
 KALLELSE 
 Sammanträdesdatum   
 2019-11-12 
 
 
 
   

Kommunstyrelsen kallas till sammanträde  
 
Tid: Tisdagen den 12 november kl. 08.15 – 16.30 
Plats: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, Rådhuset 
Justeringsperson Caroline Willfox 

 
Ärenden: 

1. Verksamhetsinformation .......................................................................................................................... 2 
2. Skattesats 2020 ........................................................................................................................................... 3 
3. Reviderad budget 2020 .............................................................................................................................. 4 
4. Budget 2020 Räddningstjänsten Dala Mitt ............................................................................................ 5 
5. Budgetdirektiv 2021-2023 med preliminära ramar ............................................................................... 6 
6. Yttrande remiss - Planerings- och budgetprocess samt uppföljning mellan Räddningstjänsten 

Dala Mitt och dess ägarkommuner ......................................................................................................... 7 
7. Taxa för tillsyn och prövning enligt miljöbalken .................................................................................. 9 
8. Taxa för offentligkontroll av livsmedel och foder ............................................................................. 12 
9. Rapport SÄBO ........................................................................................................................................ 15 
10. Projektorganisation – val av representant till styrgrupp för särskilt boende .................................. 16 
11. Fråga rörande avtal Fabriken 7 ............................................................................................................. 17 
12. Lokaliseringsutredning förskola 2, Säter.............................................................................................. 18 
13. Föreskrifter om avfallshantering Säters kommun .............................................................................. 19 
14. Svar på motion om kraftfullt arbete med klimatförändringarna ...................................................... 20 
15. Svar på medborgarförslag om en klocka och termometer i den digitala reklampelaren efter RV 

70 21 
16. Grundberedskapsplan för Säters kommun ......................................................................................... 23 
17. Styrdokument för kommunens krisberedskap och civilt försvar ..................................................... 24 
18. Besök Konsthjulet .................................................................................................................................. 25 
19. Information/rapport fiberutbyggnad .................................................................................................. 26 
20. Ungdomsledarstipendium 2019 ............................................................................................................ 27 
21. Information från ALMI ......................................................................................................................... 28 
22. Säters kommuns Näringslivsplan ......................................................................................................... 29 
23. Förslag till reglemente för valnämnden ............................................................................................... 30 
24. Kommundialog inför mottagande av nyanlända och placering av ensamkommande barn ......... 31 
25. Utse lotterihandläggare .......................................................................................................................... 34 
26. Ansökan om medlemskap i GYSAM – Malung-Sälen och Vansbro kommuner .......................... 35 
27. Revidering av förbundsordning, RDM ................................................................................................ 36 
28. Rapporter från externa möten .............................................................................................................. 37 
29. Redovisning av delegationsärenden ..................................................................................................... 38 
30. Delgivningar ............................................................................................................................................ 39 
31. Övriga ärenden ........................................................................................................................................ 40 

 
Säter 2019-11-07 
 
Mats Nilsson 
Ordförande  /Margareta Jakobsson 
    Nämndsekreterare 
 
Kallelsen utsändes till ersättarna för kännedom.  



SÄTERS KOMMUN KALLELSE 
 Sammanträdesdatum Blad 

Kommunstyrelsen 2019-11-12 2  
   
 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Ks § Dnr KS2019/0368 
 
Verksamhetsinformation 
 
Verksamhetsinformation/kommunstyrelsens uppföljningsansvar  

• Socialnämnden 
• Kommunala pensionärsrådet 
• Kulturnämnden 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Ks §  Dnr KS2019/0441 
 
Skattesats 2020 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäk-
tige besluta fastställa skattesatsen för 2020 till 22,32, vilket är oförändrat från 2019. 
 
___________ 
 
Bakgrund och ärendebeskrivning 
Kommunallagen 11 kap 11 § föreskriver att kommunfullmäktige ska fastställa skatte-
satsen för nästkommande år senast före november månads utgång.  
 
 

  



 
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 Dnr 
2019-10-11 KS 2019 /0441 

 

Kommunal skattesats för 2020 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta fastställa 
skattesatsen för 2020 till 22,32, vilket är oförändrat från 2019. 
 

Bakgrund och ärendebeskrivning 
Kommunallagen 11 kap 11 § föreskriver att kommunfullmäktige ska fastställa skattesatsen för 
nästkommande år senast före november månads utgång.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Torbjörn Matsson 
Ekonomichef 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Ks §  Dnr KS2019/0440 
 
Reviderad budget 2020 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfull-
mäktige besluta fastställa  

1. Reviderade finansiella mål för 2020  
2. Reviderade driftbudgetramar för 2020  

 
__________ 
 
Bakgrund och ärendebeskrivning  
Kommunfullmäktige tog 2019-06-13 beslut om budget för 2020 och plan för 2021-
2022. 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 2020.  
 
Intäktsberäkningen som användes vid beslutet i juni månad baserades på en befolk-
ningsnivå på 11 200 invånare. Befolkningsutvecklingen har däremot stagnerat under 
året och beräkningsgrunden justeras ner till 11 130 personer (per 1/11 2019).  
 
Prognoserna för kommunens intäkter är -2,5 mkr lägre än vid beslutet i KF i juni, 
dels beroende på lägre befolkningsnivå, dels på ändrad skatteprognos och ny kost-
nadsutjämningsmetod. Efter en nedskrivning av intäkter samt justering av ränteni-
våer och avskrivningar sänks utrymmet med -2,1 mkr jämfört med av KF beslutad 
budget i juni. 
 
En utökad nivå på medel från pensionsförvaltningen med +2,1 mkr, ger ett totalt ut-
tag med +11,2 mkr för 2020. Ett justerat resultat i budgeten för 2020 blir +13,6 mkr 
(vinstmarginal 2%). 
 
En mindre justering av investeringsbudgeten, där 1,3 mkr flyttas från 2021 till 2020 i 
Kommunstyrelsens budget. 
 
 
 
Bilaga 1: Reviderad Budget 2020-2022 innehållande förslag till reviderade finansiella 
samt reviderade driftbudgetramar för 2020. 
Bilaga 2: Nämndernas beslut reviderad budget 2020-2022 
 

  



 
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  Dnr  
2019-10-22 KSAU 2019/ 

 
 

 
Reviderad budget för 2020  

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

1. Reviderade finansiella mål för 2020  
2. Reviderade driftbudgetramar för 2020  

 

Bakgrund och ärendebeskrivning  
Kommunfullmäktige tog 2019-06-13 beslut om budget för 2020 och plan för 2021-22. 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 2020.  
Intäktsberäkningen som användes vid beslutet i juni månad baserades på en befolkningsnivå på 11 200 
invånare. Befolkningsutvecklingen har däremot stagnerat under året och beräkningsgrunden justeras ner 
till 11 130 personer (per 1/11 2019).  
Prognoserna för kommunens intäkter är -2,5 mkr lägre än vid beslutet i KF i juni, dels beroende på lägre 
befolkningsnivå, dels på ändrad skatteprognos och ny kostnadsutjämningsmetod. Efter en nedskrivning av 
intäkter samt justering av räntenivåer och avskrivningar sänks utrymmet med -2,1 mkr jämfört med av KF 
beslutad budget i juni. 
En utökad nivå på medel från pensionsförvaltningen med +2,1 mkr, ger ett totalt uttag med +11,2 mkr 
för 2020. Ett justerat resultat i budgeten för 2020 blir +13,6 mkr (vinstmarginal 2%). 
En mindre justering av investeringsbudgeten, där 1,3 mkr flyttas från 2021 till 2020 i Kommunstyrelsens 
budget. 
 
 
 
Bilaga 1: Reviderad Budget 2020-22 innehållande förslag till reviderade finansiella samt reviderade 
driftbudgetramar för 2020. 
Bilaga 2: Nämndernas beslut reviderad budget 2020-22 
 
 
 
 
…………………………….. 
Torbjörn Matsson  
Ekonomichef 
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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. Undantag från självfinansieringsgraden kan beslutas 
av kommunfullmäktige för enskilda objekt. 
 
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. 
 
Befolkningsutvecklingen har varit positiv från 2015 till 2017 och har därefter stagnerat under 2018 
och 2019 då tillgången på lediga bostäder varit begränsade. Prognosen är att 
befolkningsutvecklingen åter tar fart från 2020 och framåt. Beräkningsgrunden för 2020 ligger på 
11 130 personer (1/11 2019) och för 2021 ligger den på 11 250 personer (1/11 2020). 
 
De egna skatteintäkterna och bidraget från inkomstutjämningen är beroende av hur skatte-
underlaget, de totala taxerade inkomsterna, utvecklas. Det exakta utfallet är inte tillgängligt förrän 
vid definitiv taxering i november året efter inkomståret. Vid budgeteringstillfället bygger intäkts-
beräkningen på prognoser för det framtida utfallet. Kommunen använder sig av de prognoser som 
görs av Sveriges kommuner och landsting, 4 – 5 gånger per år.  
För de egna skatteintäkterna görs en justering utifrån historiska utfall. Den senaste 
skatteunderlagsprognosen kom vecka 40 och nästa beräknas komma vecka 51. 
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SKL har vecka 40 presenterat sin senaste skatteunderlagsprognos. Ur denna kan citeras: 

”I år har konjunkturen i Sverige klart och tydligt dämpats. I enlighet med våra tidigare 
prognoser beräknas svensk BNP-tillväxt under återstoden av 2019 bromsa ytterligare. 
Redan nu syns den lägre produktionstillväxten sätta avtryck i sysselsättningen: både 
antalet sysselsatta och antalet arbetade timmar visar under det första halvåret på en 
mindre nedgång. 
Mot slutet av nästa år beräknas sysselsättningen, mätt som antalet arbetade timmar, 
understiga potentiell sysselsättning. Resursutnyttjandet är därmed så svagt att 
arbetsmarknadskonjunkturen indikerar lågkonjunktur. Andelen arbetslösa beräknas vid 
denna tidpunkt uppgå till 7,3 %, vilket även det beskriver ett läge av mild lågkonjunktur. 
Vår prognos för 2020 visar att högkonjunkturen innan årets slut övergår i en mild 
lågkonjunktur, vilket betyder att arbetade timmar minskar. Effekten på skatteunderlaget 
dämpas i viss mån av att löneökningarna blir något högre och budgetpropositionens 
förslag om förbättrat grundskydd för pensionärer. Därutöver hålls skatteunderlaget 
tillbaka av att personer som fyllt 65 år får ytterligare en höjning av grundavdragen 
(regioner och kommuner får ytterligare en kompensation via höjning av anslaget 
Kommunalekonomisk utjämning). Det resulterar i att både den faktiska och underliggande 
skatteunderlagstillväxten faller ytterligare, till den lägsta takten sedan 2010. 
År 2021 är i våra beräkningar ett övergångsår då den prognostiserade milda lågkonjunktur 
som präglar slutet av 2020 övergår till att utvecklas i konjunkturell balans. Skatteunderlagets 
underliggande ökningstakt tilltar då något till följd av att lönesumman ökar mer än året innan. 
Eftersom det inte ännu finns några förslag om regeländringar för tid efter 2020 överensstämmer 
den underliggande ökningen 2021 med den faktiska. När den svenska ekonomin utvecklas i 
konjunkturell balans 2022–2023 ökar sysselsättningen åter, vilket är främsta skälet till att 
skatteunderlagstillväxten tilltar och närmar sig en historiskt genomsnittlig takt.” 
 
Skatteunderlaget ökning beräknas 2019 till 3,2 % 2019. 2020 har skatteunderlagets ökning 
reviderats ner till 2,5 %. 2021 ökar underlaget med 3,2 % och 2022 med 3,9 %. 
 
En ny modell för kostnadsutjämning införs 2020 som ska ge en mer rättvisare fördelning av medel  
för att utjämna skillnader i kostnadsnivå mellan kommunerna och som vilar till stor del på 
demografiska skillnader, kommunens åldersstruktur jämfört med rikets åldersstruktur. Den nya 
modellen ger Säters kommun 687 kr/invånare mer i kostnader än den gamla modellen. Ett 
införandebidrag ges ut 2020 med 646 kr/invånare och 2021 med 210 kr/invånare för att lindra 
övergången. 
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 2020 beräknas utjämningsavgiften öka med 1,2 Mkr och uppgå till 6,2 Mkr. 
 
Den kommunala fastighetsavgiften beräknas ge 28,8 Mkr per år. 
 
Senaste budgetpropositionen från september 2019 syftar till att ange politikens inriktning för 
perioden 2020–2022. Nedan sammanfattas några av satsningarna: 
• Som tidigare aviserats ökas de generella bidragen med 3,5 miljarder kronor 2020 
till kommunerna. 
• Det så kallade likvärdighetbidraget till skolan ökar till 4,9 miljarder kronor 2020 och till 6,2 
miljarder 2021. 
• Det riktade statsbidraget för att anställa lärarassistenter, som infördes genom årets 
vårändringsbudget, ökar från 475 miljoner kronor till 1 miljard 2020. 
• Lågstadielyftet minskar från 2 miljarder kronor till 1 miljard under 2020 och utgår 
sedan helt. 
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Resultatmål 
Målet är att resultatet skall överstiga 2 % av skatteintäkter generella statsbidrag och utjämning. 
Detta innebär för Säters kommun ett plusresultat på 13,5 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 
2020: + 13,6 Mkr  
2021: + 13,9 Mkr 
2022: + 14,4 Mkr 
 

 
 

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. 
Undantag från självfinansieringsgraden kan beslutas av kommunfullmäktige för enskilda objekt. 
 
 
 
 
 
 
 

2019 Pr 2020 2021 2022 2023
Resultat 15 465    3 665    7 861      8 194     8 467       
Avkastning pensionsmedel 11 781 -   1 301 -   1 238 -     1 177 -    1 090 -      
Andra justeringar -          -        -           -          -           
Tillskott pensionsmedel 9 300      11 200  7 300      7 400     7 400       
Resultatutjämningsreserv -          -        -           -          -           
Justerat resultat 12 984    13 564  13 923    14 417   14 777     
Vinst% 2,01% 2,01% 2,02% 2,01%
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Följande investeringsnivåer föreslås för perioden. För åren 2020 – 22 är nivåerna; 
 
2019:           (100,3 Mkr) 
2020: 77,9 Mkr  
2021:  47,7 Mkr  
2022: 39,7 Mkr 

Skuldsättning 
 
Säters kommun har en beräknad låneskuld 2019-12-31 på 230 Mkr. Med planerade investeringar 
2020 – 22 kommer en utökad upplåning att behöva göras med 40 Mkr 2020 och med 20 Mkr 2021. 
 
Säters kommun har en jämförelsevis låg skuldsättningsnivå. Det har även kommunens 
bostadsbolag, Säterbostäder AB. Både kommunen och bostadsbolaget står dock inför stora 
investeringar som kräver ökad upplåning, och skuldsättningen behöver styras. I riktlinjer för god 
ekonomisk hushållning har därför ett skuldsättningstak införts. Detta är relaterat till Kommun-
invests limit för kommunkoncerner. Kommunens skuldsättning ska maximalt uppgå till 75 % av 
Kommuninvests limit. I skuldsättning ingår kommunkoncernens kortfristiga och långfristiga 
skulder, avsättningar, pensionsåtaganden och extern borgen med avräkning av kassa/bank samt 85 
% av det bokförda värdet på kommunens kapitalförvaltning (pensionsmedel). 
 
2019-01-01 uppgick kommunkoncernens skuldsättning till 57 734 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, är kapitalet placerat i Statliga realränteobligationer samt övriga räntebärande 
värdepapper. 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 2020 - 2022 
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, 2018, 2019 och 2020. 

• 2017:  9,2 Mkr (varav 2,0 Mkr från 2016) 

• 2018:  8,8 Mkr (varav 1,6 Mkr från 2016) 

• 2019:  9,3 Mkr (varav 2,1 Mkr från 2016) 

• 2020: 11,2 Mkr (varav 1,5 Mkr från 2016) 

• 2021:  7,3 Mkr 

• 2022:  7,4 Mkr 
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Mål för verksamheten  
Vision    

                   Säter är en välkomnande kommun. 
 
 
 

 
 

Strategiska mål för mandatperioden 2020-23 
Ett rikare liv 
Alla människor har behov av att känna samhörighet. Fritid är den tid vi inte är i skola eller på jobb. 
Rik fritid innebär rekreation och social gemenskap som är tillgänglig för alla. Rik fritid stimulerar 
och skapar välbefinnande. Fler människor ska kunna utöva och ta del av det ökande utbudet av 
organiserade och oorganiserade aktiviteter och sysselsättningar.  
 
Ett miljöarbete på väg mot en hållbar kommun 
Säters kommun tar sitt ansvar för vår gemensamma framtid. De nationella och regionala 
miljömålen ligger till grund för ett ansvarsfullt och strategiskt lokalt miljöarbete. Kommunens 
verksamheter ska utveckla ett förhållningssätt som innebär kloka beslut och agerande utifrån ett 
miljöperspektiv.  Vi ska bidra till att öka kunskap, förmåga och motivation till ett miljö- och 
klimatmedvetet förhållningssätt. 
 
En omsorgsfull boendeutveckling 
I Säters kommun ska det alltid vara möjligt att bo, i miljöer som är hälsofrämjande och som 
upplevs passa den egna levnadssituationen. I all planering och byggnation är hållbarhet prioriterat. 
Det innebär att miljöpåverkan minimeras, att det möjliggör att människor kan skapa och 
upprätthålla goda sociala relationer och ger möjlighet att leva rika liv. Det är tryggt att bo och leva i 
Säters kommun. 
 
En bra start i livet 
Alla i Säters kommun ska ha en egen försörjning och ett liv med god hälsa. Unga ska ha 
förutsättningar för att göra val i livet baserat på förmågor och intressen. 
De unga årens upplevelser och lärande ska öka barn och ungas förmåga och motivation att delta i 
samhällslivet och den demokratiska processen.  
 
En stimulerad tillväxt 
I Säters kommun ska det vara möjligt att etablera, bedriva och utveckla många sorters företagande. 
Det innebär att vi ska öka vår förmåga att kunna bistå med planlagd mark, bistå med att hitta 
lokaler och tillsammans med näringslivet arbeta för goda kommunikationer, tillgång till kompetens 
och företag som ligger i framkant av utvecklingen.  
 
En uppdragsbaserad kommun 
som människor behöver och vill ha nu och framöver. Det kräver att vi utvecklar en ännu mer 
kompetent organisation som anpassar sig, är innovativ och vågar prova nya metoder. Kommunen 
utvecklar förhållningssätt som innebär att invånare och andra som kommer i kontakt med oss i 
högre grad upplever att vi är professionella, och ger effektivt och behovsanpassat bemötande. 

Vi bygger framtiden genom engagemang och samarbete.  
Vi skapar framtidstro och livskvalitet.  
Vi strävar mot ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt 
hållbart samhälle. 
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Övriga planeringsgrunder 
 

Utöver de finansiella målen och verksamhetsmålen styr även andra faktorer det ekonomiska 
utrymmet för kommunens verksamheter. Kommunfullmäktige fastställer följande 
beräkningsgrunder som skall användas i beräkningen av kommunens kostnader.  

 

Personalkostnadsökningar och övriga kostnadsökningar 
Personalkostnader utgår från SKL:s prisindex för kommunal verksamhet med anpassning till lokal 
ambitionsnivå. SKL:s antaganden gäller för riket. 
  Budget 2019  2020 2021 2022 
SKL         3,1 %  3,4 % 3,2 % 3,3 %  
Säters Kommun        2,3 %  2,5 % 2,4 % 2,4 % 
 
PO-påslag beräknas till 40,15 % för anställda och 37 % för förtroendevalda.  
 
Avsättning för underhåll fastigheter 
Enligt regelverket för komponentavskrivningar skrivs t ex komponenterna i en fastighet av på olika 
tidslängder. När den är avskriven och ska ersättas behandlas den som en ersättningsinvestering som 
skrivs av på samma tidslängd. Detta innebär att behovet av avsättning för underhåll kommer att 
minska med tiden och ersättas av investeringsmedel. Det kommer dock att finnas kvar vissa 
åtgärder som bokförs som underhåll. Fördelningen mellan avsatta medel för underhåll och 
ersättningsinvestering behöver klargöras ytterligare. I avvaktan på detta bör avsättningen för 
underhåll ligga kvar på nuvarande nivå 80 kr/kvm. 
 
Kostnader för kost och lokalvård 
Kostnaderna för kost och lokalvård beräknas utifrån satt ambitionsnivå med hänsyn tagen till 
beslutade antaganden om kostnadsökningar för personal och övriga kostnader. Hänsyn tas även till 
förändringar i beställande nämnds beställningar. 
 
 
Övriga kostnader 
Finns index för kostnadsuppräkningar angivna i avtal om köp av tjänster och varor används dessa. 
För kostnader som inte styrs av avtal används Riksbankens bedömning av KPIF:s utveckling. KPI 
med fast ränta (KPIF) är ett mått på underliggande inflation och syftar till att ta bort effekten av 
förändrade räntesatser från KPI. 
 
  2019 2020 2021 2022 
KPIF  2,2 % 1,9 % 1,8 % 1,9 %   
 

Räntekostnader 
Extern räntesats för av kommunen upptagna lån beräknas till: 1,5 % 2019, 1,5 % 2020, 1,8% 2021, 
2,0% 2022 och 2,5% 2023.Vid bedömningen av räntesats har Riksbankens prognos för reporäntans 
utveckling använts. 
 
Intern räntesats för beräkning av kapitalkostnader är satt till samma nivå som externa räntor: 1,5 % 
för 2019, 1,5 % 2020, 1,8 % 2021, 2,0 % 2022 och 2,5 % 2023. 
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Avgifter 
Utrymmet för avgiftshöjningar i de kommunala verksamheterna är begränsat. För VA och 
Renhållning har kommunen sedan flera år en full avgiftsfinansiering. För äldreomsorg och 
barnomsorg finns maxtaxor som begränsar kommunens möjlighet att avgiftsfinansiera verksam-
heten. På övriga områden har avgifterna relativt liten effekt på kommunens ekonomi. 
 
De möjligheter som finns att öka avgiftsfinansieringsgraden måste dock övervägas och förslag på 
reviderade avgifter skall där detta är möjligt lämnas i samband med budgetförslagen från nämnder 
och förvaltningar. Förslag till avgiftshöjningar skall även redovisas separat som egna ärenden och 
särskilt beslut om dessa skall tas i Kommunfullmäktige. 

Driftbudgetramar 2020 -  2022 
Totala preliminära driftbudgetramar framräknade utifrån ovanstående ekonomiska mål och övriga 
planeringsgrunder: 
 
2020:  678 649 Kkr 
2021: 692 000 Kkr 
2022: 714 000 Kkr 
 
Nedbrutna budgetramar för resp. nämnd och förvaltning 2020 redovisas nedan. Nämnderna och 
KS skall lägga förslag till en budget som inryms i den preliminära ramen. Behöver åtgärder vidtas 
för att åstadkomma detta skall förslag med konsekvensbeskrivningar inlämnas med budgetförslaget. 

Budgetteknik 
Ekonomikontoret kommer liksom tidigare år att utsända tekniska anvisningar för budgetmaterialets 
utformning. Allt material samlas i nätverket under V:/Budget/Budget 2020. 
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Driftbudgetramar för nämnder, KS och 
samverkansverksamheter 
 
 
 

  

DRIFTBUDGET 

SÄTERS KOMMUN

1000-tal kr Budgetarbete vår Reviderad budget höst

Budget Prel Utökad KF juni Nya behov Anpassning RAM NY RAM

ram ram ramar justering 2020

Nämnd/förvaltning 2019 2020 2020 2020

Kommunstyrelsen exkl pensioner 56 824 57 855          57 855        4 160          62 015          

  Pensioner 14 148 14 404          14 404        14 404          

Verksamhet i samverkan -                 

  Räddningstjänst Dalamitt 10 000 10 181          204            10 385        10 385          

  Överförmyndare i samverkan ÖiS 988 1 006             1 006          1 006            

  Upphandling FBR 1 059 1 078             1 078          1 078            

Samhällsbyggnadsnämnd 39 537 40 254          634            40 888        2 800          2 800 -         3 122 -         37 766          

Miljö- och byggnämnd 3 226 3 285             305            3 590          3 590            

Kulturnämnd 15 438 15 718          300            16 018        78 -               15 940          

Barn- och utbildningsnämnd 271 050 275 969        1 807        277 776     944 -            276 832       

  Ung i Säter 0 -                 

Socialnämnd 249 949 254 485        200            254 685     2 300          2 300 -         16 -               254 669       

Revision 945 962                962             962               
Volymförändringsreserv 236 5 001             3 450 -       1 031          1 031 -         0                    

SUMMA 663 400 680 200        520 -           679 680     5 100          5 100 -         1 031 -         678 649       

Ökning 2,53% RAM-justeringarna är i kombination med hyresförändringar

-0,70% där nettot inte drabbar förvaltningarna.

1,83%
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Resultaträkning 
 

 
 
 

 

 
 
 

2019 Pr 2020 2021 2022 2023
Resultat 15 465    3 665    7 861      8 194     8 467       
Avkastning pensionsmedel 11 781 -   1 301 -   1 238 -     1 177 -    1 090 -      
Andra justeringar -          -        -           -          -           
Tillskott pensionsmedel 9 300      11 200  7 300      7 400     7 400       
Resultatutjämningsreserv -          -        -           -          -           
Justerat resultat 12 984    13 564  13 923    14 417   14 777     
Vinst% 2,01% 2,01% 2,02% 2,01%
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Investeringsbudget 
 
Flytt av investeringsmedel Kommunstyrelsen 1 300 kkr från 2021 til 2020. 
 
 

 
 
 
 

 

Säters Kommun Investeringsbudget  2020 - 2022 Kommunstyrelsen

1000-tal kr

Projekt Objekt Typ av Budget 2019 Prioritet Budget Plan Plan Plan Plan Plan
nr klartext investering Exkl till. anslag 1, 2 eller 3 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Summa 3 700 6 100 3 000 2 500 3 500 3 500 3 500

Inventarier utbyte E 100 2 100 100 100 100 100 100
Inventarier KF-salen N

Ungdomsverksamhet, ungdomshus/gård 300

Utveckling av bostadsområden N 2 000 1 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000

Bredband N 1 200 1 500

Digitalisering ( IT?) N 0 1 1 500 500 1 000 1 000 1 000

Investeringsfond idrottsanläggning E 400 1 400 400 400 400 400 400

Tak tillfälliga moduler KG 1 300 0

Investeringsbudget   2020 - 2022 Ram 2020-22

165 500

Nämnd Utfall Budget 2019 Budget Plan Plan S:a perioden
kkr 2018 exkl till. anslag 2020 2021 2022 2020-22

Totalnivå 71 262 100 320 77 890 47 740 39 740 165 370

Kulturnämnd 864 870 260 160 260 680

Barn- och utbildningsnämnd 1 808 1 500 2 300 1 500 2 200 6 000

Socialnämnd 485 500 500 4 200 500 5 200

Samhällsbyggnadsnämnd skattefinansierat 40 313 71 750 50 150 22 700 20 000 92 850

SBN VA/Renhållningsenhet 16 407 17 500 14 400 12 000 9 800 36 200

Kommunstyrelsen 8 994 3 700 6 100 3 000 2 500 11 600

KS IT-enhet 2 391 4 500 4 180 4 180 4 480 12 840
Tillkommer överfört från 2018 22 825 130

Säters Kommun



SÄTERS KOMMUN KALLELSE 
 Sammanträdesdatum Blad 

Kommunstyrelsen 2019-11-12 5  
   
 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Ks §  Dnr KS2019/0440 
 
Budget 2020 Räddningstjänsten Dala Mitt 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att besluta en uppräk-
ning av driftsbidraget med 2,5% för 2020, samt medfinansiera ny ledningsorganisat-
ion via ägartillskott. 
 
__________ 
 
Ärendebeskrivning 
Under budgetprocessen 2020 har ägarkommunerna fört en dialog med RDM om 
verksamhetens behov för kommande år. RDM visar tydligt på ett behov av en högre 
uppräkning än vad ägarkommunerna föreslår för övrig kärnverksamhet. Således har 
ägarkommunernas ekonomichefer, med kommundirektörer, kommit fram till att en 
uppräkning för år 2020 ska vara 2,5%. Utöver uppräkningen av driftsbidraget ska 
även ett ägartillskott tillföras RMD för att täcka de ökade kostnaderna som den nya 
ledningsorganisationen medfört. 
 
Det finns en stor potential i en effektivare ledningsorganisation, som kommer att 
vara en viktig del av den framtida utvecklingen. Med anledning av detta förordar 
tjänstemännen hos ägarkommunerna att tillfälligt under 2020 ge ett ägartillskott om 
maximalt 4,2 mkr. Kostnaden för den nya ledningsorganisationen blir lägre ju fler ak-
törer som ansluter sig och idag vet vi att i vart fall två närliggande aktörer visat in-
tresse. Om andra aktörer ansluter sig för att använda den nya ledningsorganisationen 
medför detta att den totala kostnaden fördelas på fler aktörer, vilket medför en lägre 
kostnad för ägarkommunerna. Ägarkommunerna kommer under år 2020 föra en lö-
pande dialog med RDM allt eftersom fler aktörer ansluter sig för att säkerställa att 
den ekonomiska belastningen på ägarkommunerna minskar i samma takt. 
 
Det ägartillskott tillförs RDM under år 2020 ska fördelas mellan ägarkommunerna 
utifrån samma principer och fördelningstal som för driftsbidraget i övrigt.   
 
 
  



 

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 
2019-10-22 DnrKS2019/0440 

 

Budget 2020 Räddningstjänsten Dala Mitt 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att besluta en uppräkning 
av driftsbidraget med 2,5% för 2020, samt medfinansiera ny ledningsorganisation via 
ägartillskott. 
 

Ärendebeskrivning 
Under budgetprocessen 2020 har ägarkommunerna fört en dialog med RDM om 
verksamhetens behov för kommande år. RDM visar tydligt på ett behov av en högre 
uppräkning än vad ägarkommunerna föreslår för övrig kärnverksamhet. Således har 
ägarkommunernas ekonomichefer, med kommundirektörer, kommit fram till att en 
uppräkning för år 2020 ska vara 2,5%. Utöver uppräkningen av driftsbidraget ska även 
ett ägartillskott tillföras RMD för att täcka de ökade kostnaderna som den nya 
ledningsorganisationen medfört. 
 
Det finns en stor potential i en effektivare ledningsorganisation, som kommer att vara 
en viktig del av den framtida utvecklingen. Med anledning av detta förordar 
tjänstemännen hos ägarkommunerna att tillfälligt under 2020 ge ett ägartillskott om 
maximalt 4,2 mkr. Kostnaden för den nya ledningsorganisationen blir lägre ju fler 
aktörer som ansluter sig och idag vet vi att i vart fall två närliggande aktörer visat 
intresse. Om andra aktörer ansluter sig för att använda den nya ledningsorganisationen 
medför detta att den totala kostnaden fördelas på fler aktörer, vilket medför en lägre 
kostnad för ägarkommunerna. Ägarkommunerna kommer under år 2020 föra en 
löpande dialog med RDM allt eftersom fler aktörer ansluter sig för att säkerställa att 
den ekonomiska belastningen på ägarkommunerna minskar i samma takt. 
 
Det ägartillskott tillförs RDM under år 2020 ska fördelas mellan ägarkommunerna 
utifrån samma principer och fördelningstal som för driftsbidraget i övrigt.   
 

 
 
 
Torbjörn Matsson 
ekonomichef 
 
 
 

 



SÄTERS KOMMUN KALLELSE 
 Sammanträdesdatum Blad 

Kommunstyrelsen 2019-11-12 6  
   
 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Ks §  Dnr KS2019/0439 
 
Budgetdirektiv 2021-2023 med preliminära ramar 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäk-
tige besluta fastställa budgetdirektiv för 2021-2023 
 
__________ 
 
Bakgrund och ärendebeskrivning 
Förslag till budgetdirektiv 2021-2023 har tagits fram av förvaltningen utifrån kända 
intäktsförutsättningar och sedvanliga finansiella mål. 
 
 

  



 
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 Dnr 
2019-10-17 KS 2019/0439 

 

Budgetdirektiv 2021-23 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta fastställa 
budgetdirektiv för 2021-23 

Bakgrund och ärendebeskrivning 
Förslag till budgetdirektiv 2021-23 har tagits fram av förvaltningen utifrån kända intäktsförutsättningar 
och sedvanliga finansiella mål. 
 
 
 
 
 
Torbjörn Matsson 
Ekonomichef 
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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 i regel upplåningar och investeringsnivåer till att 
rymmas i den totala kostnads- och likviditetsbudgeten. Undantag från självfinansieringsgraden kan 
beslutas av kommunfullmäktige för enskilda objekt. 
 
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. 
 
Befolkningsutvecklingen har varit positiv från 2015 till 2017 och har därefter stagnerat under 2018 
och 2019 då tillgången på lediga bostäder varit begränsade. Prognosen är att 
befolkningsutvecklingen åter tar fart från 2020 och framåt. Beräkningsgrunden för 2021 ligger på 
11 250 personer (1/11 2020). 
 
De egna skatteintäkterna och bidraget från inkomstutjämningen är beroende av hur skatte-
underlaget, de totala taxerade inkomsterna, utvecklas. Det exakta utfallet är inte tillgängligt förrän 
vid definitiv taxering i november året efter inkomståret. Vid budgeteringstillfället bygger intäkts-
beräkningen på prognoser för det framtida utfallet. Kommunen använder sig av de prognoser som 
görs av Sveriges kommuner och landsting, 4 – 5 gånger per år.  
För de egna skatteintäkterna görs en justering utifrån historiska utfall. Den senaste 
skatteunderlagsprognosen kom vecka 40 och nästa beräknas komma vecka 51. 
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SKL har vecka 40 presenterat sin senaste skatteunderlagsprognos. Ur denna kan citeras: 

”I år har konjunkturen i Sverige klart och tydligt dämpats. I enlighet med våra tidigare 
prognoser beräknas svensk BNP-tillväxt under återstoden av 2019 bromsa ytterligare. 
Redan nu syns den lägre produktionstillväxten sätta avtryck i sysselsättningen: både 
antalet sysselsatta och antalet arbetade timmar visar under det första halvåret på en 
mindre nedgång. 
Mot slutet av nästa år beräknas sysselsättningen, mätt som antalet arbetade timmar, 
understiga potentiell sysselsättning. Resursutnyttjandet är därmed så svagt att 
arbetsmarknadskonjunkturen indikerar lågkonjunktur. Andelen arbetslösa beräknas vid 
denna tidpunkt uppgå till 7,3 %, vilket även det beskriver ett läge av mild lågkonjunktur. 
Vår prognos för 2020 visar att högkonjunkturen innan årets slut övergår i en mild 
lågkonjunktur, vilket betyder att arbetade timmar minskar. Effekten på skatteunderlaget 
dämpas i viss mån av att löneökningarna blir något högre och budgetpropositionens 
förslag om förbättrat grundskydd för pensionärer. Därutöver hålls skatteunderlaget 
tillbaka av att personer som fyllt 65 år får ytterligare en höjning av grundavdragen 
(regioner och kommuner får ytterligare en kompensation via höjning av anslaget 
Kommunalekonomisk utjämning). Det resulterar i att både den faktiska och underliggande 
skatteunderlagstillväxten faller ytterligare, till den lägsta takten sedan 2010. 
År 2021 är i våra beräkningar ett övergångsår då den prognostiserade milda lågkonjunktur 
som präglar slutet av 2020 övergår till att utvecklas i konjunkturell balans. Skatteunderlagets 
underliggande ökningstakt tilltar då något till följd av att lönesumman ökar mer än året innan. 
Eftersom det inte ännu finns några förslag om regeländringar för tid efter 2020 överensstämmer 
den underliggande ökningen 2021 med den faktiska. När den svenska ekonomin utvecklas i 
konjunkturell balans 2022–2023 ökar sysselsättningen åter, vilket är främsta skälet till att 
skatteunderlagstillväxten tilltar och närmar sig en historiskt genomsnittlig takt.” 
 
Skatteunderlaget ökning beräknas 2019 till 3,2 % 2019. 2020 har skatteunderlagets ökning 
reviderats ner till 2,5 %. 2021 ökar underlaget med 3,2 % och 2022 med 3,9 %.  
 
En ny modell för kostnadsutjämning planeras att införas 2020 som ska ge en mer rättvisare 
fördelning av medel för att utjämna skillnader i kostnadsnivå mellan kommunerna och som vilar till 
stor del på demografiska skillnader, kommunens åldersstruktur jämfört med rikets åldersstruktur. 
Den nya modellen ger Säters kommun 687 kr/invånare mer i kostnader än den gamla modellen. 
Ett införandebidrag ges ut 2020 med 646 kr/invånare och 2021 med 210 kr/invånare för att lindra 
övergången. 
 
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 2020 beräknas utjämningsavgiften öka med 1,2 Mkr och uppgå till 6,2 Mkr. 
Den kommunala fastighetsavgiften beräknas ge 28,5 mkr per år. 
 
Senaste budgetpropositionen från september 2019 syftar till att ange politikens inriktning för 
perioden 2020–2022. Nedan sammanfattas några av satsningarna: 
• Som tidigare aviserats ökas de generella bidragen med 3,5 miljarder kronor 2020 
till kommunerna. 
• Det så kallade likvärdighetbidraget till skolan ökar till 4,9 miljarder kronor 2020 och till 6,2 
miljarder 2021. 
• Det riktade statsbidraget för att anställa lärarassistenter, som infördes genom årets 
vårändringsbudget, ökar från 475 miljoner kronor till 1 miljard 2020. 
• Lågstadielyftet minskar från 2 miljarder kronor till 1 miljard under 2020 och utgår 
sedan helt. 
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Resultatmål 
Målet är att resultatet skall överstiga 2 % av skatteintäkter generella statsbidrag och utjämning. 
Detta innebär för Säters kommun ett plusresultat på 13,9 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 
2020: + 13,6 Mkr  
2021: + 13,9 Mkr 
2022: + 14,4 Mkr 
2023: + 14,8 Mkr 
 

 
 

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. 
Undantag från självfinansieringsgraden kan beslutas av kommunfullmäktige för enskilda objekt. 
 
Följande investeringsnivåer föreslås för perioden. För åren 2021 – 23 är de preliminära nivåerna 
fördelade jämt över tidsperioden; 
 



6 

2020:            (77,9 Mkr) 
2021: 58,7 Mkr  
2022:  58,7 Mkr  
2023: 58,7 Mkr  
2021-23:       176,2 mkr 

 

Skuldsättning 
 
Säters kommun har en beräknad låneskuld 2019-12-31 på 230 Mkr. Med planerade investeringar 
2020 – 22 kommer en utökad upplåning att behöva göras med 40 Mkr 2020 och med 20 Mkr 2021. 
 
Säters kommun har en jämförelsevis låg skuldsättningsnivå. Det har även kommunens 
bostadsbolag, Säterbostäder AB. Både kommunen och bostadsbolaget står dock inför stora 
investeringar som kräver ökad upplåning, och skuldsättningen behöver styras. I riktlinjer för god 
ekonomisk hushållning har därför ett skuldsättningstak införts. Detta är relaterat till Kommun-
invests limit för kommunkoncerner. Kommunens skuldsättning ska maximalt uppgå till 75 % av 
Kommuninvests limit. I skuldsättning ingår kommunkoncernens kortfristiga och långfristiga 
skulder, avsättningar, pensionsåtaganden och extern borgen med avräkning av kassa/bank samt 85 
% av det bokförda värdet på kommunens kapitalförvaltning (pensionsmedel). 
 
2018-12-31 uppgick kommunkoncernens skuldsättning till 57 734 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, är kapitalet placerat i Statliga realränteobligationer samt övriga räntebärande 
värdepapper. 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 2021 - 2023 
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.  

• 2018:   8,8 Mkr (varav 1,6 Mkr från 2016) 

• 2019:   9,3 Mkr (varav 2,1 Mkr från 2016) 

• 2020: 11,2 Mkr (varav 1,5 Mkr från 2016) 

• 2021:   7,3 Mkr 

• 2022:   7,4 Mkr 

• 2023:   7,1 Mkr 
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Mål för verksamheten  
Vision    

                   Säter är en välkomnande kommun. 
 
 
 

 
 

Strategiska mål för mandatperioden 2020-23 
Ett rikare liv 
Alla människor har behov av att känna samhörighet. Fritid är den tid vi inte är i skola eller på jobb. 
Rik fritid innebär rekreation och social gemenskap som är tillgänglig för alla. Rik fritid stimulerar 
och skapar välbefinnande. Fler människor ska kunna utöva och ta del av det ökande utbudet av 
organiserade och oorganiserade aktiviteter och sysselsättningar.  
 
Ett miljöarbete på väg mot en hållbar kommun 
Säters kommun tar sitt ansvar för vår gemensamma framtid. De nationella och regionala 
miljömålen ligger till grund för ett ansvarsfullt och strategiskt lokalt miljöarbete. Kommunens 
verksamheter ska utveckla ett förhållningssätt som innebär kloka beslut och agerande utifrån ett 
miljöperspektiv.  Vi ska bidra till att öka kunskap, förmåga och motivation till ett miljö- och 
klimatmedvetet förhållningssätt. 
 
En omsorgsfull boendeutveckling 
I Säters kommun ska det alltid vara möjligt att bo, i miljöer som är hälsofrämjande och som 
upplevs passa den egna levnadssituationen. I all planering och byggnation är hållbarhet prioriterat. 
Det innebär att miljöpåverkan minimeras, att det möjliggör att människor kan skapa och 
upprätthålla goda sociala relationer och ger möjlighet att leva rika liv. Det är tryggt att bo och leva i 
Säters kommun. 
 
En bra start i livet 
Alla i Säters kommun ska ha en egen försörjning och ett liv med god hälsa. Unga ska ha 
förutsättningar för att göra val i livet baserat på förmågor och intressen. 
De unga årens upplevelser och lärande ska öka barn och ungas förmåga och motivation att delta i 
samhällslivet och den demokratiska processen.  
 
En stimulerad tillväxt 
I Säters kommun ska det vara möjligt att etablera, bedriva och utveckla många sorters företagande. 
Det innebär att vi ska öka vår förmåga att kunna bistå med planlagd mark, bistå med att hitta 
lokaler och tillsammans med näringslivet arbeta för goda kommunikationer, tillgång till kompetens 
och företag som ligger i framkant av utvecklingen.  
 
En uppdragsbaserad kommun 
som människor behöver och vill ha nu och framöver. Det kräver att vi utvecklar en ännu mer 
kompetent organisation som anpassar sig, är innovativ och vågar prova nya metoder. Kommunen 
utvecklar förhållningssätt som innebär att invånare och andra som kommer i kontakt med oss i 
högre grad upplever att vi är professionella, och ger effektivt och behovsanpassat bemötande. 
 

Vi bygger framtiden genom engagemang och samarbete.  
Vi skapar framtidstro och livskvalitet.  
Vi strävar mot ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt 
hållbart samhälle. 
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Övriga planeringsgrunder 
 

Utöver de finansiella målen och verksamhetsmålen styr även andra faktorer det ekonomiska 
utrymmet för kommunens verksamheter. Kommunfullmäktige fastställer följande 
beräkningsgrunder som skall användas i beräkningen av kommunens kostnader.  

Personalkostnadsökningar och övriga kostnadsökningar 
Personalkostnader utgår från SKL:s prisindex för kommunal verksamhet med anpassning till lokal 
ambitionsnivå. SKL:s antaganden gäller för riket. 
  Budget 2020  2021 2022 2023 
SKL         3,4 %  3,2 % 3,3 % 3,3 %  
Säters Kommun        2,5 %  2,4 % 2,4 % 2,4 % 
 
PO-påslag beräknas till 40,15 % för anställda och 37 % för förtroendevalda.  
 
Avsättning för underhåll fastigheter 
Enligt regelverket för komponentavskrivningar skrivs t ex komponenterna i en fastighet av på olika 
tidslängder. När den är avskriven och ska ersättas behandlas den som en ersättningsinvestering som 
skrivs av på samma tidslängd. Detta innebär att behovet av avsättning för underhåll kommer att 
minska med tiden och ersättas av investeringsmedel. Det kommer dock att finnas kvar vissa 
åtgärder som bokförs som underhåll. Fördelningen mellan avsatta medel för underhåll och 
ersättningsinvestering behöver klargöras ytterligare. I avvaktan på detta bör avsättningen för 
underhåll ligga kvar på nuvarande nivå 80 kr/kvm. 
 
Kostnader för kost och lokalvård 
Kostnaderna för kost och lokalvård beräknas utifrån satt ambitionsnivå med hänsyn tagen till 
beslutade antaganden om kostnadsökningar för personal och övriga kostnader. Hänsyn tas även till 
förändringar i beställande nämnds beställningar. 
 
 
Övriga kostnader 
Finns index för kostnadsuppräkningar angivna i avtal om köp av tjänster och varor används dessa. 
För kostnader som inte styrs av avtal används Riksbankens bedömning av KPIF:s utveckling. KPI 
med fast ränta (KPIF) är ett mått på underliggande inflation och syftar till att ta bort effekten av 
förändrade räntesatser från KPI. 
 
  2020 2021 2022 2023 
KPIF  1,9 % 1,8 % 1,9 % 2,0 %   
 

Räntekostnader 
Extern räntesats för av kommunen upptagna lån beräknas till: 1,5 % 2020, 1,8 % 2021, 2,0 % 2022 
och 2,5 % 2023.Vid bedömningen av räntesats har Riksbankens prognos för reporäntans 
utveckling använts. 
 
Intern räntesats för beräkning av kapitalkostnader är satt till samma nivå som externa räntor: 1,5 % 
för 2020, 1,8 % 2021, 2,0 % 2022 och 2,5 % 2023. 
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Avgifter 
Utrymmet för avgiftshöjningar i de kommunala verksamheterna är begränsat. För VA och 
Renhållning har kommunen sedan flera år en full avgiftsfinansiering. För äldreomsorg och 
barnomsorg finns maxtaxor som begränsar kommunens möjlighet att avgiftsfinansiera verksam-
heten. På övriga områden har avgifterna relativt liten effekt på kommunens ekonomi. 
 
De möjligheter som finns att öka avgiftsfinansieringsgraden måste dock övervägas och förslag på 
reviderade avgifter skall där detta är möjligt lämnas i samband med budgetförslagen från nämnder 
och förvaltningar. Förslag till avgiftshöjningar skall även redovisas separat som egna ärenden och 
särskilt beslut om dessa skall tas i Kommunfullmäktige. 

 

Driftbudgetramar 2021 -  2023 
Totala preliminära driftbudgetramar framräknade utifrån ovanstående ekonomiska mål och övriga 
planeringsgrunder: 
 
2021: 692 000 Kkr 
2022: 714 000 Kkr 
2023: 735 000 Kkr 
 
Nedbrutna budgetramar för resp. nämnd och förvaltning 2021 redovisas nedan. Nämnderna och 
KS skall lägga förslag till en budget som inryms i den preliminära ramen. Behöver åtgärder vidtas 
för att åstadkomma detta skall förslag med konsekvensbeskrivningar inlämnas med budgetförslaget. 

Budgetteknik 
Ekonomikontoret kommer liksom tidigare år att utsända tekniska anvisningar för budgetmaterialets 
utformning. Allt material samlas i nätverket under V:/Budget/Budget 2021. 
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Driftbudgetramar för nämnder, KS och 
samverkansverksamheter 

 

 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

DRIFTBUDGET 

SÄTERS KOMMUN

1000-tal kr

Prel Återför Prel ram 

ram engångs-

Nämnd/förvaltning 2020 höjning 2021

Kommunstyrelsen exkl pensioner 57 810      58 414          

  Pensioner 14 393      14 544          

Verksamhet i samverkan

  Räddningstjänst Dalamitt 10 378      10 486          

  Överförmyndare i samverkan ÖiS 1 005         1 016            

  Upphandling FBR 1 077         1 089            

Samhällsbyggnadsnämnd 40 857      41 284          

Miljö- och byggnämnd 3 587         3 625            

Kulturnämnd 16 006      200 -           15 972          

Barn- och utbildningsnämnd 277 565    280 466       

  Ung i Säter

Socialnämnd 254 491    257 150       

Revision 961            971               

Volymförändringsreserv -              6 983            

SUMMA 678 132    692 000       

Ökning 2,22% 2,04%

Volymförändringsreserv -0,70% -1,00%

1,52% 1,04%
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R E S U L T A T R Ä K N I N G
Utfall Prognos Budget Budget Budget Budget Prognos
2018 2019 2019 2020 2021 2022 2023

Verksamhetens intäkter 138 880 145 518 145 518 148 407 150 685 155 451 159 634
Verksamhetens kostnader -756 588 -773 052 -770 312 -785 607 -797 667 -822 893 -845 036
Avskrivningar -25 960 -31 406 -31 406 -32 949 -34 718 -35 858 -36 998
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0 0 0 0

VERKSAMHETENS NETTOKOSTN. -643 668 -658 940 -656 200 -670 149 -681 700 -703 300 -722 400

Skatteintäkter 529 652 544 516 543 763 541 537 560 089 582 947 603 172
Generella statsbidrag och utjämning 112 167 117 748 117 867 133 384 131 941 132 052 132 801
Finansiella intäkter 4 701 2 035 1 235 1 217 1 193 1 118 1 045
Finansiella kostnader -107 -1 775 -2 775 -3 625 -4 900 -5 800 -7 250

RESULTAT FÖRE MINORITETSANDEL 2 745 3 584 3 890 2 364 6 623 7 017 7 368

Pensionsförvaltning 2 631 11 781 1 331 1 301 1 238 1 177 1 099

ÅRETS RESULTAT 5 376 15 365 5 221 3 665 7 861 8 194 8 467

N Y C K E L T A L
Utfall Prognos Budget Budget Budget Budget Prognos
2018 2019 2019 2020 2021 2022 2023Utfall  2018Prognos 2019Budget 2019Budget 2020Budget 2021Budget 2022Prognos 2023

Nettokostnadernas (exkl avskr. o 
jämförelsestörande poster) andel av 
skatteintäkter o generella statsbidrag 96,2% 94,8% 94,4% 94,4% 93,5% 93,3% 93,1%
Finansnettots andel av skatteint. -0,7% 0,0% 0,2% 0,4% 0,5% 0,7% 0,8%
Andel av skatteint. disp. för investeringar 4,5% 5,3% 5,3% 5,2% 6,0% 6,0% 6,0%

Årets resultat 5 376 15 365 5 221 3 665 7 861 8 194 8 467
Kassaflöde (förändring räntebärande
tillgångar och skulder) -34 496 -28 499 -63 673 -59 076 -16 121 -14 648 -13 235

Soliditet 58% 56% 54% 51% 51% 51% 52%
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Tidplan 
2019-10-21 Reviderad budget 2020-22, nämnderna lämnar förändringar behov 
2019-10-29 KSAU-Lägger förslag till preliminära ramar och budgetdirektiv för 2021-23 samt 

reviderad budget 2020-22 
2019-11-12 KS-Lägger förslag till preliminära ramar och budgetdirektiv för 2021-23 samt 

reviderad budget 2020-22 
2019-11-28 KF-Fastställer preliminära ramar och tidplan för budgetprocessen 2021-23 samt 

skattesats och reviderad budget för 2020-22 
2019-12-20 BUN/SN-Lämnar beställning till kostenheten 
2019-12-31 Detaljbudget och ev. reviderade nämndplaner inlämnas till ekonomienheten 
2020-02-14 SKL-Skatteunderlagsprognos 
2020-02-28 Interna poster skall vara klara och inlagda i nätverket. Hyror, städ- och 

kostkostnader, telefon, årsavgifter för myndighetsutövning, etc. 
2020-03-03 KS-Bokslutsprognos för 2019 
v 10-16 Nämndbehandling av budgetförslag 2021-23 
2020-03-17 KSAU-Behandlar årsredovisning för 2019 
2020-04-07 KS-Behandlar årsredovisning för 2019 
2020-04-21 KSAU-Första budgetuppföljning 2020 mars månad.  
2020-04-15 Regeringens vårproposition 
2020-04-20 Deadline för inlämning av budgetförslag 
2020-04-2223 Förvaltningsberedning av förslag till drift- och investeringsbudget 
2020-04-24 SKL/SCB-Prognos utjämningssystemen 2021 
2020-04-30 KF-Behandlar årsredovisning för 2019 
2020-05-04 SKL-Skatteunderlagsprognos 
Maj 2020 SKL-Ekonomirapport 
2020-05-0405 Budgetberedning 
2020-05-19 KSAU-Fördjupad budgetuppföljning, t o m april, med årsprognos  
2020-05-26 KS-Behandlar budgetförslag 2021-23 
2020-05-28  Central budgetförhandling 11 § MBL 
2020-06-11 KF-Beslutar om budget för 2021-23 
2020-06-16 KSAU-Budgetuppföljning maj 2020 
v 36-52 Nämnder och KS fastställer detaljbudget utifrån tilldelad ram. Förvaltningarna 

upprättar verksamhetsplaner med aktiviteter utifrån antagna strategier 
Okt 2020 Regeringens budgetproposition 
2020-09-29 KSAU-Delårsrapport samt budgetuppföljning augusti 2020 
2020-10-06 KS-Delårsrapport samt budgetuppföljning augusti 2020 
2020-10-02 SKL-Skatteunderlagsprognos, SCB beräkningar utjämning m m 
2020-10-22 KF-Delårsrapport samt delgivning budgetuppföljning augusti 2020 
2020-10-27 KSAU-Beredning av reviderad budget 2021-23, budgetdirektiv 2022-24 med 

preliminära ramar, budgetuppföljning september 2020 samt skattesats 2021 
2020-11-03 KS-Behandlar reviderad budget 2021-23, budgetdirektiv 2022-24 med preliminära 

ramar, budgetuppföljning september 2020 samt skattesats 2021 
v 46 MBL 11 § om reviderad budget 
2020-11-24 KSAU-Budgetuppföljning oktober 2020 
2020-11-26 KF-Beslut om reviderad budget 2021-23, budgetförutsättningar 2022-24 med 

preliminära ramar och tidplan samt skattesats 2021 
2020-12-03 KS-Budgetuppföljning oktober 2020 
2020-12-15 KSAU-Budgetuppföljning november 2020 
2020-12-31   Detaljbudget och ev. reviderade nämndplaner inlämnas till ekonomienheten 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Ks §  Dnr KS2019/0371 
 
Yttrande remiss - Planerings- och budgetprocess samt uppföljning 
mellan Räddningstjänsten Dala Mitt och dess ägarkommuner 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att besluta ställa sig 
bakom yttrandet över planerings- och budgetprocessen. 
 
