vara en större kommun där fler invånares skattemedel de-
lar på gemensamma kommunala kostnader, är en effektivare användning av varje 
skattekrona. 
 
Underlag för beslut 
Motion om konsekvensanalys 
Tjänsteutlåtande 
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Tjänsteskrivelse 

 

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

 

Datum 
2018-11-06 

Dnr KS2017/0233 

 

 

 

Svar på motion konsekvensanalys på kostnader för målet att bli 12 000 invånare 2030 

 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen arbetsutskott förslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att motionen är 
besvarad. 
 

Ärendebeskrivning 
En motion om konsekvensanalys på kostnader för målet att bli 12 000 invånare 2030 är inlämnad 
av moderaterna till kommunfullmäktiges sammanträde 2017-06-15. 
 
 
Förvaltningens svar på motionen 
Säter kommuns målprognos bygger på 12 000 invånare år 2030. SKL:s prognos ligger högre och grundar 
sig på rikets prognos med ca +1% per år och där nås 12 000 invånare redan 2026. Demografisk 
långtidsprognos från Statisticon visar däremot på 11 658 invånare år 2030. 
 
Det är många parametrar som påverkar ekonomin när invånarantalet ökar i en kommun.  
 
I grunden så ger en invånarökning en större intäktsbudget. Ålder och behoven av enskilda individer 
påverkar kostnadsutjämningen som ska täcka ökade kostnadsbehov.  
 
Som en trappstegseffekt av ökat invånarantal kan det behövas byggas nya skolor, förskolor och 
äldreboende som påverkar investeringsbehoven. Där ska kostnadsutjämningen täcka kostnader, som även 
innefattar drift- och kapitalkostnader för en nybyggnation. Nya anpassade lokaler kan även ge en 
effektivare organisation. 
 
Investering i nya bostadsområden och där tillhörande infrastruktur ger kostnader som ska täckas av 
tomtförsäljning och skatteintäkter av boende i områdena. Nya bostadsområden och utökad befolkning 
ställer högre krav på och ger en fördyrad kostnad för räddningstjänsten som ska täckas av utökade 
skatteintäkter. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

60



 
Tjänsteskrivelse 

 

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

 

Skuldsättningsgraden per invånare förändras med antalet invånare samt koncernens totala upplåning. Fler 
invånare ger större låneutrymme i förhållande till Kommuninvests riktpunkt och kommunens beslutade 
skuldsättningstak. 
 
Säters kommuns skatteprognos 2019 bygger på 11 185 invånare och ger en skatteintäkt på 658 140 000 kr. 
Vid ett antagande att det i kommunen redan år 2019 är 12 000 invånare skulle skatteintäkterna bli 699 
066 000 kr, vilket är 40 926 000 kr högre (motsvarar 50,2 kkr./invånare).  
 
 
Risker 
Risken i en tillväxtfas där man tidigt vill möta förväntade behov, är att man bygger i en alltför hög takt 
som på flera års sikt kan ge tomma verksamhetslokaler eller att man bygger en för stor organisation som 
sedan måste avvecklas. Därför krävs det noggrann och hållbar planering över kommande behov av 
verksamhetslokaler och organisation.  
 
 
Sammanfattning 
Som en sammanfattning kan man anta att utökade kostnader beroende på ökning av invånarantalet blir 
finansierade via skatter och utjämning.  
De fördelar det innebär att vara en större kommun där fler invånares skattemedel delar på gemensamma 
kommunala kostnader, är en effektivare användning av varje skattekrona. 
 
 
 
 
 
…………………………….. 
Torbjörn Matsson  
ekonomichef 
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Motion till kommunfullmäktige 2017-06-15 

 

Angående Säters kommuns mål att bli 12.000 invånare år 2030 anser via att: 

 -det görs en konsekvensanalys på kostnaderna 

  

I konsekvensanalysen vill vi att man bland annat beaktar vatten och avloppsutbyggnad, 

infrastruktursatsningar, satsningar på skola och äldrevård. Vart kommer våra nya kommuninvånare 

bo? 

 

För Moderaterna 

Tommy Andersson  
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SÄTERS KOMMUN KALLELSE 
 Sammanträdesdatum Blad 

Kommunstyrelsen 2018-11-27 11  
   
 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Ks §  
 
Upptagande av nytt lån 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens beslutar  

1. Inhämta offert från Kommuninvest, Swedbank och Nordea för att uppta ett 
nytt lån på 40 mkr, samt 

2. Lämna över beslutet till Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-12-18 att anta 
mest fördelaktig offert. 

 
Bakgrund och ärendebeskrivning 
Lånet ligger inom ramen för kommunfullmäktiges beslut, §64 den 14 juni 2018 och 
kommer att utvärderas i enlighet med Säters kommuns finansieringspolicy. 
 
De höga investeringsnivåerna som kommunen har innevarande år innebär att kom-
munens likviditet förbrukas och att kommunen behöver göra en ny upplåning. I 
första hand utnyttjas den kredit på 38 mkr som är kopplad kommunens koncern-
konto, men när den är fullt utnyttjad måste ny upplåning ske. 
 
Offert inhämtas från tre långivare, Kommuninvest, Swedbank och Nordea. Offert 
inhämtas med olika räntealternativ, fast och rörlig ränta. För övrig information se bi-
lagd offertsförfrågan. 
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Tjänsteskrivelse 

 

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

 

Datum Diarienummer 
2018-11-27 KS 

 

Upptagande av nytt lån 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens beslutar  
att inhämta offert från Kommuninvest, Swedbank och Nordea för att uppta ett nytt lån på 40 mkr, samt 
att lämna över beslutet till Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-12-18 att anta mest fördelaktig offert. 
 

Bakgrund och ärendebeskrivning 
Lånet ligger inom ramen för kommunfullmäktiges beslut, §64 den 14 juni 2018 och kommer att  
utvärderas i enlighet med Säters kommuns finansieringspolicy. 
 
De höga investeringsnivåerna som kommunen har innevarande år innebär att kommunens likviditet 
förbrukas och att kommunen behöver göra en ny upplåning. I första hand utnyttjas den kredit på 38 mkr 
som är kopplad kommunens koncernkonto, men när den är fullt utnyttjad måste ny upplåning ske. 
 
Offert inhämtas från tre långivare, Kommuninvest, Swedbank och Nordea. Offert inhämtas med olika 
räntealternativ, fast och rörlig ränta. För övrig information se bilagd offertsförfrågan. 
 
 
 

   
Torbjörn Matsson   
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SÄTERS KOMMUN KALLELSE 
 Sammanträdesdatum Blad 

Kommunstyrelsen 2018-11-27 12  
   
 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Ks §  Dnr KS2018/0336 
 
Tillägg till Plan- och bygglovstaxan-Planavgift vid bygglov 
 
Beslut: 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäk-
tige besluta att tillägg till Plan- och bygglovstaxa - Planavgift vid bygglov godkänns 
samt att tillägget ska gälla för alla inregistrerade ärenden från och med 2019-01-01. 
 
__________ 
 
Bakgrund och ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår 2018-11-07 tillägg till Plan- och bygglovstaxa - 
Planavgift vid bygglov godkänns samt att tillägget ska gälla för alla inregistrerade 
ärenden från och med 2019-01-01. 
 
Plan- och bygglagen (PBL) och kommunallagen ger kommunerna möjlighet och rätt 
att ta ut en avgift för de tjänster och nyttigheter som kommunen tillhandahåller. Det 
avser till exempel ärenden som rör framtagande av detaljplaner, program, områdesbe-
stämmelser eller liknande. Om kommunen väljer att inte avgiftsbelägga dessa tjänster 
och nyttigheter innebär det att den verksamheten i princip skattefinansieras. 
 
Säters kommuns gällande Plan- och bygglovstaxa antogs i kommunfullmäktige 2011-
04-28 KF §110 och reviderades 2017-11-30 KF §151. I båda dokumenten hänvisas 
det till tabell 8, som bland annat innehåller planavgift vid bygglov, men saknas i sin 
helhet i samma dokument. Därför tog Samhällsbyggnadsförvaltningen fram en upp-
daterad version av tabell 8, som ett tillägg till Plan- och bygglovstaxan. Samhällsbygg-
nadsnämnden godkände tillägget (2018-10-03 SBN §119), och överlämnade det till 
kommunfullmäktige för antagande, dock exklusive planavgift för bygglov med moti-
veringen att ytterligare diskussioner behövs.  
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har således skapat ytterligare ett tillägg till Plan- och 
bygglovstaxan som enbart avser planavgift vid bygglov. Förvaltningen föreslår att 
godkänna detta tillägg för att på så sätt täcka plan- och programkostnader, samt kost-
nader för andra åtgärder som behövs för att upprätta eller ändra exempelvis detaljpla-
ner och/eller områdesbestämmelser. 
 
Underlag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämndens förslag 2018-11-07 till tillägg till Plan- och bygglovstaxa 
– Planavgift vid bygglov 
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SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Blad 

Samhällsbyggnadsnämnden 2018-11-07 13  
   
 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Sbn § 140  Dnr: SBN2018/1029 
   KS 2018/0336 
 
 
Godkännande av Tillägg till Plan- och bygglovstaxa – Planavgift vid 
bygglov
 
 
Beslut  
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar föreslå för kommunfullmäktige att  
• Godkänna Tillägg till Plan- och bygglovstaxa - Planavgift vid bygglov  
• Tillägget ska gälla för alla inregistrerade ärenden från och med 2019-01-01.  
 
Bakgrund och ärendebeskrivning  
Plan- och bygglagen (PBL) och kommunallagen ger kommunerna möjlighet och rätt 
att ta ut en avgift för de tjänster och nyttigheter som kommunen tillhandahåller. Det 
avser till exempel ärenden som rör framtagande av detaljplaner, program, områdesbe-
stämmelser eller liknande. Om kommunen väljer att inte avgiftsbelägga dessa tjänster 
och nyttigheter innebär det att den verksamheten i princip skattefinansieras.  
 
Säters kommuns gällande Plan- och bygglovstaxa antogs i kommunfullmäktige 2011-
04-28 KF §110 och reviderades 2017-11-30 KF §151. I båda dokumenten hänvisas 
det till tabell 8, som bland annat innehåller planavgift vid bygglov, men saknas i sin 
helhet i samma dokument. Därför tog Samhällsbyggnadsförvaltningen fram en upp-
daterad version av tabell 8, som ett tillägg till Plan- och bygglovstaxan. Samhällsbygg-
nadsnämnden godkände tillägget (2018-10-03 SBN §119), och överlämnade det till 
kommunfullmäktige för antagande, dock exklusive planavgift för bygglov med moti-
veringen att ytterligare diskussioner behövs.  
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har således skapat ytterligare ett tillägg till Plan- och 
bygglovstaxan som enbart avser planavgift vid bygglov. Förvaltningen föreslår att 
godkänna detta tillägg för att på så sätt täcka plan- och programkostnader, samt kost-
nader för andra åtgärder som behövs för att upprätta eller ändra exempelvis detaljpla-
ner och/eller områdesbestämmelser. 
  
Bilaga  
1. Tillägg till Plan- och bygglovstaxa – Planavgift vid bygglov  
 
Delge beslutet till:  
 
Kopia beslut till:  
Samhällsbyggnadsförvaltningen   
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Tjänsteutlåtande 

 

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

 

Datum Diarienummer 
2018-10-12 SBN 2018/1029 

KS 2018/0336 
 

Godkännande av Tillägg till Plan- och bygglovstaxa - Planavgift vid bygglov 

 
Förslag till beslut 

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott beslutar att föreslå för samhällsbyggnadsnämnden att föreslå för 
kommunfullmäktige att 
 

• Godkänna Tillägg till Plan- och bygglovstaxa - Planavgift vid bygglov 
• Tillägget ska gälla för alla inregistrerade ärenden från och med 2019-01-01. 

 
Bakgrund och ärendebeskrivning 
Plan- och bygglagen (PBL) och kommunallagen ger kommunerna möjlighet och rätt att ta ut en avgift för de 
tjänster och nyttigheter som kommunen tillhandahåller. Det avser till exempel ärenden som rör framtagande 
av detaljplaner, program, områdesbestämmelser eller liknande. Om kommunen väljer att inte avgiftsbelägga 
dessa tjänster och nyttigheter innebär det att den verksamheten i princip skattefinansieras. 
 
Säters kommuns gällande Plan- och bygglovstaxa antogs i kommunfullmäktige 2011-04-28 KF §110 och 
reviderades 2017-11-30 KF §151. I båda dokumenten hänvisas det till tabell 8, som bland annat innehåller 
planavgift vid bygglov, men saknas i sin helhet i samma dokument. Därför tog Samhällsbyggnadsförvaltningen 
fram en uppdaterad version av tabell 8, som ett tillägg till Plan- och bygglovstaxan. Samhällsbyggnadsnämnden 
godkände tillägget (2018-10-03 SBN §119), och överlämnade det till kommunfullmäktige för antagande, dock 
exklusive planavgift för bygglov med motiveringen att ytterligare diskussioner behövs.  
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har således skapat ytterligare ett tillägg till Plan- och bygglovstaxan som 
enbart avser planavgift vid bygglov. Förvaltningen föreslår att godkänna detta tillägg för att på så sätt täcka 
plan- och programkostnader, samt kostnader för andra åtgärder som behövs för att upprätta eller ändra 
exempelvis detaljplaner och/eller områdesbestämmelser.  
 
Bilaga 

1. Tillägg till Plan- och bygglovstaxa – Planavgift vid bygglov 
 
 
Delge beslutet till: 
 
 
Kopia beslut till: 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 

 

 

 

Katarina Kobosko Andréas Mossberg 
Planarkitekt Samhällsbyggnadschef 
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  Tillägg till  
  Plan- och bygglovstaxa, 2011-04-28 KF § 110, rev. 2017-11-30 KF § 151
  Antagen i KF 2018-xx-xx §XX 
  Diarienummer SBN2018/1029, KS2018/0336 

1 
 

 

 

Planavgift vid bygglov 
Planavgift tas ut för att täcka programkostnader och kostnader för andra åtgärder som 
behövs för att upprätta eller ändra detaljplaner eller områdesbestämmelser.  

För områdesbestämmelse och detaljplan där planavtal inte tecknats och där avgift inte 
slutreglerats vid beslut om antagande tas avgift istället ut vid beslut om bygglov, i 
samband med startbesked, som beviljas med stöd av planen. Storleken på avgiften 
beräknas enligt följande formel och tabell: 

 

Grundformel för planavgift vid bygglov: mPBB x OF x PF  x N  

 

OF sätts enligt tabell 1, t.o.m. 9 999 m². Därutöver höjs OF med 1 per 1 000 m². 
(Exempel: OF 10 000 m² = 101; 11 000 m² = 102). Objektsfaktorn OF avser m² BTA 
i enskilt beviljat bygglov. 

 Planfaktor (PF) 

Nybyggnad 

PF 

Tillbyggnad 

PF 

Ändring 

Områdesbestämmelser 15 7 7 

Detaljplan (inkl program) 

- upp till 1000 m² BTA 

- fr.o.m. 1000 m² BTA och 
uppåt  

 

30* 

60* 

 

12 

24 

 

12 

24 

Fastighetsrättsliga åtgärder i 
detaljplan 

8 5 5 

 

Reducerad planavgift 

* I planer som annan än kommun helt eller delvis har utfört och bekostat (t ex genom 
exploateringsavtal/planavtal), reduceras planavgiften vid startbesked i bygglov i 
motsvarade grad. Exempelvis: en intressent utför halva detaljplanen, kommunen andra 
halvan. Då reduceras planavgiften för intressenten till hälften.  

Planavgift tas inte ut om bygglov har lämnats i strid mot plan- och bygglagen (PBL) (9 
kap 31 § PBL) eller vid tidsbegränsat bygglov (9 kap. 33 § PBL). Planavgift kan dock 
debiteras om det lämnade bygglovet medges med mindre avvikelser från planen 
(tolkningsutrymmet). 
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  Tillägg till  
  Plan- och bygglovstaxa, 2011-04-28 KF § 110, rev. 2017-11-30 KF § 151
  Antagen i KF 2018-xx-xx §XX 
  Diarienummer SBN2018/0921, KS2018/0305 
 

2 
 

 

 

För detaljplan som är en ändring av en del av en äldre detaljplan (antagen före 1 juli 
1987) tas planavgift ut för berörd byggrätt inom det område som ändrats.  

Vid en generell ändring av en bestämmelse inom en eller flera äldre detaljplaner 
(antagna före 1 juli 1987) tas planavgift ut inom hela den gamla detaljplanens område 
om åtgärden som ska utföras endast har stöd i ändringen av detaljplanen (t.ex. 
inredning av vindar). 

För tillbyggnad/komplementbyggnad i separat ärende skall OF användas enligt 
 tabell 1.  

 

Planavgift vid bygglov utgår inte för 

- nybyggnad av komplementbyggnad i separat ärende mindre än 50 m² 

- tillbyggnader oavsett byggnad mindre än 50 m² 

- rivning 

 

Tidsersättning 
Tidsersättning kan debiteras i ärenden, som ej går att definiera enligt ovan, t ex där 
intressenten eller sökanden erhåller annan nytta än möjlighet till lov som kan mätas 
enligt standard för BTA eller OPA.  
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SÄTERS KOMMUN KALLELSE 
 Sammanträdesdatum Blad 

Kommunstyrelsen 2018-11-27 13  
   
 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Ks §  Dnr KS2018/0359 
 
Prioritering avseende framtagande av detaljplaner 2019 och 2020 
 
Beslut: 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta om ny priorite-
ringsordning för upprättande av detaljplaner & översiktsplaner 2019 & 2020 samt 
lägga till Morbyvägen i samband med plan/er som rör dubbelspår och industriinfart 
Mora By i detaljplaneprioritering. 
 
_________ 
 
Bakgrund och ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår 2018-11-07 ny prioriteringsordning för upprät-
tande av detaljplaner & översiktsplaner 2019 & 2020. 
 
För att möta det behov som finns avseende bebyggelseutveckling och samhällsut-
veckling pågår, i olika stadier, arbete med att ta fram nya fördjupade översiktsplaner 
samt detaljplaner. 
 
Detaljplaneprioritering 2019 & 2020 

1. Aktualitetsprövning Översiktsplan Säters kommun 
2. FÖP Säter 
3. Revidering av detaljplan Kyrkberget 
4. Präst Källa S17 
5. Folieraren G4 
6. Framtagande av nya områden för företagsetableringar i Säter 
7. Plan-/er som rör dubbelspår & genomfart Säter 
8. Plan-/er som rör dubbelspår & industriinfart Mora By 
9. Detaljplan förskola 2 Säter (baserat på val av placering) 
10. Skönvik (Planprogram & detaljplan) 
11. Alga S8 
12. Båthamn Enbacka 
13. Aktören 
14. Områdesbestämmelser Säter 
15. Områdesbestämmelser Dammsjön, revidering 

Ljusterns strand S13 hanteras inom FÖP Säter genom att föreslås eventuellt som nytt 
LIS-område. 
 
Underlag för beslut 
Samhällsbyggnadsnämndens förslag 2018-11-07 om prioritering avseende framta-
gande av detaljplaner 2019 och 2020. 
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SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Blad 

Samhällsbyggnadsnämnden 2018-11-07 15  
   
 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Sbn § 142  Dnr: SBN2018/1040 
   KS 2018/0115 
 
 
Prioritering avseende framtagande av detaljplaner 2019 & 2020
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden besluta föreslå Kommunstyrelsen besluta om ny priorite-
ringsordning för upprättande av detaljplaner & översiktsplaner 2019 & 2020 samt 
lägga till Morbyvägen i detaljplaneprioritering. 
 
Bakgrund och ärendebeskrivning 
För att möta det behov som finns avseende bebyggelseutveckling och samhällsutveckl-
ing pågår, i olika stadier, arbete med att ta fram nya fördjupade översiktsplaner samt 
detaljplaner.   
 
I antagen nämndplan har Samhällsbyggnadsnämnden antagit målet  
Planberedskap: God planberedskap för att möta mål om 12 000 invånare. 
För att arbeta i enlighet med detta mål har en rad åtgärder vidtagits för att öka vår 
plankapacitet. Exempelvis: 
Upphandlat ramavtal med Sweco 
Förstärkt med ytterligare en planarkitekt 
Översyn mallar och rutiner 
Förslag till ny plantaxa 
Arbete med att uppdatera delegation kopplat till planprocessen 
Ökad dialog med Länsstyrelsen 
 
Revisionen har även granskat detaljplaneprocessen under 2017 och resultatet finns i 
rapporten ”Granskning av detaljplaneprocessen”. 
 
Detaljplaneprioritering 2019 & 2020 

1. Aktualitetsprövning Översiktsplan Säters kommun 
2. FÖP Säter 
3. Revidering av detaljplan Kyrkberget 
4. Präst Källa S17 
5. Folieraren G4 
6. Framtagande av nytt område för företagsetableringar i Säter 
7. Plan-/er som rör dubbelspår & genomfart Säter 
8. Plan-/er som rör dubbelspår & industriinfart Mora By 
9. Detaljplan förskola 2 Säter (baserat på val av placering) 
10. Skönvik (Planprogram & detaljplan) 
11. Alga S8 
12. Båthamn Enbacka 
13. Aktören 
14. Områdesbestämmelser Säter 
15. Områdesbestämmelser Dammsjön, revidering 

Ljusterns strand S13 hanteras inom FÖP Säter genom att föreslås eventuellt som nytt 
LIS-område. 
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Tjänsteskrivelse 

 

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

Datum Diarienummer 
2018-10-17 
 

KS 2018/0115 

 

Prioritering avseende framtagande av detaljplaner 2019 & 2020 

Förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott föreslår Samhällsbyggnadsnämnden föreslå Kommunstyrelsen 
besluta om ny prioriteringsordning för upprättande av detaljplaner & översiktsplaner 2019 & 2020. 

Bakgrund och ärendebeskrivning 
För att möta det behov som finns avseende bebyggelseutveckling och samhällsutveckling pågår, i olika 
stadier, arbete med att ta fram nya fördjupade översiktsplaner samt detaljplaner.   
 
I antagen nämndplan har Samhällsbyggnadsnämnden antagit målet  

 Planberedskap: God planberedskap för att möta mål om 12 000 invånare. 
För att arbeta i enlighet med detta mål har en rad åtgärder vidtagits för att öka vår plankapacitet. 
Exempelvis: 

 Upphandlat ramavtal med Sweco 

 Förstärkt med ytterligare en planarkitekt 

 Översyn mallar och rutiner 

 Förslag till ny plantaxa 

 Arbete med att uppdatera delegation kopplat till planprocessen 

 Ökad dialog med Länsstyrelsen 
 
Revisionen har även granskat detaljplaneprocessen under 2017 och resultatet finns i rapporten 
”Granskning av detaljplaneprocessen”. 
 
Detaljplaneprioritering 2019 & 2020 

1. Aktualitetsprövning Översiktsplan Säters kommun 
2. FÖP Säter 
3. Revidering av detaljplan Kyrkberget 
4. Präst Källa S17 
5. Folieraren G4 
6. Framtagande av nytt område för företagsetableringar i Säter 
7. Plan-/er som rör dubbelspår & genomfart Säter 
8. Plan-/er som rör dubbelspår & industriinfart Mora By 
9. Detaljplan förskola 2 Säter (baserat på val av placering) 
10. Skönvik (Planprogram & detaljplan) 
11. Alga S8 
12. Båthamn Enbacka 
13. Aktören 
14. Områdesbestämmelser Säter 
15. Områdesbestämmelser Dammsjön, revidering 

Ljusterns strand S13 hanteras inom FÖP Säter genom att föreslås eventuellt som nytt LIS-område. 
 
Katarina Kobosko  Andréas Mossberg 

Planarkitekt  Samhällsbyggnadschef 
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SÄTERS KOMMUN KALLELSE 
 Sammanträdesdatum Blad 

Kommunstyrelsen 2018-11-27 14  
   
 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Ks §  Dnr KS2018/0361 
 
Höjning av renhållningstaxan 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäk-
tige besluta: 

1. Renhållningstaxan för Säters kommun ska höjas med 20% fr o m 1 januari 
2019. 

2. Höjningen görs som en generell höjning av samtliga parametrar i taxan. En 
höjning enligt förslaget ser ut som följande exempel. 

3. Avgift utgår per fastighet med: 
 
 Nuvarande taxa 

inkl. moms 
Reviderad taxa 
inkl. moms 

Ökning per 
månad 

140 l kärl 1 256 kr 1 508 kr 21 kr 
190 l kärl 1 709 kr 2 051 kr 28 kr 
370 l kärl 2 960 kr 3 552 kr 49 kr 
Fritidshus som-
mar- 
Hämtning vid fas-
tigheten 

   718 kr    861 kr 12 kr 

 
4. 20 % höjning görs även för extra hämtningar, mottagande av latrinkärl och 

företags avgifter vid ÅVC. 
 
__________ 
 
Bakgrund och ärendebeskrivning: 
Taxan för renhållningen i Säter har varit oförändrad sedan 2009. År 2017 var första 
året på länge då verksamheten gjorde ett underskott, då med drygt 900 000skr. Orsa-
ken till underskottet var ökade behandlingskostnader, ökade personalkostnader och 
minskade intäkter från returträ. 
 
Verksamheten står inför stora förändringar. Under 2019 påbörjas insamlingen av 
matavfall och en ny tjänst kommer att tillsättas för att arbeta med förebyggande av 
avfall tillsammans med Borlänge Energi. 
 
Enligt prognosen för 2019 kommer verksamheten behöva ökade inkomster med 
20 % för att undvika underskott. Orsaken är i huvudsak ökade volymer av insamlat 
avfall, ökade behandlingskostnader och ökade personalkostnader 
 
Under 2019 kommer verksamheten förändras och investeringar att göras i och med 
ombyggnation av återvinningscentralen och investeringar till matavfallsinsamlingen, 
bl.a ny sopbil och nya sopkärl. Kostnaden för dessa förändringar kommer att med-
föra behov av ytterligare ökade intäkter först 2020. 
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SÄTERS KOMMUN KALLELSE 
 Sammanträdesdatum Blad 

Kommunstyrelsen 2018-11-27 15  
   
 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Ks §  forts 
 
Inför införandet av matavfallsinsamlingen kommer renhållningstaxan att behöva gö-
ras om till en ny struktur och för att täcka investeringskostnaderna. Den nya taxekon-
struktionen är under framtagande och planeras beslutas av Kommunfullmäktige un-
der våren 2019. Efter den senare höjningen till 2020 beräknas Säter fortfarande ha 
låga avgifter i jämförelse med andra kommuner i Dalarna och jämfört med andra 
kommuner med motsvarande befolkningsmängd.  
 
Säters renhållningsavgift är i dag låg i jämförelse med andra kommuner i liknande 
storlek. I jämförelse med andra kommuner i Dalarna hade Säter 2017 lägst avgift för 
den vanligaste typen av abonnemang. 
 
En höjning av taxan i enlighet med förslaget ger förutsättningar för Renhållningen att 
täcka nödvändiga kostnader utan bidrag från skatteintäkter. 
 
 
Underlag för beslut 
Samhällsbyggnadsnämndens förslag 2018-11-07 om höjning av renhållningstaxan 
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SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Blad 

Samhällsbyggnadsnämnden 2018-11-07 21  
   
 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Sbn § 147  Dnr: SBN2018/1069 
 
 
Höjning av Renhållningstaxan

 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att: 
 
Renhållningstaxan för Säters kommuns ska höjas med 20% fr.o.m.1 januari 2019.  
 
Höjningen görs som en generell höjning av samtliga parametrar i taxan. En höjning 
enligt förslaget ser ut som följande exempel. 
  
Avgift utgår per fastighet med: 

 Nuvarande taxa inkl moms Reviderad taxa inkl 
moms 

Ökning per månad 

140 l kärl 1256 kr 1 508 kr 21 kr 
190 l kärl 1709 kr 2 051 kr 28 kr 
370 l kärl 2960 kr 3 552 kr 49 kr 
Fritidshus 
sommar-
hämtning 
vid fastig-
heten 

718 kr 861 kr 12 kr 

 
20 % höjning görs även för extra hämtningar, mottagande av latrinkärl och företags 
avgifter vid ÅVC.  
 
Bakgrund 
Taxan för renhållningen i Säter har legat oförändrad sedan 2009. År 2017 var första 
året på länge då verksamheten gjorde ett underskott, då med drygt 900 000skr. Orsa-
ken till underskottet var ökade behandlingskostnader, ökade personalkostnader och 
minskade intäkter från returträ.  
 
Verksamheten står inför stora förändringar. Under 2019 påbörjas insamlingen av 
matavfall och en ny tjänst kommer att tillsättas för att arbeta med förebyggande av 
avfall tillsammans med Borlänge Energi.  
 
Enligt prognosen för 2019 kommer verksamheten behöva ökade inkomster med 20 
% för att undvika underskott. Orsaken är i huvudsak ökade volymer av insamlat av-
fall, ökade behandlingskostnader och ökade personalkostnader.  
 
 
    Fortsättning 
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SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Blad 

Samhällsbyggnadsnämnden 2018-11-07 22  
   
 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

Fortsättning Sbn § 147 
 
 
Under 2019 kommer verksamheten förändras och investeringar att göras i och med 
ombyggnation av återvinningscentralen och investeringar till matavfallsinsamlingen, 
bl.a ny sopbil och nya sopkärl. Kostnaden för dessa förändringar kommer att med-
föra behov av ytterligare ökade intäkter först 2020. Inför införandet av matavfallsin-
samlingen kommer renhållningstaxan att behöva göras om till en ny struktur och för 
att täcka investeringskostnaderna. Den nya taxekonstruktionen är under framtagande 
och planeras beslutas av Kommunfullmäktige under våren 2019. Efter den senare 
höjningen till 2020 beräknas Säter fortfarande ha låga avgifter i jämförelse med andra 
kommuner i Dalarna och jämfört med andra kommuner med motsvarande befolk-
ningsmängd. 
 
Säters renhållningsavgift är i dag låg i jämförelse med andra kommuner i liknande 
storlek. I jämförelse med andra kommuner i Dalarna hade Säter 2017 lägst avgift för 
den vanligaste typen av abonnemang. 
 
En höjning av taxan i enlighet med förslaget ger förutsättningar för Renhållningen att 
täcka nödvändiga kostnader utan bidrag från skatteintäkter. 
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Tjänsteutlåtande  

 

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

Datum  
2018-10-18  
 Sbn §  
 

Höjning av Renhållningstaxan 
 
 
Förslag till beslut 
Förvaltningen föreslår att: 
 
Renhållningstaxan för Säters kommuns ska höjas med 20% år fr.o.m.1 januari 2019.  
 
Höjningen görs som en generell höjning av samtliga parametrar i taxan. En höjning enligt förslaget ser ut som 
följande exempel. 
  
Avgift utgår per fastighet med: 

 Nuvarande taxa inkl moms Reviderad taxa inkl 
moms 

Ökning per månad 

140 l kärl 1256 kr 1 508 kr 25 kr 

190 l kärl 1709 kr 2 051 kr 34 kr 

370 l kärl 2960 kr 3 552 kr 59 kr 

Fritidshus 
sommarhämtning 
vid fastigheten 

718 kr 861 kr 14 kr 

 
20 % höjning görs även för extra hämtningar, mottagande av latrinkärl och företags avgifter vid ÅVC.  
 

Bakgrund 
Taxan för renhållningen i Säter har legat oförändrad sedan 2009. År 2017 var första året på länge då 
verksamheten gjorde ett underskott, då med drygt 900 000skr. Orsaken till underskottet var ökade 
behandlingskostnader, ökade personalkostnader och minskade intäkter från returträ.  
 
Enligt prognosen för 2019 kommer verksamheten behöva ökade inkomster med 20 % för att undvika 
underskott. Orsaken är i huvudsak ökade volymer av insamlat avfall och ökade behandlingskostnader. Under 
2019 kommer investeringar att göras och verksamheten kommer att förändras. Kostnaden för dessa 
förändringar kommer att medföra ökade behov av ökade intäkter först 2020. Insamling av matavfall kommer 
att starta hösten 2019. Till dess kommer renhållningstaxan att behöva göras om till en ny struktur och för att 
täcka kostnaderna med införandet av matavfallsinsamlingen och investeringskostnader för ombyggnation av 
ÅVC. 
 
Säters renhållningsavgift är i dag låg i jämförelse med andra kommuner i liknande storlek. 
 