__________ 
 
Ärendebeskrivning 
Ägarkommunerna i Räddningstjänsten Dala Mitt lämnar enhälligt ett yttrande över 
planerings- och budgetprocessen. 
 
Yttrande 
Yttrande över planerings- och budgetprocess samt uppföljning mellan Räddnings-
tjänsten Dala Mitt och dess ägarkommuner 
Ägarkommunerna i Räddningstjänsten Dala Mitt (RDM) vill enhälligt lämna följande 
yttrande på den föreslagna planerings- och budgetprocessen; 
 
Budgetprocessen 
Budgetprocessen behöver inledas så tidigt som möjligt för att möjliggöra en väl för-
ankrad och trygg process. Förslaget att inleda arbetet redan i januari är således i linje 
med det som ägarkommunerna önskar. För att säkerställa samsyn hos ägarkommu-
nerna föreslås att endast ägarkommunernas respektive ekonomifunktioner träffas vid 
det första mötet i januari och att RDM och direktionen ansluter till budgetdiskuss-
ionerna först vid februarimötet. 
 
Deltagare från ägarkommunerna 
Ägarkommunerna har valt att organisera sig på olika sätt och för att uppnå maximal 
flexibilitet bör valet av deltagande tjänstepersoner vid respektive möte vara upp till 
ägarkommunerna att själv avgöra. Att i ett styrdokument fastställa vilka tjänsteperso-
ner som ska delta vore oerhört olyckligt. Utgångspunkten bör istället vara att de per-
soner som är bäst lämpade att företräda respektive ägarkommun är de personer som 
ska delta i budgetprocessen, oberoende av vilken funktion och titel tjänstepersonen i 
fråga har. Mandatet att utse dessa personer kan ej ligga någon annanstans än hos re-
spektive ägarkommun. 
 
Meddelande av behov 
Ett skriftligt förfarande där RDM inkommer med ett skriftigt äskande av medel sen-
ast den 31 mars, och där ägarkommunerna sedan lämnar ett skriftligt besked om bud-
getramar under juni månad tillbaka till RDM är positivt. Ett skriftligt förfarande bi-
drar till en ökad tydlighet.  
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Ks §     forts 
 
Budgetberedning 
RDM föreslås delta vid respektive ägarkommuns budgetberedning, detta är bra och 
skapar möjlighet för ägarkommunen att ställa kompletterande frågor och få en för-
djupad förståelse för vilka utmaningar som verksamheten står inför.  
 
 
 
 
 

  



 

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 
2019-10-02 Dnr KS2019/0371 

 

Yttrande remiss - Planerings- och budgetprocess samt uppföljning 
mellan Räddningstjänsten Dala Mitt och dess ägarkommuner 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen att besluta ställa 
sig bakom yttrandet över planerings- och budgetprocessen. 
 
Ärendebeskrivning 
Ägarkommunerna i Räddningstjänsten Dala Mitt lämnar enhälligt ett yttrande 
över planerings- och budgetprocessen. 
 
 
 
Yttrande 
 
Yttrande över planerings- och budgetprocess samt uppföljning mellan 
Räddningstjänsten Dala Mitt och dess ägarkommuner 
Ägarkommunerna i Räddningstjänsten Dala Mitt (RDM) vill enhälligt lämna 
följande yttrande på den föreslagna planerings- och budgetprocessen; 
 
Budgetprocessen 
Budgetprocessen behöver inledas så tidigt som möjligt för att möjliggöra en väl 
förankrad och trygg process. Förslaget att inleda arbetet redan i januari är 
således i linje med det som ägarkommunerna önskar. För att säkerställa samsyn 
hos ägarkommunerna föreslås att endast ägarkommunernas respektive 
ekonomifunktioner träffas vid det första mötet i januari och att RDM och 
direktionen ansluter till budgetdiskussionerna först vid februarimötet. 
 
Deltagare från ägarkommunerna 
Ägarkommunerna har valt att organisera sig på olika sätt och för att uppnå 
maximal flexibilitet bör valet av deltagande tjänstepersoner vid respektive möte 
vara upp till ägarkommunerna att själv avgöra. Att i ett styrdokument fastställa 
vilka tjänstepersoner som ska delta vore oerhört olyckligt. Utgångspunkten bör 
istället vara att de personer som är bäst lämpade att företräda respektive 
ägarkommun är de personer som ska delta i budgetprocessen, oberoende av 
vilken funktion och titel tjänstepersonen i fråga har. Mandatet att utse dessa 
personer kan ej ligga någon annanstans än hos respektive ägarkommun. 
 
 



 
Meddelande av behov 
Ett skriftligt förfarande där RDM inkommer med ett skriftigt äskande av medel 
senast den 31 mars, och där ägarkommunerna sedan lämnar ett skriftligt 
besked om budgetramar under juni månad tillbaka till RDM är positivt. Ett 
skriftligt förfarande bidrar till en ökad tydlighet.  
 
Budgetberedning 
RDM föreslås delta vid respektive ägarkommuns budgetberedning, detta är bra 
och skapar möjlighet för ägarkommunen att ställa kompletterande frågor och 
få en fördjupad förståelse för vilka utmaningar som verksamheten står inför.  
 
 
 
 
Torbjörn Matsson 
Ekonomichef 
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Remiss – Planeringsprocess samt uppföljning mellan Räddningstjänsten Dala Mitt och 
dess ägarkommuner. 
Direktionen för Räddningstjänsten Dala Mitt har beslutat om ett särskilt uppdrag till t f 
förbundschefen att lämna förslag på förbättrad dialog och planerings- och budgetprocess med 
ägarkommunerna. 
Föreligger förslag ”Planeringsprocess samt uppföljning mellan Räddningstjänsten Dala Mitt 
och dess ägarkommuner”. 
Direktionen beslutade 2019-08-28 att sända förslaget på remiss till ägarkommunerna med 
begäran om svar senast 2019-10-15. 
 
 
Tf. Förbundschef 
Kjell Nyström 
Räddningstjänsten Dala Mitt 
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Räddningstjänsten Dala Mitt 
Lugnetleden 3 
79138 Falun 
info@dalamitt.se  

 
Till kommunstyrelserna i Borlänge, 
Falun, Gagnef, Ludvika och Säter 
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Räddningstjänsten Dala Mitt 

 

Planerings- och budgetprocess samt uppföljning mellan Räddningstjänsten 
Dala Mitt och dess ägarkommuner 

 
 
Planerings- och budgetprocess 
 
Direktionen för RDM har beslutat om ett särskilt uppdrag till förbundschefen att lämna 
förslag på förbättrad planerings- och budgetprocess samt dialog mot ägarkommunerna. Ett 
förslag som ska kommuniceras med ägarkommunerna där tidplaner och dialogformer 
tydliggörs.  
 
Enligt gällande förbundsordning § 14 Budget anges följande: 
 

Direktionen för RDM fastställer årligen i juni månad ekonomisk plan för de tre 
närmast kommande åren.  

Den kommun som för tillfället innehar ordförandeskapet sammankallar under 
januari månad medlemmarna för gemensam budgetöverläggning inför kommande 
verksamhetsår. 

Medlemmarna enas om den ekonomiska ram som gäller för nästkommande 
budgetår senast i juni månad året före nästkommande budgetår. Årsbudgeten 
upprättas därefter av förbundschefen senast i september månad året före 
budgetperioden och fastställs vid årets sista direktionssammanträde. 

Årsbudgeten skall upprättas så att det framgår vad som är lagstyrd verksamhet 
enligt punkt 2 respektive vad som är uppdragsverksamhet reglerat via avtal, 
varvid särskilt redovisas volymen kompletterande beställningar från respektive 
medlem. Den dokumentation som upprättas innehåller resultatbudget, 
balansbudget, finansieringsbudget och investeringsbudget. 

  
 
För ägarkommunerna finns för mandatperioden ett gemensamt ”Handlingsprogram för 
Trygghet och Säkerhet” antaget av respektive fullmäktige som gäller under en mandatperiod. 
För RDM finns två underliggande handlingsprogram som utgör delproram till kommunernas 
handlingsprogram.  Dessa är delprogram för brandförebyggande verksamhet, som godkänns 

 
 

 

  
 
 
Datum 
2019-08-14 

 
 
Diarienr 
2019-001127 

 
Vår referens 

 
Ert datum 
      

 
Er referens 
      Tf Förbundschef 

Kjell Nyström 
Tel 023-86450 
kjell.nystrom@dalamitt.se  
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Räddningstjänsten Dala Mitt 

av RDM:s direktion och som även fastställs av respektive kommunfullmäktige och 
delprogram räddningstjänst som fastställs av RDM:s direktion. Dessa program utgör grund för 
all planering. 
 
Januari 

”Den kommun som för tillfället innehar ordförandeskapet sammankallar under januari 
månad medlemmarna för gemensam budgetöverläggning inför kommande verksamhetsår.” 

Flertalet av ägarkommunerna startar upp sitt planerings- och budgetarbete i slutet av januari 
eller början av februari och har vid denna tidpunkt en grov bild över kommande års 
anslagsutrymme. 
 
Mötet bör rimligtvis genomföras sista veckan i januari. 
 
Syfte med mötet är att dels få information från RDM som ger en lägesbild över föregående års 
verksamhet och resultat samt preliminär bild över framtida förändringar och behov och 
därefter gemensamt komma fram till vilka planeringsdirektiv som ska lämnas till RDM kring 
budget.  
 
Mötet inleds med presentation från RDM och därefter sker överläggning mellan 
ägarkommunerna. 
 
För ägarkommunerna deltar finansutskott/motsvarande eller av dessa utsedda ledamöter och 
berörda tjänstemän och från RDM deltar ordförande/presidium, förbundschef och berörda 
tjänstemän 
 
Den ägarkommun som innehar ordförandeskapet ansvarar för att planeringsdirektiv tillsänds 
RDM och för kännedom till ägarkommunerna senast en vecka efter genomfört möte. 
 
Mars 
Före 31 mars lämnar RDM en av direktionen fastställd begäran om anslag för kommande år 
till ägarkommunerna. 
 
April 
RDM ges möjlighet att närvara vid respektive ägarkommuns finansutskott/motsvarande för 
presentation av lämnad begäran. 

 
Maj 
”Medlemmarna enas om den ekonomiska ram som gäller för nästkommande budgetår senast i 
juni månad året före nästkommande budgetår.” 
 
Den ägarkommun som innehar ordförandeskapet kallar samman till gemensam överläggning 
kring kommande års anslagsutrymme för RDM. 
 
För ägarkommunerna deltar finansutskott/motsvarande eller av dessa utsedda ledamöter och 
berörda tjänstemän. 
 

Underbilaga 3.1
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Räddningstjänsten Dala Mitt 

RDM deltar inledningsvis på mötet och lämnar aktuell information och svarar på eventuella 
frågor. 
 
För att direktionen för RDM ska kunna fastställa ekonomisk plan för de tre närmast 
kommande åren i juni månad måste besked från ägarkommunerna lämnas under maj månad. 
Den ägarkommunen som innehar ordförandeskapet ansvarar för att tillsända RDM vilken 
ekonomiska ram ägarkommunerna enats om senast den 31maj. 
 
December 
”Årsbudgeten upprättas därefter av förbundschefen senast i september månad året före 
budgetperioden och fastställs vid årets sista direktionssammanträde.” 
 
Efter direktionens fastställande av verksamhetsplan- och budget skickas den till 
ägarkommunerna. 
 
 
Uppföljning/Rapportering 
 
Enligt gällande förbundsordning § 15 Uppsikt och information anges följande. 
 

RDM står i sin verksamhet enligt 6 kap 1 § kommunallagen under uppsikt av 
medlemmarnas kommunstyrelser. RDM skall därför tillhandahålla dessa den 
information de anser sig behöva på det sätt var och en av dem begär. 

 
Återrapportering till ägarkommunerna sker genom årsredovisning där målen i 
handlingsplanen följs upp. 
 
Internt inom RDM tas fortsättningsvis periodrapporter med årsprognos fram för januari - 
november, exklusive juni månad och ett delårsbokslut görs per 31 augusti. 
 
Några av ägarkommunerna efterfrågar, förutom årsredovisningen, tertialrapporter.  
RDM kan tillsända samtliga kommuner periodrapport per april månad och delårsrapport per 
augusti månad. Båda dessa innehåller årsprognoser. 
 
Om intresse finns att få tätare information kan periodrapporterna för samtliga månader 
skickas till samtliga ägarkommuner. 
 
Förslagsvis skickar RDM periodrapport per april månad och delårsrapport per augusti månad 
till samtliga ägarkommuner. 
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 Sammanträdesdatum Blad 

Kommunstyrelsen 2019-11-12 9  
   
 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Ks §   Dnr KS2019/0455 
 
Taxa för tillsyn och prövning enligt miljöbalken 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäk-
tige besluta: 

1. Fastställa förslag till ny behovsstyrd taxa för prövning och tillsyn enligt miljö-
balken  

2. Fastställa reviderad handläggningskostnad 1138 kronor per timme för pröv-
ning och tillsyn enligt miljöbalken 

 
___________ 
 
Ärendebeskrivning 
Miljö- och byggnämnden föreslår 2019-10-23 att fastställa ny behovsstyrd taxa för 
prövning och tillsyn enligt miljöbalken samt reviderad handläggningskostnad 1138 
kronor per timme för prövning och tillsyn enligt miljöbalken. 
 
Behovsstyrd taxa 
Miljö- och byggenheten förslår en övergång till behovsstyrd taxa enligt Sveriges 
Kommuner och Landstings (SKL) modell. Alla kommuner utför tillsyn hos verksam-
heter som kan innebära risker för hälsan eller miljön. Kommunernas tillsyn ska åstad-
komma god miljö och säkra livsmedel. En ny enklare taxa har efterfrågats av kom-
muner och näringsliv.  
 
SKL har tagit fram en ny modell för taxa inom miljöbalkens område med syfte att 
göra det enklare för kommunerna att prioritera tillsyn där tillsynsbehovet är störst. 
Med den nya behovsstyrda taxan inom miljöbalkensområde kopplar man ihop be-
hovsutredning, tillsynsplan och finansiering. 
 
Taxan består av följande delar: 
Taxebestämmelser §§1-33 
Avgiftsnivåer 
Taxebilaga 1, Avgift för prövning och anmälan samt viss tillsyn 
Taxebilaga 2, fasta, årliga avgifter för tillsyn av tillståndspliktiga och anmälningsplik-
tiga verksamheter 
Taxebilaga 3, timavgifter (efterskottsbetalning) för tillsyn av ej anmälningspliktiga 
verksamheter 
och ej anmälningspliktiga hälsoskyddsverksamheter 

  



SÄTERS KOMMUN KALLELSE 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Ks §   forts 
 
Huvudsakliga förändringar av taxan 

• Avgiftsnivåer införs istället för fasta avgifter för prövning, anmälan och viss 
tillsyn. 

• Avgiftsnivåerna avspeglar handläggningens tidsåtgång. 
• Samma tillsynstid på anmälningspliktiga verksamheter oavsett om det är sta-

ten eller kommunerna som utför tillsynen. 
• Tillsynsbehovet bedöms per bransch, inte per enskild verksamhet. 
• Varje delverksamhet bedöms inte separat. Vissa delverksamheter bedöms 

normalt ingå i det samlade tillsynsbehovet för branschen. 
• Efterhandsdebitering av mindre, ej anmälningspliktiga miljöfarliga verksam-

heter och ej anmälningspliktiga hälsoskyddsverksamheter. 
• Risk- och erfarenhetsbedömning, premiering, riskpoäng och avgiftsklasser är 

borttagna. 
• Undernivåer och egna indelningar i olika undernivåer är borttaget. 

 
Många kommuner i landet har redan övergått till denna taxemodell och de flesta 
Dalakommunerna kommer också att göra det. Några kommuner i länet har redan an-
tagit denna taxemodell. 
 
Handläggningskostnad per timme 
För att räkna ut handläggningskostnaden per timme behöver man ta fram en kostnad 
i kronor per år och en tid i timmar per år för en heltid årsarbetskraft. 
 
Kostnaden utgörs av kommunens genomsnittliga kostnad i kronor per år för en 
handläggare inom myndighetsområdet. Denna kostnad består av tre delar – lönekost-
nad, del av gemensamma kostnader och myndighetsspecifika kostnader. 
 
Tiden utgörs av den tid i timmar per år en handläggare inom myndighetsområdet i 
kommunen i genomsnitt ägnar åt handläggning. Handläggningstiden räknas fram ge-
nom att man tar bort frånvaro (semester, sjukdom, friskvård etc) från den totala års-
arbetstiden. Då får man den faktiska arbetstiden för en handläggare. Den faktiska ar-
betstiden utgörs av övrig tid (APT, intern samverkan, utbildning, kvalitetsarbete etc) 
och handläggningstid. I handläggningstiden räknas handläggning av inkomna ärenden 
och tillsyn inom myndighetsområdet.  
 
Resultatet ska spegla situationen i den enskilda kommunen. Det skiljer sig helt natur-
ligt åt mellan olika kommuner eftersom deras förhållanden inte är identiskt lika. 
Mindre kommuner har generellt något lägre antal timmar handläggningstid. Det be-
ror främst på att det är färre personer att fördela arbetsuppgifterna på, som ingår i 
övrig tid. 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Ks §   forts 
 
I Säters kommun har vi beräknat att handläggningstiden är ca 55% av den faktiska 
arbetstiden. SKL räknar med en schablon på 60%, men säger samtidigt att varje kom-
mun ska se över sina förhållanden och justera denna siffra. 
 
Enligt de beräkningar som gjorts blir den genomsnittliga kostnaden för en handlägg-
ningstimme 1138 kr per timme för miljöbalkens område. 
 
Handläggningskostnaden per timme ligger högre än medel i länet. Flera kommuner i 
länet gör endast en indexuppräkning i år och först 2020 gör de en större revidering 
av handläggningskostnaden.  
 
Senaste revideringen av handläggningskostnaden för miljöbalkens område gjordes 
2017 och började gälla den 1 januari 2018. Ingen indexuppräkning av taxan har gjorts 
under 2019.  
 
Kommunerna får enligt 27 kap 1§ enligt miljöbalken ta ut en avgift för kostnader för 
prövning och tillsyn enligt miljöbalken. 
 
Bilagor 
Taxebestämmelser §§1-33 
Avgiftsnivåer 
Taxebilaga 1 - Avgift för prövning och anmälan samt viss tillsyn 
Taxebilaga 2 - fasta, årliga avgifter för tillsyn av tillståndspliktiga och 
                       anmälningspliktiga verksamheter 
Taxebilaga 3 - timavgifter (efterskottsbetalning) för tillsyn av ej anmälningspliktiga  
                       verksamheter och ej anmälningspliktiga hälsoskyddsverksamheter 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Mbn § 118  Dnr: ECOS 2019-11  

    
 
Taxa för tillsyn och prövning enligt miljöbalken
 
Beslut 
Miljö och byggnämnden beslutar föreslå Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå kommun-
styrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta: 

• fastställa förslag till ny behovsstyrd taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken 
• fastställa reviderad handläggningskostnad 1138 kronor per timme för prövning och 

tillsyn enligt miljöbalken. 
 

Ärendebeskrivning 
Behovsstyrd taxa 
Miljö- och byggenheten förslår en övergång till behovsstyrd taxa enligt Sveriges Kommuner 
och Landstings (SKL) modell. Alla kommuner utför tillsyn hos verksamheter som kan inne-
bära risker för hälsan eller miljön. Kommunernas tillsyn ska åstadkomma god miljö och säkra 
livsmedel. En ny enklare taxa har efterfrågats av kommuner och näringsliv. 

SKL har tagit fram en ny modell för taxa inom miljöbalkens område med syfte att göra det 
enklare för kommunerna att prioritera tillsyn där tillsynsbehovet är störst. Med den nya be-
hovsstyrda taxan inom miljöbalkensområde kopplar man ihop behovsutredning, tillsynsplan 
och finansiering. 

Taxan består av följande delar: 
Taxebestämmelser §§1-33 
Avgiftsnivåer 
Taxebilaga 1, Avgift för prövning och anmälan samt viss tillsyn 
Taxebilaga 2, fasta, årliga avgifter för tillsyn av tillståndspliktiga och anmälningspliktiga verk-
samheter 
Taxebilaga 3, timavgifter (efterskottsbetalning) för tillsyn av ej anmälningspliktiga verksam-
heter och ej anmälningspliktiga hälsoskyddsverksamheter 

Huvudsakliga förändringar av taxan 
• Avgiftsnivåer införs istället för fasta avgifter för prövning, anmälan och viss tillsyn. 

Avgiftsnivåerna avspeglar handläggningens tidsåtgång. 
• Samma tillsynstid på anmälningspliktiga verksamheter oavsett om det är staten eller 

kommunerna som utför tillsynen. 
• Tillsynsbehovet bedöms per bransch, inte per enskild verksamhet. 
• Varje delverksamhet bedöms inte separat. Vissa delverksamheter bedöms normalt 

ingå i det samlade tillsynsbehovet för branschen. 
• Efterhandsdebitering av mindre, ej anmälningspliktiga miljöfarliga verksamheter och 

ej anmälningspliktiga hälsoskyddsverksamheter. 
• Risk- och erfarenhetsbedömning, premiering, riskpoäng och avgiftsklasser är bort-

tagna. 
• Undernivåer och egna indelningar i olika undernivåer är borttaget. 

    Fortsättning 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

Mbn § 118 fortsättning 
 

Många kommuner i landet har redan övergått till denna taxemodell och de flesta  
Dalakommunerna kommer också att göra det. Några kommuner i länet har redan antagit 
denna taxemodell. 

Handläggningskostnad per timme 
För att räkna ut handläggningskostnaden per timme behöver man ta fram en kostnad i kronor per 
år och en tid i timmar per år för en heltid årsarbetskraft. 

Kostnaden utgörs av kommunens genomsnittliga kostnad i kronor per år för en handläggare 
inom myndighetsområdet. Denna kostnad består av tre delar – lönekostnad, del av gemen-
samma kostnader och myndighetsspecifika kostnader. 

Tiden utgörs av den tid i timmar per år en handläggare inom myndighetsområdet i kommu-
nen i genomsnitt ägnar åt handläggning. Handläggningstiden räknas fram genom att man tar 
bort frånvaro (semester, sjukdom, friskvård etc) från den totala årsarbetstiden. Då får man 
den faktiska arbetstiden för en handläggare. Den faktiska arbetstiden utgörs av övrig tid 
(APT, intern samverkan, utbildning, kvalitetsarbete etc) och handläggningstid. I handlägg-
ningstiden räknas handläggning av inkomna ärenden och tillsyn inom myndighetsområdet.  

Resultatet ska spegla situationen i den enskilda kommunen. Det skiljer sig helt naturligt åt 
mellan olika kommuner eftersom deras förhållanden inte är identiskt lika. Mindre kommuner 
har generellt något lägre antal timmar handläggningstid. Det beror främst på att det är färre 
personer att fördela arbetsuppgifterna på, som ingår i övrig tid. 

I Säters kommun har vi beräknat att handläggningstiden är ca 55% av den faktiska arbetsti-
den. SKL räknar med en schablon på 60%, men säger samtidigt att varje kommun ska se 
över sina förhållanden och justera denna siffra. 

Enligt de beräkningar som gjorts blir den genomsnittliga kostnaden för en handläggnings-
timme 1138 kr per timme för miljöbalkens område.    

Handläggningskostnaden per timme ligger högre än medel i länet. Flera kommuner i länet 
gör endast en indexuppräkning i år och först 2020 gör de en större revidering av handlägg-
ningskostnaden. 

Senaste revideringen av handläggningskostnaden för miljöbalkens område gjordes 2017 och 
började gälla den 1 januari 2018. Ingen indexuppräkning av taxan har gjorts under 2019. 

Kommunerna får enligt 27 kap 1§ enligt miljöbalken ta ut en avgift för kostnader för 
prövning och tillsyn enligt miljöbalken. 
 
    Fortsättning 
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Taxa för tillsyn och prövning enligt miljöbalken 

Enheten föreslår Miljö- och byggnämnden att besluta enligt följande: 
 Fastställa förslag till ny behovsstyrd taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken. 

 Föreslå kommunfullmäktige att anta ny behovsstyrd taxa för prövning och tillsyn 
miljöbalken och reviderad handläggningskostnad per timme. 

 Godkänna handläggningskostnaden per timme 1138 kr för prövning och tillsyn 
enligt miljöbalken. 
 

Ärendebeskrivning 
Behovsstyrd taxa 
Miljö- och byggenheten förslår en övergång till behovsstyrd taxa enligt Sveriges 
Kommuner och Landstings (SKL) modell. Alla kommuner utför tillsyn hos verksamheter 
som kan innebära risker för hälsan eller miljön. Kommunernas tillsyn ska åstadkomma 
god miljö och säkra livsmedel. En ny enklare taxa har efterfrågats av kommuner och 
näringsliv. 

SKL har tagit fram en ny modell för taxa inom miljöbalkens område med syfte att göra 
det enklare för kommunerna att prioritera tillsyn där tillsynsbehovet är störst. 

Med den nya behovsstyrda taxan inom miljöbalkensområde kopplar man ihop 
behovsutredning, tillsynsplan och finansiering. 

Taxan består av följande delar: 
Taxebestämmelser §§1-33 
Avgiftsnivåer 
Taxebilaga 1, Avgift för prövning och anmälan samt viss tillsyn 
Taxebilaga 2, fasta, årliga avgifter för tillsyn av tillståndspliktiga och anmälningspliktiga 
verksamheter 
Taxebilaga 3, timavgifter (efterskottsbetalning) för tillsyn av ej anmälningspliktiga 
verksamheter och ej anmälningspliktiga hälsoskyddsverksamheter 

Huvudsakliga förändringar av taxan 

 Avgiftsnivåer införs istället för fasta avgifter för prövning, anmälan och viss 
tillsyn. Avgiftsnivåerna avspeglar handläggningens tidsåtgång. 

 Samma tillsynstid på anmälningspliktiga verksamheter oavsett om det är staten 
eller kommunerna som utför tillsynen. 

 Tillsynsbehovet bedöms per bransch, inte per enskild verksamhet. 

 Varje delverksamhet bedöms inte separat. Vissa delverksamheter bedöms 
normalt ingå i det samlade tillsynsbehovet för branschen. 

 Efterhandsdebitering av mindre, ej anmälningspliktiga miljöfarliga verksamheter 
och ej anmälningspliktiga hälsoskyddsverksamheter. 
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 Risk- och erfarenhetsbedömning, premiering, riskpoäng och avgiftsklasser är 
borttagna. 

 Undernivåer och egna indelningar i olika undernivåer är borttaget. 

Många kommuner i landet har redan övergått till denna taxemodell och de flesta Dala-
kommunerna kommer också att göra det. Några kommuner i länet har redan antagit 
denna taxemodell. 

Handläggningskostnad per timme 
För att räkna ut handläggningskostnaden per timme behöver man ta fram en kostnad i kronor 
per år och en tid i timmar per år för en heltid årsarbetskraft. 

Kostnaden utgörs av kommunens genomsnittliga kostnad i kronor per år för en handläggare 
inom myndighetsområdet. Denna kostnad består av tre delar – lönekostnad, del av 
gemensamma kostnader och myndighetsspecifika kostnader. 

Tiden utgörs av den tid i timmar per år en handläggare inom myndighetsområdet i 
kommunen i genomsnitt ägnar åt handläggning. Handläggningstiden räknas fram genom att 
man tar bort frånvaro (semester, sjukdom, friskvård etc) från den totala årsarbetstiden. 
Då får man den faktiska arbetstiden för en handläggare. Den faktiska arbetstiden utgörs 
av övrig tid (APT, intern samverkan, utbildning, kvalitetsarbete etc) och handläggningstid. 
I handläggningstiden räknas handläggning av inkomna ärenden och tillsyn inom 
myndighetsområdet. Rådgivning vad räknas det som? 
Resultatet ska spegla situationen i den enskilda kommunen. Det skiljer sig helt naturligt åt 
mellan olika kommuner eftersom deras förhållanden inte är identiskt lika. Mindre 
kommuner har generellt något lägre antal timmar handläggningstid. Det beror främst på 
att det är färre personer att fördela arbetsuppgifterna på, som ingår i övrig tid. 

I Säters kommun har vi beräknat att handläggningstiden är ca 55% av den faktiska 
arbetstiden. SKL räknar med en schablon på 60%, men säger samtidigt att varje kommun 
ska se över sina förhållanden och justera denna siffra. 

Enligt de beräkningar som gjorts blir den genomsnittliga kostnaden för en 
handläggningstimme 1138 kr per timme för miljöbalkens område. 

Handläggningskostnaden per timme ligger högre än medel i länet. Flera kommuner i länet 
gör endast en indexuppräkning i år och först 2020 gör de en större revidering av 
handläggningskostnaden. 

Senaste revideringen av handläggningskostnaden för miljöbalkens område gjordes 2017 
och började gälla den 1 januari 2018. Ingen indexuppräkning av taxan har gjorts under 
2019. 

Kommunerna får enligt 27 kap 1§ enligt miljöbalken ta ut en avgift för kostnader för 
prövning och tillsyn enligt miljöbalken. 
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Taxebilaga 1 - Avgift för prövning och anmälan samt viss tillsyn 
Taxebilaga 2 - fasta, årliga avgifter för tillsyn av tillståndspliktiga och anmälningspliktiga 
verksamheter 
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verksamheter och ej anmälningspliktiga hälsoskyddsverksamheter 
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Taxa för prövning och tillsyn inom Miljöbalkens område 
 

Inledande bestämmelser 

1 § Denna taxa gäller avgifter för Säters kommuns kostnader för prövning och tillsyn 
enligt miljöbalken, bestämmelser meddelade med stöd av miljöbalken eller EU:s 
förordningar inom miljöbalkens tillämpningsområde, bl.a. vad gäller naturvård och 
kulturvård, skydd av områden, miljöfarlig verksamhet, hälsoskydd, verksamheter som 
orsakar miljöskador, vattenverksamhet, skötsel av jordbruksmark, kemiska produkter, 
biotekniska organismer och varor, avfall och producentansvar. 

Utöver vad som anges i denna taxa kan ersättning till kommunen utgå bl.a. enligt 26 
kap. 22 § miljöbalken för undersökningskostnader och enligt 25 kap. 2 § miljöbalken 
för rättegångskostnader. 

2 § Avgift enligt denna taxa ska betalas för 
 

1. Handläggning och andra åtgärder med anledning av ansökningar om 
tillstånd, dispens eller undantag. 

2. Handläggning och andra åtgärder med anledning av anmälan av 
verksamhet eller åtgärd, och 

3. Handläggning och andra åtgärder vid tillsyn i övrigt 

3 § Avgift enligt denna taxa tas inte ut för 

1. Tillsyn som föranleds av klagomål som är obefogat, och inte kräver utredning 
2. Handläggning som föranleds av att beslut av nämnd enligt miljöbalken, 
bestämmelser meddelade med stöd av miljöbalken eller EU-förordningar inom 
miljöbalkens område överklagas, 
3. Upprättande av ansökan om utdömande av vite. 
 

4 § Beslut om avgift eller om nedsättning eller efterskänkning av avgiften fattas 
av Miljö- och byggnämnden. 

5 § Enligt 27 kap. 3 § miljöbalken är alla som är skyldiga att betala en avgift enligt 
denna taxa, eller enligt 26 kap. 22 § miljöbalken, skyldiga att lämna de uppgifter 
som behövs för att avgiftens eller ersättningens storlek ska kunna bestämmas. 
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Timavgift 

6 § Avgiftsuttag sker: 

1. I förhållande till de avgiftsnivåer som motsvaras av handläggningstid enligt 
taxebilaga 1 (fast avgift). 
2. I förhållande till den årliga handläggningstid som anläggningen eller 
verksamheten tilldelats i taxebilaga 2 (fast årlig tillsynsavgift) 
3. I förhållande till den faktiskt nedlagda tillsynstiden i det enskilda ärendet 
(timavgift), och 
4. Enligt de andra grunder som anges i taxan. 

 
7 § Vid tillämpning av denna taxa är timavgiften handläggningskostnaden per hel 

timme handläggningstid 1138 kr. 

8 § I de fall timavgift tas ut i förhållande till faktiskt nedlagd handläggningstid avses 
med handläggningstid den sammanlagda tid som varje tjänsteperson vid nämnden har 
använt för handläggning och andra åtgärder i ärendet såsom inläsning av ärendet, 
kontakter med parter, samråd med experter och myndigheter, inspektioner, revisioner 
och provtagning och kontroller i övrigt, beredning i övrigt av ärendet samt 
föredragning av beslut. 

Avgift tas ut för varje nedlagd halv timme nedlagd handläggningstid. Om den 
sammanlagda handläggningstiden understiger en halvtimme per år tas ingen timavgift 
ut. För inspektioner, mätningar, och andra kontroller som utförs vardagar mellan 
19:00 och 07:00 lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton, påskafton, trettondagsafton, 
midsommarafton och helgdagar tas avgift ut med en 1,5 gånger ordinarie timavgift. 

9 § Miljö- och byggnämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) 
besluta att höja de i denna taxa antagna fasta avgifterna och 
timavgifterna med den procentsats för det innevarande kalenderåret i 
Prisindex för kommunal 
verksamhet (PKV) som finns publicerad på SKL:s webbplats i oktober månad. 
 
Utgångspunkt för indexuppräkningen är oktober månad 2019  
 
 
Avgifter för ansökningar om tillstånd, dispens eller undantag 

10 § Avgift för prövning av ansökningar om tillstånd, dispens eller undantag ska 
betalas som antingen fast avgift genom tillämpning av den avgiftsnivå som anges i 
taxebilaga 1 eller i form av timavgift genom att den faktiskt nedlagda 
handläggningstiden i ärendet multipliceras med timavgiften. 

Avgift för prövning ska betalas för varje avgiftsbelagt ärende som ansökningen avser. 
 
11 § Om det i ett beslut om tillstånd föreskrivs att en anordning inte får tas i bruk 
förrän den har besiktigats och godkänts av nämnden ingår kostnaden för en sådan 
besiktning i den fasta avgiften. Kan anordningen inte godkännas vid den besiktningen 
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och ny besiktning måste ske vid ytterligare ett tillfälle, tas timavgift ut för den 
ytterligare handläggningstiden 

12 § Avgift för prövning av ansökan om tillstånd, dispens eller undantag ska erläggas 
av sökanden. 

13 § Avgift för prövning ska erläggas även om ansökan avslås. Avgift tas inte ut för 
en ansökan som återkallas innan handläggning påbörjas. 

14 § I ärenden om ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet som prövas av 
kommunen är sökanden i förekommande fall även skyldig att ersätta kommunens 
kostnader enligt 19 kap. 4 och 5 §§ miljöbalken för sakkunniga som har tillkallats av 
kommunen och för kungörelser i ärendet. Sökanden är även skyldig att ersätta 
kommunens kostnader för kungörelser i ärendet om tillstånd, dispens eller undantag 
enligt 7 kap. miljöbalken eller förordningen (1998:1252) om områdesskydd. 

15 § Utöver avgift för prövning tillstånd, dispens eller undantag, kan avgift för tillsyn 
komma att tas ut för den verksamhet eller åtgärd som prövningen avser enligt vad som 
anges i denna taxa. 
 

Avgifter för anmälningsärenden 

16 § Avgift för handläggning av anmälan av verksamhet eller åtgärd ska betalas i form 
av fast avgift motsvarande den för verksamheten eller åtgärden föreskrivna avgiftsnivån 
i bilaga 1, eller genom att den faktiskt nedlagda handläggningstiden i ärendet 
multipliceras med timtaxan, eller enligt de grunder i övrigt som anges i taxebilaga 1. 

Avgift med anledning av handläggning av anmälan ska betalas för varje avgiftsbelagt 
ärende som anmälan avser. Om en anmälan omfattar flera miljöfarliga verksamheter 
enligt taxebilaga 1 ska full avgift betalas för den punkt som medför den högsta 
avgiften med tillägg av 25 procent av summan av de belopp som anges för övriga 
verksamheter. 

Avgift tas inte ut för en anmälan som återkallas innan handläggningen har påbörjats. 
 
17 § Avgift för handläggningen av anmälan ska betalas av den som driver eller avser 
att bedriva verksamheten eller vidta åtgärden. 

I ärenden om anmälan av miljöfarlig verksamhet med beteckningen C i 
miljöprövningsförordningen är denne i förekommande fall skyldig att ersätta 
kommunens kostnader för kungörelse i ärendet. 

18 § Utöver avgift med anledning av handläggning av anmälan, kan avgift för tillsyn 
komma att tas ut för den verksamhet eller åtgärd som anmälan avser enligt vad som 
anges i denna taxa. 
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Avgift för återkommande tillsyn 

19 § För återkommande tillsyn över sådan miljöfarlig verksamhet eller åtgärder med 
en fastställd prövningsnivå (A eller B) enligt miljöprövningsförordningen ska en fast 
årlig avgift betalas enligt vad som framgår av taxebilaga 2. 

För återkommande tillsyn över sådan verksamhet eller åtgärd med fastställd 
anmälningsplikt (C) enligt miljöprövningsförordningen, eller hälsoskyddsverksamheter 
som ska anmälas enligt förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (H) 
ska en fast årlig avgift betalas enligt vad som framgår av taxebilaga 2. 
 
Industriutsläppsverksamhet 

20 § För industriutsläppsverksamheter, de verksamheter som markerats med (-i) i 
miljöprövningsförordningen, betalas ett årligt tillägg till den årliga tillsynsavgiften om 
20 timmar multiplicerat med aktuell timavgift. Sådant tillägg tas inte ut för de 
industriutsläppsverksamheter som redan har tilldelats 90 timmar eller mer i taxebilaga 2. 
 
Avgifter vid ändrat tillsynsbehov 

21 § För verksamheter som omfattas av fast årlig tillsynsavgift får nämnden i särskild 
ordning besluta om extraordinär tillsynsavgift. Denna avgift tas ut för ett visst år om 
den faktiskt utförda tillsynen överskrider den tillsynstid som motsvaras av den fasta 
avgiften och denna tillsyn är föranledd av att verksamhetsutövaren bryter mot villkor, 
inte följer förelägganden eller förbud eller som orsakats av yttre påverkan i större 
omfattning. 

Extraordinär tillsynstid beräknas som timavgift enligt § 6 och ska betalas i efterskott 
av den som är verksamhetsutövare vid tillsynens utförande. 

Avgift för regelbunden tillsyn 

22 § Om en verksamhetsutövare har verksamheter med verksamhetskoder inom tre 
eller flera olika verksamhetsgrupper som har egna rubriker i bilaga 2, så ska total 
avgift motsvara timmarna från verksamhetsgruppen med det högst angivna timantalet i 
bilaga 2 med ett tillägg om 25 procent. 

23 § För regelbunden tillsyn över sådana verksamheter eller åtgärder som saknar 
fastställda krav på anmälan (”U” och ”UH”) ska avgift betalas i form av timavgift 
genom att den faktiskt nedlagda handläggningstiden i ärendet multipliceras med 
timtaxan enligt vad som framgår av bilaga 3. 

24 § För verksamheter som tillståndsprövats ska avgiften bestämmas med 
utgångspunkt ifrån vad som anges i tillståndsbeslutet i fråga om produktionsvolym 
eller liknande. 

25 § Fast årlig avgift omfattar kalenderår och ska betalas i förskott. Sådan avgift ska 
betalas från och med det kalenderår som följer efter att det att beslut om tillstånd till 
verksamhet meddelats eller anmälan skett – eller i de fall tillstånd eller anmälan inte 
krävts, verksamheten har påbörjats. För tillsyn som sker dessförinnan tas timavgift ut. 
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Fast årlig avgift ska betalas med helt avgiftsbelopp för varje påbörjat kalenderår som 
verksamheten bedrivs. 

26 § Avgift för tillsyn betalas av den som bedriver eller avser att bedriva 
verksamheten eller vidta åtgärd som föranleder avgiften. Tillsyn över miljöskador 
enligt 10 kap. miljöbalken ska betalas av den som enligt det 10 kap. miljöbalken är 
ansvarig för avhjälpande eller kostnader. 
 

Avgift för tillsyn i övrigt 

27 § Avgift för tillsyn i övrigt ska betalas i form av timavgift genom att den faktiskt 
nedlagda handläggningstiden i ärendet multipliceras med timtaxan eller enligt de 
grunder som i övrigt anges i taxebilaga 1. 

28 § Avgift för tillsyn betalas av den som bedriver eller avser att bedriva 
verksamheten, vidtar åtgärd eller i annat fall kan anses ha gett upphov till olägenheter 
som föranleder tillsynsåtgärden. För tillsyn över miljöskador enligt 10 kap. 
miljöbalken ska betalas av den som enligt det 10 kap. miljöbalken är ansvarig för 
avhjälpande eller kostnader. 

Nedsättning av avgift 

29 § Om det finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens art, omfattning, 
tillsynsbehov, nedlagd handläggningstid och övriga omständigheter, får avgift enligt 
denna taxa i ett enskilt fall sättas ner eller efterskänkas. 

Avgiftens erläggande 
 
30 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Säters kommun. Betalning ska 
ske inom tid som anges i beslutet om avgift eller i räkning. 

Verkställighetsfrågor m.m. 

31 § Av 1 kap. 2 § och 9 kap. 4 § förordningen (1998:940) om avgifter för prövning 
och tillsyn enligt miljöbalken framgår att kommunal nämnds beslut om avgift får 
verkställas enligt utsökningsbalken. 

32 § Av 1 kap. 2 § och 9 kap. 5 § förordningen (1998:940) om avgifter för prövning 
och tillsyn enligt miljöbalken framgår att kommunal nämnd får förordna att dess 
beslut om avgift ska gälla omedelbart, även om det överklagas. 

33 § Enligt 19 kap. 1 § miljöbalken överklagas kommunal nämnds beslut om avgift 
till länsstyrelsen. 

Denna taxa träder i kraft den 1 januari 2020. I ärenden som rör tillstånd, 
anmälningar och dispenser tillämpas taxan på ärenden som kommer in efter 
denna dag. 



Handläggningskostnad per år:
1 138 kr

Avgiftsnivå Timmar
Avgiftsnivå 1 2 tim
Avgiftsnivå 2 3 tim
Avgiftsnivå 3 8 tim
Avgiftsnivå 4 timavgift

Avgiftsnivåer



Beskrivning Lagrum Avgift

AVGIFTER FÖR MILJÖFARLIG VERKSAMHET OCH 
HÄLSOSKYDD
Prövning av ansökan
Ansökan om tillstånd till inrättande av en 
avloppsanordning som en eller flera vattentoaletter ska 
anslutas till, och som inte omfattas av fast avgift enligt 
taxebilaga 2.

13 § förordningen 
(1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och 
hälsoskydd

Avgiftsnivå 3

Ansökan om tillstånd till anslutande av en vattentoalett 
till en befintlig avloppsanordning, och som inte omfattas 
av fast avgift enligt taxebilaga 2.

13 § förordningen 
(1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och 
hälsoskydd

Avgiftsnivå 4

Ansökan om tillstånd till inrättande av annat slag av 
toalett än vattentoalett enligt vad kommunen har 
föreskrivit för att förhindra olägenheter för människors 
hälsa, och som inte omfattas av fast avgift enligt 
taxebilaga 2.

13 § förordningen 
(1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och 
hälsoskydd

Avgiftsnivå 4

Ansökan om tillstånd till inrättande av 
värmepumpsanläggning för utvinning av värme ur mark, 
ytvatten, eller grundvatten enligt vad kommunen har 
föreskrivit för att skydda människors hälsa eller miljön 
och som inte omfattas av fast avgift enligt taxebilaga 2.

17 § förordningen  
(1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och 
hälsoskydd

Avgiftsnivå 2

Ansökan om tillstånd till hållande av vissa djur inom 
område med detaljplan eller områdesbestämmelser 
enligt vad kommunen har föreskrivit för att förhindra 
olägenheter för människors hälsa.

39 § förordningen 
(1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och 
hälsoskydd

Avgiftsnivå 2

Handläggning av anmälan  
Anmälan om miljöfarlig verksamhet. 9 kap 6 §, 1 kap 10 § 

miljöprövnings-
förordningen (2013:251)

Avgiftsnivå 4

Anmälan om ändring av miljöfarlig verksamhet, och som 
inte omfattas av fast avgift enligt taxebilaga 2.

1 kap 11 § miljöprövnings-
förordningen (2013:251)

Avgiftsnivå 4

Anmälan om inrättande av en avloppsanordning utan 
vattentoalett, och som inte omfattas av fast avgift enligt 
taxebilaga 2.

13 § förordningen 
(1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och 
hälsoskydd

Avgiftsnivå 4

Anmälan om ändring av en avloppsanordning och som 
inte omfattas av fast avgift enligt taxebilaga 2.

14 § förordningen 
(1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och 
hälsoskydd

Avgiftsnivå 4

Taxebilaga 1



Anmälan om inrättande av värmepumpsanläggning för 
utvinning av värme ur mark, ytvatten eller grundvatten 
och som inte omfattas av fast avgift enligt taxebilaga 2.

17 § förordningen 
(1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och 
hälsoskydd

Avgiftsnivå 1

Anmälan om anläggande av gödselstad eller annan 
upplagsplats för djurspillning inom ett område med 
detaljplan.

37 och 42 §§ förordningen 
(1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och 
hälsoskydd

Avgiftsnivå 3

Anmälan om att driva eller arrangera anmälningspliktig 
hälsoskyddsverksamhet där allmänheten yrkesmässigt 
erbjuds hygienisk behandling som innebär risk för 
blodsmitta.

38 § förordningen 
(1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och 
hälsoskydd

Avgiftsnivå 4

Anmälan om att driva eller arrangera anmälningspliktig 
hälsoskyddsverksamhet med bassängbad för 
allmänheten, eller som annars används av många 
människor.

38 § förordningen 
(1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och 
hälsoskydd

Avgiftsnivå 4

Anmälan om att driva eller arrangera anmälningspliktig 
hälsoskyddsverksamhet som utgörs av förskola, öppen 
förskola, fritidshem, öppen fritidsverksamhet, 
förskoleklass, grundskola, grundsärskola, 
gymnasieskola, gymnasiesärskola, specialskola, 
sameskola eller internationell skola.

38 § förordningen 
(1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och 
hälsoskydd

Avgiftsnivå 4

Tillsyn
Annan miljöfarlig verksamhet, som inte omfattas av fast 
avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2 eller timavgift enligt 
taxebilaga 3.

26 kap 3 § 3 st miljöbalken, 
2 kap 31 § p 1 miljö-
tillsynsförordningen

Avgiftsnivå 4

Byggnader, lokaler och anläggningar som kräver särskild 
uppmärksamhet och som som inte omfattas av  avgift 
för tillsyn enligt taxebilaga 2 eller taxebilaga 3;
1. byggnader som innehåller en eller flera bostäder och 
tillhörande utrymmen,
2. lokaler för undervisning, vård eller annat 
omhändertagande,
3. samlingslokaler där många människor brukar samlas,
4. hotell, pensionat och liknande lokaler där 
allmänheten yrkesmässigt erbjuds tillfällig bostad,
5. idrottsanläggningar, campinganläggningar, 
badanläggningar, strandbad och andra liknande 
anläggningar som är upplåtna för allmänheten eller som 
annars utnyttjas av många människor,
6. lokaler där allmänheten yrkesmässigt erbjuds 
hygienisk behandling,
7. lokaler för förvaring av djur.

26 kap 3 § 3 st miljöbalken, 
45 § förordningen 
(1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och 
hälsoskydd

Avgiftsnivå 4



Radon i bostäder och lokaler för allmänna ändamål. 26 kap 3 § 3 st miljöbalken Avgiftsnivå 4

Annan hälsoskyddsverksamhet, som inte omfattas av 
fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2.

26 kap 3 § 3 st miljöbalken Avgiftsnivå 4

AVGIFT FÖR KEMISKA PRODUKTER OCH BIOTEKNISKA 
ORGANISMER
LAGRING AV BRANDFARLIGA VÄTSKOR
Tillsyn
Information innan installation påbörjas eller hantering 
inleds av  brandfarliga vätskor eller spillolja i cistern 
ovan eller i mark som rymmer mer än 1 m3 vätska 
(inom vattenskyddsområde hantering av mer än 250 
liter brandfarliga vätskor eller spillolja) med tillhörande 
rörledningar. 

3 kap 1 § 1 st 
Naturvårdsverkets 
föreskrifter om skydd mot 
mark- och vatten-
förorening vid hantering av
brandfarliga vätskor och 
spilloljor (NFS 2017:5), 2 
kap 31 § p 5 miljötillsynsför-
ordningen (2011:13)

Avgiftsnivå 1

Information om cistern som tagits ur bruk. 6 kap 1 § Naturvårds-
verkets föreskrifter om 
skydd mot mark- och 
vattenförorening vid 
hantering av
brandfarliga vätskor och 
spilloljor (NFS 2017:5), 2 
kap 31 § p 5  miljötillsyns-
förordningen (2011:13)

Avgiftsnivå 1

Kopior på rapporter från kontroller, inklusive periodiska 
kontroller, av cisterner och rörledningar.

3 kap 1 § 2 st 
Naturvårdsverkets 
föreskrifter om skydd mot 
mark- och vatten-
förorening vid hantering av
brandfarliga vätskor och 
spilloljor (NFS 2017:5), 2 
kap 31 och 32 §§ 
miljötillsyns-förordningen 
(2011:13)

Avgiftsnivå 1



Övrig tillsyn av hantering av brandfarliga vätskor och 
spillolja, som inte omfattas av fast avgift för tillsyn enligt 
taxebilaga 2.

Naturvårdsverkets 
föreskrifter om skydd mot 
mark- och vatten-
förorening vid hantering av
brandfarliga vätskor och 
spilloljor (NFS 2017:5), 26 
kap 3 § miljöbalken, 2 kap 
31 § p5 miljö-
tillsynsförordningen 
(2011:13)

Avgiftsnivå 4

FLUORERADE VÄXTHUSGASER 
Tillsyn
Underrättelse och samråd innan installation eller 
konvertering sker av sådan utrustning som innehåller 14 
ton koldioxidekvivalenter f-gas eller mer.

14 § förordning 
(2016:1128) om fluorerade 
växthus-gaser, 2 kap 31 
och 32 §§ miljötillsyns-
förordningen (2011:13)

Avgiftsnivå 1

Rapport om det under någon del av ett kalenderår finns 
minst 14 ton koldioxidekvivalenter i en stationär 
anläggning eller i en mobil utrustning som omfattas av 
läckagekontroll enligt 11 § eller enligt artikel 3.3 andra 
stycket och 4.1-4.3 i EU-förordningen om f-gaser. 

15 § förordning 
(2016:1128) om fluorerade 
växthusgaser, 2 kap 31 och 
32 §§ miljötillsyns-
förordningen (2011:13)

Avgiftsnivå 1

Övrig tillsyn av fluorerade växthusgaser, som inte 
omfattas av fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2.

2 kap 31 och 32 §§ 
miljötillsynsför-ordningen 
(2011:13)

Avgiftsnivå 4

OZONNEDBRYTANDE ÄMNEN 
Tillsyn
Utrustning i motorfordon, flyg och tåg som innehåller 
kontrollerade ämnen.

Förordning (EU) nr 
517/2014, förordning (EG) 
nr 1005/2009, 
2 kap 31 § p 6 miljötillsyns-
förordningen (2011:13)

Avgiftsnivå 4

Verksamhet där ozonnedbrytande ämne används för 
laboratorie- och analysarbeten  som betraktas som 
viktiga enligt bilagan till Kommissionens förordning (EU) 
nr 291/2011 , som inte omfattas av fast avgift för tillsyn 
enligt taxebilaga 2.

Förordning (EG) 
1005/2009, förordning 
(EG) nr 291/2011, 
2 kap 31 § p 5 miljötillsyns-
förordningen (2011:13)

Avgiftsnivå 4

VÄXTSKYDDSMEDEL
Prövning av ansökan
Ansökan om särskilt tillstånd till yrkesmässig 
användning av växtskyddsmedel. 

2 kap 40 § förordningen 
(2014:425) om 
bekämpningsmedel 

Avgiftsnivå 4



Ansökan om tillstånd att yrkesmässigt använda 
växtskyddsmedel inom ett vattenskyddsområde som 
har inrättats före den 1 januari 2018 eller där 
föreskrifterna inte har ändrats efter den 1 januari 2018.

6 kap 1 och 2 §§ 
Naturvårdsverkets 
föreskrifter om spridning 
och viss övrig hantering av 
växtskyddsmedel (NFS 
2015:2)

Avgiftsnivå 4

Ansökan om dispens från förbudet att använda 
växtskyddsmedel på ängs- eller betesmark som inte är 
lämplig att plöja men som kan användas till slåtter eller 
bete.

2 kap 37 och 39 §§ 
förordningen (2014:425) 
om bekämpningsmedel 

Avgiftsnivå 4

Handläggning av anmälan
Anmälan om yrkesmässig användning av 
växtskyddsmedel.

2 kap 41 § Förordningen 
(2014:425) om 
bekämpningsmedel 

Avgiftsnivå 4

Tillsyn
Underrättelse vid olyckor då en större mängd 
växtskyddsmedel läckt ut eller kan befaras
läcka ut.

9 kap 1 § 
Naturvårdsverkets 
föreskrifter om spridning 
och viss övrig hantering av 
växtskyddsmedel (NFS 
2015:2), 
2 kap 31 § p 5 och 
2 kap 32 § 1 st p 2b 
miljötillsyns-förordningen 
(2011:13) i lydelsen som 
gäller fr o m 1 juli 2018.

Avgiftsnivå 4

Underrättelse om vattentäkt, grundvatten eller en sjö 
eller ett vattendrag befaras bli förorenat av 
växtskyddsmedel.

9 kap 3 § 
Naturvårdsverkets 
föreskrifter om spridning 
och viss övrig hantering av 
växtskyddsmedel (NFS 
2015:2),  
2 kap 31 § p 5 och 
2 kap 32 § 1 st p 2b 
miljötillsyns-förordningen 
(2011:13) i lydelsen som 
gäller fr o m 1 juli 2018.

Avgiftsnivå 4

Övrig tillsyn av växtskyddsmedel, som inte omfattas av 
fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2.

2 kap 31 § p 5 miljö-
tillsynsförordningen 
(2011:13)

Avgiftsnivå 4

BIOCIDPRODUKTER
Prövning av ansökan



Ansökan om undantag från bestämmelserna om 
information och underrättelse i 
4 kap 1-3 §§ Naturvårdsverkets föreskrifter
om spridning av vissa biocidprodukter (NFS2015:3).

4 kap 4 § 
Naturvårdsverkets 
föreskrifter
om spridning av vissa 
biocidprodukter 
(NFS2015:3)

Avgiftsnivå 4

Tillsyn
Underrättelse i samband med spridning av 
biocidprodukt  på en plats som allmänheten har tillträde 
till som inte omfattas av fast avgift för tillsyn enligt 
taxebilaga 2.

4 kap 2 § 
Naturvårdsverkets 
föreskrifter
om spridning av vissa 
biocidprodukter 
(NFS2015:3),  
2 kap 31 § p 5 miljö-
tillsynsförordningen 
(2011:13)

Avgiftsnivå 4

Övrig tillsyn av biocidprodukter, som inte omfattas av 
fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2.

 Naturvårdsverkets 
föreskrifter
om spridning av vissa 
biocidprodukter 
(NFS2015:3), 
2 kap 31 § p 5 miljö-
tillsynsförordningen 
(2011:13)

Avgiftsnivå 4

PCB
Prövning av ansökan
Anökan om dispens från kravet om avlägsnande av PCB-
produkt i byggnader och anläggningar och som inte 
omfattas av fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2.

17 b § förordningen 
(2007:19) om PCB m.m.

Avgiftsnivå 4

Handläggning av anmälan
Anmälan om avlägsnande av fogmassa eller 
halkskyddad golvmassa enligt 17, 17 a eller 17 b § 
förordning (2007:19) om PCB m.m. och som inte 
omfattas av fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2

18 § förordningen 
(2007:19) om PCB m.m.

Avgiftsnivå 4

Tillsyn
Övrig tillsyn av PCB-varor och PCB-produkter som inte 
omfattas av fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2.

Förordningen  (2007:19) 
om PCB m.m., 26 kap 3 § 3 
st miljöbalken, 
2 kap 31 § p 5 miljö-
tillsynsförordningen 
(2011:13)

Avgiftsnivå 4

KOSMETISKA PRODUKTER
Tillsyn



Kosmetiska produkter, de uppgifter som enligt 
artiklarna 24, 25.1, 25.5 första stycket, 26, 27.1 och 27.5 
i förordning (EG) nr 1223/2009 ska skötas av behörig 
myndighet, samt rådgöra med Läkemedelsverket innan 
åtgärder vidtas enligt artikel 27.1 i förordningen. 

Förordning (EG) nr 
1223/2009, 2 kap 34 § 
miljötillsyns-förordningen 
(2011:13)

Avgiftsnivå 4

ÖVRIGT AVSEENDE KEMISKA PRODUKTER
Tillsyn
Primärleverantörers hantering av kemiska produkter, 
biotekniska organismer och varor som inte innebär 
utsläppande på marknaden, som inte omfattas av fast 
avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2.

2 kap 32 § miljö-
tillsynsförordningen 
(2011:13)

Avgiftsnivå 4

Hantering av kemiska produkter, biotekniska 
organismer och varor i andra verksamheter än 
miljöfarliga verksamheter enligt 9 kap miljöbalken, 
utom den tillsyn som Kemikalieinspektionen utövar över 
primärleverantörers utsläppande på marknaden

2 kap 31 § p 5 miljö-
tillsynsförordningen 
(2011:13)

Avgiftsnivå 4

Övrig tillsyn av kemiska produkter, som inte omfattas av 
fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2.

1 kap 19 och 20 §§, 
2 kap 32 § samt 2 kap 19 § 
p 7-9, p 11-14, 
p 16, p 17, p 19  miljö-
tillsynsförordningen 
(2011:13), 26 kap 3 § 
3 st miljöbalken 

Avgiftsnivå 4

AVGIFT FÖR VISS ÖVRIG VERKSAMHET
ÄRENDEN OM ALLMÄNNA HÄNSYNSREGLER ENLIGT 2 
KAP MILJÖBALKEN
Tillsyn
Hushållning med energi samt användning av 
förnyelsebara energikällor, i verksamhet eller vid 
vidtagande av åtgärd som inte omfattas av fast avgift 
för tillsyn enligt taxebilaga 2.

2 kap 5 § samt 26 kap 
3 § 3 st miljöbalken

Avgiftsnivå 4

I verksamhet eller vid vidtagande av åtgärd som inte 
omfattas av fast avgift i taxebilaga 2, utnyttja 
möjligheterna att 
1. minska mängden avfall, 
2. minska mängden skadliga ämnen i material och 
produkter, 
3. minska de negativa effekterna av avfall, och
4. återvinna avfall.

2 kap 5 § samt 26 kap 
3 § 3 st miljöbalken

Avgiftsnivå 4

Övrig tillsyn över att miljöbalkens hänsynsregler 
efterlevs, i verksamhet eller vid vidtagande av åtgärd 
som inte omfattas av fast avgift för tillsyn enligt 
taxebilaga 2.

2 kap 2-4 §§ miljöbalken 
26 kap 3§ 3 st miljöbalken

Avgiftsnivå 4

ÄRENDEN ENLIGT 7 OCH 12 KAP MILJÖBALKEN
Prövning av ansökan
Ansökan om dispens från strandskyddsföreskrifter 7 kap 18 b § miljöbalken Avgiftsnivå 4



Ansökan om tillstånd till verksamhet eller åtgärd som 
inte får utföras utan tillstånd enligt föreskrifter för natur- 
eller kulturreservat eller vattenskyddsområde.

Gällande föreskrifter Avgiftsnivå 4

Ansökan om tillstånd till åtgärd som är förbjuden för att 
den strider mot syftet med det tilltänkta skyddet  av ett 
område eller föremål som omfattas av ett interimistiskt 
beslut meddelat av kommunen enligt 7 kap 24 §. 

7 kap 24 § miljöbalken Avgiftsnivå 4

Ansökan om dispens eller undantag från föreskrifter för 
natur- eller kulturreservat, naturminne, djur- och 
växtskyddsområde eller vattenskyddsområde. 

Gällande föreskrifter, 7 kap 
7 § miljöbalken, 9 §  
förordning (1998:1252) om 
områdesskydd enligt 
miljöbalken m.m.

Avgiftsnivå 4

Ansökan om nya eller ändrade villkor i ett beslut om 
tillstånd eller dispens avseende natur- eller 
kulturreservat, naturminne, djur- och 
växtskyddsområde eller vattenskyddsområde.

Gällande föreskrifter, 7 kap 
7 § miljöbalken, 9 §  
förordning (1998:1252) om 
områdesskydd enligt 
miljöbalken m.m.

Avgiftsnivå 4

Ansökan om dispens från förbudet att bedriva en 
verksamhet eller vidta en åtgärd som kan skada 
naturmiljön i ett biotopskyddsområde. 

7 kap 11 § 2 st miljöbalken, 
1 kap 19 och 20 §§ samt 2 
kap 
8 § miljötillsyns-
förordningen (2011:13)

Avgiftsnivå 4

Handläggning av anmälan
Anmälan om en verksamhet eller åtgärd inom natur- 
eller kulturreservat eller vattenskyddsområde som 
kräver anmälan enligt föreskrifter meddelade för natur- 
eller kulturreservat eller vattenskyddsområde.

Gällande föreskrifter Avgiftsnivå 4

Anmälan för samråd av en åtgärd som inte omfattas av 
tillstånds- eller anmälningsplikt enligt andra 
bestämmelser i miljöbalken och som kan komma att 
väsentligt ändra naturmiljön.

12 kap 6 § miljbalken Avgiftsnivå 4

Tillsyn
Naturreservat,  kulturreservat, naturminnen, 
biotopskyddsområden, vattenskyddsområden som 
kommunen har beslutat om, djur- och 
växtskyddsområden som kommunen har meddelat 
föreskrifter om, område eller föremål som omfattas av 
ett interimistiskt beslut meddelat av kommunen enligt 7 
kap 24 § miljöbalken, strandskydd utom det som 
länsstyrelsen har tillsyn över när det gäller väg- och 
järnvägsanläggningar. 

2 kap 9 § miljö-
tillsynsförordningen

Avgiftsnivå 4



Verksamhet som berörs av föreskrifter i fråga om
1. begränsningar av antalet djur i ett jordbruk,
2. försiktighetsmått för gödselhanteringen, och
3. växtodlingen
och som inte omfattas av fast avgift för tillsyn enligt 
taxebilaga 2.

12 kap 10 § miljö-balken,  
2 kap 32 § miljötillsyns-
förordningen (2011:13)

Avgiftsnivå 4

Tillsyn  av skyddade områden enligt 7 kap miljöbalken 
som har beslutats av länsstyrelsen, om länsstyrelsen har 
överlåtit uppgiften att utöva tillsyn. 

1 kap 19 och 20 §§ samt 2 
kap 8 § miljötillsynsförord-
ningen (2011:13)

Avgiftsnivå 4

Skötsel av jordbruksmark och annan markanvändning 
vid jordbruket enligt 7, 8 och 12 kap. miljöbalken, om 
länsstyrelsen har överlåtit uppgiften att utöva tillsyn, 
som inte omfattas av fast avgift för tillsyn enligt 
taxebilaga 2.

1 kap 19 och 20 §§ samt 2 
kap 8 § miljö-
tillsynsförordningen 
(2011:13)

Avgiftsnivå 4

Övrig tillsyn av skötsel av jordbruksmark och  annan 
markanvändning i jordbruket och som inte omfattas av 
fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2.

2 kap 8 § p 7  samt 
1 kap 19 och 20 §§ 
miljötillsyns-förordningen 
(2011:13) eller 26 kap 3 § 3 
st miljöbalken

Avgiftsnivå 4

ÄRENDEN OM VERKSAMHETER SOM ORSAKAR 
MILJÖSKADOR ENLIGT 10 KAP MILJÖBALKEN
Handläggning av anmälan
Anmälan om avhjälpande av vissa föroreningsskador. 28 § förordningen 

(1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och 
hälsoskydd

Avgiftsnivå 4

Tillsyn
Underrättelse om upptäckt av en förorening på en 
fastighet och föroreningen kan medföra skada eller 
olägenhet för människors hälsa eller miljön.

10 kap 11 § miljöbalken Avgiftsnivå 4

Underrättelse om upptäckt av en överhängande fara för 
att en verksamhet eller åtgärd medför en allvarlig 
miljöskada.

10 kap 12 och 14 §§ 
miljöbalken

Avgiftsnivå 4

Underrättelse om upptäckt av att en allvarlig miljöskada 
har uppstått.

10 kap 13 och 14 §§ 
miljöbalken

Avgiftsnivå 4

Övrig tillsyn av föroreningsskador som inte omfattas av 
länsstyrelsens tillsynsansvar och andra miljöskador om 
skadorna har orsakats av en verksamhet eller åtgärd 
som den kommunala nämnden har tillsynsansvaret för.

2 kap 31 § p 3 miljö-
tillsynsförordningen 
(2011:13), 26 kap 3 § 
3 st miljöbalken

Avgiftsnivå 4

ÄRENDEN ENLIGT 15 KAP MILJÖBALKEN
Prövning av ansökan
Ansökan om tillstånd från en fastighetsinnehavare att 
på fastigheten själv återvinna eller bortskaffa avfall även 
om ett sådant tillstånd inte krävs.

15 kap 25 § p 2 miljöbalken Avgiftsnivå 4



Ansökan om dispens från förbudet att hantera avfall när 
kommunen ska ansvara för en viss hantering av avfall.

15 kap 25 § p 1 miljöbalken Avgiftsnivå 4

Ansökan om dispens avseende anmälan om uppehåll i 
hämtning, gemensam behållare, total befrielse från 
hämtning av avfall enligt kommunens föreskrifter om 
avfallshantering

75 § avfalls-förordningen 
(2011:927)

Avgiftsnivå 4

Övriga ansökningar 75 § avfalls-förordningen 
(2011:927)

Avgiftsnivå 4

Handläggning av anmälan
Anmälan från fastighetsägare att på fastigheten själv 
kompostera eller på annat sätt återvinna eller 
bortskaffa annat hushållsavfall än trädgårdsavfall

15 kap 19  och 24 §§ 
miljöbalken, 45 § 
avfallsförordningen 
(2011:927)

Avgiftsnivå 1

Anmälan enligt kommunens föreskrifter om 
avfallshantering av fastighetsinnehavare att på 
fastigheten själv återvinna eller bortskaffa avfall.

75 § avfalls-förordningen 
(2011:927)

Avgiftsnivå 4

Anmälan enligt kommunens föreskrifter om 
avfallshantering av uppehåll i hämtning, gemensam 
behållare, total befrielse från hämtning av avfall.

75 § avfalls-förordningen 
(2011:927)

Avgiftsnivå 4

Övriga anmälningar enligt kommunens föreskrifter om 
avfallshantering.

75 § avfalls-förordningen 
(2011:927)

Avgiftsnivå 4

Tillsyn
Avfallshantering, som inte omfattas av fast avgift för 
tillsyn enligt taxebilaga 2.

26 kap 3 § 3 st miljöbalken Avgiftsnivå 4

ÄRENDEN ENLIGT 26 KAP MILJÖBALKEN
Tillsyn
Stängselgenombrott om länsstyrelsen har överlåtit 
uppgiften att utöva tillsyn.

26 kap 11 § miljö-balken, 1 
kap 19 och 20 §§ samt 2 
kap 8 § miljötillsynsförord-
ningen (2011:13)

Avgiftsnivå 4



Verksamhets-
kod

Prövn.-
nivå

Timmar Beskrivning 

VERKSAMHETSGRUPP JORDBRUK

Verksamhetsgrupp Djurhållning

1.10-i och 1.11 B 9

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 2 kap. 1 eller 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

1.20 C 6
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 2 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.
VERKSAMHETSGRUPP FISKODLING OCH ÖVERVINTRING AV 
FISK

5.10 B 9
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 3 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
VERKSAMHETSGRUPP UTVINNING, BRYTNING OCH 
BEARBETNING AV TORV, 
OLJA, GAS, KOL, MALM, MINERAL, BERG, NATURGRUS OCH 
ANNAT
Verksamhetsgrupp Berg, naturgrus och andra jordarter

10.10 B 9
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

10.11 B 18
1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar om tillståndet 
gäller för mer än 200 000 ton.

10.11 B 18
2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är  tillsynstiden 18 timmar om tillståndet 
gäller för mer än 50 000 ton men högst 200 000 ton.

10.11 B 9
3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar om tillståndet 
gäller för mer än 10 000 ton men högst 50 000 ton.  

10.11 B 9
 4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar, om tillståndet 
gäller för mer än 5 000 ton men högst 10 000 ton.

10.11 B 6
5. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar om tillståndet 
gäller för mer än 1 000 ton men högst 5 000 ton.

10.11 B 6
6. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är  tillsynstiden 6 timmar om tillståndet 
inte omfattas av någon av 1-5.

10.20 B 9
1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar för täkt av torv.

10.20 B 18
2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar för annan täkt 
än som avses i 1, om tillståndet gäller för mer än 200 000 ton.

10.20 B 18

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar för annan täkt 
än som avses i 1, om tillståndet gäller för mer än 50 000 ton men 
högst 200 000 ton.

Taxebilaga 2 Fast årlig avgift (förskottsbetalning)



10.20 B 9

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är  tillsynstiden 9 timmar för annan täkt 
än som avses i 1, om tillståndet gäller för mer än 10 000 ton men 
högst 50 000 ton.

10.20 B 9

5. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar för annan täkt 
än som avses i 1, om tillståndet gäller för mer än 5 000 ton men 
högst 10 000 ton.

10.20 B 6

6. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar för annan täkt 
än som avses i 1, om tillståndet gäller för mer än 1 000 ton men 
högst 
5 000 ton.

10.20 B 6
7. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar för annan täkt 
än som avses i 1, om tillståndet inte omfattas av någon av 1-6.

Verksamhetsgrupp Råpetroleum, naturgas och kol

Verksamhetsgrupp Malm och mineral

13.10 A 90
1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 11 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar om 
verksamheten avser järnmalm.

13.10 A 90

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 11 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar om 
verksamheten avser kol inom de områden som anges i 4 kap. 5 § 
miljöbalken.

13.10 A 64

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 11 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om 
verksamheten avser kol inom de områden som anges i 4 kap. 5 § 
miljöbalken.

13.10 A 227
4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 11 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 227 timmar om 
verksamheten avser uran- eller toriummalm.

13.10 A 184
5. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 11 § 
miljöprövningsförordningen är  tillsynstiden 184 timmar, om 
verksamheten inte omfattas av någon av 1-4.

13.20-i A 90

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 12 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar om 
verksamheten avser järnmalm. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

13.20-i A 184

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 12 § 
miljöprövningsförordningen är  tillsynstiden 184 timmar om 
verksamheten inte omfattas av 1. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

13.30 B 90
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 13 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar.

13.40 A 90
1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 14 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar om 
verksamheten avser järnmalm. 

13.40 A 64
2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 14 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om 
verksamheten avser kol.



13.40 A 227
3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 14 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 227 timmar om 
verksamheten avser uran- eller toriummalm.

13.40 A 184
4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 14 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 184 timmar om 
verksamheten inte omfattas av 1-3.

13.50 B 227
1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 15 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 227 timmar om 
verksamheten avser uran- eller toriummalm.

13.50 B 64
2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 15 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om 
verksamheten inte omfattas av 1.

13.60 B 64
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 16 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar.

Verksamhetsgrupp Annan utvinningsindustri

VERKSAMHETSGRUPP LIVSMEDEL OCH FODER

Verksamhetsgrupp Slakterier

15.10-i B 90

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar för produktion 
baserad på slaktvikt som omfattar mer än 50 000 ton per 
kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, 
markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg 
med 20 timmar.

15.10-i B 30

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar för produktion 
som inte omfattas av 1. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

15.20 B 30
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar.

15.30 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

Verksamhetsgrupp Livsmedel av animaliska råvaror

15.40-i, 15.45 B 90

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 4 eller 5 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar om 
verksamheten avser bearbetning av animaliska biprodukter. För så 
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

15.40-i, 15.45 B 30

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 4 eller 5 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om 
verksamheten avser rökning. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

15.40-i, 15.45 B 64

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 4 eller 5 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om 
verksamheten inte omfattas av 1 eller 2. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

15.50 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 6 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

Verksamhetsgrupp Rökeri

15.80 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 7 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.



Verksamhetsgrupp Livsmedel av vegetabiliska råvaror

15.90-i, 15.95 B 64

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 8 eller 9 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om 
verksamheten avser anläggning för tillverkning av stärkelse, 
stärkelsederivat eller socker. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

15.90-i, 15.95 B 30

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 8 eller 9 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om 
verksamheten avser rostning av kaffe. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

15.90-i, 15.95 B 64

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 8 eller 9 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om 
verksamheten avser anläggning för framställning av livsmedel med 
beredning och behandling med en produktion av mer än 50 000 ton 
per kalenderår och inte omfattas av 1 eller 2. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

15.90-i, 15.95 B 30

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 8 eller 9 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om 
verksamheten inte omfattas av någon av 1-3. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

15.101 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 10 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

Verksamhetsgrupp Kvarnprodukter

15.125 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 11 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

Verksamhetsgrupp Livsmedel av kombinerade råvaror

15.131-i, 15.141 B 64

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 12 eller 
13 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar med en 
produktion av mer än 10 000 ton per kalenderår. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

15.131-i, 15.141 B 30

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 12 eller 
13 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om 
verksamheten inte omfattas av 1. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

15.151 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 14 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

Verksamhetsgrupp Mjölkprodukter

15.170-i B 30

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 15 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar. För så 
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

15.180 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 16 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

Verksamhetsgrupp Annan livsmedelstillverkning



15.185-i och 
15.190

B 90

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 17 eller 
18 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar om 
verksamheten avser framställning eller raffinering av vegetabiliska 
eller animaliska oljor eller fetter med en produktion av mer än 100 
000 ton per kalenderår. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

15.185-i och 
15.190

B 64

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 17 eller 
18 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om 
verksamheten avser framställning eller raffinering av vegetabiliska 
eller animaliska oljor eller fetter med en produktion av mer än 50 
000 ton men högst 100 000 ton per kalenderår. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

15.185-i och 
15.190

B 30

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 17 eller 
18 § miljöprövningsförordningen är 3. tillsynstiden 30 timmar om 
verksamheten avser framställning eller raffinering av vegetabiliska 
eller animaliska oljor eller fetter med en produktion av högst 50 000 
ton per kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter 
(IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt 
tillägg med 20 timmar.

15.185-i och 
15.190

B 30

4.  För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 17 eller 
18 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar för 
annan verksamhet som inte omfattas av någon av 1-3. För så 
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

15.200 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 19 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

15.210 B 30
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 20 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar.

15.220 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 21 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

15.230 B 64
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 22 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar.

15.240 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 23 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

15.250 B 13
1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 24 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar för 
framställning av malt.

15.250 B 64

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 24 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar för 
framställning av mer än 20 000 ton läskedryck eller maltdryck per 
kalenderår.

15.250 B 30

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 24 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar för 
framställning av mer än 10 000 ton men högst 20 000 ton 
läskedryck eller maltdryck per kalenderår.

15.260 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 25 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

15.270 B 90
1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 26 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar för 
anläggning för tillverkning av jäst. 



15.270 B 47
2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 26 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 47 timmar för 
anläggning för tillverkning av startkulturer av mikroorganismer.

15.280 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 27 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

15.310 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 28 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
Verksamhetsgrupp Foder av animaliska och vegetabiliska 
råvaror

15.330-i, 15.350-
i och 15.370-i

B 90

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 29, 31 
eller 33 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar för 
anläggning för bearbetning av animaliska biprodukter med en 
produktion baserad på mer än 10 000 ton råvara per kalenderår. 
För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med 
"-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

15.330-i, 15.350-
i och 15.370-i

B 30

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 29, 31 
eller 33 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar för 
anläggning som inte omfattas av 1. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

15.340 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 30 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

15.360 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 32 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

VERKSAMHETSGRUPP TEXTILVAROR

17.10-i B 90

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 6 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar. För så 
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

17.20 B 64

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 6 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar för 
anläggning för hantering av mer än 1 000 ton men högst 2 500 ton 
textilfibrer eller textilier per kalenderår.

17.20 B 30
2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 6 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar för 
anläggning som inte omfattas av 1.

17.30 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 6 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

VERKSAMHETSGRUPP PÄLS, SKINN OCH LÄDER

18.10-i B 90

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 7 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar. För så 
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

18.20 B 90

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 7 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar om 
verksamheten avser garvning av mer än 1 000 ton produkter per 
kalenderår.

18.20 B 90

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 7 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar om 
verksamheten avser garvning av högst 1 000 ton produkter per 
kalenderår.



18.20 B 90

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 7 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar om 
verksamheten avser annan beredning av hudar och skinn än 
garvning.

18.30 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 7 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

VERKSAMHETSGRUPP TRÄVAROR

20.05-i B 64

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 8 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar. För så 
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

20.10 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 8 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

20.20 B 64
1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 8 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar för produktion 
som omfattar mer än 200 000 kubikmeter per kalenderår.

20.20 B 30
2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 8 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar för produktion 
som inte omfattas av 1.

20.30 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 8 kap. 4 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

20.40 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 8 kap. 5 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

20.50-i B 137

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 8 kap. 6 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar för 
produktion som omfattar mer än 20 000 ton per kalenderår. För så 
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

20.50-i B 64

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 8 kap. 6 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar för produktion 
som inte omfattas av 1. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

20.60 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 8 kap. 7 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

20.70 B 13
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 8 kap. 8 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar.

20.80 C 6
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 8 kap. 9 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.

20.90 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 8 kap. 10 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

20.91 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 8 kap. 11 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
VERKSAMHETSGRUPP MASSA, PAPPER OCH 
PAPPERSVAROR
VERKSAMHETSGRUPP FOTOGRAFISK OCH GRAFISK 
PRODUKTION

22.10 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 10 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

22.20 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 10 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

22.30 B 30
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 10 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar.



22.40 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 10 kap. 4 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
VERKSAMHETSGRUPP STENKOLSPRODUKTER, 
RAFFINERADE PETROLEUMPRODUKTER OCH 
KÄRNBRÄNSLE
VERKSAMHETSGRUPP KEMISKA PRODUKTER

Verksamhetsgrupp Organiska kemikalier

24.01-i, 24.02-i, 
24.03-i, 24.04-i, 
24.05-i, 24.06-i, 
24.07-i, 24.08-i, 
24.09-i, 24.10-i, 
24.11-i, 24.12-i, 
24.13-i, 24.14-i, 
24.15-i, 24.16-i, 
24.17-i, 24.18-i, 
24.19-i, 24.20-i, 
24.21-i och 
24.22-i 

A/B 137

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt någon av 12 
kap. 1-22 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar 
för anläggning med en produktionsmängd på mer än 20 000 ton 
per kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, 
markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg 
med 20 timmar.

24.01-i, 24.02-i, 
24.03-i, 24.04-i, 
24.05-i, 24.06-i, 
24.07-i, 24.08-i, 
24.09-i, 24.10-i, 
24.11-i, 24.12-i, 
24.13-i, 24.14-i, 
24.15-i, 24.16-i, 
24.17-i, 24.18-i, 
24.19-i, 24.20-i, 
24.21-i och 
24.22-i 

A/B 90

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt någon av 12 
kap. 1-22 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar 
för anläggning med en produktionsmängd på högst 20 000 ton per 
kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, 
markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg 
med 20 timmar.

Verksamhetsgrupp Oorganiska kemikalier

24.23-i A 227

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 12 kap. 23 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 227 timmar om 
verksamheten avser kloralkali med användning av 
amalgammetoden. För så kallade industriutsläppsverksamheter 
(IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt 
tillägg med 20 timmar.

24.23-i A 184

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 12 kap. 23 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 184 timmar om 
verksamheten avser annan tillverkning av gas än den som 
omfattas av 1. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, 
markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg 
med 20 timmar.

24.24-i B 90

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 12 kap. 24 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar. För så 
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.



24.25-i, 24.26-i, 
24.27-i, 24.28-i, 
24.29-i, 24.30-i, 
24.31-i och 
24.32-i

A/B 137

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt någon av 12 
kap. 25-32 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar 
för anläggning med en produktionsmängd på mer än 20 000 ton 
per kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, 
markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg 
med 20 timmar.

24.25-i, 24.26-i, 
24.27-i, 24.28-i, 
24.29-i, 24.30-i, 
24.31-i och 
24.32-i

A/B 90

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt någon av 12 
kap. 25-32 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar 
för anläggning med en produktionsmängd på högst 20 000 ton per 
kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, 
markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg 
med 20 timmar.

Verksamhetsgrupp Gödselmedel

24.33-i och 
24.34-i 

A/B 184

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 12 kap. 33 eller 
34 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 184 timmar för 
anläggning med en produktionsmängd på mer än 20 000 ton per 
kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, 
markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg 
med 20 timmar.

24.33-i och 
24.34-i 

A/B 90

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 12 kap. 33 eller 
34 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar för 
anläggning med en produktionsmängd på högst 20 000 ton per 
kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, 
markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg 
med 20 timmar.

Verksamhetsgrupp Växtskyddsmedel och biocider

24.35-i och 
24.36-i

A/B 184

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 12 kap. 35 eller 
36 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 184 timmar för 
anläggning med en produktionsmängd på mer än 20 000 ton per 
kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, 
markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg 
med 20 timmar.

24.35-i och 
24.36-i

A/B 90

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 12 kap. 35 eller 
36 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar för 
anläggning med en produktionsmängd på högst 1 000 ton per 
kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, 
markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg 
med 20 timmar.

24.37 B 137
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 12 kap. 37 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar.

Verksamhetsgrupp Läkemedel

24.38-i och 
24.39-i

A/B 137

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 12 kap. 38 eller 
39 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar för 
anläggning med en produktionsmängd på mer än 20 000 ton per 
kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, 
markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg 
med 20 timmar.

24.38-i och 
24.39-i

A/B 90

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 12 kap. 38 eller 
39 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar för 
anläggning med en produktionsmängd på högst 1 000 ton per 
kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, 
markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg 
med 20 timmar.



24.40 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 12 kap. 40 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

24.41 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 12 kap. 41 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

Verksamhetsgrupp Sprängämnen

24.42-i och 
24.43-i

A/B 137

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 12 kap. 42 eller 
43 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar för 
anläggning med en produktionsmängd på mer än 1 000 ton per 
kalenderår.
 För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med 
"-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

24.42-i och 
24.43-i

A/B 90

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 12 kap. 42 eller 
43 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar för 
anläggning med en produktionsmängd på högst 1 000 ton per 
kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, 
markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg 
med 20 timmar.

Verksamhetsgrupp Annan kemisk tillverkning

24.44 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 12 kap. 44 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

24.45 B 30

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 12 kap. 45 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om 
verksamheten avser tillverkning av gas- eller vätskeformiga 
kemiska produkter.

24.45 B 64

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 12 kap. 45 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om 
verksamheten avser tillverkning av läkemedelssubstanser genom 
extraktion ur biologiskt material. 

24.45 B 30
3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 12 kap. 45 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om 
verksamheten avser tillverkning av sprängämnen. 

24.45 B 30
4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 12 kap. 45 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om 
verksamheten avser tillverkning av pyrotekniska artiklar. 

24.45 B 13
5. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 12 kap. 45 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar om 
verksamheten avser tillverkning av ammunition. 

24.46 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 12 kap. 46 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

24.47 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 12 kap. 47 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

VERKSAMHETSGRUPP GUMMI- OCH PLASTVAROR

25.10 B 64
1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 13 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar för en 
produktion av mer än 10 000 ton per kalenderår.

25.10 B 30
2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 13 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar för en 
produktion som inte omfattas av 1.

25.11 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 13 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.



25.20 B 30
1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 13 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar för en 
produktion av mer än 100 ton per kalenderår.

25.20 B 13
2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 13 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar för en 
produktion som inte omfattas av 1.

25.30 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 13 kap. 4 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

25.40 B 30
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 13 kap. 5 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar.

25.50 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 13 kap. 6 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

VERKSAMHETSGRUPP MINERALISKA PRODUKTER

Verksamhetsgrupp Glas, glasvaror och keramiska produkter

26.05-i B 64

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 14 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar. För så 
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

26.10-i B 90

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 14 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar om 
verksamheten avser tillverkning av mineralull med smältning av 
mer än 10 000 ton mineraler per kalenderår. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

26.10-i B 30

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 14 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är  tillsynstiden 30 timmar om 
verksamheten avser tillverkning av mineralull med smältning av 
mer än 5 000 ton men högst 10 000 ton mineraler per kalenderår. 
För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med 
"-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

26.20 B 64

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 14 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar vid 
förbrukning av mer än 2 000 ton glasråvaror med tillsats av bly- 
eller arsenikföreningar per kalenderår.

26.20 B 30

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 14 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar vid 
förbrukning av mer än 500 ton men högst 2 000 ton glasråvaror 
med tillsats av bly- eller arsenikföreningar per kalenderår.

26.20 B 13

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 14 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar vid 
förbrukning av mer än 5 ton men högst 500 ton glasråvaror med 
tillsats av bly- eller arsenikföreningar per kalenderår.

26.20 B 64

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 14 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar vid 
förbrukning av mer än 3 000 ton andra glasråvaror än de som 
avses i 1-3 per kalenderår.

26.20 B 30

5. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 14 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar vid 
förbrukning av mer än 1 000 ton men högst 3 000 ton andra 
glasråvaror än de som avses i 1-3 per kalenderår.



26.20 B 13

6. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 14 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar vid 
förbrukning av högst 1 000 ton andra glasråvaror än de som avses 
i 1-3 per kalenderår.

26.30 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 14 kap. 4 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

26.40 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 14 kap. 5 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

26.50-i B 30

För verksamhet som är tillståndspliktig enligt 14 kap. 6 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar. För så 
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

26.51 B 30
För verksamhet som är tillståndspliktig enligt 14 kap. 7 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar.

26.60 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 14 kap. 8 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

Verksamhetsgrupp Cement, betong, kalk, krita och gips

26.70-i A 184

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 14 kap. 9 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 184 timmar. För så 
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

26.80 B 184
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 14 kap. 10 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 184 timmar.

26.90-i B 30

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 14 kap. 11 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar. För så 
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

26.100 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 14 kap. 12 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

26.110 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 14 kap. 13 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

26.120 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 14 kap. 14 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

Verksamhetsgrupp Andra mineraliska produkter

26.130-i och 
26.140

B 64

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 14 kap. 15 eller 
16 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar. För så 
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

26.150 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 14 kap. 17 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

26.160 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 14 kap. 18 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

26.170-i B 30

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 14 kap. 19 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar. För så 
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

26.180 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 14 kap. 20 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

VERKSAMHETSGRUPP STÅL OCH METALL



27.10-i A 64

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om 
verksamheten avser järn- eller stålverk med induktionsugnar, (ESR-
anläggning). För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, 
markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg 
med 20 timmar.

27.10-i A 306

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 306 timmar för annan 
anläggning än som avses i 1 med en produktion av mer än 1 000 
000 ton per kalenderår. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

27.10-i A 227

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 227 timmar för annan 
anläggning än som avses i 1 med en produktion av mer än 100 000 
ton men högst 1 000 000 ton per kalenderår. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

27.10-i A 90

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar för annan 
anläggning än som avses i 1 med en produktion av högst 100 000 
ton per kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter 
(IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt 
tillägg med 20 timmar.

27.20 A 64

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om 
verksamheten avser järn- eller stålverk med induktionsugnar, (ESR-
anläggning).

27.20 A 90

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar om 
verksamheten avser annan produktion av järn eller stål än som 
avses i 1.

27.20 A 90

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar om 
verksamheten avser behandling av järnbaserade metaller genom 
varmvalsning för en produktion av mer än 50 000 ton per 
kalenderår.

27.20 A 64

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om 
verksamheten avser behandling av järnbaserade metaller genom 
varmvalsning för en produktion av högst 50 000 ton per kalenderår.

27.25-i A 90

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar. För så 
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

27.26-i A 90

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 4 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar. För så 
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.



27.27-i A 30

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 5 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om 
verksamheten avser behandling av järnbaserade metaller genom 
varmförzinkning med uppsamling och filter för flussrök med en 
förbrukning av mer än 10 000 ton zink per kalenderår. För så 
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

27.27-i A 13

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 5 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar om 
verksamheten avser behandling av järnbaserade metaller genom 
varmförzinkning med uppsamling och filter för flussrök med en 
förbrukning av mer än 1 000 ton men högst 10 000 ton zink per 
kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, 
markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg 
med 20 timmar.

27.27-i A 6

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 5 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar om 
verksamheten avser behandling av järnbaserade metaller genom 
varmförzinkning med uppsamling och filter för flussrök med en 
förbrukning av mer än 100 ton men högst 1 000 ton zink per 
kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, 
markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg 
med 20 timmar.

27.27-i A 3

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 5 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 3 timmar om 
verksamheten avser behandling av järnbaserade metaller genom 
varmförzinkning med uppsamling och filter för flussrök med en 
förbrukning av högst 100 ton zink per kalenderår. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

27.27-i A 64

5. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 5 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om 
verksamheten avser behandling av järnbaserade metaller genom 
varmförzinkning utan uppsamling och filter för flussrök med en 
förbrukning av mer än 10 000 ton zink per kalenderår. För så 
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

27.27-i A 30

6. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 5 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar  om 
verksamheten avser behandling av järnbaserade metaller genom 
varmförzinkning utan uppsamling och filter för flussrök med en 
förbrukning av mer än 1 000 ton men högst 10 000 ton zink per 
kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, 
markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg 
med 20 timmar.

27.27-i A 13

7. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 5 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar om 
verksamheten avser behandling av järnbaserade metaller genom 
varmförzinkning utan uppsamling och filter för flussrök med en 
förbrukning av mer än 100 men högst 1 000 ton zink per 
kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, 
markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg 
med 20 timmar.



27.27-i A 6

8. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 5 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar om 
verksamheten avser behandling av järnbaserade metaller genom 
varmförzinkning utan uppsamling och filter för flussrök med en 
förbrukning av högst 100 ton zink per kalenderår. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

27.27-i A 64

9. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 5 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om 
verksamheten avser behandling av järnbaserade metaller genom 
annat anbringande av smält metall än som avses i 1-8 med utsläpp 
av mer än 10 000 kubikmeter process- och sköljvatten. För så 
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

27.27-i A 30

10. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 5 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om 
verksamheten avser behandling av järnbaserade metaller genom 
annat anbringande av smält metall än som avses i 1-8 med utsläpp 
av mer än 1 000 kubikmeter men högst 10 000 kubikmeter process- 
och sköljvatten. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, 
markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg 
med 20 timmar.

27.27-i A 13

11. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 5 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar om 
verksamheten avser behandling av järnbaserade metaller genom 
annat anbringande av smält metall än som avses i 1-8 med utsläpp 
av mer än 100 kubikmeter men högst 1 000 kubikmeter process- 
och sköljvatten. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, 
markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg 
med 20 timmar.

27.27-i A 6

12. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 5 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar om 
verksamheten avser behandling av järnbaserade metaller genom 
annat anbringande av smält metall än som avses i 1-8 med utsläpp 
av högst 100 kubikmeter process- och sköljvatten. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

27.31 A 90
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 6 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar.

27.32

B 90

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 7 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar om 
verksamheten avser kallvalsning av mer än 50 000 ton stål per 
kalenderår.

27.32
B 64

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 7 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om 
verksamheten inte omfattas av 1.

27.40-i B 64

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 8 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om 
verksamheten avser gjuteri där form- eller kärnsand används med 
en produktion av mer än 10 000 ton per kalenderår. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.



27.40-i B 30

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 8 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om 
verksamheten avser gjuteri där form- eller kärnsand används med 
en produktion av högst 10 000 ton per kalenderår. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

27.40-i B 30

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 8 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om 
verksamheten avser gjuteri där form- eller kärnsand inte används 
med en produktion av mer än 10 000 ton per kalenderår. För så 
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

27.40-i B 13

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 8 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar om 
verksamheten avser gjuteri där form- eller kärnsand inte används 
med en produktion av högst 10 000 ton per kalenderår. För så 
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

27.50 B 30

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 9 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om 
verksamheten avser gjutning av järn eller stål där form- eller 
kärnsand används med en produktion av mer än 1 000 ton men 
högst 5 000 ton per kalenderår.

27.50 B 13

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 9 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar om 
verksamheten avser gjutning av järn eller stål där form- eller 
kärnsand används med en produktion av högst 1 000 ton per 
kalenderår.

27.50 B 13

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 9 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar om 
verksamheten avser gjutning av järn eller stål där form- eller 
kärnsand inte används med en produktion av mer än 1 000 ton 
men högst 5 000 ton per kalenderår.

27.50 B 6

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 9 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar om 
verksamheten avser gjutning av järn eller stål där form- eller 
kärnsand inte används med en produktion av högst 1 000 ton per 
kalenderår.

27.50 B 90

5. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 9 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar om 
verksamheten avser gjutning av zink med en produktion av mer än 
3 000 ton men högst 5 000 ton per kalenderår.

27.50 B 30

6. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 9 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om 
verksamheten avser gjutning av zink med en produktion av mer än 
1 000 ton men högst 3 000 ton per kalenderår.

27.50 B 13

7. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 9 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar om 
verksamheten avser gjutning av zink med en produktion av högst 1 
000 ton per kalenderår.



27.50 B 30

8. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 9 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om 
verksamheten avser gjutning av aluminium eller magnesium där 
form- eller kärnsand används med en produktion av mer än 1 000 
ton men högst 5 000 ton per kalenderår.

27.50 B 13

9. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 9 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar om 
verksamheten avser gjutning av aluminium eller magnesium där 
form- eller kärnsand används med en produktion av högst 1 000 
ton per kalenderår.

27.50 B 13

10. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 9 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar om 
verksamheten avser gjutning av aluminium eller magnesium där 
form- eller kärnsand inte används med en produktion av mer än 
1 000 ton men högst 5 000 ton per kalenderår.

27.50 B 9

11. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 9 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar  om 
verksamheten avser gjutning av aluminium eller magnesium där 
form- eller kärnsand inte används med en produktion av högst 
1 000 ton per kalenderår.

27.60 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 15 kap. 10 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

27.70-i A 184

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 11 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 184 timmar för 
ferrolegeringsverk. För så kallade industriutsläppsverksamheter 
(IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt 
tillägg med 20 timmar.

27.70-i A 306

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 11 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 306 timmar för annan 
anläggning än som avses i 1 med produktion ur malm och 
koncentrat av mer än 80 000 ton icke-järnmetall per kalenderår. 
För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med 
"-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

27.70-i A 184

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 11 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 184 timmar för annan 
anläggning än som avses i 1 med produktion ur malm och 
koncentrat av mer än 20 000 ton men högst 80 000 ton icke-
järnmetall per kalenderår. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

27.70-i A 90

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 11 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar för annan 
anläggning än som avses i 1 med produktion ur malm och 
koncentrat av mer än 3 000 ton men högst 20 000 ton icke-
järnmetall per kalenderår. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

27.70-i A 30

5. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 11 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar för annan 
anläggning än som avses i 1 med produktion ur malm och 
koncentrat av högst 3 000 ton icke-järnmetall per kalenderår. För 
så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.



27.70-i A 227

6. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 11 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 227 timmar för annan 
produktion än som avses i 1-5 av mer än 80 000 ton icke-järnmetall 
per kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, 
markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg 
med 20 timmar.

27.70-i A 137

7. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 11 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar ör annan 
produktion än som avses i 1-5 av mer än 20 000 ton men högst 80 
000 ton icke-järnmetall per kalenderår. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

27.70-i A 64

8. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 11 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar för annan 
produktion än som avses i 1-5 av mer än 3 000 ton men högst 20 
000 ton icke-järnmetall per kalenderår. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

27.70-i A 30

9. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 11 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar för annan 
produktion än som avses i 1-5 av högst 3 000 ton icke-järnmetall 
per kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, 
markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg 
med 20 timmar.

27.80-i

B 184

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 12 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 184 timmar för 
ferrolegeringsverk. För så kallade industriutsläppsverksamheter 
(IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt 
tillägg med 20 timmar.

27.80-i

B 30

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 12 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om 
verksamheten inte omfattas av 1. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

27.100-i

A 184

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 13 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 184 timmar om 
verksamheten avser produktion av mer än 80 000 ton per 
kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, 
markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg 
med 20 timmar.

27.100-i

A 137

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 13 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar om 
verksamheten avser produktion av mer än 20 000 ton men högst 
80 000 ton per kalenderår. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

27.100-i

A 64

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 13 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om 
verksamheten avser produktion av mer än 3 000 ton men högst 20 
000 ton per kalenderår. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.



27.100-i

A 30

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 13 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om 
verksamheten inte omfattas av någon av 1-3. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

27.101-i B 184

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 14 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 184 timmar om 
verksamheten avser gjutning av zink med en smältning av mer än 
20 000 ton per kalenderår. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

27.101-i B 137

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 14 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar om 
verksamheten avser gjutning av zink med en smältning av mer än 
10 000 ton men högst 20 000 ton per kalenderår. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

27.101-i B 90

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 14 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar om 
verksamheten avser gjutning av zink med en smältning av högst 10 
000 ton per kalenderår. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

27.101-i B 64

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 14 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om 
verksamheten avser gjutning av aluminium eller magnesium där 
form- eller kärnsand används med en smältning av mer än 10 000 
ton per kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter 
(IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt 
tillägg med 20 timmar.

27.101-i B 30

5. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 14 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om 
verksamheten avser gjutning av aluminium eller magnesium där 
form- eller kärnsand används med en smältning av högst 10 000 
ton per kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter 
(IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt 
tillägg med 20 timmar.

27.101-i B 30

6. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 14 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om 
verksamheten avser gjutning av aluminium eller magnesium där 
form- eller kärnsand inte används med en smältning av mer än 10 
000 ton per kalenderår. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

27.101-i B 13

7. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 14 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar om 
verksamheten avser gjutning av aluminium eller magnesium där 
form- eller kärnsand inte används med en smältning av högst 10 
000 ton per kalenderår. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.



27.101-i B 184

8. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 14 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 184 timmar om 
verksamheten avser smältning av icke-järnmetaller vid andra 
anläggningar än för gjutning, eller smältning av andra icke-
järnmetaller än zink, aluminium eller magnesium vid anläggning för 
gjutning med en smältning av mer än 80 000 ton per kalenderår. 
För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med 
"-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

27.101-i B 137

9. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 14 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar om 
verksamheten avser smältning av icke-järnmetaller vid andra 
anläggningar än för gjutning, eller smältning av andra icke-
järnmetaller än zink, aluminium eller magnesium vid anläggning för 
gjutning med en smältning av mer än 20 000 ton men högst 80 000 
ton per kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter 
(IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt 
tillägg med 20 timmar.

27.101-i B 64

10. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 14 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om 
verksamheten avser smältning av icke-järnmetaller vid andra 
anläggningar än för gjutning, eller smältning av andra icke-
järnmetaller än zink, aluminium eller magnesium vid anläggning för 
gjutning med en smältning av högst 20 000 ton per kalenderår. För 
så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

27.110 B 64

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 15 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar för en 
produktion av mer än 3 000 ton men högst 5 000 ton per 
kalenderår.

27.110 B 30
2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 15 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om 
verksamheten inte omfattas av 1.

27.120 B 227
1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 16 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 227 timmar för en 
produktion av mer än 80 000 ton per kalenderår.

27.120 B 137

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 16 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar för en 
produktion av mer än 20 000 ton men högst 80 000 ton per 
kalenderår.

27.120 B 64

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 16 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar för en 
produktion av mer än 3 000 ton men högst 20 000 ton per 
kalenderår.

27.120 B 30
4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 16 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om 
verksamheten inte omfattas av någon av 1-3.

27.130 B 90

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 17 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar för en 
produktion av mer än 3 000 ton men högst 5 000 ton per 
kalenderår.



27.130 B 30

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 17 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar för en 
produktion av mer än 1 000 ton men högst 3 000 ton per 
kalenderår.

27.130 B 13
3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 17 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar för en 
produktion av mer än 200 ton men högst 1 000 ton per kalenderår.

27.130 B 6
4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15 kap. 17 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar om 
verksamheten inte omfattas av någon av 1-3.

27.140 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 15 kap. 18 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
VERKSAMHETSGRUPP METALL- OCH 
PLASTYTBEHANDLING, AVFETTNING OCH 
FÄRGBORTTAGNING

28.10-i B 64

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om utsläpp av 
process- och sköljvatten är större än 10 000 kubikmeter per 
kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, 
markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg 
med 20 timmar.

28.10-i B 30

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om utsläpp av 
process- och sköljvatten är större än 1 000 kubikmeter men högst 
10 000 kubikmeter per kalenderår. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

28.10-i B 13

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar om utsläpp av 
process- och sköljvatten är större än 100 kubikmeter men högst 1 
000 kubikmeter per kalenderår. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

28.10-i B 6

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar om 
verksamheten inte omfattas av någon av 1-3. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

28.20 och 28.30 B 64

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap. 2 eller 4 
§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar för 
anläggning som ger upphov till utsläpp av avloppsvatten om mer än 
10 000 kubikmeter per kalenderår.

28.20 och 28.30 B 30

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap. 2 eller 4 
§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar för 
anläggning som ger upphov till utsläpp av avloppsvatten om mer än 
1 000 kubikmeter men högst 10 000 kubikmeter per kalenderår.

28.20 och 28.30 B 13

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap. 2 eller 4 
§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar för 
anläggning som ger upphov till utsläpp av avloppsvatten om mer än 
100 kubikmeter men högst 1 000 kubikmeter per kalenderår.



28.20 och 28.30 B 6

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap. 2 eller 4 
§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar för 
anläggning som ger upphov till utsläpp av avloppsvatten som inte 
omfattas av någon av 1-3.

28.25 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 16 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

28.40 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 16 kap. 5 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

28.50 B 30

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap. 6 § 
miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 28.50) är tillsynstiden 
30 timmar för varmförzinkning med uppsamling och filter för 
flussrök med en förbrukning av mer än 10 000 ton zink per 
kalenderår .

28.50 B 13

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap. 6 § 
miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 28.50) är tillsynstiden 
13 timmar för varmförzinkning med uppsamling och filter för 
flussrök med en förbrukning av mer än 1 000 ton men högst 10 000 
ton zink per kalenderår.

28.50 B 6

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap. 6 § 
miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 28.50) är tillsynstiden 
6 timmar för varmförzinkning med uppsamling och filter för flussrök 
med en förbrukning av mer än 100 ton men högst 1 000 ton zink 
per kalenderår.

28.50 B 3

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap. 6 § 
miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 28.50) är tillsynstiden 
3 timmar för varmförzinkning med uppsamling och filter för flussrök 
med en förbrukning av högst 100 ton zink per kalenderår.

28.50 B 30

5. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap. 6 § 
miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 28.50) är tillsynstiden 
30 timmar för varmförzinkning utan uppsamling och filter för 
flussrök med en förbrukning av mer än 10 000 ton zink per 
kalenderår.

28.50 B 30

6. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap. 6 § 
miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 28.50) är tillsynstiden 
30 timmar för varmförzinkning utan uppsamling och filter för 
flussrök med en förbrukning av mer än 1 000 ton men högst 10 000 
ton zink per kalenderår.

28.50 B 13

7. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap. 6 § 
miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 28.50) är tillsynstiden 
13 timmar för varmförzinkning utan uppsamling och filter för 
flussrök med en förbrukning av mer än 100 ton zink per kalenderår.