En höjning av taxan i enlighet med förslaget ger förutsättningar för Renhållningen att täcka nödvändiga 
kostnader utan bidrag från skatteintäkter.  

 
_______________________     
Liv Almstedt 
VA/Renhållningschef 
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SÄTERS KOMMUN KALLELSE 
 Sammanträdesdatum Blad 

Kommunstyrelsen 2018-11-27 16  
   
 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Ks §  Dnr KS2018/0360 
 
Höjning av VA-taxan 
 
Beslut: 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslår kommunfull-
mäktige besluta: 

1. Brukningsavgiften i TAXA för Säters kommuns allmänna vatten- och av-
loppsanläggning ska höjas med 10% den 1 januari 2019. 

2. Höjningen gör som en generell höjning av samtliga parametrar i §14.1. En 
höjning enligt förslaget ser ut som följande. 

3. Avgift utgår per fastighet med: 
 

  Utan moms Med moms 
a) En fast avgift per år Om 3 146 kr Om 3 933 kr 
b) En avgift per m3 levererat vatten Om 21 kr Om 26 kr 
c) En avgift per år och lägenhet för 

bostadsfastighet 
och därmed jämställd fastighet 

Om 1 047 kr Om 1 309 kr 

d) En avgift per år och varje påbörjat 
100-tal m2 tomtyta för annan fas-
tighet 

Om 902 kr Om 1 128 kr 

 
__________ 
 
Bakgrund och ärendebeskrivning: 
VA-verksamheten i Säter har under de tre senaste åren redovisat överskott på unge-
fär 500 000 om året. Enligt prognosen för 2018 förväntas ett underskott på ca 1 500 
000. Underskottet beror till största delen på skadestånd kopplat till källaröversväm-
ningar som inträffade i augusti 2017. Det utgörs även av ökade avskrivningar från 
tidigare investeringar samt ökade omkostnader för att möta upp mot höjda lagkrav. 
 
Förutsättningarna för VA- taxan regleras i LAV. Där anges att VA-kollektivet ska 
bära sina egna kostnader med hjälp av taxeuttag. Över- respektive underskott ska ju-
steras inom en period på tre år. Ett underskott som inte justerats inom en treårspe-
riod är liktydigt med en skattefinansiering av VA-verksamheten. Ett överskott i VA-
kollektivet inte får användas till annat än VA-verksamheten, utan ska justeras genom 
ökade utgifter eller genom att överskott betalas tillbaka till abonnenterna.  
 
Förutsättningarna för VA- taxan regleras i LAV. Där anges att VA-kollektivet ska 
bära sina egna kostnader med hjälp av taxeuttag. Över- respektive underskott ska ju-
steras inom en period på tre år. Ett underskott som inte justerats inom en treårspe-
riod är liktydigt med en skattefinansiering av VA-verksamheten. Ett överskott i VA-
kollektivet inte får användas till annat än VA-verksamheten, utan ska justeras genom 
ökade utgifter eller genom att överskott betalas tillbaka till abonnenterna. 
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SÄTERS KOMMUN KALLELSE 
 Sammanträdesdatum Blad 

Kommunstyrelsen 2018-11-27 17  
   
 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Ks §  forts 
 
Konsekvenser 
En höjning av taxan i enlighet med förslaget ger förutsättningar för VA-verksam-
heten att täcka nödvändiga kostnader utan bidrag från skatteintäkter. 
 
För Typhus A (1 villa, tomt 800m3, förbr 150 m3/år, ansl V, S, D) ger en ökning till 
9142 kr/år (ökar med 814 kr/år) För Typhus B (flerfamiljshus, 15 lgh, 800m2 tomt, 
förbr 2000m3/år, ansl V, S, D) ger en ökning till 75 568 kr/år (ökar med 6643 kr/år) 
 
 
 
Underlag för beslut 
Samhällsbyggnadsnämndens förslag 2018-11-07 om höjning av VA-taxan 
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SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Blad 

Samhällsbyggnadsnämnden 2018-11-07 19  
   
 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Sbn § 146  Dnr: SBN2018/1043 
 
 
Höjning av VA-taxan
 
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige att: 
 
Brukningsavgiften i TAXA för Säters kommuns allmänna vatten- och avloppsanlägg-
ning ska höjas med 10% den 1 januari 2019.  
 
Höjningen gör som en generell höjning av samtliga parametrar i §14.1. En höjning 
enligt förslaget ser ut som följande. 
  
Avgift utgår per fastighet med: 

  Utan moms Med moms 
a) En fast avgift per år Om 3 146 kronor Om 3 933 kronor 
b) En avgift per m3 levererat vatten  Om 21 kronor Om 26 kronor 
c) En avgift per år och lägenhet för bostadsfastig-

het och därmed jämställd fastighet 
 
Om 1 047 kronor 

 
Om 1 309 kronor 

d) En avgift per år och varje påbörjat 100-tal m2 
tomtyta för annan fastighet 

 
Om 902 kronor 

 
Om 1 128 kronor 

     
Bakgrund 
VA-verksamheten i Säter har under de tre senaste åren redovisat överskott på unge-
fär 500 000 om året. Enligt prognosen för 2018 förväntas ett underskott på ca 
1 500 000. Underskottet beror till största delen på skadestånd kopplat till källaröver-
svämningar som inträffade i augusti 2017. Det utgörs även av ökade avskrivningar 
från tidigare investeringar samt ökade omkostnader för att möta upp mot höjda lag-
krav. 
 
Förutsättningarna för VA- taxan regleras i LAV. Där anges att VA-kollektivet ska 
bära sina egna kostnader med hjälp av taxeuttag. Över- respektive underskott ska ju-
steras inom en period på tre år. Ett underskott som inte justerats inom en treårspe-
riod är liktydigt med en skattefinansiering av VA-verksamheten. Ett överskott i VA-
kollektivet inte får användas till annat än VA-verksamheten, utan ska justeras genom 
ökade utgifter eller genom att överskott betalas tillbaks till abonnenterna. 
 
Ökade avskrivningar och en förväntad höjning av räntan ger ökade kostnader för 
2019 med närmare två miljoner. Dessa kostnader förväntas att fortsätta öka även för 
2020. För att justera underskottet från 2018 och klara av de prognostiserade kostna-
derna för 2019 föreslås en höjning av Brukningsavgiften i VA- taxan med 10% under 
2019. En ny höjning med ytterligare 10 % kommer sannolikt att bli nödvändigt under 
2020.  
 
     Fortsättning 
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SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Blad 

Samhällsbyggnadsnämnden 2018-11-07 20  
   
 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
 
Fortsättning Sbn § 146 
 
Konsekvenser 
En höjning av taxan i enlighet med förslaget ger förutsättningar för VA-verksam-
heten att täcka nödvändiga kostnader utan bidrag från skatteintäkter.  
 
För Typhus A (1 villa, tomt 800m3, förbr 150 m3/år, ansl V, S, D) ger en ökning till 
9142 kr/år (ökar med 814 kr/år) 
För Typhus B (flerfamiljshus, 15 lgh, 800m2 tomt, förbr 2000m3/år, ansl V, S, D) 
ger en ökning till 75 568 kr/år (ökar med 6643 kr/år) 
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Tjänsteutlåtande  

 

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

Datum  
2018-10-17  
 Sbn §  
 

 

Höjning av VA- taxan 
 
 
 
Bakgrund 
VA-verksamheten i Säter har under de tre senaste åren redovisat överskott på ungefär 500 000 om året. Enligt 
prognosen för 2018 förväntas ett underskott på ca 1 500 000. Underskottet beror till största delen på 
skadestånd kopplat till källaröversvämningar som inträffade i augusti 2017. Det utgörs även av ökade 
avskrivningar från tidigare investeringar samt ökade omkostnader för att möta upp mot höjda lagkrav. 
 
Förutsättningarna för VA- taxan regleras i LAV. Där anges att VA-kollektivet ska bära sina egna kostnader 
med hjälp av taxeuttag. Över- respektive underskott ska justeras inom en period på tre år. Ett underskott som 
inte justerats inom en treårsperiod är liktydigt med en skattefinansiering av VA-verksamheten. Ett överskott i 
VA-kollektivet inte får användas till annat än VA-verksamheten, utan ska justeras genom ökade utgifter eller 
genom att överskott betalas tillbaks till abonnenterna. 
 
Ökade avskrivningar och en förväntad höjning av räntan ger ökade kostnader för 2019 med närmare två 
miljoner. Dessa kostnader förväntas att fortsätta öka även för 2020. För att justera underskottet från 2018 
och klara av de prognostiserade kostnaderna för 2019 föreslås en höjning av Brukningsavgiften i VA- taxan 
med 10% under 2019. En ny höjning med ytterligare 10 % kommer sannolikt att bli nödvändigt under 2020.  
 

 
Förslag till beslut 
Förvaltningen föreslår att: 
 
Brukningsavgiften i TAXA för Säters kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning ska höjas med 10% 
den 1 januari 2019.  
 
Höjningen gör som en generell höjning av samtliga parametrar i §14.1. En höjning enligt förslaget ser ut som 
följande. 
  
Avgift utgår per fastighet med: 
  Utan moms Med moms 

a) En fast avgift per år Om 3 146 kronor Om 3 933 kronor 

b) En avgift per m3 levererat vatten  Om 21 kronor Om 26 kronor 

c) En avgift per år och lägenhet för 
bostadsfastighet och därmed jämställd fastighet 

 
Om 1 047 kronor 

 
Om 1 309 kronor 

d) En avgift per år och varje påbörjat 100-tal m2 
tomtyta för annan fastighet 

 
Om 902 kronor 

 
Om 1 128 kronor 
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Tjänsteutlåtande  

 

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

Konsekvenser 
En höjning av taxan i enlighet med förslaget ger förutsättningar för VA-verksamheten att täcka nödvändiga 
kostnader utan bidrag från skatteintäkter.  
 
För Typhus A (1 villa, tomt 800m3, förbr 150 m3/år, ansl V, S, D) ger en ökning till 9142 kr/år (ökar med 
814 kr/år) 
För Typhus B (flerfamiljshus, 15 lgh, 800m2 tomt, förbr 2000m3/år, ansl V, S, D) ger en ökning till 75 568 
kr/år (ökar med 6643 kr/år) 
 
 
 
 
 

 
_______________________     
Liv Almstedt 
VA/Renhållningschef 
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SÄTERS KOMMUN KALLELSE 
 Sammanträdesdatum Blad 

Kommunstyrelsen 2018-11-27 18  
   
 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Ks § Dnr KS2017/0173 
 
Svar motion om att minska buller i utemiljö på Borgens förskola och 
Myrans förskola samt säkra vägen för skolbarnen vid korsning av 
Smedjebacksvägen. 
 
Beslut: 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäk-
tige att motionen är besvarad. 
 
__________ 
 
Bakgrund och ärendebeskrivning 
En motion om att minska buller i utemiljö på Borgens förskola och Myrans förskola 
samt säkra vägen för skolbarnen vid korsning av Smedjebacksvägen lämnades in till 
kommunfullmäktiges sammanträde 2017-09-21 av Sverigedemokraterna.  
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2017-10-17 remittera motionen till sam-
hällsbyggnadsnämnden för genomförande av en bullermätning i utemiljön på Bor-
gens och Myrans förskolor samt yttra sig över förslaget att säkra vägen för skolbar-
nen vid korsning Smedjebacksvägen. Kommunstyrelsens arbetsutskott återremitte-
rade motionen 2018-05-15 till samhällsbyggnadsnämnden för komplettering enligt 
arbetsutskotts beslut 2017-10-17, § 214 att genomföra en bullermätning i utemiljön 
på Borgens och Myrans förskolor.  
 
En bullermätning har nu genomförts på den aktuella platsen och ärendet komplette-
ras med resultaten från mätningarna. Samhällsbyggnadsnämnden har beslutat att ge 
förvaltningen i uppdrag att utreda behov av åtgärder. 
 
Motionärens förslag 
Att undersöka möjligheten till sänkt hastighet till 30km/tim upp till korsningen av 
Smedjebacksvägen/Rådmansgatan/Bergslagsgatan efter övergångsstället. Att under-
söka möjligheten till att göra ett farthinder på övergångstället i samma korsning. 
 
Underlag till beslut 
Motion från Sverigedemokraterna om att minska buller i utemiljö på Borgens för-
skola och Myrans förskola samt säkra vägen för skolbarnen vid korsning av Smedje-
backsvägen 
Yttrande från samhällsbyggnadsnämnden 2018-11-07. 
Bullermätning 
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Tjänsteskrivelse 

 

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

 

Datum Diarienummer 
2018-011-12 KS2017/0173 

 

 

Svar motion om att minska buller i utemiljö på Borgens förskola och Myrans förskola 
samt säkra vägen för skolbarnen vid korsning av Smedjebacksvägen. 
 
Förslag till beslut: 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att motionen är 
besvarad. 
 
Bakgrund och Ärendebeskrivning 
En motion om att minska buller i utemiljö på Borgens förskola och Myrans förskola samt säkra vägen för 
skolbarnen vid korsning av Smedjebacksvägen lämnades in till kommunfullmäktiges sammanträde 2017-
09-21 av Sverigedemokraterna.  
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2017-10-17 remittera motionen till samhällsbyggnadsnämnden 
för genomförande av en bullermätning i utemiljön på Borgens och Myrans förskolor samt yttra sig över 
förslaget att säkra vägen för skolbarnen vid korsning Smedjebacksvägen. Kommunstyrelsens arbetsutskott 
återremitterade motionen 2018-05-15 till samhällsbyggnadsnämnden för komplettering enligt 
arbetsutskotts beslut 2017-10-17, § 214 att genomföra en bullermätning i utemiljön på Borgens och 
Myrans förskolor.  
 
En bullermätning har nu genomförts på den aktuella platsen och ärendet kompletteras med resultaten från 
mätningarna. Samhällsbyggnadsnämnden har beslutat att ge förvaltningen i uppdrag att utreda behov av 
åtgärder. 
 
Motionärens förslag 
Att undersöka möjligheten till sänkt hastighet till 30km/tim upp till korsningen av 
Smedjebacksvägen/Rådmansgatan/Bergslagsgatan efter övergångsstället. Att undersöka möjligheten till 
att göra ett farthinder på övergångstället i samma korsning. 
 
Underlag till beslut 
Motion från Sverigedemokraterna om att minska buller i utemiljö på Borgens förskola och Myrans 
förskola samt säkra vägen för skolbarnen vid korsning av Smedjebacksvägen 
Yttrande från samhällsbyggnadsnämnden 2018-11-07. 
 
 
 
 
 
 

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

Samhällsbyggnadsnämnden 2018-11-07 7  
   
 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Sbn § 134  Dnr: SBN2017/0939 
 
 
Remiss om Motion om buller och trafiksäkerhet

 
 

Beslut  
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar  

godkänna redovisad utredning.  
uppdra till förvaltningen utreda behovet av åtgärder  
delge Kommunstyrelsen resultatet från bullermätning 

 
Bakgrund och ärendebeskrivning  
En motion om att minska buller samt förbättra trafiksäkerheten vid förskolorna Bor-
gen och Myran har inlämnats till Kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen har be-
handlat motionen och remitterat till Samhällsbyggnadsnämnden för yttrande rörande 
buller och trafiksäkerhet. 
  
Samhällsbyggnadsförvaltningen utredde frågorna under våren 2018 och tog fram ett 
förslag till yttrande. I utredningen gjordes dock aldrig någon bullermätning. Samhälls-
byggnadsnämnden beslutade yttra sig i ärendet enligt det förslag som förvaltningen 
tagit fram varpå kommunstyrelsen återremitterade ärendet med direktivet att en mät-
ning skulle genomföras.  
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har nu genomfört en bullermätning på den aktuella 
platsen och ärendet har kompletterats med resultaten från mätningarna. Vidare har 
förvaltningen kompletterat den utredning som togs fram under våren med mätvärden 
och föreslår på nytt ett ställningstagande. Utredning och förslag till ställningstagande 
ses i bilaga.   
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SÄTERS KOMMUN 
 
Uppmätning av förekommande ljudnivåer vid Förskolan Myran. 
 

                  
 

                 
 
Erik Karlsson 
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Uppmätning av förekommande ljudnivåer vid Förskolan Myran. 
 
EKAM har på uppdrag av Säters Kommun Samhällsbyggnadsförvaltningen utfört 
uppmätning av förekommande ljudnivåer vid Förskolan Myran. 

Uppmätningen av ljudnivåer avser buller från trafiken på Smedjebacksvägen. 

Smedjebacksvägen med ett avstånd av 11.5 m till fasaden på Förskolan Myran. 

Uppmätningen utfördes fredagen den12 oktober 2018. 

Mätningarna utfördes under en tid av 1 timme på morgon, lunch och på eftermiddagen.  

Mätningarna avser frifältsvärde vid fasad för att undvika reflexer i den egna fasaden. 
Väderleksförhållandena var mulet från 9-14°C med en av sydvästlig vind 2-6 m/s. 
 
Av bilagda Datablad framgår de uppmätta ljudnivåerna vid Förskolan Myran. 
 
Datablad Nr 1. Mätningen utförd under tiden kl.07.25 – kl.08.30. Antal fordon 266. 
                        Mätresultat LAq 56 dB (A), LAF max 80 dB (A). 
Datablad Nr 2. Mätningen utförd under tiden kl.11.50 – kl.12.50. Antal fordon 204. 
                        Mätresultat LAq 56 dB (A), LAF max 80 dB (A). 
Datablad Nr 3. Mätningen utförd under tiden kl.15.35 – kl.16.35. Antal fordon 306. 
                        Mätresultat LAq 59 dB (A), LAF max 65 dB (A). 
Vid mättillfällena räknades samtliga förbipasserande fordon på Smedjebacksvägen. 

Ekvivalent ljudnivå för dygn LAq24h, och maximal ljudnivå LAFmax för trafiken i dB(A) 
har beräknats med utgångspunkt från uppmätta ljudnivåer, räknade fordon per timme  
och beräknade fordon under ett dygn av 24h. 
Räknade fordon per timme och uppskattningen under 24h överensstämmer vid en 
jämförelse med Säters Kommuns Trafikmätning under 2017, 29 augusti – 6 september, 
passage av Fordon förbi Förskolan Myran efter Smedjebacksvägen. 
 
Riktvärden för buller från vägtrafik på äldre skolgård  

Del av skolgård 
Ekvivalent ljudnivå för 

dygn LAq dB(A) 
Maximal ljudnivå     
LAq dB(A), Fast 

De delar av gården som är avsedda för lek, vila 
och pedagogisk verksamhet 

55 70 

På äldre skolgård som exponeras för buller från vägtrafik bör den ekvivalenta ljudnivå           
av LAq 55 dB(A) underskridas på de delar av gården som är avsedda för lek, vila och 
pedagogisk verksamhet.                                                                                                                                   
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Vidare bör den maximala ljudnivån av LAq 70 dB(A) underskridas på dessa ytor. 
Den nivån bör inte överskridas mer än 5 ggr per timme under ett årsmedelsdygn, under 
den tid skolgården utnyttjas exempelvis kl.07.00-kl.18.00. 
 
MÄTRESULTAT 
Beräkningarna av de uppmätta ljudnivåerna från fordonstrafiken förbi Förskolan Myran 
visar att riktvärdet på LAq av 55 dB(A) dygnsekvivalent ljudnivå utomhus vid fasad 
överskrids.  

Den maximala ljudnivån LAF max av 70 dB(A) överskrids mer än 5 ggr per timme 
under den tid av dagen som Förskolan Myrans gård används för lek (sandlådan) och 
pedagogisk verksamhet eftersom den är belägen på ett avstånd 5 m från 
Smedjebacksvägen. 

Uppmätta ljudnivåer på uteplats för personbilar LAq 54-66 dB(A) och för Långtradare 
LAq 67- 78 dB(A). 

När riktvärdena överskids som framgår av tabellen på sidan nr1 för buller från vägtrafiken 
på en äldre skolgård ska rimliga åtgärder vidtas för att begränsa bullret. 
Riktvärden för tillsyn enligt infrastrukturpropositionen1996/97:53 (2 kap.7§ miljöbalken).. 

Bullret från vägtrafiken beror på antalet fordon och fordonsslag, hastighet, körsätt,däck 
och vägbeläggning.  

Bullret kommer dels från fordonens motorer och kraftöverföring, dels från däcken och 
kontakten mellan däck och vägbana.                                                                                                                    

Bullret ökar med stigande hastighet, och fordonens hastighet har stor betydelse för hur 
mycket buller som avges till omgivningen. 

Vid de utförda uppmätningarna av bullret vid Förskolan Myran bedömdes att ett stort 
antal av fordonen överskred den skyltade hastigheten av 40 Km. 

Är platsen att anse som lämplig med tanke på säkerheten för barnen eftersom gården 
som används för lek (sandlådan) är belägen på ett avstånd 5 m från Smedjebacksvägen.   
Säkerheten består av ett glest så kallat spjälstaket mellan barnen och trafiken. 

Det saknas avkörnings skydd för trafiken.  

Förslagsvis kan avkörnings skydd kombineras med en bullerdämpande avskärmning. 

 

 

Erik Karlsson 

89



 90



 91



 92



&UHGLWV QRW DYDLODEOH�

6lWHUNDUWDQ 'ULIW RFK 6N|WVHO

������

N

�� � �� ��� ��� >P@

6NDSDG ����� ����

� 6lWHUV NRPPXQ RFK /DQWPlWHULHW $�6.$/$

93



Hälsningar

Eri k Karlsson
Trädstigen 15, 776 36 Hedemora
070 – 660 15 45
erik.karlsson@telia.com
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Motion: Minska buller i utemiljö på Borgens förskola & Myrans förskola samt säkra vägen 
för skolbarnen vid korsning av Smedjebacksvägen.  

 

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

 Att undersöka möjligheten till sänkt hastighet till 30km/Tim upp till korsningen av 

Smedjebacksvägen/Rådmansgatan/Bergslagsgatan efter övergångsstället. 

 Att undersöka möjligheten till att göra ett farthinder på övergångstället i samma 

korsning.  

 

 
 
   
SD Säter genom Jenny Nordahl  
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SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Blad 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-05-15 19  
   
 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Au § 110 Dnr KS2017/0173 
 
Svar motion om att minska buller i utemiljö på Borgens förskola och 
Myrans förskola samt säkra vägen för skolbarnen vid korsning av 
Smedjebacksvägen 
 
Beslut: 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar återremittera motionen till samhällsbygg-
nadsnämnden för komplettering enligt kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2017-
10-17, § 214, att genomföra en bullermätning i utemiljön på Borgens och Myrans för-
skolor. 
 
Ärendebeskrivning 
En motion om att minska buller i utemiljö på Borgens förskola och Myrans förskola 
samt säkra vägen för skolbarnen vid korsning av Smedjebacksvägen lämnades in till 
kommunfullmäktiges sammanträde 2017-09-21 av Sverigedemokraterna. Kommun-
styrelsens arbetsutskott beslutade 2017-10-17 remittera motionen till samhällsbygg-
nadsnämnden för genomförande av en bullermätning i utemiljön på Borgens och 
Myrans förskolor samt yttra sig över förslaget att säkra vägen för skolbarnen vid 
korsning Smedjebacksvägen. 
 
Motionärens förslag 
Att undersöka möjligheten till sänkt hastighet till 30km/Tim upp till korsningen av 
Smedjebacksvägen/Rådmansgatan/Bergslagsgatan efter övergångsstället. Att under-
söka möjligheten till att göra ett farthinder på övergångstället i samma korsning. 
 
Beslutsunderlag: 
Motion från sverigedemokraterna om att minska buller i utemiljö på Borgens för-
skola och Myrans förskola samt säkra vägen för skolbarnen vid korsning av Smedje-
backsvägen 
Yttrande från samhällsbyggnadsnämnden 2018-04-18 . 
 
___________ 
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SÄTERS KOMMUN KALLELSE 
 Sammanträdesdatum Blad 

Kommunstyrelsen 2018-11-27 19  
   
 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Ks §  Dnr KS2018/0366 
 
Ny gruppbostad enligt LSS 
 
Beslut: 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta uppdra till sam-
hällsbyggnadsnämnden arbeta fram en genomförandeplan för ny gruppbostad enligt 
LSS. Genomförandeplanen ska innehålla en kalkylerad hyra. 
 
__________ 
 
Bakgrund och ärendebeskrivning 
Socialnämnden beslutade 2018-11-08 SN§139 
Socialnämndens beslut 
1. Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen uppdra till samhällsbyggnadsnämnden att ta 
fram planering för en ny bostad med särskild service enligt LSS, omfattande 6 platser. 
2. Gruppbostaden ska vara klar för inflyttning under våren 2020. 
Önskad tidplan förutsätter placering på redan detaljplanelagd mark samt uppdatering 
av tidigare framtagna 
handlingar/förfrågningsunderlag för LSS (1) som tas i bruk i slutet av 2018. 
 
Underlag till beslut: 
Protokollsutdrag socialnämnden 2018-11-08 
Tjänsteutlåtande 
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Tjänsteskrivelse 

 

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

 

Datum DNR 
2018-11-14 
 

KS2018/0366 

Genomförandeplan för Ny gruppbostad enligt LSS 
 
Förslag till Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta uppdra till samhällsbyggnadsnämnden 
arbeta fram en genomförandeplan för ny gruppbostad enligt LSS. Genomförandeplanen ska innehålla en 
kalkylerad hyra. 

Bakgrund och ärendebeskrivning 
Socialnämnden beslutade 2018-11-08 SN§139 
Socialnämndens beslut 
1. Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen uppdra till samhällsbyggnadsnämnden att ta 
fram planering för en ny bostad med särskild service enligt LSS, omfattande 6 platser. 
2. Gruppbostaden ska vara klar för inflyttning under våren 2020. 
 
Önskad tidplan förutsätter placering på redan detaljplanelagd mark samt uppdatering av tidigare framtagna 
handlingar/förfrågningsunderlag för LSS (1) som tas i bruk i slutet av 2018.  
 
Bilaga 
Protokollsutdrag socialnämnden 2018-11-08 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Andréas Mossberg    Pär Jerfström 
Samhällsbyggnadschef  Kommundirektör 
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SÄTERS KOMMUN 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-11-08 
Blad 

5 
 

Justerande signatur Utdragsbestyrkande 

 

Sn § 139   Diarienummer: SN2018/0126 
 
 
Ny gruppbostad enligt LSS 

Socialnämndens beslut 
1. Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen uppdra till samhällsbyggnadsnämnden att ta 

fram planering för en ny bostad med särskild service enligt LSS, omfattande 6 platser. 
2. Gruppbostaden ska vara klar för inflyttning under våren 2020. 

______ 

Ärendebeskrivning 
Socialförvaltningen behöver utöka verksamheten med en ny bostad med särskild service i form 
av gruppbostad enligt LSS. 
 
Ärendets handläggning 
Ärendet lyftes som ett beredningsärende på socialnämndens sammanträde 2018-09-20. 
 
Bakgrund 
Enligt kartläggningen finns ett behov av att utöka verksamheten med ytterligare en gruppbostad 
enligt LSS.  
Sex ungdomar går ut gymnasiesärskolan skolan under perioden 2019 – 2021 och de har behov 
av bostad med särskild service. Dessutom finns det fyra vuxna personer som idag bor i föräldra-
hemmet och som har behov av bostad med särskild service enligt LSS, men har i dagsläget inte 
sökt någon sådan insats.  
 
I verksamheten finns personer som har beslut om bostad med särskild service enligt LSS men 
som bor på utifrån lagstiftningen ”fel” boendeform utifrån sina individuella behov. 
Socialförvaltningen anser därför att översyn av alla boendeverksamheter bör göras för att verk-
samheten ska kunna erbjuda de enskilda personerna en fungerande boendeform utifrån var och 
ens behov av stöd och service. 
 
 
Bilaga Delges 
Tjänsteutlåtande Kommunstyrelsen 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 
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Tjänsteutlåtande 

 

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

SÄTERS KOMMUN 
SOCIALNÄMNDEN 

Datum Diarienummer 
2018-09-07 SN2018/0126 
 

Bostad med särskild service för vuxna enligt Lagen om särskild service för vuxna till 
vissa funktionshindrade, LSS 

Förslag till beslut  
Att tjänstemannaskrivelsen antas som nämndens egen och översänds till samhällsbyggnadsförvaltningen 
för planering och byggnation av en ny bostad med särskild service enligt LSS. 

Förvaltningens ståndpunkt 
Socialförvaltningen anser att en ny bostad med särskild service för sex personer behöver byggas för att 
nämnden ska kunna erbjuda bostad med till personer med särskilda behov enligt LSS 

Ärendebeskrivning 
Socialförvaltningen behöver utöka verksamheten med en ny bostad med särskild service i form av 
gruppbostad enligt LSS.  

Bakgrund 
En person som ansöker om bostad med särskild service för vuxna och som bedöms ha rätt till insatsen 
ska erbjudas en fullvärdig bostad av kommunen. Det innebär att bostaden ska uppfylla Boverkets 
byggregler gällande fullvärdig bostad – rum med inredning och utrustning för personlig hygien, rum eller 
avskiljbar del av rum för samvaro och sömn och vila samt rum eller del av rum för matlagning etc. 
  
Gruppbostad enligt LSS är en bostadsform för personer med så omfattande tillsyns- och 
omvårdnadsbehov att det behövs mer eller mindre kontinuerlig närvaro av personal under dygnets alla 
timmar. Gruppbostad beskrivs i lagens förarbete som ett litet antal lägenheter som är grupperade kring 
gemensamma utrymmen. Enligt Socialstyrelsens mening bör det endast vara tre till fem personer men 
ytterligare någon boende bör kunna accepteras om alla som bor i bostaden kan garanteras goda 
levnadsvillkor.  I insatsen ingår omvårdnad, kommunal hälso- och sjukvård, fritidsverksamhet och 
kulturella aktiviteter.  
 
Servicebostad är en mellanform mellan ett helt självständigt boende i egen lägenhet och lägenhet i 
gruppbostad. En servicebostad består av ett antal lägenheter som har tillgång till gemensamma utrymmen 
för service och gemenskap. Lägenheterna kan vara samlade i samma hus eller kringliggande hus. I insatsen 
ingår omvårdnad, kommunal hälso- och sjukvård, fritidsverksamhet och kulturella aktiviteter. Personligt 
stöd ska ges av en fast personalgrupp i den omfattning den enskilde behöver det. Antalet lägenheter i 
servicebostad kan vara fler än i en gruppbostad, som norm kan det var upp till 10-12 lägenheter.  
 
Annan särskilt anpassad bostad enligt LSS är en bostad som har en viss grundanpassning utan bemanning. 
Bostaden är tänkt för personer som har stöd/hjälp av andra insatser och kan klara ett mera självständigt 
boende.  
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Tjänsteutlåtande 

 

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

SÄTERS KOMMUN 
SOCIALNÄMNDEN 

Nuläge – bostäder med särskilt stöd 

Siggebo gruppbostad har sex lägenheter, samt gemsamhetsutrymmen bestående av ett litet kök och ett 
vardagsrum. En tidigare genomförd utredning av företagshälsovården visade att lokalerna och hissen är 
tungarbetade, samt att det gemensamma utrymmet för hyresgästerna är för litet. Viss anpassning av lokaler 
har gjorts under hösten 2015, med bostaden uppfyller inte de krav som kan ställas på en välfungerande 
gruppbostad enligt LSS. Siggebo gruppbostad kan användas för personer som inte har omfattande fysiska 
funktionsnedsättningar och där behovet av stora gemsamhetsutrymmen inte är lika stort, förslagsvis kan 
gruppbostaden användas som en bostad enligt socialtjänstlagen för personer med psykisk 
funktionsnedsättning. 
 
Kaplansvägens servicebostad och gruppbostad består av tre hus med fyra lägenheter i varje hus. I 
mittenhuset används en lägenhet till personal och gemensamhetsutrymme. I ett av husen finns 
servicebostad för fyra personer I mellersta huset finns personalutrymmen, gemensamhetsutrymmen och 
två lägenheter som ingår i servicebostaden. I det tredje huset bor personer som både har 
utvecklingsstörning och personer med neuropsykiatriska diagnoser. 
 
På Vråkgränd och Trastgränd finns servicebostäder för 12 personer. Den nya gruppstaden, Åsenbackens 
gruppbostad som är belägen på Åsen kommer att tas i drift vid årsskiftet 2018/2019. Åsenbackens 
gruppbostad har sex lägenheter där personer med kognitiv funktionsnedsättning kommer att bo. Utöver 
dessa sex lägenheter har en lägenhet byggts utifrån ”annan särskild anpassad bostad” och är tydligt avskild 
från gruppbostaden.  
 