28.50 B 6

8. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap. 6 § 
miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 28.50) är tillsynstiden 
6 timmar för varmförzinkning utan uppsamling och filter för flussrök 
med en förbrukning av högst 100 ton zink per kalenderår.

28.50 B 64

9. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap. 6 § 
miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 28.50) är tillsynstiden 
64 timmar för annan verksamhet än varmförzinkning med utsläpp 
av mer än 10 000 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår.



28.50 B 30

10.För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap. 6 § 
miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 28.50) är tillsynstiden 
30 timmar för annan verksamhet än varmförzinkning om utsläpp av 
process- och sköljvatten är större än 1 000 kubikmeter men högst 
10 000 kubikmeter per kalenderår.

28.50 B 13

11. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap. 6 § 
miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 28.50) är tillsynstiden 
13 timmar för annan verksamhet än varmförzinkning om utsläpp av 
process- och sköljvatten är större än 100 kubikmeter men högst 1 
000 kubikmeter per kalenderår.

28.50 B 6

12. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap. 6 § 
miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 28.50) är tillsynstiden 
6 timmar för annan verksamhet än varmförzinkning om utsläpp av 
process- och sköljvatten är högst 100 kubikmeter per kalenderår.

28.50 B 6

13. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap. 6 § 
miljöprövningsförordningen (verksamhetskod 28.50) är tillsynstiden 
6 timmar för annan verksamhet än varmförzinkning som inte 
medför utsläpp av process- och sköljvatten.

28.71 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 16 kap. 7 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

28.80 B 30
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap. 8 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar.

28.90 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 16 kap. 9 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

28.95 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 16 kap. 10 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

VERKSAMHETSGRUPP ELEKTRISKA ARTIKLAR

31.10 A 184
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 17 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 184 timmar.

31.20 B 64
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 17 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar.

31.30 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 17 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

31.40-i och 
31.50

A 184

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 17 kap. 4 eller 5 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 184 timmar. För så 
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

31.60 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 17 kap. 6 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

VERKSAMHETSGRUPP METALLBEARBETNING

Verksamhetsgrupp Motorer, turbiner och reaktorer

34.10 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 18 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

34.20 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 18 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

Verksamhetsgrupp Motorfordon

34.30 B 184

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 18 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 184 timmar för en 
tillverkning och sammansättning av fler än 100 000 motorfordon 
per kalenderår med en totalvikt per fordon som uppgår till högst 3,5 
ton.



34.30 B 64

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 18 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar för en 
tillverkning och sammansättning av fler än 25 000 motorfordon men 
högst 100 000 motorfordon per kalenderår med en totalvikt per 
fordon som uppgår till högst 3,5 ton.

34.30 B 30

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 18 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar för en 
tillverkning och sammansättning av högst 25 000 motorfordon per 
kalenderår med en totalvikt per fordon som uppgår till högst 3,5 
ton.

34.30 B 184

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 18 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 184 timmar ör en 
tillverkning och sammansättning av fler än 20 000 motorfordon per 
kalenderår med en totalvikt per fordon som uppgår till mer än 3,5 
ton.

34.30 B 64

5. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 18 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar för en 
tillverkning och sammansättning av fler än 1 000 motorfordon men 
högst 20 000 motorfordon per kalenderår med en totalvikt per 
fordon som uppgår till mer än 3,5 ton.

34.30 B 30

6. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 18 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar för en 
tillverkning och sammansättning av högst 1 000 motorfordon per 
kalenderår med en totalvikt per fordon som uppgår till mer än 3,5 
ton.

34.40 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 18 kap. 4 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

Verksamhetsgrupp Järnvägsutrustning och flygplan

34.50 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 18 kap. 5 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
Verksamhetsgrupp Maskinell bearbetning

34.60 A 184
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 18 kap. 6 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 184 timmar.

34.70 B 90
1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 18 kap. 7 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar för tankvolym 
på mer än 50 kubikmeter.

34.70 B 64
2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 18 kap. 7 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar för tankvolym 
på mer än 35 kubikmeter men högst 50 kubikmeter.

34.70 B 30
3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 18 kap. 7 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar ör tankvolym 
på mer än 20 kubikmeter men högst 35 kubikmeter.

34.80 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 18 kap. 8§ 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

Verksamhetsgrupp Gas- och oljeplattformar

Verksamhetsgrupp Skeppsvarv
VERKSAMHETSGRUPP FÖRBRUKNING AV ORGANISKA 
LÖSNINGSMEDEL



39.10-i B 184

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 19 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 184 timmar om 
förbrukningen uppgår till mer än 500 ton per kalenderår. För så 
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

39.10-i B 90

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 19 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar om 
förbrukningen uppgår till mer än 200 ton men högst 500 ton per 
kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, 
markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg 
med 20 timmar.

39.10-i B 64

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 19 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om 
förbrukningen uppgår till mer än 50 ton men högst 200 ton per 
kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, 
markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg 
med 20 timmar.

39.10-i B 30

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 19 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om 
förbrukningen uppgår till högst 50 ton per kalenderår. För så 
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

39.15 B 184

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 19 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 184 timmar  om 
förbrukningen av organiska lösningsmedel uppgår till mer än 500 
ton per kalenderår.

39.15 B 90

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 19 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar om 
förbrukningen av organiska lösningsmedel uppgår till mer än 200 
ton men högst 500 ton per kalenderår.

39.15 B 64

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 19 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om 
förbrukningen av organiska lösningsmedel uppgår till mer än 50 ton 
men högst 200 ton per kalenderår.

39.15 B 30

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 19 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om 
förbrukningen av organiska lösningsmedel uppgår till mer än 25 ton 
men högst 50 ton per kalenderår.

39.15 B 13

5. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 19 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar om 
förbrukningen av organiska lösningsmedel uppgår till högst 25 ton 
per kalenderår.

39.30 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 19 kap. 4 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

39.35 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 19 kap. 5 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

39.50 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 19 kap. 6 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
VERKSAMHETSGRUPP HANTERING AV BRÄNSLEN OCH 
ANDRA KEMISKA PRODUKTER

39.60 B 30
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 20 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar.

39.70 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 20 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.



39.80 B 30
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 20 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar.

39.90 C 6
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 20 kap. 4 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.
VERKSAMHETSGRUPP GAS- OCH VÄTSKEFORMIGA 
BRÄNSLEN, EL, VÄRME OCH KYLA 
Verksamhetsgrupp Anaerob biologisk behandling

40.01 B 13
1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 21 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar för 
anläggning vid jordbruksföretag.

40.01 B 13
2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 21 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar om 
verksamheten inte omfattas av 1.

40.02 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 21 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
Verksamhetsgrupp Framställning av gas- och vätskeformiga 
bränslen

40.05-i och 
40.15

B 13

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 21 kap. 4 eller 5 
§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar för 
anläggning vid jordbruksföretag. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

40.05-i och 
40.15

B 64

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 21 kap. 4 eller 5 
§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om 
verksamheten inte omfattas av 1. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

40.20 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 21 kap. 6 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

Verksamhetsgrupp Kärnkraft

Verksamhetsgrupp Förbränning

40.40-i A 30

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 21 kap. 8 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar för 
gasturbinanläggningar. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

40.40-i A 137

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 21 kap. 8 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar om 
verksamheten inte omfattas av 1. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

40.50-i B 30

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 21 kap. 9 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar för 
gasturbinanläggningar. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

40.50-i B 137

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 21 kap. 9 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar för andra 
anläggningar än som avses i 1 med en total installerad tillförd effekt 
av mer än 200 megawatt men högst 300 megawatt. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.



40.50-i B 64

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 21 kap. 9 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar för andra 
anläggningar än som avses i 1 med en total installerad tillförd effekt 
av mer än 100 megawatt men högst 200 megawatt. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

40.50-i B 30

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 21 kap. 9 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar för andra 
anläggningar än som avses i 1 med en total installerad tillförd effekt 
av mer än 50 megawatt men högst 100 megawatt. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

40.51 B 30
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 21 kap. 10 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar.

40.60 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 21 kap. 11 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

40.70 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 21 kap. 12 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

Verksamhetsgrupp Vindkraft

40.90 och 40.95 B 13
1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 21 kap. 13 eller    
14 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar för 
vindkraftverk som står tillsammans (gruppstation) till havs.

40.90 och 40.95 B 13
2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 21 kap. 13 eller    
14 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar för fler 
än 20 vindkraftverk som står tillsammans (gruppstation) på land.

40.90 och 40.95 B 6
3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 21 kap. 13 eller    
14 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar för högst 
20 vindkraftverk som står tillsammans (gruppstation) på land.

40.100 C 6
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 21 kap. 15 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.

Verksamhetsgrupp Värme- och kylanläggningar

40.110 C 6
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 21 kap. 16 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.

40.120 C 6
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 21 kap. 17 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.

VERKSAMHETSGRUPP AVVECKLING AV KÄRNREAKTORER

VERKSAMHETSGRUPP FORDONSSERVICE OCH 
DRIVMEDELSHANTERING

50.10 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 23 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

50.20 C 6
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 23 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.

VERKSAMHETSGRUPP HAMNAR OCH FLYGPLATSER

Verksamhetsgrupp Hamnar

Verksamhetsgrupp Flygplatser

63.30 A 137
4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 24 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar för 
verksamhet som inte omfattas av någon av 1-3.

63.40 B 23
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 24 kap. 4 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 23 timmar.

63.50 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 24 kap. 5 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.



VERKSAMHETSGRUPP LABORATORIER

73.10 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 25 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

VERKSAMHETSGRUPP TANKRENGÖRING

74.10 B 13
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 26 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar.

74.20 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 26 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

VERKSAMHETSGRUPP HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

85.10 C 18
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 27 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.

85.20 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 27 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

VERKSAMHETSGRUPP RENING AV AVLOPPSVATTEN

90.10 och 90.11 B 64

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 28 kap. 1 eller 2 
§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar för en 
avloppsreningsanläggning med anslutning av fler än 20 000 
personer men högst 100 000 personer eller som tar emot 
avloppsvatten med en föroreningsmängd som motsvarar mer än 20 
000 personekvivalenter men högst 100 000 personekvivalenter.

90.10 och 90.11 B 30

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 28 kap. 1 eller 2 
§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar för en 
avloppsreningsanläggning med anslutning av fler än 2 000 
personer men högst 20 000 personer eller som tar emot 
avloppsvatten med en föroreningsmängd som motsvarar mer än 
2 000 personekvivalenter men högst 20 000 personekvivalenter.

90.15-i B 47

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 28 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 47 timmar. För så 
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

90.16 C 18
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 28 kap. 4 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.

VERKSAMHETSGRUPP AVFALL
Verksamhetsgrupp Andra verksamheter med återvinning eller 
bortskaffande

90.405-i och 
90.406-i 

B 137

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 65 eller    
66 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar om den 
tillförda avfallsmängden är mer än 100 000 ton per kalenderår. För 
så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

90.405-i och 
90.406-i 

B 64

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 65 eller    
66 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om den 
tillförda avfallsmängden är mer än 20 000 ton men högst 100 000 
ton per kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter 
(IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt 
tillägg med 20 timmar.



90.405-i och 
90.406-i 

B 30

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 65 eller    
66 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om den 
tillförda avfallsmängden är mer än 12 500 ton men högst 20 000 
ton per kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter 
(IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt 
tillägg med 20 timmar.

90.410 och 
90.420

A/B 137
1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 68 eller    
69 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar om den 
tillförda avfallsmängden är mer än 100 000 ton per kalenderår.

90.410 och 
90.420

A/B 64

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 68 eller    
69 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om den 
tillförda avfallsmängden är mer än 20 000 ton men högst 100 000 
ton per kalenderår.

90.410 och 
90.420

A/B 30

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 68 eller    
69 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om den 
tillförda avfallsmängden är mer än 10 000 ton men högst 20 000 
ton per kalenderår.

90.410 och 
90.420

A/B 13
4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 68 eller    
69 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar om den 
tillförda avfallsmängden inte omfattas av någon av 1-3.

90.430 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 70 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

90.435-i A 137

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 67 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar om den 
tillförda avfallsmängden är mer än 25 000 ton per kalenderår. För 
så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

90.435-i A 64

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 67 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om den 
tillförda avfallsmängden är mer än 5 000 ton men högst 25 000 ton 
per kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, 
markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg 
med 20 timmar.

90.435-i A 30

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 67 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om den 
tillförda avfallsmängden inte omfattas av 1 eller 2. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

90.440 A 137
1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 71 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar om den 
tillförda avfallsmängden är mer än 25 000 ton per kalenderår.

90.440 A 137

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 71 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar om den 
tillförda avfallsmängden är mer än 5 000 ton men högst 25 000 ton 
per kalenderår.

90.440 A 137
3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 71 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar om den 
tillförda avfallsmängden inte omfattas av 1 eller 2.

90.450 B 30

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 72 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om den 
tillförda avfallsmängden är mer än 1 000 ton men högst 2 500 ton 
per kalenderår.



90.450 B 30
2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 72 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om den 
tillförda avfallsmängden inte omfattas av 1.

Verksamhetsgrupp Animaliskt avfall

90.241-i B 90

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 32 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar om den 
tillförda avfallsmängden är mer än 10 000 ton per kalenderår. För 
så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

90.241-i B 30

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 32 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om den 
tillförda avfallsmängden inte omfattas av 1. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

90.251 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 33 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

Verksamhetsgrupp Avvattning

90.375 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 39 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

Verksamhetsgrupp Biologisk behandling

90.161 B 64
1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 30 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om den 
tillförda avfallsmängden är mer än 20 000 ton per kalenderår.

90.161 B 30

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 30 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om den 
tillförda avfallsmängden är mer än 10 000 ton men högst 20 000 
ton per kalenderår.

90.161 B 13

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 30 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar om den 
tillförda avfallsmängden är mer än 1 000 ton men högst 10 000 ton 
per kalenderår.

90.161 B 6
4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 30 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar om den tillförda 
avfallsmängden inte omfattas av någon av 1-3.

90.171 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 31 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

Verksamhetsgrupp Deponering

90.271 B 13
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 18 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar.

90.281 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 19 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

90.290-i A 137

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 20 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar. För så 
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

90.300-i B 64

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 21 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om den 
tillförda avfallsmängden är mer än 20 000 ton men högst 100 000 
ton per kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter 
(IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt 
tillägg med 20 timmar.



90.300-i B 30

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 21 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om den 
tillförda avfallsmängden är mer än 10 000 ton men högst 20 000 
ton per kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter 
(IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt 
tillägg med 20 timmar.

90.300-i B 13

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 21 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar om den 
tillförda avfallsmängden inte omfattas av 1 eller 2. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

90.310 B 64
1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 22 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om den 
tillförda avfallsmängden är mer än 20 000 ton per kalenderår.

90.310 B 30

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 22 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om den 
tillförda avfallsmängden är mer än 10 000 ton men högst 20 000 
ton per kalenderår.

90.310 B 13

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 22 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar om den 
tillförda avfallsmängden är mer än 50 ton men högst 10 000 ton per 
kalenderår.

90.310 B 6
4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 22 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar om den tillförda 
avfallsmängden inte omfattas av någon av 1-3.

90.320-i A 227

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 23 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 227 timmar om den 
tillförda avfallsmängden är mer än 25 000 ton per kalenderår. För 
så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

90.320-i A 137

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 23 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar om den 
tillförda avfallsmängden inte omfattas av 1. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

90.330-i och 
90.340 

B 30

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 24 eller 25 
§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar. För så 
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

90.341 C 6
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 26 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.

Verksamhetsgrupp Elavfall

90.90 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 44 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

Verksamhetsgrupp Fartygsåtervinning

90.451 A 137
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 57 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar.

Verksamhetsgrupp Förberedelse för återanvändning

90.29 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 47 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

Verksamhetsgrupp Förbränning



90.180-i och 
90.181-i

A 306

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 5 eller 6 
§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 306 timmar om den 
tillförda avfallsmängden är mer än 25 000 ton per kalenderår. För 
så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

90.180-i och 
90.181-i

A 90

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 5 eller 6 
§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar om den 
tillförda avfallsmängden är mer än 5 000 ton men högst 25 000 ton 
per kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, 
markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg 
med 20 timmar.

90.180-i och 
90.181-i

A 30

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 5 eller 6 
§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om den 
tillförda avfallsmängden är mer än 2 500 ton men högst 5 000 ton 
per kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, 
markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg 
med 20 timmar.

90.190 och 
90.191

B 30
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 7 eller 8 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar.

90.200-i och 
90.201-i

A 137

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 9 eller 10 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar. För så 
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

90.210-i och 
90.211-i

B 64

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 11 eller    
12 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om den 
tillförda avfallsmängden är mer än 20 000 ton men högst 100 000 
ton per kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter 
(IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt 
tillägg med 20 timmar.

90.210-i och 
90.211-i

B 30

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 11 eller    
12 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om den 
tillförda avfallsmängden inte omfattas av 1. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

90.212-i och 
90.213-i 

B 47

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 13 eller    
14 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 47 timmar om den 
tillförda avfallsmängden är mer än 10 000 ton men högst 18 000 
ton per kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter 
(IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt 
tillägg med 20 timmar.

90.212-i och 
90.213-i 

B 30

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 13 eller    
14 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om den 
tillförda avfallsmängden inte omfattas av 1. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

90.220 och 
90.221 

B 30

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 15 eller    
16 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om den 
tillförda avfallsmängden är mer än 10 000 ton men högst 18 000 
ton per kalenderår.

90.220 och 
90.221 

B 13
2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 15 eller    
16 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar om den 
tillförda avfallsmängden inte omfattas av 1.

90.230 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 17 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.



Verksamhetsgrupp Konvertering av smittförande avfall

90.382 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 38 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
Verksamhetsgrupp Lagring i avvaktan på återvinning eller 
bortskaffande

90.408-i B 13

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 56 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar. För så 
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

Verksamhetsgrupp Lagring och avskiljning av koldioxid

90.480 och 
90.485

A/B 227
1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 60 eller 
61 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 227 timmar om den 
planerade lagringen är mer än 100 000 ton.

90.480 och 
90.485

A/B 137
2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 60 eller 
61 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar om den 
planerade lagringen är högst 100 000 ton.

90.500-i och 
90.510

B 137

För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 62 eller 63 
§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar. För så 
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

90.520 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 64 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

Verksamhetsgrupp Lagring som en del av att samla in avfall

90.30 och 90.50 B 13
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 48 eller    
50 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar.

90.40 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 49 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

90.60 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 51 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
Verksamhetsgrupp Långtidslagring, djupt bergförvar och 
underjordsförvar

90.454-i, 90.455 
och 90.457 

A 227

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 52, 53 
eller 54 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 227 timmar 
om den tillförda avfallsmängden är mer än 25 000 ton per 
kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, 
markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg 
med 20 timmar.

90.454-i, 90.455 
och 90.457 

A 137

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 52, 53 
eller 54 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar 
om den tillförda avfallsmängden är mer än 10 000 ton men högst 
25 000 ton per kalenderår. För så kallade 
industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" efter 
koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

90.454-i, 90.455 
och 90.457 

A 30

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 52, 53 
eller 54 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om 
den tillförda avfallsmängden är mer än 1 000 ton men högst 10 000 
ton per kalenderår. För så kallade industriutsläppsverksamheter 
(IUV, markerade med "-i" efter koden) så tillkommer ett generellt 
tillägg med 20 timmar.



90.454-i, 90.455 
och 90.457 

A 13

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 52, 53 
eller 54 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar om 
den tillförda avfallsmängden inte omfattas av någon av 1-3. För så 
kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-i" 
efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 20 timmar.

90.458 B 137
1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 55 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar om den 
tillförda avfallsmängden är mer än 100 000 ton per kalenderår.

90.458 B 64

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 55 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om den 
tillförda avfallsmängden är mer än 20 000 ton men högst 100 000 
ton per kalenderår.

90.458 B 30

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 55 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om den 
tillförda avfallsmängden är mer än 10 000 ton men högst 20 000 
ton per kalenderår.

90.458 B 13

4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 55 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar om den 
tillförda avfallsmängden är större än 50 ton men högst 10 000 ton 
per kalenderår.

90.458 B 6
5. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 55 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar om den tillförda 
avfallsmängden inte omfattas av någon av 1-4.

Verksamhetsgrupp Mekanisk bearbetning och sortering

90.100 B 64

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 40 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar för 
verksamhet med mer än 50 000 ton hanterad avfallsmängd per 
kalenderår. 

90.100 B 30
2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 40 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar för 
verksamhet som inte omfattas av 1.

90.110 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 41 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

90.70 B 30

1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 42 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar för 
verksamhet med mer än 75 000 ton hanterad avfallsmängd per 
kalenderår.

90.70 B 13
2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 42 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar för 
verksamhet som inte omfattas av 1.

90.80 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 43 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

Verksamhetsgrupp Radioaktivt avfall
90.460 och 
90.470

A 71
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 58 eller 59 
§ miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 71 timmar.

Verksamhetsgrupp Uppgrävda massor

90.361 B 13
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 36 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar.

90.370 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 37 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

Verksamhetsgrupp Uttjänta fordon



90.119 B 137
1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 45 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar om den 
tillförda avfallsmängden är mer än 25 000 ton per kalenderår.

90.119 B 64

2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 45 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om den 
tillförda avfallsmängden är mer än 10 000 ton men högst 25 000 
ton per kalenderår.

90.119 B 30

3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 45 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om den 
tillförda avfallsmängden är mer än 1 000 ton men högst 10 000 ton 
per kalenderår.

90.119 B 13
4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 45 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar om den 
tillförda avfallsmängden inte omfattas av någon av 1-3.

90.120 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 46 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
Verksamhetsgrupp Återvinning eller bortskaffande av avfall 
som uppkommit i egen verksamhet

90.381 och 
90.383

B 13
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 27 eller    
28 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar.

90.391 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 29 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

Verksamhetsgrupp Återvinning för anläggningsändamål

90.131 B 13
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 34 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar.

90.141 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 35 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
VERKSAMHETSGRUPP SKJUTFÄLT, SKJUTBANOR OCH 
SPORTANLÄGGNINGAR

92.10 B 13
1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 30 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar för civilt 
skjutfält.

92.10 B 7
2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 30 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 7 timmar för annat 
skjutfält.

92.20 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 30 kap. 2 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

92.30 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 30 kap. 3 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

VERKSAMHETSGRUPP TEXTILTVÄTTERIER

93.10 C 9
För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 31 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

VERKSAMHETSGRUPP BEGRAVNINGSVERKSAMHET

93.20 B 13
För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 32 kap. 1 § 
miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar.
VERKSAMHETSGRUPP ANMÄLNINGSPLIKTIGA 
HÄLSOSKYDDSVERKSAMHETER

38 § FMH, punkt 
1

H 3
För hygienisk behandling med risk för blodsmitta, tatuerare, är 
tillsynstiden 3 timmar.

38 § FMH, punkt 
1

H 3
För hygienisk behandling med risk för blodsmitta, fotvård, är 
tillsynstiden 3 timmar.

38 § FMH, punkt 
1

H 3
För hygienisk behandling med risk för blodsmitta, övriga, är 
tillsynstiden 3 timmar.



38 § FMH, punkt 
2

H 6 För bassängbad är tillsynstiden 6 timmar.

38 § FMH, punkt 
3

H 6 För skolor är tillsynstiden 6 timmar.

38 § FMH, punkt 
3

H 6 För förskolor är tillsynstiden 6 timmar.

38 § FMH, punkt 
3

H 3 För fritidsverksamheter är tillsynstiden 3 timmar.



Taxebilaga 3

Bransch Verksamhet
Verksamhets-
kod

Prövn.-
nivå

Avgift

Djurhållning U Timavgift

Uppodling av annan mark än 
jordbruksmark för 
jordbruksproduktion

1.30 C Timavgift

Uppodling av annan mark än 
jordbruksmark för 
jordbruksproduktion

U Timavgift

FISKODLING OCH 
ÖVERVINTRING AV FISK

5.20 C Timavgift

Berg, naturgrus och andra 
jordarter

10.30 C Timavgift

Berg, naturgrus och andra 
jordarter

10.40 C Timavgift

Berg, naturgrus och andra 
jordarter

10.50 C Timavgift

Berg, naturgrus och andra 
jordarter

U Timavgift

JORDBRUK

Timavgift (efterskottsbetalning)

UTVINNING, BRYTNING 
OCH BEARBETNING AV 
TORV, 
OLJA, GAS, KOL, MALM, 
MINERAL, BERG, 
NATURGRUS OCH ANNAT



Slakterier U Timavgift

Livsmedel av animaliska 
råvaror

U Timavgift

Rökeri U Timavgift
Livsmedel av vegetabiliska 
råvaror

U Timavgift

Kvarnprodukter U Timavgift
Livsmedel av kombinerade 
råvaror

U Timavgift

Mjölkprodukter U Timavgift
Foder av animaliska och 
vegetabiliska råvaror

U Timavgift

TEXTILVAROR U Timavgift

PÄLS, SKINN OCH LÄDER U Timavgift
FOTOGRAFISK OCH 
GRAFISK PRODUKTION

U Timavgift

KEMISKA PRODUKTER Annan kemisk tillverkning U Timavgift

GUMMI- OCH PLASTVAROR U Timavgift

Glas, glasvaror och keramiska 
produkter

U Timavgift

Cement, betong, kalk, krita 
och gips

U Timavgift

Andra mineraliska produkter U Timavgift

STÅL OCH METALL U Timavgift
METALL- OCH 
PLASTYTBEHANDLING, 
AVFETTNING OCH 

U Timavgift

Motorer, turbiner och reaktorer U Timavgift

Motorfordon U Timavgift
Maskinell bearbetning

U Timavgift

FÖRBRUKNING AV 
ORGANISKA 
LÖSNINGSMEDEL

U Timavgift

HANTERING AV BRÄNSLEN 
OCH ANDRA KEMISKA 
PRODUKTER

U Timavgift

LIVSMEDEL OCH FODER

MINERALISKA PRODUKTER

METALLBEARBETNING



Förbränning U Timavgift

Vindkraft U Timavgift

Värme- och kylanläggningar U Timavgift

FORDONSSERVICE OCH 
DRIVMEDELSHANTERING

U Timavgift

HAMNAR OCH 
FLYGPLATSER

Flygplatser U Timavgift

LABORATORIER U Timavgift

HÄLSO- OCH SJUKVÅRD U Timavgift

RENING AV 
AVLOPPSVATTEN

U Timavgift

Biologisk behandling U Timavgift

Deponering U Timavgift

Lagring som en del av att 
samla in avfall

U Timavgift

Mekanisk bearbetning och 
sortering

U Timavgift

SKJUTFÄLT, SKJUTBANOR 
OCH 
SPORTANLÄGGNINGAR

U Timavgift

TEXTILTVÄTTERIER U Timavgift

EJ ANMÄLNINGSPLIKTIGA  
HÄLSOSKYDDSVERKSAMH
ETER

Hotell m.m. 45 § FMH, punkt 4UH Timavgift

GAS- OCH 
VÄTSKEFORMIGA 
BRÄNSLEN, EL, VÄRME 
OCH KYLA 

AVFALL
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Ks §    Dnr KS2019/0456 
 
Taxa för offentligkontroll av livsmedel och foder 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäk-
tige besluta: 

1. fastställa förslag till reviderad taxa för livsmedel med anledning av EU:s nya 
kontrollförordning (EU) 2017/625 

2. fastställa handläggningskostnaden per timme 1255 kr för kontroll med resor 
och 1147 kr för kontroll utan resor för livsmedelskontrollen. 

 
__________ 
 
Ärendebeskrivning 
Miljö och byggnämnden föreslår 2019-10-23 att kommunfullmäktige fastställer revi-
derad taxa för livsmedel med anledning av EU:s nya kontrollförordning (EU) 
2017/625 samt att fastställa handläggningskostnaden per timme 1255 kr för kontroll 
med resor och 1147 kr för kontroll utan resor för livsmedelskontrollen. 
 
Anpassning av taxa med anledning av EU:s nya kontrollförordning  
Den 14 december 2019 träder EU:s nya kontrollförordning (EU) 2017/625 i kraft. 
Den nya förordningen innehåller ett antal nya begrepp, till exempel införs begreppet 
annan offentlig verksamhet och begreppet extra offentlig kontroll försvinner. 
Detta innebär att bestämmelserna i nya kontrollförordningen (EU) 2017/625 den 14 
december ersätter reglerna i den nu gällande kontrollförordningen, men ändringar för 
att anpassa den svenska livsmedelslagen kommer att ske först under 2020. Ändringar 
under senhösten 2019 ska göras i bland annat förordning (2006:1166) om avgifter för 
offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter, som kommer att behålla 
sitt gamla SFS-nummer. 
 
 Näringsdepartementet har meddelat att de aviserade lagändringarna inte kommer att 
genomföras till den 14 december. Däremot kommer ändringar att genomföras i ett 
flertal svenska förordningar för att den nya kontrollförordningen ska kunna tillämpas 
från den 14 december 2019.  
 
SKL har tagit fram underlag till nya taxebestämmelser som bygger på tidigare un-
derlag men som uppdaterats med hänsyn till den nya kontrollförordningen. 
 
Med dessa ändringar kan kommunerna ta ut årsavgifter, registreringsavgifter och av-
gifter för arbetsuppgifter som omfattas av det tidigare begreppet extra offentlig kon-
troll under 2020. Eftersom förordningsändringarna inte är kända när underlaget 
skrevs och förändringar i bland annat livsmedelslagen kommer att antas längre fram 
kommer kommunerna antagligen behöva ta upp taxan för beslut igen under senare 
delen av 2020.  
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Ks §  forts 
 
För de kommunala kontrollavgifterna innebär detta att de avgifter som ryms inom 
det nu gällande bemyndigandet i 28 § livsmedelslagen kan tas ut. I en övergångspe-
riod – innan livsmedelslagen ändrats – gäller därför att avgift får tas ut för offentlig 
kontroll, prövning och registrering. Det nu gällande bemyndigandet omfattar inte det 
nya uttrycket annan offentlig verksamhet som alltså kommer att genomföras senare i 
svensk rätt.  
 
Handläggningskostnad per timme 
För att räkna ut handläggningskostnaden per timme behöver man ta fram en kostnad i 
kronor per år och en tid i timmar per år för en heltid årsarbetskraft. 
 
Kostnaden utgörs av kommunens genomsnittliga kostnad i kronor per år för en handläg-
gare inom myndighetsområdet. Denna kostnad består av tre delar – lönekostnad, del 
av gemensamma kostnader och myndighetsspecifika kostnader. 
 
Tiden utgörs av den tid i timmar per år en handläggare inom myndighetsområdet i 
kommunen i genomsnitt ägnar åt handläggning. Handläggningstiden räknas fram ge-
nom att man tar bort frånvaro (semester, sjukdom, friskvård etc) från den totala års-
arbetstiden. Då får man den faktiska arbetstiden för en handläggare. Den faktiska ar-
betstiden utgörs av övrig tid (APT, intern samverkan, utbildning, kvalitetsarbete etc) 
och handläggningstid. I handläggningstiden räknas handläggning av inkomna ärenden 
och tillsyn inom myndighetsområdet. 
 
Resultatet ska spegla situationen i den enskilda kommunen. Det skiljer sig helt natur-
ligt åt mellan olika kommuner eftersom deras förhållanden inte är identiskt lika. 
Mindre kommuner har generellt något lägre antal timmar handläggningstid. Det be-
ror främst på att det är färre personer att fördela arbetsuppgifterna på, som ingår i 
övrig tid. 
 
I Säters kommun har vi beräknat att handläggningstiden är ca 55% av den faktiska 
arbetstiden. SKL räknar med en schablon på 60%, men säger samtidigt att varje kom-
mun ska se över sina förhållanden och justera denna siffra. 
 
Enligt de beräkningar som gjorts blir den genomsnittliga kostnaden för en handlägg-
ningstimme 1255 kr per timme för kontrolltid med resor och 1147 kr för uppföljande 
kontroll.  
 
Handläggningskostnaden per timme ligger högre än medel i länet. Flera kommuner i 
länet gör endast en indexuppräkning i år och först 2020 gör de en större revidering 
av handläggningskostnaden.  
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Ks §  forts 
 
Senaste revideringen av handläggningskostnaden för livsmedelslagens område gjor-
des 2017 och började gälla den 1 januari 2018. Ingen indexuppräkning av taxan har 
gjorts under 2019. 
 
Kommunen är skyldig att ta ut en årlig avgift för livsmedelstillsynen som täcker de 
kostnader som myndigheten har, enligt 3 § i förordningen (2006:1166). 
 
Alla livsmedelsföretag riskklassificeras och får en tilldelad tillsynstid som i sin tur lig-
ger som grund för en årlig kontrollavgift 
 
Enligt 11 § i Förordningen (2006:1166) samt i artikel 28 i Europaparlamentets och 
rådets förordning (EG) nr 882/2004 ska en avgift tas ut för extra offentlig kontroll 
som föranleds av bristande efterlevnad av regelverket. Kostnader för provtagning 
och resor räknas dock inte in i timavgiften vid extra offentlig kontroll. Om resor 
krävs kommer den tiden faktureras verksamhetsutövaren enligt timavgiften och vid 
provtagning faktureras kostnaden för provtagningen. 
 
Tillsynsarbete som inte räknas som en del i kontrollen ska anslagsfinansieras. Exem-
pelvis tiden som läggs på rådgivning, allmän information, arbete med remisser och 
obefogade klagomål. 12 § Livsmedelslagen  
 
Bilagor 
Taxa för offentligkontroll av livsmedel och foder 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Mbn § 119 Dnr: ECOS 2019-315 
 

Taxa för offentligkontroll av livsmedel och foder
 
Beslut 
Miljö och byggnämnden beslutar föreslå Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå kommun-
styrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta: 

• fastställa förslag till reviderad taxa för livsmedel med anledning av EU:s nya kon-
trollförordning (EU) 2017/625 

• fastställa handläggningskostnaden per timme 1255 kr för kontroll med resor och 
1147 kr för kontroll utan resor för livsmedelskontrollen. 

 
Ärendebeskrivning 
Anpassning av taxa med anledning av EU:s nya kontrollförordning 
Den 14 december 2019 träder EU:s nya kontrollförordning (EU) 2017/625 i kraft. Den nya 
förordningen innehåller ett antal nya begrepp, till exempel införs begreppet annan offentlig 
verksamhet och begreppet extra offentlig kontroll försvinner. 
Detta innebär att bestämmelserna i nya kontrollförordningen (EU) 2017/625 den 14 decem-
ber ersätter reglerna i den nu gällande kontrollförordningen, men ändringar för att anpassa 
den svenska livsmedelslagen kommer att ske först under 2020. Ändringar under senhösten 
2019 ska göras i bland annat förordning (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av 
livsmedel och vissa jordbruksprodukter, som kommer att behålla sitt gamla SFS-nummer. 
 
Näringsdepartementet har meddelat att de aviserade lagändringarna inte kommer att genom-
föras till den 14 december. Däremot kommer ändringar att genomföras i ett flertal svenska 
förordningar för att den nya kontrollförordningen ska kunna tillämpas från den 14 december 
2019.  
 
SKL har tagit fram underlag till nya taxebestämmelser som bygger på tidigare underlag men 
som uppdaterats med hänsyn till den nya kontrollförordningen. 
 
Med dessa ändringar kan kommunerna ta ut årsavgifter, registreringsavgifter och avgifter för 
arbetsuppgifter som omfattas av det tidigare begreppet extra offentlig kontroll under 2020. 
Eftersom förordningsändringarna inte är kända när underlaget skrevs och förändringar i 
bland annat livsmedelslagen kommer att antas längre fram kommer kommunerna antagligen 
behöva ta upp taxan för beslut igen under senare delen av 2020. 
 
För de kommunala kontrollavgifterna innebär detta att de avgifter som ryms inom det nu 
gällande bemyndigandet i 28 § livsmedelslagen kan tas ut. I en övergångsperiod – innan livs-
medelslagen ändrats – gäller därför att avgift får tas ut för offentlig kontroll, prövning och 
registrering. Det nu gällande bemyndigandet omfattar inte det nya uttrycket annan offentlig 
verksamhet som alltså kommer att genomföras senare i svensk rätt. 

     Fortsättning 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

Mbn § 119 fortsättning 

Handläggningskostnad per timme 
För att räkna ut handläggningskostnaden per timme behöver man ta fram en kostnad i kronor per 
år och en tid i timmar per år för en heltid årsarbetskraft. 

Kostnaden utgörs av kommunens genomsnittliga kostnad i kronor per år för en handläggare 
inom myndighetsområdet. Denna kostnad består av tre delar – lönekostnad, del av gemen-
samma kostnader och myndighetsspecifika kostnader. 

Tiden utgörs av den tid i timmar per år en handläggare inom myndighetsområdet i kommu-
nen i genomsnitt ägnar åt handläggning. Handläggningstiden räknas fram genom att man tar 
bort frånvaro (semester, sjukdom, friskvård etc) från den totala årsarbetstiden. Då får man 
den faktiska arbetstiden för en handläggare. Den faktiska arbetstiden utgörs av övrig tid 
(APT, intern samverkan, utbildning, kvalitetsarbete etc) och handläggningstid. I handlägg-
ningstiden räknas handläggning av inkomna ärenden och tillsyn inom myndighetsområdet.  

Resultatet ska spegla situationen i den enskilda kommunen. Det skiljer sig helt naturligt åt 
mellan olika kommuner eftersom deras förhållanden inte är identiskt lika. Mindre kommuner 
har generellt något lägre antal timmar handläggningstid. Det beror främst på att det är färre 
personer att fördela arbetsuppgifterna på, som ingår i övrig tid. 

I Säters kommun har vi beräknat att handläggningstiden är ca 55% av den faktiska arbetsti-
den. SKL räknar med en schablon på 60%, men säger samtidigt att varje kommun ska se 
över sina förhållanden och justera denna siffra. 

Enligt de beräkningar som gjorts blir den genomsnittliga kostnaden för en handläggnings-
timme 1255 kr per timme för kontrolltid med resor och 1147 kr för uppföljande kontroll. 

Handläggningskostnaden per timme ligger högre än medel i länet. Flera kommuner i länet 
gör endast en indexuppräkning i år och först 2020 gör de en större revidering av handlägg-
ningskostnaden. 

Senaste revideringen av handläggningskostnaden för livsmedelslagens område gjordes 2017 
och började gälla den 1 januari 2018. Ingen indexuppräkning av taxan har gjorts under 2019. 

Kommunen är skyldig att ta ut en årlig avgift för livsmedelstillsynen som täcker de kostnader 
som myndigheten har, enligt 3 § i förordningen (2006:1166). 

Alla livsmedelsföretag riskklassificeras och får en tilldelad tillsynstid som i sin tur ligger som 
grund för en årlig kontrollavgift 

    Fortsättning 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

Mbn § 119 fortsättning 

Enligt 11 § i Förordningen (2006:1166) samt i artikel 28 i Europaparlamentets och rådets för-
ordning (EG) nr 882/2004 ska en avgift tas ut för extra offentlig kontroll som föranleds av 
bristande efterlevnad av regelverket. Kostnader för provtagning och resor räknas dock inte 
in i timavgiften vid extra offentlig kontroll. Om resor krävs kommer den tiden faktureras 
verksamhetsutövaren enligt timavgiften och vid provtagning faktureras kostnaden för prov-
tagningen. 

Tillsynsarbete som inte räknas som en del i kontrollen ska anslagsfinansieras. Exempelvis 
tiden som läggs på rådgivning, allmän information, arbete med remisser och obefogade kla-
gomål. 12 § Livsmedelslagen 

Bilagor 
Taxa för offentligkontroll av livsmedel och foder 
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Datum Diarienummer 
2019-10-14 ECOS 2019-315 

 

Taxa för offentligkontroll av livsmedel och foder 

Enheten föreslår Miljö- och byggnämnden att besluta enligt följande: 
 Fastställa förslag till reviderad taxa för livsmedel med anledning av EU:s nya 

kontrollförordning (EU) 2017/625. 

 Föreslå kommunfullmäktige att anta reviderad taxa för livsmedel och reviderad 
handläggningskostnad per timme. 

 Godkänna handläggningskostnaden per timme 1255 kr för kontroll med resor och 
1147 kr för kontroll utan resor för livsmedelskontrollen. 
 

Ärendebeskrivning 

Anpassning av taxa med anledning av EU:s nya kontrollförordning 
Den 14 december 2019 träder EU:s nya kontrollförordning (EU) 2017/625 i kraft. Den 
nya förordningen innehåller ett antal nya begrepp, till exempel införs begreppet annan 
offentlig verksamhet och begreppet extra offentlig kontroll försvinner. 
Detta innebär att bestämmelserna i nya kontrollförordningen (EU) 2017/625 den 14 
december ersätter reglerna i den nu gällande kontrollförordningen, men ändringar för att 
anpassa den svenska livsmedelslagen kommer att ske först under 2020. Ändringar under 
senhösten 2019 ska göras i bland annat förordning 2006:1166, som kommer att behålla 
sitt gamla SFS-nummer. 
 
Näringsdepartementet har meddelat att de aviserade lagändringarna inte kommer att 
genomföras till den 14 december. Däremot kommer ändringar att genomföras i ett flertal 
svenska förordningar för att den nya kontrollförordningen ska kunna tillämpas från den 
14 december 2019.  
 
SKL har tagit fram underlag till nya taxebestämmelser som bygger på tidigare underlag 
men som uppdaterats med hänsyn till den nya kontrollförordningen. 
 
Med dessa ändringar kan kommunerna ta ut årsavgifter, registreringsavgifter och avgifter 
för arbetsuppgifter som omfattas av det tidigare begreppet extra offentlig kontroll under 
2020. Eftersom förordningsändringarna inte är kända när underlaget skrevs och 
förändringar i bland annat livsmedelslagen kommer att antas längre fram kommer 
kommunerna antagligen behöva ta upp taxan för beslut igen under senare delen av 2020. 
 
För de kommunala kontrollavgifterna innebär detta att de avgifter som ryms inom det nu 
gällande bemyndigandet i 28 § livsmedelslagen kan tas ut. I en övergångsperiod – innan 
livsmedelslagen ändrats – gäller därför att avgift får tas ut för offentlig kontroll, prövning 
och registrering. Det nu gällande bemyndigandet omfattar inte det nya uttrycket annan 
offentlig verksamhet som alltså kommer att genomföras senare i svensk rätt. 

Handläggningskostnad per timme 
För att räkna ut handläggningskostnaden per timme behöver man ta fram en kostnad i kronor 
per år och en tid i timmar per år för en heltid årsarbetskraft. 



 
Tjänsteutlåtande 

 

 Postadress Besöksadress Telefon E-postadress  
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Kostnaden utgörs av kommunens genomsnittliga kostnad i kronor per år för en handläggare 
inom myndighetsområdet. Denna kostnad består av tre delar – lönekostnad, del av 
gemensamma kostnader och myndighetsspecifika kostnader. 

Tiden utgörs av den tid i timmar per år en handläggare inom myndighetsområdet i 
kommunen i genomsnitt ägnar åt handläggning. Handläggningstiden räknas fram genom att 
man tar bort frånvaro (semester, sjukdom, friskvård etc) från den totala årsarbetstiden. 
Då får man den faktiska arbetstiden för en handläggare. Den faktiska arbetstiden utgörs 
av övrig tid (APT, intern samverkan, utbildning, kvalitetsarbete etc) och handläggningstid. 
I handläggningstiden räknas handläggning av inkomna ärenden och tillsyn inom 
myndighetsområdet. Rådgivning vad räknas det som? 
Resultatet ska spegla situationen i den enskilda kommunen. Det skiljer sig helt naturligt åt 
mellan olika kommuner eftersom deras förhållanden inte är identiskt lika. Mindre 
kommuner har generellt något lägre antal timmar handläggningstid. Det beror främst på 
att det är färre personer att fördela arbetsuppgifterna på, som ingår i övrig tid. 

I Säters kommun har vi beräknat att handläggningstiden är ca 55% av den faktiska 
arbetstiden. SKL räknar med en schablon på 60%, men säger samtidigt att varje kommun 
ska se över sina förhållanden och justera denna siffra. 

Enligt de beräkningar som gjorts blir den genomsnittliga kostnaden för en 
handläggningstimme 1255 kr per timme för kontrolltid med resor och 1147 kr för 
uppföljande kontroll. 

Handläggningskostnaden per timme ligger högre än medel i länet. Flera kommuner i länet 
gör endast en indexuppräkning i år och först 2020 gör de en större revidering av 
handläggningskostnaden. 

Senaste revideringen av handläggningskostnaden för livsmedelslagens område gjordes 
2017 och började gälla den 1 januari 2018. Ingen indexuppräkning av taxan har gjorts 
under 2019. 

 

Bilagor 

Taxa för offentligkontroll av livsmedel och foder 

 

 

 
   

Ingela Johansson/Miljöinspektör  Helena Olander/Miljö- och byggchef 
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Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningen 

 
Inledande bestämmelser 

1 § Denna taxa gäller avgifter för Säters kommuns kostnader för offentlig kontroll, 
prövning och registrering enligt EU:s bestämmelser inom livsmedelsområdet, 
livsmedelslagen (2006:804) samt de författningar, inklusive förordning (2006:1166) 
om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter, som 
meddelats med stöd av denna lagstiftning. 

Enligt 3 § livsmedelslagen jämställs med livsmedel 

1. vatten, från och med den punkt där det tas in i vattenverken till den punkt där det  
  tappas ur kran till konsument,1 och 

2. snus och tuggtobak. 

2 § Avgift enligt denna taxa tas ut för 

1. registrering av anläggning 

3. årlig offentlig kontroll 

4. uppföljande kontroll som inte var planerad 

5. utredning av klagomål 

6. exportkontroll och utfärdande av exportintyg 

7. importkontroll 

9. offentlig kontroll i övrigt 

3 § Avgift enligt denna taxa tas inte ut för handläggning som föranleds av att beslut 
enligt livsmedels- och foderlagstiftningen överklagas. 

4 § Beslut om avgift eller nedsättning av avgift i enskilda fall fattas av Miljö- och 
byggnämnden efter handläggning. 

 
 

Timavgift 

5 § Vid tillämpningen av denna taxa är timavgiften 1255 kronor per timme 
kontrolltid och 1147 kronor per timme uppföljande kontroll. Avgiftsuttag sker i 
förhållande till den kontrolltid som fastställts för en anläggning 

 

1 Där värdena skall iakttas enligt artikel 6 i rådets direktiv 98/83/EG av den 3 november 1998 om 
kvaliteten på dricksvatten, ändrat genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1882/2003 
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eller i förhållande till faktiskt nedlagd kontrolltid i varje ärende eller enligt de andra 
grunder som anges i taxan. 

Med kontrolltid avses den sammanlagda tid som varje tjänsteman vid nämnden har 
använt för inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd med experter och 
myndigheter, inspektioner, revisioner, provtagning och kontroller i övrigt. 

Om den sammanlagda kontrolltiden understiger en halv timme per år tas ingen 
timavgift ut. För inspektioner, mätningar och övrig offentlig kontroll eller annan 
offentlig verksamhet som utförs vardagar mellan klockan 19.00 och 07.00 lördagar, 
söndagar, julafton, nyårsafton, påskafton, trettondagsafton, midsommarafton och 
helgdagar, tas avgift ut med 1,5 gånger ordinarie timavgift. 

Avgift för registrering 

6 § Den som anmäler en livsmedelsanläggning för registrering ska betala avgift för 
1,5 timmars kontrolltid. 

Årlig kontrollavgift 

7 § För normal offentlig kontroll av en livsmedelsanläggning enligt 11 § 
livsmedelslagen (2006:804) ska en fast årlig kontrollavgift betalas. 

Avgiftens storlek baseras på den kontrolltid Miljö- och byggnämnden tilldelat 
eller beslutat för anläggningen och beräknas på det sätt som anges i bilaga 1. 

Den årliga kontrollavgiften beräknas genom att kontrolltiden (timmar) multipliceras 
med timavgiften. 

8 § Om en tillämpning av 7 § skulle medföra att kontrolltiden för en anläggning blir 
uppenbart oriktig i förhållande till det faktiska kontrollbehovet enligt nämndens 
riskbedömning, ska anläggningen istället tilldelas kontrolltid på grundval av 
nämndens bedömning av anläggningens kontrollbehov. 

9 § Fast årlig avgift omfattar kalenderår och ska betalas i förskott. Den årliga avgiften 
ska betalas från och med det kalenderår då verksamheten påbörjas. Avgiften ska 
därefter betalas med helt avgiftsbelopp för varje helt kalenderår. För det kalenderår 
registrering skett faktureras den årliga kontrollavgiften i efterskott och beräknas som 
timavgift enligt 5 § och i förekommande fall enligt 15 §. Avgiften ska därefter betalas 
med helt avgiftsbelopp för varje påbörjat kalenderår. 

Om anläggningen placeras i en annan avgiftsklass eller annars tilldelas en annan 
kontrolltid, ska den nya avgiften betalas från och med det följande kalenderåret. 

Avgiftsskyldigheten upphör från och med det kalenderår som följer efter det år som 
verksamheten visat nämnden att verksamheten upphört. 

10 § Den årliga kontrollavgiften ska betalas av den som äger eller innehar 
livsmedelsanläggningen (livsmedels- eller foderföretagaren) vid kalenderårets början. 
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Avgift för uppföljande kontroll och utredning av klagomål 

11 § Livsmedelsföretagare ska för offentlig kontroll som ursprungligen inte var 
planerad och som har blivit nödvändig efter det att bristande efterlevnad upptäckts 
under en offentlig kontroll, och utförs för att bedöma omfattningen och 
konsekvenserna av denna bristande efterlevnad eller för att verifiera att korrigerande 
åtgärder har vidtagits, betala en avgift för nämndens nedlagda kontrolltid enligt § 5 
och för de faktiska kostnaderna för provtagning och analys av prover. 

Detsamma gäller för offentlig kontroll som föranleds av ett klagomål som leder till att 
bristande efterlevnad hos livsmedelsföretagaren kan bekräftas. 

Höjning eller nedsättning av avgift 

12 § Om det finns särskilda skäl med hänsyn till en verksamhets art, omfattning, 
tillsynsbehov eller övriga omständigheter, får Miljö- och byggnämnden i ett enskilt 
ärende besluta ändra avgiften enligt denna taxa. 

Avgift exportkontroll 

13 § Livsmedelsföretagare ska utöver sådan kontrollavgift som avses i 7 § betala 
avgift till Miljö- och byggnämnden för sådan särskild offentlig kontroll, inklusive 
utfärdande av exportintyg, som föranleds av införselbestämmelser i tredje land. 

Avgiften ska motsvara den faktiska kontrolltid som nämnden nedlagt i ärendet, 
beräknat enligt 5 §. 

Avgift importkontroll 

14 § Importör eller dennes ombud ska, utöver sådan kontrollavgift som avses i 7 §, 
betala avgift till Miljö- och byggnämnden för sådan särskild importkontroll som 
följer av förordningen (2006:812) om offentlig kontroll av livsmedel som 
importeras från ett tredje land och de EU-bestämmelser som förordningen 
kompletterar. 

Avgiften ska motsvara den faktiska kontrolltid som nämnden nedlagt i ärendet, 
beräknat enligt 5 §, och nämndens faktiska kostnader för provtagning och analys av 
prover 

Avgiftens erläggande och verkställighet 

15 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Säters kommun genom 
dess Miljö- och byggnämnd. Betalning ska ske inom tid som anges i beslutet om 
avgift eller faktura. 

Överklaganden 

Nämndens beslut om avgift överklagas till länsstyrelsen. 

Ikraftträdande 

Denna taxa träder i kraft den 14 december 2019. 

Bestämmelsen om timavgiften i 5 § första stycket ska dock börja tillämpas från och 
med den 1 januari 2020. I ärenden där timavgift enligt 5 § ska debiteras tillämpas 



2019-10-15 4 (6) 

 
 
 
 

istället till och med den 31 december 2019 tidigare beslutad timavgift (1000 kr). 
Detsamma gäller ärenden som rör registreringar som inkommer till nämnden under 
denna period. 
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Bilaga 1: Riskmodul 

Riskmodulen bygger på Livsmedelsverkets modell för riskklassning enligt föreskrifter 
om avgifter för offentlig kontroll, prövning och registrering (LIVSFS 2006:21). Årlig 
kontrolltid beräknas genom att addera den kontrolltid som följer av riskmodulen 
(tabell 1 nedan) och av informationsmodulen (tabell 2 nedan), varefter summan 
multipliceras med den tidsfaktor som följer av erfarenhetsmodulen (tabell 3 nedan). 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Ks §  
 
Rapport SÄBO 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Ks § Dnr KS2019/0144 
 
Projektorganisation – val av representant till styrgrupp för särskilt 
boende 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar komplettera styrgruppen för särskilt boende med vice 
ordförande för Samhällsbyggnadsnämnden. 
 