Nuvarande och kommande behov av bostäder 
Enligt kartläggningen finns ett behov av att utöka verksamheten med ytterligare en gruppbostad enligt 
LSS. Sex ungdomar går ut gymnasiesärskolan skolan under perioden 2019 – 2021 och de har behov av 
bostad med särskild service. Dessutom finns det fyra vuxna personer som idag bor i föräldrahemmet och 
som har behov av bostad med särskild service enligt LSS, men har i dagsläget inte sökt någon sådan insats.  
 
Två personer med beslut om bostad med särskild service enligt LSS bor på Björkgården som är en 
gruppbostad enligt socialtjänstlagen (SoL) för personer med psykiska funktionsnedsättningar. Det finns en 
person som har ett beslut om bostad enligt SoL, där beslutet verkställs genom köp av plats. Dessutom 
finns personer på de övriga verksamheterna som bor på utifrån lagstiftningen ”fel” boendeform utifrån 
sina individuella behov. 
 
Socialförvaltningen anser därför att översyn av alla boendeverksamheter bör göras för att verksamheten 
ska kunna erbjuda de enskilda personerna en fungerande boendeform utifrån var och ens behov av stöd 
och service. 
Socialförvaltningen har som ambition att arbeta för inriktningar på de olika boendena. Personer med 
kognitiv funktionsnedsättning har behov av att personalen arbetar utifrån ett evidensbaserat arbetssätt 
med ett pedagogiskt stöd, medan personer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning har behov av andra 
evidensbaserade pedagogiska arbetssätt.  En annan anledning är att hyresgästerna kan få möjlighet att 
socialisera sig med varandra och därmed skapa nya kontakter.  
 
 

Siggebo  
gruppbostad med 
6 lägenheter 

Kaplansvägen 
gruppbostad   2 pl 
servicebostad 9 pl 

Vråkgränd 
servicebostad för 
7 lägenheter 
 

Trastgränd 
servicebostad 5 
lägenheter 
 

Ny gruppbostad 
6 lägenheter + 1 
sab klar dec 2018 
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Tjänsteutlåtande 

 

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

SÄTERS KOMMUN 
SOCIALNÄMNDEN 

Konsekvensbeskrivning  
 
Driftskostnader för en ny gruppbostad beräknas till ca 5 miljoner/år.  
 
Om beslut inte verkställs kan kommunen förpliktas att betala särskild avgift på grund av oskäligt dröjsmål 
med att verkställa ett beslut om bostad enligt 9 § 9 p LSS. Vid bestämmelse av den särskilda avgiften, ska 
förutom dröjsmålets längd och hur allvarligt dröjsmålet anser vara, även beaktas den besparing kommunen 
har gjort på att inte verkställa den beviljade insatsen.  
 
   
 

 

Lena Lorenz  Ingalill Frank 
Handläggare/Verksamhetschef  Förvaltningschef 
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SÄTERS KOMMUN KALLELSE 
 Sammanträdesdatum Blad 

Kommunstyrelsen 2018-11-27 20  
   
 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Ks §  Dnr KS2018/0320 
 
Rapport avseende ej verkställda beslut, 2:a kvartalet 2018 
 
Beslut: 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäk-
tige godkänna rapporten. 
 
___________ 
 
Ärendebeskrivning 
Biståndsbeslut som inte verkställts inom 3 månader ska rapporteras till inspektionen 
för vård och omsorg (IVO), kommunrevisionen och till kommunfullmäktige. Det 
gäller beslut enligt 9 § lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshind-
rade - LSS och enligt 4 kap. 1 § Socialtjänstlagen (2001:453) (SoL 
 
Rapport avseende ej verkställda beslut 2:a kvartalet 2018 
För perioden har 1 beslut enligt SoL och 5 beslut enligt LSS blivit rapporterade till 
IVO, som ej verkställda inom 3-månadersgränden: 
 
1 beslut om Särskilt boende enligt 4 kap 1 § SOL 
 
Beslutsdatum Verkställt Kommentar 
2018-03-26  Eftersom det är fullt på våra särskilda bo-

enden har beslutet inte kunnat verkställas. 
Personen har i dagsläget hjälp av hemtjäns-
ten och ytterligare stöd eller korttidsbo-
ende är inte aktuellt. 

 
3 beslut om bostad med särskild service för vuxna enligt 9 § p. 9 LSS 
 
Beslutsdatum Verkställt Kommentar 
2015-08-28  Ej verkställt på grund av platsbrist *. 

Bor i föräldrahemmet 
2016-03-29  Ej verkställt på grund av platsbrist * 
2016-05-03  Ej verkställt på grund av platsbrist * Perso-

nen, via föräldrarna, har tackat nej till be-
fintlig gruppbostad och man väntar på att 
den nya gruppbostaden ska bli klar 

2018-03-23  Har blivit erbjuden en plats i ett boende 
men har valt att tacka nej och accepterat en 
senare inflyttning när en plats blir ledig på 
en befintlig gruppbostad som kommer att 
ske i samband med öppnandet av en ny 
gruppbostad i december 2018. 

*Nybyggnation av gruppbostad pågår. 
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SÄTERS KOMMUN KALLELSE 
 Sammanträdesdatum Blad 

Kommunstyrelsen 2018-11-27 21  
   
 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Ks §  forts 
 
1 beslut om kontaktperson enligt 9.4 § LSS 
 
Beslutsdatum Verkställt Kommentar 
2017-12-29  2018-01-12 tackar till tänkt kontakt-

person, nej till uppdraget. 2018-01-25 
meddelar familjen att de inte har några 
andra förslag på kontaktperson. Re-
krytering pågå. 

 
Rapport av beslut som har verkställts 
 
1 beslut om sysselsättning enligt 4 kap 7 § SoL 
 
Beslutsdatum Verkställt Kommentar 
 2018-04-10 Efter individens önskemål har en 

praktikplats hittats som skulle ha verk-
ställts 2018-03-13 men har blivit upp-
skjutet till 2018-04-10. 
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SÄTERS KOMMUN 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-09-20 
Blad 

13 
 

Justerande signatur Utdragsbestyrkande 

 

Sn § 116 
 
 
Rapport avseende ej verkställda beslut 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden har tagit del av informationen och översänder den till kommunfullmäktige och 
kommunrevisionen för kännedom. 
______ 
 
 
Ärendebeskrivning  
Biståndsbeslut som inte verkställts inom 3 månader ska rapporteras till inspektionen för vård 
och omsorg (IVO), kommunrevisionen och till kommunfullmäktige. 
Det gäller beslut enligt 9 § lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade - 
LSS och enligt 4 kap. 1 § Socialtjänstlagen (2001:453) (SoL). 
 
Rapport avseende ej verkställda beslut 2:a kvartalet 2018 
För perioden har 1 beslut enligt SoL och 5 beslut enligt LSS blivit rapporterade till IVO, som ej 
verkställda inom 3-månadersgränden: 

1 beslut om Särskilt boende enligt 4 kap 1 § SOL 

Beslutsdatum Verkställt Kommentar 

2018-03-26  Eftersom det är fullt på våra särskilda boenden har 
beslutet inte kunnat verkställas. Personen har i dags-
läget hjälp av hemtjänsten och ytterligare stöd eller 
korttidsboende är inte aktuellt. 

 

3 beslut om bostad med särskild service för vuxna enligt 9 § p. 9 LSS 

Beslutsdatum Verkställt Kommentar 

2015-08-28  Ej verkställt på grund av platsbrist *.  
Bor i föräldrahemmet. 

2016-03-29  Ej verkställt på grund av platsbrist * 
2016-05-03  Ej verkställt på grund av platsbrist * Personen, via 

föräldrarna, har tackat nej till befintlig gruppbostad 
och man väntar på att den nya gruppbostaden ska bli 
klar 

2018-03-23  Har blivit erbjuden en plats i ett boende men har 
valt att tacka nej och accepterat en senare inflyttning 
när en plats blir ledig på en befintlig gruppbostad 
som kommer att ske i samband med öppnandet av 
en ny gruppbostad i december 2018. 

 
*Nybyggnation av gruppbostad pågår. 
 
     Forts. 
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SÄTERS KOMMUN 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-09-20 
Blad 

14 
 

Justerande signatur Utdragsbestyrkande 

 

Sn § 116 forts. 
 

1 beslut om kontaktperson enligt 9.4 § LSS 

Beslutsdatum Verkställt Kommentar 

2017-12-29  2018-01-12 tackar till tänkt kontaktperson, nej till 
uppdraget. 2018-01-25 meddelar familjen att de inte 
har några andra förslag på kontaktperson. Rekryte-
ring pågå. 

 
 
Rapport av beslut som har verkställts 

1 beslut om sysselsättning enligt 4 kap 7 § SoL 

Beslutsdatum Verkställt Kommentar 

 2018-04-10 Efter individens önskemål har en praktikplats hittats 
som skulle ha verkställts 2018-03-13 men har blivit 
uppskjutet till 2018-04-10. 

 
 
Delges 
Kommunfullmäktige 
Kommunrevisionen 
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SÄTERS KOMMUN KALLELSE 
 Sammanträdesdatum Blad 

Kommunstyrelsen 2018-11-27 22  
   
 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Ks §  Dnr KS2018/0365 
 
Avgift för ej avbokade hemtjänstbesök 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäk-
tige besluta aatt fastställa avgift/taxor för ej avbokade besök inom hemtjänsten till 
150 kronor per tillfälle samt att taxan för ej avbokade hemtjänstbesök ska gälla från 
och med 2019-03-01. 
 
___________ 
 
Bakgrund och ärendebeskrivning 
Socialnämnden föreslår 2018-11-08 kommunfullmäktige att fastställa avgift/taxor för 
ej avbokade besök inom hemtjänsten till 150 kronor per tillfälle samt att taxan för ej 
avbokade hemtjänstbesök ska gälla från och med 2019-03-01. 
 
Socialförvaltningen har tagit fram förslag till taxa med tillhörande rutin för ej avbo-
kade hemtjänstbesök. Orsaken är att förvaltningen stora kostnader för ej avbokade 
besök inom hemtjänsten. Med ej avbokade besök menas att vårdtagaren avbokar be-
söket så sent att det inte går att åtgärda i planeringen. Det leder till att hemtjänsten 
har för mycket personaltid planerad vissa dagar. De ej avbokade besöken under juni, 
juli och augusti månad 2018 motsvarar drygt 2 årsarbetare, totalt ca 300 timmar per 
månad. Det ger en kostnad på ca 1 miljon per år för ej avbokade besök. 
 
I hemtjänstens verksamhet har man under en längre tid brottats med att den plane-
rade tiden och den utförda tiden hos vårdtagare har alltför stor differens. Det har vi-
sat sig att en del av differensen beror på de ej avbokade besöken. Många kommuner 
tar ut en avgift på ej avbokade hemtjänstbesök och den avgiften ingår inte i max-
taxan, Falun tar t.ex. ut en avgift på 150 kronor. 
 
 
Underlag för beslut 
Socialnämndens förslag 2018-11-08 om avgift för ej avbokade hemtjänstbesök. 
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SÄTERS KOMMUN 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-11-08 
Blad 

4 
 

Justerande signatur Utdragsbestyrkande 

 

Sn § 138   Diarienummer: SN2018/0130 
 
Avgift för ej avbokade hemtjänstbesök  

Socialnämndens beslut 
1. Socialnämnden bifaller förvaltningens förslag till taxa med tillhörande rutin och kriterier 

för ej avbokade hemtjänstbesök enligt följande: 
 Avgift för ej avbokade besök ska vara 150 kronor per tillfälle.  
 Avgiften ska inte ingå i maxtaxan. 
 Besöken ska avbokas senast 24 timmar innan besöket och avbokning kan göras av 

vårdtagaren själv till planerare i första hand eller till personal vid besök som i sin 
tur kontaktar planerare, eller av närstående.  
Besök som ej avbokats på grund av akuta besök på vårdinrättning eller hos tandlä-
kare debiteras ej. 

2. Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att fastställa avgift/taxor för ej avbokade 
besök inom hemtjänsten till 150 kronor per tillfälle. 

3. Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att taxan för ej avbokade hem-
tjänstbesök ska gälla från och med 2019-03-01. 

4. Uppföljning av införd taxa ska redovisas för socialnämnden senast september 2019. 
______ 
 
Förvaltningens ståndpunkt 
Att föreslå socialnämnden att införa en avgift i samband med ej avbokade besök för att minska 
förvaltningens kostnader i samband med planerad tid som ej blir utförd hos vårdtagaren. Förslag 
på avgift är 150 kronor per avbokat besök, avgiften ska ligga utanför maxtaxan. 
Besöken ska avbokas senast 24 timmar innan besöket och avbokning kan göras av vårdtagaren 
själv till personal som kontaktar planerare, eller av närstående. Besök som ej avbokats på grund 
av akuta besök på vårdinrättning eller hos tandläkare debiteras ej. 

Ärendebeskrivning 
Förvaltningen har tagit fram förslag till taxa med tillhörande rutin för ej avbokade hemtjänstbe-
sök. Orsaken är att förvaltningen stora kostnader för ej avbokade besök inom hemtjänsten.  

Med ej avbokade besök menas att vårdtagaren avbokar besöket så sent att det inte går att åt-
gärda i planeringen. Det leder till att hemtjänsten har för mycket personaltid planerad vissa da-
gar. De ej avbokade besöken under juni, juli och augusti månad 2018 motsvarar drygt 2 årsarbe-
tare, totalt ca 300 timmar per månad. Det ger en kostnad på ca 1 miljon per år för ej avbokade 
besök. 
 
Bakgrund 
I hemtjänstens verksamhet har man under en längre tid brottats med att den planerade tiden och 
den utförda tiden hos vårdtagare har alltför stor differens. Det har visat sig att en del av diffe-
rensen beror på de ej avbokade besöken. 

Många kommuner tar ut en avgift på ej avbokade hemtjänstbesök och den avgiften ingår inte i 
maxtaxan, Falun tar t.ex. ut en avgift på 150 kronor. 
 
Bilaga Delges 
Tjänsteutlåtande Kommunfullmäktige 
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Tjänsteutlåtande 

 

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

SÄTERS KOMMUN 
SOCIALNÄMNDEN 

Datum Diarienummer 
2018-10-23 SN2018/0130 
 

Förslag på taxa för ej avbokade besök i hemtjänsten 

Förslag till beslut 
1. Socialnämnden bifaller förvaltningens förslag till taxa med tillhörande rutin för ej avbokade 

hemtjänstbesök: 
• Avgift för ej avbokade besök ska vara 150 kronor per tillfälle.  
• Besöken ska avbokas senast 24 timmar innan besöket och avbokning kan göras av 

vårdtagaren själv till planerare i första hand eller till personal vid besök som i sin tur 
kontaktar planerare, eller av närstående. Besök som ej avbokats på grund av akuta besök på 
vårdinrättning eller hos tandläkare debiteras ej. 

2. Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att fastställa avgift/taxor för ej avbokade besök inom 
hemtjänsten till 150 kronor per tillfälle: 

Förvaltningens ståndpunkt 
Att föreslå socialnämnden att införa en avgift i samband med ej avbokade besök för att minska 
förvaltningens kostnader i samband med planerad tid som ej blir utförd hos vårdtagaren. Förslag på avgift 
är 150 kronor per avbokat besök, avgiften ska ligga utanför maxtaxan. 
Besöken ska avbokas senast 24 timmar innan besöket och avbokning kan göras av vårdtagaren själv till 
personal som kontaktar planerare, eller av närstående. Besök som ej avbokats på grund av akuta besök på 
vårdinrättning eller hos tandläkare debiteras ej. 

Ärendebeskrivning 
I dagsläget har förvaltningen stora kostnader för ej avbokade besök inom hemtjänsten. Med ej avbokade 
besök menas att vårdtagaren avbokar besöket så sent att det inte går att åtgärda i planeringen. Det leder till 
att vi har för mycket personaltid planerad vissa dagar. De ej avbokade besöken under juni, juli och augusti 
månad 2018 motsvarar drygt 2 årsarbetare, totalt ca 300 timmar per månad. Fortsätter denna trend 
kommer vi att ha en kostnad på ca 1 miljon per år för ej avbokade besök. I och med de höga kostnader 
som nu tydliggjorts för ej avbokade besök föreslår förvaltningen socialnämnden att införa en avgift på 150 
kronor per ej avbokat besök.  
Några närliggande kommuner har följande taxor: 

• Falun har en avgift på 150 kronor för ej avbokade besök, besöken ska vara avbokade minst 24 
timmar innan och ingår ej i maxtaxan. 

• Borlänge debiterar ej avbokade besök med den tiden som är planerad hos vårdtagaren, avbokning 
ska ske senast 24 timmar innan besöket. 

• Avesta har en avgift på 143 kronor för ej avbokade besök, besöken ska vara avbokade senast 
kl.12.00 dagen innan besöket och avgiften ingår i avgiftsutrymmet. 

• Gagnef har en avgift på 150 kronor för ej avbokade besök, besöken ska vara avbokade minst 24 
timmar innan och ingår ej i maxtaxan. 

Bakgrund 
I statistiken gällande hemtjänsten har man under en längre tid brottats med att den planerade tiden och 
den utförda tiden hos vårdtagare har alltför stor differens. Det har visat sig att de ej avbokade besöken står 
för en stor del av denna differens. 
De flesta besöken avbokas när personalen kommer hem till vårdtagaren på grund av besök, utflykter eller 
andra orsaker, det händer ofta att vårdtagaren avbokar resten av dagens besök vid morgonbesöket. Även 
närstående avbokar hemtjänstens besök hos vårdtagaren med kort varsel.  
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Tjänsteutlåtande 

 

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

SÄTERS KOMMUN 
SOCIALNÄMNDEN 

Det är ofta tid för promenader som ej avbokas och insatsen städ har ofta ej avbokade besök på grund av 
att vårdtagaren inte är hemma. 
Demenssjuka vårdtagare är inte överrepresenterade i antalet ej avbokade besök, det är oftast personer som 
själva kan planera sin dag 

 

Camilla Thommes  Ingalill Frank 
Verksamhetschef Äldreomsorg  Förvaltningschef 
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SÄTERS KOMMUN KALLELSE 
 Sammanträdesdatum Blad 

Kommunstyrelsen 2018-11-27 23  
   
 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Ks §  KS2018/0009 
 
Svar på medborgarförslag om gräsklippningstjänster 
 
Beslut: 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäk-
tige besluta avslå medborgarförslaget. 
 
___________ 
 
Ärendebeskrivning: 
Ett medborgarförslag om gräsklippning som tjänst lämnades in till kommunfullmäk-
tiges sammanträde 2018-04-26 av Siv Vornanen. 
 
Medborgarens förslag 
”Då Säters kommun har tjänster som snöskottning på vintern, skulle jag vilja att gräs-
klippning på sommaren skulle vara väldigt bra. Alltså gräsklippning vill jag att kom-
munen ska ha som förslag.” 
  
Yttrande: 
Förslagsställaren likställer i sitt medborgarförslag tjänsten om gräsklippning på som-
maren med möjligheten att ansöka och erhålla snöröjning mot avgift utfört av kom-
munen.  
 
Riktlinjerna för snöröjning syftar till att upprätthålla förutsättningarna hos den en-
skilde kommunmedborgaren med särskilda behov att underlätta /stödja den dagliga 
livsföringen. Kommunen erbjuder insatsen efter individuell bedömning utifrån upp-
ställda kriterier. Exempelvis möjlighet att ta sig till och från sin fastighet, räddnings-
tjänstinsatser och vårdbehov mm. 
 
Förvaltningen anser att behovet av tjänsten som förslagsställaren anger, inte är av 
den karaktär där effekten påverkar den dagliga livsföringen avseende möjlighet att ta 
sig till och från sin fastighet samt tillgänglighet av räddningstjänstinsatser, vårdbehov 
mm. 
 
Förvaltningen föreslår att medborgarförslaget avslås med ovanstående motiv. 
 
Underlag till beslut: 
Medborgarförslag inlämnad till kommunfullmäktiges sammanträde 2018-04-26. 
Tjänsteutlåtande. 
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Tjänsteutlåtande 

 

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

 

SÄTERS KOMMUN 
Kommunstyrelseförvaltningen 

Datum Diarienummer 
2018-10-30 Dnr KS2018/0155 

 

Medborgarförslag om gräsklippningstjänster 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta avslå medborgarförslaget. 
 
Ärendebeskrivning: 
Ett medborgarförslag om gräsklippning som tjänst lämnades in till 
kommunfullmäktiges sammanträde 2018-04-26 av Siv Vornanen.. 
 
Medborgarens förslag 
”Då Säters kommun har tjänster som snöskottning på vintern, skulle jag vilja att 
gräsklippning på sommaren skulle vara väldigt bra. Alltså gräsklippning vill jag att 
kommunen ska ha som förslag.” 
  
Yttrande: 
Förslagsställaren likställer i sitt medborgarförslag tjänsten om gräsklippning på 
sommaren med möjligheten att ansöka och erhålla snöröjning mot avgift utfört av 
kommunen.  
 
Riktlinjerna för snöröjning syftar till att upprätthålla förutsättningarna hos den 
enskilde kommunmedborgaren med särskilda behov att underlätta /stödja den dagliga 
livsföringen. Kommunen erbjuder insatsen efter individuell bedömning utifrån 
uppställda kriterier. Exempelvis möjlighet att ta sig till och från sin fastighet, 
räddningstjänstinsatser och vårdbehov mm. 
 
Förvaltningen anser att behovet av tjänsten som förslagsställaren anger, inte är av den 
karaktär där effekten påverkar den dagliga livsföringen avseende möjlighet att ta sig till 
och från sin fastighet samt tillgänglighet av räddningstjänstinsatser, vårdbehov mm. 
 
Förvaltningen föreslår att medborgarförslaget avslås med ovanstående motiv. 
 
Underlag till beslut: 
Medborgarförslag inlämnad till kommunfullmäktiges sammanträde 2018-04-26. 
Tjänsteutlåtande. 
 
 
 
 
 

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

Kommunstyrelsen 2018-11-27 24  
   
 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Ks §  KS2018/0009 
 
Svar på medborgarförslag om städning på äldreboendet Fågelsången 
 
Beslut: 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäk-
tige besluta avslå medborgarförslaget. 
 
__________ 
 
Ärendebeskrivning: 
Ett medborgarförslag om städning på äldreboende Fågelsången lämnades in till kom-
munfullmäktiges sammanträde 2018-02-15 av Bodil Schönberg, Säter. 
 
Medborgarens förslag: 
”Låt rätt personal sköta det dom är bäst på. Det måste vara frustrerande att känna at 
man inte räcker till. Att vilja så mycket och inte hinna. Låt städningen skötas av dom 
duktiga städpatrullerna som finns i Säter. Jag hoppas ni kan titta på detta och ta en 
funderare på vad som är det mes mänskliga att göra.” 
 
Underlag till beslut: 
Medborgarförslag inlämnad till kommunfullmäktiges sammanträde 2018-02-15. 
Yttrande från socialnämnden 2018-09-20 som föreslår avslag till medborgarförslaget. 
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SÄTERS KOMMUN 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-09-20 
Blad 

8 
 

Justerande signatur Utdragsbestyrkande 

 

Sn § 111   Diarienummer: SN2018/0072 
 
 
Medborgarförslag om städning på Fågelsången 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden föreslår att medborgarförslaget avslås. 
______ 
 
 
Förvaltningens ståndpunkt 
Inom befintlig budget idag finns inte utrymme att köpa tjänst för städning. Anställer vi idag 
städpersonal eller anlitar extern part som ska utföra städning, blir konsekvensen att omvårdnads-
tiden minskar med motsvarande kostnad. Vi har tittat på lösningar där omvårdnadspersonal som 
idag arbetar deltid men önskar heltidsarbete skulle kunna ges möjlighet till det, genom att sköta 
serviceuppgifter på tiden upp till heltidstjänstgöring. Men även detta förslag är kostnadsdrivande 
och finansieras inte inom budgetramen. 
Om tid tas från tjänsterna för omvårdnad för att i stället skapa rena servicetjänster, blir konse-
kvensen att personaltätheten riktad mot omsorg minskar. 
 
Ärendebeskrivning 
Ett medborgarförslag om städning på äldreboendet Fågelsången lämnas in till kommunfullmäk-
tiges sammanträde 2018-02-15. Kommunfullmäktiges arbetsutskott har beslutat att lämna med-
borgarförslaget till socialnämnden och samhällsbyggnadsnämnden för yttrande. 
 
Medborgarens förslag 
”Låt rätt personal sköta det dom är bäst på. Det måste vara frustrerande att känna at 
man inte räcker till. Att vilja så mycket och inte hinna. Låt städningen skötas av dom 
duktiga städpatrullerna som finns i Säter. Jag hoppas ni kan titta på detta och ta en 
funderare på vad som är det mes mänskliga att göra.” 
 
 
Underlag till beslut Delges 
Tjänsteutlåtande 
Medborgarförslag 
 

Kommunfullmäktiges arbetsutskott 
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Tjänsteutlåtande 

 

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

SÄTERS KOMMUN 
SOCIALNÄMNDEN 

Datum Diarienummer 
2018-09-21 SN2018/0072 
 

Yttrande angående medborgarförslag om städning på äldreboendet Fågelsången 

Förslag till beslut 
Medborgarförslaget avslås 
 
Förvaltningens ståndpunkt 
Inom befintlig budget idag finns inte utrymme att köpa tjänst för städning. Anställer vi idag städpersonal 
eller anlitar extern part som ska utföra städning, blir konsekvensen att omvårdnadstiden minskar med 
motsvarande kostnad. Vi har tittat på lösningar där omvårdnadspersonal som idag arbetar deltid men 
önskar heltidsarbete skulle kunna ges möjlighet till det, genom att sköta serviceuppgifter på tiden upp till 
heltidstjänstgöring. Men även detta förslag är kostnadsdrivande och finansieras inte inom budgetramen.  
Om tid tas från tjänsterna för omvårdnad för att i stället skapa rena servicetjänster, blir konsekvensen att 
personaltätheten riktad mot omsorg minskar. 
 
Ärendebeskrivning 
I dagsläget arbetar vi med att hitta förändrade/förnyade arbetssätt för att kunna nyttja personalens 
kompetens på bästa sätt. Tanken inför framtiden är att undersköterskan ska utföra det vårdtagarnära 
arbete som de utbildat sig till och att vi har tillgång till andra yrkesgrupper som kan utföra de 
arbetsuppgifter som det inte krävs en undersköterskas kompetens till.  
Som det ser ut idag har vi undersköterskor och vårdbiträden som arbetar med våra äldre på särskilt 
boende och kopplat till detta har vi en budget. 
Anställer vi idag städpersonal som ska utföra städning, blir konsekvensen att tiden för vårdpersonal 
minskar med motsvarande kostnad. 
 

 

Camilla Thommes  
Verksamhetschef Äldreomsorg  
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SÄTERS KOMMUN KALLELSE 
 Sammanträdesdatum Blad 

Kommunstyrelsen 2018-11-27 25  
   
 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Ks §  Dnr KS2017/0406 
 
Svar på motion om valfrihet för äldre 
 
Beslut: 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att kommundirektören får i uppdrag till 
kommunstyrelsens sammanträde den 27 november lämna förslag på inriktning för en 
utredning av LOV och hur utredningen ska finansieras 
 
___________ 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Caroline Willfox (M) yrkar att arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslår 
kommunfullmäktige att motionen bifalles. 
Hans Johansson ( C) yrkar att kommundirektören får i uppdrag till kommunstyrel-
sens sammanträde den 27 november lämna förslag på inriktning för en utredning av 
LOV och hur utredningen ska finansieras 
 
Beslutsgång  
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsens arbetsut-
skott beslutat enligt Hans Johanssons ( C) yrkande, 
 
Ärendebeskrivning 
En motion om valfrihet för äldre lämnades in till kommunfullmäktiges sammanträde 
2017-11-30 av Moderaterna.  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2017-12-19 
remittera motionen till socialnämnden för yttrande. 
 
Motionärens förslag 
Säters kommun utreder möjligheterna att inför LOV i vår kommun. 
 
Beslutsunderlag: 
Motion från moderaterna om valfrihet för äldre. 
Yttrande från socialnämnden 2018-04-12 som föreslår avslag till motionen eftersom 
socialnämnden i sin budget saknar medel att utresa frågan. 
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Motion från Caroline Willfox (m) 

Säter den 2017-11-08 

Motion angående valfrihet för äldre i Säter kommun 

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

Yrkande 

Med anledning av ovanstående föreslår jag kommunfullmäktige 
besluta 

att 	 Säter kommun utreder möjligheterna att inför LOV i vår 
	 kommun 
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Tjänsteskrivelse 

 

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

Datum Diarienummer 
2018-04-25 Ks2017/0406 
 

 

Svar på motion om valfrihet för äldre 

 
Förslag till beslut: 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att avslå 
motionen. 
 
Ärendebeskrivning 
En motion om valfrihet för äldre lämnades in till kommunfullmäktiges sammanträde 2017-11-30 av 
Moderaterna.  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2017-12-19 remittera motionen till 
socialnämnden för yttrande. 
 
Motionärens förslag 
Säters kommun utreder möjligheterna att inför LOV i vår kommun. 
 
Beslutsunderlag: 
Motion från moderaterna om valfrihet för äldre. 
Yttrande från socialnämnden 2018-04-12 som föreslår avslag till motionen eftersom socialnämnden i sin 
budget saknar medel att utresa frågan. 
 
  
 
 
 
 
 
 

Margareta Jakobsson  Malin Karhu Birgersson 

Handläggare  Förvaltningschef 
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SÄTERS KOMMUN 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-04-12 
Blad 

6 
 

Justerande signatur Utdragsbestyrkande 

 

Sn § 55   Diarienummer: SN2017/0204 
 
 

Motion angående valfrihet för äldre i Säters kommun 

Socialnämndens beslut 

Eftersom socialnämnden i sin budget saknar medel att utreda frågan föreslår socialnämnden att 
kommunfullmäktige avslår motionen. 
 
Reservation 
Håkan Gustâv (L) och Leo Thorsell (M) reserverar sig mot beslutet. 
______ 
 
Yrkande 1 

1. Sune Hemmingsson (C) yrkar avslag till motionen. 
2. Leo Thorsell (M) och Jenny Nordahl (SD) yrkar bifall till motionen. 

 
Yrkande 2 

1. Håkan Gustav (L) yrkar att oavsett avslag eller bifall till motionen ska förvaltningen 
kontakta Falu kommun för att ta del av deras erfarenheter av att införa LOV. 

 
Ajournering 
Ärendet ajourneras mellan kl. 10.55–11.05.  
Ärendet återupptas efter att §§ 56–57 har behandlats. 
 
Proposition yrkande 1 
Ordförande ställer de olika yrkanden mot varandra och finner att nämnden beslutar att mot-
ionen ska avslås. 

Omröstning  
Omröstning begärs och genomförs.  
Följande omröstningsordning fastställs; Den som röstar ja röstar för att motionen avslås. Den 
som röstar nej röstar för att motionen bifalles. Med 6 ja-röster mot 3 nej-röster finner ordföran-
den att motionen ska avslås. 
Namn:  Ja/Nej 

Jan-Erik Steen S Ja 
Hans-Göran Steneryd S Ja 
Birgitta Sputnes S Ja 
Sune Hemmingsson C Ja 
Annette Berg C Ja 
Jenny Nordahl SD Nej 
Leo Thorsell M Nej 
Håkan Gustâv L Nej 
Maj-Lis Nyberg C Ja 

 
 
    Forts.  
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SÄTERS KOMMUN 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-04-12 
Blad 

7 
 

Justerande signatur Utdragsbestyrkande 

 

Sn § 55 forts. 
 

Proposition yrkande 2 
Ordförande frågar om Håkan Gustâvs yrkande ska bifallas eller avslås och finner att nämnden 
beslutar att avslå Håkans förslag. 

Omröstning  
Omröstning begärs och genomförs.  
Följande omröstningsordning fastställs; Den som röstar ja röstar för att yrkandet avslås. Den 
som röstar nej röstar för att yrkandet bifalles.  

Med 6 ja-röster mot 3 nej-röster finner ordföranden att yrkandet att förvaltningen ska kontakta 
Falu kommun för att ta del av deras erfarenheter av att införa LOV ska avslås. 