Bakgrund och ärendebeskrivning 
Komplettera beslutad styrgrupp med vice ordförande för Samhällsbyggnadsnämnden 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Ks §  Dnr KS2019/0448 
 
Fråga rörande avtal Fabriken 7 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta  

1. Medge bifall till förfrågan från köparen 
2. Uppdra kommundirektören arbeta fram ett tilläggsavtal till tidigare tecknat 

köpeavtal 
3. Tilläggsavtalet ska tydligt beskriva att berört undantag från köpeavtalet bara 

avser den speciella situationen som man nu anger i sin ansökan. 
 
__________ 
 
Bakgrund & ärendebeskrivning 
Säters kommun sålde fastigheten del av Fabriken 6 till Cava Fastighets AB. Enligt 
köpeavtalets §20 Miljörättsligt ansvar gäller följande: 
”Säljaren förbinder sig att, utan begränsning i tiden, i förhållande till köparen ombesörja och be-
kosta all eventuell undersökning och sanering av fastigheten som kan komma att krävas av Läns-
styrelsen eller av annan myndighet enligt 10 kap miljöbalken.  
Säljarens ansvar är begränsat till (i) en oförändrad användning av fastigheten som industri, (ii) att 
köparen inte överlåter eller överför fastigheten eller del därav till annan juridisk eller fysisk person 
och (iii) att ägaren/na till aktierna i köparen inte överlåter aktierna eller del därav i köparen till 
annan juridisk eller fysisk person”. 
 
Fråga har inkommit från Dalform om förändring avseende ägarstrukturen. Förvalt-
ningen har varit i kontakt med kommunjurist:  
I tredje stycket tar kommunen på sig ett miljörättsligt ansvar gentemot köparen.  
I fjärde stycket beskrivs begränsningar i kommunens ansvar om fastigheten skulle överlåtas vidare 
eller om aktierna i köparbolaget skulle säljas.  
ägarna till aktierna i Cava önskar överlåta aktierna till ett holdingbolag. Enligt avtalet (20§, 
fjärde stycket) ska kommunens miljörättsliga ansvar då bortfalla.  
Vid beslut att gå med på köparens framställan så måste det skrivas ett tydligt tilläggsavtal där det 
framgår att kommunens medgivande till undantag från köpeavtalet bara avser den speciella situat-
ionen som man nu anger i sin ansökan.” 
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Fråga rörande avtal Fabriken 7 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsen besluta  

• medge bifall till förfrågan från Köparen 
• uppdra Kommundirektören arbeta fram ett tilläggsavtal till tidigare tecknat köpeavtal 
• tilläggsavtalet ska tydligt beskriva att berört undantag från köpeavtalet bara avser den speciella 

situationen som man nu anger i sin ansökan 
 
Bakgrund & ärendebeskrivning 
Säters kommun sålde fastigheten del av Fabriken 6 till Cava Fastighets AB. Enligt köpeavtalets §20 Miljörättsligt 
ansvar gäller följande: 
”Säljaren förbinder sig att, utan begränsning i tiden, i förhållande till köparen ombesörja och bekosta all eventuell undersökning 
och sanering av fastigheten som kan komma att krävas av Länsstyrelsen eller av annan myndighet enligt 10 kap miljöbalken.  
Säljarens ansvar är begränsat till (i) en oförändrad användning av fastigheten som industri, (ii) att köparen inte överlåter eller 
överför fastigheten eller del därav till annan juridisk eller fysisk person och (iii) att ägaren/na till aktierna i köparen inte överlåter 
aktierna eller del därav i köparen till annan juridisk eller fysisk person”. 
 
Fråga har inkommit från Dalform om förändring avseende ägarstrukturen. Förvaltningen har varit i kontakt 
med kommunjurist:  

• I tredje stycket tar kommunen på sig ett miljörättsligt ansvar gentemot köparen.  
• I fjärde stycket beskrivs begränsningar i kommunens ansvar om fastigheten skulle överlåtas vidare eller om aktierna i 

köparbolaget skulle säljas.  
• ägarna till aktierna i Cava önskar överlåta aktierna till ett holdingbolag. Enligt avtalet (20§, fjärde stycket) ska 

kommunens miljörättsliga ansvar då bortfalla.  
• Vid beslut att gå med på köparens framställan så måste det skrivas ett tydligt tilläggsavtal där det framgår att 

kommunens medgivande till undantag från köpeavtalet bara avser den speciella situationen som man nu anger i sin 
ansökan.” 

 
 
 
Bilaga 
Inkommande fråga från Dalform 
Köpeavtal  
 
 
 
 
 
 
Helena Hammarström Åkerberg   Andréas Mossberg 
Ekonomichef  Samhällsbyggnadschef   
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Bilaga 1 
 
Inkommande fråga Dalform 
 
Ang. vår fråga om att vi vill få kommunens ok på att vi kan förvärva aktierna i Cava genom vårt holdingbolag (PROBE) 
istället för att vi som privatpersoner äger aktierna. Ägarförhållandet i moderbolaget är detsamma som i Cava, dvs jag och 
Anders äger 50% var. Anledningen till att vi nu vill göra den här förändringen är att vi vill bilda en koncern med våra 
gemensamma bolag Dalform och Cava. På så sätt kan bolagen dra nytta av varandra och vi får en större trygghet. Vår revisor 
vill gärna att detta skall ske så snart som möjligt av skatte- och bokföringsmässiga skäl. Se nedan vad vår advokat tycker i 
ärendet:  
 
klausulen i § 20 angående det miljörättsliga ansvaret:  
Denna skrivning i köpekontraktet gäller enligt sin lydelse enbart i förhållande till Cava Fastighets AB som köpare. Något 
undantag för bolag i samma koncern eller med samma liknande ägarförhållanden har inte gjorts. Uttryckligen har angivits att 
miljöansvarsklausulen faller om aktierna i Cava Fastighets AB kommer att ägas av annan. Detta betyder att kommunen måste 
samtycka till att klausulen gäller även om fastigheten organisatoriskt överförs till holdingbolaget. 
Rimligen borde kommunen kunna medverka till detta då kommunens ansvar är detsamma och inte förändras genom denna 
organisatoriska förändring. Kommunen bör ju inte heller medverka till att motverka en omsättning av fastigheten/aktierna som i 
sig saknar betydelse för kommunens ansvar. 
Formligt behövs ett kommunens skriftliga godkännande att miljöansvaret enligt § 20 även gäller i förhållande till PROBE. 
Sådant kan ju ske separat eller att kommunen i ett avtal om överlåtelse av aktierna vidimerar klausulens fortsatta giltighet 
gentemot PROBE. 
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Lokaliseringsutredning förskola 2, Säter 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att 

1. Placera förskola 2 på Skönvik, ”Rosa huset” som första hands alternativ 
2. Om inte placeringen ”Rosa huset” visar sig möjlig ska ”Skönvik infarten” an-

vändas som alternativ 2 och ”Siggebo” användas som alternativ 3. 
 
__________ 
 
Bakgrund och ärendebeskrivning 
I maj 2018 gav Kommunstyrelsen Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att redo-
visa en programhandling för 120 förskoleplatser i Säters tätort senare under hösten. 
På grund av personalbrist samt andra stora planprojekt (exv.Liljan och SÄBO) drog 
arbetet ut på tiden.  
 
Under senvåren 2019 kom arbetet med lokaliseringsutredningen igång. Samtidigt 
startades en utredning kallad ”Vägval Förskola”, på uppdrag av kommundirektören. 
Utredningen sammanställde behovet av förskoleplatser och angav ett rekommenderat 
vägval för byggprocessen med förskola 2. 
 
Parallellt med Samhällsbyggnadsförvaltningens lokaliseringsutredning har förskole-
verksamheten arbetat med en funktionsbeskrivning, det vill säga en beskrivning av 
hur verksamheten i förskola 2 ska bedrivas.  
 
Under senvåren och hösten har dialogen med Samhällsbyggnadsbolaget intensifierat 
om Skönviks framtid.  Med anledning av detta har arbetet med lokaliseringsutred-
ningen utvidgats för att även inkludera SBBs förslag Rosa huset.  
 
Utöver detta har Kommunstyrelsen gett Samhällsbyggnadsförvaltningen ett planupp-
drag för förskola 2 (KS2019/0290). Detta uppdrag bör ligga kvar ifall det inte skulle 
visa sig möjligt att genomföra projektet med enbart bygglov (gäller endast placering 
Rosa huset och Skönvik infarten). 
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Lokaliseringsutredning förskola 2, Säter 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att 

1. Placera förskola 2 på Skönvik, ”Rosa huset” som första hands alternativ 
2. Om inte placeringen ”Rosa huset” visar sig möjlig ska ”Skönvik infarten” användas som alternativ 2 

och ”Siggebo” användas som alternativ 3. 
 

Bakgrund och ärendebeskrivning 
I maj 2018 gav Kommunstyrelsen Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att redovisa en programhandling 
för 120 förskoleplatser i Säters tätort senare under hösten. På grund av personalbrist samt andra stora 
planprojekt (exv.Liljan och SÄBO) drog arbetet ut på tiden.  
 
Under senvåren 2019 kom arbetet med lokaliseringsutredningen igång. Samtidigt startades en utredning kallad 
”Vägval Förskola”, på uppdrag av kommundirektören. Utredningen sammanställde behovet av 
förskoleplatser och angav ett rekommenderat vägval för byggprocessen med förskola 2. 
 
Parallellt med Samhällsbyggnadsförvaltningens lokaliseringsutredning har förskoleverksamheten arbetat med 
en funktionsbeskrivning, det vill säga en beskrivning av hur verksamheten i förskola 2 ska bedrivas.  
 
Under senvåren och hösten har dialogen med Samhällsbyggnadsbolaget intensifierat om Skönviks framtid.  
Med anledning av detta har arbetet med lokaliseringsutredningen utvidgats för att även inkludera SBBs förslag 
Rosa huset.  
 
Utöver detta har Kommunstyrelsen gett Samhällsbyggnadsförvaltningen ett planuppdrag för förskola 2 
(KS2019/0290). Detta uppdrag bör ligga kvar ifall det inte skulle visa sig möjligt att genomföra projektet med 
enbart bygglov (gäller endast placering Rosa huset och Skönvik infarten). 
 
 
Delge beslutet till: 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Miljö-och byggnämnden 
Barn-och utbildningsnämnden 
Kulturnämnden 
 
Bilagor: 
Lokaliseringsutredning 
Detaljplan 1556S ”Skönvikshallen m.m.” 
Detaljplan 1625 ”Skönvik 1:15”  
Utredning ”Vägval förskola 2” 
 
 
 
Sofie Norberg  Andréas Mossberg 
Planarkitekt  Samhällsbyggnadschef 
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Uppdraget 
I maj 2018 fick Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att redovisa en programhandling för 
kommunstyrelsen (KS2018/0063) senare under hösten. På grund av personalbrist samt andra 
stora planprojekt drog arbetet ut på tiden. Under senvåren 2019 kom projektet igång vilket har 
resulterat i denna lokaliseringsutredning. Parallellt med lokaliseringsutredningen har 
verksamheten arbetat med en funktionsbeskrivning ”Förskola 2, Trollborgen” (en beskrivning av 
hur verksamheten ska bedrivas) och en utredning kallad ”Vägval Förskola” (en sammanställning 
av behovet av förskoleplatser och rekommenderat vägval för byggprocessen) tagits fram. 

Mål och vision 
Strategiska mål 2020-2023 

Mål för skolan  
”Benägenheten att flytta varierar mellan olika åldersgrupper. Den är som störst i åldersgruppen 18 – 40 år. Det 
är familjer med barn eller unga vuxna som kommer att bilda familj och skaffa sig barn. För dem är det viktigt att 
den kommun de bosätter sig i erbjuder goda uppväxtvillkor för barnen. En väl fungerande skola är en viktig 
faktor.” 

En bra start i livet 
”Alla i Säters kommun ska ha en egen försörjning och ett liv med god hälsa. Unga ska ha förutsättningar för att 
göra bra val i livet baserat på förmågor och intressen. De unga årens upplevelser och lärande ska öka barn och 
ungas förmåga och motivation att delta i samhället och den demokratiska processen.” 
 

En uppdragsbaserad kommun 
”Säters kommun ska erbjuda den kommunala service som människor behöver och vill ha nu och framöver. Det 
kräver att vi utvecklar en ännu mer kompetent organisation som anpassar sig, är innovativ och vågar pröva nya 
metoder.” 
 

Strategiska antagna dokument 

Översiktsplan 2013 (inklusive fördjupad översiktsplan för Säter)  
Det saknas vägledning i översiktsplan 2013 (ÖP) kring var och hur förskolor bör placeras. I den 
fördjupade översiktsplanen (FÖP) för Säter från 1991 anges att det ska finnas allmän service i 
Siggebo. Detta kan tolkas som att en förskola bör ligga i området, men det kan också vara frågan 
om andra funktioner. En ny FÖP är dock under arbete varför det är svårt att enbart luta sig på 
den befintliga FÖPen.  

Lokalplan 2016 
Enligt beslutad lokalplan (KF 2016-06-13 §68) bedrivs många av kommunens verksamheter i ett 
flertal byggnader, såväl egna som inhyrda lokaler. Lokalerna är med några få undantag i stort 
behov av renovering, om- eller tillbyggnad och detta gäller i hög grad förskolorna och skolorna i 
Säter. Utredning om vägval för skolan pågår sedan några år tillbaka. En lösning skulle kunna vara 
att samordna verksamheterna i färre lokaler. Detta innebär ekonomiska fördelar samt ökad 
effektivitet tack vare kortare avstånd och tätare naturliga kontakter mellan personalen. 
 



 

Bostadsplan 2018 
Nyligen antagen bostadsplan pekar ut en riktig för var och hur bostadsförsörjningen ska ske. Värt 
att notera är att Säterbostäder just nu bygger 74 nya lägenheter på kv. Liljan (S2A&B). De har 
också i uppdrag att skyndsamt påbörja byggnation med minst 24 lägenheter på Åsen (S1) eller i 
Siggebo (S5). Utöver detta pågår dialog med externa intressenter om ytterligare 
bostadsbyggnation i centrala Säter (exempelvis område S17, S6, S4). 
 

 

 

Syfte 
Bygglovet för Borgens förskola går ut något år inpå 2020-talet och måste ersättas. Trollskogen 
bedriver idag sin verksamhet i tillfälliga modullokaler och är dyra och inte helt funktionella. 
Vargtassen är en liten avdelning för bland annat barn som behöver ett litet sammanhang och 
ligger idag i lokaler insprängda i hyreshus. Samtliga av dessa förskolor måste ersättas med 
ändamålsenliga lokaler som stödjer den förskoleverksamhet som beskrivs i styrdokumenten för 
verksamheten.  
 
 
 
 
 

Karta från Bostadsplan 2018 
 



 

 
 

Analys av behovet av förskoleplatser 
De förskolor som är tänkta att ersättas av den nya förskolan är: 

Trollskogen  76 pl 
 Borgen 31 pl 
 Vargtassen   8 pl  Summa 115 pl 
 
Dessa barn finns bland andra utpekade på kartan ovan. Ett fåtal elever bor längre bort och finns 
inte med på kartan. Värt att notera är att barnen finns jämt placerade över hela Säter. Att placera 
förskolan i närheten av var barnen bor verkar därför bli svårt. Det är till och med tätare mellan 
prickarna uppe på Åsen än i Siggebo/ Burhagen. Med största sannolikhet innebär detta att de 
flesta av barnen tar sig till förskolan med bil. Då det inte verkar självklart att barnen går i den 
förskola som ligger närmast bostaden. 
 
Sammanlagt finns idag 316 förskoleplatser i Säter. 
En lämplig fördelning som hittills diskuterats är tre stycken 120-enheter i en framtid vilket ger 
totalt 360 platser. Denna lokaliseringsutredning har studerat en placering som möjliggör minst 
120-platser. I framtiden kommer även Myrans 83 platser samt Varggropen med 32 platser behöva 
ersättas. För detta krävs ytterligare en ny förskola, så kallad förskola 3, hittills tankemässigt 
placerad intill skolorna i centrum. 
 
Innan förskola 3 i centrala Säter blir aktuell skulle en förberedd dockning av 40 tillfälliga platser 
vid förskola 2 kunna vara en effektiv lösning. Detta möjliggör ett mellansteg till i utökning av 
antal platser från 360 till 400 om det skulle behövas. Ett annat förslag är utbyggnad av Äventyret, 
som idag består av 80 platser, med 40 platser för att på så vis få tre 120-enheter. 

Karta över var förskolebarnen bor i centrala Säter fördelat på respektive förskola (i olika färg) 
 



 

Alternativ placering 
I lokaliseringsutredningen har följande fyra platser utretts:  

1. Siggebo 
2. Skönvik infarten 
3. Skönvikstrand 
4. Rosa huset 

I inledningen av studien ingick fler platser bl.a. området norr om idrottsplatsen, men vilka utgått 
då de inte var lämpade för byggnation. 
 

 
 

Förutsättningar 
Markägoförhållanden 

1. Siggebo: Säters kommun 
2. Skönvik infarten: Samhällsbyggnadsbolaget (SBB) 
3. Skönviksstrand: SBB 
4. Rosa huset: SBB 

Finns befintliga detaljplaner på platsen? 
1. Siggebo: saknar detaljplan.  
2. Skönvik infarten: Ingår i detaljplan ”Skönvikshallen mm” (1556S) från 1992. Marken är 

planlagd för bostäder i två plan (högsta byggnadshöjd är 8 m). Utnyttjandegraden är 25% 
av fastighetens storlek. Genomförandetiden har gått ut.  

3. Skönvikstrand: Det finns en befintlig detaljplan ”Skönvik 1:15” (1625) från 2006 som 
möjliggör byggnation för bostäder, kontor, hotell eller konferensanläggning i högst två 
plan (högsta byggnadshöjd är 7,5m). Största byggnadsarea är 3700m2. 
Genomförandetiden har gått ut. 



 

4. Rosa huset: Ingår i detaljplan Skönvikshallen mm (1556S) från 1992. Marken är planlagd 
för bostäder, vård och kontor i två plan (högsta byggnadshöjd är 8 m). Utnyttjandegraden 
är 25% av fastighetens storlek. Genomförandetiden har gått ut. 

Mark, natur, geotekniska förhållanden  
1. Siggebo: inga kända naturvärden som 

ska bevaras. Området består av 
skogsmark och används delvis som 
strövområde. En geoteknisk utredning 
för angränsande planområde kallat 
Odalmannen visade att marken var ”väl 
lämpat” för bebyggelse. Dock är marken 
mycket tät varför omhändertagande av 
dagvatten måste ske. Området kan delvis 
ha risk för högre radonhalt än normalt. 

2. Skönvik infarten: Enligt nuvarande 
detaljplan har marken ”god bärighet för 
föreslagna byggrätter” då 
markförhållandena är kända sedan 
landstingets tidigare byggnationer. Dock 
krävs en geoteknisk utredning för att 
säkerställa detta påstående. I del av 
föreslaget området finns risk för radon. 

3. Skönvikstrand: En tämligen plan yta 
som sluttar lite ned mot sjön. Det finns 
ett flertal gamla lövträd som ska bevaras 
varför utökat marklov vid trädfällning 
krävs enligt befintlig detaljplan. En naturvärdesinventering samt geoteknisk undersökning 
kommer att krävas. 

4. Rosa huset: Enligt nuvarande detaljplan har marken ”god bärighet för föreslagna 
byggrätter” då markförhållandena är kända sedan landstingets tidigare byggnationer. 
Området är kategoriserat som hög risk för markradon (se rött i bild). 

Vatten, avlopp och dagvatten 
1. Siggebo: befintlig förskola är ansluten till det kommunala VA-nätet. Det bedöms inte 

vara ett problem att koppla på en nybyggd förskola i samma område. 
2. Skönvik infarten: Enligt gällande detaljplan är området anslutet till kommunens VA-nät. 

Flera ledningar är dragna i kvartersmark och i park-och naturmark. Det finns ett 
omfattande system av dagvattenledningar som går direkt ut i Ljustern. Lokalt 
omhändertagande av dagvatten eftersträvas vid nybyggnation. 

3. Skönvikstrand: området är anslutet till kommunens VA-nät 
4. Rosa huset: Fastigheten är ansluten till kommunens VA-nät, men det är i oklart skick. 

Flera ledningar är dragna inom fastigheten (Skönvik 1:21) och har därför reserverats som 
u-område inom gällande detaljplan. Det finns ett omfattande system av 
dagvattenledningar som går direkt ut i Ljustern. Lokalt omhändertagande av dagvatten 
eftersträvas vid nybyggnation. 



 

 

Fiber och el 
1. Siggebo: El och fiber finns i närområdet och byggnaden kan anslutas till ”normala” 

kostnader. 
2. Skönvik infarten: El och fiber finns i närområdet och byggnaden kan anslutas till 

”normala” kostnader. 
3. Skönvikstrand: El och fiber finns i närområdet och byggnaden kan anslutas till 

”normala” kostnader. 
4. Rosa huset: El och fiber finns i närområdet och byggnaden kan anslutas till ”normala” 

kostnader. 
 

Kulturmiljö  
1. Siggebo: inga kända fornlämningar 
2. Skönvik infarten: inga kända fornlämningar. Området omfattas av ett intresseområde 

för kulturmiljövård. Dialog med Länsstyrelsen krävs i exempelvis val av gestaltning, färg 
och fasadmaterial.  

3. Skönvikstrand: inga kända fornlämningar. Området omfattas av ett intresseområde för 
kulturmiljövård. Dialog med Länsstyrelsen krävs i exempelvis val av gestaltning, färg och 
fasadmaterial. 

4. Rosa huset: inga kända fornlämningar. Området omfattas av ett intresseområde för 
kulturmiljövård. Dialog med Länsstyrelsen krävs. Förslag om att byggnadsminnesförklara 
vårdpaviljongerna ”punkthusen” är under arbete. Rosa huset kommer inte att omfattas av 
detta skydd. 
 

Gator och trafik 
1. Siggebo: kommer kräva en ny gata som måste bekostas av projektet.   
2. Skönvik infarten: kräver breddning av lokalgatan. Ev. krävs en ny säker övergång från 

Siggebo över Smedjebacksvägen (Trafikverkets projekt). 
3. Skönvikstrand: Kräver inga större ingrepp i gatunätet. Dock kan det uppstå klagomål 

när trafiken genom Skönvik ökar. 
4. Rosa huset: Kräver inga större ingrepp i gatunätet. Det finns både stora outnyttjade 

parkeringsytor samt bred tillfartsgata till området. 

Friluftsliv och sport 
1. Siggebo: Finns en vandringsled som berörs. Kopplingen till skogen för de närboende i 

Siggebo samt nya bostadsområdet Odalmannen måste säkerställas.  
2. Skönvik infarten: Inga kända stigar eller rörelser i området. Ca 500m till vandringsleder 

vid mentalvårdsmuseet. Närhet till Skönvikshallen. 
3. Skönvikstrand: Befintlig vandringsled upp mot fotbollsplanen finns i direkt anslutning 

på andra sidan Vedgårdsvägen. En explatering kan ev. tänkas ge en liten påverkan för 
boende vid skönviksstrand då de i dagsläget kan gena över den tilltänkta tomten för att ta 
sig till anslutande friluftsområde/ fotbollsplan. Närhet till ev. framtida aktivitetscentrum 
som planeras vid golfklubben. 



 

4. Rosa huset: Ca 250m till vandringsleder vid mentalvårdsmuseet samt en mindre stig 
direkt bakom huset. Närhet till Skönvikshallen. 
 

Hälsa, säkerhet, risker 
1. Siggebo: Angränsar till gammal tipp (Aspvägen). Området är potentiellt förorenat och 

risk finns att det spridit sig ner mot Siggebo och det tilltänkta planområdet. Markprover 
krävs. Ca 100m väster om befintlig förskola ligger en luftburen kraftledning. 
Rekommendationerna ligger på att inte placera en skola närmre än 75m från en 
kraftledning. 

2. Skönvik infarten: Planområdet gränsar mot värmeverket som är en potentiellt förorenad 
plats. Delar av området är även utpekat som hög sannolikhet för radon. Mätningar och 
markprover krävs. 

3. Skönvikstrand: Inga kända risker. 
4. Rosa huset: Inga kända risker. 

 

Omfattning/upplägg detaljplan 
För alternativen ”Rosa huset” och ”Skönvik infarten” har bygglovenheten gjort ett utlåtande där 
de bedömer att det går att söka bygglov för byggnation av förskola inom befintlig detaljplan.   
 
”Detaljplanen tillåter användning för Bostäder, Kontor och Vård, vilket förskola inte faller in inom, 
men vi bedömer dock att bygglov för förskola ändå kan lämnas med stöd av nedanstående. 

 
31 c § Efter det att genomförandetiden för en detaljplan har gått ut får bygglov utöver vad som följer av 31 b 
§ ges för en åtgärd som avviker från detaljplanen, om åtgärden 

1. är förenlig med detaljplanens syfte och tillgodoser ett angeläget gemensamt behov eller ett allmänt intresse, 
eller 

2. innebär en sådan annan användning av mark eller vatten som utgör ett lämpligt komplement till 
den användning som har bestämts i detaljplanen. Lag (2014:900).” 

 
För Siggebo och Skönviksstrand finns inte någon befintlig detaljplan som går att använda. Därför 
måste en ny detaljplan tas fram om något av dessa alternativ väljs. En ny förskola är av 
allmänintresse och det saknas stöd i kommunens översiktsplan. Därför ska detaljplanen tas fram 
med så kallat utökat förfarande som innebär att planen antas i Kommunfullmäktige istället för 
Samhällsbyggnadsnämnden som vid standardförfarande. Detta innebär något längre beslutstider 
under planprocessen.  
 

Ekonomi 
En ev. detaljplan bekostas av investeringsprojektet Skolplan Säter som har en budget på 55 
miljoner kr. Hur mycket en ev. detaljplan kommer att kosta är svårt att bedöma. Mycket beror på 
hur mycket utredningar som krävs. En översiktlig beräkning pekar på att planen kan komma att 
kosta minst 500 tkr. 
  



 

Diskussion ur ett samhällsplanerarperspektiv 
Bostadsutveckling, Säter växer 
Bostadsutvecklingen i Säter går framåt. Det är många personer som vill etablera sig i Säter men 
det saknas såväl byggrätter/ detaljplaner som tillgång till bostäder. Under 2020 kommer 
Säterbostäders nya satsning på kvarteret Liljan att färdigställas. Enligt nyligen beslutad 
bostadsplan 2018-2022 ska Säterbostäder utöver Liljan påbörja byggnation av Åsen alternativt 
Siggebo med minst 24 lägenheter. Planläggning pågår även på att bygga ytterligare bostäder runt 
om i Säter. Konsekvenserna av att nya bostäder skapas är svåra att förutse. Med största 
sannolikhet bidrar de till en ökad rotation på bostadsmarknaden och nya invånare. Några av 
dessa är antagligen förskolebarn. Därför kan inte nog betonas vikten av att tillskapa fler platser än 
de 316 som finns idag. Säter är en attraktiv kommun för barnfamiljer och det behöver säkerställas 
även i framtiden.  
 
I dagsläget bor det fler på ”Siggebosidan” än på Skönviksområdet. Det pågår dock ett arbete med 
en fördjupad översiktsplan (FÖP) för Säter som beskriver utvecklingen i breda penseldrag för de 
kommande 10- 15 åren. I ett första utkast till ny FÖP föreslås en utveckling av Skönvik med 
förtätning med bland annat bostäder i olika form. Även Siggebo föreslås förtätas med både 
flerbostadshus och villor, dock i en mindre skala än Skönvik. Dessutom finns skisser på en 
utveckling av Ljusternsstrand vilket skulle länka ihop Skönvik med resten av Säter stad.  

Skönvik- idag och i framtiden? 
Fastighetsägaren SBB håller på att ta fram en vision för Skönvik där det finns stora möjlighet att 
rusta upp och förtäta befintligt fastighetsbestånd. Att förskolan placeras på Skönvik skulle skapa 
ytterligare incitament för att utvecklingen på Skönvik initieras. 
 
Inga stora förändringar har skett på Skönvik sedan Skönviksstrand byggdes. Under 2017 
evakuerades Äventyrets förskola till lokaler på Skönvik. I början fick flytten stora rubriker i 
kvällspressen, men snart målades en annan bild upp av såväl övriga verksamheter på Skönvik som 
föräldrar, personal och besökare. Förskolan skapade liv och rörelse, nya ljud och mer energi i 
området. Detta är en viktig lärdom och erfarenhet vid kommande utveckling av 
Skönviksområdet, vare sig det är en förskola eller någon annat nytt på området. Det behöver 
tillskapas en större blandning och variation av såväl byggnader, upplåtelseformer, verksamheter 
och människor för att Skönvik ska bli en attraktiv plats. Potentialen finns, det gäller bara att 
någon vågar ta första staget i denna stadsutveckling. 

Hållbarhetsaspekterna 
 
”Hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra 
kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov.”  
Bruntlandrapporten 1987 

 
En hållbar utveckling bygger på tre dimensioner: det sociala, miljön och ekonomin. Sedan 2015 
står FNs nationer bakom de Globala målen som ska vara uppnådda år 2030. Det är 17 mål som 
bland annat tar sikte på att lösa klimatkrisen och minska ojämlikheter. För 
lokaliseringsutredningen finns det några mål som är speciellt intressanta att diskutera: 
 

4. God utbildning för alla- skapa säkra och inkluderande utbildningsmiljöer  
11. Hållbara städer och samhällen- minska städers miljöpåverkan 



 

13. Bekämpa klimatförändringarna – stärkt motståndskraft, anpassning och 
integrera åtgärder mot klimatförändringar i politik och planering 

Ekologisk hållbarhet 
Den som driver förskola, skola eller fritidsverksamhet har enligt miljöbalken ansvaret för att inte 
påverka miljö eller människors hälsa negativt. Om hänsyn tas redan från början i planeringsskedet 
innan förskolan byggs minskar risken för att miljö- och hälsoproblem och kostnader ska uppstå i 
framtiden.  
 
I valet av placering ska särskilt beaktas att platsen är fysiskt säker. Både vid Skönvik infarten och 
Siggebo förligger risk om förorenad mark i form av nuvarnde värmeverk samt före detta soptipp. 
Vid Skönvik infarten och Rosa huset föreligger även hög risk för markradon. Båda problemen går 
att hantera genom bortforsling av förorenade massor samt tekniska lösningar för att motverka att 
radongaser frigörs ur marken. Dock ska de beaktas och riskerna värderas i valet av plats.  
 
Utöver platsens säkerhet ska placeringen även bidra till att minska Säters miljöpåverkan. 
Tillämpning av transportsnål samhällsplanering handlar om att redan i planeringsfasen försöka 
välja det alternativ som har minst miljöpåverkan ur ett transportperspektiv. Vid en närmare titt på 
de tre platserna utmärker sig placeringen på Skönviksstrand då detta alternativ skulle ge en 
onödig miljöbelastning då alla bilar behöver åka genom hela Skönvik för att ta sig till förskolan. 
Tur och retur två gånger per dag för hämtning och lämning resulterar i ca 5 km extra bilåkande. 
De andra tre alternativen ligger ungefär lika långt från Smedjebacksvägen (ca 400m Siggebo, 
300m Skönvik infarten och 500m Rosa huset)  
 
Vad gäller klimatpåverkan bedöms samtliga platser likvärdiga. Skönviksstrand ligger närmast 
Ljustern (ca 200m) och är också den plattaste tomten och på så vis möjligen den minst lämpliga 
platsen ur ett översvämningsperspektiv. Övriga placeringar ligger på mark som sluttar ner mot 
Ljustern. 

Ekonomisk hållbarhet  
Lokaliseringsutredningen presenterar fyra alternativa platser. En separat utredning ”Vägval 
Förskola 2” har analyserat byggandet av förskola 2 ur ett ekonomiskt perspektiv. Den presenteras 
som en separat bilaga. När denna togs fram var inte Rosa huset ett alternativ som utreddes. Detta 
har tillkommit efter dialog med SBB. 
 
Sammanfattningsvis konstaterar utredningen ”Vägval Förskola 2” följande rekommendationer: 
 

• Låta en extern aktör planera för en förskola om 160 platser, lokaliserad enligt 
lokaliseringsutredning för ”Trollborgen”. 

• Utreda hur en utbyggnad av Äventyret med 40 platser bäst genomförs och nyttja 
befintliga medel i investeringsbudget för ändamålet. 

• Utreda hur infrastrukturen och trafiksituationen kring ”Trollborgen” samt 
Smedjebacksvägen ska se ut och fungera. Befintliga medel i investeringsbudget används 
för åtgärderna. 

• Utreda hur kostförsörjningen bäst kan anpassas till de nya förskolorna då det finns 
effektiviseringspotential i att avveckla mindre förskolor till förmån för större. 

• Parallellt med ovanstående processer påbörja arbetet med att utreda hur ”Förskola 3” och 
övrig skolverksamhet ska organiseras och lokaliseras för att möta framtida behov. 



 

Social hållbarhet  
I antagen plan för social hållbarhet från 2016 ingår bland annat att prioritera följande processer: 
 Ge alla barn och unga en bra start i livet 
 Skapa hälsofrämjande miljöer och samhällen 
 
Vad är då en bra start i livet? Hur gestaltas det i en förskola i Säter? Vilken av platserna väger 
tyngst när ett hälsofrämjande samhälle ska byggas i Säter? 
 
Social hållbarhet handlar om att skapa en blandad och inkluderande stad. I dagsläget är Skönvik 
på ett sätt en segregerad stadsdel som förr var inhägnat område. Det finns starka mentala 
barriärer som behöver brytas för att Skönvik ska bli en del av Säter. Även fysiskt behöver 
Skönvik kopplas ihop med resten av staden.  
 
En hälsosam stad innefattar planering för fysisk aktivitet. Det finns möjlighet att planera för 
rörelse. Var förskolan placeras, hur miljön runtomkring utformas och på vilka sätt människor kan 
ta sig dit kan skapa stora hälsovinster. Det kan också tänkas att ett inslag av barn på Skönvik, där 
även idag många sjuka vistas, skapar hopp om liv och inspirerar till positiva förändringar. 
 

Barnkonventionen- tänk på barnens bästa 
Säters kommun har i uppdrag att bland annat följa barnkonventionens tredje och tolfte paragraf:  

”Vid alla åtgärder som rör barn skall barnets bästa komma i främsta rummet”.  
 
”Barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör barnet. Hänsyn ska tas till 
barnets åsikter, utifrån barnets ålder och mognad.” 

 
Lokaliseringsutredningen av förskola 2 har analyserat frågan om placering utifrån ett 
barnperspektiv och kommit fram till att samtliga platser har möjlighet att främja barnens bästa. 
Skönvik infarten har en lite högre risk för buller och luftföroreningar pga. närheten till 
Smedjebacksvägen. Det föreligger även hög risk för radon i det området. På Siggebo är det å 
andra sidan stor risk att marken är förorenad med tanke på närheten till den gamla tippen. Båda 
problemen bedöms i detta läge kunna åtgärdas så att de inte innebär någon hälsofara för barnen. 
 
Ett viktigt barnperspektiv är utemiljön, både den närbelägna lekmiljön samt möjligheten att 
komma ut i naturen eller ta sig till andra målpunkter. Samtliga platser har goda förutsättningar att 
ta sig ut i skogen. På Skönvik finns dessutom Skönvikshallen som skulle kunna ge mervärden för 
förskolan om den utnyttjades, speciellt vintertid när det är halt och svårt att vara aktiv ute. Om en 
säker övergång vid Smedjebacksvägen säkerställs skulle även en förskola i Siggebo kunna nyttja 
Skönvikshallen. 
 
När beslut om förskolans placering fattas finns risk att de ekonomiska parametrarna får väga 
tyngre än barnperspektivet. Det kan också konstateras att ingen rådfrågat vad barnen tycker, även 
om det är svårt när det gäller så pass små barn. Dialog har endast hållits med personal på de 
förskolor som ska flytta samt verksamhetens ledning. 
 

Säker skolväg 
Säters kommun har under många år arbetat för att skapa säkra skolvägar för att på så vis gynna 
hållbara transporter och skapa en trygg väg till och från skolorna. Det mest troliga är att de flesta 
förskoleelever kommer att ta sig till förskolan med bil. Finns däremot goda förutsättningar för att 



 

transportera sina barn till förskolan utan bil ökar chansen att föräldrarna väljer alternativa 
färdmedel, åtminstone under de varmare årstiderna.  
 
Det finns i dagsläget ingen regel eller korrelation mellan bostaden och valet av närmsta förskola 
utan varje familj gör sin egen prioritering. Troligtvis spelar andra faktorer än närhetsprincipen en 
större roll exempelvis förskolans rykte, personal, lokaler och utemiljö etc. Dock kan detta tänkas 
ändras i framtiden i och med ökade drivmedelskostnader och klimatförändringar.  

Bilden av Säter- varumärke och platsutveckling 
Stärker en nybyggd större förskola Bilden av Säter? Vilka effekter kan projektet få på Säter som 
varumärke och gynnar det platsutvecklingen? Vilka förväntningar har våra invånare respektive 
tilltänkta invånare på förskolor i Säter? Dessa är några frågeställningar som inte har några svar, 
men är intressanta att diskutera i samband med val av placering.  

Placering kopplat till miljöbalken 
Enligt krav i miljöbalken ska alltid bästa möjliga plats väljas när man ska starta en 
undervisningslokal. Verksamhetsutövaren ska motivera valet av plats i sin anmälan. Enligt 
domstolspraxis omfattas såväl skolans inomhus- som utomhusmiljö av verksamhetsutövarens 
ansvar och båda aspekterna ska därför uppfylla kravet på bästa placering.  

Slutsatser 
Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att tre av de fyra undersökta alternativen är väl lämpade 
för en ny förskola: Rosa huset, Skönvik infarten och Siggebo. Alternativet Skönviksstrand utgår 
pga. tomtens begränsningar till vidare utveckling dvs. påbyggnad av förskolan samt den högre 
miljöbelastningen för transporter till och från förskolan som förväntas i och med att de flesta 
föräldrar skjutsar sina barn. Även kulturmiljöaspekterna har beaktats och dialog förts med 
Länsstyrelsen vilka hänvisar till de andra placeringarna som mer lämpliga. 
 
Den största skillnaden mellan Siggebo och Skönvik infarten samt Rosa huset handlar om 
stadsplanering och Skönviks utveckling. En förskola är en viktig samhällsfunktion för att en 
stadsdel ska kunna utvecklas. Samhällsbyggnadsförvaltningen förordar därför en lokalisering på 
Skönvik före Siggebo.  
 
I utvecklingen av Skönvik blir förskolan ett viktigt startskott för den förändring som är 
nödvändig för att både bevara och utveckla de funktioner som finns på Skönvik idag. Hur stor 
katalysatoreffekt som en förskola bär med sig för stadsutvecklingen på Skönvik är svår att 
bedöma. Dock ska inte symbolvärdet underskattas.  
 
För att Skönvik ska bli en attraktiv plats att bo och verka på behövs en ökad blandning av 
verksamheter och boenden. Det som gör Skönvik unikt är platsens historia och dess kulturmiljö. 
Att tillvarata en befintlig byggnad som annars riskerar att gå förlorad handlar både om att värna 
om Skönviks identitet samt hållbarhet ur alla tre perspektiv; socialt, ekonomisk och ekologiskt. 
Det finns en Facebook-grupp som dokumenterar Rosa husets förfall och allmänhetens 
frustration över att ingen gör något för att bevara denna byggnad är stor. Fasta paviljongen är 
redan utdömd och bortom all räddning. Nu finns ett skarpt förslag som innebär att Rosa huset 
helt, eller delvis räddas. I och med att stommen bedöms kunna nyttjas kan många naturresurser 
sparas.  
 
Förhoppningen är att en nybyggd förskola signalerar framtidshopp och skapar förutsättningar för 
att etablera nya bostäder i närområdet. Både SBB och Säterbostäder har nyligen uttryckt intresse 



 

för att bygga bostäder på Skönvik. Omkring Rosa huset finns fler byggrätter samt möjlighet att 
bygga om äldre hus till bostäder, exv. ”punkthusen”. Kulturförvaltningen arbetar just nu med ett 
kulturmiljöprogram. I och med detta arbete har frågan om att byggnadsminnesförklara 
”punkthusen” och Skönviks kulturmiljövärden återuppväckts. De sex vårdpaviljongerna utgör en 
samlad, välbevarad del av den ursprungliga sjukhusmiljön från 1900-talets början. En stor del av 
de övriga 37 ursprungliga sjukhusbyggnaderna har rivits och ersatts med nya. Byggnaderna 
uppfördes i ett lantligt och naturskönt område och omgavs av välskötta parkanläggningar. 
Sjukhusets natursköna belägenhet i parknatur och byggnadernas utformning var medel för att 
skapa en miljö som skulle bidra till förbättring av patienternas hälsotillstånd. Liknande tänk kring 
utemiljön återupprepas idag när förskolors utemiljöer planeras.  
 
I och med förfallet av Fasta paviljongen är det på tiden att dessa frågor lyfts upp innan det är för 
sent. Länsstyrelsens kulturmiljöenhet är mycket positiv till att Rosa huset räddas och föredrar det 
alternativet. De anser att bästa sättet att bevara gamla hus där den ursprungliga verksamheten 
upphört, är att lägga en ny verksamhet i byggnaden. Om detta inte är möjligt och valet istället står 
mellan Skönviksstrand och Skönvik infarten anser de att Skönvik infarten skulle vara bättre för 
Skönviks kulturmiljövärden. I Siggebo har de inga intressen att bevaka och därför ingen åsikt i 
fråga om kulturmiljövärden. 
 
Behovet av förskoleplatser är stort. Beslutet om tre förskolor om 120 platser vardera innebär 
redan en för liten kapacitet enligt utredningen ”Vägval förskola 2”. Det är idag oklart vart och 
hur förskola 3 ska etableras. Därför bör förskola 2 redan nu dimensioneras för 160 platser. I 
utredningen finns vidare resonemang kring hur många platser förskola 2 bör dimensioneras för 
samt alternativa strategier. 
 
Utredningen ”Vägval förskola 2” rekommenderar Säters kommun att låta en extern aktör planera 
för en förskola om 160 platser. I och med detta frigörs medel för att åtgärda infrastrukturen kring 
Smedjebacksvägen (i syfte att skapa säkra skolvägar). Detta skulle även gynna Skönviks utveckling 
generellt. Att knyta ihop området med övriga stadsdelar anses mycket angeläget för att bryta 
barriärerna kopplat till området. Avsatta medel kan då även användas till att bygga ut Äventyret 
med 40 platser (i syfte att möte det förväntade behovet av förskoleplatser fram tills att förskola 3 
är klar).  
 
Dialog pågår med externa intressenter som vill åta sig uppdraget att bygga den nya förskolan samt 
i vissa fall även förtäta med bostäder runtomkring. SBB är en av dessa aktörer och de har tagit 
fram följande förslag: 

”Samhällsbyggnadsbolaget (”SBB”) erbjuder sig att bygga om ”Rosa huset” till förskola. Beroende på utformning 
och slutligt önskad effektivitet (antal kvm/barn) kan byggnaden inrymma 120-160 barn med förskola i 2 
huvudplan och personalutrymmen och andra funktioner på plan 3. Skulle en utformning av befintlig byggnad 
möjliggöra endast 120 barn, kan en vinkelpåbyggnad av huset studeras. Husets tillhörande gård tillsammans 
med naturmark på andra sidan huset kan uppfylla önskemålen om disponibel friyta och utformas som olika 
gårdar. Efter inledande undersökningar bedöms husets stomme gå att nyttja, skulle det visa sig i djupare utredning 
att det inte är genomförbart kan huset istället rivas och ersättas med ny byggnad på samma tomt.” 

 
Lokaliseringsutredningen bedömer som sagt tre av de fyra placeringarna som lämpliga för att 
bygga en förskola på. I valet av placering kommer därför andra för-och nackdelar att bli 
avgörande. En stor fördel med både Rosa huset och Skönvik infarten är att ingen ny detaljplan 
behöver tas fram. I och med detta kan verksamheten komma in i nya lokaler snabbare och 
resurser frigörs för att arbeta med andra detaljplaner, exv. nya verksamhets- och bostadsområden. 



 

Avslutning och rekommendation 
Sammanfattningsvis, Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att en placering av förskola 2 i 
första hand studeras vid Rosa huset. I andra hand bör Skönvik infarten studeras och i tredje hand 
Siggebo. Slutligen ska poängteras att en förskola är platsen där många blivande Säterbor kommer 
att växa upp. Vid val om placering bör både dessa barns bästa samt en hållbar utveckling för 
Säters stad hållas i åtanke. 
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Bakgrund och ärendebeskrivning 
Sveriges kommuner får meddela föreskrifter om hur avfall ska hanteras som behövs 
med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön, enligt Miljöbalken 15 ka-
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Eftersom Säters kommun inför separat insamling av matavfall behöver föreskrifterna 
justeras. I och med att vi har en gemensam avfallsplan med Borlänge och Falu kom-
muner finns fördelar med att vi har liknande föreskrifter. Vi har tillsammans därför 
valt att använda oss av den mall som Dalarnas kommuner gemensamt har tagit fram i 
det samarbete vi har kring renhållningsfrågor och avfallsplaner. Vid framtagandet av 
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sation inom avfallshantering, Avfall Sverige.  
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avfallsplanen (Kommunal plan för avfallsförebyggande och hållbar 
avfallshantering) Säters renhållningsordning som ska fastställas av 
kommunfullmäktige.  
 
Eftersom Säters kommun inför separat insamling av matavfall behöver 
föreskrifterna justeras. I och med att vi har en gemensam avfallsplan med 
Borlänge och Falu kommuner finns fördelar med att vi har liknande föreskrifter. 
Vi har tillsammans därför valt att använda oss av den mall som Dalarnas 
kommuner gemensamt har tagit fram i det samarbete vi har kring 
renhållningsfrågor och avfallsplaner. Vid framtagandet av den mallen har man 
utgått från en mall som gjorts av kommunernas branschorganisation inom 
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FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERING  
För varje kommun ska det enligt 15 kap 11 § Miljöbalken finnas en 
renhållningsordning som innehåller de föreskrifter om hantering av avfall 
som gäller för kommunen och en avfallsplan.  

I Dalarna samverkar kommunerna för att bibehålla och utveckla en bra 
avfallshantering där kommuninvånare så långt möjligt ges samma rättvisa 
förutsättningar.   

Den XX antog XX kommunfullmäktige beslut om att fastställa föreskrifterna. 

Dessa föreskrifter anger de regler som gäller för avfallshantering i kommunen. I 
föreskrifterna delegeras ansvar för att ge anvisningar och information som 
strävar till att uppfylla mål och regelverk. 

Ikraftträdande och övergångsbestämmelser: Dessa föreskrifter träder i kraft 
20xx-xx-xx, då föreskrifter om hantering av hushållsavfall för Säters kommun 
fastställd av kommunfullmäktige 2016-06-13, upphör att gälla. Beslut om 
undantag som fattats med stöd av tidigare föreskrifter om avfallshantering 
gäller tills den kommunala tillsynsmyndigheten beslutat annat. 

GÄLLANDE LAGSTIFTNING 
För kommunens avfallshantering gäller: 

• Miljöbalken (1998:808) och avfallsförordningen (2011:927) 
• regleringar om avfallshantering i förordningar utfärdade med stöd av 

miljöbalken 
• övriga författningar angående hantering av avfall, exempelvis 

arbetsmiljölagstiftning. 

Vid sidan av nationella författningar och föreskrifter om avfallshantering gäller 
dessa kommunala föreskrifter. 
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INLEDANDE BESTÄMMELSER  
BEMYNDIGANDE 
1 § Föreskrifterna är antagna med stöd av 15 kap. 38, 
39 och 41 §§ Miljöbalken (1998:808) och 74-75 §§ 
avfallsförordningen (2011:927). 

2 § Kommunfullmäktige har via beslut (KF 2015-04-13) 
gett uppdraget för insamlingen och behandlingen av 
hushållsavfallet i kommunen till 
Samhällsbyggnadsnämndens enhet VA- och 
renhållning. (Fortsättningsvis benämnt SBN). 

3 § För tillsyn av avfallshanteringen enligt dessa 
föreskrifter ansvarar Miljö- och Byggnämnden. 
(Fortsättningsvis benämnt MBN). 

DEFINITIONER 
4 § Termer och begrepp som används i dessa 
föreskrifter har samma betydelse som i 15 kap. 
Miljöbalken och avfallsförordningen.  

För definitioner av olika avfallsslag se bilaga 1. 

KOMMUNENS ANSVAR 
5 § SBN ansvarar för att hämtning sker vid 
fastighetsgräns, gemensamt hämtställe, annan 
överenskommen plats eller av MBN anvisad plats. 

6 § Avgift för avfallshantering tas ut i enlighet med 
gällande renhållningstaxa. Avgift för tillsyn tas ut enligt 
taxa med stöd av miljöbalken. 

7 § Avfallsbehållare anskaffas och ägs av SBN om inte 
annat anges i föreskrifterna.  

8 § Kommunfullmäktige ger uppdrag till SBN 
respektive MBN att utfärda råd och rekommendationer 
rörande:  

A. Sorteringsguide (baserad på sorteringsanvisningar 
i bilaga 1) (SBN) 

B. Avfall från små avloppsanordningar (SBN och 
MBN i samverkan)  

C. Placering kärl, avfallsutrymmen och transportvägar 
(SBN) 

D. Handläggning av ärenden kopplat till föreskrifterna 
(SBN och MBN i samverkan) 

E. Guider för eget omhändertagande (MBN) 

 

1 Fastighetsinnehavare enligt Fastighetstaxeringslagen 
1 kap. 5 §. Med fastighetsinnehavare likställs i dessa 
föreskrifter nyttjanderättshavare.  

FASTIGHETSINNEHAVARENS1 ANSVAR 
9 § Fastighetsinnehavaren ska säkerställa möjligheter 
att sortera ut och hålla åtskilda de avfallsfraktioner 
som enligt dessa föreskrifter ska överlämnas till SBN 
för borttransport. Borttransport ska ske så ofta att 
olägenhet för människors hälsa och miljön inte 
uppstår.   

10 § Ansvarig gentemot SBN gällande abonnemang 
och avgifter är alltid fastighetsinnehavaren.  

11 § Fastighetsinnehavare till fastighet där 
hushållsavfall generellt kan anses uppkomma, ska ha 
ett abonnemang. Fastighetsinnehavare är skyldig att 
anmäla abonnemang till SBN. 

Om en fastighet har flera innehavare ska dessa inom 
sig utse en huvudman som ansvarar för fastighetens 
renhållningsfrågor.  SBN har annars rätt att utse 
huvudman. 

Om en fastighet består av flera geografiskt skilda 
platser där hushållsavfall generellt kan anses 
uppkomma ska abonnemang finnas för varje sådan 
plats.  

Ändring av ägandeförhållanden för fastighet som 
påverkar abonnemanget, avfallshanteringen eller 
annan ändring som berör abonnemang eller 
avfallshantering ska snarast meddelas SBN. 

12 § Fastighetsinnehavare är skyldig att säkerställa 
att;  

Sortering och information 

a) Den eller de som bor i eller är verksam på 
fastigheten i erforderlig omfattning informeras om 
gällande föreskrifter och regler för avfallshantering. 

b) Hushållsavfall sorteras enligt sorteringsanvisningar 
i bilaga 1, emballeras så att skada eller annan 
olägenhet inte uppkommer och lämnas till SBN 
eller annan ansvarig (ex apotek, FTI, Elkretsen) på 
anvisat sätt om inte annat sägs i dessa föreskrifter.  

Rengöring och tillsyn 

c) Såväl behållare som inom fastigheten 
förekommande anläggningar, anordningar och 
utrymmen för avfallshantering sköts så att kraven 
på god arbetsmiljö uppfylls och risken för olycksfall 
minimeras. 
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d) Behållare samt anläggning och anordning rengörs 
för att förebygga olägenhet såsom lukt och 
skadedjur.  

Åtgärder inför hämtning  

e) SBN och entreprenören har tillträde till de 
utrymmen i fastigheten där arbetet ska utföras. 
Nycklar, portkoder och dylikt som endast ger 
tillträde till avfallsutrymme ska vid begäran om 
hämtning lämnas till SBN.  

Hämtnings- och transportvägar 

f) Transport- och dragväg fram till behållarens 
hämtnings- och tömningsplats hålls i 
lättframkomligt skick för de hämtningsfordon som 
normalt används i hämtningsområdet. 
Transportvägen ska röjas från snö och hållas 
halkfri. Det är SBN som avgör när detta uppfyllts. 

g) Väg och tomtmark som nyttjas vid hämtning 
dimensioneras och hålls i sådant skick att de är 
farbara för hämtningsfordon under av SBN 
planerad hämtningstid.  

13 § Om kraven i dessa föreskrifter inte uppfylls har 
SBN rätt att inte utföra ordinarie hämtning/tömning. 
Om fastighetsägaren inte åtgärdar bristerna, eller det 
finns risk att olägenhet för människors hälsa och miljön 
uppstår, har SBN rätt att hämta avfallet mot en extra 
avgift för fastighetsinnehavaren enligt taxa. 

SBN har rätt att i behållare utföra kvalitetskontroll av 
sortering och emballering. 

14 § Samfällighet kan iträda sig 
fastighetsinnehavarens ansvar om beslut 
dokumenterat i föreningens stadgar medger detta. 

RESTAVFALL OCH MATAVFALL  
HÄMTNINGSOMRÅDEN 
15 § Kommunen är inte indelad i hämtningsområden. 

HÄMTNINGSINTERVALL 
16 § Hämtning utförs, i den ordning som SBN 
bestämmer.  

17 § Matavfall hämtas minst en gång varannan vecka. 
Restavfall hämtas minst en gång var fjärde vecka. 

Från permanentbostäder och verksamheter hämtas 
avfallet året om. För fritidshus är hämtningsperioden 1 
maj till och med 30 september. 

Hämtning utöver vad som anges i föreskrifterna utförs 
mot avgift enligt taxa. 

AVFALLSBEHÅLLARE 
18 § Avfallsbehållare får inte fyllas mer än att den lätt 
kan tillslutas och den får inte blir så tung att det blir 
uppenbart svårt att flytta den. Behållaren bör vara fri 
från snö och is vid hämtningstillfället. 

19 § Behållare ska vara uppställda så att hantering 
med den utrustning som används i kommunens 
insamlingssystem kan ske och att hämtning 
underlättas. Kärl ska placeras och vändas så att de 
kan hämtas med sidlastande fordon där sådant 
används och baklastande fordon där sådant används. 

20 § Behållare som anskaffas och ägs av 
fastighetsägare ska vara anpassade till aktuellt 
hämtningssystem. Behållarens placering och 
utformning ska godkännas av SBN.    

TRÄDGÅRDSAVFALL 
21 § Kompostering eller eldning av trädgårdsavfall på 
den egna fastigheten är tillåten i hela kommunen 
under förutsättning att det kan ske utan olägenhet för 
omgivningen och det i övrigt inte strider mot författning 
eller eldningsförbud.  

AVFALL FRÅN SMÅ AVLOPPS-
ANORDNINGAR OCH FETTAVSKILJARE 
22 § Fastighetsinnehavare ansvarar för 
avloppsanordningens och fettavskiljarens anskaffning, 
skötsel och underhåll. Tömning ska ske så ofta att god 
funktion upprätthålls samt att olägenhet för människors 
hälsa och miljö inte uppkommer. 

Fastighetsinnehavaren är skyldig att vidta erforderliga 
åtgärder för att skydda sin anordning från skador vid 
tömning. 

Anordningen ska vara tillsluten på ett barnsäkert sätt 
och försedd med de säkerhetsanordningar som 
behövs med hänsyn till anordningens beskaffenhet 
och belägenhet.  

23 § Avstånd mellan uppställningsplats för slambil och 
anslutningspunkt för tömning får vid nyanläggning inte 
överstiga 10 meter, såvida inte särskilda skäl 
föreligger.  

Höjdskillnaden mellan fordonets uppställningsplats och 
botten på anordningen ska vara mindre än 6 meter. 

24 § Anordningar ska vara lätt tillgängliga för tömning 
enligt av SBN lämnade anvisningar i råd och 
rekommendationer. 

Lock eller manlucka får inte vara övertäckt eller 
fastfruset när tömning ska ske.  
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Lock eller manlucka som lyfts manuellt får väga högst 
15 kilogram. Om brunnen eller tanken öppnas genom 
att locket kan dras åt sidan får locket väga högst 35 
kilogram. Viktbegränsningarna gäller om inte särskilda 
skäl föreligger.  

Instruktioner som behövs i samband med tömning ska 
tillhandahållas av fastighetsinnehavaren.  

SLAMAVSKILJARE OCH SLUTEN TANK 
25 § Tömning av slam från slamavskiljare med 
ansluten WC ska ske minst en gång per år om inte 
annat anges i gällande tillstånd för anordningen. 

Tömning av slam från slamavskiljare för bad-, disk- 
och tvättvatten (BDT) ska ske minst vart annat år om 
inte annat anges i gällande tillstånd för anordningen. 

SBN har rätt att lämna kvar vattenfasen i 
slamavskiljaren efter verkställd slamtömning.  

26 § Tömning av sluten tank ska ske minst vart tredje 
år om inte annat anges i gällande tillstånd för 
anordningen.  

27 § Om anordningen tas ur bruk ska sluttömning ske. 
Sluttömning ska beställas av fastighetsinnehavaren.  

MINIRENINGSVERK 
28 § Slam från minireningsverk ska tömmas enligt 
intervall som föreskrivits i gällande tillstånd för 
anordningen. 

Instruktioner som behövs i samband med tömning ska 
tillhandahållas av fastighetsinnehavaren.  

Tömning ska ske genom SBNs försorg om inte annat 
anges i gällande tillstånd för anordningen. 

FOSFORFÄLLOR  
29 § Filter-/fällningsmaterial från fosforfällor och andra 
jämförbara filter ska hämtas enligt intervall som 
föreskrivits i gällande tillstånd för anordningen.  

Anordningen ska placeras så att den är tillgänglig för 
hämtning. 

Hämtning ska ske genom SBNs försorg om inte annat 
anges i gällande tillstånd för anordningen. 

Instruktioner som behövs i samband med hämtning 
ska tillhandahållas av fastighetsinnehavaren. 

FETTAVSKILJARE  
30 § Livsmedelsverksamheter som hanterar fett ska ha 
en typgodkänd fettavskiljare dimensionerad efter 
mängden fett som uppkommer. 

Fastighetsinnehavaren ansvarar för anordningens 
anskaffning, skötsel och underhåll och att den töms så 
att avsedd funktion upprätthålls. 

Fett från fettavskiljare ska tömmas så ofta god funktion 
upprätthålls och att olägenhet för allmän VA-
anläggning samt människors hälsa och miljö inte 
uppkommer.  

LATRIN 
31 § För latrin får endast behållare som godkänts av 
SBN användas. Latrinbehållare tillhandahålls av SBN 
mot särskild avgift.  

Latrinkärl lämnas på anvisad plats på kommunens 
återvinningscentral.  

Latrinbehållare ska vid avlämning vara försluten och 
rengjord på utsidan. 

AVFALL FRÅN VERKSAMHETER 
HUSHÅLLSAVFALL  
32 § Hushållsavfall från verksamheter ska hållas skilt 
från annat avfall från verksamheten. För hushållsavfall 
från verksamheter gäller dessa föreskrifter. 

ANNAT AVFALL ÄN HUSHÅLLSAVFALL  
33 § Den som bedriver en yrkesmässig verksamhet 
som ger upphov till annat avfall än hushållsavfall ska 
på begäran lämna de uppgifter till MBN i fråga om 
avfallets art, sammansättning, mängd och hantering av 
avfallet. 

ABONNEMANGSÄRENDEN  
GENERELLA REGLER 
34 § Ändring av abonnemang hanteras av SBN. 
Begäran om ändring av abonnemang ska gälla 
fastighetsinnehavare och inkomma till SBN senast en 
månad innan avsedd start.  

Om begäran om ändring avviker från angivna 
förutsättningar hänvisas kunden till att istället lämna in 
en anmälan eller ansökan till MBN. 

SBN förbehålls rätten att vid behov ändra kundens 
abonnemang för att passa hämtning, avfallsmängd 
eller utsorteringsgrad. 
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DELA KÄRL FÖR REST- OCH MATAVFALL  
35 § Två fastighetsinnehavare kan få dela kärl. För 
delade kärl krävs att parterna är överens, att 
bostadshusen är närbelägna, att avfallet ryms i 
ordinarie kärl för villahushåll/fritidshus, samt att 
parterna har samma typ av hämtningsabonnemang. 
Anmälan görs till SBN. 

GEMENSAMMA HÄMTSTÄLLEN FÖR REST- OCH 
MATAVFALL 
36 § Fastighetsinnehavare kan efter SBNs 
godkännande få rätt att ersätta kärlhämtning vid 
fastighetsgräns med ett gemensamt hämtställe. 
Förutsättningarna är att samtliga fastighetsinnehavare 
är överens om detta. För att erhålla gemensamt 
hämtställe krävs ett skriftligt meddelande till SBN som 
redovisar områdets avgränsning, vilka fastigheter som 
berörs samt intyg om att parterna är överens. 
Förutsättningarna för det gemensamma hämtstället 
regleras enligt avtal. 

UPPEHÅLL I HÄMTNING REST- OCH MATAVFALL 
37 § Uppehåll i hämtning kan begäras om fastigheten 
inte kommer att nyttjas under en sammanhängande tid 
av minst fyra månader för permanentbostäder och 
minst hela hämtningssäsongen för fritidshus. Anmälan 
görs till SBN. 

Uppehåll gäller upp till tre år.  

Skyldighet att betala grundavgift kvarstår.  

DISPENSER 
GENERELLA REGLER 
38 § Dispenser från föreskrifter kräver anmälan eller 
ansökan till MBN. Anmälan eller ansökan om dispens 
ska vara skriftlig och gälla fastighetsinnehavare och 
inkomma till MBN senast en månad innan avsedd 
start. 

Beviljande av dispens kräver att ingen olägenhet 
uppkommer för människors hälsa eller miljön samt att 
det finns särskilda skäl för dispens. 

Vid förfarande hos fastighetsinnehavare som avviker 
från beslutad dispens kan MBN upphäva meddelat 
beslut.  

EGET OMHÄNDERTAGANDE  
39 § Matavfall får efter anmälan komposteras på den 
egna fastigheten om det kan ske utan olägenhet för 
människors hälsa och miljö. Komposten ska utföras 
enligt av SBN lämnade anvisningar i råd och 

rekommendationer. Kompostjorden ska kunna 
nyttiggöras på fastigheten. Anmälan görs till MBN. 

40 § Latrinavfall får efter anmälan komposteras på den 
egna fastigheten om det kan ske utan olägenhet för 
människors hälsa och miljö. Anmälan görs till MBN. 

41 § Avfall från små avloppsanordningar får efter 
ansökan omhändertas på den egna fastigheten om det 
kan ske utan olägenhet för människors hälsa och miljö. 
Anmälan görs till MBN. 

42 § Dispens från förbudet enligt 15 kap. 24 § 1 st. 
miljöbalken att själv hantera allt avfall kan efter 
ansökan medges om det finns särskilda skäl och 
fastighetsinnehavaren kan hantera avfallet på 
fastigheten på ett hälso- och miljömässigt godtagbart 
sätt. Ansökan görs till MBN. 

Dispens gäller upp till tre år.  

FÖRLÄNGT TÖMNINGSINTERVALL SLAM 
43 § Förlängt tömningsintervall för slam från små 
avloppsanordningar kan medges om belastningen är 
låg och slamavskiljaren är dimensionerad för detta och 
har en god funktion och det kan ske utan olägenhet för 
människors hälsa och miljö. Ansökan görs till MBN. 

Tömningsintervall på dubbel tid mot ordinarie 
hämtningsintervall enligt föreskrifterna kan beviljas.  

Förlängt tömningsintervall gäller upp till tio år.  

UPPEHÅLL I HÄMTNING SLAM 
44 § Uppehåll i hämtning kan medges om fastigheten 
inte kommer att nyttjas under en sammanhängande tid 
av minst ett år. Ansökan görs till MBN. 

Slamtömning måste ske innan uppehåll inleds. 

Uppehåll gäller upp till tre år.  

UTVECKLINGSARBETE 
45 § SBN har rätt att i samråd med MBN bedriva 
utvecklingsarbete för att uppfylla avfallsplanens 
intentioner vad gäller minskning av avfallsmängder och 
minskad miljöpåverkan. 
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BILAGA 1. DEFINITIONER AV AVFALL SAMT SORTERINGSANVISNINGAR 
Sortering ska ske enligt denna bilaga, aktuell sorteringsguide www.dalaavfall.se samt anvisningar på 
återvinningscentral. Tänk på att det som du tänker kasta kanske kan vara till glädje för någon annan. 
Lämna gärna till återbruk.  

Avfallsslag Hantering 

Restavfall Restavfall är hushållsavfall som inte är en förpackning, eller ingår i 
någon annan fraktion nedan, men som är brännbart och tillräckligt litet 
för att rymmas i soppåsen. Restavfall läggs i soppåse i kärlet för 
restavfall. 

Varm aska, slagg, frätande ämnen eller ämnen som kan förorsaka 
antändning får inte läggas i kärl/säck. Detsamma gäller jord, sten eller 
dylikt. 

Matavfall Matavfall är matrester eller mat som har blivit förstörd och otjänlig som 
föda. Matavfall är även bl.a. skal från frukt och grönsaker, kaffesump, 
köttrester, fiskrens, ben från kött, fisk och fågel. Matavfall läggs i 
papperspåsen och sedan i kärlet för matavfall. 

Grovavfall Grovavfall är avfall som kan förekomma i ett hushåll men exempelvis 
är för stort eller tungt för att läggas i soppåsen. Grovavfall lämnas på 
återvinningscentral. På återvinningscentralen ska grovavfallet sorteras 
och lämnas enligt instruktion på plats.  

Exempel på grovavfall är: 

- möbler och mattor  
- barnvagnar  
- pulkor och skidor 
- gräsklippare och trädgårdsslangar  
- isolering, porslin och keramik 
- trädgårdsavfall som löv, ris, ogräs, jord 

Farligt avfall Farligt avfall är sådant avfall som potentiellt utgör en risk för hälsa eller 
miljön genom att, i sig självt eller i kontakt med luft eller vatten, bära 
egenskaper såsom att vara frätande, toxiskt, radioaktivt, brandfarligt, 
explosivt eller liknande.  

Farligt avfall är exempelvis kemiska produkter, färgrester, 
lösningsmedel, batterier och avfall som innehåller kvicksilver. Farligt 
avfall lämnas på återvinningscentral. 

Producentansvarsmaterial Producentansvarsmaterial är exempelvis, batterier, bilar, däck, 
elektriska produkter, förpackningar, returpapper, läkemedel och 
radioaktiva produkter.  

http://www.dalaavfall.se/
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Material som lyder under producentansvar sorteras och lämnas enligt 
producenternas och kommunens anvisningar (se övriga rader denna 
bilaga). 

Förpacknings- och 
tidningsmaterial 

Förpackningar och tidningar ska lämnas i de insamlingssystem som 
tillhandahålls av kommunen eller producenterna 
(återvinningsstationer).  

Läkemedel Kasserade läkemedel ska lämnas till apotek.  

El- och elektronikavfall El- och elektronikavfall är vitvaror, ljuskällor, sladdar och andra 
elektriska produkter, som drivs av el, batterier eller solceller. El- och 
elektronikavfall lämnas på återvinningscentral, på särskilda 
inlämningsplatser eller hos återförsäljare.  

Fettavfall Fett och frityr- eller matolja får inte spolas ned i avloppet utan ska 
lämnas enligt SBNs anvisningar.  

Animaliska biprodukter 
(ABP) 

För animaliska biprodukter hänvisas till Jordbruksverkets regelverk.  

Med animaliska biprodukter menas material från djurriket som inte är 
livsmedel och som ännu inte har bearbetats eller behandlats för att bli 
livsmedelsprodukter. T.ex. döda djur och biprodukter från slaktade djur. 

 



SÄTERS KOMMUN KALLELSE 
 Sammanträdesdatum Blad 

Kommunstyrelsen 2019-11-12 20  
   
 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Ks §  Dnr KS2019/0249 
 
Svar på motion om kraftfullt arbete med klimatförändringarna 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäk-
tige besluta 

1. Ge samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att ta fram en handlingsplan som 
visar hur man kan uppnå målet med klimatneutralitet senast 2040 inom de 
områden som kommunen har rådighet över. 

2. Ge samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att med stöd av kommunstyrelsens 
kommunikationsenhet genomföra informations- och utbildningsinsatser där 
samhällsbyggnadsnämnden har huvudansvaret. 

3. Motionen är bifallen. 
 
__________ 
 
Ärendebeskrivning 
En motion om kraftfullt arbete mot klimatförändringen lämnades in till kommunfull-
mäktiges sammanträde 2019-06-13 av Miljöpartiet. Kommunstyrelsens arbetsutskott 
har remitterat motionen till samhällsbyggnadsnämnden för yttrande.  
 
Motionärens förslag 
Motionären föreslår att Säters kommun gör en handlingsplan som visar hur man kan 
uppnå målet om klimatneutralitet senast 2040. Att denna handlingsplan visar vilka 
åtgärder som krävs på de områden där kommunen både har full och begränsad rådig-
het samt att målkonflikter utreds och redovisas. Att detta arbete bedrivs i sådan takt 
att resultatet kan användas senast under 2021. 
 
Underlag för beslut 
Samhällsbyggnadsnämndens yttrande  
 

  



 

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 
2019-10-20 Dnr KS2019/0249 

 

Svar på motion om kraftfullt arbete med klimatförändringarna 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta 

1. Ge samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att ta fram en handlingsplan 
som visar hur man kan uppnå målet med klimatneutralitet senast 2040 
inom de områden som kommunen har rådighet över. 

2. Ge samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att med stöd av 
kommunstyrelsens kommunikationsenhet genomföra informations- 
och utbildningsinsatser där samhällsbyggnadsnämnden har 
huvudansvaret 

3. Motionen är bifallen 
 
Ärendebeskrivning 
En motion om kraftfullt arbete mot klimatförändringen lämnades in till 
kommunfullmäktiges sammanträde 2019-06-13 av Miljöpartiet. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har remitterat motionen till 
samhällsbyggnadsnämnden för yttrande.  
 
Motionärens förslag 
Motionären föreslår att Säters kommun gör en handlingsplan som visar hur 
man kan uppnå målet om klimatneutralitet senast 2040. Att denna 
handlingsplan visar vilka åtgärder som krävs på de områden där kommunen 
både har full och begränsad rådighet samt att målkonflikter utreds och 
redovisas. Att detta arbete bedrivs i sådan takt att resultatet kan användas 
senast under 2021. 
 
Underlag för beslut 
Samhällsbyggnadsnämndens yttrande  
 
 

Margareta Jakobsson  Malin Karhu Birgersson 
Handläggare  Kommundirektör 

 



SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Blad 

Samhällsbyggnadsnämnden 2019-10-11 5  
   
 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Sbn § 91   Dnr: SBN2019/0734 
 
 
Motion om kraftfullt arbete med klimatförändringen

 
Beslut  
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar lämna nedanstående yttrande till  
Kommunstyrelsen med följande komplettering: 
” Handlingsplanen inom de områden där kommunen har begränsad rådighet bör  
huvudsakligen innebära informations- och utbildningsinsatser.  
Kommunstyrelseförvaltningens informationsenhet föreslås få huvudansvaret för 
detta i samarbete med Samhällsbyggnadsförvaltningen." 
  
Bakgrund och ärendebeskrivning 
En motion om kraftfullt arbete mot klimatförändringen lämnades in till  
kommunfullmäktiges sammanträde 2019-06-13 av Miljöpartiet. Kommunstyrelsens 
arbetsutskott har remitterat motionen till samhällsbyggnadsnämnden för yttrande. 
Yttrandet ska ha inkommit till kommunstyrelseförvaltningen senast 18 oktober 2019. 
 
Motionären föreslår att Säters kommun gör en handlingsplan som visar hur man kan 
uppnå målet om klimatneutralitet senast 2040. Att denna handlingsplan visar vilka 
åtgärder som krävs på de områden där kommunen både har full och begränsad  
rådighet samt att målkonflikter utreds och redovisas. Att detta arbete bedrivs i sådan 
takt att resultatet kan användas senast under 2021.  

 
Yttrande 
Motionen ligger i linje med kommunens strategiska miljömål och majoritetens  
politiska plattform. Att skyndsamt arbeta för en minskning av växthusgaser är en  
förutsättning för att vi ska kunna hålla uppvärmningen av planeten väl under 2 grader 
enligt FN:s klimatpanel. Det arbete som pågår med implementering av styrdokument 
som leder kommunens verksamheter mot en klimatneutral framtid kan enligt  
motionens intentioner kompletteras med en handlingsplan med delmål. Exempel på 
områden där kommunens utsläpp av växthusgaser kan påverkas är transporter, bygga 
och bo, inköp och kost.  
 
Att ta fram en föreslagen handlingsplan är ett omfattande arbete som kommer att 
kräva aktiv medverkan från samtliga förvaltningar och nämnder även om  
Samhällsbyggnadsnämnden skulle få samordningsansvaret. För att få högsta  
utdelning på insatta resurser bör den absoluta tyngdpunkten ligga på de områden där 
kommunen har full rådighet. 
 
Under ovanstående förutsättningar föreslås ett bifall till motionen. 
  
Bilagor 
Bilaga 1 Motion om klimatförändringar 
 
 



 
 

 
 

Adress: Miljöpartiet de gröna i Säter c/o Gabrielson Åsgränd 18C 78330 SÄTER 

 
www.mp.se/sater 

 

14 maj 2019 

Motion till kommunfullmäktige i Säter från Magnus Gabrielson (MP) 

Kraftfullt arbete mot klimatförändringen 
Klimatet kan inte vänta. De senaste rapporterna från FN:s klimatpanel IPCC och andra 
vetenskapliga arbeten visar att för att uppfylla målet i Parisavtalet att hålla den globala 
temperaturökningen till 1,5 grader så behöver vi göra kraftiga minskningar av utsläppen av 
växthusgaser under de närmaste tio åren. Vi kan inte vänta  - vi måste handla nu. 

Skillnaden mellan att klara målet på 1,5 grader och att inte gör det är stor. Redan vid 1,5 
graders uppvärmning är följderna enorma, men 2 graders uppvärmning innebär 
dramatiska konsekvenser för ekosystem, människor och andra arter. Varje tiondels grad 
spelar roll.  Effekterna kommer att bli stora även i Sverige, vilket vi ju redan sett. 

Någonstans vid 2 grader får vi en akut risk för att temperaturökningen blir självgående t.ex 
genom att tundran tinar och släpper ut stora mängder metangas och att jordklotet blir 
mörkare och därmed varmare på grund av att snö och is förvinner. 

Det räcker inte att veta vad vi kan göra. Vi måste utgå från vad vi måste göra. Den 
klimatförändring vi är mitt uppe i är mänsklighetens största hot idag 

En koldioxidbudget är en beräkning av den sammanlagda mängd växthusgasutsläpp som 
kan ske för att inte överskrida målen för ökad temperatur. Det är alltså en beräkning av 
alla utsläpp som sker från idag fram till vi når hållbara halter i atmosfären.  

Det finns en koldioxidbudget för Säters kommun framtagen av forskare knutna till Uppsala 
universitet. Den visar att de största utsläppskällorna för Säters del är inrikes transporter, 
utrikes transporter, arbetsmaskiner och egen uppvärmning. Koldioxidbudgeten visar vad 
vi måste uppnå men det är upp till oss att besluta hur det ska gå till. 

För Miljöpartiet är det nödvändigt att vi klarar att hantera klimatförändringen med 
solidaritet både med resurssvaga grupper nationellt och globalt med respekt för alla 
människors lika värde. För att klara det behöver vi en tydlig handlingsplan.  

 

Miljöpartiet de gröna i Säter yrkar  

att Säters kommun gör en handlingsplan som visar hur man kan uppnå målet om 
klimatneutralitet senast år 2040.  

att denna handlingsplan visar vilka åtgärder som krävs på de områden där kommunen 
både har full och begränsad rådighet samt att målkonflikter utreds och redovisas. 

att detta arbeta bedrivs i sådan takt att resultatet kan användas senast under 2021. 

 
För Miljöpartiet de gröna i Säter 

 

Magnus Gabrielson 



SÄTERS KOMMUN KALLELSE 
 Sammanträdesdatum Blad 

Kommunstyrelsen 2019-11-12 21  
   
 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Ks §  Dnr KS2019/0133 
 
Svar på medborgarförslag om en klocka och termometer i den digi-
tala reklampelaren efter RV 70 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att använda den 
digitala textskylten efter RV70 för att lägga till tid och temperatur. Därmed är med-
borgarförslaget bifallet.  
 
____________ 
 
Medborgarens förslag 
”Jag önskar att ni utreder om det går att bygga in ev lägga till en klocka och termo-
meter i den digitala reklampelaren som finns mellan RV 70 och järnvägen. (Synligt 
från båda håll). Något som saknas nu när JAHA släckt ner sin skylt”. 
 
Yttrande från förvaltningen 
Förslag från medborgare 
Ett medborgarförslag om att bygga in en klocka och termometer i den digitala 
reklampelaren som finns mellan RV70 och järnvägen har lämnats in. 
 
Bakgrund 
Den stora skylt som avses har tre sidor. Den är utformad och placerad så att det 
finns en baksida vilken är vänd mot järnvägen. Mot RV70 finns således två sidor pla-
cerade för att vara väl synliga mot båda körriktningarna. Utformning av de sidorna är 
likadana. De består av två delar. En nedre del som är större och tänkt för fasta bud-
skap. Den övre delen syfte är att skapa möjlighet att synliggöra olika budskap.  
 
Installationen av digitala textskyltarna som ersatta banderoller förbättrade förutsätt-
ningarna avsevärt. För att få ut maximal yta är de digitala textskyltarna, som består av 
två textrader, anpassade efter det utrymme som finns i den övre delen. Val av bud-
skap styrs av antagna ”Riktlinjer för den digitala textskyltens budskap” som säger att 
syftet är att ge en god bild av vad som finns och händer i kommunen. Stärka bilden av kommunen 
som en attraktiv kommun att leva, verka och bo i.  
 
Utgångspunkten är trafiksäkerhetsaspekter samt prioriteringar för att stärka bilden av 
Säter. 
 
Bygga in 
Befintlig skyltställning erbjuder inte möjlig yta för att bygga in klocka och termome-
ter.  

  



SÄTERS KOMMUN KALLELSE 
 Sammanträdesdatum Blad 

Kommunstyrelsen 2019-11-12 22  
   
 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Ks §   forts 
 
Lägga till 
Befintliga textskyltars skylt- och programvara ska, enligt avstämning med leverantör, 
möjliggöra att automatisk termometer och klocka visas. Det är då förknippat med en 
kostnad på ca 7000 kr. 
 
Sammanfattning 
Inte möjligt att bygga in.  
 
Ska vara tekniskt möjligt att prioritera och använda den digitala textskylten för att 
lägga till tid och temperat. Kostnad på ca 7000 kr. En sådan prioritering av hur den 
digitala textskylten ska användas innebär framförallt att det finns mindre utrymme 
för att synliggöra evenemang som bidrar till att skapa bilden av Säter. Kostnad och 
minskad möjlighet att synliggöra alla saker som händer får viktas mot nyttan av att få 
en klocka och termometer synlig intill RV 70 i tider då de flesta bilar har den utrust-
ningen. 
 
 
 

  



Från: Lars Hjorth <022540225@telia.com> 
Skickat: den 7 mars 2019 13:25 
Till: Säters Kommun - Kommun; Mats Nilsson; Hans Johansson 
Ämne: Medborgarförslag 
 
Hej ! 
 
Jag önskar att ni utreder om det går att bygga in, ev. lägga till en klocka & termometer i den digitala 
reklampelaren som finns mellan Rv 70 & Järnvägen. (Synlig från båda håll) Något som saknas nu när JAHA 
släckt ner sin skylt. 
 
Mvh 
 
Lars Hjorth 
 
 



 
Yttrande 

 

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

Datum Diarienummer 
2019-10-15 Dnr KS2019/0133 
 

Yttrande avseende "Medborgarförslag om att bygga in en klocka och termometer i 
den digitala reklampelaren efter RV 70” 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta avslå medborgarförslaget 
med motiveringen att det innebär en kostnad och att det skulle innebära sämre förutsättningar att 
synliggöra evenemangsutbudet. 
 
Medborgarens förslag 
”Jag önskar att ni utreder om det går att bygga in ev lägga till en klocka och termometer i den 
digitala reklampelaren som finns mellan RV 70 och järnvägen. (Synligt från båda håll). Något som 
saknas nu när JAHA släckt ner sin skylt”. 
 
Yttrande från förvaltningen 
Förslag från medborgare 
Ett medborgarförslag om att bygga in en klocka och termometer i den digitala reklampelaren som 
finns mellan RV70 och järnvägen har lämnats in. 
 
Bakgrund 
Den stora skylt som avses har tre sidor. Den är utformad och placerad så att det finns en baksida 
vilken är vänd mot järnvägen. Mot RV70 finns således två sidor placerade för att vara väl synliga 
mot båda körriktningarna. Utformning av de sidorna är likadana. De består av två delar. En nedre 
del som är större och tänkt för fasta budskap. Den övre delen syfte är att skapa möjlighet att 
synliggöra olika budskap.  
 
Installationen av digitala textskyltarna som ersatta banderoller förbättrade förutsättningarna 
avsevärt. För att få ut maximal yta är de digitala textskyltarna, som består av två textrader, 
anpassade efter det utrymme som finns i den övre delen. Val av budskap styrs av antagna 
”Riktlinjer för den digitala textskyltens budskap” som säger att syftet är att ge en god bild av vad som 
finns och händer i kommunen. Stärka bilden av kommunen som en attraktiv kommun att leva, verka och bo i.  
 
Utgångspunkten är trafiksäkerhetsaspekter samt prioriteringar för att stärka bilden av Säter. 
 
Bygga in 
Befintlig skyltställning erbjuder inte möjlig yta för att bygga in klocka och termometer.  
 



 
Yttrande 

 

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

 
Lägga till 
Befintliga textskyltars skylt- och programvara ska, enligt avstämning med leverantör, möjliggöra 
att automatisk termometer och klocka visas. Det är då förknippat med en kostnad på ca 7000 kr. 
 
Sammanfattning 
Inte möjligt att bygga in.  
 
Ska vara tekniskt möjligt att prioritera och använda den digitala textskylten för att lägga till tid 
och temperat. Kostnad på ca 7000 kr. En sådan prioritering av hur den digitala textskylten ska 
användas innebär framförallt att det finns mindre utrymme för att synliggöra evenemang som 
bidrar till att skapa bilden av Säter. Kostnad och minskad möjlighet att synliggöra alla saker som 
händer får viktas mot nyttan av att få en klocka och termometer synlig intill RV 70 i tider då de 
flesta bilar har den utrustningen. 
 
 
Helena Åkerberg Hammarström  
Näringslivsenheten  

 



SÄTERS KOMMUN KALLELSE 
 Sammanträdesdatum Blad 

Kommunstyrelsen 2019-11-12 23  
   
 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Ks §  Dnr KS2019/0450 
 
Grundberedskapsplan för Säters kommun 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäk-
tige besluta anta grundberedskapsplan för Säters kommun. 
 
__________ 
 
Ärendebeskrivning: 
Kommunens Risk-och Sårbarhetsanalys (RSA) skall övergripande ligga grund för 
kommunens grundberedskapsplan. Planen ska utgå främst utifrån de risker som iden-
tifierats kommunens RSA, men även från risker som kan ha identifierats på andra 
sätt, exempelvis genom övningsutvärderingar och inträffade händelser.  
 
Varje förvaltning skall ha en förvaltningsvis grundberedskapsplan. Planen ska utgå 
främst utifrån de risker som identifierats i kommunens RSA, men även från risker 
som kan ha identifierats på andra sätt. Den förvaltningsvisa grundberedskapsplanen 
ska detaljerat beskriva förvaltningens organisatoriska beredskap för kriser eller extra-
ordinära händelser samt på vilket sätt förvaltningen avser lösa uppgifterna. 
 
 

  



 

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 
2019-10-15 Dnr KS2019/0450 

 

Grundberedskapsplan för Säters kommun 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta anta grundberedskapsplan för Säters kommun. 
 
Ärendebeskrivning: 
Kommunens Risk-och Sårbarhetsanalys (RSA) skall övergripande ligga grund 
för kommunens grundberedskapsplan. Planen ska utgå främst utifrån de risker 
som identifierats kommunens RSA, men även från risker som kan ha 
identifierats på andra sätt, exempelvis genom övningsutvärderingar och 
inträffade händelser.  
 
Varje förvaltning skall ha en förvaltningsvis grundberedskapsplan. Planen ska 
utgå främst utifrån de risker som identifierats i kommunens RSA, men även 
från risker som kan ha identifierats på andra sätt. Den förvaltningsvisa 
grundberedskapsplanen ska detaljerat beskriva förvaltningens organisatoriska 
beredskap för kriser eller extraordinära händelser samt på vilket sätt 
förvaltningen avser lösa uppgifterna. 
 
 
 
 
 
 

Marie Palm  Malin Karhu Birgersson 
Kommunikationchef  Kommundirektör 
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Syftet med krisberedskap är att värna befolkningens liv och hälsa, samhällets funktionalitet och förmågan att 
upprätthålla våra grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga fri- och rättigheter. 

1. Krisledningsplanen 
 
Kommunen har i uppgift enligt ”Överenskommelsen om kommunernas krisberedskap 2019-2022” att ta fram 
en plan för hantering av extraordinära händelser. Denna plan ska innehålla: 

• Hur kommunen ska organisera sig under extraordinära händelser. 
• Hur kommunens organisation för krisledning ska bedriva samverkan och ledning i syfte att uppnå 

inriktning och samordning. 
• vilka lokaler med nödvändig teknisk utrustning för samverkan och ledning som disponeras vid 

extraordinära händelser. 
 

Krisledningsplanens syfte 
Krisledningsplanens syfte är att beskriva hur kommunen organiserar sig vid fredstida samhällsstörningar och 
under höjd beredskap på en strategisk nivå för att bedriva samverkan och ledning.  

Krisledningsplanens mål 
Målet är att den samverkan och ledning som kommunen bedriver vid en samhällsstörning ska generera en 
inriktning och samordning i hanteringen av det inträffade för att värna det skyddsvärda i samhället.  

Krisledningsplanens omfattning och tillämpning 
Krisledningsplanen omfattar kommunens organisation för krisledning och struktur för hur samverkan och 
ledning bedrivs vid en samhällsstörning. Ambitionen med kommunens krisledning är en organisation och 
struktur som ska vara tillämplig för att hantera samhällsstörningar över hela hotskalan. 
Kommunens Risk-och Sårbarhetsanalys (RSA) skall övergripande ligga grund för kommunens 
grundberedskapsplan. Planen ska utgå främst utifrån de risker som identifierats kommunens RSA, men även 
från risker som kan ha identifierats på andra sätt, exempelvis genom övningsutvärderingar och inträffade 
händelser. RSA 2019 Säter, bilaga 1. 
 
Varje förvaltning skall ha en förvaltningsvis grundberedskapsplan. Planen ska utgå främst utifrån de risker 
som identifierats i kommunens RSA, men även från risker som kan ha identifierats på andra sätt. Den 
förvaltningsvisa grundberedskapsplanen ska detaljerat beskriva förvaltningens organisatoriska beredskap för 
kriser eller extraordinära händelser samt på vilket sätt förvaltningen avser lösa uppgifterna. 
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2. Kommunens risker 
 
 
Enligt Risk-och Sårbarhetsanalys 2019, bilaga 1 har följande händelser identifierats som riskområden inom 
Säters kommun.  
 
Mycket hög risk: 
 

• Omfattande avbrott i samhällsviktiga transporter 
• Skogsbrand/storbrand 

 
Hög risk: 

• Pandemi 
• Antagonistiska hot 
• Elförsörjning 
• Kärnteknisk olycka eller nedfall av radioaktiva ämnen 
• IT-system och telekommunikation 
• Dricksvattenförsörjning 
• Olycka med farligt gods med följd explosion eller utsläpp 
• Extremt väder 
• Utslagna finansiella tjänster 
• Avbrott fjärrvärme 

 
Medelhög risk: 

• Översvämning till följd av höga flöden 
• Olyckor med stort masskadeutfall 
• Våldsbejakande extremism 

 
Låg risk 

• Ras och skred 
 
Mycket låg risk: 

• Social oro 
• Dammbrott 
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3. Ansvar enligt lag och förordning 

 
Lagen om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och vid höjd 
beredskap, LEH (2006:544) regleras kommuners och landstingets särskilda organisationers skyldigheter och 
befogenheter vid extraordinära händelser i fredstid, samt vid höjd beredskap. 
 
Med extraordinär händelse avses enligt LEH (2006:544) 
 
• En händelse som avviker från det normala 
• En allvarlig störning eller risk för allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner 
• En händelse/störning som kräver skyndsamma insatser av en kommun eller landsting. 
 
Exempel på inträffade extraordinära händelser: 
- Stor skogsbrand (Ängelsberg/Västmanland; Älvdalen/Dalarna, Färila/Hälsningland) 
- Avbrott i elförsörjning/dricksvattenförsörjning 
- Översvämningar 
- Stormar av större dignitet 
- Pandemier 

 
Förordningen, 2006:637, innehåller bestämmelser som ansluter till ovan beskrivna lag. 
 
Lag om skydd mot olyckor och förordning om skydd mot olyckor (LSO, 2003:778) föreskrivs hur samhällets 
räddningstjänst skall organiseras och bedrivas i fred och vid höjd beredskap. Lagen betonar ytterligare vikten 
av det förebyggande arbetet mot olyckor. Den innehåller även bestämmelser om de åtgärder som kommunen 
ska vidta för skydd mot olyckor, samt skyldighet att fastställa handlingsprogram för räddningstjänsten och 
förebyggande handlingsprogram för Säters kommun. 
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4. Ledning 
Utgångspunkter 
 
Krisledningsorganisationen som aktiveras vid en extraordinär händelse skall vara flexibel och händelsestyrd. 
Den ska bestå av krisledningsnämnd (förtroendevalda) och en stab (tjänstemän med nyckelfunktioner)  
I denna plan kommer krisledningsorganisationen att benämnas krisledning. 
Ordförande Krisledningsnämnden beslutar om aktivering av Krisledningsnämnd. 
Kommundirektör beslutar om aktivering av staben, och i vilken omfattning staben ska aktiveras. 
 
Vid beslut om extraordinärhändelse skall Reglemente för krisledningsnämnd i Säters kommun tillämpas enligt 
bilaga 2. 
Exempel skriftligt beslut, bilaga 3. 
 
Insats- och krisledningsansvar 
 
Räddningstjänst: 
 
Inom räddningstjänsten ansvarar Räddningsledare för ledningen av räddningsinsats. Räddningsledaren har 
såväl rättighet som skyldighet att självständigt fatta beslut avseende räddningsinsats. Räddningsledare har rätt 
att anmoda myndigheter och enskilda att medverka i räddningsinsatser i enlighet med den tjänsteplikt som 
lagen föreskriver. 
 
Säters kommun: 
Kommuner ska inom sitt geografiska område i fråga om extraordinära händelser i fredstid verka för att: 
1. olika aktörer i kommunen samverkar och uppnår samordning i planerings- och förberedelsearbetet, 
2. de krishanteringsåtgärder som vidtas av olika aktörer under en sådan händelse samordnas, och 
3. informationen till allmänheten under sådana förhållanden samordnas. 
 
Ovan gäller även för händelse som avviker från det normala, men som ej bedöms som extraordinär händelse. 
Kommuner ska inom sitt geografiska område i fråga om höjd beredskap verka för att: 
 
Observera att händelse som ej bedöms som extraordinär enligt ovan definition kan föranleda att 
kommundirektör beslutar om aktivering av hela eller delar av kommunens stab. Staben fungerar då 
stödjande gentemot aktuella styrelser/nämnder.  
 
 
Krisledningsnämndens verksamhet 
Ordföranden i krisledningsnämnden bedömer när en extraordinär händelse medför att nämnden skall träda i 
funktion och beslutar i sådana fall att så skall ske. 
 
Ordföranden får besluta på nämndens vägnar i ärenden som är så brådskande att nämndens avgörande inte 
kan avvaktas. Sådana beslut skall därefter snarast anmälas till nämnden. 
Har ordföranden i krisledningsnämnden förhinder träder vice ordföranden i dennes ställe. 
 
Krisledningsnämnden får fatta beslut om att överta hela eller delar av verksamhetsområden från övriga 
nämnder i kommunen eller landstinget i den utsträckning som är nödvändig med hänsyn till den extraordinära 
händelsens art och omfattning. 
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När förhållandena medger det skall krisledningsnämnden besluta att de uppgifter som nämnden har övertagit 
från andra nämnder skall återgå till ordinarie nämnd. 
 
Krisledningsnämnden sammanträder i Kommunstyrelseordförandes rum i Rådhuset. 

Organisation 
Inom kommunen organiseras en särskild krisledningsstab. Staben består av tjänstemän ur Säters kommun. 
Ingående befattningshavare i Säter kommuns stab: 
 

• Kommundirektör 
• Förvaltningschefer 
• Kommunikationschef 
• Sekreterare 

 
Stabschef kan besluta om utökning av antalet befattningshavare. 
 
Staben sammanträder normalt i kommunstyrelsens sammanträdesrum. 
Staben utgör högsta beslutande nivå avseende kommunens operativa verksamhet kopplat till aktuell händelse. 
Kommundirektör leder stabsarbetet i beredningsgruppen, och är stabschef. 
Vid kommundirektörs frånvaro leder förvaltningschef för kommunstyrelseförvaltningen stabsarbetet i staben. 
Stabschef utses av krisledningsnämnden. 
 

Larmning inom kommunen 
Kommunen har en TiB-funktion (TiB - Tjänsteman i Beredskap) . Inkommande larm till TiB kan komma från 
olika aktörer, varvid TiB ansvarar för larmning av kommunledning enligt anvisningar i tilldelad larmlista. Efter 
larmning av kommundirektör beslutar denne om vidare larmning.  
Kommundirektör kan vid behov besluta om nödfallsövertid för larmad personal. 
 
Bilaga 4:1 Larmlista Stab 
Bilaga 4:2 Larmlista Krisledningsnämnd 
Bilaga 4:3 Larmlista Frivilliga resursgruppen 
Bilaga 4:4 Larmlista POSOM 
Bilaga 4:5 Larmlista Kommunikationsgruppen 
 
Samordnare för krissäkerhetsgruppen 
Ansvarar för upprättande av aktuella, daterade larmlistor. 
 
Förvaltningschef 
Förvaltningschef ansvarar för upprättande av förvaltningsvis larmlista, omfattande personal inom 
förvaltningens ledningsstab, samt operativa funktioner. 
 
Särskilda stödfunktioner som normalt ingår i annan förvaltning: 
Personal, Ekonomi, Kost, Städ, IT samt Fastighet ansvarar för upprättande av funktionsvis larmlista, där 
personal som normalt ingår i funktionen ska vara listade. 
 
Larmlistor förvaras samlat digitalt under H://säkerhet och på papper för god åtkomst. 



Krisledningsplan - 8 -  

Krisberedskapsnivåer 
Kommundirektör beslutar om höjning av kommunens beredskap. 
Kommunen kan därvid välja att använda följande krisberedskapsnivåer eller en kombination därav. 
Stabsberedskap kan upprättas även om krisledningsnämnd inte är aktiverad: 
 
Utökad stabsberedskap-Grön: 
Kommundirektör, samordnare för krissäkerhetsgruppen och kommunikationschef upprättar stabsfunktion, 
vilken inhämtar underrättelser om aktuellt läge, beredd utföra ytterligare larmning för att höja beredskapen. 
Staben upprättas på plats enligt kommundirektör 
Ständig passning tilldelad Rakelradio. 
 
Förhöjd stabsberedskap-Gul: 
Kommunens stab sammankallas skyndsamt och upprättar stabsfunktion, vilken inhämtar underrättelser om 
aktuellt läge och vidtar åtgärder med anledning av aktuellt läge, beredd utföra ytterligare larmning för att höja 
beredskapen. 
Staben upprättas i kommunstyrelsens sammanträdesrum. 
Kommunikationsgrupp sammankallas och upprättas i Kommunikationschefen rum, samt vid behov ytterligare 
rum i samma korridor i Rådhuset. 
Kommunikationschef beredd sammankalla upplysningsfunktion.  
Upplysningsfunktionen upprättas efter sammankallning i Rådhuset (rum i anslutning till övriga 
Kommunikationsfunktionen). 
Ständig passning tilldelad Rakelradio. 
 
Högsta stabsberedskap-Röd 
Vid högsta stabsberedskap upprättas följande stabsfunktioner och bemannas kontinuerligt: 
 
Stab 
Kommunikationsfunktion med upplysningsfunktion. 
Respektive förvaltning upprättar ledningsstabs förvaltning, vilken leds av biträdande förvaltningschef. 
 
Stödfunktioner upprättas och larmas efter beslut av kommundirektör 
IT-support  Ansvarig: IT-Chef 
Kundtjänst  Ansvarig: Kommunikationschef 
Fastighetstab  Ansvarig Fastighetschef 
Kostenhet   Ansvarig: Kostchef 
Ekonomienhet Ansvarig: Ekonomichef 
Personalenhet Ansvarig: Personalchef 
 
Respektive stödfunktion ska kunna stödja beredningsgrupp avseende aktuell händelse och bemannas enligt 
respektive ansvarig chef. 
Vid högsta stabsberedskap passar samtlig personal tjänstetelefon samt Rakelradio.   

Start stab 
Efter genomförd larmning ska staben skyndsamt sammanträda i kommunstyrelsens sammanträdesrum. 
Eventuella tidigare bokade sammanträden/möten för ingående personal 
utgår. Eventuella bokade sammanträden i kommunstyrelsens sammanträdesrum avbryts. 
 
Krisledningens (inklusive kommunikationsfunktionens) behov av lokaler och andra praktiska funktioner 
prioriteras före ordinarie verksamhetsbehov. 
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Genomförande 
Kommundirektör ansvarar för att krisledningsarbetet påbörjas. 
Utrustningslista enligt, bilaga 5 
 
Omedelbara åtgärder vid uppstart: 
 

• Kommundirektör leder verksamheten och kallar vid behov in personal genom nödfallsövertid 
• Inhämta information om händelsen 
• Säkerställ samband med räddningsledare samt, vid behov, polisinsatschef 
• Informera kundtjänst/växel Säter/Ludvika om aktuell händelse 
• Informera Länsstyrelsen Dalarna via TiB (Tjänsteman i Beredskap) 
• Överväg omedelbart Viktigt Meddelande till Allmänheten (113 13) efter samråd med räddningsledare 
• Säkerställ att stabsorientering genomförs för tillkommande personal till staben 
• Vid behov orientera Landstinget Dalarna via TiB (Tjänsteman i Beredskap) 
• Gör ett snabbt bedömande avseende största/minsta konsekvenser avseende aktuell händelse 
• Överväg omedelbar larmning av Frivillig Resursgrupp Säter 
• Överväg larmning av POSOM 
• Överväg användning av kommunens TiB-personal (Tjänsteman i Beredskap) för inhämtning av 

förstahandsinformation från aktuell händelse. 
• Extraordinär händelse Ja/Nej Om Ja: Skriftligt beslut. Använd bilaga: 1 

 

Dokumentation 
Samtliga stabsfunktioner ansvarar för att föra händelseliggare för aktuell händelse. 
I händelseliggare skall följande framgå: 
 
Datum/Klockslag 
Händelse 
Åtgärd 
Ev. samverkan 
Beslut 
Återrapportering utförd/Ej utförd 
    

Ingående Larmvägar 
Räddningstjänsten har avtal med SOS Alarm, vilka förmedlar inkomna larm. I de fall SOS-alarm bedömer att 
räddningstjänsten behöver larmas kan Räddningschefen kontakta kommunens TiB, (Tjänsteman i Beredskap) 
vilken har beredskap hela dygnet. TiB larmar därefter enligt kommunens larmlista. 
Uppdaterad larmlista skall finnas tillgänglig för: 
 
-Kommunens TiB (Tjänsteman i Beredskap) 
-Kommunens kundtjänst/växel, såväl Säter som Ludvika  
-Räddningschef vid Räddningstjänsten DalaMitt 
-Samtlig personal ingående i larmlistan 
-Larmning kan även utföras av Länsstyrelsen Dalarna eller Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap  

Utgående Larmvägar 
Se bilaga 6. 
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Avveckling 
Så snart den ordinarie organisationen har förutsättningar att leda verksamheten, ska kommunen återgå till 
normala verksamhetsformer. Krisledningsnämnden, Kommunstyrelse eller Kommunfullmäktige fattar 
formellt beslut om avveckling. Kommundirektör ansvarar för att avvecklingen genomförs. 
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5. Krisorganisationens uppgifter - rollbeskrivning 
 

Krisledningsnämndens ordförande 
• Beslutar om aktivering av krisledningsnämnden 
• Leder krisledningsnämnden. 

Krisledningsnämnden  
• Tolkar kommunens roll och anger inriktningen för ledningsstaben  
• Beslutar om mer omfattande prioriteringar av resurser och ekonomi 
• Beslutar om långsiktiga åtgärder för att reducera de negativa konsekvenserna av inträffad händelse 
• Säkerställer att författningsenliga skyldigheter iakttas 
• Följer händelseutvecklingen 

Kommundirektör 
• Tar beslut om stabsnivå 
• Fullgör uppgifter i övrigt enligt särskild delegation 
• Kommundirektör är normalt stabschef, men har möjlighet att utse stabschef i sitt ställe. 

Stabschef 
• Leder arbetet i staben 
• Bemannar staben efter behov 
• Ansvarar för stabsorienteringar 
• Ansvarar för stabens kontakter med krisledningsnämnd 

Krisledningsstab 
• Skapar lägesbild genom kontinuerlig följning och analys av händelseutvecklingen 
• Skapar underlag för intern och extern kommunikation 
• Förbereder föredragningar och beslutsunderlag till krisledningsnämnden 
• Verkställer och följer upp beslut 
• Ansvarar för samverkan med aktörer inom kommunens geografiska område 
• Dokumenterar vidtagna åtgärder 
• Kommunicerar i WIS 

Ekonomi, Personal, IT och Kostfunktion 
IT-chef, kostchef, personalchef samt ekonomichef ansvarar för delplaner avseende kontinuitetsplanering för 
respektive verksamhet. Kontinuitetsplaneringen skall vara dimensionerad för  7 dygn. 
 
Ekonomichef: 
Beredd stödja krisledningen avseende ekonomifrågor 
 
För att underlätta ekonomistyrning och ansökan om ersättning för extra kostnader redovisas krisledning och 
räddningstjänst på separata projekt i bokföringen. 
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Alla kostnader som går att hänföra till den särskilda händelsen och kommunens åtgärder med anledning av 
den redovisas på ett projekt för krisledning 
Räddningstjänstkostnader i samband med LEH redovisas åtskilt från andra kostnader på ett projekt för 
räddningstjänst  
Händelseliggare och övrig dokumentation utgör grund för kostnadsredovisning. 
 
IT-chef: 
Stödja kommunens krisledning med telefoni/IT-support. 
 
Kostchef: 
Säkerställer mat och dryck för kommunens krisledning samt till övriga samhällsviktiga funktioner inom 
kommunen. 
 
Personalchef: 
Stödjer krisledning med extra personal, samt arbetsrättsliga frågor rörande personal ingående 
i krisledningsarbetet. 
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6. Kommunikation 
 
Allmänt 
I kris/katastrofsituationer har kommunikationsverksamhetens instrument för kommunikation till/från 
allmänheten, massmedia, myndigheter/organisationer och egen personal. 
Kommunens kommunikationschef har ansvar för att kommunikationsenheten organiseras. Den kan inkallas 
helt eller i lämpliga delar efter samråd med kommundirektör. 
 
Kommunikationens betydelse 
Snabb information kan rädda människoliv och/eller förhindra ryktesspridning. Skador på människor, 
egendom och miljö kan begränsas. Omvänt kan en dåligt skött informationsverksamhet förvärra skadorna och 
kommunens trovärdighet kan kraftigt komma att ifrågasättas. 
 
Syftet med kommunikationsarbetet är skapa och delge en lägesbild över det inträffade. Lägesbilden tjänar som 
beslutsunderlag för såväl kommunens krisledning samt för de medborgare som berörs eller kan antas beröras 
av det inträffade. Att tillmötesgå mediernas behov och önskningar ska ske så långt som möjligt när det leder 
till att lägesbilden blir tydligare för allmänheten.  
 
En grundförutsättning för att kommunikationsarbetet fungerar är att det samordnas, såväl internet som med 
berörda aktörer. 
 
Målsättning kommunikationsarbete 
Kommunikationsarbetet vid kris ska bidra till att skapa och delge en korrekt lägesbild av situationen, vilket syftar 
till att relevant information ska delges till rätt intressent, via lämplig kommunikationskanal, vid rätt tillfälle. 
 
Organisation kommunikationsfunktion 
Larmning av Funktionsansvarig -kommunikation sker av kommundirektör eller samordnare för 
krissäkerhetsgruppen. 
Kommunikationsfunktiionen verkar normalt från Kommunikationschefens rum, samt angränsande rum i 
Rådhuset. 
 