 
Namn:  Ja/Nej 

Jan-Erik Steen S Ja 
Hans-Göran Steneryd S Ja 
Birgitta Sputnes S Ja 
Sune Hemmingsson C Ja 
Annette Berg C Ja 
Jenny Nordahl SD Nej 
Leo Thorsell M Nej 
Håkan Gustâv L Nej 
Maj-Lis Nyberg C Ja 

_______ 
 
 
Förvaltningens ståndpunkt 
Socialförvaltningen saknar i dagsläget resurser och kompetens att utreda frågan vidare. Inför ett 
eventuellt införande av valfrihetssystem krävs det att det finns kravspecifikationer och villkor för 
att bli godkänd som utförare. Upphandling ska genomföras med stöd av lagen om valfrihetssy-
stem (LOV). Det ska också tas fram och fastställas ett ersättningssystem för utförare. Riktlinjer 
ska tas fram för hur socialnämnden kontrollerar att verksamheten bedrivs enligt de mål, riktlinjer 
och föreskrifter som finns.  
 
Ärendebeskrivning 
En motion om valfrihet för äldre lämnades till kommunfullmäktiges sammanträde av Nya Mo-
deraterna den 30 november 2017.  
Motionären vill att Säters kommun utreder möjligheten att införa LOV – lagen om valfrihetssy-
stem. Kommunstyrelsens arbetsutskott har remitterat motionen till socialnämnden för yttrande.  
 
Underlag till beslut 
Tjänsteutlåtande 
Remiss 
 
Delges 
Kommunstyrelsens arbetsutskott  
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Tjänsteutlåtande 

 

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

SÄTERS KOMMUN 
SOCIALNÄMNDEN 

Datum Diarienummer 
2018-03-26 SN2017/0204 
 

Motion angående valfrihet för äldre i Säters kommun 

Förslag till beslut 
- 

Förvaltningens ståndpunkt 
Socialförvaltningen saknar i dagsläget resurser och kompetens att utreda frågan vidare. Inför ett eventuellt 
införande av valfrihetssystem krävs det att det finns kravspecifikationer och villkor för att bli godkänd 
som utförare. Upphandling ska genomföras med stöd av lagen om valfrihetssystem (LOV).  Det ska också 
tas fram och fastställas ett ersättningssystem för utförare. Riktlinjer ska tas fram för hur socialnämnden 
kontrollerar att verksamheten bedrivs enligt de mål, riktlinjer och föreskrifter som finns.  

Ärendebeskrivning 
En motion om valfrihet för äldre lämnades till kommunfullmäktiges sammanträde av Nya Moderaterna 
den 30 november 2017. Motionären vill att Säters kommun utreder möjligheten att införa LOV – lagen 
om valfrihetssystem. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade att remittera motionen till socialnämnden 
för yttrande.  
 
Socialförvaltningen har i yttrandet utgått från hur Säters kommun skulle kunna erbjuda kundval inom 
hemtjänsten, eftersom det är den mest förekommande tjänsten som finns som kundval inom landets 
kommuner. Det innebär att det finns mycket erfarenhet från andra kommuner på hur de arbetar med 
valfrihetsmodellen. Motionären har också i skrivelsen, nämnt hemtjänsten som ett exempel på vad som 
ska kunna utföras av privata utförare. Socialförvaltningen har i yttrande tagit del av SKL;s information och 
statistik gällande valfrisysten inom social omsorg.  

Bakgrund 
Lag (2008:962) om valfrihetssystem LOV trädde i kraft 2009. Valfriheten innebär att den enskilde 
brukaren kan välja om utförare samt att ersättning till utföraren följer den enskildes val. Förutsättningar att 
välja är att det finns ett biståndsbeslut om insats. Det är varje kommun som beslutar om valfrihetssystem 
ska införas och inom vilka områden, vilka krav som ska ställas och hur ersättningen ska utformas. 
 
Socialnämnden i Säters kommun beslutade 2010-04-07 att uppdra förvaltningen att utreda för- och 
nackdelar samt kostnader att införa valfrihet inom hemtjänsten i Säters kommun enligt LOV. 
Förvaltningschefen som var ansvarig utredare konstaterade i sin utredning 2010-09-06 att underlaget var 
för litet för införandet av valfrihetssystem. Förvaltningschefen föreslog ett uppdraget lämnades till extern 
utredare för fortsatt utredningsarbete. En extern utredare fick i uppdrag att närmare utreda förutsättningar 
för införandet. Utredaren konstaterade i sin sammanfattning att det föreligger osäkerhet vad gäller 
konsekvenserna av ett införande av LOV i Säters kommun. Det beror på att det dels finns begränsade 
antal studier i ämnet, samt att få kommuner med mycket glesbygd har infört kundval. Utredarens uppdrag 
var inte att föreslå om Säters kommun skulle införa LOV utan att ta fram underlag för eventuellt 
införandet. Förstudien avslutades i augusti 2012.  Socialnämnden beslutade den 22 augusti 2012 att inte 
införa lov med motivering att på grund av att Säter är en geografiskt avlång glesbygd som försvårar för 
företag att etablera sig, samt att kommunen just då skulle övertag hemsjukvården från landstinget och 
behövde koncentrera sig på det införandet. 
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Tjänsteutlåtande 

 

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

SÄTERS KOMMUN 
SOCIALNÄMNDEN 

Modeller för valfrihetssystem och ersättning 
Enligt Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har kommunerna valt olika modeller för sina 
valfrihetssystem. De kan omfatta serviceinsatser, omvårdnadsinsatser, hemsjukvård, delegerad 
hemsjukvård var för sig eller i kombination. Ersättningen är oftast baserad på en analys av vad den egna 
verksamheten kostar men andra faktorer har också betydelse, så som prisnivån i andra kommuner, i 
regionen, marknadssituationen, effektiviseringskrav och politisk prioritering. SKL konstaterar att det är 
stor spridning mellan kommunernas ersättning. Genomsnittet under 2017 för omvårdnadsersättning 
dagtid är 401 kronor per timme, men varierar mellan 289 och 490 kronor per timme. Till viss del förklaras 
spridningen av att kommunerna ersätter på olika sätt. Det kan handla om att ersättning utgår för beviljad 
tid, per tjänst, eller utförd tid som antigen är elektroniskt utmätt eller manuellt inrapporterad. En annan 
förklaring kan enligt SKL vara kravställningen kring de tjänster som upphandlas.  

Kommuner och valfrihet 
SKL statistik visar att i november 2017 har 161 kommuner LOV i drift. 11 kommuner har beslutat att 
införa LOV. 32 kommuner utreder införandet av LOV. 76 kommuner har inte infört LOV. 10 kommuner 
har fattat beslut om att avbryta LOV. Det är inom hemtjänsten som flest kommuner infört kundval, men 
de förekommer även andra tjänster t.ex. ledsagarservice, daglig verksamhet enligt LSS och avlösarservice 
enligt LSS. 125 kommuner har infört valfrihet i hemtjänst för både omvårdasinsatser och serviceinsatser. 
25 kommuner har infört det för endast serviceinsatser och 8 kommuner har infört det för omvårdnad- 
och serviceinsatser men även en del av hälso- och sjukvårdsinsatser som utförs av legitimerad personal.    

Grundförutsättningar för valfrihetssystem  
Vid införandet av valfrihetssystem är det den enskilde som bestämmer om hon/han vill anlita kommunen 
eller privat utförare som kommunen godkänt. Kommunen kan inte avsäga sig ansvaret från att 
tillhandahålla socialtjänst i och med införandet av valfrihetssystem. Även vid införandet av 
valfrihetssystem är alltid kommunen som har det yttersta ansvaret för att den enskilde får de insatser som 
blivit beviljade.  
 
Biståndshandläggaren är beställaren som utreder och fattar beslut om insatser och insatstid. Den enskilde 
får ett beslut som beskriver vad som blivit beviljad. Den enskilde betalar en avgift för insatsen utifrån 
kommunens avgiftstaxa. Högkostnadsskyddet reglerar hur mycket en enskild person ska som högst betala 
för de beviljade insatserna.    
 
Innan valfrihetssystem införs ska kommunen ta fram en kravspecifikation och villkor för att få bli utförare 
av hemtjänst. Kommunen ska också fastställa ersättningsnivåer och ersättningssystem för hemtjänsten. 
SKL; s redovisning visar att kommuner ersätter utföranden oftast utifrån beviljad tid eller utförd tid. 
Val av ersättningsmodell sker utifrån lokala förutsättningar och prioriteringar. För att skapa rättvisa 
ekonomiska villkor, differentieras ersättningar till utföraren utifrån olika faktorer, till exempel typ av tjänst 
(omvårdnad eller service), tiden när insatser ges: dag, kväll, natt eller helg, samt om det är tätort eller 
glesbygd. 
 
Konsekvensbeskrivning 
Socialförvaltningen uppskattar att det krävs en heltidstjänst (konsult) under minst 6 månader för att arbeta 
vidare med frågan om valfrihet. Det innebär en kostnad på minst 450.000 kronor.  
 
 
Paula Jäverdal   
Förvaltningschef   
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SÄTERS KOMMUN KALLELSE 
 Sammanträdesdatum Blad 

Kommunstyrelsen 2018-11-27 26  
   
 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

Ks §  Dnr KS2018/0326 
 
Redovisning av obesvarade motioner 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att motionen om konsekvensanalys på 
kostnader för målet att bli 12 000 invånare 2030 behandlas på arbetsutskottets sam-
manträde den 20 november. 
 
Beslut: 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäk-
tige besluta godkänna redovisningen samt att motionerna ligger kvar för beredning.  
 
__________ 
 
Ärendebeskrivning: 
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning, 30 §, ska kommunstyrelsen två gånger 
varje år redovisa de motioner som inte beretts färdigt. 
 
Motion om att minska buller i utemiljö på  Dnr KS2017/0173 
Borgens förskola och Myrans förskola samt säkra 
Vägen för skolbarnen vid korsning av Smedjebacks- 
vägen 
Motionen är inlämnad av Sverigedemokraterna till kommunfullmäktiges samman-
träde 2017-09-21. Är remitterad till kommunstyrelsen för beredning. Motionen är re-
mitterades till samhällsbyggnadsnämnden för yttrande. Samhällsbyggnadsnämnden 
lämnade 2018-04-18 yttrande. Yttrandet behandlades på kommunstyrelsens arbetsut-
skott 2018-05-15. Arbetsutskottet beslutade återremittera motionen till samhällsbygg-
nadsnämnden för komplettering att genomföra en bullermätning i utemiljön på Bor-
gens och Myrans förskolor. Motionen behandlas av samhällsbyggnadsnämnden 
2018-11-07. 
 
Motion om konsekvensanalys på kostnader  Dnr KS2017/0233 
för målet att bli 12 000 invånare 2030 
Motionen är inlämnad av moderaterna till kommunfullmäktiges sammanträde 2017-
06-15. Är remitterad till kommunstyrelsen för beredning. Förvaltningen bereder mot-
ionen. Motionen behandlas på arbetsutskottets sammanträde den 20 november. 
 
Motion om alkolås på kommunens fordon  Dnr KS2018/0064 
Motionen inlämnad till kommunfullmäktige 2018-03-22. Kommunstyrelsens arbets-
utskott beslutade 2018-04-17 uppdra till förvaltningen utreda motionen. Hanteras i 
samband med förslaget till fordonspolicy.  
 
Motion om att låta våra äldre få möjlighet att  DnrKS2018/0065 
äta på vår skola 
Motionen inlämnad till kommunfullmäktige 2018-03-22. Kommunstyrelsens arbets-
utskott beslutade 2018-04-17 uppdra till förvaltningen utreda motionen. Pågår. 
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2017-04-23 

 

 

 

 

 

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

 

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

 Att undersöka möjligheten till sänkt hastighet till 30km/Tim upp till korsningen av 

Smedjebacksvägen/Rådmansgatan/Bergslagsgatan efter övergångsstället. 

 Att undersöka möjligheten till att göra ett farthinder på övergångstället i samma 

korsning.  

 

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

 

Angående Säters kommuns mål att bli 12.000 invånare år 2030 anser via att: 

 -det görs en konsekvensanalys på kostnaderna 

  

I konsekvensanalysen vill vi att man bland annat beaktar vatten och avloppsutbyggnad, 

infrastruktursatsningar, satsningar på skola och äldrevård. Vart kommer våra nya kommuninvånare 

bo? 

 

För Moderaterna 

Tommy Andersson  
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SÄTERS KOMMUN KALLELSE 
 Sammanträdesdatum Blad 

Kommunstyrelsen 2018-11-27 27  
   
 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Ks §  Dnr KS2018/0325 
 
Redovisning av obesvarade medborgarförslag 
 
Beslut: 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäk-
tige besluta godkänna redovisningen samt att medborgarförslagen kvarligger för be-
redning. 
 
__________ 
 
Ärendebeskrivning: 
Enligt kommunfullmäktige arbetsordning, 31 §, ska kommunstyrelsen två gånger per 
år redovisa de medborgarförslag som inte har beretts färdigt. Redovisningen ska ske 
på fullmäktiges ordinarie sammanträde i april och oktober. 
 
Medborgarförslag om gamla häktena vid Rådhuset  Dnr KS2018/0091 
Medborgarförslaget är inlämnat till kommunfullmäktiges sammanträde 2018-04-17. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har 2018-04-17 remitterat förslag till samhällsbygg-
nadsnämnden att i samråd med kulturnämnden lämna yttrande. Behandlas av sam-
hällsbyggnadsnämnden 2018-12-12. 
 
Medborgarförslag om att ta bort nätet vid Ljusternbadet Dnr KS2018/0255 
samt sätta dit rovfågelattrapper 
Medborgarförslaget lämnades in till kommunfullmäktiges sammanträde 2018-09-20. 
Behandlas av samhällsbyggnadsnämnden 2018-12-12. 
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SÄTERS KOMMUN KALLELSE 
 Sammanträdesdatum Blad 

Kommunstyrelsen 2018-11-27 28  
   
 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Ks §  Dnr KS2018/0312 
 
Förnyat samverkansavtal för Vård- och omsorgscollege 2019-2022 
 
Beslut: 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 

1. Ställer sig bakom förslaget till om nytt samverkansavtal för Vård- och Om-
sorgscollege 2019–2022. 

2. Region Dalarna föreslås som huvudman. 
3. Årskostnaden för deltagandet delas mellan socialnämnden och barn och ut-

bildningsnämnden. 
 
__________ 
 
Bakgrund och ärendebeskrivning 
Socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden ställer sig bakom förslaget till be-
slut om nytt samverkansavtal för Vård- och omsorgscollege. 
 
Kommunstyrelseförvaltningen har remitterat förslag till förnyat samverkansavtal för 
Vård och omsorgscollege - 2019–2022 till socialnämnden och barn- och utbildnings-
nämnden. 
 
2016 ingick samtliga dalakommuner, Landstinget Dalarna och Region Dalarna ett 
samverkans-avtal om att omstarta Vård- och Omsorgscollege Dalarna. Samverkans-
arbetet startade den 1 januari 2017 och innebär att arbetsgivare, arbetstagare och ut-
bildare samverkar för att säkerställa och utveckla kvalitet inom utbildning och kom-
petensutveckling till vård och omsorg. Lands-tinget är arbetsgivare för en processle-
dare på halvtid. Nuvarande avtal löper ut 30 juni 2019. 
 
Socialnämnden gör bedömningen att Vård och Omsorgscollege är ett viktigt forum 
för att klara av den framtida rekryteringen inom vård och omsorg, för att säkerställa 
och utveckla det regionala samarbetet mellan utbildning och arbetsliv inom vård och 
omsorg. Socialnämnden bör fort-sätta samverkan inom ramen för vård och omsorgs-
college för perioden 2019–2022.  Kostnaderna för att deltaga i Vård och Omsorgs-
college har hittills delats lika mellan socialnämnden och barn och utbildningsnämn-
den och den fördelningen föreslås gälla även i fortsättningen. Kostnaden för åren 
2019–2022 är ca 11 000 /år/nämnd.  
 
Region Dalarna bör ha huvudmannaskapet för vård och omsorgscollege, även i fort-
sättningen. 
 
Underlag till beslut 
Remiss – förslag till nytt samverkansavtal vård- och omsorgscollege 2019-2022 
Socialnämndens yttrande 
Barn- och utbildningsnämndens yttrande 
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SÄTERS KOMMUN 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-11-08 
Blad 

8 
 

Justerande signatur Utdragsbestyrkande 

 

Sn § 142   Diarienummer: SN2018/0143 
 
 

Förnyat samverkansavtal för Vård och omsorgscollege - 2019–2022 

Socialnämndens beslut 

1. Socialnämnden ställer sig bakom förslaget till beslut om nytt samverkansavtal för Vård- 
och Omsorgscollege 2019–2022. 

2. Region Dalarna föreslås som huvudman. 
3. Årskostnaden för deltagandet delas med barn och utbildningsnämnden. 
4. Socialnämnden tillstyrker barn- och utbildningsnämndens yttrande. 

______ 
 
 
Förvaltningens ståndpunkt 
Socialnämnden gör bedömningen att Vård och Omsorgscollege är ett viktigt forum för att klara 
av den framtida rekryteringen inom vård och omsorg, för att säkerställa och utveckla det region-
ala samarbetet mellan utbildning och arbetsliv inom vård och omsorg. Socialnämnden bör fort-
sätta samverkan inom ramen för vård och omsorgscollege för perioden 2019–2022.  
Kostnaderna för att deltaga i Vård och Omsorgscollege har hittills delats lika mellan socialnämn-
den och barn och utbildningsnämnden och den fördelningen föreslås gälla även i fortsättningen. 
Kostnaden för åren 2019–2022 är ca 11 000 /år/nämnd. 
Region Dalarna bör ha huvudmannaskapet för vård och omsorgscollege, även i fortsättningen.  
 
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelseförvaltningen har remitterat förslag till förnyat samverkansavtal för Vård och 
omsorgscollege - 2019–2022 till socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden. 
 
Bakgrund 
2016 ingick samtliga dalakommuner, Landstinget Dalarna och Region Dalarna ett samverkans-
avtal om att omstarta Vård- och Omsorgscollege Dalarna. Samverkansarbetet startade den 1 ja-
nuari 2017 och innebär att arbetsgivare, arbetstagare och utbildare samverkar för att säkerställa 
och utveckla kvalitet inom utbildning och kompetensutveckling till vård och omsorg. Lands-
tinget är arbetsgivare för en processledare på halvtid. Nuvarande avtal löper ut 30 juni 2019. 
 
 
 
Underlag till beslut Delges 
Tjänsteutlåtande 
Remiss om Förnyat samverkansavtal för 
Vård och omsorgscollege - 2019–2022 

Kommunstyrelseförvaltningen 
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Tjänsteutlåtande 

 

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

SÄTERS KOMMUN 
SOCIALNÄMNDEN 

Datum Diarienummer 
2018-10-15 SN2018/0143 
 

Remissvar till Förslag till beslut om nytt samverkansavtal för Vård och 
Omsorgscollege 2019–2022. 

Förslag till beslut 
Socialnämnden ställer sig bakom förslaget till beslut om nytt samverkansavtal för Vård- och 
Omsorgscollege 2019–2022 och att Region Dalarna föreslås som huvudman samt att års kostnaden för 
deltagandet delas med barn och utbildningsnämnden. 

Förvaltningens ståndpunkt 
Socialnämnden gör bedömningen att Vård och Omsorgscollege är ett viktigt forum för att klara av den 
framtida rekryteringen inom vård och omsorg, för att säkerställa och utveckla det regionala samarbetet 
mellan utbildning och arbetsliv inom vård och omsorg. Socialnämnden bör fortsätta samverkan inom 
ramen för vård och omsorgscollege för perioden 2019–2022.  
Kostnaderna för att deltaga i Vård och Omsorgscollege har hittills delats lika mellan socialnämnden och 
barn och utbildningsnämnden och den fördelningen föreslås gälla även i fortsättningen. Kostnaden för 
åren 2019–2022 är ca 11 000 /år/nämnd. 
Region Dalarna bör ha huvudmannaskapet för vård och omsorgscollege, även i fortsättningen.  

Ärendebeskrivning 
2016 ingick samtliga dalakommuner, Landstinget Dalarna och Region Dalarna ett samverkansavtal om att 
omstarta Vård och Omsorgscollege Dalarna. Samverkansarbetet startade den 1 januari 2017 och innebär 
att arbetsgivare, arbetstagare och utbildare samverkar för att säkerställa och utveckla kvalitet inom 
utbildning och kompetensutveckling till vård och omsorg. Landstinget är arbetsgivare för en processledare 
på halvtid. Nuvarande avtal löper ut den 30 juni 2019. 
Samarbetet bygger på en regional och sex lokala verksamhetsplaner. Samarbetet inom Vård och 
Omsorgscollege har resulterat i många aktiviteter som utvecklar länets kompetensförsörjningsarbete och 
bidragit till att stärka och utveckla kvaliteten i utbildningen till vård och omsorg. Vård och 
Omsorgscollege är numera ett fungerande forum som hanterar frågeställningar som rör hela 
arbetsmarknaden och kräver aktörer i hela länet. I dagsläget begränsas dock det fortsatta 
utvecklingsarbetet av små resurser för processledning och samverkansinsatser. Vård och Omsorgscollege 
styrgrupp bedömer att processledartjänsten på sikt bör utökas till en heltid (idag 50%) men att man inför 
kommande avtalsperiod i första hand vill säkra finansieringen för befintlig verksamhet.  
Vård och omsorgssektorn står inför stora utmaningar att klara den nödvändiga rekryteringen. 
Utmaningarna handlar om att rekrytera till utbildning och till arbetsliv, att förbättra övergången från 
utbildning till arbete samt att utveckla och behålla befintlig personal. Arbetsgivare och 
utbildningsanordnare i Dalarna bedömer att Vård och Omsorgscollege är en förutsättning för ett 
strukturerat samarbete. 

Bakgrund 
2010 startade Vård och Omsorgscollege i länet, kort därefter bildade Säter, Borlänge och Falu kommuner 
ett lokalt vård- och omsorgscollege. I Säter har socialförvaltningen och barn och utbildningsförvaltningen 
samverkat i det lokala vård och omsorgscollege sedan starten 2010. Falu kommun har nu valt att bryta sig 
ur denna konstellation. Efter att gymnasiet på Dahlander avvecklades så finns enbart vård och 
omsorgscollege inom vuxenutbildningen kvar i kommunen. Sedan 2016 är även det lokala vård och 
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Tjänsteutlåtande 

 

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

SÄTERS KOMMUN 
SOCIALNÄMNDEN 

omsorgscollege i behov av att göra en omstartomstart, på samma sätt som för det regionala. Möjligheterna 
till en fortsatt samverkan med Borlänge kommun bör undersökas, alternativ att Säter ansöker om och 
bildar ett eget vård- och omsorgscollege.  
Region Dalarna inbjuder nu Dalarnas kommuner och Landstinget Dalarna att lämna synpunkter på förslag 
till beslut för nytt samverkansavtal för Vård och Omsorgscollege 2019–2022. Svar på denna remiss skall 
vara Region Dalarna tillhanda senast 2018-11-30 Där bör besvaras vem som ansvarar för 
huvudmannaskapet, finansiering och om förutsättningarna finns för att förlänga samverkansavtalet. 

 

Stig Eriksson  Ingalill Frank 
Handläggare  Förvaltningschef 
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Tjänsteutlåtande 

 

SÄTERS KOMMUN 
BARN OCH 

UTBILDNINGSNÄMNDEN 

Datum Diarienummer 
2018-10-10 Bun 2018/0282 
 

 

 

Remiss: Förslag till beslut om nytt samverkansavtal för Vård och omsorgscollege 
(VoC) 2019-2022 

 

Förslag till beslut 

° Barn och utbildningsnämnden föreslås att anta förslag till beslut om nytt samverkansavtal för 
Vård och omsorgscollege 2019-2022. 

° Barn och Utbildningsnämnden ställer sig bakom ökningen av medlemsavgiften till 2 
kr/kommuninvånare 

 

Förvaltningens synpunkter 

Deltagandet i VoC är en viktig del i att nyttja den specifika kompetens som finns vid Dahlanders 
kunskapscentrum för att som en av fler ingångar skapa kompetens för vård och omsorg i 
kommunen och regionen. 

Det är avgörande Dahlanders kunskapscentrums medverkan att arbetsgivarna är en aktiv part i 
samarbetet. 

Tidigare har Säters kommun bildat ett VoC tillsammans med Falu kommun och Borlänge 
kommun. Falu kommun har valt att bryta sig ur denna konstellation. Säters kommun vill fortsätta 
sitt samarbete med Borlänge kommun den kommande perioden.  

I nuvarande avtal saknas i texten att Säters kommun deltar som samverkande organisation samt 
att Dahlanders kunskapscentrum deltar som utbildningsanordnare. Detta är påtalat och ska rättas 
till i en uppdaterad skrivning.  

En ökning av avgiften som föreslås från 1,48 kr. till 2 kr. per invånare. Skälet till ökningen 
handlar om behovet att öka processlednings- och samverkansinsatser från en halvtids- till en 
heltidstjänst. Det kan vara klokt i och med att Dahlanders kunskapscentrum upplevt ett svalt 
intresse från arbetsgivarna och att tydligare processledning kan bidra till förbättrat samarbete 
mellan parterna i avtalet. 

Bakgrund 

Region Dalarna har förlängt remisstiden för Dalarnas kommuner och Landstinget Dalarna att 
lämna synpunkter på förslag till beslut för nytt samverkansavtal för Vård och omsorgscollege 
2019–2022. Svar på denna remiss skall vara Region Dalarna tillhanda senast 2018-11-30.  

Sammanfattning av ärendet 

Sammanfattningen av ärendet har gjorts av Dan Gustafsson, Region Dalarna 

2016 ingick samtliga dalakommuner, Landstinget Dalarna och Region Dalarna ett 
samverkansavtal om att omstarta Vård och Omsorgscollege Dalarna. Samverkansarbetet startade 
den 1 januari 2017 och innebär att arbetsgivare, arbetstagare och utbildare samverkar för att 
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Tjänsteutlåtande 

 

SÄTERS KOMMUN 
BARN OCH 

UTBILDNINGSNÄMNDEN 

säkerställa och utveckla kvalitet inom utbildning och kompetensutveckling till vård och omsorg. 
Landstinget är arbetsgivare för en processledare på halvtid. Nuvarande avtal löper ut 30 juni 
2019. 

Samarbetet bygger på en regional och sex lokala verksamhetsplaner. Samarbetet inom Vård och 
Omsorgscollege har resulterat i många aktiviteter som utvecklat länets 
kompetensförsörjningsarbete och bidragit till att stärka och utveckla kvaliteten i utbildningen till 
vård och omsorg. Ffa är Vård och Omsorgscollege numera ett fungerande forum som hanterar 
frågeställningar som rör hela arbetsmarknaden och aktörer i hela länet. I dagsläget begränsas dock 
det fortsatta utvecklingsarbetet av små resurser för processledning och samverkansinsatser. Vård 
och Omsorgscollege styrgrupp bedömer att processledartjänsten på sikt bör utökas till en heltid 
(idag 50%) men att man inför kommande avtalsperiod i första hand vill säkra finansieringen för 
befintlig verksamhet. 

Vård och omsorgssektorn står inför stora utmaningar att klara den nödvändiga rekryteringen. 
Utmaningarna handlar om att rekrytera till utbildning och till arbetsliv, att förbättra övergången 
från utbildning till arbete samt att utveckla och behålla befintlig personal. Arbetsgivare och 
utbildningsanordnare i Dalarna bedömer att Vård och Omsorgscollege är en förutsättning för ett 
strukturerat samarbete. 
 
 

 
 
 
 
 
 
Ulf Månsson 

   

Förvaltningschef    
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Handläggare 
Hans Pontusson 
023-77 70 56 
hans.pontusson@regiondalarna.se 

REMISS 
Sida 
1(1) 

Datum 
2018-09-17 

Diarienummer 
RD 2016/92 

 
 

 
 

 
 Dalarnas kommuner 

Landstinget Dalarna 

 

REMISS – Förslag till beslut om nytt 
samverkansavtal för Vård och omsorgscollege 
2019–2022 
Region Dalarna inbjuder Dalarnas kommuner och Landstinget Dalarna att 
lämna synpunkter på förslag till beslut för nytt samverkansavtal för Vård och 
omsorgscollege 2019–2022. 
 
Syftet med remissen är bedöma förutsättningarna att realisera det föreslagna 
beslutet. 
 
Remissvaren kommer att sammanställas och utgöra underlag för direktionens 
beslut den 2018-10-24. 
 
I denna remiss är vi särskilt intresserade av svar på följande frågeställningar. 
 

1. Hur bedömer kommunerna och Landstinget Dalarna förutsättningarna 
för att ställa sig bakom förslaget att förlänga avtalet? 

2. Hur bedömer kommunerna och Landstinget Dalarna förutsättningarna 
för att ställa sig bakom förslaget till finansiering? 

3. Har kommunerna och Landstinget Dalarna synpunkter eller förlag till 
huvudmannaskap för Vård och omsorgscollege? 

 
Svar på denna remiss skall vara oss tillhanda 2018-10-09. 
 
 

Elsmari Julin 
Regionchef  

Bilagor 
Bilaga 1 Tjänsteskrivelse ”Förnyat samverkansavtal för Vård och 
 omsorgscollege 2019–2022”. 
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Handläggare 
Conny Danielsson 
023-77 70 35 
Conny.danielsson@regiondalarna.se 

REMISS 
Sida 
1(1) 

Datum 
2018-09-21 

Diarienummer 
RD 2016/92 

 
 

 
 

 
 Dalarnas kommuner 

Landstinget Dalarna 

 

Förlängd remisstid – Förslag till beslut om nytt 
samverkansavtal för Vård och omsorgscollege 
2019–2022 
Region Dalarna förlänger remisstiden för Dalarnas kommuner och Landstinget 
Dalarna att lämna synpunkter på förslag till beslut för nytt samverkansavtal för 
Vård och omsorgscollege 2019–2022. 
 
Svar på denna remiss skall vara oss tillhanda 2018-11-30. 
 
 

Hans Pontusson  
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SÄTERS KOMMUN KALLELSE 
 Sammanträdesdatum Blad 

Kommunstyrelsen 2018-11-27 29  
   
 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Ks §  DnrKS2018/0064 
 
Motion om alkolås i kommunens fordon 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäk-
tige besluta 

1. Krav om alkolås förs in i fordonspolicyn. 
2. Motionen är besvarad. 

 
__________ 
 
Ärendebeskrivning 
En motion om alkolås i kommunens fordon lämnades in till kommunfullmäktiges 
sammanträde 2018-03-22 av Sverigedemokraterna. 
 
Motionärens förslag 
” Att alla fordon som kommunen köper in i framtiden är utrustade med alkolås.” 
 
Yttrande 
Samtliga förvaltningars chefer ställer sig positiva till motionen. 
 
Underlag till beslut: 
Motion från Sverigedemokraterna om alkolås i kommunens fordon 
Tjänsteutlåtande 
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Tjänsteutlåtande 

 

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

 

SÄTERS KOMMUN 
Kommunstyrelseförvaltningen 

Datum Diarienummer 
2018-11-12 Dnr KS2018/0064 

 

Motion om alkolås i kommunens fordon 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta 

1. Krav om alkolås förs in i fordonspolicyn. 
2. Motionen är besvarad. 

 
Ärendebeskrivning 
En motion om alkolås i kommunens fordon lämnades in till kommunfullmäktiges 
sammanträde 2018-03-22 av Sverigedemokraterna. 
 
Motionärens förslag 
” Att alla fordon som kommunen köper in i framtiden är utrustade med alkolås.” 
 
Yttrande 
Samtliga förvaltningars chefer ställer sig positiva till motionen. 
 
 
 
 
Underlag till beslut: 
Motion från Sverigedemokraterna om alkolås i kommunens fordon 
Tjänsteutlåtande 
 
 

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

Kommunstyrelsen 2018-11-27 30  
   
 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Ks §  Dnr KS2018/0275 
 Dnr KS2018/0362 
 
Revidering av nämndernas och styrelsens reglementen 
 
Beslut: 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäk-
tige besluta  

1. Att innebörden i § 38 inte ändras men kompletteras med texten ”ordföran-
den är ytterst ansvarig för att nämnden/styrelsen är behörig att fatta beslut.” 

2. Fastställer föreslagna ändringar i nämndernas/styrelsens reglementen och det 
gemensamma reglementet, med undantag för § 38 och socialnämndens regle-
mente om att överföra integrationsverksamheten till kommunstyrelsen. 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att ge kommun-
direktören i uppdrag att utreda var integrationsverksamheten ska organiseras. 
 
__________ 
 
Bakgrund och ärendebeskrivning: 
I samband med att beslut fattades i kommunstyrelsen om att inrätta ett utskott för 
fritidsfrågor finns behov att fastställa nya reglementen för kommunstyrelsen och 
samhällsbyggnadsnämnden. I samband med förändringen gör även översyn av samt-
liga nämndens reglementen. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2018-08-28 sända förslag till reglementen 
på remiss för synpunkter och översyn till nämnderna. Kommunstyrelsen beslutade 
2018-09-04 föreslå kommunfullmäktige besluta fastställa reglemente för kommunsty-
relsen. 
 
Yttranden: 
Socialnämnden föreslår att integrationsverksamheten återförs till kommunstyrelsen. 
Socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden och miljö- och byggnämnden före-
slår att § 38 i det gemensamma reglementet ändrar innebörd så att ledamot som inte 
kan delta vid sammanträdet själv kallar sin ersättare. 
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att reglementet kompletteras med arbetsordning 
för detaljplaner.  
 
I övrigt föreslår nämnderna att det gemensamma reglementet och reglementen för 
nämnder fastställs. 
 
Underlag till beslut: 
Gemensamt reglemente och reglementen för styrelsen och nämnderna. 
Yttrande från socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden, kulturnämnden, miljö - 
och byggnämnden samt samhällsbyggnadsnämnden 
Tjänsteutlåtande 
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Tjänsteutlåtande 

 

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

 

SÄTERS KOMMUN 
Kommunstyrelseförvaltningen 

Datum Diarienummer 
2018-11-12 Dnr KS2018/0275 

        KS2018/362 
 

Revidering av nämndernas och styrelsens reglementen 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta  

1. Att innebörden i § 38 inte ändras men kompletteras med texten ”ordföranden 
är ytterst ansvarig för att nämnden/styrelsen är behörig att fatta beslut.” 

2. Fastställer föreslagna ändringar i nämndernas/styrelsens reglementen och det 
gemensamma reglementet, med undantag för § 38 och socialnämndens 
reglemente om att överföra integrationsverksamheten till kommunstyrelsen. 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att ge 
kommundirektören i uppdrag att utreda var integrationsverksamheten ska organiseras. 
 
Bakgrund och ärendebeskrivning: 
I samband med att beslut fattades i kommunstyrelsen om att inrätta ett utskott för 
fritidsfrågor finns behov att fastställa nya reglementen för kommunstyrelsen och 
samhällsbyggnadsnämnden. I samband med förändringen gör även översyn av 
samtliga nämndens reglementen. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2018-08-28 sända förslag till reglementen 
på remiss för synpunkter och översyn till nämnderna. Kommunstyrelsen beslutade 
2018-09-04 föreslå kommunfullmäktige besluta fastställa reglemente för 
kommunstyrelsen. 
 
Yttranden: 
Socialnämnden föreslår att integrationsverksamheten återförs till kommunstyrelsen. 
Socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden och miljö- och byggnämnden föreslår 
att § 38 i det gemensamma reglementet ändrar innebörd så att ledamot som inte kan 
delta vid sammanträdet själv kallar sin ersättare. 
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att reglementet kompletteras med arbetsordning 
för detaljplaner.  
 
I övrigt föreslår nämnderna att det gemensamma reglementet och reglementen för 
nämnder fastställs. 
 
Underlag till beslut: 
Gemensamt reglemente och reglementen för styrelsen och nämnderna. 
Yttrande från socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden, kulturnämnden, miljö - 
och byggnämnden samt  
amhällsbyggnadsnämnden 
 

Margareta Jakobsson  Malin Karhu Birgersson 
Handläggare  Förvaltningschef 
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 Diarienummer Paragrafer  Huvudreglemente  
      
      
 Dnr: KA Kf § 0    

 

 

Antagen av kommunfullmäktige  

Gemensamt reglemente och 
reglementen för styrelsen och 
nämnder i Säters kommun 
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 Diarienummer   Huvudreglemente  
      
      
      

  

2 (28) 

Innehållsförteckning 
Kommunstyrelsens reglemente ..................................................................................................... 3 

För styrelsen och nämnderna gemensamma bestämmelser ...................................................... 9 

Barn- och utbildningsnämndens reglemente .............................................................................16 

Kulturnämndens reglemente ........................................................................................................17 

Miljö-och byggnämndens reglemente .........................................................................................19 

Samhällsbyggnadsnämndens reglemente....................................................................................21 

Socialnämndens reglemente .........................................................................................................26 

Tillgänglighetsrådets reglemente ..................................................................................................27 
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 Diarienummer   Huvudreglemente  
      
      
      

  

3 (28) 

Kommunstyrelsens reglemente 

Kommunstyrelsens övergripande uppgifter 

§ 1 Allmänt om styrelsens uppgifter 
Styrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Den har ett helhetsansvar 
för kommunens verksamheter, utveckling och ekonomiska ställning. 
 
Styrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha 
uppsikt över övriga nämnders och eventuella gemensamma nämnders verksamhet 
(ledningsfunktion). Styrelsen ska också ha uppsikt över kommunal verksamhet som 
bedrivs i kommunala företag, stiftelser och kommunalförbund. 
 
Styrelsen ska leda kommunens verksamhet genom att utöva en samordnad styrning och 
leda det arbetet med att ta fram styrdokument för kommunen (styrfunktion). 
 
Styrelsen ska följa de frågor som kan inverka på kommunens utveckling och ekonomiska 
ställning och fortlöpande i samråd med nämnderna följa upp de fastställda målen och 
återrapportera till fullmäktige (uppföljningsfunktion). 
 
Styrelsen ansvarar för i detta reglemente angivna uppgifter jämte sådana uppgifter som 
inte lagts på annan nämnd (särskilda uppgifter). Härutöver ansvarar styrelsen för de 
uppgifter som framgår av kommunallagen (2017:725), KL, och annan lagstiftning. 
 

Ledningsfunktionen och styrfunktionen 
 

§ 2 Allmänt om ledningsfunktionen och styrfunktionen 
Styrelsen ansvarar för beslut om samordning mellan nämnderna och gränsdragning 
mellan nämndernas kompetens. Styrelsen ansvarar för att en effektiv och ändamålsenlig 
organisation upprätthålls. 
 

§ 3 Styrelsens övergripande uppgifter 
Styrelsen ska 

1. leda arbetet med och samordna utformningen av övergripande och strategiska 
mål, riktlinjer och ramar för styrningen av hela den kommunala verksamheten 
samt göra framställningar i målfrågor som inte är förbehållna annan nämnd, 

2. utöva uppsikt över övriga nämnders och gemensamma nämnders beslut, 
3. ha ett övergripande ansvar för interna säkerhetsfrågor i kommunen, 
4. ha hand om kommunens personaladministrativa system, ekonomisystem, 

dokument- och ärendesystem, e-postsystem, IT-system, kommunikationssystem, 
skaderapporteringssystem, passersystem och förtroendemannaregister, 

5. hos fullmäktige, övriga nämnder och andra myndigheter göra de framställningar 
som behövs, 

6. kontinuerligt följa verksamheten i övriga nämnder, 
7. ansvara för utformning och utveckling av kommunens system för intern kontroll 

i enlighet med vad fullmäktige särskilt beslutar, 
8. ansvara för samordningsträffar med nämndpresidierna och förvaltningscheferna, 
9. upprätta förslag till program med mål och riktlinjer för sådana kommunala 

angelägenheter som utförs av privata utförare, 
10. bereda eller yttra sig i ärenden som ska handläggas av fullmäktige i enlighet med 

KL, 
11. .verkställa fullmäktiges beslut, om fullmäktige inte beslutat annat. 
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12. ansvara för frågor gällande den kommunövergripande kollektivtrafiken såsom 

trafikbeställningar och trafikförsörjningsplaner mm. 
13. förvalta skogsinnehav enligt gällande Skogvårdsplan. 
14. ansvar för att löpande under året hålla sig informerad om hur de ungdomar i 

kommunen är sysselsatta som har fullgjort sin skolplikt men inte har fyllt 20 år 
och inte genomför eller har fullföljt utbildning på nationella program i 
gymnasieskola eller gymnasiesärskola eller motsvarande utbildning 
(aktivitetsansvar). Hemkommunen har inom ramen för ansvaret uppgiften att 
erbjuda de ungdomar som berörs lämpliga individuella åtgärder. Åtgärderna ska i 
första hand syfta till att motivera den enskilde att påbörja eller återuppta en 
utbildning. Kommunen ska dokumentera sina insatser på lämpligt sätt. 
Kommunen ska föra ett register över de ungdomar som omfattas av ansvaret 
enligt första stycket. 

15. ansvara för boende-, sysselsättnings- och näringslivsfrågor och åtgärder för att 
allmänt främja sysselsättningen och näringslivet i kommunen. Ansvara för att 
leda och samordna de kommunala marknads- och sysselsättningsåtgärderna. 

16. ansvara för kommunens centrala informationsverksamhet 
17. följa de förvaltnings- och verkställighetsuppgifter i övrigt som inte uppdragits åt 

annan nämnd. 
18. kontinuerligt i sitt arbete leda utvecklingen av social hållbarhet såsom  

t ex likabehandlings-, jämställdhets-, mångfalds och folkhälsofrågor  
19. kontinuerligt i sitt arbete följa upp miljö-, integration- samt frågor som rör 

personer med funktionsnedsättning, 
20. ansvara för konsumentrådgivning 
21. ansvarig för lokalt brottsförebyggande arbete 
22. samordning av övergripande IT- frågor 

 
Om fullmäktige inte har beslutat något annat, avgör styrelsen hur de ärenden som 
fullmäktige ska handlägga ska beredas. 
 
Styrelsen får uppdra åt en förtroendevald eller åt någon anställd att besluta om remiss av 
sådana ärenden. 
beakta 

§ 4 Fritid & Föreningsverksamhet 
Styrelsen ska 

1. ansvara för evenemangsråd i samarbete med övriga förvaltningar 
2. leda samarbete kopplat till kommunens marknadskommunikation 
3. ansvara för särskild uppvaktning 
4. ansvara för Ungdomsledarstipendiet 
5. ansvara för lotteritillstånd enligt Lotterilagen (1994:1000). 
6. ansvara för Ungdomens Hus, Ung i Säter 
7. ansvara för kommunalt aktivitetsstöd (som är kopplat till lokalt aktivitetsstöd 

statligt bidrag), föreningsbidrag, bidrag till föreningslokaler och samlingslokaler, 
stöd till föreningsdrivna anläggningar, spår och leder, kartbidrag, bidrag till 
organisationer som arbetar med funktionsnedsättning, samverka mellan kommun 
och förening kring verksamhet, stöd vid igångsättning av ny verksamhet, 
Skönvikshallen inklusive varmvattenbassängen, föreningsuppföljning 

8. ansvara för att riktlinjer för föreningsverksamhet är aktuella och uppdateras 
årligen 

9. Stödja och vid behov samordna fritidsevenemang då kommunen beviljat bidrag. 
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§ 5 Företag och stiftelser 
Styrelsen ska 

1. ha fortlöpande uppsikt över verksamheten i de företag och stiftelser som 
kommunen helt eller delvis äger eller annars har intresse i, främst vad gäller ända 
mål, ekonomi och efterlevnad av uppställda direktiv, men också i avseende på 
övriga förhållanden av betydelse för kommunen, 

2. ansvara för att beslut om ägardirektiv till företagen fattas och kontinuerligt hålls 
uppdaterade, 

3. ansvara för regelbundna möten mellan styrelsen och företagsledningarna/ 
stiftelseledningarna, 

4. löpande vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att de krav som anges i 
10kap. 3-6 §§ KL är uppfyllda beträffande de företag och stiftelser kommunen 
äger eller har intresse i, 

5. årligen, senast den 30 juni, i beslut pröva om den verksamhet som bedrivits i de 
aktiebolag som kommunen helt eller delvis äger under föregående kalenderår har 
varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen 
för de kommunala befogenheterna. Beslutet ska delges fullmäktige snarast. 
Finner styrelsen att brister förelegat, ska den samtidigt lämna förslag till 
fullmäktige om nödvändiga åtgärder. 

6. svara för att tillvarata kommunens intressen vid bolags- och föreningsstämmor 
och andra likartade sammanträden i de företag som kommunen helt eller delvis 
äger eller annars har intresse i. 

 

§ 6 Kommunalförbund 
Styrelsen ska ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i sådana 
kommunalförbund som kommunen är medlem i. 
 

§ 7 Ekonomi och medelsförvaltning 
Styrelsen ska 

1. ha hand om kommunens medelsförvaltning och följa av fullmäktige meddelade 
föreskrifter för denna. Medelsförvaltningen omfattar placering och upplåning av 
medel. I uppgiften ingår också att bevaka att kommunens inkomster inflyter och 
att betalningar görs i tid samt att vidta de åtgärder som behövs för indrivning av 
förfallna fordringar, 

2. ha hand om övrig ekonomisk förvaltning. I denna uppgift ingår bl.a. att 
- underhålla och förvalta kommunens fasta och lösa egendom, 
- se till att kommunens behov av försäkringsskydd är tillgodosett, 
- handha egen donationsförvaltning samt efter samtycke från annan nämnd 
placera sådana medel som ingår i donation som förvaltas av den nämnden, 

3. upprätta förslag till budget i enlighet med KL, 
4. se till att bokföring och redovisning sker i enlighet med lagen (1997:614) om 

kommunal redovisning, 
5. upprätta årsredovisning och delårsrapport i enlighet med lagen (1997:614) om 

kommunal redovisning, 
6. i enlighet med fullmäktiges särskilda föreskrifter förvalta medel som avsatts till 

pensionsförpliktelser. 
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§ 8 Delegering från fullmäktige 
Styrelsen beslutar i följande grupper av ärenden: 

1. upptagande av lån inom den beloppsram och de riktlinjer som fullmäktige 
fastställt, 

2. på begäran av nämnd omfördela medel som anslagits till nämnden inom den 
budgeterade verksamhetsvolymen och av fullmäktige fastställd beloppsram och 
andra riktlinjer,  

3. utarrendera, hyra ut eller på annat sätt upplåta kommunen tillhörig fast egendom, 
4. köp, försäljning, byte och avtal om fastighetsreglering, allt inom av fullmäktige 

fastställd kostnadsram och andra riktlinjer beträffande belopp och villkor i övrigt, 
5. i mål och ärenden där styrelsen för kommunens talan, med för kommunen 

bindande verkan, träffa överenskommelse om betalning av fordran, anta ackord, 
ingå förlikning och sluta annat avtal, 

6. tillstånd att använda kommunens vapen, 
7. avgivande av yttranden enligt kameraövervakningslagen (2013:460). 

 
Styrelsen beslutar också om yttranden som ankommer på fullmäktige när dessa inte är av 
principiell betydelse eller när tiden inte medger att yttrandet behandlas av fullmäktige. 
Styrelsen ska om möjligt samråda med berörd nämnd vid handläggning av yttrandet. 

§ 9 Personalpolitiken 
Styrelsen ska ha hand om frågor som rör förhållandet mellan kommunen som 
arbetsgivare och dess arbetstagare och har därvid bl.a. att: 

1. med bindande verkan för kommunen genom kollektivavtal reglera frågor rörande 
förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare, 

2. förhandla å kommunens vägnar enligt lagstiftning om förhandlingsrätt utom vad 
gäller 11–14 och 38 §§ lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet inom 
andra nämnders verksamhetsområden, 

3. avgöra frågor om tolkning och tillämpning av lag, avtal och andra bestämmelser 
rörande förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare; 

4. besluta om stridsåtgärd, 
5. lämna uppdrag enligt 6 kap. 3 § lagen (2009:47) om vissa kommunala 

befogenheter. 
 

§ 10 Kommunstyrelsens ordförande 
 
Det åligger kommunstyrelsens ordförande att 

• närmast under kommunstyrelsen ha uppsikt över kommunens hela 
nämndförvaltning och kommunägda bolag, 

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

• främja samverkan mellan kommunstyrelsen och kommunens övriga nämnder,  
• representera kommunstyrelsen vid uppvaktningar hos myndigheter, konferenser 

och sammanträden om inte kommunstyrelsen bestämt annat i ett särskilt fall. 
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Uppföljningsfunktionen 
 

§ 11 Styrelsens uppföljning 
Styrelsen ska 

1. övervaka att av fullmäktiges fastställda kvalitetskrav, mål, riktlinjer och program 
för verksamheten samt ekonomi följs upp i nämnderna, 

2. övervaka att kommunens löpande förvaltning i övrigt sköts lagligt och 
ekonomiskt, 

3. följa hur den interna kontrollen sköts i nämnderna, 
4. två gånger per år rapportera till fullmäktige hur samtliga kommunens 

verksamheter utvecklas mot bakgrund av fastlagda mål och hur den ekonomiska 
ställningen är under budgetåret, 

5. inom ramen för sin uppsiktsplikt övervaka att verksamheter som bedrivs av 
privata utförare kontrolleras och följs upp i enlighet med lag, avtal och av 
fullmäktige fastställda program och direktiv, 

6. före den 1 april varje år lämna fullmäktige en redovisning över de motioner och 
medborgarförslag som kommit in till fullmäktige till och med året innan och som 
inte slutligt handlagts av fullmäktige. 

 

Särskilda uppgifter 
 

§ 12 Processbehörighet 
Styrelsen får själv eller genom ombud föra kommunens talan i alla mål och ärenden, om 
inte någon annan ska göra det på grund av lag eller annan författning eller beslut av 
fullmäktige. Detta gäller också mål där någon har begärt laglighetsprövning av 
fullmäktiges beslut, om inte fullmäktige beslutar att själv föra talan i målet. 
 

§ 13 Krisledning och höjd beredskap 
Styrelsen ansvarar för kommunens uppgifter enligt lagen (2006:544) om kommuners 
åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap samt lagen 
(1992:1403) om totalförsvar och höjd beredskap (kris ledningsnämnd). 
Krisledningsnämndens verksamhet regleras i särskilt reglemente.  
 
Styrelsen kan utse en ledamot till hemvärnsråd enligt hemvärnsförordningen (1997:146). 
 

§ 14 Arbetslöshetsnämnd 
Styrelsen är arbetslöshetsnämnd enligt lagen (1944:475) om arbetslöshetsnämnd. 
 

§ 15 Råd 
Ansvara för Brottsförebyggande rådet. 
 

§ 16 Arkivmyndighet 
Styrelsen är arkivmyndighet. Närmare föreskrifter om arkivvården finns i av fullmäktige 
antaget arkivreglemente. 
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§ 17 E-arkiv 
Styrelsen är ansvarig för bemanning och leder verksamheten för det gemensamma E-
arkivcentrum Dalarna enligt samverkansavtal med länets kommuner. 
 

§ 18 Anslagstavla och webbplats 
Styrelsen ansvarar för kommunens digitala anslagstavla. Styrelsen samordnar innehållet i 
och ansvarar för kommunens externa och interna webbplats. 
 

§ 19 Författningssamling 
Styrelsen ansvarar för att uppdatera den kommunala författningssamlingen och se till att 
denna hålls tillgänglig i lagstadgad form. 
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För styrelsen och nämnderna gemensamma bestämmelser 
 

§ 20 Uppdrag och verksamhet 
Styrelsen och övriga nämnder ska inom sina respektive verksamhetsområden följa vad 
som anges i lag eller annan författning. De ska följa det fullmäktige – i reglemente, i 
samband med budget eller i annat särskilt beslut – har bestämt att styrelsen/nämnden ska 
fullgöra, samt verka för att fastställda mål uppnås och i övrigt följa givna uppdrag och 
angivna riktlinjer. 
 

§ 21 Organisation inom verksamhetsområdet 
Styrelsen/nämnden ansvarar för att dess organisation är tydlig och ändamålsenlig med 
hänsyn till av fullmäktige fastställda mål och styrning samt lagar och andra författningar 
för verksamheten. 
 

§ 22 Personalansvar 
Kommunstyrelsen är anställningsmyndighet. Kommunstyrelsen har hand om 
personalfrågor inklusive arbetsmiljöfrågor. 

§ 23 Personuppgifter 
Styrelsen/nämnden är personuppgiftsansvarig för de register och andra behandlingar av 
personuppgifter som sker i styrelsens/nämndens verksamhet. 
 
För att undvika jävssituation, ska medarbetare inom miljö- och byggenheten hanteras 
enligt bestämmelser i kommunstyrelsens delegationsordning. 

§ 24 Uppföljning, återredovisning och rapportering till fullmäktige 
Styrelsen/nämnden ska kontinuerligt följa upp sin verksamhet. Styrelsen/nämnden ska 
två gånger per år redovisa till fullmäktige hur de har fullgjort de uppdrag som fullmäktige 
har lämnat till dem 
 

• i reglemente, 
• genom finansbemyndigande. 

 
Styrelsen/nämnden ska vid redovisningen även redogöra för hur uppdrag som delegerats 
till dem har fullgjorts. 
 
Redovisning ska ske enligt riktlinjer som fastställs av fullmäktige. Redovisningen lämnas 
till styrelsen som samordnar de olika nämndernas redovisningar. 
 
Nämnderna ska också fullgöra rapporteringsskyldighet som ålagts dem enligt speciallag. 
 

§ 25 Information och samråd 
22 § Styrelsen, nämnderna och kommunalråd respektive oppositionsråd ska i möjligaste 
mån från nämnd erhålla den information och det underlag de behöver i sin verksamhet. 
Rätten till information och underlag omfattar inte uppgift för vilken sekretess råder. 
 
Nämnderna ska samråda när deras verksamhet och ärenden berör styrelsens eller annan 
nämnds verksamhet. 
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Samråd bör även ske med föreningar och organisationer samt med kommunens bolag när 
dessa är särskilt berörda. Styrelsen/nämnden beslutar om formerna för samrådet. 
 
 

§ 26 Självförvaltningsorgan 
 
Nämnden får uppdra åt ett självförvaltningsorgan att helt eller delvis sköta driften av en 
viss anläggning eller en viss institution. Nämnden får uppdra åt självförvaltningsorganet 
att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden. 
 
Nämnden ska i en arbetsordning fastställa självförvaltningsorganets uppgifter, 
sammansättning, arbetsformer och mandattid. 
 

§ 27 Medborgarförslag 
 
Medborgarförslag, där fullmäktige överlåtit till styrelsen/nämnden att fatta beslut, ska om 
möjligt beredas så att styrelsen/nämnden kan fatta beslut inom ett år från det att förslaget 
väcktes i fullmäktige. 
 
Styrelsen/nämnden ska fortlöpande informera fullmäktige om de beslut som fattats i 
anledning av ett medborgarförslag. 
 
Styrelsen/nämnden ska två gånger per år redovisa de medborgarförslag som inte avgjorts 
inom ett år från det att förslagen väcktes i fullmäktige. Fullmäktige ska informeras om 
anledningen till att ärendena inte har avgjorts och när beslut kan förväntas fattas. 
Redovisningen ska göras på fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och oktober. 
 
När ett medborgarförslag beretts färdigt och beslut ska fattas, bör förslagsställaren 
underrättas. 
 
Styrelsen/nämnden får besluta att den eller de som har väckt ett ärende genom 
medborgarförslag får närvara när nämnden behandlar ärendet, men inte närvara när 
beslut fattas. 
 

Arbetsformer 
 

§ 28 Tidpunkt för sammanträden 
 
Styrelsen/nämnden sammanträder på dag och tid som styrelsen/nämnden bestämmer. 
 
Sammanträde ska hållas också om minst en tredjedel av nämndens ledamöter begär det 
eller om ordföranden anser att det behövs. En begäran om extra sammanträde ska göras 
skriftligen hos ordföranden och innehålla uppgift om det eller de ärenden som önskas bli 
behandlade på det extra sammanträdet. 
 
Ordföranden ska, om möjligt, samråda med vice ordförandena om tiden för extra 
sammanträde. 
 
Om det föreligger särskilda skäl får ordföranden ställa in ett sammanträde eller ändra 
dagen eller tiden för sammanträdet. Om möjligt ska samråd ske med vice ordförandena. 
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Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen eller tiden för 
ett sammanträde ska ändras, ska ordföranden se till att varje ledamot och ersättare snarast 
underrättas om beslutet. 
 

§ 29 Kallelse 
 
Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. När varken 
ordföranden eller en vice ordförande kan kalla till sammanträde ska den som varit 
ledamot i nämnden längst tid göra detta (ålderspresidenten). Om flera ledamöter har lika 
lång tjänstgöringstid ska den till åldern äldste ledamoten vara ålderspresident. 
 
Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet. 
Kallelsen ska tillställas varje ledamot och ersättare samt annan förtroendevald som får 
närvara vid sammanträdet senast 5 dagar före sammanträdesdagen. Kallelse får ske 
elektroniskt om det inte är olämpligt. Ordföranden bestämmer formen för kallelse. I 
undantagsfall får kallelse ske på annat sätt. 
 
Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning 
handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas kallelsen. 
Ordföranden ska i kallelsen ange om utelämnande av handlingar har skett. 
 

§ 30 Offentliga sammanträden 
 
Styrelsen/nämnden får besluta om offentliga sammanträden. 
 

§ 31 Sammanträde på distans 
 
Styrelsen/nämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter 
närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och 
bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra 
varandra på lika villkor. Lokalen ska vara så beskaffad att inte obehöriga kan ta del av 
sammanträdeshandlingar, bild eller ljud. 
 
Ledamot som önskar delta på distans ska senast 5 dagar i förväg anmäla detta till 
styrelsens/nämndens kansli. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans. 
 
Styrelsen/nämnden får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på distans i 
nämnden. 
 

§ 32 Närvarorätt 
 
Kommunalråd och kommunstyrelsens presidium har rätt att närvara vid 
styrelsens/nämndernas sammanträden och delta i överläggningarna. Kommunalråd och 
kommunstyrelsens presidium har dock inte närvarorätt i ärenden som avser 
myndighetsutövning gentemot enskilda personer.  
Nämnd får därutöver, om särskilda skäl föreligger för detta, medge ledamot av styrelsen 
denna rätt. Den förtroendevalde har i den utsträckning nämnden beslutar rätt att få sin 
mening antecknad i protokollet. 
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Vid sammanträde med nämnden/styrelsen eller dess utskott skall, om inte 
nämnden/styrelsen eller utskottet för särskilt fall beslutar annat, kommunchef, 
förvaltningschef och tjänstgörande sekreterare och de ytterligare tjänstemän 
nämnden/styrelsen beslutar om ha rätt att närvara. Kommunchef och förvaltningschef 
har rätt att delta i överläggningarna. 
 
Revisorerna har närvarorätt på styrelsen och nämndernas möten efter samråd med 
ordförande. Revisorerna har dock inte närvarorätt i ärenden som avser 
myndighetsutövning gentemot enskilda personer. 
 
Härutöver får styrelsen/nämnden medge förtroendevald som inte är ledamot eller 
ersättare i nämnden att närvara vid sammanträde med styrelsen/nämnden för att lämna 
upplysningar. Även anställd i kommunen och särskilt sakkunnig kan medges denna rätt. 
Om styrelsen/nämnden beslutar det, får den som kallats delta i överläggningarna. 
 
Nämnden får härutöver bestämma att annan ska ha rätt att närvara vid nämndens 
sammanträden. 
 

§ 33 Sammansättning 
 
Styrelsen/nämnden består av det antal ledamöter och ersättare som fullmäktige beslutat. 
 

§ 34 Ordföranden 
 
Det åligger ordföranden att 

1. leda styrelsens/nämndens arbete och sammanträden, 
2. kalla till sammanträde i enlighet med lag och reglemente, 
3. kalla ersättare, 
4. inför sammanträdena se till att ärendena som ska behandlas i styrelsen/nämnden 

vid behov är beredda, 
5. se till att färdigberedda ärenden snarast behandlas i styrelsen/nämnden, 
6. bevaka att nämndens beslut verkställs. 

 
Härutöver åligger det styrelsens ordförande att under styrelsen 

1. ha uppsikt över kommunens hela nämndförvaltning, 
2. med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för kommunens utveckling och 

ekonomiska intressen samt effektiviteten i verksamheten och ta initiativ i dessa 
frågor, 

3. främja samverkan mellan styrelsen, kommunens övriga nämnder och fullmäktige 
samt 

4. representera styrelsen vid uppvaktningar hos myndigheter, konferenser och 
sammanträden om inte styrelsen bestämt annat i ett särskilt fall. 

 

§ 35 Presidium 
 
Styrelsens/nämndernas presidium ska bestå av ordförande, förste vice ordförande och 
andre vice ordförande, om inte kommunfullmäktige beslutar annat. 
 
Viceordförandena ska biträda ordföranden i uppgiften att planera och leda sammanträdet 
i den mån ordföranden anser att det behövs. 
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§ 36 Ersättare för ordföranden och vice ordföranden 
 
Om varken ordföranden eller annan i presidiet kan delta i ett helt sammanträde eller en 
del av ett sammanträde, får nämnden utse en annan ledamot som ersättare för dessa. Tills 
valet förrättats, fullgörs ordförandens uppgifter av den som varit ledamot i 
styrelsen/nämnden längst tid. Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid full- görs 
ordförandens uppgifter av den äldste av dem. 
 
Motsvarande gäller om ordföranden eller annan i presidiet inte kan fullgöra sitt upp drag 
under en längre tid. Ersättaren ska fullgöra samtliga ordförandens/övriga presidiets 
uppgifter. 
 

§ 37 Kommunalråd 
 
Kommunstyrelsens ordförande skall också vara kommunalråd. 
 

§ 38 Förhinder 
 
En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett 
sammanträde, ska snarast anmäla detta till styrelsens/nämndens sekreterare eller någon 
annan anställd vid aktuellt styrelsekansli. Kansliet ska underrätta den ersättare som står i 
tur om att denne ska tjänstgöra. 
 

§ 39 Ersättares tjänstgöring 
 
Om en ledamot är förhindrad att delta eller att vidare delta i ett sammanträde ska en 
ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. Den ersättare ska kallas in som står i tur att 
tjänstgöra och som inte redan har kallats in. 
 
En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även 
om en ersättare trätt i ledamotens ställe. 
 
Ersättarna ska, om dessa inte väljs proportionellt, tjänstgöra enligt den ordning som 
fullmäktige har bestämt. Om ingen ordning är bestämd, kallas ersättarna i den ordning de 
tagits upp i fullmäktiges protokoll från valet. 
 
Ersättare som inte tjänstgör har rätt att delta i överläggningarna och få sin mening 
antecknad till protokollet. 
  
En ersättare som har börjat tjänstgöra har alltid företräde oberoende av turordningen. 
Om det etablerade majoritetsförhållandet mellan partierna påverkats genom ersättarens 
tjänstgöring får dock en ersättare som inställer sig under pågående sammanträde träda in i 
stället för en ersättare som kommer längre ner i turordningen. 
 

§ 40 Jäv, avbruten tjänstgöring 
 
En ledamot eller en ersättare som avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende får 
tjänstgöra igen sedan ärendet handlagts. 
 
Ledamot som en gång avbrutit tjänstgöringen under ett sammanträde på grund av annat 
hinder än jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har påverkat det etablerade 
majoritetsförhållandet mellan partierna. 
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§ 41 Reservation 
 
Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera 
reservationen ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas till sekreteraren 
före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet. Motsvarande gäller 
vid omedelbar justering. 
 

§ 42 Justering av protokoll 
 
Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot. 
 
Styrelsen/nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. 
Paragrafen ska redovisas skriftligt vid sammanträdet och justeras av ordföranden och en 
ledamot. 
 

§ 43 Kungörelser och tillkännagivanden av föreskrifter m.m. 
 
Styrelsen och nämnderna ansvarar för att beslut och föreskrifter inom det egna 
ansvarsområdet kungörs enligt gällande bestämmelser. 
 
Nämnderna ska underrätta styrelsen så snart en uppdatering av den kommunala 
författningssamlingen bedöms nödvändig. 
 

§ 44 Delgivningsmottagare 
 
Delgivning med styrelsen/nämnden sker med ordföranden, (kommunchef), 
förvaltningschefen eller annan anställd som styrelsen/nämnden beslutar. 
 