Biblioteket Säter, Biblioteket Gustafs samt Biblioteket Stora Skedvi används som informationspunkter. 
 

Rollbeskrivning 
Genom tydliga roller med uttalade ansvarsområden har vi möjlighet att skapa ett strukturerat och 
ändamålsenligt kriskommunikationsarbete. Utifrån krissituationens omfattning och 
organisationens förutsättningar bemannas kommunikationsfunktionen i 
krishanteringsorganisationen med fler eller färre medarbetare. En person kan ha flera roller under 
en mindre händelse likaväl som vissa roller kan innehas av flera olika personer vid en större 
händelse.   

Funktionsansvarig – kommunikation  
Funktionsansvarig ingår i krisledningen, med uppgiften att övergripande ansvara för organisationens 
kommunikationsarbete.  
 

Funktionsansvarig:  



Krisledningsplan - 14 -  

• leder och fördelar arbetet inom kommunikationsgruppen 
• sätter arbetsstrukturen för gruppen och följer upp gruppens arbete.   

• ansvarar för att kommunikationsfunktionen tar fram förslag på mål och huvudbudskap 

• förankrar dessa med övriga delar av krisorganisationen.  
• ansvarar för att utse presstalesperson(er).  

• samlar in underlag från övriga kommunikatörer, bereder lägesrapporter och deltar som 
föredragande vid stabsgenomgångar och i kontakt med andra myndigheter, så som 
Länsstyrelsen och MSB.   

Sambandskommunikatör  
• Hjälper funktionsansvarig att styra verksamheten genom att upprätta och upprätthålla 

nödvändiga kontakter med berörda parter inom den egna organisationen och med andra 
organisationer. 

• Överblickar pågående uppgifter och arbeten inom kommunikationsgruppen, och tar vid 
behov ansvar för att skapa aktivitetsplaner och scheman.  

• Kallar in och instruera resurser. 
• Om tekniska system fallerar, eller det fattas beslut om alternativa kommunikationskanaler, 

ansvarar sambandskommunikatör för att se till att kommunikationsuppgifterna går att lösa. 

Skribent 
• Arbetar du med att ta fram budskap och bearbetar skriftligt kommunikationsunderlag som 

stödjer inriktningsbeslut (se kapitel 4, mall för mål och budskapsformulering).  

• Ansvarar också för att analysera de olika målgrupperna i händelsen och anpassa budskapen 
efter deras behov.  

• Ansvarar för att följa upp behovet av information på flera språk.  

Webbkommunikatör 
• Ansvarar för att publicera information på den/de webbplatser som är organisationens 

primära kanaler. Det kan exempelvis vara organisationens webbplats eller 
krisinformation.se.  

• Ansvarar för att upprätta och uppdatera en FAQ (frågor och svar) kopplad till händelsen.  
• Om WIS används i krisledningsarbetet ansvarar webbkommunikatör för dokumentationen i 

verktyget, samt för rapportering i båda riktningar. 

Grafisk kommunikatör 
• Arbetar du tillsammans med bland annat skribenten för att skapa bildbaserade budskap, 

kopplade till de huvudbudskap som arbetats fram.  

• Ser också till att dessa bilder anpassas till olika kanaler.  
• Ansvarar för att anpassa kartor och bilder för publicering på webben. 

• Står för framtagandet och hanteringen av tryckt fysiskt informationsmaterial som 
varningsskyltar och informationstavlor.  
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Kommunikatör för sociala medier 
• Arbetar med att publicera information i organisationens sociala kanaler.  

• Ansvarar för att svara på de frågor som kommer in via sociala medier och att genomföra 
omvärldsbevakning på de sociala medier som är relevante (kan vara fler en enbart de där 
organisationen har ett eget konto).  

• Ansvarar för att föra tillbaka frågor och ämnen som lyfts i sociala medier till resten av 
kommunikationsfunktionen, eftersom det ger en god bild av informationsbehovet.  

Presskommunikatör  
• Tar fram pressmeddelanden (baserat på de budskap som skribenten tagit fram) och 

tillhandahåller uppdaterat material till representanter för olika externa medier.  

• Ansvarar för mediaservice, såsom: bilder, faktaunderlag, intern research, intervjubokningar, 
uttalanden och kommentarer.  

• Bemannar presstelefonen.  

• Anordnar, förbereder och bjuder du in till presskonferenser.  
• Hjälper organisationens presstalespersoner med personlig coachning inför 

intervjusituationer, med utgångspunkt ifrån huvudbudskap och aktuellt pressmeddelande. 

Rollen som presskommunikatör kan under särskilt hårt tryck kompletteras med en 
pressassistent/pressvärd, som tar över delar av servicearbetet gentemot medier. 

Kommunikatör på plats  
Som kommunikatör på plats befinner du dig på plats vid händelsen och ansvarar för att vid behov 
fysiskt informera och/eller hänvisa informationssökande.  
Du har en viktig funktion vid händelser som innebär att folksamlingar uppstår, eller hård 
händelsebevakning från olika medier. 
Du står i kontakt med och får dina instruktioner från sambandskommunikatören. Du har också en 
viktig uppgift att fånga upp vad som händer på plats och förmedla det vidare till krisorganisationen.  

Internkommunikatör 
• Ansvarar för att förse den egna organisationen med information om händelsen och hur den 

hanteras.  

• Hämtar in uppdaterade underlag från skribenten och publicerar texter på interna kanalar.  

• Förser kundtjänst/upplysningsfunktionmed information och ”vanliga frågor och svar”.   
• Vid behov tar internkommunikatör också fram ”Mission cards” (Uppdragskort) med aktuell 

information till alla som arbetar med händelsen. 

Omvärldsbevakande kommunikatör  
• Ansvarar för kartläggning av händelsen och hur den beskrivs i olika kanaler. 

• Bevakar mediepublikationer, intresseorganisationers eller berörda organisationers 
publicering.  
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• Samlar in information om vilka frågor som ställs på sociala medier och till den egna 
organisationens kundtjänst/upplysningsfunktion.  

Loggförare 
• Sambandskommunikatören för att denna uppgift genomförs på lämpligt sätt. 

 

Upplysningskommunikatör telefon 
• Ansvarar för att sätta upp sin utrustning så att denne kan ta emot telefonsamtal från 0225-

55009 
• Ansvarar för att ta emot telefonsamtal om händelsen. Numret som används i kris är:  0225-

550 09 

• Finns det svar är det upplysningskommunikatören som ger dem till inringarna. 
• Dokumenterar varje samtal och skickar samtalsdokumentationen vidare till 

omvärldskommunikation. 

 

Upplysningskommunikatör informationspunkt 
• Ansvarar för att bemanna informationspunkter på uppdrag av funktionsansvarig – 

kommunikation. 

• Ansvarar för att upprätta samband med den centrala kommunikationsfunktionen. 
• Tar emot allmänheten och ger dem svar enligt information från den centrala 

kommunikationsfunktionen. 
• Samlar in information från allmänheten och förmedlar den till den centrala 

kommunikationsfunktionen. 
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Bilagor: 
Larmlista bilaga kommunikation:1 
Rollkort bilaga kommunikation:2 
Lägesbild bilaga kommunikation:3 
Mål och budskapsformulering bilaga kommunikation:4 
Behov och kommunikationsåtgärder bilaga kommunikation:5 
Anskaffning och mottagande av förstärkningsresurser bilaga kommunikation:6 
Pressarbete bilaga kommunikation:7 
Myndighetsmeddelande och VMA bilaga kommunikation:8 
Informationspunkter bilaga kommunikation:9 
Språkhantering bilaga kommunikation:10 
Sekretess bilaga kommunikation:11 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Utrustningslista info.enhet bilaga  
 
Bemanning upplysningsfunktionen, bilaga  
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7. Samband 
 
Under dagtid bemannas kommunens växel med ordinarie personal. Om läget kräver att växeln hålls öppet 
dygnet runt kallas extra personal in samverkan med kommunväxel Ludvika ska sek. Ansvarig Ludvika växel: 
Sirpa Törmänen 65454.  
 
Radiosystem RAKEL 
Kommunen använder detta system vid krisledning, samband och samverkan med andra kommuner, 
räddningstjänst och myndigheter. Kommunchef, Kommunikationschef, Förvaltningschefer samt 
krisberedskaps ska ha passning på RAKEL vid inträffad kris, vilket är första hands sambandsmedel. 
Uppdatering av sambandsplanen utförs av krisberedskapsgruppens och delges  
Kommunens kundtjänst vid såväl Säter som Ludvika. 
Sambandsplanen ska alltid finnas tillgänglig vid kundtjänst Säter och Ludvika. 
Sambandsplanen förvaras i anslutning till respektive funktions RAKEL-radio. 
 
Krisberedskapsgruppen ansvarar för att uppdaterad RAKEL-sambandsplan upprättas och delges. 
krisberedskapsgruppens ansvarar för att respektive funktion utbildas på RAKEL. 
 
Kommunen har 12 st aktiva RAKELstationer, se bilaga: 
 
Externa kontaktuppgifter, bilaga 6 
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8. Reservkraft 
 
Reservkraft finns installerad vid Rådhuset, Samhällsbyggnadsförvaltningen samt IT-enheten. 
Brandstationen Säter har förberedd reservkraftsinkoppling, där Dala energi ansvarar för inkoppling och drift 
av reservkraft. 
 
Vid behov av alternativ ledningsplats för krisledningen i Säter är således följande platser aktuella:  
Med reservkraft: 
Brandstationen  
 
Utan reservkraft: 
Dahlandergymnasiet 
Enbacka skola 



Krisledningsplan - 20 -  

 

9. Samverkan - Samordning – Resurser – Frivillig resursgrupp 
Samverkan 
Vid kris kräv såväl intern som extern samverkan. Nedan finns ett antal aktörer vilka identifierats som viktiga 
aktörer.  
 
LÄNSSTYRELSEN, Dalarna 
 

Samordning av resurser, informationsverksamhet och 
rådgivning. WIS, webbaserat infosystem. 
 

NÄRLIGGANDE KOMMUNER 
 

Falun, Borlänge, Hedemora kommuner.  
Räddningsresurser, lednings- och infopersonal, 
samnyttjande av kompetens och materiel mm. 
 

DALREGEMENTSGRUPPEN  
Falun eller annat  
förband ut Militärregion Mitt 

Kan ställa personal och materiel till förfogande t ex 
personal för bårtransporter, landsvägs- och 
terränggående fordon. 
Sambands- och ledningsresurser. 
Begäran om stöd sker via Vakthavande Befäl på 
Militärregion Mitt 
 

POLISEN Avspärrning, trafikreglering, utrymning, identifiering, eftersök. 
 

 
REGION DALARNA Ansvarar för sjuktransporttjänst/ 

Ambulansverksamhet och katastrofberedskap. 
Utsändande av sjukvårdsgrupper. 
 

SMHI 
 
 
LIVSMEDELSVERKET 

Tillhandahåller meteorologisk och hydrologisk 
information. 
  
Rådgivning och materiellt stöd gällande livsmedel och 
vatten. 
 

SOS ALARM AB Samordnar och tillgodoser samhällets behov av 
alarmeringstjänster.112 samt informationsnummer 113 
13. Obs! Prefix 995 vid kontakt via RAKEL. 
 

MSB Kan bistå med räddningsteknisk kompetens och 
räddningsmaterial vid katastrofer 
 

FRIVILLIGA RESURSGRUPPEN Bistår enligt avtal med utbildade personer i 
Frivilligresursgrupp. (FRG) 
 

SVERIGES RADIO / LOKALRADIO/ 
TV 

Medverkar vid information. Sänder viktiga meddelande 
till allmänheten. (VMA). 

  
RELIGIÖSA SAMFUND 
 

Själavård, minnesaktiviteter med mera 
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10. Utbildning och övning 
 
Utbildning 
Kommunens krisledning ska, minst två gånger per mandatperiod utbildas i ledning av Säters kommun. 
Kommunikationspersonal skall utbildas i kriskommunikation och deltar i länets kriskommunikationsnätverk. 
Frivilligpersonal i FRG deltar i kurser som anordnas av Civilförsvarsförbundet. 
Posomorganisationen skall utbildas i psykiskt och socialt omhändertagande. 
 
Övning 
Kommunens krisledningsorganisation skall övas i enlighet med Styrdokument Krisledning Säter 2019-2022 
Övning ska genomföras minst 2ggr/mandatperiod. 
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11. Definition av centrala begrepp i krisledningsplanen 
 

Höjd beredskap 
Om regeringen anser att landet befinner sig i krig eller krigsfara har den möjlighet att fatta beslut om 
höjd beredskap. En beredskapshöjning är alltså ett sätt att snabbt ställa om det fredstida samhällets 
administration och organisation till en form som är anpassad för och fungerande i krig och krigsfara. I 
Sverige finns två beredskapsgrader; skärpt beredskap och högsta beredskap. Termen höjd beredskap 
kan användas då systemet adresseras som en helhet, men det är alltså inte en egen beredskapsgrad.1 
 

Krisberedskap 
Samhällets krisberedskap kan beskrivas som förmågan att förebygga, motstå och hantera 
krissituationer. Syftet med svensk krisberedskap är att värna befolkningens liv och hälsa, samhällets 
funktionalitet och förmågan att upprätthålla våra grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet 
och mänskliga fri- och rättigheter2. 
 

Extraordinär händelse 
Det är en händelse som avviker från det normala och innebär en allvarlig störning eller en 
överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner som innebär att 
krisledningsnämnden tar över ledningen.  

 
Samhällsstörning 

Samhällsstörningar är företeelser och händelser som hotar eller skadar det som ska skyddas i samhället. 
 

 
1 ”Förutsättningar för krisberedskap och totalförsvar i Sverige”, Försvarshögskolan (2018) 
2 Regeringens hemsida, https://www.regeringen.se/regeringens-politik/krisberedskap/ 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Ks §  Dnr KS219/0451 
 
Styrdokument för kommunens krisberedskap och civilt försvar 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäk-
tige besluta anta styrdokument för kommunen krisberedskap och civilt försvar för 
överlämnande till länsstyrelsen. 
 
__________ 
 
Ärendebeskrivning: 
Kommunen ta fram ett styrdokument för kommunens arbete med krisberedskap. 
Styrdokumentet syftar till att skapa en strategisk inriktning för arbetet med krisbered-
skap. Det syftar även till att, där det behövs, utveckla den kommunala styrningen av 
arbetet med krisberedskap så att det i större utsträckning involverar kommunala 
verksamhetsområden, bolag och kommunalförbund. 
 
Styrdokumentet ska ange kommunens övergripande mål och inriktning för arbetet 
med krisberedskap under mandatperioden 
 
 

  



 

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 
2019-10-15 Dnr KS2019/0451 

 

Styrdokument för kommunens krisberedskap och 
civilt försvar 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta anta styrdokument för kommunen krisberedskap 
och civilt försvar för överlämnande till länsstyrelsen. 
 
Ärendebeskrivning: 
Kommunen ta fram ett styrdokument för kommunens arbete med 
krisberedskap. Styrdokumentet syftar till att skapa en strategisk inriktning för 
arbetet med krisberedskap. Det syftar även till att, där det behövs, utveckla den 
kommunala styrningen av arbetet med krisberedskap så att det i större 
utsträckning involverar kommunala verksamhetsområden, bolag och 
kommunalförbund. 
 
Styrdokumentet ska ange kommunens övergripande mål och inriktning för 
arbetet med krisberedskap under mandatperioden 
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1. Styrdokument för kommunens krisberedskap och civilt försvar 
 

Kommunens uppgifter för arbetet med krisberedskap utgår från  
• lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära 

händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH) 
• förordning (2006:637) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid 

extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (FEH)  
• kommunallag (2017:725) 
• myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) och Sveriges kommuner och 

landstings (SKL). Överenskommelse om kommunernas krisberedskap1. 
 
Enligt överenskommelsen ska kommunen ta fram ett styrdokument för kommunens arbete med 
krisberedskap. Styrdokumentet syftar till att skapa en strategisk inriktning för arbetet med 
krisberedskap. Det syftar även till att, där det behövs, utveckla den kommunala styrningen av 
arbetet med krisberedskap så att det i större utsträckning involverar kommunala 
verksamhetsområden, bolag och kommunalförbund. 
 
Styrdokumentet ska ange kommunens övergripande mål och inriktning för arbetet med 
krisberedskap under mandatperioden och innehålla 

• övergripande styrning av arbetet med krisberedskap i kommunala verksamhetsområden, 
bolag och kommunalförbund 

• kommunens övergripande process för risk- och sårbarhetsanalys 
• kommunens ambitioner i arbetet med sitt geografiska områdesansvar 
• vilken planering avseende krisberedskap inom olika områden som kommunen ska ta fram 

eller uppdatera under mandatperioden 
 
Kommunens arbete med krisberedskap utgör grunden för civilt försvar. Arbetet med civilt 
försvar utgår från 

• lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära 
händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH)  

• förordning (2006:637) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid 
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (FEH) 

• säkerhetsskyddslagen (2018:585) 
• MSB:s och SKL:s Överenskommelse om kommunernas arbete med civilt 

försvar2.Styrdokumentet ska beslutas av kommunfullmäktige senast 31 december under 
den nya mandatperiodens första år. 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
1 Överenskommelse om kommunernas krisberedskap 2019–2022 
2 Överenskommelse om kommunernas arbete med civilt försvar 2018–2020 

https://www.msb.se/Upload/Forebyggande/Krisberedskap/Anslag_2_%204_Krisberedskap/Kommun/2018-10-15%20%C3%96verenskommelse%20om%20kommunernas%20krisberedskap%202019-2022.pdf
https://www.msb.se/Upload/Forebyggande/Krisberedskap/Anslag_2_%204_Krisberedskap/Kommun/2018-06-19%20%C3%96verenskommelse%20om%20kommunernas%20arbete%20med%20civilt%20f%C3%B6rsvar.pdf
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2. Övergripande mål och inriktning för arbetet med krisberedskap 
och civilt försvar 
• Kommunen, kommunala bolag och förbund ska ha krisledningsplaner för sin 

verksamhet.  
• Kommunen ska ha en plan för extraordinära händelser (krisledningsplan och 

kriskommunikationsplan) som beskriver  
o hur kommunen ska organisera sig under extraordinära händelser 
o hur kommunens organisation för krisledning ska bedriva samverkan och ledning i 

syfte att uppnå inriktning och samordning 
o vilka lokaler med nödvändig teknisk utrustning för samverkan och ledning som 

disponeras vid extraordinära händelser 
• Kommunen ska ha en utbildad och övad krisledningsorganisation. 
• Kommunen, kommunala bolag och förbund ska vara delaktiga i arbetet med risk- och 

sårbarhetsanalysen.  
• Säters kommun ska delta i övningar och andra krisberedskapshöjande aktiviteter som 

anordnas av Länsstyrelsen Dalarna. 
• De brister och sårbarheter som identifierats i Risk- och säkerhetsanalysen ska Säters 

kommun arbeta med att minska under mandatperioden. 
• Säters kommun ska höja organisationen kunskap och kompetens gällande totalförsvaret. 
• Säters kommun ska höja organisationen kunskap och kompetens gällande säkerhetsskydd. 
• Säters kommun ska genomföra en process som ska resultera i krigsplacering. 
• Följa Dalarnas strategi för samverkan och ledning vid samhällsstörningar och höjd 

beredskap. 
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3. Övergripande styrning av arbetet med krisberedskap och civilt 
försvar i kommunala förvaltningar, bolag och 
kommunalförbund 

 
Arbetet med krisberedskap och civilt försvar leds av Kommunstyrelsen. Arbetet med krisberedskap och 
civilt försvar koordineras av en grupp av kompetenser från kommunen och Säterbostäder: 
krisberedskapsgruppen. Uppföljning sker vid Kommunstyrelsens verksamhetsuppföljningar, som en del av 
Kommunstyrelsens uppföljningsansvar gentemot Kommunfullmäktige. 
 
Övergripande ansvar och roller för krisberedskap och civilt försvar 
 

Funktion Ansvar och roll 
Kommunfullmäktige • Beslutar om kommunens styrande dokument för 

krisberedskap och civilt försvar. 
• Beslutar om krisledningsnämndens reglemente. 

Kommunstyrelsen • I kommunstyrelsens ledningsfunktion ligger att 
leda, samordna och utveckla 
krisberedskapsplaneringen. 

• Beslutar om kommunens risk- och 
sårbarhetsanalys. 

• Under höjd beredskap ansvarar kommunstyrelsen 
för ledningen av den del av det civila försvaret som 
kommunen ska bedriva. 

• Ha ett övergripande ansvar för interna 
säkerhetsfrågor i kommunen.  

• Ha ett övergripande ansvar för att 
säkerhetsskyddslagen (2018:585) följs.  

Nämnder och utskott • Kommunstyrelsens AU verkar som kommunens 
krisledningsnämnd utifrån krisledningsnämndens 
reglemente. 

Kommundirektör • Beskrivs i instruktionen för kommundirektör 
avseende krisberedskap. Säkerhetsskyddschef 

Förvaltningschef • Ansvarar för sin verksamhet inför, under och efter 
en kris. Har ansvar för sin verksamhet utifrån 
likhets, närhets och ansvarsprincipen.  

Krisberedskapsgruppens samordnare • Samordnar arbetet med krisberedskap och civilt 
försvar. 

 
Den kommunala revisionen • Granskar kommunstyrelsens och övriga nämnders 

verksamhet och ekonomiska redovisningar.  
Säterbostäder • Finns beskrivet i ägardirektivet. 
Räddningstjänsten Dala Mitt • Finns beskrivet i förbundsordningen. 
 .  
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4. Kommunens övergripande process för risk- och 
sårbarhetsanalys 

 
Enligt LEH och överenskommelsen om kommunernas krisberedskap ska kommunen bedriva ett arbete 
med risk- och sårbarhetsanalys (RSA) som avser det geografiska områdesansvaret, kommunens 
organisation, samt berörda kommunala bolag och kommunalförbund. 
Kommundirektören är högst ansvarig för RSA-arbetet i kommunen. Krisberedskapsgruppen samordnar 
RSA-arbetet och samtliga verksamhetsområden, kommunala bolag och förbund ska delta. En ny risk- och 
sårbarhetsanalys arbetas fram inför varje ny mandatperiod.  
Delar av RSA-arbetet ska genomföras tillsammans med övriga kommuner inom Räddningstjänst Dala 
Mitt. 
Resultatet från RSA-arbetet ska ligga till grund för förebyggande åtgärder, planering, utbildningar och 
övningar i syfte att stärka kommunens förmåga att hantera kriser och minska sårbarheter.  
 
Kommunens RSA antas av kommunstyrelsen.  
 

5. Kommunens ambitioner i arbetet med sitt geografiska 
områdesansvar 

 
Kommunens ambitioner i arbetet med det geografiska områdesansvaret är  

• Att vid en kris samordna kommunikation över kommunens geografiska område. Den ska 
samordnas även om ordinarie kommunikationskanaler inte fungerar. 

• Att ha förmåga att samordna berörda aktörer som verkar inom det geografiska området 
under en extraordinär händelse. 

• Att upprätthålla omvärldsbevakning för en veckovis samlad lägesbild inför den veckovisa 
regionala samverkanskonferensen som samordnas av Länsstyrelsen Dalarna.  

• Delta i den veckovisa regionala samverkanskonferensen som samordnas av Länsstyrelsen 
Dalarna. 

• Bibehålla och stärka kommunens rutiner gällande wis3 och Rakel4. 
• Att samverka med olika samhällsviktiga aktörer och frivilligorganisationer i kommunen i 

planerings- och förberedelsearbetet avseende krisberedskap. 
• Delta i det regionala beredskapssamordnarnätverket. 
• Delta i det regionala kriskommunikationsnätverket. 
• Att kommunicera krisberedskap i syfte att öka invånarnas egen förmåga att klara en kris. 

 
 
 

 
3 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 
4 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 

https://www.msb.se/sv/verktyg--tjanster/wis/
https://www.msb.se/sv/verktyg--tjanster/rakel/
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6. Vilken planering avseende krisberedskap och civilt försvar inom 
olika områden som kommunen ska ta fram eller uppdatera 
under mandatperioden. 

 
Planering År Ansvarig  Beslutas av 
Risk- och sårbarhetsanalys 2019 Kommundirektör Kommunstyrelsen 
Styrdokument för 
krisberedskap och civilt 
försvar 

2019 Kommundirektör Kommunfullmäktige 

Övnings- och utbildningsplan 2019 Krisberedskapsgruppen Kommundirektör 
Plan för extraordinära 
händelser (krisledningsplan 
och kriskommunikationsplan) 

2019  Krisberedskapsgruppen Kommundirektör 

Styrel 2020 Krisberedskapsgruppen Kommunstyrelsen 
Krigsorganisation Pågående Kommundirektör Kommunstyrelsen 
Krigsplacering 2020 Respektive 

förvaltningschef 
Kommundirektör 

Signalskyddsorganisation 2019–2020 Biträdande 
signalskyddschef 

Kommunstyrelsen 

Säkerhetsskyddsorganisation 2020 Kanslifunktion Kommunstyrelsen 
Krisledningsplaner utifrån 
behov för varje 
verksamhetsområde, bolag 
och förbund. 

2020–2022 Förvaltningschef 
Vd- bolag 
Förbundschef 

Respektive nämnd, 
styrelse eller 
direktion 

Handlingsprogram Trygghet 
och Säkerhet enligt lagen om 
skydd mot olyckor  

2019 Kommunledningen, 
Räddningstjänsten Dala 
Mitt 

Kommunfullmäktige 

Posom  
uppdrag och organisation, 
verksamhetsplan 

2020 Förvaltningschef 
socialtjänsten 

Kommunstyrelsen  

Reglemente för 
krisledningsnämnden 

2019 Kommundirektör Kommunfullmäktige 

Instruktion för 
kommundirektören 

2019 Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 

Uppdatera kommunens 
beredskapsplan för 
dammbrott i Dalälven.  

2020-2022 Krisberedskapsgruppen Kommunstyrelsen 

Årligt deltagande i 
krisberedskapsveckan 

Årligen Krisberedskapsgruppen Kommundirektör 

Utredning/planering av 
behovet av frivilliga resurser 

2020-2022 Krisberedskapsgruppen Kommundirektör 

Utveckling/planering 
förvaltningsspecifika riktlinjer 
och instruktioner 

Pågående Biträdande 
förvaltningschef 

Förvaltningschef 

Åtgärder utifrån behov enligt 
risk- och säkerhetsanalys 

2020-2022 Förvaltning enligt 
kommunfullmäktiges 
reglemente 

Nämnd/styrelse 
enligt 
kommunfullmäktiges 
reglemente 
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Ks §  
 
Besök Konsthjulet 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Ks § Dnr KS 
 
Information/rapport fiberutbyggnad 
 
Ärendebeskrivning 
Nuläge och planering framåt. 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
 
Ks § Dnr KS 
 
Ungdomsledarstipendium 2019 
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 Sammanträdesdatum Blad 

Kommunstyrelsen 2019-11-12 28  
   
 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Ks §  
 
Information från ALMI 
 
 
 

  



SÄTERS KOMMUN KALLELSE 
 Sammanträdesdatum Blad 

Kommunstyrelsen 2019-11-12 29  
   
 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Ks §  Dnr KS2017/0192 
 
Säters kommuns Näringslivsplan 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå kommun-
fullmäktige anta näringslivsplanen 
 
__________ 
 
Bakgrund 
Näringslivsplanen är tänkt att säkerställa en samlad, tydlig och långsiktig styrning av 
hela kommunorganisationens näringslivsarbete. Planen ska ses över en längre period 
och omfattar åren 2020–2023 med utblick mot år 2026.  
 
I planen uttrycks den politiska viljan och vägledning ges för hur hela kommunorgani-
sationen, utifrån det kommunala uppdraget, ska arbeta med näringslivsfrågor och pri-
oriteringar för att bidra till näringslivets utveckling. Näringslivsplanen utgör även det 
huvudsakliga verktyget för samarbete och samverkan mellan kommunen och närings-
livet som varit delaktiga i framtagandet av näringslivsplanen. Under framtagandet av 
förslag till plan har avstämning skett med kommunstyrelsens presidium. 
 
Föreslagen näringslivsplan styr inte över andra politiska eller strategiska dokument 
utan ska genomföras i samverkan med Säters kommuns övriga styrdokument (Mål-
kedjan). Den ska utgöra ett underlag att utgå från när det gäller kommunorganisat-
ionens alla uppdrag som berör näringslivsutveckling. 
 

  



 
Tjänsteskrivelse 

 

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

Datum Diarienummer 
20191022 KS2017/0192-1 
 

Säters kommuns Näringslivsplan 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
anta näringslivsplanen 
 
Bakgrund 
Näringslivsplanen är tänkt att säkerställa en samlad, tydlig och långsiktig styrning av hela 
kommunorganisationens näringslivsarbete. Planen ska ses över en längre period och omfattar 
åren 2020–2023 med utblick mot år 2026.  
 
I planen uttrycks den politiska viljan och vägledning ges för hur hela kommunorganisationen, 
utifrån det kommunala uppdraget, ska arbeta med näringslivsfrågor och prioriteringar för att 
bidra till näringslivets utveckling. Näringslivsplanen utgör även det huvudsakliga verktyget för 
samarbete och samverkan mellan kommunen och näringslivet som varit delaktiga i framtagandet 
av näringslivsplanen. Under framtagandet av förslag till plan har avstämning skett med 
kommunstyrelsens presidium. 
 
Föreslagen näringslivsplan styr inte över andra politiska eller strategiska dokument utan ska 
genomföras i samverkan med Säters kommuns övriga styrdokument (Målkedjan). Den ska utgöra 
ett underlag att utgå från när det gäller kommunorganisationens alla uppdrag som berör 
näringslivsutveckling. 
 
 
 
Helena Åkerberg Hammarström 

 

Näringslivssenheten  
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Innehållsförteckning 

Inledning 
Nuläge   
Varför fokusområden? 
Fokusområde; Dialog & samverkan  
Prioriterade insatser -Hur ska det gå till? 
Effekt -vilka effekter ska det bidra till? 
Fokusområde; Effektiv & tillgänglig kommunal verksamhet 
Prioriterade insatser -Hur ska det gå till? 
Effekt -vilka effekter ska det bidra till? 
Fokusområde; Främja investeringsviljan 
Prioriterade insatser -Hur ska det gå till? 
Effekt -vilka effekter ska det bidra till? 
Fokusområde; Stolthet & Attraktionskraft 
Prioriterade insatser -Hur ska det gå till? 
Effekt -vilka effekter ska det bidra till? 
Genomförande 
Uppföljning 
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Säters kommuns Näringslivsplan 
 

Säters kommun ska präglas av en miljö som främjar näringslivet. Här ska 
det vara enkelt och attraktivt att vara företagare. Det i sin tur ger 
förutsättningar för välmående och hållbara företag som skapar 
arbetstillfällen vilket är en förutsättning för välfärd.  
För att lyckas med detta krävs en samlad, tydlig och långsiktig styrning av kommunens 
näringslivsarbete vilket näringslivsplanen ska säkerställa. I planen uttrycks den politiska viljan och 
vägledning ges för hur hela kommunorganisationen, utifrån det kommunala uppdraget, ska arbeta 
med näringslivsfrågor och prioriteringar för att bidra till näringslivets utveckling. 
Näringslivsplanen utgör även det huvudsakliga verktyget för samarbete och samverkan mellan 
kommunen och näringslivet som varit delaktiga i framtagandet av näringslivsplanen. 
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Nuläge  

Näringslivet i Säters kommun erbjuder ett brett utbud och god service till säterbor, besökare och 
företag. Det utgör samtidigt en viktig bas för försörjning, tillväxt och skatteintäkter vilket ger 
förutsättningar för välfärd. Sammantaget bidrar näringslivet till en hållbar kommun; ekonomiskt, 
miljömässigt och socialt. 

En av kommunens styrkor är våra många olika miljöer där det finns både stad och en levande 
landsbygd vilket ger goda förutsättningar för ett varierat näringsliv. Det visar sig i vårt rika 
näringsliv som präglas av en stark tradition av småföretagsamhet, inte minst av det stora antalet 
företag i förhållande till folkmängd. En bransch som utmärker sig är lantbruket som även 
historiskt sett varit stark. I huvudsak består näringslivet av en- och fåmansföretag och här finns 
också flest arbetstillfällen. Endast ett tiotal av företagen har fler än 20 anställda.  

De befintliga företagen är viktiga att värna samtidigt som nya behöver tillkomma för ett 
livskraftigt näringsliv. I kommunen är företagsamheten hög i förhållande till länssnittet i Dalarna. 
Detta gäller det totala antalet företagsamma personer, men även om man ser i jämförelse med 
kvinnor samt unga (källa UC).  Även nyföretagsamheten ligger på en hög nivå och det tillkommer 
årligen ca 5 nya företag/1000 invånare i kommunen (källa Nyföretagarbarometern). 

En utmaning i nuläget är utbudet på mark för verksamheter. Frågan är prioriterad, både för att ge 
befintliga företag att möjlighet att expandera, likväl som nyetableringar att komma till stånd. 
Arbetslösheten är i snitt betydligt lägre än i övriga länet och landet. Självklart bra, men det kan 
försvåra för företagen att hitta rätt kompetens vid rekrytering. 

Företagsklimatet är viktigt och komplext. En kommuns företagsklimat påverkas av många olika 
saker. Att bidra till förbättrat företagsklimat ingår i kommunorganisationens dagliga verksamhet. 
En utgångspunkt i kommunens näringslivsarbete är att Säters kommun ska vara bra på att vara 
kommun.  I detta ligger en förståelse och respekt för att företagarna är de som är bäst på att veta 
hur man driver företag och att kommunens roll är att bidra till att skapa förutsättningar. En 
annan är att vi ska använda den lilla kommunens fördelar såsom att det är nära mellan företagare 
och kommunorganisation, såväl tjänstepersoner som politiker. Personliga möten är en styrka och 
det förenklar också vårt interna arbete där vi arbetar över förvaltningsgränserna med 
företagsfrågor i vår vardag.  

Det kommunala näringslivsarbetet stannar inte vid kommungränsen. Regionalt samarbete och att 
ingå i en regional kontext är helt avgörande. Säters kommuns utmärkta läge som en del av Falun 
Borlänge-regionen, tillika Dalarnas tillväxtmotor, bidrar till attraktiviteten för företagande.  
 

 

 

Varför Fokusområden? 

I näringslivsarbetet handlar det om att våga prioritera, vara modiga och inte minst uthålliga. 
Utifrån Säters kommuns förutsättningar prioriteras fyra fokusområden inom näringslivsarbetet 
för att nå visionen. De är Dialog & Samverkan, Effektiv & tillgänglig kommunal verksamhet, 
Främja investeringsviljan samt Stolthet & Attraktionskraft. Beskrivningar av respektive område 
samt vilka åtgärder som kommunorganisationen ska prioritera och förväntade effekter följer på 
de kommande sidorna. 
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Fokusområde; Dialog & samverkan  

”Vi pratar hellre med varandra än om varandra” 
Ett välmående och hållbart näringsliv bygger på dialog och ömsesidig förståelse mellan 
företagare och näringslivets olika organisationer samt kommunen. Tillväxtambitioner 
stöds och tillväxthinder identifieras och om möjligt undanröjs. Samverkan genom 
lösningsfokus och delat ansvar är viktigt och nödvändigt för en positiv utveckling av 
företagsklimatet.  

 

Prioriterade insatser -Hur ska det gå till? 

Ökad kunskap och förståelse 
Kommunorganisationen ska öka kunskapen för företagens villkor och utmaningar. Samtidigt ska 
vi verka för en ökad kunskap hos företagen om kommunens olika uppdrag och roller. Det skapar 
förutsättningar för ömsesidig förståelse och respekt för varandras olikheter. 

Möjligheter att träffas 
Vi ska medverka till att skapa effektiva formella arenor ex vid samråd samt informella såsom 
mötesplatser, forum & företagsbesök. För politiker och tjänstepersoner är det prioriterat att 
utifrån respektive uppdrag finnas tillgängliga. 

Vi ska vara kommunikativa 
Vi ska ha ett tydligt och transparant förhållningssätt i kommunikationen samt vara lyhörda i vår 
dialog. Det ger förutsättningar för ömsesidig respekt som leder till framåtriktade aktiviteter. 

 

Effekt -vilka effekter ska det bidra till? 

Gott företagsklimat 
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Fokusområde; Effektiv & tillgänglig kommunal verksamhet 

”Det ska vara lätt att göra rätt” 
En serviceinriktad, effektiv & tillgänglig kommunal verksamhet förenklar företagens 
vardag vilket bidrar till att ge förutsättningar för det lokala näringslivets utveckling. 
Företagens upplevelse är viktig därför måste alla i organisationen, från politiker till den 
enskilde handläggaren, förstå vikten av sin egen roll i helheten. 

 

Prioriterade insatser -Hur ska det gå till? 

Företagsprocesser 
Vi tar ansvar för att ärenden hanteras på ett smidigt och effektivt sätt som underlättar för 
företagare. Tex via företagslotsen som är en inarbetad servicefunktion som erbjuder företagare en 
väg in till kommunen.  

Främjande myndighetsutövning  
Myndighetsutövningen är en förutsättning för företagande och därför helt avgörande i det 
kommunala näringslivsarbetet. Utifrån utgångspunkten att företag vill göra rätt ska ett 
utvecklingsarbete genomföras. 

Bemötande & service i fokus  
Vårt sätt att möta företagare ska ske på företagens villkor och präglas av professionalism, 
hjälpsamhet, nyfikenhet och vänlighet. Vi ska utveckla servicen genom att öka tydligheten och 
tillgängligheten till kommunorganisationen. För det krävs god kompetens och lösningsorienterad 
inställning. 
 
Digitalisering 
Vi ska utveckla, använda och erbjuda digitala verktyg som underlättar för företagen. 

Synliggöra kommunens företagsservice 
Vi behöver säkerställa att det finns en god kännedom om den företagsservice som erbjuds hos 
såväl företagare som i den egna organisationen. 

 

Effekt -vilka effekter ska det bidra till? 

Gott företagsklimat 

Nöjda företagskunder 

Utveckling och tillväxt av näringslivet 
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Fokusområde; Främja investeringsviljan 

”Investeringar i tid, pengar och engagemang berikar hela Säters kommun” 
Ett hållbart och dynamiskt näringsliv bygger på nytänk, mod och investeringsvilja hos 
företagen. För det krävs ett eget arbete och förmåga att dra nytta av möjligheter. Det 
offentliga och andra aktörer kan på olika sätt bidra till att främja investeringsviljan. 

 

Prioriterade insatser -Hur ska det gå till? 

Verka för att öka utbudet av attraktiv mark och lokaler 
Det ska vara möjligt att etablera, bedriva och utveckla många sorters företagande i Säters 
kommun. Det krävs ett långsiktigt arbete för att tillgängliggöra byggbar mark nu och över tid. En 
god dialog måste finnas med befintliga fastighetsägare vad gäller lokaler för att bidra till balans 
mellan utbud och efterfrågan. 
 
Företagsfrämjande tjänster  
Vi vill säkerställa att våra företagare i större utsträckning tar del av de företagsfrämjande 
aktörernas erbjudanden. Utifrån företagens behov ska kommunen bidra till utveckling, paketering 
och samordning av företagsfrämjande tjänster. 
 
Miljö- och klimatmedvetet förhållningssätt 
Vi ska verka för att företagares kunskap, förmåga och motivation till ett ökat miljö- och 
klimatmedvetet förhållningssätt ökas. 
 
Upphandling 
Vi vill att fler företagare ska lägga anbud och delta i offentliga upphandlingar. Därför ska vi verka 
för att öka de lokala företagens kunskap och motivation. Parallellt ska kommunorganisationens 
medvetenhet om vikten av att föra en tidig dialog ökas.  
 
Kompetensförsörjning 
Vi ska verka för ökad kunskap om det lokala näringslivet samt framtidens arbetsmarknad för att säkra 
framtida arbetskraftsbehov. 

Entreprenörskap och företagsamhet 
Bra förutsättningar för att starta eget företag och säkerställa överlevnadsgraden är avgörande för 
kommunen. Vi ska stimulera och underlätta för de som vill gå från en idé som man vill utveckla 
till att förverkliga det genom företagande. Som ett led i detta är det viktigt att barn- och 
ungdomar ges möjlighet att utveckla sin entreprenöriella förmåga.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 
Effekt -vilka effekter ska det bidra till? 

Utveckling och tillväxt av näringslivet 

Ökad beredskap i kommunorganisationen 

Ökad vilja att delta i offentliga upphandlingar 

Ökad entreprenöriell aktivitet 
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Fokusområde; Stolthet & Attraktionskraft 

”Tillsammans gör vi Säter ännu mer fantastiskt!” 
Platsattraktionskraft kan beskrivas som förmågan att dra till sig – och behålla – företag, 
organisationer och människor som i sin tur kan bli stolta ambassadörer. Allt som har 
betydelse för att företag ska kunna utvecklas och för att människor ska vilja bo och verka 
i en region påverkar attraktionskraften.  

 
 
Prioriterade insatser -Hur ska det gå till? 

Tillit & tolerans 
Vi ska verka för ökad tillit och tolerans, vilket påverkas av det kommunala grunduppdraget och 
samspelet med näringslivet. Tillit öppnar upp för kreativitet, empati, glädje, tacksamhet och är en 
förutsättning för sociala relationer, samverkan och nätverk. Tolerans bidrar till att skapa fler 
kontakter med omvärlden och en öppenhet inför det som är annorlunda eller nytt.  

Nätverk & eldsjälar  
Väl fungerande nätverk och eldsjälar gör skillnad. Att ta tillvara på engagemang såväl inom den 
kommunala organisationen som i näringslivet är en viktig uppgift då det har stor positiv 
betydelse. 

Stolta ambassadörer som unnar varandra framgång 
När fler och fler med genuin stolthet lyfter fram egna och andras framgångssagor skapas 
förebilder som i sin tur inspirerar och ger kraft till utveckling. Goda ambassadörer skapar 
attraktionskraft och bra förutsättningar för ett gott näringslivsklimat. 

Starkare besöksnäring -besökare hittar hit 
Visionen är att Dalarna ska bli norra Europas ledande och mest attraktiva destination (Källa; Visit 
Dalarna). Säter har potential att bidra genom att tillsammans med näringen arbeta för att stärka de 
unika möjligheter som finns. Besöksnäringen bidrar till en levande landsbygd, stärker identitet, 
tillhörighet och bygger stolthet.  
 
Levande stadskärna 
Vi ska bidra till att skapa förutsättningar för en levande stadskärna. Säters stad är ett skyltfönster, 
en mötesplats och platsen som bidrar till att säkerställa ett rimligt serviceutbud. 

 

Effekt -vilka effekter ska det bidra till? 

Gott företagsklimat 

Utveckling och tillväxt av näringslivet 

Stärkt attraktionskraft 
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Genomförande  

Näringslivsplanen utgår från kommunövergripande mål. Ett av kommunfullmäktiges strategiska 
mål för åren 2020–2023 är direkt kopplat till näringslivsutveckling. Det är ”En stimulerad tillväxt; 
I Säters kommun ska det vara möjligt att etablera, bedriva och utveckla många sorters 
företagande. Det innebär att vi ska öka vår förmåga att kunna bistå med planlagd mark, bistå med 
att hitta lokaler och tillsammans med näringslivet arbeta för goda kommunikationer, tillgång till 
kompetens och företag som ligger i framkant av utvecklingen.”  

Näringslivsplanen styr inte över andra politiska eller strategiska dokument utan ska genomföras i 
samverkan med Säters kommuns övriga styrdokument (Målkedjan). Den utgör ett underlag att 
utgå från när det gäller uppdrag som berör näringslivsutveckling. Näringslivsarbetet leds och 
samordnas av kommunstyrelsen via kommunstyrelseförvaltningen, medan varje nämnd, 
förvaltning och bolag ansvarar för sina respektive aktiviteter. Det ställer höga krav på 
genomförandeorganisation samverkanskompetens. 

Planen ska ses över en längre period och omfattar åren 2020–2023 med utblick mot år 2026. 
Årligen sammanställs alla kommunorganisationens aktiviteter som bidrar till ett bättre 
företagsklimat. Även de företagsaktiviteter som sker tillsammans med näringslivet inkluderas. 
Genomförande kräver ekonomiska resurser, vilket hanteras i budgetprocesserna. 

 

 

Uppföljning  

I näringslivsarbetet är det viktigt med uppföljning och lärande för att kunna utveckla arbetet. 
Fokus ligger på uppföljning av kommunorganisationens aktiviteter. Uppföljning görs löpande 
och transparant för att synliggöra hela kommunorganisationens näringslivsbefrämjande arbete. 

Därutöver följs våra prioriterade insatser och fokusområden upp årligen via följande indikatorer 
för att få vägledning om önskade effekter uppnås; 

• Flyttindex, Nettoinflyttning 
• Gästnätter 
• NKI via uppföljningsenkäter på ärenden 
• Svenskt Näringslivs enkät – samlad bild av företagsklimat, service till företag, lätt att 

komma i kontakt med handläggare, rimlig handläggningstid, dialog, information, 
förståelse för verksamheten, företagens egna initiativ, tjänstemäns attityder & politikers 
attityder 

• Antal företag  
• Antal arbetstillfällen  
• Andel företagsamma män respektive kvinnor 
• Utveckling av nyföretagandet, antal nystartade företag/1000 invånare 
• Företags överlevnadsgrad, 3 år gamla 
• Tar del av företagsfrämjande tjänster, uppföljningsenkäter till främjare 
• Tillgängliga kvadratmeter verksamhetsmark där ny & såld framgår 
• NKI via uppföljningsenkäter på möten och event m.m. 
• Det fysiska mötet, antal genomförda möte med företag/verksamheter 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Ks § Dnr KS2019/0374 
 
Förslag till reglemente för valnämnden 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen bordlägger ärendet till nästa sammanträde med kommunstyrelsen. 
 
_________ 
 
Ärendebeskrivning: 
Förslag till reglemente för valnämnden har upprättats. 
 
 
 
 

  



 

Valnämndens reglemente 
Utöver det som förskrivs i ”Gemensamma reglementet för kommunens nämnder 
i Säters kommun” och kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. 

Verksamhetsområde 
 
§ 1  
 
Valnämnden är kommunens organ för valtekniska frågor och ansvarar för att 
allmänna val till riksdagen, landstings- och kommunfullmäktige, val till 
Europaparlamentet och folkomröstningar genomförs. 
 
Nämnden ska fullgöra de uppgifter som framgår bestämmelserna i vallagen, 
kommunallagen, folkomröstningslagen, lagen om kommunala folkomröstningar 
samt övrig till verksamhetsområdet hörande lagstiftning. 
 
Valnämnden har ansvar för information till allmänheten. Det åligger nämnden 
också att samarbeta med myndigheter, organisationer, föreningar inom sitt 
ansvarsområde.  
 
Valnämnden ska hålla sig informerad om förhållandena och följa utvecklingen 
inom sitt ansvarsområde samt vidta åtgärder så att val och folkomröstningar kan 
genomföras på ett tillförlitligt och rättssäkert sätt.  
 

Övrigt 
 
§ 2 
Nämnden ska utarbeta förslag till valdistriktsindelning och yttra sig över planer, 
utredningar och remisser som rör nämndens verksamhetsområde. 
 
Fullgöra de övriga förvaltnings- och verkställighetsuppgifter som av 
kommunfullmäktige överlämnas till nämnden. 
 

Valnämndens arbetsformer 
 
§ 3 
Valnämnden består av fem (5) ledamöter och fem (5) ersättare. 
 
Valnämnden har inget utskott 
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Kommunstyrelsen 2019-11-12 31  
   
 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Ks §  Dnr KS2019/0390 
 
Kommundialog inför mottagande av nyanlända och placering av en-
samkommande barn 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att det föreslagna antalet av nyanlända och 
ensamkommande barn från Länsstyrelsen fastställs. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott hänskjuter fråga om ytterligare platser. Tre till fyra 
lägenheter – tre till fyra familjer eller ensamkommande till kommunstyrelsen för be-
slut. 
 
__________ 
 
Bakgrund 
Varje år beslutar Länsstyrelsen om kommuntal för bosättning av nyanlända och före-
slår andelar till Migrationsverket för placering av ensamkommande barn. Inför nästa 
år finns det möjlighet att helt överföra andelar mellan kommuner när det gäller en-
samkommande barn. 

Länsstyrelsen har genomfört en dag för dialog om kommande årskapacitet för motta-
gandet. Migrationsverket deltog med en omvärldsbevakning kring underlagen för hur 
länstal och andelar tas fram och hur bosättningsenheten arbetar med att bosätta anvi-
sade och kvotflyktingar 
 
Konsekvensanalys för ökat antal mottagande 
Kommunstyrelsen gav kommundirektören i uppdrag att se över vilka förutsättningar 
Säters kommun har för att erbjuda platser utöver de föreslagna kommuntalen. Upp-
draget har formulerats på två sätt, dels som antal personer (14), dels som antal hus-
håll (2-3).  
 
Säterbostäder menar att 2-3 lägenheter utöver de som redan öronmärks för motta-
gandet kan vara rimligt och möjligt, men att det är mycket svårt att ange hur lång tid 
det kan ta. Bostadsbristen i Säter är kännbar. 14 lägenheter är omöjligt.  
 
Förskolan/grundskolan säger att frågan är nästan omöjligt att svara på eftersom så 
många parametrar påverkar; ålder, tidigare skolbakgrund, språk, hälsotillstånd och så 
vidare. Eftersom elevens behov ska vara styrande för skolans insatser kan en individ 
medföra stora ekonomiska konsekvenser. Däremot signalerar inte skolan att det 
skulle vara problem att hitta platser.  
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Kommunstyrelsen 2019-11-12 32  
   
 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Ks §   forts 
 
SFI/vuxenutbildningen ser positivt på fler elever, men flaggar för att blir det så 
många som 14 så måste de rekrytera en personal till. Dahlander kunskapscentrum 
beskriver att de har en bredd och kompetens som kan få fler i egen försörjning och 
därmed vill de betona att verksamheten kommer kunna bidra aktivt till att nya kom-
muninvånare integreras och så småningom kan ”delta i samhällslivet genom att ge sitt 
bästa i ansvarig frihet” som styrdokumenten ger dem i uppgift.  Därför välkomnar 
Dahlanders kunskapscentrum att Säters kommun fördubblar antalet kvotflyktingar. 
 
Integration beräknar att själva mottagandet tar mellan 10 timmar (anvisning från Mi-
grationsverkets boenden) och 40 timmar (mottagande av kvotflyktingar, inklusive 
hämtning på Arlanda) per individ/familj. Integration fortsätter sedan att vara en 
första insats för individer som behöver hjälp med myndigheter, skolan, soc med 
mera. För vissa upphör i princip inte behovet av hjälp och stöd medan andra snabbt 
blir självgående. Om kommunen skulle ta emot så många som 14 individer till krävs 
mer personal, en eller två kan hanteras inom nuvarande organisation.  
 
Fler i egen försörjning har svårt att uttala sig om hur fler flyktingar skulle påverka ar-
betet eftersom det ännu inte är klart hur kommunernas uppdrag kommer att se ut 
efter 2021. Som i skolans fall avgör individens språk, utbildning/yrke, erfarenhet, 
hälsa och mående hur vägen till arbete ser ut, hur lång tid det tar och vilka insatser 
som krävs, och när individen blir aktuell för insatser mot arbetsmarknaden. 2-3 indi-
vider/hushåll förväntas inte göra stor skillnad.  
 
Generellt har Sverige lämnat högkonjunkturen och det kommer att påverka möjlig-
heterna för nyanlända att få jobb, plus att det kan påverka vuxenutbildning och ”Fler 
i egen försörjnings” målgrupp, om fler behöver utbilda sig/få hjälp att söka jobb. För 
den kommunala ekonomin kan det nya kommunala utjämningssystemet få konse-
kvenser som minskar handlingsutrymmet.  
 
Förfrågan om socialförvaltningens perspektiv på att ta emot fler nyanlända 2020 än 
vad som aviserats från Migrationsverket har kommit till verksamhetschefen för indi-
vid- och familjeomsorgen (IFO). Socialförvaltningen kan se att socialnämndens bud-
get skulle belastas i form av höjda kostnader för försörjningsstöd.   
 
När det gäller försörjningsstödsärenden som varit aktuella 10 månader eller längre 
visar IFO kartläggningen att antal hushåll med försörjningsstöd över 6 månader eller 
längre har ökat.  
 
Andelen hushåll med långvarigt försörjningsstöd är ca 60 procent av totala antalet 
hushåll med försörjningsstöd.  En grupp som det råder en oroväckande utveckling 
runt är nyanlända. Gruppen utgör ca 50 procent av ärenden med försörjningsstöd 10 
månader eller längre. De flesta individerna i denna grupp har behov av tolk i möten 
med IFO och har ofta ingen dokumenterad arbetslivserfarenhet.  
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Ks §   forts 
 
Socialnämnden vill uppmärksamma kommunstyrelsen på de kostnader avseende eko-
nomiskt bistånd som kan medfölja ett beslut att ta emot fler flyktingar än vad som 
aviserats för 2020. 
 