§ 45 Undertecknande av handlingar 
 
Skrivelser, avtal och andra handlingar från styrelsen/nämnden ska på 
styrelsens/nämndens vägnar undertecknas av ordföranden och kontrasigneras av 
sekreteraren. Vid förfall för ordföranden inträder vice ordföranden och vid förfall för 
denne den ledamot som styrelsen utser. 
 
Styrelsen/nämnden får även uppdra åt förtroendevald eller tjänsteman att enligt av 
styrelsen/nämnden lämnade direktiv underteckna handlingar på styrelsens/nämndernas 
vägnar. 
 
Beslut som fattas med stöd av delegation samt skrivelser, avtal och andra handlingar som 
upprättas med anledning därav undertecknas av den som fattat beslutet och, i 
förekommande fall, kontrasigneras av den som utses därtill. 
 

§ 46 Utskott 
 
Inom styrelsen ska finnas ett arbetsutskott, ett personalutskott och ett fritidsutskott. 
Arbetsutskottet ska bestå av 5 ledamöter och 5 ersättare. Personalutskottet ska bestå av 3  
ledamöter och 3  ersättare. Fritidsutskottet ska bestå av 3 ledamöter och 3 ersättare. 
Styrelsen/nämnden får därutöver inrätta ytterligare utskott. 
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Inom ett utskott väljer styrelsen/nämnden för den tid styrelsen/nämnden beslutar bland 
utskottets ledamöter en ordförande och en vice ordförande. 
 
Om ordföranden i utskottet på grund av sjukdom eller av annat skäl är förhindrad att 
fullgöra sitt uppdrag för längre tid får styrelsen/nämnden utse en annan ledamot i 
utskottet att som ersättare för ordföranden fullgöra dennes uppgifter. 
 
Ersättare ska närvara vid utskottets sammanträden endast om ledamot är förhindrad att 
tjänstgöra. Ersättare ska inkallas till tjänstgöring i den av styrelsen/nämnden vid valet 
bestämda ordningen. 
 
Avgår en ledamot eller en ersättare i utskottet, som inte utsetts vid proportionellt val, ska 
fyllnadsval snarast förrättas. 
 
Utskottet sammanträder på dag och tid som varje utskott bestämmer. Sammanträden ska 
också hållas när ordföranden anser att det behövs eller när minst 2 ledamöter begär det. 
Utskottet får handlägga ärenden bara när mer än hälften av ledamöterna är närvarande. 
 
De ärenden som ska avgöras av styrelsen/nämnden i dess helhet bör beredas av utskottet 
om beredning behövs. Ordföranden bestämmer föredragningslistan till utskottet. 
När ärendet beretts ska utskottet lägga fram förslag till beslut. 
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Barn- och utbildningsnämndens reglemente 
Utöver det gemensamma regelmentet för kommunens nämnder gäller detta reglemente 
för barn- och utbildningsnämnden. 

Barn- och utbildningsnämndens ansvar  

§ 1 Barn- och utbildning 
Nämnden fullgör kommunens uppgifter inom det offentliga skolväsendet, allmänna 
skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet förskoleverksamheten, 
skolbarnsomsorgen och vuxenutbildningen. Undantag är ansvaret för 
skolskjutsverksamheten.  

Nämndens uppgifter omfattar följande: 

§ 2 Förskola och skola Verksamhetens omfattning 
Verksamheten omfattar Förskola, Annan pedagogisk verksamhet Fritidshem, 
Förskoleklass, , Grundskola, Grundsärskola, Gymnasieskola, Kommunal 
vuxenutbildning, Gymnasiesärskola och Särskild utbildning för vuxna, Utbildning i 
svenska för invandrare 

§ 3 Kulturskola 

Kulturskolan ansvarar för undervisning i musikämnet i grundskolan samt samordnar 
estetiska lärprocesser inom musik-, dans- och dramaprofil i skolan. Kulturskolan ger barn 
och ungdomar möjlighet att på sin fritid utöva och framträda med musik, teater, bild och 
dans. 

§4 Ungdomsverksamhet 

§ 5 Kommunernas aktivitetsansvar för ungdomar 
Ansvar för att löpande under året hålla sig informerad om hur de ungdomar i kommunen 
är sysselsatta som har fullgjort sin skolplikt men inte har fyllt 20 år och inte genomför 
eller har fullföljt utbildning på nationella program i gymnasieskola eller gymnasiesärskola 
eller motsvarande utbildning (aktivitetsansvar). 
Hemkommunen har inom ramen för ansvaret uppgiften att erbjuda de ungdomar som 
berörs lämpliga individuella åtgärder. Åtgärderna ska i första hand syfta till att motivera 
den enskilde att påbörja eller återuppta en utbildning. Kommunen ska dokumentera sina 
insatser på lämpligt sätt. 
Kommunen ska föra ett register över de ungdomar som omfattas av ansvaret enligt första 
stycket. 
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Kulturnämndens reglemente 
 
Utöver det gemensamma reglementet för kommunens nämnder gäller detta reglemente 
för kulturnämnden. 

Kulturnämndens ansvar 
Kulturnämnden har det samlade ansvaret för drift och förvaltning av Säters kommuns 
biblioteks- och kulturverksamhet enligt bibliotekslagen, kulturmiljölagen och kommunens 
kulturpolitiska mål. 

Kulturnämndens allmänna uppgifter 
Kulturnämnden ska genom samverkan med kommunens nämnder och förvaltningar, med 
kulturföreningar och enskilda, samt den regionala nivån, arbeta för att stärka Säters 
kommun som attraktiv boendekommun genom kulturen. 
 

§ 1 Bibliotek 
att leda, samordna och utveckla kommunens biblioteks- och informationsverksamhet 
som består av ett huvudbibliotek i Säter och två filialer i Gustafs och i Stora Skedvi. 
 

§ 2 Allmän kultur 
att ansvara för den kommunala kulturverksamheten innefattande såväl verksamhet i egen 
regi som stöd till annan kulturell verksamhet i kommunen och att främja kulturlivet i 
kommunen vad gäller såväl etablerade och traditionella kulturyttringar, som nya uttrycks- 
och verksamhetsformer. 
 

§ 3 Stöd till föreningar med särskilt avtal 
att ansvara för kommunens avtal med Åsgårdarna, Säters Folkets hus och Säters TV- och 
biografmuseum samt att nämnden ska bidra till deras utveckling. Nämnden ska också 
fördela driftbidrag till respektive förening, Hembygdsföreningen i Säter, Säters Folkets 
hus och parker, samt Föreningen Biljettkassan. 
 

§ 4 Kulturarv och kulturmiljö 
Ansvara för kommunens arbete med kulturarv och kulturmiljö enligt kulturmiljölagen. 
Kulturnämnden är rådgivande vid utformning av skyltar, offentliga platser, bostads- och 
andra bebyggelseområde. 
 

§ Lokalhistoria och kulturmiljö 
Stödja lokala traditioner, lokalhistorisk forskning och hembygdsvårdande verksamhet. 
Ansvara för bevarandet och utvecklandet av kulturmiljön i Säters kommun. Delta i 
kommunens arbete med översiktsplanen som berör kulturmiljövård. Samordning ska ske 
med samhällsbyggnadsnämnden. 
 

§ 4 Kulturpris och ungdomskulturstipendium 
utser Säters kulturpristagare och ungdomskulturstipendiat enligt reglemente. 
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§ 5 Anslag och bidrag till studieförbund och föreningar 
att fördela anslag till studieförbund med verksamhet i Säters kommun, utifrån av 
kommunfullmäktige fastställda regler. Nämnden handlägger och beslutar om bidrag från 
organisationer, grupper/föreningar samt enskilda som inkommer till kulturnämnden. 
 
Stödja och vid behov samordna kulturella evenemang då kommunen beviljat bidrag. 
 

§ 6 Konstinköp/konstnärlig utsmyckning 
Ansvarar för kommunens konstinnehav och för gestaltningen av offentliga miljöer enligt 
0,5% -regeln och dess riktlinjer. Ett utskott bestående av tre ledamöter och tre ersättare 
beslutar i konstärenden. 
 

• att ansvara för kommunens konstinköp. Ett utskott bestående av tre ledamöter 
och tre ersättare hanterar konstinköpet. 

• att ansvara för konstnärlig gestaltning av offentliga miljöer enligt 0,5%-regeln och 
dess riktlinjer. 

• att vara rådgivande vid utformning av skyltar, offentliga platser, bostads- och 
andra bebyggelseområden. 
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Miljö-och byggnämndens reglemente 
 
Utöver det som föreskrivs om nämnd i kommunallagen och det gemensamma 
regelmentet för kommunens nämnder gäller bestämmelserna i detta reglemente.  
 
1 § Nämndens verksamhetsområde  
 
Miljö- och byggnämnden är kommunens organ för sådana uppgifter inom miljö- 
och hälsoskyddsområdet, livsmedelstillsyn samt byggnadsverksamheten som 
ankommer på kommunen.  
 
Nämnden fullgör kommunens myndighetsutövande enligt vad som i särskild 
lagstiftning 
anges för: 

• byggnadsnämnd eller motsvarande 
• miljö- och hälsoskyddsnämnd eller motsvarande 

 
Nämnden beslutar i ärenden som utgör myndighetsutövning avseende 

• enskild 
• juridisk person 
• kommunal verksamhet  

 
2 § Nämnden åligger särskilt 
 
− att svara för prövning och tillsyn enligt miljöbalken, plan och bygglagen, plan- 

och byggförordningen, lagen om tekniska egenskaper på byggnadsverk, lagen 
om färdigställandeskydd, lagen om energideklaration, tobakslagen, lagen med 
särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning, livsmedelslagen, 
strålskyddslagen, smittskyddslagen, lagen om sprängämnesprekursorer samt 
föreskrifter meddelade med stöd av dessa lagar 
 

− att svara för prövning av ansökningar om tillstånd, dispens eller undantag från 
vad som annars gäller enligt Miljöbalken.( i fråga om transport, återvinning, 
eller bortskaffande av avfall och för tillsyn vad gäller avfallshantering, 
producentansvar, nedskräpning och dumpning av avfall) 
 

− att svara för prövning och tillsyn inom naturvården 
 

− att ansvara för kalkning av försurade sjöar i kommunen 
 

− att medverka i planering där miljö- och hälsoskyddsfrågor eller andra frågor 
inom nämndens ansvarsområde berörs 
 

− att utarbeta de förslag till åtgärdsprogram och åtgärdsplaner som kan krävas 
av kommunen och svara för provtagning som ålagts kommunen med 
anledning av miljökvalitetsnormer 
 

− att utarbeta förslag till tariffer, taxor, avgifter och andra leveransvillkor inom 
verksamhetsområde 
 

− att vara remissorgan i frågor som rör nämndens verksamhetsområde liksom 
med uppmärksamhet följa utvecklingen inom området samt hos 
kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och andra kommunala nämnder - eller 
hos andra myndigheter - göra de framställningar nämnden finner påkallade 
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− att i övrigt fullgöra de uppdrag som kommunfullmäktige överlämnar till 
nämnden. 

 
3 § Närvarorätt 
 
Förvaltningschef för samhällsbyggnadsförvaltningen har närvarorätt vid 
presidiemöten, beredningar, utskottssammanträden och på nämndens 
sammanträden, förutom i de fall ärenden skall beslutas av nämnden som avser 
tillstånd, lov eller tillsyn av verksamheter där förvaltningen på något sätt är 
ansvarig för drift eller produktion. 
 
4 § Ekonomisk förvaltning 
 
Nämnden ansvarar för den ekonomiska förvaltningen av de medel, som i 
kommunfullmäktiges årsbudget ställs till nämndens förfogande. Vid delegation av 
fullmäktiges anvisade budgetram skall nämnden inte delegera budgetansvar till 
förvaltningschef för att säkerställa att jäv inte uppstår. 
 
5 § Övriga uppgifter 
 
I nämndens uppgifter ingår vidare bl.a. inom nämndens verksamhetsområde, 
− informationsverksamheten 
− registeransvaret för de personregister som nämnden för i sin verksamhet och 

förfogar över. 
 
6 § Talerätt 
 
Nämnden får själv eller genom ombud föra talan i alla mål och ärenden som rör 
nämndens verksamhetsområde och som inte samtidigt berör annan nämnd. 
 
7 § Delegering från kommunfullmäktige 
 
Nämnden skall besluta i följande grupper av ärenden 

− i sådana mål och ärenden, där det ankommer på nämnden att föra talan på 
nämndens vägnar, träffa överenskommelse om att betala fordran, anta 
ackord, ingå förlikning och sluta annat avtal. 

 
− Ärenden enligt 16 kap. 4 § miljöbalken (1998:808) 

 
8 § Ansvar och rapporteringsskyldighet 
 
Nämnden skall se till, att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer 
som kommunfullmäktige har bestämt, de föreskrifter som kan finnas i lag eller 
förordning, samt bestämmelser i detta reglemente. 
 
Nämnden skall regelmässigt till kommunfullmäktige rapportera hur verksamheten 
utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret. 
 
Nämnden ska fortlöpande informera fullmäktige om de beslut som fattats i 
anledning av medborgarförslag. 
 
§ 9 Nämndens arbetsformer 
 
Närmare bestämmelser om nämndens arbetsformer regleras i 
delegationsordningen. 
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Samhällsbyggnadsnämndens reglemente 
Utöver det som föreskrivs om nämnd i kommunallagen och det gemensamma 
regelmentet för kommunens nämnder gäller bestämmelserna i detta reglemente. 
 
1 § Nämndens verksamhetsområde  
 
Samhällsbyggnadsnämnden är kommunens organ för fysisk planering och 
exploatering, gatu- och park. Nämnden ansvarar vidare för naturvårdsfrågor som 
inte handläggs av nämnd med specialreglerade uppgifter. 
Samhällsbyggnadsnämnden är kommunens trafiknämnd enligt ”Lag om nämnder 
för vissa trafikfrågor (SFS 1978:234)”, trafik-planeringsfrågor samt kommunens 
trafiksäkerhetsarbete. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden bevakar, driver, förvaltar och underhåller det 
allmänna intresset enligt fastighetsbildnings-, anläggnings- och 
ledningsrättslagarna. Säkerställer god kommunal fastighetsförvaltning och 
tillhandahålla ändamålsenliga verksamhetslokaler och god service i samverkan 
med nyttjaren. 
 
Nämnden skall: beakta den allmänna utvecklingen inom fritidssektorn och ta erforderliga 
initiativ för att bereda kommuninvånarna ett tillfredsställande utbud av förening och 
fritidsverksamhet. 
 
2 § Nämnden åligger särskilt 
 
Allmänt 
− att svara för kommunens fysiska planering av mark och vatten samt 

exploatering av nya detaljplaneområden 
− att svara för projektering, anläggning, drift- och underhåll av gator, vägar, 

gång- och cykelvägar (GC), broar, kollektivtrafikanläggningar och andra 
allmänna platser samt skogar, parker och motionsspår  

− initiera och bereda ärenden om inrättande av skyddsområden enligt 7 
kap miljöbalken som är påkallade, i den mån inte uppgiften lagts på 
annan nämnd, och svara för förvaltningen av sådana områden 

− att utarbeta förslag till tariffer, taxor, avgifter och andra leveransvillkor 
− att vara kommunens huvudman för statligt finansierade projekt för 

förorenade områden 
− att vara remissorgan i frågor som rör nämndens verksamhetsområde 

liksom med uppmärksamhet följa utvecklingen inom området samt hos 
kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och andra kommunala nämnder 
- eller hos andra myndigheter - göra de framställningar nämnden finner 
påkallade 

− att i övrigt fullgöra de uppdrag som kommunfullmäktige överlämnar till 
nämnden. 

− förvalta kommunens råmark med däri bedriven jakt och fiske 
− stödja vid behov kultur- och fritidsevenemang då kommunen beviljat 

bidrag. 
 

 
Trafik 
−  att svara för planeringen av s k samhällsbetalda resor 
− att svara för lokala trafikföreskrifter enligt gällande trafiklagstiftning 
−  att svara för trafiksäkerheten inom kommunens väghållningsområde 

och samordna trafiksäkerhetsarbetet inom hela kommunen 
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− att handlägga ärenden rörande skolskjutsar  (?? kolla med Spjut kommer 
det att försvinna iom ny nämnd) 

 
Gata och park 
− att svara för gaturenhållning och för renhållning utomhus där 

allmänheten får färdas fritt enligt lagen med särskilda bestämmelser om 
gaturenhållning och skyltning 

− att handlägga frågor om undantag från skyldighet att svara för 
gångbanerenhållning som kan ha ålagts fastighetsinnehavare 

− att besluta om frågor angående namn på gator och kvarter efter remiss 
till kulturnämnden 

 
Fastighet och anläggningar fritid och förening 

− att svara för kommunens fastighetsbildnings- och mätningsverksamhet 
samt kommunens gemensamma kartverk 

− att svara för kommunens tomtkö, 
− att utarrendera, uthyra eller annars upplåta fastighet och tomträtt som 

tillhör kommunen inom av kommunfullmäktige fastställd kostnadsram 
och andra riktlinjer beträffande belopp och villkor i övrigt. 

− att köpa, sälja, byta, fastighetsreglera eller lösa in fastighet eller 
fastighetsdel med stöd av plan- och bygglagen (PBL) 

− upprätta hyresavtal för kommunens verksamheter med en sammanlagd hyrestid 
om högst fem år.   

− att svara för förvaltning av kommunens exploateringsmark 
− att företräda kommunen vid fastighetsbildning, fastighetsbestämning 

och dylikt 
− ansvara för lotteritillstånd enligt Lotterilagen (1994:1000). 
− ansvara för föreningsbidrag och övriga former av stöd till föreningar 
− förvalta kommunens idrotts- och friluftsanläggningar 

 
Lokalservice och kostservice 
− att tillgodose behovet av kost gentemot Socialnämnden och Barn- och 

utbildningsnämnden. 
− att tillgodose behovet av lokalservice (städtjänster) gentemot andra 

nämnder. 
 
VA och Renhållning 
− Svara för kommunens lagstadgade skyldigheter gällande hushållens 

avfallsfrågor. 
 
Miljöstrategiska frågor 
Ska arbeta med interna och externa miljö- och energistrategiska frågor med utgångspunkt 
i nationella, regionala och lokala miljömål. 
 
Ansvarar för energirådgivning mot allmänheten, organisationer och föreningar samt 
mindre och medelstora företag. 
 
Energi- och klimatrådgivningen ska förmedla lokalt och regionalt anpassad kunskap om 
energieffektivisering, energianvändning och klimatpåverkan samt om förutsättningar att 
förändra energianvändningen i lokaler och bostäder. 
 
Råd 
Ansvarar för Tillgänglighetsrådet. 
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23 (28) 

3 § Ekonomisk förvaltning 
Nämnden ansvarar för den ekonomiska förvaltningen av de medel, som i 
kommunfullmäktiges årsbudget ställs till nämndens förfogande. Vid delegation av 
fullmäktiges anvisade budgetram skall nämnden delegera budgetansvaret. 
 
4 § Övriga uppgifter 
I nämndens uppgifter ingår vidare bl.a. inom nämndens verksamhetsområde, 
− informationsverksamheten 
− anpassning, utveckling och effektivisering av verksamheten 
− registeransvaret för de personregister som nämnden för i sin verksamhet 

och förfogar över. 
 
5 § Talerätt 
Nämnden får själv eller genom ombud föra talan i alla mål och ärenden som 
rör nämndens verksamhetsområde och som inte samtidigt berör annan 
nämnd. 
 
6 § Delegering från kommunfullmäktige 
 
Nämnden ska besluta i följande grupper av ärenden 
 

− förvärv av fastighet eller fastighetsdel för exploateringsändamål i hela 
kommunen till ett belopp om högst 500 000 kr per ärende. 

 
− försäljning av obebyggd mark i hela kommunen enligt av 

kommunfullmäktige fastställda riktlinjer beträffande pris och 
villkor i övrigt 

 
− i sådana mål och ärenden, där det ankommer på nämnden att föra talan 

på nämndens vägnar, träffa överenskommelse om att betala fordran, anta 
ackord, ingå förlikning och sluta annat avtal. 

 
− ärenden enligt lagen (2006:378) om lägenhetsregister 

 
− Ärenden enligt 5 kap. 27 § plan- och bygglagen (2010:900) gällande 

antagande av detaljplan som inte är av stor vikt eller har principiell 
betydelse 
 

− Arbetsordning avseende detaljplaneprocessen enligt nedan 
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25 (28) 

 
7 § Ansvar och rapporteringsskyldighet 
Nämnden ska se till, att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och 
riktlinjer som kommunfullmäktige har bestämt, de föreskrifter som kan finnas 
i lag eller förordning, samt bestämmelser i detta reglemente. 
 
Nämnden ska regelmässigt till kommunfullmäktige rapportera hur 
verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under 
budgetåret. 
 
Nämnden ska fortlöpande informera fullmäktige om de beslut som fattats i 
anledning av medborgarförslag. 
 
 

192



 

 Diarienummer   Huvudreglemente  
      
      
      

  

26 (28) 

 

Socialnämndens reglemente 
Utöver det gemensamma reglementet för kommunens nämnder gäller detta reglemente 
för socialnämnden. 

Socialnämndens ansvar  

§ 1 Vård och omsorg 
Socialnämnden ansvarar för att kommunens invånare får vård och omsorg i enlighet med 
gällande lagstiftning. Nämnden har ett särskilt ansvar för att stödja utsatta individer och 
familjer som har behov av kompletterande samhällsinsatser. 

§ 2 Kommunal hälso- och sjukvård samt hemsjukvård 
Socialnämnden ansvarar för att erbjuda en god hälso- och sjukvård åt dem som efter 
beslut av kommunen bor på särskilt boende, i en gruppbostad eller motsvarande samt till 
den som vistas på dagverksamhet.  

Socialnämnden ansvarar vidare för att erbjuda en god hälso- och sjukvård i hemmet till 
dem som vistas i kommunen (hemsjukvård). 

Socialnämnden ansvarar även för att erbjuda rehabilitering och hjälpmedel för personer 
med funktionsnedsättning. 

§ 3 Integrationen 
Socialnämnden ansvarar i enlighet med tecknade avtal med Migrationsverket för 
mottagande och boende för asylsökande och flyktingar. Socialnämnden ansvarar i 
samverkan med andra aktörer för integrationen i samhället. 

Arbetsutskott 

§ 4 Socialnämndens arbetsutskott 
Inom socialnämnden ska det finnas ett arbetsutskott. Arbetsutskottet består av 3 
ledamöter och 3 ersättare.  
Socialnämndens ordförande är tillika ordförande i arbetsutskottet.  

§ 5 Ärenden till arbetsutskottet 
Arbetsutskottet ska besluta i individ-ärenden som socialnämnden har delegerat till 
utskottet. 

§ 6 Övriga bestämmelser om utskott 
I övrigt gäller samma bestämmelser för socialnämndens utskott som anges i 
huvudreglementet under rubriken ”Utskott”. 
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Tillgänglighetsrådets reglemente  

§ 1 Kommunala handikapprådet Tillgänglighetsrådet 
Tillgänglighetsrådet är ett organ för samråd och ömsesidig information mellan 
kommunen och företrädare för de föreningar & riksförbund för olika 
funktionsnedsättningar  inom kommunen. 
 

§ 2 Syfte 
Rådet ska arbeta för att ta initiativ och arbeta aktivt för förändringar i den 
kommunala verksamheten och ge förslag till åtgärder som ökar tillgängligheten. 
 
Genom rådet ges kommunen möjlighet att samråda med de företrädare för de 
föreningar & riksförbund för olika funktionsnedsättningar i ett tidigt skede av 
beredningsprocessen samt få deras synpunkter i ärenden som berör.. 
 

§ 3 Rådets sammansättning 
Rådet skall vara sammansatt av representanter för kommunala nämnder och 
styrelser vars verksamhet berör de med funktionsnedsättningar samt 
representanter föreningar & riksförbund för olika funktionsnedsättningar  
följande; 
 

• En representant jämte ersättare för vardera kommunstyrelsen, 
socialnämnden, kulturnämnden, samhällsbyggnadsnämnden, barn- och 
utbildningsnämnden och miljö- och byggnämnden. 

 
• Landstinget, arbetsförmedlingen och försäkringskassan kan dessutom vara 

representerade i Tillgänglighetsrådet med en representant jämte ersättare. 
 

• De föreningar & riksförbund för olika funktionsnedsättningar som är 
representerade i kommunen med betalande medlemmar har rätt till 
representation i rådet med en ordinarie ledamot och en ersättare. 
Därutöver har Förbundet för ett samhälla utan rörelsehinder  (DHR) rätt 
till en ledamot med ersättare. 

 
 

§ 4 Organisation och arbetsformer 
Kommunstyrelsen utser ordförande i rådet. Rådet utser inom sig en vice 
ordförande. 
 
Tillgänglighetsrådet är organisatoriskt knutet till samhällsbyggnadsnämnden. 
Samhällsbyggnadsförvaltningen svarar för sekreterare till rådet. 
 
Rådet sammanträder minst fyra gånger per år. Ett av sammanträdena bör hållas i 
anslutning till kommunens budgetbehandling. De ordinarie sammanträdena 
fastställs vid årets början. 
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Rådets ställningstagande skall redovisas i protokoll efter varje sammanträde. 
Protokollet justeras av ordförande och en ledamot. Protokollet skall delges rådets 
ledamöter och deras ersättare, kommunstyrelsen, övriga kommunala nämnder och 
styrelser inom kommunen verksamma handikapporganisationer samt 
Länshandikapprådet. 
 
Skriftlig kallelse till sammanträde och en förteckning över de ärenden som skall 
behandlas samt handlingar och beslutsunderlag skall delges rådets ledamöter 
senast två veckor före sammanträdet. Ordföranden har ansvar för att så sker. 
 

§ 5 Ekonomi 
Till kommunens representanter utgår arvode, traktaments- och reseersättningar 
enligt av kommunfullmäktige fastställda regler för ersättning till förtroendevalda. 
Respektive nämnd ansvarar ekonomiskt för sina deltagare.  Till föreningar & 
riksförbund för olika funktionsnedsättningars representanter utgår ersättning för 
resa till och från sammanträdet enligt kommunens regler. 
 

§ 6 Ändring av reglemente 
Ändring av detta reglemente kan aktualiseras av Tillgänglighetsrådet, 
samhällsbyggnadsnämnd eller kommunstyrelsen.. 
 

§ 7 Fastställande 
Reglementet för Tillgänglighetsrådet skall fastställas av kommunfullmäktige. 

195



SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Blad 

Miljö- och byggnämnden 2018-09-26 9  
   
 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Mbn § 115  Dnr: SBN2018/0919 
 
 
Remiss revidering av reglemente
 
Beslut 
Miljö- och byggnämnden beslutar sända över yttrandet till Kommunstyrelsen 
 
Bakgrund och ärendebeskrivning 
I samband med att beslut fattades i Kommunfullmäktige om att inrätta ett utskott under 
kommunstyrelsen för fritidsfrågor finns behov att fastställa nya reglementen för Kommun-
styrelsen och Samhällsbyggnadsnämnden. I samband med den förändringen görs även en 
översyn av samtliga nämnders reglementen 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2018-08-28 Au§140: 
1. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att be-
sluta fastställa nya reglementen för kommunstyrelsen.  
2. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar skicka reglementen på remiss för synpunkter och över-
syn till övriga nämnder.  
3. KsAu föreslår att det under § 46 ska anges att fritidsutskottet ska bestå av 3 ledamöter och 3 
ersättare.  
4. Kommundirektören får i uppdrag att ta fram en rutin för kommunicering av kommunstyrelsens 
beslut.  
 
Yttrande 
§ 38 - Inkallelse av ersättare vid förhinder 
I § 38 anges att en ledamot som är förhindrad att delta på ett sammanträde ska med-
dela nämndsekreteraren/aktuellt kansli som sedan kontaktar den ersättare som istället 
ska tjänstgöra. 
 
Miljö- och byggnämnden föreslår att de förtroendevalda själva ska kalla in sin ersät-
tare till sammanträden vid frånvaro. Nämndsekreterarna i Säters kommun har även 
andra uppdrag och är inte alltid är tillgängliga eller på sin arbetsplats under kontors-
tid, vilket gör nuvarande rutin sårbar. Om den förhindrade istället själv kallar sin er-
sättare kan politiska ställningstaganden i sakfråga diskuteras och dessutom kan den 
förhindrade kalla sin ersättare vid andra tider än under kontorstid. Att demokratin 
fungerar och att oönskade partiväxlingar inte sker bör ligga i de förtroendevaldas in-
tresse och borde inte hanteras av någon utanför den politiska spelplanen.  
 
Förslag till ny lydelse för inkallelse av ersättare: 
”En ledamot som är hindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett samman-
träde kallar själv sin ersättare. Ledamoten med förhinder meddelar snarast nämndsek-
reteraren som via upprop vid sammanträde kan meddela förändringen i tjänstgö-
ringen.” 
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SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Blad 

Samhällsbyggnadsnämnden 2018-10-03 20  
   
 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Sbn § 123  Dnr: SBN2018/0919 
 
 
Remiss revidering av kommunens reglemente

 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar överlämnar yttrandet till Kommunstyrelsen. 
 

Bakgrund och ärendebeskrivning 
I samband med att beslut fattades i Kommunfullmäktige om att inrätta ett utskott 
under kommunstyrelsen för fritidsfrågor finns behov att fastställa nya reglementen 
för Kommunstyrelsen och Samhällsbyggnadsnämnden. I samband med den föränd-
ringen görs även en översyn av samtliga nämnders reglementen 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2018-08-28 Au§140: 
1. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att be-
sluta fastställa nya reglementen för kommunstyrelsen.  
2. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar skicka reglementen på remiss för synpunkter och över-
syn till övriga nämnder.  
3. KsAu föreslår att det under § 46 ska anges att fritidsutskottet ska bestå av 3 ledamöter och 3 
ersättare.  
4. Kommundirektören får i uppdrag att ta fram en rutin för kommunicering av kommunstyrelsens 
beslut.  
 
Yttrande 
Samhällsbyggnadsnämnden påtalar vikten av en god dialog, vid införandet av ett fri-
tidsutskott/enhet, för att minimera gränsdragningar samt tydliggöra ansvarsförhållan-
den.  
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SÄTERS KOMMUN 
 
Barn- och utbildningsnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-09-26 
Blad 

6 
 

  

 

  Dnr Bun 2018/0255 

§ 84 
Yttrande över reviderad gemensamt reglemente 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige fastställa ”Gemensamt 
reglemente och reglementen för styrelsen och nämnder i Säters kommun men med föl-
jande förändringar: 

§ 38 ändrar innebörd så att ledamot som inte kan delta vid sammanträde själv kallar sin 
ersättare. 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har översänt ”Gemensamt reglemente och reglemen-
ten för styrelsen och nämnder i Säters kommun” till barn- och utbildningsnämnden 
för yttrande.  

Yttrande 

De föreslagna förändringar som är gjorda i dokumentet påverkar inte bestämmelserna 
eller ansvarsområde för barn- och utbildningsnämnden. Förvaltningen vill ändå inför 
fastställande av dokumentet föreslå följande kompletteringar och förändringar. 

Barn- och utbildningsnämndens reglemente  

Har kompletterats med texten under rubriken Kulturskolan: 

Kulturskolan ansvarar för undervisning i musikämnet i grundskolan samt samordnar estetiska lär-
processer inom musik-, dans- och dramaprofil i skolan. Kulturskolan ger barn och ungdomar möjlig-
het att på sin fritid utöva och framträda med musik, teater, bild och dans. 

Ungdomsverksamheten Ung i Säter samt kommunens aktivitetsansvar för ungdomar våren 2018 
(KAA) har tagits bort som kommer att ligga under kommunstyrelsen.  

Förslag på ändring i det gemensamma reglementet: 

§ 38 - Inkallelse av ersättare vid förhinder 

I § 38 anges att en ledamot som är förhindrad att delta på ett sammanträde ska med-
dela nämndsekreteraren/aktuellt kansli som sedan kontaktar den ersättare som istället 
ska tjänstgöra. 

Nämndsekreteraren föreslår att de förtroendevalda själva ska kalla in sin ersättare till 
sammanträden vid frånvaro. Nämndsekreterarna i Säters kommun har även andra upp-
drag och är inte alltid tillgängliga eller på sin arbetsplats under kontorstid, vilket gör 
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SÄTERS KOMMUN 
 
Barn- och utbildningsnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-09-26 
Blad 

7 
 

  

 

nuvarande rutin sårbar. Om den förhindrade istället själv kallar sin ersättare kan poli-
tiska ställningstaganden i sakfråga diskuteras och dessutom kan den förhindrade 

kalla sin ersättare vid andra tider än under kontorstid. Att demokratin fungerar och att 
oönskade partiväxlingar inte sker bör ligga i de förtroendevaldas intresse och borde 
inte hanteras av någon utanför den politiska spelplanen. 

Förslag till ny lydelse för inkallelse av ersättare: 

”En ledamot som är hindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett sam-
manträde kallar själv sin ersättare. Ledamoten med förhinder meddelar snarast 
nämndsekreteraren som via upprop vid sammanträde kan meddela förändringen 
i tjänstgöringen.” 

Bakgrund 

I samband med att beslut fattades i kommunfullmäktige om att inrätta ett utskott un-
der kommunstyrelsen för fritidsfrågor finns behov att fastställa nya reglementen för 
kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden. I samband med den förändringen 
görs även en översyn av samtliga nämnders reglementen. 

__________ 

Beslutsunderlag 
Remiss från kommunstyrelsens arbetsutskott den 28 augusti 2018, § 140 

Delges 
Kommunstyrelsen 
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Tjänsteutlåtande 

 

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

 

SÄTERS KOMMUN 
 

BARN- OCH 
UTBILDNINGSNÄMNDEN 

Datum Diarienummer 
2018-09-17 BUN 2018/0255 

 

Yttrande över Gemensamt reglemente och reglementen för styrelsen och 
nämnder i Säters kommun 

Förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige fastställa ”Gemensamt reglemente 
och reglementen för styrelsen och nämnder i Säters kommun men med följande förändringar: 

 

§ 38 ändrar innebörd så att ledamot som inte kan delta vid sammanträde själv kallar sin ersättare. 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har översänt ”Gemensamt reglemente och reglementen för 
styrelsen och nämnder i Säters kommun” till barn- och utbildningsnämnden för yttrande.  

Yttrande 
De föreslagna förändringar som är gjorda i dokumentet påverkar inte bestämmelserna eller 
ansvarsområde för barn- och utbildningsnämnden. Förvaltningen vill ändå inför fastställande av 
dokumentet föreslå följande kompletteringar och förändringar. 

Barn- och utbildningsnämndens reglemente  
Har kompletterats med texten under rubriken Kulturskolan: 
Kulturskolan ansvarar för undervisning i musikämnet i grundskolan samt samordnar estetiska lärprocesser inom 
musik-, dans- och dramaprofil i skolan. Kulturskolan ger barn och ungdomar möjlighet att på sin fritid utöva och 
framträda med musik, teater, bild och dans. 

Förslag på ändring i det gemensamma reglementet: 

§ 38 - Inkallelse av ersättare vid förhinder 
I § 38 anges att en ledamot som är förhindrad att delta på ett sammanträde ska meddela 
nämndsekreteraren/aktuellt kansli som sedan kontaktar den ersättare som istället ska tjänstgöra. 

Nämndsekreteraren föreslår att de förtroendevalda själva ska kalla in sin ersättare till 
sammanträden vid frånvaro. Nämndsekreterarna i Säters kommun har även andra uppdrag och 
är inte alltid tillgängliga eller på sin arbetsplats under kontorstid, vilket gör nuvarande rutin 
sårbar. Om den förhindrade istället själv kallar sin ersättare kan politiska ställningstaganden i 
sakfråga diskuteras och dessutom kan den förhindrade kalla sin ersättare vid andra tider än 
under kontorstid. Att demokratin fungerar och att oönskade partiväxlingar inte sker bör ligga i 
de förtroendevaldas intresse och borde inte hanteras av någon utanför den politiska spelplanen. 

Förslag till ny lydelse för inkallelse av ersättare: 
”En ledamot som är hindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde 
kallar själv sin ersättare. Ledamoten med förhinder meddelar snarast nämndsekreteraren 
som via upprop vid sammanträde kan meddela förändringen i tjänstgöringen.” 

Bakgrund 
I samband med att beslut fattades i kommunfullmäktige om att inrätta ett utskott under 
kommunstyrelsen för fritidsfrågor finns behov att fastställa nya reglementen för 
kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden. I samband med den förändringen görs även 
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Tjänsteutlåtande 

 

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

 

SÄTERS KOMMUN 
 

BARN- OCH 
UTBILDNINGSNÄMNDEN 

en översyn av samtliga nämnders reglementen. 
 
Mai Andersson   

Nämndsekreterare   
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 Diarienummer   Bilaga 0  
    Barn- och utbildningsnämn-

dens reglemente 
 

 Dnr: Bun 12-000258     
 Dnr: KAxx/000000   Sida 1 av 1  

 

Barn- och utbildningsnämndens reglemente 
Utöver huvudreglementen för kommunens nämnder gäller detta reglemente för  
barn- och utbildningsnämnden. 

Barn- och utbildningsnämndens ansvar  

§ 1 Barn- och utbildning 

Nämnden fullgör kommunens uppgifter inom det allmänna skolväsendet och annan pedagogisk verksam-
het. Undantag är ansvaret för skolskjutsverksamheten och tillsättande av skolchef. 

§ 2 Verksamhetens omfattning 

Verksamheten omfattar Förskola, Annan pedagogisk verksamhet, Fritidshem, Förskoleklass, Grundskola, 
Grundsärskola, Gymnasieskola, Kommunal vuxenutbildning och Särskild utbildning för vuxna. 

§ 3 Kulturskola 

Kulturskolan ansvarar för undervisning i musikämnet i grundskolan samt samordnar estetiska lärprocesser 
inom musik-, dans- och dramaprofil i skolan.  
Kulturskolan ger barn och ungdomar möjlighet att på sin fritid utöva och framträda med musik, teater, 
bild och dans. 
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SÄTERS KOMMUN 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-10-11 
Blad 

6 
 

Justerande signatur Utdragsbestyrkande 

 

Sn § 127  Diarienummer: SN2018/0135 
 
Yttrande över Gemensamt reglemente och reglementen för styrelsen och 
nämnder i Säters kommun 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige fastställa följande förändringar i ”Gemensamt reg-
lemente och reglementen för styrelsen och nämnder i Säters kommun: 

1. Ansvaret för integrationsverksamheten återförs till kommunstyrelsen.  
2. § 38 ändrar innebörd så att ledamot som inte kan delta vid sammanträde själv kallar sin 

ersättare. 
______ 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har översänt ”Gemensamt reglemente och reglementen för 
styrelsen och nämnder i Säters kommun” till socialnämnden för yttrande.  
 
Yttrande 
De föreslagna förändringar som är gjorda i dokumentet påverkar inte bestämmelserna eller an-
svarsområde för socialnämnden. Förvaltningen vill ändå inför fastställande av dokumentet före-
slå följande förändringar. 
Socialnämndens reglemente - Ansvar för Integrationen (sid 24) 

Integrationsansvaret med mottagande och boende för asylsökande och flyktingar samt samver-
kan med andra aktörer för integrationen i samhället ligger idag under socialnämndens ansvars-
område. Ansvaret flyttades över från kommunstyrelsen när mottagande av ensamkommande 
barn och ungdomar blev aktuellt. Denna verksamhet är i dag avvecklad hos socialnämnden. 

Socialförvaltningen anser att för att få mer dignitet åt integrationsfrågan och få mer fokus på 
vad som bör göras inom området så bör ansvaret återföras till kommunstyrelseförvaltningen. 
Den integration som kommunen har att hantera framöver kommer att handla om mottagande, 
bostäder samt samhällsinformation och är inte frågor som socialnämnden normalt hanterar.  

§ 38 - Inkallelse av ersättare vid förhinder 
I § 38 anges att en ledamot som är förhindrad att delta på ett sammanträde ska meddela 
nämndsekreteraren/aktuellt kansli som sedan kontaktar den ersättare som istället ska tjänst-
göra. 

Socialförvaltningen föreslår att de förtroendevalda själva ska kalla in sin ersättare till samman-
träden vid frånvaro. Nämndsekreterarna i Säters kommun har även andra uppdrag och är inte 
alltid är tillgängliga eller på sin arbetsplats under kontorstid, vilket gör nuvarande rutin sårbar. 
Om den förhindrade istället själv kallar sin ersättare kan politiska ställningstaganden i sakfråga 
diskuteras och dessutom kan den förhindrade kalla sin ersättare vid andra tider än under kon-
torstid. Att demokratin fungerar och att oönskade partiväxlingar inte sker bör ligga i de förtro-
endevaldas intresse och borde inte hanteras av någon utanför den politiska spelplanen. 

Förslag till ny lydelse för inkallelse av ersättare: 
”En ledamot som är hindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett samman-
träde kallar själv sin ersättare. Ledamoten med förhinder meddelar snarast nämndsek-
reteraren som via upprop vid sammanträde kan meddela förändringen i tjänstgö-
ringen.” 

 
Underlag till beslut Delges 
Tjänsteutlåtande 
Reglementen 

Kommunfullmäktige 
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Tjänsteutlåtande 

 

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

SÄTERS KOMMUN 
SOCIALNÄMNDEN 

Datum Diarienummer 
2018-09-05 SN2018/0135 
 

Yttrande över Gemensamt reglemente och reglementen för styrelsen och 
nämnder i Säters kommun 

Förslag till beslut 
Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige fastställa ”Gemensamt reglemente och reglementen för styrelsen och 
nämnder i Säters kommun med följande förändringar: 

1. Ansvaret för integrationsverksamheten återförs till kommunstyrelsen.  
2. § 38 ändrar innebörd så att ledamot som inte kan delta vid sammanträde själv kallar sin ersättare. 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har översänt ”Gemensamt reglemente och reglementen för styrelsen och nämnder i 
Säters kommun” till socialnämnden för yttrande.  

Yttrande 
De föreslagna förändringar som är gjorda i dokumentet påverkar inte bestämmelserna eller ansvarsområde för 
socialnämnden. Förvaltningen vill ändå inför fastställande av dokumentet föreslå följande förändringar. 

Socialnämndens reglemente - Ansvar för Integrationen 
Integrationsansvaret med mottagande och boende för asylsökande och flyktingar samt samverkan med andra 
aktörer för integrationen i samhället ligger idag under socialnämndens ansvarsområde. Ansvaret flyttades över från 
kommunstyrelsen när mottagande av ensamkommande barn och ungdomar blev aktuellt. Denna verksamhet är i 
dag avvecklad hos socialnämnden. 

Socialförvaltningen anser att för att få mer dignitet åt integrationsfrågan och få mer fokus på vad som bör göras 
inom området så bör ansvaret återföras till kommunstyrelseförvaltningen. Den integration som kommunen har att 
hantera framöver kommer att handla om mottagande, bostäder samt samhällsinformation och är inte frågor som 
socialnämnden normalt hanterar.  

§ 38 - Inkallelse av ersättare vid förhinder 
I § 38 anges att en ledamot som är förhindrad att delta på ett sammanträde ska meddela 
nämndsekreteraren/aktuellt kansli som sedan kontaktar den ersättare som istället ska tjänstgöra. 

Socialförvaltningen föreslår att de förtroendevalda själva ska kalla in sin ersättare till sammanträden vid frånvaro. 
Nämndsekreterarna i Säters kommun har även andra uppdrag och är inte alltid är tillgängliga eller på sin arbetsplats 
under kontorstid, vilket gör nuvarande rutin sårbar. Om den förhindrade istället själv kallar sin ersättare kan 
politiska ställningstaganden i sakfråga diskuteras och dessutom kan den förhindrade kalla sin ersättare vid andra 
tider än under kontorstid. Att demokratin fungerar och att oönskade partiväxlingar inte sker bör ligga i de 
förtroendevaldas intresse och borde inte hanteras av någon utanför den politiska spelplanen. 

Förslag till ny lydelse för inkallelse av ersättare: 
”En ledamot som är hindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde kallar själv sin 
ersättare. Ledamoten med förhinder meddelar snarast nämndsekreteraren som via upprop vid 
sammanträde kan meddela förändringen i tjänstgöringen.” 

Bakgrund 
I samband med att beslut fattades i kommunfullmäktige om att inrätta ett utskott under kommunstyrelsen för 
fritidsfrågor finns behov att fastställa nya reglementen för kommunstyrelsen och samhällsbyggnads-nämnden. I 
samband med den förändringen gör man säven en översyn av samtliga nämnders reglementen. 

 

Eva Jondelius Ingalill Frank 
verksamhetschef individ- och familjeomsorgen förvaltningschef 

Marie-Louise Snell, nämndsekreterare 
 

nämndsekreterare  
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SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum   Blad 

Kulturnämnden 2018-11-01 8 

   

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

  
 Kn § 78    Dnr KN2018/0049 

    
 Remiss revidering av reglementen 

 
 Beslut 
 Kulturnämnden godkänner kulturnämndens reviderade reglemente. 

 

Bakgrund och ärendebeskrivning   Dnr KS2018/0275 

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige att besluta fastställa nya reglementen för 
kommunstyrelsen. 

2. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar skicka reglementen på remiss för 
synpunkter och översyn till övriga nämnder. 

3. KsAu föreslår att det under § 46 ska anges att fritidsutskottet ska bestå av 3 
ledamöter och 3 ersättare. 

4. Kommundirektören får i uppdrag att ta fram en rutin för kommunicering av 
kommunstyrelsens beslut. 

 

 I samband med att beslut fattades i Kommunfullmäktige om att inrätta ett utskott 
 under kommunstyrelsen för fritidsfrågor finns behov att fastställa nya reglementen 
 för Kommunstyrelsen och Samhällsbyggnadsnämnden. I samband med den 
 förändringen görs även en översyn av samtliga nämnders reglementen. 

Senaste svar på remissen till kommunstyrelseförvaltningen är den 6 november 2018. 
 

 

 __________   
 

 

 Delges kommunstyrelseförvaltningen
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Kulturnämndens	reglemente	
Utöver det gemensamma reglementet för kommunens nämnder gäller detta reglemente 
För kulturnämnden. 

Kulturnämndens ansvar 
Kulturnämnden har det samlade ansvaret för drift och förvaltning av Säters kommuns 
biblioteks- och kulturverksamhet enligt bibliotekslagen, kulturmiljölagen och kommunens kulturpolitiska 
mål.  

Kulturnämndens allmänna uppgifter 

§ 1 Bibliotek
att leda, samordna och utveckla kommunens biblioteksverksamhet som består av ett huvudbibliotek i Säter 
och två filialer i Gustafs och i Stora Skedvi.

§ 2 Allmän kultur
Ansvara för den kommunala kulturverksamheten innefattande såväl verksamhet i egen
regi som stöd till annan kulturell verksamhet i kommunen.

§ 3 Stöd till föreningar med särskilt avtal
Ansvara för kommunens avtal med Åsgårdarna, Säters Folkets hus och Säters TV- och
biografmuseum. Nämnden ska också fördela driftbidrag till respektive förening, Hembygdsföreningen i 
Säter, Säters Folkets hus och parker, samt Föreningen Biljettkassan.

§ 4 Kulturarv och kulturmiljö
Ansvarar för kommunens arbete med kulturarv och kulturmiljö enligt Kulturmiljölagen. Kulturnämnden 
är rådgivande vid utformning av skyltar, offentliga platser, bostads- och andra bebyggelseområden.

§ 5 Kulturpris och ungdomskulturstipendium
Utser Säters kulturpristagare och ungdomskulturstipendiat enligt reglemente.

§ 6 Anslag och bidrag till studieförbund och föreningar
Ansvarar för att fördela anslag till studieförbund med verksamhet i Säters kommun, utifrån av 
kommunfullmäktige fastställda regler. Nämnden handlägger och beslutar om bidrag från
organisationer, grupper/föreningar samt enskilda som inkommer till kulturnämnden.

§ 7 Konstinnehav och gestaltning av offentliga miljöer
Ansvarar för kommunens konstinnehav och för gestaltningen av offentliga miljöer enligt 0,5%-regeln och 
dess riktlinjer. Ett utskott bestående av tre ledamöter och tre ersättare beslutar i konstärenden. 

2018-11-01 
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SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Blad 

Samhällsbyggnadsnämnden 2018-11-07 14  
   
 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Sbn § 141  Dnr: SBN2018/0916 
 
 
Revidering arbetsordning Samhällsbyggnadsnämnden avseende be-
slut rörande detaljplaner

 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar föreslå Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå 
Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige revidera reglemente i enlighet med 
denna arbetsordning. 
 

Bakgrund och ärendebeskrivning 
I antagen nämndplan har Samhällsbyggnadsnämnden antagit målet  

Planberedskap: God planberedskap för att möta mål om 12 000 invånare. 
 
För att arbeta i enlighet med detta mål har en rad åtgärder vidtagits för att öka vår 
plankapacitet. Exempelvis: 

Upphandlat ramavtal med Sweco 
Förstärkt med ytterligare en planarkitekt 
Översyn mallar och rutiner 
Förslag till ny plantaxa 
Ökad dialog med Länsstyrelsen 
M.m. 

 
Förvaltningen har nu identifierat att vi skulle kunna öka vår förmåga mot externa in-
tressenter genom en tydligare beskrivning över var besluten tas i planprocessen (bilaga 
1) samt genom att kunna minska tiden från förfrågan till beslut avseende planavtal. 
Då planavtal med extern föregås av ett planbesked och ett planavtal följer, av Kom-
munfullmäktige, antagen taxa föreslås detta delegeras till förvaltningschef. Tidsbespa-
ringen bedöms till ca 1-3 månader. 
 
Skillnaden på den föreslagna övergripande delegationen avseende detaljplaneprocessen 
gentemot nuvarande delegation är främst: 

Planavtal beslutas av förvaltningschef (i dagsläget beslutas Planavtal av Kommunsty-
relsen) 
Planbesked för vissa förfarande beslut i Samhällsbyggnadsnämnden (i dagsläget bes-
lutas alla planbesked av Kommunstyrelsen) 

 
Bilaga 
Bilaga 1 Delegation detaljplaneprocessen 
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Tjänsteskrivelse 

 

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

Datum DNR 
2018-09-12 
 

SBN 2018/0916 

Revidering delegationsordning Samhällsbyggnadsnämnden avseende beslut rörande 
detaljplaner 
 
Förslag till Beslut 
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott föreslår Samhällsbyggnadsnämnden besluta 

1. Delegera till förvaltningschef att besluta samt teckna planavtal i enlighet med, av 
Kommunfullmäktige, antagen plantaxa. 

2. Föreslå Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå Kommunstyrelsen godkänna framtagen 
delegation avseende detaljplaneprocessen. 

 

Bakgrund och ärendebeskrivning 
I antagen nämndplan har Samhällsbyggnadsnämnden antagit målet  

 Planberedskap: God planberedskap för att möta mål om 12 000 invånare. 
 
För att arbeta i enlighet med detta mål  har en rad åtgärder vidtagits för att öka vår plankapacitet. 
Exempelvis: 

 Upphandlat ramavtal med Sweco 

 Förstärkt med ytterligare en planarkitekt 

 Översyn mallar och rutiner 

 Förslag till ny plantaxa 

 Ökad dialog med Länsstyrelsen 

 M.m. 
 
Förvaltningen har nu identifierat att vi skulle kunna öka vår förmåga mot externa intressenter genom en 
tydligare beskrivning över var besluten tas i planprocessen (bilaga 1) samt genom att kunna minska tiden 
från förfrågan till beslut avseende planavtal. 
Då planavtal med extern föregås av ett planbesked och ett planavtal följer, av Kommunfullmäktige, 
antagen taxa föreslås detta delegeras till förvaltningschef. Tidsbesparingen bedöms till ca 1-3 månader. 
 
Skillnaden på den föreslagna övergripande delegationen avseende detaljplaneprocessen gentemot 
nuvarande delegation är främst: 

 Planavtal beslutas av förvaltningschef (i dagsläget beslutas Planavtal av Kommunstyrelsen) 

 Planbesked för vissa förfarande beslut i Samhällsbyggnadsnämnden (i dagsläget beslutas alla 
planbesked av Kommunstyrelsen) 

 
 
Bilaga 
Bilaga 1 Delegation detaljplaneprocessen 
 
 
Katarina Kobosko   Andréas Mossberg 

Planarkitekt  Samhällsbyggnadschef 
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Organisation plan/detaljplaner

Förvaltningschef

Samhällsbyggnadsnämnd

Kommunstyrelse

Kommunfullmäktige

Planarkitekt

Ramavtal Sweco

Gis-ingenjör

Delegation att besluta om samråd

Delegation att besluta om granskningSBNau

Delegation att besluta om antagande normalt förfarande

Bereder detaljplanelista till KS

Beslutar antagande utökat förfarande/strategiska planer

Beslutar om 

detaljplanelista/planuppdrag/planbesked/planavtal
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FÖRFARANDE Planbesked / Planuppdrag Samråd Granskning Godkännande till KSau Antagande

Förenklat (ändrings)förfarande SBN Andréas _ _ SBN

Begränsat standardförfarande SBN Andréas _ _ SBN

Standardförfarande* SBN Andréas SBNau _ SBN

Utökat förfarande** KS (delges via beslut till SBN) Andréas SBNau SBN KF

När standard blir utökat ** (efter samråd)*** SBN Andréas SBNau SBN KF

När utökat ** blir standard (efter samråd)*** KS (delges via beslut till SBN) Andréas SBNau* _ SBN

Samordnat förfarande (Sker nästan aldrig). Indv. beslut om process

Planuppdrag som rör trafikstrategiska frågor KS (delges via beslut till SBN) KSau KSau _ KS

Planprogram** KS (delges via beslut till SBN) SBN _ _ KS

Planprogr som rör strategiska frågor KS (delges via beslut till SBN) KSau KSau _ KS

ÖP KS (delges via beslut till SBN) KS (utställning-KS) _ KF

FÖP** KS (delges via beslut till SBN) SBN (utställning-SBN) SBN KF

Planavtal tas fram av SBF, godkäns och undertecknas av Andréas

* Planarkitekt skriver tjänsteskrivelse till KSau och redovisar vad som framkommit från förvaltningarna under samråds- och granskningsskedet.
Kom därför ihåg att planera för detta i tidplanen (extra ledtid pga KSaus mötestider och planarkitektens arbetstid för att skriva tjänsteskrivelsen).

** Planen har två ärendenummer, ett för SBN och ett för KS

*** Det tas inte något nytt planbesked, ursp. planbesked gäller. KSau ska informeras under arbetsgången.
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SÄTERS KOMMUN KALLELSE 
 Sammanträdesdatum Blad 

Kommunstyrelsen 2018-11-27 31  
   
 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Ks §  Dnr KS2018/0374 
 
Riktlinjer – Hot, våld och trakasserier mot förtroendevalda 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att anta Riktlin-
jen – Hot, våld och trakasserier mot förtroendevalda samt tillhörande tre checklistor. 
 
__________ 
 
Förvaltningens ståndpunkt 
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att anta Riktlinjen – Hot, våld och trakasserier 
mot förtroendevalda samt tre checklistor. 
 
Bakgrund och ärendebeskrivning 
Hot och våld mot förtroendevalda är ett allvarligt hot för vårt demokratiska system. 
Hot och våld kan leda till att politiker tvekar inför beslut, blir påverkade i sitt besluts-
fattande, hoppar av sina uppdrag eller väljer att inte engagera sig i vissa politiska frå-
gor. Det kan även försvåra rekryteringen av nya politiker samt påverka hur tillgäng-
liga de förtroendevalda blir gentemot medborgarna. 
 
För att verka förebyggande har Säters kommun tagit fram denna riktlinje samt tre 
checklistor.   Riktlinjerna ska utgöra ett stöd och en vägledning för kommunens för-
troendevalda i syfte att öka tryggheten vid utförande av offentliga förtroendeupp-
drag. Checklistor har utformats för att systematisera säkerhetsarbetet både före, när 
något har hänt och efterarbetet, bilaga 1 - 3. 
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Tjänsteskrivelse 

 

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

Datum Diarienummer 
2018-11-14 Dnr KS2018/0374 
 

Riktlinje – Hot, våld och trakasserier mot förtroendevalda 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår Arbetsutskottet besluta att anta Riktlinjen – Hot, våld och 
trakasserier mot förtroendevalda samt tillhörande tre checklistor. 

Förvaltningens ståndpunkt 
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att anta Riktlinjen – Hot, våld och trakasserier mot 
förtroendevalda samt tre checklistor. 

Bakgrund och ärendebeskrivning 
Hot och våld mot förtroendevalda är ett allvarligt hot för vårt demokratiska system. Hot och våld kan leda 
till att politiker tvekar inför beslut, blir påverkade i sitt beslutsfattande, hoppar av sina uppdrag eller väljer 
att inte engagera sig i vissa politiska frågor. Det kan även försvåra rekryteringen av nya politiker samt 
påverka hur tillgängliga de förtroendevalda blir gentemot medborgarna. 
 
För att verka förebyggande har Säters kommun tagit fram denna riktlinje samt tre checklistor.   

• Riktlinjerna ska utgöra ett stöd och en vägledning för kommunens förtroendevalda i syfte att öka 
tryggheten vid utförande av offentliga förtroendeuppdrag. 

• Checklistor har utformats för att systematisera säkerhetsarbetet både före, när något har hänt och 
efterarbetet, bilaga 1 - 3. 

 

Inger Bernhardsson  Malin Karhu Birgersson 
Handläggare  Förvaltningschef 
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1 
 

Säters Kommun 
 

 

 

 

 

Riktlinje – Hot, våld och trakasserier mot 
förtroendevalda 
 

  
 
 
Antagen i  2018-xx-xx 
Revidering görs under 2021 
Ansvarig för revidering: Personalchef  
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3 
 

Inledning 
 
Den offentliga förvaltningen ska präglas av demokrati, rättssäkerhet och effektivitet. Hot och 
våld riktad mot förtroendevalda samt mot offentliga sammanträden innebär ett allvarligt hot mot 
dessa grundläggande principer och den demokratiska beslutsprocessen riskerar att störas. Detta 
kan leda till att politiker tvekar inför beslut, blir påverkade i sitt beslutsfattande, hoppar av sina 
uppdrag eller väljer att inte engagera sig i vissa politiska frågor. Det kan även försvåra 
rekryteringen av nya politiker samt påverka hur tillgängliga de förtroendevalda blir gentemot 
medborgarna. 
 
För att verka förebyggande har Säters kommun tagit fram denna riktlinje samt tre checklistor.  
Checklistorna är ett viktigt stöd för att kommunen ska kunna agera snabbt och effektivt när 
något händer.  
 
Riktlinjen är också tänkt att uppmärksamma och motverka normalförskjutningen om att de 
förtroendevalda ”ska tåla lite mer”. Störningar, olyckor och ohälsa vid offentliga sammanträden. 
 
Ordföranden i nämnder och styrelser, samt partiernas gruppledare, ansvarar för att denna riktlinje 
blir känd för de förtroendevalda samt att den följs. Det är särskilt viktigt att informera nya 
förtroendevalda. Varje enskild förtroendevald har också ett eget ansvar för att rapportera 
eventuella händelser och hålla sig uppdaterad med dessa riktlinjer. 
 
 
Allmänt 

 
Syfte 
Riktlinjerna ska utgöra ett stöd och en vägledning för kommunens förtroendevalda i syfte att öka 
tryggheten vid utförande av offentliga förtroendeuppdrag. Syftet är att skapa en tydlighet och 
fastställa ett gemensamt förhållningssätt för att på så sätt förebygga och motverka hot, våld och 
trakasserier mot förtroendevalda. 
Checklistor har utformats för att systematisera säkerhetsarbetet både före, när något har hänt och 
efterarbetet, bilaga 1 - 3. 
 
Mål 
Målet med riktlinjen är att den eller de förtroendevalda som drabbas: 

• inte ska påverkas i sitt beslutsfattande, 
• ska kunna utföra sitt uppdrag utan inskränkningar samt 
• ska känna godtagbar trygghet och säkerhet både under sitt uppdrag och i övriga 

sammanhang 
 
 
Förtroendevalda och arbetsmiljölagen 
Arbetsmiljölagen gäller varje verksamhet där arbetstagaren utför ett arbete för arbetsgivarens 
räkning (1kap 2 § 1 st. AML). Förtroendevalda är inte formellt anställda av kommunen och 
därför är inte hot och våld mot dem en arbetsmiljöfråga. 
 
Arbetsmiljölagen och Säters kommuns interna riktlinjer för hot och våld gäller därmed inte för de 
förtroendevalda. Det är istället partierna och de politiska församlingarna som ska ta ansvar för 
sina förtroendevalda.  
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De politiska partiernas och Säters kommuns ansvar 
Det egna partiets organisation har huvudansvaret för säkerhetsfrågor gällande hot, våld och 
trakasserier. 
 
Säters kommun har genom denna riktlinje tagit beslut om det ska finnas rutiner för att kunna 
agera när någon förtroendevald drabbas av hot eller våld.  
 
Säkerhetschef 
Säkerhetschefen ansvarar för att säkerställa att arbetet bedrivs systematiskt och är hållbart över 
tid. Säkerhetschefen kan utse annan tjänsteman att ansvara för frågan. 
 
 
Definitioner 
 
Förtroendevald 
Med förtroendevald i denna riktlinje avses person som, vid tidpunkten för händelsen, har ett 
politiskt uppdrag för sitt parti i Säters kommuns fullmäktige, nämnder eller styrelser. Vidare 
måste den inträffade incidenten ha skett i eller p.g.a. uppdraget i kommunen.  
 
Hatbrott 
Om ett angrepp beror på gärningspersonens negativa inställning till den drabbades hudfärg, 
nationella eller etniska ursprung, religionstillhörighet, trosbekännelse eller sexuella läggning är 
detta klassat som hatbrott och kan leda till straffskärpning vid lagföring. Det är viktigt att detta 
anges vid en polisanmälan 
 
Otillåten påverkan 
Begreppet "otillåten påverkan" omfattar en rad olika handlingar som syftar till att påverka 
politikers och tjänstemäns beslutfattande. När denna typ av brott begås på ett organiserat och 
systematiskt sätt kan det allvarligt skada det demokratiska systemet.  
 
Otillåten påverkan kan innebära en svår kränkning som kan medföra psykiska eller fysiska skador 
för den som drabbas. Det är också ett arbetsmiljöproblem och kan vara ett säkerhetsproblem 
både för den drabbade och kommunen. Otillåten påverkan kan handla om påtryckningar som: 
 

• trakasserier som exempel kränkning, ofredande 
• utpressning eller andra straffbara påtryckningar 
• hot och våld 
• fysiskt våld mot person eller egendom 
• korruption i form av otillbörliga erbjudanden av olika slag 

 
Det är av största vikt att alla hjälps åt med att motverka och förebygga otillåten påverkan så att 
rättssäkerhet och demokrati inte påverkas. 
 
Polisanmäl alltid otillåten påverkan. Överväg att begära åtkomstskydd av anmälan.  
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Hot etc. vid de offentliga kommunala sammanträdena 
 
Hot mot sammanträde 
Om det finns anledning att befara att det vid sammanträdet kan komma att förövas brott som 
innebär en allvarlig fara för någons liv, hälsa eller frihet eller för omfattande förstörelse av 
egendom så ska ordföranden kontakta säkerhetschef för en gemensam hotbildsbedömning. 
 
Det är polisen som i sin tur gör den professionella bedömningen av vilka åtgärder som ska vidtas 
vid varje enskild situation. Polisens bedömning är mycket viktig, men beslutet om eventuell 
säkerhetskontroll fattas dock av sammanträdets ordförande efter samråd med polisen, eftersom 
hon eller han enligt kommunalrätten har ansvar för sina sammanträden.  
 
I det fall fara, hot eller våldssituation mot en förtroendevald, eller ett sammanträde, uppstår ska 
säkerhetschefen omedelbart kontaktas.  
 
Kommunfullmäktige 
Det är fullmäktiges ordförandes roll att ansvara för ordningen under sammanträdet. Ordföranden 
har rätt att visa ut den som uppträder störande och inte rättar sig efter tillsägelse. Ordföranden 
får inte utvisa någon utan att först ha gett en tillsägelse.  
 
Bestämmelsen om ordförandens rätt att utvisa störande personer gäller såväl åhörare som 
ledamöter och ersättare. Om det under sammanträdet uppstår sådan oordning att sammanträdet 
inte på ett meningsfullt sätt kan fortsätta så får ordföranden bestämma att sammanträdet ska 
ajourneras eller som en sista utväg upplösas. 
 
Kommunstyrelsen och övriga nämnder  
 När det gäller nämndernas möten så är det upp till varje nämnd att besluta om mötet ska vara 
offentligt eller ej.  
 
Vid offentliga sammanträden gäller i fråga om ordning vid sammanträdet samma regler som för 
fullmäktige. 
 
Genomförande av säkerhetskontroll 
Om säkerhetshetskotroll ska utföras är det polismyndigheten som beslutar om säkerhetskontroll.  
 
Andra politiska möten 
Ej kommunens ansvar utan de politiska partierna ansvarar själva för bedömningen av hotbilden 
inför och under torgmöte och andra liknande politiska möten, som hålls utanför de offentliga 
kommunala sammanträdena.  
 
 
Åtgärder vid incidenter såsom hot, hat, våld etc. 
 
Hot mot förtroendevald 
Den lokala polisen har huvudansvaret för skydd av förtroendevalda i kommunen vilket innebär 
att den polisiära handläggningen av ärenden om hot och våld mot förtroendevalda är en uppgift 
för respektive polismyndighet.  
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När en förtroendevald blivit utsatt för hot ska kommunens säkerhetschef kontaktas. 
Säkerhetschefen ansvarar, tillsammans med den förtroendevalda, för att en incidentrapport 
upprättas. Den förtroendevalde ska tillsammans med säkerhetschefen göra en riskbedömning och 
eventuellt upprätta en handlingsplan.  
 
Generella akutåtgärder 
Generella akutåtgärder då hot- eller våldssituation inträffar 
 

• Försök lämna den hotfulla situationen/personen och gå därifrån om det är möjligt.  
• Larma snabbt via telefon 112, personlarm eller ropa på hjälp 
• Vid akutsamtal uppger du namn, platsen, skador, hot, drabbade samt telefonnummer man 

kan nå dig på. Polisen gör en riskbedömning och åtgärder vidtas efter polisens 
bedömning. 

• Informera kommunens säkerhetschef. 
• Kontakta också partiets gruppledare och säkerhetsansvarig 

 
Omedelbara åtgärder 

• Spara all dokumentation om hot eller trakasserier du utsatts för och som kan användas 
som bevismaterial. Vid hot via sociala medier ska en ”print screen” göras och bilden 
sparas 

• Notera, om det är möjligt, kontaktuppgifter till personer som hört eller sett vad som hänt 
• Kontakta säkerhetschefen som vid behov kontaktar polisen för samråd.  
• Säkerhetschefen tillsammans med den drabbade ansvarar för att en incidentrapport 

upprättas. 
 
Polisanmälan 
Grundregeln är att brott ska polisanmälas och polisen ska utreda dessa. Om någon blir utsatt för 
hot, våld eller trakasserier är det därför viktigt att en polisanmälan görs. Det är alltid den som 
drabbas som avgör om en polisanmälan ska göras. En anmälan ger polisen betydligt större 
möjligheter att förhindra att gärningspersonen upprepar brott samt möjliggör att personen kan 
lagföras. 
 
Kom ihåg – Alla händelser behöver inte polisanmälas, men samtliga händelser ska rapporteras. 
 
Åtkomstskyddad polisanmälan 
Förtroendevalda har lagstadgad rätt att begära att polisanmälan blir åtkomstskyddad. Detta 
innebär att endast de tjänstemän vid polisen som är berörda och arbetar med ditt ärende kan ta 
del av innehållet. 
 
Stöd i rättsprocessen 
Den som drabbas av hot, våld eller trakasserier har i de allra flesta fall rätt att ta med en 
stödperson vid besök hos polisen. Den drabbade bestämmer själv vem som ska vara stödperson. 
Det kan exempelvis vara en vän, en arbetskollega, en tjänsteman från kommunkansliet eller 
någon från en brottsoffer- eller kvinnojour.  
 
Den som drabbas kan även i rättsprocessen få ett målsägandebiträde, ofta en advokat, som 
hjälper den drabbade. Målsägandebiträdet utses av domstolen och om det beviljas är det 
kostnadsfritt. Målsägandebiträdet ger stöd under hela den juridiska processen genom att ta tillvara 
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den drabbades intressen som brottsoffer t ex genom skadeståndstalan. Eventuellt önskemål om 
målsägandebiträde ska framföras till polis eller åklagare. 
 
Skydd för hotande 
Polismyndigheten har brottsoffersamordnare som arbetar med stöd och kan erbjuda åtgärder för 
hotade som behöver skydd. Polisen bedömer hur stort behovet av skydd är och vilken 
skyddsåtgärd man beslutar att vidta i det enskilda fallet. Exempel på skyddsåtgärder kan vara 
rådgivning, bevakning och olika tekniska hjälpmedel.  
 
Stödsamtal eller annat psykologiskt stöd kan, i rimlig utsträckning, erbjudas via kommunens 
befintliga upphandlade kanaler. Kontakta omedelbart kommunens säkerhetschef för samråd och 
bedömning. En förutsättning för att kommunen ska kunna erbjuda stöd via befintliga kanaler är 
att händelsen är polisanmäld eller kommer att polisanmälas av den drabbade. 
 
 
Viktiga telefonnummer 
 
KONTAKTER – vid hot, våld och hat mot förtroendevalda. 
Kontakta någon av/några av nedan! 
 
 
Akut Polis, Ambulans, Räddningstjänst: 112 

Ej akut Polis: 114 14 

Säkerhetschef   0225 – 55 113 

Säkerhetsansvarig 0225 – 55 146 

Partiets akutnummer  

 
 
 
Kom ihåg – När en händelse har ägt rum 

• Rapportera händelsen till säkerhetsansvarig på kommunen 
• Dokumentera händelsen så noggrant som möjligt 
• Polisanmäl vid misstanke om brott 
• Upprätta, tillsammans med säkerhetsansvarig, en händelserapport 
• Undersök behovet av stöd – kan tillgodoses i rimlig mån 
• Återkoppling till den utsatte och följ upp händelsen 

 
Återkoppling till den utsatte 
När en händelse inträffats är det viktigt att det efter en tid sker återkoppling till den utsatte och 
att händelsen följs upp. Det är säkerhetschefen som ansvarar för att återkoppling och 
uppföljande samtal sker med den utsatte förtroendevalda. Formerna och omfattningen av 
återkoppling bestäms tillsammans med den utsatte förtroendevalda.  
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Revidering och utvärdering 
 
För att säkerställa att arbetssättet är funktionellt är det viktigt att riktlinjen utvärderas och 
revideras vid behov, minst var tredje år. Säkerhetschefen ansvarar för att frågan om utvärdering 
och revidering väcks. 
 
 
Förebyggande åtgärder 
 
För att uppnå bästa effekt i arbetet kring att medvetandegöra förtroendevalda om hur man ska 
agera vid hot och hat så rekommenderar bl.a. följande: 
 

• En förebyggande åtgärd är att förtroendevalda startar upp alla möten inom respektive 
parti med en enkel fråga om hur partikamraterna mår och om det har hänt något speciellt, 
med avseende på hot och hat, sedan det senaste mötet. 

 
• En förebyggande åtgärd är också att någon inom den egna lokala partigruppen utses till 

att vara stödperson i frågor om hot och väld mot förtroendevalda och som politiken kan 
vända sig till för hjälp och stöd.  
 

• Ytterligare rekommendation är att partierna genomför individsamtal en gång per år 
angående frågor om hot och våld mot förtroendevalda. Dessa kan genomföras av 
gruppledaren eller den som man utsatt till kontakt- och stödperson i dessa frågor. 
 

• Sprid fokus – om någon enskild förtroendevald utsätts kan det vara bra att det är flera 
personer som hjälps åt att besvara kontakter eller bevaka situationen i media, sociala 
medier, sms, e-post mm. Detta kan man använda redan som en förebyggande åtgärd. 
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SÄTERS KOMMUN 

 
 

 

Bilaga 1. Riktlinje hot, våld och trakasserier mot 
förtroendevalda 
Förebyggande åtgärder 
Checklista – Offentliga möten och sammanträden 

 
• Informera dig om hotbild. Bedöm lämpligheten att genomföra möten, resurser, lokal, 

bevakningsåtgärder som krävs för säkerheten. Samverka med polis, väktare m fl. 
 
• Informera dig om tillstånd. Kontakta polisen och försök få en kontaktperson. Informera 

polis om eventuella kontroversiella budskap som kan påverka hotbilden. Informera dig om 
andra evenemang som kan pågå parallellt, exempelvis demonstrationer.  

 
• Placering av scen och talarpodiet. Målsättning är att huvudpersonen ska ha ryggen fri med 

skyddat bakgrund. Undvik plats mitt på en yta med folk runt om. Tänk på angrepprisk från 
person med eventuellt tillhygge. 

 
• Informera dig om vad som gäller för avspärrning. Säkerhetsavstånd markeras genom rep, 

band blommor etc. Tänk ur säkerhetssynpunkt på placering av entré, vakter, funktionärer och 
media. 

 
• Upprätta bra kommunikationsvägar med polis, väktare och säkerhetsansvarig. Lägg in 

viktiga telefonnummer i mobilen. Vid akut läge ring alltid 112 för hjälp från polis, ambulans 
och räddningstjänst.  

 
• Informera dig om planerade åtgärder för eventuell ordningsstörning. Var beredd på 

tidig hantering av händelser eller spontana störningar. Provocera inte störande eller hotfulla 
personer.  

 
• Förbered åtgärder för hotfull situation. Planera reträttväg till säkert utrymme. Använd 

säker parkeringsplats för fordon i nära anslutning. Insläpp och parkering av okända fordon in 
närområdet bör undvikas.  

 
• Förbered dokumentation av hot eller händelse. Notera tid, plats, händelse orsak, vidtagna 

åtgärder, övrigt av vikt. Gör polisanmälan. Rapportera till arrangör och kommunens 
säkerhetsansvarige tjänsteman om något inträffar. 
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SÄTERS KOMMUN 

 

 

 

Bilaga 2 – Riktlinje hot, våld och trakasserier mot 
förtroendevalda 
 

Checklista – När förtroendevald stalkas (hotas) 

 

• Utse en huvudansvarig. Upprätta en logg där all information samlas. 
Informera och engagera partiets gruppledare, säkerhetsansvarig tjänsteman 
och partiets säkerhetsansvarig. 
 

• Dokumentera. Samla allt som kommer från stalkaren, dvs. e-post, 
telefonsamtal, sms, sociala medier. Kontrollera att informationen sparas på 
ett sådant sätt att den inte riskerar att försvinna av misstag. 
 

• Ta reda på mot vem som förföljelsen riktar sig mot. Är det bara en 
person eller är det mot flera personer? Vad kan ha hänt – hur är beteendet? 
Har det hänt förut? Finns det ett mönster av den typen av kontakt som man 
inte har noterat tidigare? 
 

• Ta reda på vem stalkaren är. Kolla ip-adresser i e-postmeddelandet, 
telefonnummer och i kommunens egna databaser. För att se om personen är 
en kund eller en före detta medarbetare. 
 

• Skicka ett tydligt nej. Skicka via e-post eller brev, med en tydlig markering 
att ni inte vill att stalken ska ha någon som helst kontakt med de förföljda 
personerna. Spara en kopia på all korrespodens. 
 

• Informera kollegorna. Se till att alla kollegor är medvetna om situationen 
och att de inte får ha kontakt med staalken. 
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• Analysera allvaret i hotet. Vilken metod använder hen? E-

postmeddelanden, sms eller personliga besök? Har personen uppträtt 
hotfull? Kolla offentliga register. Har hen dömts för brott tidigare? Äger 
personen ett skjutvapen? 
 

• Skydda de drabbade. Byt ut alla e-postadresser och telefonnummer, styr 
om den till den säkerhetsansvarige. Se till att reception och bevakningsbolag 
är medvetna om att stalkaren inte är välkommen. Ta reda på om det behövs 
larm i den drabbades hem. Ändringar i resväg. 
 

• Polisanmäl om hotet bedöms som allvarligt. Se till att ha med all 
dokumentation. Anmäl utan brottsrubricering. Begär eventuell om 
besöksförbud. Se till att kontakt från polisen går till partiets 
säkerhetsansvarig eller till den säkerhetsansvarige tjänstemannen i 
kommunen och inte till den drabbade förtroendevalda. 
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Bilaga 3 – Riktlinje hot, våld och trakasserier mot 
förtroendevalda 
 

Checklista – Hot och bombhot 

Allmänt 

• Lyssna noggrant 
• Var lugn och vänlig 
• Avbryt inte personen som ringer 
• Starta om möjligt inspelning av samtal 
• Radera ej mobilsvar, SMS eller e-post 
• Notera datum, tid, plats samt precisera hotet. Verkar den som framförde 

hotet känna till kommunens anställda och /eller kommunens lokaler? 
• Notera om möjligt telefonnummer från den som framförde hotet. Noter om 

möjligt personens identitet, dialekt, tal, röst, attityd och bakgrundsljud. 

 

Försök ställa följande frågor: 

• När ska hotet genomföras? 
• När ska bomben explodera? 
• Var finns hotet eller bomben? 
• Mot vem eller vad riktas hotet? 
• Vilken bomb är det – hur ser den ut? 
• Varför har den skickats? 
• Vad heter ni och vad representerar ni? 
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SÄTERS KOMMUN KALLELSE 
 Sammanträdesdatum Blad 

Kommunstyrelsen 2018-11-27 32  
   
 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Ks §  Dnr KS2018/0015 
 
Förslag på insatser för att inspirera första och andragångsväljare att 
rösta i EU-valet 2019 
 
Beslut enligt alternativ 2 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslår kommunfull-
mäktige besluta att en arbetsgrupp bildar med representanter från samtliga partier. 
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige antar kampanjalternativ 2, In-
formation, infrastruktur, kartläggning och möten, som omfattar informationskam-
panj, översyn av förtidsröstningslokaler, kartläggningar av unga väljare i Säter samt 
fysiska och digitala möten mellan politiska företrädare och unga väljare. Det politiska 
åtagandet består i att delta med namn, bild, namnteckning, förberedelser inför möten 
med väljare och genomförande av möten med väljare.  
Representation från alla partier i kommunfullmäktige är nödvändigt. 
__________  
 
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen beslutade den 24/10, 2017, (Ks § 153 Dnr KS2017/0344), i enlig-
het med det handslag Säters kommun har ingått med regeringen, att Säters kommun 
ska arbeta för att öka första- och andragångsväljarnas valdeltagande i EU-valet 2019.  
Målgruppen omfattar ungefär 1000 individer.  
Valdeltagandet bland första- och andragångsväljare i Säter i EU-valet 2009 var 34% 
och visade inga skillnader baserat på kön eller ursprung .  
 
Nedan följer underlag och två förslag på tillvägagångssätt. Kampanjförslag 1 omfattar 
en informationskampanj och en översyn av förtidsröstningslokaler, plus att politiska 
företrädare medverkar med bild och namnteckning på informationsmaterialet. Kam-
panjförslag 2 omfattar informationskampanjen enligt ovan, plus kartläggningar av 
unga säterväljare, samt fysiska och digitala möten mellan unga säterväljare och poli-
tiska företrädare. 
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Tjänsteutlåtande 

 

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

 

SÄTERS KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

Datum Diarienummer 
2018-11-13 Dnr  KS2018/0015 

 

Förslag på insatser för att inspirera första och andragångsväljare att 
röst i EU-valet 2019 
Förslag till beslut, alternativ 1 
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige bildar en arbetsgrupp med 
representanter från samtliga partier. Kommunstyrelsen föreslår att 
Kommunfullmäktige antar kampanjalternativ 1, Information och infrastruktur, som 
omfattar en informationskampanj och en översyn av förtidsröstningslokaler. Det 
politiska åtagandet består i att delta med namn, bild och namnteckning.  
 
Förslag till beslut, alternativ 2 
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige bildar en arbetsgrupp med 
representanter från samtliga partier. Kommunstyrelsen föreslår att 
Kommunfullmäktige antar kampanjalternativ 2, Information, infrastruktur, kartläggning och 
möten, som omfattar informationskampanj, översyn av förtidsröstningslokaler, 
kartläggningar av unga väljare i Säter samt fysiska och digitala möten mellan politiska 
företrädare och unga väljare. Det politiska åtagandet består i att delta med namn, bild, 
namnteckning, förberedelser inför möten med väljare och genomförande av möten 
med väljare.  
 
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen beslutade den 24/10, 2017, (Ks § 153 Dnr KS2017/0344), i 
enlighet med det handslag Säters kommun har ingått med regeringen, att Säters 
kommun ska arbeta för att öka första- och andragångsväljarnas valdeltagande i EU-
valet 2019.  
Målgruppen omfattar ungefär 1000 individer.  
Valdeltagandet bland första- och andragångsväljare i Säter i EU-valet 2009 var 34% 
och visade inga skillnader baserat på kön eller ursprung1.  
 
Nedan följer underlag och två förslag på tillvägagångssätt. Kampanjförslag 1 omfattar 
en informationskampanj och en översyn av förtidsröstningslokaler, plus att politiska 
företrädare medverkar med bild och namnteckning på informationsmaterialet. 
Kampanjförslag 2 omfattar informationskampanjen enligt ovan, plus kartläggningar av 
unga säterväljare, samt fysiska och digitala möten mellan unga säterväljare och 
politiska företrädare.  
 

  

                                                      
1 Egen undersökning av röstlängden. 
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Tjänsteutlåtande 

 

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

 

SÄTERS KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

Underlag 
 
Valdeltagandet i EU-val 
Fler och fler svenskar väljer att rösta i EU-val. 2014 röstade för första gången en 
knapp majoritet av svenskarna; 51%. Säter hade ett något lägre valdeltagande: 45% 
(Valmyndigheten.se). Bland Säters första- och andragångsväljare röstade 34% i EU-
valet, och visade inga skillnader baserat på kön eller ursprung. Att unga väljare deltar i 
lägre utsträckning än äldre ligger i linje med forskningen. (Yosef Bhatti K. M., 
2012)(Mikael Persson, 2018) 
 
Fem faktorer som påverkar röstdeltagandet 
1. Det sociala sammanhanget 
Att rösta eller inte rösta påverkas i hög grad av den närmaste omgivningen. Forskning 
har visat att väljare mellan 19 och upp till 30 år röstar i lägre utsträckning än andra, 
och har kopplat det till att dessa väljare inte finns kvar i sina invanda sociala 
sammanhang, och ännu inte har etablerat nya sociala sammanhang där röstandet är 
naturligt. De som får rösta första gången medan de fortfarande bor hemma, och har 
föräldrar som röstar, röstar i högre utsträckning än de som får rösta för första eller 
andra gången men som har lämnat ursprungsfamiljen. ”Röstning är en social 
handling”, konstaterar forskarna. (Yosef Bhatti, 2012) (Yosef Bhatti K. M., 2012) 
(Yosef Bhatti E. F., 27/7 2018) 
 
2. Politiskt intresset 
Även om den sociala faktorn finns på plats behövs det ändå ett visst politiskt intresse 
för att gå och rösta. Ur ett nationellt perspektiv är inte det något problem: 
Ungdomsbarometerns stora undersökning från november, 2017, visar att 81% av 
ungdomar mellan 15 och 24 år är politiskt intresserade (Fanny Voltaire, 2017). I SOM-
institutets undersökning uppgav 50% av 16-29-åringarna att de var intresserade av 
politik, vilket är en ökning med 16% jämfört med samma åldersgrupp 1999. 
(Carlander, 2018). Däremot kanaliserar de inte sitt politiska intresse via partier eller 
valdeltagande, utan genom livsstil, sakfrågor och konsumtionsval. (Fanny Voltaire, 
2017)). Vi vet lite om unga säterväljares politiska intresse och hur de kanaliserar det.  
 
3. Kunskap och inflytande 
En självklar beståndsdel i att rösta är kunskap. En måste veta att det är val, när det är 
val, vilka partier en kan välja på, hur det går till och så vidare.  
Dessutom bör man veta vad man röstar på. Det finns lite forskning kring ungdomars 
kunskaper om EU och EU:s demokratiska institutioner, däremot vet vi att ungdomar 
tycker att EU är ganska bra, om än på lite vaga grunder: 57% av dem är positiva till 
EU, 66% är nöjda med demokratin i EU, 30% har mycket eller ganska stort 
förtroende för EU-parlamentet, men bara 6% tror att de har goda möjligheter att 
påverka EU:s politiska beslut. (Carlander, 2018)  
 
4. Social status 
All valforskning visar att resursstarka individer röstar i högre utsträckning än 
resurssvaga. (Carlander, 2018) Av röstlängden att döma fanns det inga avgörande 
socioekonomiska skillnader mellan valdistrikten i Säter vid valet 2014,2 vilket gör att 
föreliggande förslag fokuserar på generella insatser för att öka valdeltagandet.  

                                                      
2 Egen undersökning 
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5. Geografisk belägenhet 
Vi behöver ta reda på vad som gäller för Säter för att kunna göra en effektiv 
påverkanskampanj. Åsikter och omdömen om EU skiftar rejält mellan stad och 
landsbygd/mindre tätorter (Carlander, 2018): 
 
  

 
Vägen framåt 
 
Val av ambitionsnivå 
Politiska kampanjer kan vara allt från ren information kring vad, var, när, hur och 
varför, till insatser med beteendeförändrande ambition baserat på beteendeforskning. 
De två alternativen som presenteras nedan motsvarar den lägre respektive högre 
ambitionsnivån. Den högre ambitionsnivån kräver långt mer förberedelser och 
timmar, men förmodas ha större effekt.  
Oavsett ambitionsnivå bygger en trovärdig kampanj på att politiska representanter står 
som avsändare och/eller deltar i dialoger med väljarna.  
 
Tidsplan 
För att vara relevant och effektiv föreslår vi att genomförandet sker nära valet.  
 
Uppföljning 
Intresset för att delta i EU-val har ökat genom åren, och svenskarna har blivit mer 
positiva generellt till EU (Carlander, 2018). Lägg där till ett polariserat politiskt klimat, 
och vi kan anta att röstdeltagandet kommer att öka utan några särskilda insatser. Det 
innebär att det blir svårt att mäta och tillskriva någon effekt av en specifik kampanj. 
Förslaget är därför att uppföljningen enbart består av röstdeltagandet bland första- 
och andragångsväljarna. 
  

  

Målgrupp Nöjd med  
demokratin i EU 

Stort förtroende 
 för EU-parlamentet 

Positiv till EU 

16-29 år 66% 30% 57% 
Landsbygd 49% 20% 35% 
Mindre tätort 53% 17% 36% 
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Kampanjförslag 
 
Alternativ 1, Information och infrastruktur 
Svarar mot faktor 3 och 4 ovan: Kunskap, möjlighet till påverkan och att alla är 
välkomna.  
 
1. Informationskampanj  
Vad man röstar på, varför man ska rösta, när och var man kan rösta och var man kan 
hitta information om de olika partiernas EU-politik på Instagram (som används av 
81% av medborgare mellan 16 och 25 år (Svenskarna och internet 2017 En årlig studie 
av svenska folkets internetvanor, 2017)) och via postlådorna.  
 
2. Översyn av lämpliga förtidsröstningslokaler 
Förtidsröstningslokaler kan upprättas där det är enkelt och naturligt för väljarna att 
rösta. 
 
Åtagande för politiker: Bild och namnteckning 
Representanter från samtliga partier i Kommunfullmäktige deltar med bild och 
namnteckning.  
 
Kostnad 
Utskick á 1000 väljare: 8000 SEK 
Nätkampanj ”10 anledningar att rösta i EU-valet”: 10 000 SEK 
 
Tid:  
80 timmar, plus politikernas tid för fotografering och namnteckning 
 
Alternativ 2, Information, infrastruktur, kartläggning och möten 
Svarar mot faktorer 1-4 ovan: Socialt sammanhang, intresse, kunskap, möjlighet till 
påverkan och alla är välkomna. Inkluderar även kartläggningar av just unga 
säterväljares syn på EU och deras viktigaste valfrågor. 
  
1. Informationskampanj enligt ovan.  
2. Kartläggningar av  

a. Möjligheter att skapa sammanhang som inspirerar till att rösta. (Yosef 
Bhatti K. M., 2012) (Yosef Bhatti ·. E., 27/7 2018) 
b. Vad unga väljare vill veta om EU-valet (Måste göra egen undersökning) 
c. Vilka frågor engagerar unga väljare (Måste göra egen undersökning + Se 
bilaga) 

 
Åtagande för politiker: Bild, namnteckning och möten med unga väljare  
Fysiska och digitala dialogmöten mellan politiker och unga säterväljare utifrån de 
kunskaper ovanstående kartläggningar genererat. (Se Förtroendebarometern 2016 för 
effekten på förtroendet när någon känner en politiker (Medieakademin/Sifo, 2016)) 
 
Kostnad:  
Nätkampanj och postförsändelser enligt ovan: 18 000 SEK 
Trivsel/möten: 6000 SEK  
Samtalsledare för fem möten, inklusive förberedelser och återkoppling: 6 750 SEK 
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Tid:  
Tjänstepersoner: 250  
Politiker: 30 timmar/politiker (240 timmar) 

Datum för återrapportering 
Direkt efter valet. 
 
 
 
 
 

Helena Axelsson-Fisk  NN 
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Bilaga 
 
De frågor som sysselsätter ungdomar mest enligt nationella undersökningar 
 
Ungdomsbarometern (Fanny Voltaire, 2017)  

1. Jämställdhet 
2. Miljö och klimat 
3. Ökade resurser till sjukvård och omsorg 
4. Att motverka rasism 
5. Ökade resurser till skolan 
6. Minskad arbetslöshet 
7. Motverka/förebygga terrorism 
8. Ökade resurser till polisen 
9. Förbättrad integration 
10. Invandring  

 
Mentors (Lucella Bergström, 2018): 

1. Skola och utbildning 
2. Jämställdhet/sjukvård 
3. Miljö och klimat 
4. Jobb 

 
Linnéuniversitets undersökning (Linnéuniversitet/Novus, 2016):  

1. Bostadsbristen 
2. Arbetslösheten 
3. Klimatförändringarna/miljöproblemen 
4. Psykisk ohälsa 
5. Diskriminering 
6. Infrastrukturen 
7. Samhällsekonomin 

 
Referenser 
 
Carlander, F. T. (2018). SOM-rapport 2018:16 Svenska demokratitrender, . SOM-institutet, Göteborgs 

universitet. 
Fanny Voltaire, U. S. (2017). iGen, Gen Z eller Smartphonegenerationen? - Perspektiv på dagens unga. 

Ungdomsbarometern. 
Linnéuniversitet/Novus. (2016). Sveriges ungdomar om framtiden: Från yolo till oro. Linnéuniversitet. 
Lucella Bergström, L. P. (2018). Unga röster 2017. Mentor, Fryshuset, ungdomar.se. 
Mikael Persson, H. O. (2018). Unga väljare i Sverige 1956-2006. i SOM-Institutet, Sprickor i fasaden. 

Göteborgs Universitet. 
Yosef Bhatti, ·. E. (27/7 2018). It’s a Group Thing: How Voters go to the Polls Together. Political Behavio, 

1-34. 
Yosef Bhatti, K. M. (2012). Leaving the Nest and the Social Act of Voting: Turnout among First-Time. 

Journal of Elections, Public Opinion and Parties, Vol. 22, 380–406. 
Yosef Bhatti, K. M. (2012). The relationship between age and turnout: A roller-coaster ride. Electoral 

Studies, 31, 588–593. 
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 Sammanträdesdatum Blad 

Kommunstyrelsen 2018-11-27 33  
   
 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Ks §  Dnr KS2018/0357 
 
Inbjudan till nominering av ledamöter till styrelsen för Kommuninvest 
ekonomiska förening 
 
 
 
Ärendebeskrivning 
Valberedningen för Kommuninvest ekonomisk förening inbjuder medlemmarna i 
föreningen att nominera en eller flera personer att väljas till föreningsstyrelsen. 
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 Sammanträdesdatum Blad 

Kommunstyrelsen 2018-11-27 34  
   
 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Ks §  
 
 
Valärenden för mandatperioden 2015-2018 
 
Val till 

1. Tillgänglighetsrådet, en ledamot och en ersättare, samt ordförande. 
2. Kommunala pensionärsrådet, två ledamöter och två ersättare 
3. Styrelsen för Hilda Johanssons stiftelse, 5 ledamöter och 5 ersättare samt val 
4. av ordförande. 
5. Intresseföreningen Dalabanans Intressenter, en ledamot och en ersättare 
6. Samverkansgrupp Skönviksområdet, två ledamöter och två ersättare 
7. Brottsförebyggande rådet, två ledamöter och två ersättare samt val av ordfö-

rande 
8. Två adjungerade till Säters Golfklubbs styrelse 
9. Kontaktperson för Coompanion Kooperativ Utveckling i Dalarna (en tjänste-

man) 
10. Ombud till årsstämma med Coompanion Dalarna 2019-2022 
11. Ombud till föreningsstämma med Kommuninvest, 2019-2022 
12. Ombud till Årsstämma med Nedre Dalälvens Intresserförening, 2019-2022 
13. Ombud till årsstämma med Föreningen Sveriges Vattenkraftkommuner, 

2019-2022 
14. Ombud till föreningsstämma med Dalabanans Intresseförening, 2019-2022 
15. Ombud till årsstämmor med Inera AB och SKL Kommentus, 2019-2022 
16. Ombud till förbundsstämma Fiskevattenägarna Dalarnas Gävleborg, 2019-

2022 
17. Ombud till årsstämma med Intresseföreningen Bergslagen 2019-2022 
18. Ombud till årsstämma med Falun-Borlänge regionen AB 2019-2022 
19. Ombud till årsstämma med Dala Energi AB 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Ks §  
 
 
Justering av kalendariet 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens sammanträde i december justeras från 5 december till 3 decem-
ber. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträdet den 6 november att fastställa kalenda-
rium för 2019.  
 
Decembersammanträdet fastställdes till torsdagen den 5 december. Avsikten var att 
sammanträdet som vanligt äger rum på en tisdag, d v s den 3 december. 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Ks § 
 
Ungdomsledarstipendium 
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Kommunstyrelsen 2018-11-27 38 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

Ks § 

Redovisning av delegationsärenden 

KS2018/0343 Anställningar enligt delegation 181001-181031 

KS2018/0371 Fördelning av arbetsmiljöuppgifter, Inga-Lill Frank. 

KS2018/0346 Direktupphandling webbtjänst 

KS2018/0066 Avskrivning av fordran, daterad 2018-11-14:1, 2018-11-14:2 och 2018-11-14:3.
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Sammanträdesdatum Blad 

Kommunstyrelsen 2018-11-27 39 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

Ks § 

Delgivningar 

KS2018/0317 Rapport: Årlig uppföljning av lagen om brandfarliga och explosiva varor 2017 

KS2018/0328 Förslag till budget 2019 för gemensamma nämnden för upphandlingssamverkan 

KS2018/0331 Dom från Förvaltningsrätten avseende kommunfullmäktige i Säters kommuns beslut 
2016-12-05, § 150 att entlediga samtliga ledamöter och ersättare  i samhällsbyggnads-
nämnden. Förvaltningsrätten avslår överklagandet. 

KS2018/0356 Information från Boverket om årets enkäter gällande Bostadsmarknadsenkät och 
plan-, bygg- och tillsynsenkät 

KS2018/0370 Justerad anvisningsmodell för ensamkommande barn, kommunandelar 2019 

KS2018/0375 Beslut om fördelning av anvisningar år 2019 till kommuner i Dalarnas län. 

KS2018/0378 Ändring i aktieägaravtal för Falun-Borlänge regionen AB. 

Anmälan för samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken för ledningar. 

Enkätsammanställning, demokrativillkor i bidragsgivning till civilsamhällets organi-
sationer. 

Beslut om undersökningstillstånd för området Kalvbäcken nr 4 i Falun och Säters 
kommuner. 

Föranmälan från Arbetsmiljöverket avseende återkopplingsmöte. 

Protokoll från sammanträde med: 
• Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel, 2018-

10-17 och 2018-11-14
• Södra Dalarnas Samordningsförbund, 2018-09-21
• Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2018-10-30, 2018-11-06 och 2018-11-20
• Förbundsrevisionen, Räddningstjänsten Dala Mitt, 2018-10-26
• Säterbostäder AB, 2018-11-09
• Brottsförebyggande rådet, 2018-10-10
• Styrelsen Dalarnas kommunförbund, 2018-10-24

Utdrag ur protokoll, gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läke-
medel, 2018-11-14, § 67, antagande av verksamhetsplan 2019. 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

Ks § 

Övriga ärenden 
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