 

  



 

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 
2019-09-11 Dnr KS2019/0372 

 

Kommundialog inför mottagande av nyanlända och placering av ensamkommande 
barn 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 
Att det föreslagna antalet av nyanlända och ensamkommande barn från Länsstyrelsen fastställs 
Att erbjuda ytterligare platser. Tre till fyra lägenheter – tre till fyra familjer eller ensamkommande 
 
Bakgrund 
Varje år beslutar Länsstyrelsen om kommuntal för bosättning av nyanlända och föreslår andelar 
till Migrationsverket för placering av ensamkommande barn. Inför nästa år finns det möjlighet att 
helt överföra andelar mellan kommuner när det gäller ensamkommande barn. 

Länsstyrelsen har genomfört en dag för dialog om kommande årskapacitet för mottagandet. 
Migrationsverket deltog med en omvärldsbevakning kring underlagen för hur länstal och andelar 
tas fram och hur bosättningsenheten arbetar med att bosätta anvisade och kvotflyktingar 
 
Konsekvensanalys för ökat antal mottagande 
Kommunstyrelsen gav kommundirektören i uppdrag att se över vilka förutsättningar Säters 
kommun har för att erbjuda platser utöver de föreslagna kommuntalen. Uppdraget har 
formulerats på två sätt, dels som antal personer (14), dels som antal hushåll (2-3).  
 
Säterbostäder menar att 2-3 lägenheter utöver de som redan öronmärks för mottagandet kan vara 
rimligt och möjligt, men att det är mycket svårt att ange hur lång tid det kan ta. Bostadsbristen i 
Säter är kännbar. 14 lägenheter är omöjligt.  
 
Förskolan/grundskolan säger att frågan är nästan omöjligt att svara på eftersom så många 
parametrar påverkar; ålder, tidigare skolbakgrund, språk, hälsotillstånd och så vidare. Eftersom 
elevens behov ska vara styrande för skolans insatser kan en individ medföra stora ekonomiska 
konsekvenser. Däremot signalerar inte skolan att det skulle vara problem att hitta platser.  
 
SFI/vuxenutbildningen ser positivt på fler elever, men flaggar för att blir det så många som 14 så 
måste de rekrytera en personal till. Dahlander kunskapscentrum beskriver att de har en bredd och 
kompetens som kan få fler i egen försörjning och därmed vill de betona att verksamheten 
kommer kunna bidra aktivt till att nya kommuninvånare integreras och så småningom kan ”delta i 
samhällslivet genom att ge sitt bästa i ansvarig frihet” som styrdokumenten ger dem i uppgift.  
Därför välkomnar Dahlanders kunskapscentrum att Säters kommun fördubblar antalet 
kvotflyktingar. 
 
  



 

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 

Integration beräknar att själva mottagandet tar mellan 10 timmar (anvisning från 
Migrationsverkets boenden) och 40 timmar (mottagande av kvotflyktingar, inklusive hämtning på 
Arlanda) per individ/familj. Integration fortsätter sedan att vara en första insats för individer som 
behöver hjälp med myndigheter, skolan, soc med mera. För vissa upphör i princip inte behovet 
av hjälp och stöd medan andra snabbt blir självgående. Om kommunen skulle ta emot så många 
som 14 individer till krävs mer personal, en eller två kan hanteras inom nuvarande organisation.  
 
Fler i egen försörjning har svårt att uttala sig om hur fler flyktingar skulle påverka arbetet 
eftersom det ännu inte är klart hur kommunernas uppdrag kommer att se ut efter 2021. Som i 
skolans fall avgör individens språk, utbildning/yrke, erfarenhet, hälsa och mående hur vägen till 
arbete ser ut, hur lång tid det tar och vilka insatser som krävs, och när individen blir aktuell för 
insatser mot arbetsmarknaden. 2-3 individer/hushåll förväntas inte göra stor skillnad.  
 
Generellt har Sverige lämnat högkonjunkturen och det kommer att påverka möjligheterna för 
nyanlända att få jobb, plus att det kan påverka vuxenutbildning och ”Fler i egen försörjnings” 
målgrupp, om fler behöver utbilda sig/få hjälp att söka jobb. För den kommunala ekonomin kan 
det nya kommunala utjämningssystemet få konsekvenser som minskar handlingsutrymmet.  
 
Förfrågan om socialförvaltningens perspektiv på att ta emot fler nyanlända 2020 än vad som 
aviserats från Migrationsverket har kommit till verksamhetschefen för individ- och 
familjeomsorgen (IFO). Socialförvaltningen kan se att socialnämndens budget skulle belastas i 
form av höjda kostnader för försörjningsstöd.   
 
När det gäller försörjningsstödsärenden som varit aktuella 10 månader eller längre visar IFO 
kartläggningen att antal hushåll med försörjningsstöd över 6 månader eller längre har ökat.  
 
Andelen hushåll med långvarigt försörjningsstöd är ca 60 procent av totala antalet hushåll med 
försörjningsstöd.  En grupp som det råder en oroväckande utveckling runt är nyanlända. 
Gruppen utgör ca 50 procent av ärenden med försörjningsstöd 10 månader eller längre. De flesta 
individerna i denna grupp har behov av tolk i möten med IFO och har ofta ingen dokumenterad 
arbetslivserfarenhet.  
 
Socialnämnden vill uppmärksamma kommunstyrelsen på de kostnader avseende ekonomiskt 
bistånd som kan medfölja ett beslut att ta emot fler flyktingar än vad som aviserats för 2020. 
 
 
 
Malin Karhu Birgersson   
Kommundirektör   

 
 



Från: Jonsson Evelina <evelina.jonsson@lansstyrelsen.se> 
Skickat: den 17 oktober 2019 12:48 
Till: kommun@avesta.se; kommun@borlange.se; info@falun.se; 

registrator@gagnef.se; kommun@hedemora.se; kommun@leksand.se; 
info@ludvika.se; kommun@malung-salen.se; mora.kommun@mora.se; 
orsa.kommun@orsa.se; rattvik@rattvik.se; Säters Kommun - Kommun; 
kommun@smedjebacken.se; vansbro.kommun@vansbro.se; 
kommun@alvdalen.se; servicecenter@avesta.se; kommun@rattvik.se; 
kontaktcenter@falun.se 

Kopia: von Seth Martina 
Ämne: Information från kommundialogen den 15 oktober och påminnelse om förslag 

på kommuntal för nyanlända och andelstal för ensamkommande barn i 
Dalarnas län inför 2020 

Bifogade filer: 1.1.1.2-2019-18315 Redovisning av förslag på antal nyanlända som ska 
omfattas av anvisningar till kommuner och fördelning på länsnivå för 
2020.pdf; 1.1.1.2-2019-18315 Bilaga - Redogörelse för tillämpning av kriterier 
för fördelning av länstal 2020.pdf; Kommuntal Dalarna.pdf; Föreslaget 
andelstal för ensamkommande barn 2020.pdf; 1.1.1.2-2018-47094 Justerad 
anvsingsmodell och andelar 2019 för ensamkommande barn-Redovisning 
upprag 12 i RB 2018-Migrationsverket.pdf; PPT Migrationsverket 2019-10-
15.pdf 

 
Hej! 
 
Den 3 oktober beslutade regeringen om länstal för 2020. Ett pressmeddelande har gått ut som bekräftar 
att beslutet har fattats i enlighet med Migrationsverkets förslag. 199 nyanlända kommer att omfattas av 
anvisning i Dalarna under 2020 och 648 nyanlända beräknas självbosätta sig i länet. Migrationsverket har 
även redovisat förslag på andelar (promilletal) för ensamkommande barn för Dalarnas län för 2020. 
 
 
Synpunkter på höjning eller sänkning av kommuntal och andelstal ska inkomma senast den 31 oktober 
2019 till Länsstyrelsen antingen i vändande mail till mig eller till dalarna@lansstyrelsen.se. 
 
 
Dialog med kommunerna genomfördes den 15 oktober på residenset i Falun. Presentationen från 
Migrationsverket finns bifogad i mailet.  
 
Här finner ni svar från Migrationsverkets regionala expert, Shima Bagheri, på frågeställningar som inte 
kunde besvaras under dialogen:  
 

 Migrationsverket har sedan 2017 haft som avsikt att ändra i systemet så att även EKB-
anvisningarna skickas per mail. Detta har inte genomförts då vi har varit tvungna att prioritera 
andra systemändringar som varit mer akuta.  Såvida ingen omprioritering görs, så ligger 
ändringen under det som bör åtgärdas 2020. 

 
 Gällande kvotflyktingarnas telnr i bosättningsunderlaget, så tittar vidarebosättningsenheten 

närmare på de juridiska förutsättningarna. Exempelvis behöver UNHCR uppdatera medgivandet 
som flyktingarna skriver under. 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.regeringen.se%2Fpressmeddelanden%2F2019%2F10%2Fregeringen-beslutar-om-lanstal-for-2020%2F&data=02%7C01%7Ctorben.stenberg%40gagnef.se%7C4c6655fc76004318eec308d74808e0b2%7C3fb1cd6ee9384308abbe1e871cfe2483%7C0%7C0%7C637057075812676207&sdata=MtHx%2FSoKeRE7WU7XfzevA77i06fUcZls25nNzGF%2Fdqo%3D&reserved=0
mailto:dalarna@lansstyrelsen.se


 
 Angående att ha en delvariabel under arbetsmarknad, (länstal) som mäter antal anvisade 

lågutbildade personer till respektive kommun, så är den nationella experten på semester till 
nästa vecka och jag har därmed inte fått någon reaktion på det förslaget. 

 
 
Bifogat finner ni Migrationsverkets förslag på länstal till regeringen och en förklaring av 
viktiningsvariablerna, en tabell med förslag på kommuntal utifrån Migrationsverkets uträkning, 
information om andelstal med tabell med promilletal för kommunerna samt Migrationsverkets beslut 
om promilletal för ensamkommande barn år 2019. Observera att dessa inte är de slutgiltiga 

kommuntalen och andelstalen.  
 
 
Med vänlig hälsning 
 
EVELINA JONSSON 

Integrationsutvecklare  
Samordning mottagande av nyanlända  
Samhällsorientering  
Länsstyrelsen i Dalarnas län/County Administrative Board of Dalarna, Sweden 
 
Telefon: 010-225 04 55 
Växel: 010-225 00 00 
evelina.jonsson@lansstyrelsen.se 
www.lansstyrelsen.se/dalarna 
 
För info om hur Länsstyrelsen i Dalarnas län behandlar personuppgifter, se  
www.lansstyrelsen.se/dataskydd 
 

mailto:evelina.jonsson@lansstyrelsen.se
http://www.lansstyrelsen.se/dalarna
http://www.lansstyrelsen.se/dataskydd


 

 

  

 Generaldirektören    

Migrationsverket 
Besöksadress Slottsgatan 82 Postadress 601 70 Norrköping 

Telefon 0771-235 235 Telefax 011-10 81 55 E-post migrationsverket@migrationsverket.se 
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 2019-08-05  Diarienummer 
1.1.1.2-2019-18313 

 Regeringen 
Arbetsmarknadsdepartementet 
103 33 STOCKHOLM 

Förslag på antal nyanlända som ska omfattas av 
anvisningar till kommuner och fördelning på länsnivå för 
2020 
Härmed redovisas regeringens uppdrag (A2019/00877/IAS) till 
Migrationsverket att föreslå det antal nyanlända som ska omfattas av 
anvisningar till kommuner under 2020 och dess fördelning på länsnivå.  
 
  Andel av 

riket 

Antal 

Stockholms län 31,1 % 2 208 

Uppsala län 4,4 % 312 

Södermanlands län 1,7 % 118 

Östergötlands län 3,7 % 260 

Jönköpings län 2,9 % 206 

Kronobergs län 0,5 % 37 

Kalmar län 1,2 % 87 

Gotlands län 0,9 % 67 

Blekinge län 0,6 % 44 

Skåne län 10,8 % 769 

Hallands län 4,4 % 311 

Västra Götalands län 17,4 % 1 235 

Värmlands län 3,1 % 219 

Örebro län 1,9 % 134 

Västmanlands län 1,0 % 71 

Dalarnas län 2,8 % 199 

Gävleborgs län 1,5 % 105 

Västernorrlands län 1,3 % 94 

Jämtlands län 1,2 % 86 

Västerbottens län 3,9 % 279 

Norrbottens län 3,6 % 259 

Totalt  100,0%* 7 100 

 
99,9 % om man summerar de 21 länen i tabellen. Med fler decimaler blir 
totalen 100,0 %. 
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Förslaget grundas på Migrationsverkets prognos från juli 2019 och har 
samråtts med Arbetsförmedlingen och länsstyrelserna. Synpunkter har även 
inhämtats från Sveriges Kommuner och Landsting.  
 
Viktningen av kommunernas övriga mottagande av nyanlända och 
ensamkommande barn har ökats från 70 procent föregående år till 75 
procent. Två av de tidigare tre viktningsvariablerna har givits nya vikter; 
Befolkning 0 procent och Arbetsmarknad 80 procent. Befolkningsvariabeln 
är därmed inte längre en separat viktningsvariabel men befolkningen 
beaktas i modellen genom att samtliga variabler samt självbosättning viktas 
mot kommunens befolkningsstorlek. 
 
En mer detaljerad redogörelse för hur kriterierna för fördelningen har 
tillämpats återfinns i bilaga. 
 
 
 
 
Mikael Ribbenvik 
Generaldirektör 
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Redogörelse för tillämpning av kriterier för 
fördelning av länstal 2020 
 
Inledning 
 
Regeringen gav Migrationsverket i maj 2019 ett uppdrag1 att föreslå det 
antal nyanlända som ska omfattas av anvisningar till kommuner under 
2020. Förslaget ska redovisas till Regeringskansliet senast den 12 
augusti 2019 och avse de nyanlända som enligt 9 och 11 §§ 
förordningen (2016:39) om mottagande av vissa nyanlända invandrare 
för bosättning ska prioriteras vid anvisningar. Behovet ska baseras på 
den senaste beslutade prognosen.  
 
Migrationsverket ska också föreslå en länsvis fördelning, så kallade 
länstal. Vid framtagandet av länstalen ska hänsyn tas till kommunernas 
arbetsmarknadsförutsättningar, befolkningsstorlek, det sammantagna 
mottagandet av nyanlända och ensamkommande barn samt asyl-
mottagandet. Länstalen beräknas fram med en fördelningsmodell som 
beaktar dessa faktorer inklusive självbosättningen2. Modellen revideras 
i samråd med Arbetsförmedlingen och länsstyrelserna och efter 
inhämtande av synpunkter från Sveriges Kommuner och Landsting 
(SKL). 
 
Genom samråd har följande förändringar genomförts i 
fördelningsmodellen för länstalen 2020: 
 

 Uppdaterad statistik 
Det statistiska underlaget för viktningsvariablerna och 
självbosättningen har uppdaterats. Följande underlag används 

vid beräkningarna: 
- Befolkningsstorlek per 2018-12-31 

- Arbetsmarknad årsstatistik 2018 samt 2016-2018 

- Asylmottagande perioden 2018-04-01--2019-03-31 

                                                 
1 Uppdrag till Migrationsverket att ta fram förslag på antal nyanlända som ska omfattas av 
anvisningar till kommuner och fördelning på länsnivå för 2020 
2 Självbosättning inkluderar de som har bott i EBO under asyltiden samt en viss andel som bott i 
ABO, inresta anhöriga till före detta asylsökanden och ensamkommande barn 
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- Självbosättningen (skattad) perioden 2016-04-01--2019-

03-31 

 

 Ökad hänsyn tas till självbosättningen 

Fördelningsmodellen beaktar självbosättningen i högre 
grad. Modellen drar nu bort 75 procent av det skattade 
antalet självbosatta (totalt 16 900) per kommun för att räkna 
fram det antal som ska anvisas. Se avsnittet om 
självbosättning högst upp på sidan 4. 

 Viktningsvariablerna är justerade 

Befolkningsvariabeln är inte längre en separat 
viktningsvariabel. Ingen fördelning sker nu enbart utifrån 
befolkningsstorlek men modellen har fortfarande sin 
utgångspunkt i befolkningsstorleken. Denna variabel 
beaktas i modellen genom att samtliga variabler samt 
självbosättning viktas mot kommunens befolkningsstorlek.  

Arbetsmarknadsvariabeln har givits vikten 80 procent. 
Variabeln för asylmottagande viktas liksom tidigare till 20 
procent.  

 

 
Fördelningsmodell 
 
För att ta fram ett förslag på länstal, så används en fördelningsmodell 
som ska beräkna länstalen för anvisning av nyanlända. Modellen tar 
hänsyn till det som regeringen omnämner i sitt uppdrag till 
Migrationsverket. Modellen ska laddas med uppdaterad statistisk data 
och revideras för att bli så ändamålsenlig som möjligt. Arbetet med att 
utveckla modellen och framtagandet av nya länstal ska göras i samråd 
med Arbetsförmedlingen och länsstyrelserna samt med inhämtande av 
synpunkter från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). 
 
Fördelningsmodellen använder kommundata i beräkning av länstalen. 
Varje kommun får ett beräknat värde och summan av kommunernas 
värden per län ligger till grund för respektive läns länstal. 
Migrationsverkets uppdrag är att föreslå ett nationellt behov för 
anvisningar av nyanlända fördelat per län. När länstalen beslutats i 
förordning så ska länsstyrelserna, enligt förordning3, besluta om 
kommuntal inom respektive län. 
 
 

 

 

                                                 
3 Förordning (2016:39) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning 
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Fördelningsmodellens uppbyggnad 

 
Modellen använder initialt två värden som baseras på 
Migrationsverkets senaste beslutade prognos, för detta uppdrag är det 
den prognos som lämnades den 29 juli 2019: 
 

 Det totala kommunmottagandet 2020 

I Migrationsverkets juliprognos bedömdes det att 24 000 
personer är i behov av kommunbosättning under år 2020. 
Dessa personer består av de som beviljats uppehållstillstånd 
med asylskäl, inresta anhöriga till före detta asylsökanden 
och vidarebosatta (kvotflyktingar).  

 Beräknat behov av anvisad bosättning av nyanlända  

Behovet av anvisad bosättning av nyanlända under år 2020 
beräknas uppgå till 7 100 personer. Behovet beräknas fram 
genom en simuleringsmodell över asylprocessen. Via den 
erhålls en samlad bedömning som tar hänsyn till antalet 
inskrivna med uppehållstillstånd (UT), nya beviljade UT 
samt antaganden om hur stor andel som antingen innan eller 
efter att beslut om anvisning fattats avbryter bosättnings-
processen och självbosätter sig. Antalet vidarebosättningar 
(kvotflyktingar) som ska genomföras räknas också in. 

 

I nästa steg fördelar modellen det totala mottagandet per kommun med 
hjälp av två viktningsvariabler som tar hänsyn till kommunernas 
befolkningsstorlek. Dessa variabler ska representera de faktorer som 
regeringen anger ska beaktas i framtagandet av fördelningen av länstal. 
De två variablerna, som beskrivs utförligare under rubriken 
Variabelbeskrivning, ges följande vikt: 

 Arbetsmarknadsförutsättningar 

80 procent fördelas utifrån arbetsmarknadsförutsättningar 
där en relativt god arbetsmarknad ger en relativt hög 
tilldelning.  

 Asylmottagande  

20 procent fördelas utifrån asylmottagande (boendedygn i 
mottagningssystemet) där ett län med lågt asylmottagande i 
förhållande till länets befolkning ger en relativt hög 
tilldelning. 

 
Fristående från viktningsvariabeln asylmottagande beaktar 
fördelningsmodellen det övriga mottagandet av nyanlända i 
kommunerna genom att ta hänsyn till självbosättning. 
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De som förväntas självbosätta sig i kommunerna och inte via anvisning 
av Migrationsverket uppgår till 16 900 personer under 2020 (Totala 
kommunmottagandet [24 000] – Beräknat behov av anvisad bosättning 
[7 100 ] = Antalet självbosatta [16 900 ]).  Den beräknade fördelningen 
som beror på viktningsvariablerna justeras med hänsyn till tidigare 
självbosättningsmönster i kommunerna. Modellen drar bort 75 procent 
av det skattade antalet självbosatta (16 900) per kommun, utifrån hur 
denna grupp fördelade sig per kommun under perioden 2016-04-01--
2019-03-31. 
 
Beräkningen på kommunnivå, som justerats med hänsyn till  
befolkningsstorlek och självbosättning, viktas sedan mot det beräknade 
behovet av anvisad bosättning (7 100). Summan av de viktade 
kommunvärdena per län utgör det förslag till länstal som 
Migrationsverket lämnar till regeringen.    
 
 
Variabelbeskrivning 
 
Arbetsmarknadsförutsättningar (80 procent): 

Arbetsförmedlingen bistår Migrationsverket med statistiskt underlag 
till viktningsvariabeln arbetsmarknad. I variabeln arbetsmarknad ingår 
delvariablerna yrkesbredd (13 procent), omsättning (40 procent), 
arbetslöshet (40 procent) och framtida arbetskraftsbehov (7 procent).  
Delvariabeln yrkesbredd baseras på statistik från 2017 medan 
arbetslöshetsstatistiken avser helåret 2018. Delvariabeln omsättning 
baseras på ett genomsnitt för åren 2016 till 2018.  
 
Yrkesbredden (13 procent av arbetsmarknadsvariabeln) visar antalet 
yrken i kommunens lokala arbetsmarknadsområde med mer än 100 
utövare. De lokala arbetsmarknadsområdena är en indelning av 
kommunerna som bygger på statistik från SCB över pendling över 
kommungräns under år 20174. Ju fler yrken som finns i det lokala 
arbetsmarknadsområdet desto mer differentierad är arbetsmarknaden 
och desto lättare är det för nyanlända att etablera sig på orten. 
Yrkesbredden beräknas med utgångspunkt i SCB:s yrkesregister per 
kommun.   
 
Omsättningen (40 procent av arbetsmarknadsvariabeln) avser 
omsättningen till arbete från arbetslöshet, enligt Arbetsförmedlingens 
definitioner, bland utomeuropeiskt födda arbetssökande med en 
vistelsetid i Sverige på minst tre år. Värdet är ett medeltal för de tre 
senaste årens omsättning per kommun. Beräkningen utförs kommun- 
och årsvis enligt formeln A/(K+N) där A= antalet som gått från 
inskrivna arbetslösa till arbete under det senaste året, K= kvarstående 

                                                 
4 Det finns en viss fördröjning i pendlingsstatistiken vilket gör att den senast uppdaterade statistiken 
gäller pendlingen år 2017. 
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inskrivna arbetslösa i december året innan mätperioden och N= antalet 
nyinskrivna arbetssökande under det senaste året.  
 
Arbetslösheten (40 procent av arbetsmarknadsvariabeln) är andelen 
öppet arbetslösa och deltagare i program med aktivitetsstöd i 
förhållande till den registerbaserade arbetskraften. Värdet är ett 
medeltal av det senaste årets arbetslöshetstal per kommun. Variabeln 
har en omvänd relation vid tilldelning av platser. En låg arbetslöshet ger 
en större tilldelning av platser och tvärt om. För att få en omvänd 
relation på fördelningen, så inverteras alla värden i fördelningen, genom 
att dividera 1 med kommunens värde för arbetslöshet. Beräkningssättet 
gör så att proportionaliteten bibehålls i den omvända fördelningen.  
 
Framtida arbetskraftsbehov (7 procent av arbetsmarknadsvariabeln) 
avser kommunens framtida behov av befolkning i arbetsför ålder. 
Variabeln utgår ifrån SCB:s prognos från 2018 över befolkning i åldern 
18-64 år. Behovet av framtida arbetskraft beräknas genom att dividera 
antalet i arbetsför ålder år 2030 med antalet år 2017. För att kommuner 
ska få tilldelning av platser krävs att kommunen har en procentuell 
befolkningsminskning inom kategorin arbetsför ålder. Dessutom krävs 
det att kommunen hade en arbetslöshet som var lägre än den 
genomsnittliga arbetslösheten i hela landet under föregående år. 
Kommuner som uppfyller dessa två villkor tilldelas platser utifrån 
värdet på den procentuella befolkningsminskningen. Då denna 
delvariabel endast fördelar till ett begränsat antal kommuner (80 
kommuner år 2020) blir effekten för dessa kommuner högre än 7 
procent. Vikten för delvariabeln kan jämföras med delvariablerna 
omsättning och arbetslöshet. 
 
 
Efter att fördelningen av platser för de fyra delvariablerna beräknats och 
lagts samman per kommun, sker en beräkning som gör att tilldelningen 
av platser tar hänsyn till befolkningsmängden i respektive kommun. 
Befolkningsstorleken baseras på befolkningsstatistik per den 31 
december 2018 från Statistiska centralbyrån. Värdena utgör 
tilldelningen av platser för viktningsvariabeln arbetsmarknad. 
 
Asylmottagande (20 procent): 

Variabeln asylmottagande baseras på statistiskt underlag från 
Migrationsverket och utgörs utav boendedygn i mottagningssystemet 
under perioden 2018-04-01--2019-03-31. 
 
Boendedygn i mottagningssystemet (100 procent av asylmottagande-
variabeln) utgörs av antalet boendedygn i Migrationsverkets 
mottagningssystem per tusen invånare under perioden. Ett län med lågt 
antal boendedygn ger en relativt hög tilldelning av platser. Innan 
fördelningen inverteras på samma sätt som för arbetslösheten, så 
hanteras eventuella extremvärden. En extremvärdesgräns sätts till 20 
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procent av det vägda genomsnittet för riket. De kommuner som har ett 
lägre antal boendedygn per tusen innevånare tilldelas då istället det 
beräknade gränsvärdet. Den inverterade fördelningen på kommunnivå 
viktas sedan mot befolkningsmängden. 
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Förslag på kommuntal 2020 Dalarnas län 

 
Förslaget grundar sig på den modell som används för uträkning av länstalen men kan 
justeras efter dialog med kommunerna eller genom enrådigt beslut av Länsstyrelsen. 
Dialog med kommunerna angående ändring av kommuntal kommer att genomföras den 
15 oktober på residenset i Falun. Eventuella synpunkter på höjning eller sänkning av 

kommuntal ska inkomma till Länsstyrelsen senast den 31 oktober 2018. 

 

Kommun Beräknad fördelning 
av anvisningsbara 
platser 

Andel av 
 länet 

Andel av  
riket 

Skattad fördelning 
för självbosättning 
enl. tidigare 
bosättningsmönster 

Skattning av 
det totala 
mottagandet 

Vansbro 4 2,0% 0,06% 18 22 
Malung-Sälen 10 5,0% 0,14% 21 31 
Gagnef 21 10,6% 0,30% 11 32 
Leksand 16 8,0% 0,23% 28 44 
Rättvik 20 10,1% 0,28% 11 31 
Orsa 1 0,5% 0,01% 21 22 
Älvdalen 9 4,5% 0,13% 13 22 
Smedjebacken 7 3,5% 0,10% 22 29 
Mora 30 15,1% 0,42% 23 53 
Falun 59 29,6% 0,83% 66 125 
Borlänge 5 2,5% 0,07% 119 124 
Säter 17 8,5% 0,24% 11 28 
Hedemora 0 0,0% 0,00% 64 64 
Avesta 0 0,0% 0,00% 119 119 
Ludvika 0 0,0% 0,00% 101 101 
Totalt 199     
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Information om andelar för ensamkommande barn 
Syfte med den justerade modellen är att förbättra möjligheterna för regional samverkan 

genom att underlätta omfördelning av andelar mellan kommuner inom ett län. 

 

Utgångspunkter 

• Andelarna fastställs av Migrationsverket på årsbasis, efter samråd med SKL och LST. 

• MiV tar fram ”beräknade andelar” för varje kommun. Dessa kan omfördelas inom varje 

län. 

• Anvisning går till den kommun i landet med lägst måluppfyllelse av sin andel (antal 

mottagna barn i relation till andelen). 

• Anknytningsanvisning sker oaktat kommunens andel, men tillgodoräknas kommunens 

måluppfyllelse. 

 

Förutsättningar vid omfördelning 

• En kommun kan omfördela hela eller del av andel till en (och enbart en) annan kommun i 

länet. 

• En och samma kommun kan ta över andelar från flera kommuner. 

• Omfördelningen gäller under hela 2020. 

• Andel efter omfördelning ligger till grund för rörlig schablon (7§ 2017:193). Fast 

ersättning (500 000) påverkas ej. 

 

Effekter av en omfördelning 

• En kommun som mottagit extra andel kan få anvisningar både utifrån kommunens egen 

ordinarie andel och utifrån den mottagna andelen. 

• Effekten av en omfördelning beror på den nedjusterade kommunens måluppfyllelse. 

• Ingen skuldeffekt när en omfördelning upphör. 

• Anknytningsanvisningar omfattas inte av andelarna. Migrationsverket har beslutat om ny 

standard för anknytningsanvisningar som trädde i kraft den 1 juli 2019 vilket innebär att 

färre kommer att anvisas på anknytning.  
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Beräknade andelstal för ensamkommande barn i Dalarna 2020: 
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  2018-12-10  Diarienummer 
1.1.1.2-2018-47094 

 Regeringskansliet 
Justitiedepartementet 
103 33  Stockholm 

Redovisning av uppdrag 12 i Migrationsverkets 
regleringsbrev – justerad anvisningsmodell och 
andelar 2019 för ensamkommande barn 
 
Härmed redovisas uppdrag 12 i Migrationsverket regleringsbrev 2018. 
 
Ärendet har beslutats av undertecknad ställföreträdande generaldirektör 
efter föredragning av experten Richard Svanegård. I den slutliga bered-
ningen har även chefen för nationella samordningsavdelningen Veronika 
Lindstrand Kant deltagit. 
 
 
 
Inga Thoresson Hallgren 
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Uppdraget 
Genom ändring i Migrationsverkets regleringsbrev den 28 juni 2018 
tillfördes verket uppdrag 12. Enligt uppdraget ska anvisningsmodellen för 
ensamkommande barn justeras på ett sätt som förbättrar möjligheterna att 
omfördela andelar mellan kommuner inom ett län. En kortfattad beskrivning 
av genomförda justeringar redovisas nedan. I bilaga 2 återfinns en 
fördjupande beskrivning.  
 
Av uppdrag 12 framgår också att Migrationsverket ska redovisa de 
fastställda kommunala andelarna för 2019. Dessa återfinns i bilaga 1. 
 
 
Sammanfattande beskrivning av den justerade 
anvisningsmodellen för ensamkommande barn 
Den justerade modellen, som har tagits fram i samråd med SKL och 
länsstyrelserna, är konstruerad så att den kan hantera framtida förändringar i 
styrning genom verkets regleringsbrev avseende kommuners möjlighet att 
omfördela andelar. 
 
Migrationsverket inför ett justerat sätt att räkna ut en kommuns 
måluppfyllelse. Justeringen utgår från att kommunernas andelstal 
periodiseras. Detta får till följd att då en kommuns andel ändras (vid 
årsskifte) så kommer kommunens måluppfyllelse i samband därmed inte att 
förändras. 
 
Den justerade modellen tillåter att en kommun omfördelar delar av, eller 
hela, sin andel till en (1) annan mottagande kommun inom samma län. Flera 
kommuner inom samma län kan omfördela sina andelar till andra eller 
samma mottagande kommun. Vid omfördelning måste en specifik kommun 
öronmärkas som mottagare av andelen. De omfördelade andelarna gäller 
under nästkommande kalenderår. En kommun som tagit emot andel/ar från 
andra kommuner kan inte samtidigt ge bort andel. 
 
En kommun som tagit emot extra andel kan komma att få utjämnande 
anvisningar både av egen kraft (utifrån kommunens egen ordinarie andel) 
och utifrån den mottagna extra andelen. Storleken på utfallet avseende antal 
utjämnande anvisningar är beroende av både den egna kommunens 
måluppfyllelse och måluppfyllelsen för den kommun som givit andelen. En 
kommun som mottagit en annan kommuns hela andel kommer således få 
anvisningar på grund av den mottagna andelen enbart om den kommun som 
givit andelen skulle ha fått anvisning om den kommunen behållit andelen. 
Har endast del av andel mottagits kommer mottagande kommun få 
anvisningar med anledning av omfördelningen enbart om givande kommun 
inte ska få anvisningen i förhållande till den andel den kommunen behållit. 
 
Det totala antalet anvisningar till ett enskilt län blir exakt lika stort oavsett 
om omfördelning ägt rum inom länet eller inte. Därför påverkar en 
omfördelning inom ett län inte utfallet av antal anvisningar i något annat 
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län. En kommun som ligger i ett län där omfördelning skett, men som inte 
själv är del i omfördelningen, påverkas inte heller avseende utfallet av antal 
anvisningar. Konsekvenserna av en omfördelning, avseende antal 
anvisningar, stannar helt inom länet och mellan de kommuner som är del i 
omfördelningen. 
 
När omfördelningsåret är över kommer en kommun som tagit emot andel av 
annan kommun att ha den måluppfyllelse man nått enbart med de 
anvisningar som grund som kommunen fått av egen kraft. En kommun som 
omfördelat delar av, eller hela, sin andel till annan kommun kommer att ha 
den måluppfyllelse som kommun skulle ha haft om de omfördelade 
anvisningarna gått till den egna kommunen. På detta sätt uppstår inget över- 
eller underskott i kommunernas måluppfyllelse som resultat av en 
omfördelning. 
 
Eventuella anknytningsanvisningar sker utan hänsyn till kommunens 
måluppfyllelse och oavsett om kommunen omfördelat hela, eller delar av, 
sin andel till annan kommun. En anknytningsanvisning tillgodoräknas dock 
den anvisade kommunens måluppfyllelse. 
 
I bilaga 2 beskrivs den justerade anvisningsmodellens detaljer. 
 
Kommunala andelar 2019 
Omfördelning av kommunala andelar har ägt rum i Kronobergs, Västra 
Götalands, Värmlands, Västerbottens samt Norrbottens län. Arton 
kommuner har omfördelat sina andelar till totalt nio mottagande kommuner. 
I bilaga 1 återfinns 2019 års andelar för landets samtliga kommuner och 
efter att omfördelningar ägt rum. 
 
 
 
Bilagor:  

1- Kommunala andelar 2019 
2- Justerad anvisningsmodell för ensamkommande barn –  

övergripande och fördjupande beskrivning 
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    BILAGA 1 
 
Kommunala andelar 2019 
Fastställda kommunala andelar 2019, efter att omfördelningar gjorts.  
 
Län Kommun Omfördelad 

andel 
(promille) 

Mottagande 
kommun 

Fastställd 
andel 2019 
(promille) 

S
to

ck
h

o
lm

 

0114 Upplands Väsby   4,12  

0115 Vallentuna   3,61  

0117 Österåker   4,18  

0120 Värmdö   4,61  

0123 Järfälla   6,39  

0125 Ekerö   2,92  

0126 Huddinge   9,20  

0127 Botkyrka   7,94  

0128 Salem   1,60  

0136 Haninge   7,48  

0138 Tyresö   4,54  

0139 Upplands-Bro   2,36  

0140 Nykvarn   1,22  

0160 Täby   6,87  

0162 Danderyd   3,37  

0163 Sollentuna   6,09  

0180 Stockholm   87,87  

0181 Södertälje   8,99  

0182 Nacka   10,16  

0183 Sundbyberg   4,55  

0184 Solna   7,39  

0186 Lidingö   4,71  

0187 Vaxholm   1,27  

0188 Norrtälje   5,52  

0191 Sigtuna   4,18  

0192 Nynäshamn   2,80  

U
p

p
sa

la
 

0305 Håbo   2,19  

0319 Älvkarleby   1,00  

0330 Knivsta   1,59  

0331 Heby   1,35  

0360 Tierp   1,85  

0380 Uppsala   19,34  

0381 Enköping   3,96  

0382 Östhammar   2,16  
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S
ö
d

er
m

a
n

la
n

d
 

0428 Vingåker   1,00  

0461 Gnesta   1,03  

0480 Nyköping   5,15  

0481 Oxelösund   1,05  

0482 Flen   4,37  

0483 Katrineholm   3,33  

0484 Eskilstuna   9,79  

0486 Strängnäs   3,58  

0488 Trosa   1,52  

Ö
st

er
g
ö
tl

a
n

d
 

0509 Ödeshög   1,00  

0512 Ydre   1,00  

0513 Kinda   1,00  

0560 Boxholm   1,00  

0561 Åtvidaberg   1,04  

0562 Finspång   1,71  

0563 Valdemarsvik   1,00  

0580 Linköping   15,34  

0581 Norrköping   13,17  

0582 Söderköping   1,49  

0583 Motala   3,96  

0584 Vadstena   1,00  

0586 Mjölby   2,60  

J
ö
n

k
ö
p

in
g
 

0604 Aneby   1,00  

0617 Gnosjö   1,04  

0642 Mullsjö   1,00  

0643 Habo   1,06  

0662 Gislaved   2,43  

0665 Vaggeryd   1,20  

0680 Jönköping   12,48  

0682 Nässjö   3,12  

0683 Värnamo   3,16  

0684 Sävsjö   2,08  

0685 Vetlanda   2,10  

0686 Eksjö   2,91  

0687 Tranås   1,50  

K
ro

n
o
b

er
g

 

0760 Uppvidinge 1,00 Växjö 0,00  

0761 Lessebo   1,87  

0763 Tingsryd   1,00  

0764 Alvesta   2,29  

0765 Älmhult   2,29  

0767 Markaryd   1,25  

0780 Växjö   8,47  

0781 Ljungby   2,79  
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K
a
lm

a
r 

0821 Högsby   1,00  

0834 Torsås   1,00  

0840 Mörbylånga   1,46  

0860 Hultsfred   2,50  

0861 Mönsterås   1,05  

0862 Emmaboda   1,00  

0880 Kalmar   6,51  

0881 Nybro   1,70  

0882 Oskarshamn   2,30  

0883 Västervik   3,07  

0884 Vimmerby   1,49  

0885 Borgholm   1,00  

G
o
tl

a
n

d
 

0980 Gotland 

  

5,22  

B
le

k
in

g
e 

1060 Olofström   1,14  

1080 Karlskrona   5,77  

1081 Ronneby   2,91  

1082 Karlshamn   2,79  

1083 Sölvesborg   1,80  

S
k

å
n

e 

1214 Svalöv   1,27  

1230 Staffanstorp   3,00  

1231 Burlöv   2,29  

1233 Vellinge   4,24  

1256 Östra Göinge   2,29  

1257 Örkelljunga   1,00  

1260 Bjuv   1,29  

1261 Kävlinge   3,41  

1262 Lomma   2,76  

1263 Svedala   2,40  

1264 Skurup   1,49  

1265 Sjöbo   1,84  

1266 Hörby   1,40  

1267 Höör   1,56  

1270 Tomelilla   1,22  

1272 Bromölla   1,09  

1273 Osby   1,15  

1275 Perstorp   1,66  

1276 Klippan   1,66  

1277 Åstorp   1,27  

1278 Båstad   1,48  

1280 Malmö   28,05  

1281 Lund   12,46  

1282 Landskrona   3,94  

1283 Helsingborg   13,77  

1284 Höganäs   2,70  
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1285 Eslöv   3,01  

1286 Ystad   2,97  

1287 Trelleborg   4,77  

1290 Kristianstad   7,24  

1291 Simrishamn   2,29  

1292 Ängelholm   5,20  

1293 Hässleholm   4,21  

H
a
ll

a
n

d
 

1315 Hylte   1,87  

1380 Halmstad   8,97  

1381 Laholm   2,27  

1382 Falkenberg   3,88  

1383 Varberg   6,25  

1384 Kungsbacka   8,73  

V
ä
st

ra
 G

ö
ta

la
n

d
 

1401 Härryda   3,98  

1402 Partille   3,31  

1407 Öckerö   1,18  

1415 Stenungsund   2,53  

1419 Tjörn   1,38  

1421 Orust   1,43  

1427 Sotenäs   1,00  

1430 Munkedal   1,00  

1435 Tanum   1,06  

1438 Dals-Ed   1,00  

1439 Färgelanda   1,00  

1440 Ale   2,84  

1441 Lerum   3,83  

1442 Vårgårda   1,02  

1443 Bollebygd   1,00  

1444 Grästorp   1,00  

1445 Essunga   1,00  

1446 Karlsborg   1,25  

1447 Gullspång   1,25  

1452 Tranemo   1,05  

1460 Bengtsfors   1,04  

1461 Mellerud   1,46  

1462 Lilla Edet   1,14  

1463 Mark   3,23  

1465 Svenljunga   2,08  

1466 Herrljunga   1,00  

1470 Vara   1,56  

1471 Götene   4,78  

1472 Tibro   1,00  

1473 Töreboda   1,87  

1480 Göteborg   53,73  

1481 Mölndal   5,69  

1482 Kungälv   4,40  

1484 Lysekil   1,46  
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1485 Uddevalla   5,20  

1486 Strömstad   1,46  

1487 Vänersborg   3,54  

1488 Trollhättan   7,28  

1489 Alingsås   3,80  

1490 Borås   9,30  

1491 Ulricehamn   1,93  

1492 Åmål   1,00  

1493 Mariestad   2,24  

1494 Lidköping   3,54  

1495 Skara   1,59  

1496 Skövde   6,38  

1497 Hjo 1,00 Skövde 0,00  

1498 Tidaholm   1,21  

1499 Falköping   2,82  

V
ä
rm

la
n

d
 

1715 Kil   1,05  

1730 Eda   1,00  

1737 Torsby   1,66  

1760 Storfors   1,00  

1761 Hammarö   1,69  

1762 Munkfors   1,00  

1763 Forshaga 1,00 Kristinehamn 0,00  

1764 Grums   2,00  

1765 Årjäng 1,00 Grums 0,00  

1766 Sunne   1,66  

1780 Karlstad   8,93  

1781 Kristinehamn   3,22  

1782 Filipstad   1,46  

1783 Hagfors   3,12  

1784 Arvika   2,25  

1785 Säffle   1,33  

Ö
re

b
ro

 

1814 Lekeberg   1,00  

1860 Laxå   1,04  

1861 Hallsberg   1,26  

1862 Degerfors   1,00  

1863 Hällefors   1,87  

1864 Ljusnarsberg   2,08  

1880 Örebro   14,03  

1881 Kumla   1,93  

1882 Askersund   1,09  

1883 Karlskoga   2,71  

1884 Nora   1,07  

1885 Lindesberg   2,29  
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V
ä
st

m
a
n

la
n

d
 

1904 Skinnskatteberg   1,00  

1907 Surahammar   1,00  

1960 Kungsör   1,00  

1961 Hallstahammar   1,57  

1962 Norberg   1,00  

1980 Västerås   13,44  

1981 Sala   1,80  

1982 Fagersta   1,25  

1983 Köping   2,91  

1984 Arboga   1,26  

D
a
la

rn
a

 

2021 Vansbro   1,00  

2023 Malung-Sälen   2,91  

2026 Gagnef   1,01  

2029 Leksand   1,29  

2031 Rättvik   1,08  

2034 Orsa   1,00  

2039 Älvdalen   1,00  

2061 Smedjebacken   1,01  

2062 Mora   1,82  

2080 Falun   5,92  

2081 Borlänge   4,58  

2082 Säter   1,01  

2083 Hedemora   2,50  

2084 Avesta   1,79  

2085 Ludvika   3,54  

G
ä
v
le

b
o
rg

 

2101 Ockelbo   1,00  

2104 Hofors   1,04  

2121 Ovanåker   1,87  

2132 Nordanstig   1,04  

2161 Ljusdal   1,74  

2180 Gävle   9,78  

2181 Sandviken   3,95  

2182 Söderhamn   2,50  

2183 Bollnäs   2,91  

2184 Hudiksvall   3,40  

V
ä
st

er
n

o
r
rl

a
n

d
 2260 Ånge   2,29  

2262 Timrå   1,44  

2280 Härnösand   2,91  

2281 Sundsvall   9,17  

2282 Kramfors   1,66  

2283 Sollefteå   1,87  

2284 Örnsköldsvik   4,72  
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J
ä
m

tl
a
n

d
 

2303 Ragunda   1,00  

2305 Bräcke   1,00  

2309 Krokom   1,10  

2313 Strömsund   2,29  

2321 Åre   1,25  

2326 Berg   1,00  

2361 Härjedalen   1,00  

2380 Östersund   5,58  

V
ä
st

er
b

o
tt

en
 

2401 Nordmaling 1,00 Skellefteå 0,00  

2403 Bjurholm 1,00 Skellefteå 0,00  

2404 Vindeln 1,00 Skellefteå 0,00  

2409 Robertsfors 1,00 Skellefteå 0,00  

2417 Norsjö   1,00  

2418 Malå   1,00  

2421 Storuman 1,00 Skellefteå 0,00  

2422 Sorsele   1,00  

2425 Dorotea 1,00 Umeå 0,00  

2460 Vännäs   1,00  

2462 Vilhelmina 1,00 Umeå 0,00  

2463 Åsele 1,00 Skellefteå 0,00  

2480 Umeå   13,73  

2481 Lycksele 1,06 Skellefteå 0,00  

2482 Skellefteå   12,90  

N
o
rr

b
o
tt

en
 

2505 Arvidsjaur   1,00  

2506 Arjeplog 1,00 Piteå 0,00  

2510 Jokkmokk 1,00 Luleå 0,00  

2513 Överkalix   2,04  

2514 Kalix 1,28 Luleå 0,00  

2518 Övertorneå 1,00 Luleå 0,00  

2521 Pajala 1,00 Överkalix 0,00 

2523 Gällivare   1,42 

2560 Älvsbyn   1,00 

2580 Luleå   10,11 

2581 Piteå   4,45 

2582 Boden   4,99 

2583 Haparanda   1,25 

2584 Kiruna   1,72 
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BILAGA 2 
 
Justerad anvisningsmodell för ensamkommande barn 
– övergripande och fördjupande beskrivning 
 
Bakgrund 
Den justerade anvisningsmodellen har tillkommit efter det att regeringen 
sommaren 2018 tillförde ett uppdrag till Migrationsverket regleringsbrev att 
justera modellen på ett sätt som ska underlätta för kommuner att omfördela 
sina andelar inom länet.  
 
Den justerade modellen ska ses som en påbyggnad på den gamla modellen.  
 
Nu kommer kommuner kunna välja att omfördela hela sin andel (eller del av 
andel) till en annan mottagande kommun, utan hänsyn till en lägsta 
andelsnivå, om så önskas.  
 
Den justerade modellen träder i kraft den 1 januari 2019. Därmed kommer 
de eventuella omfördelningar som diskuteras regionalt – med kommuner 
och länsstyrelser - under hösten 2018 att tillämpas inom ramen för den nya 
justerade anvisningsmodellen.   
 
Dokumentets upplägg 
Dokumentet inleds med ett antal punktsatser som sammanfattar kärnan i den 
justerade modellen. Därefter följer ett avsnitt med beskrivande text av 
övergripande karaktär. I det sista avsnittet återfinns fördjupande förklaringar 
och exempel. 
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Sammanfattande punktsatser 
Den justerade modellen syftar till att… 

 förbättra möjligheterna för regional samverkan genom att underlätta 
omfördelning av andelar mellan kommuner inom ett län. 

 
Den justerade modellen innebär möjlighet för… 

 en kommun att omfördela delar av, eller hela, sin andel till en (1) 
annan mottagande kommun 

 flera kommuner inom länet att göra samma sak, även till en och 
samma mottagande kommun. 

 
Begränsningar/villkor i den justerade modellen består av att… 

 en specifik kommun måste pekas ut som mottagare av en annan 
kommuns andel 

 en kommun som omfördelar delar av, eller hela, sin andel bara kan 
göra det till en (1) mottagande kommun 

 omfördelning bara kan ske en gång om året och den omfördelade 
andelen gäller sedan under hela nästkommande kalenderår 

 en kommun som tagit emot andel inte samtidigt kan ge bort andel 
 den andel som blivit, eller som kvarstår, efter det att omfördelning 

skett ligger till grund för den rörliga schablonersättningen enligt 
förordning (2017:193) om statlig ersättning för asylsökande m.fl. 7 § 
tredje stycket  

o Rätten till den fasta ersättningen om 500.000 kr påverkas 
inte. 

 
Utfallet av en omfördelning kan beskrivas som att… 

 en kommun som mottagit extra andel kan komma att få anvisningar 
både av egen kraft (utifrån kommunens egen ordinarie andel) och 
utifrån den mottagna extra andelen 

 storleken på utfallet i antal anvisningar är beroende av både den egna 
kommunens måluppfyllelse samt måluppfyllelsen för den kommun 
som man tagit emot andel från 

 en kommun som tagit emot en annan kommuns hela andel kommer 
att få anvisningar på grund av den mottagna andelen enbart om den 
kommun som givit andelen skulle ha fått anvisning om den 
kommunen behållit andelen 

 en kommun som mottagit del av en andel från en annan kommun 
kommer att få anvisningar med anledning av omfördelningen enbart 
om givande kommun inte ska få anvisningen i förhållande till den 
andel kommunen behöll 
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 en kommun som mottagit andel från en annan kommun med väldigt 
hög måluppfyllelse alltså inte per automatik kan räkna med att man 
får extra anvisningar (självfallet beroende på hur många ensam-
kommande barn som söker asyl under det aktuella året) 

 det totala antalet anvisningar till ett enskilt län blir lika stort om 
omfördelning skett inom länet som om omfördelning inte ägt rum 

 en omfördelning som ägt rum inom ett län inte påverkar utfallet av 
antal anvisningar i ett annat län 

 kommuner som ligger i ett län där omfördelning skett, men som inte 
själva är del i omfördelningen, inte påverkas avseende utfallet av 
antal anvisningar 

 konsekvenserna av en omfördelning helt stannar inom länet och 
mellan de kommuner som ingår i omfördelningen 

 en kommun som tagit emot andel av en annan kommun och då 
omfördelningsåret är över, kommer att ha den måluppfyllelse man 
nått med enbart de anvisningar som grund som kommunen fått av 
egen kraft. Det kommer alltså inte uppstå en anvisningsskuld eller 
anvisningsöverskott på grund av att kommunen året innan varit del i 
en omfördelning 

 en kommun som omfördelat hela sin andel eller del av sin andel till 
en annan kommun, kommer då omfördelningsåret är över, att ha en 
måluppfyllelse som är opåverkad av att kommunen under före-
gående år ingått i en omfördelning i förhållande till om kommunen 
själv tagit emot sin andel. Det vill säga, måluppfyllelsen har på-
verkats så som om kommunen som omfördelade andelen själv hade 
tagit emot anvisningarna som omfördelades. 

 
 
Beskrivning av den justerade modellen 
Då utjämnande anvisning av ett ensamkommande barn ska ske kommer IT-
stödet att identifiera den kommun i landet som för ögonblicket har lägst 
måluppfyllelse. Om det är en kommun som inte genomfört en omfördelning 
av sin andel så anvisas den kommunen, helt i enlighet med de principer som 
gäller i den grundläggande modellen. 
 
Om den kommun som IT-stödet identifierar med lägst måluppfyllelse ingår i 
en omfördelning genom att man tagit emot andelar så kommer anvisningen 
ske till den kommunen och kommunens måluppfyllelse kommer att justeras 
uppåt. En sådan anvisning sker alltså i förhållande till kommunens egen 
ordinarie andel och måluppfyllelse. 
 
Om den kommun som IT-stödet identifierar med lägst måluppfyllelse 
däremot har omfördelat hela sin andel till en annan kommun i länet så 
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kommer anvisningen istället riktas till den kommun i länet som varit 
mottagare av den omfördelade andelen. Måluppfyllelsen för den givande 
kommunen räknas då upp i rätt omfattning genom att en s.k. skugg-
anvisning1 bokförs den kommunen. För den mottagande kommunen 
redovisas denna anvisning som en s.k. omfördelad anvisning2 som inte ger 
tillskott till den kommunens måluppfyllelse. 
 
Om den kommun som IT-stödet identifierar med lägst måluppfyllelse har 
omfördelat del av sin andel till en annan kommun i länet så kommer 
kommunen som omfördelat del av sin andel att få anvisningen om dess 
måluppfyllnad baserat på den kvarvarande andelen, exkluderat skugg-
anvisningar, är mindre än 100 %. Annars anvisas kommunen som mottagit 
den omfördelade andelen.  
 
 
 
 

 

                                                 
1 Begreppet skugganvisning betecknar en administrativ anvisning i syfte att räkna ut 
kommunens ordinarie måluppfyllelse  
2 Begreppet omfördelad anvisning innebär en registrering av en faktiskt genomförd 
anvisning, men som inte ska tillgodoräknas kommunens måluppfyllelse 

Lägst M 

Har ao 

Ja 

Ja 

ao = 0 

Nej 

Mo >= 100% Anvisa till 
kommunen 

Nej 

Nej Anvisa till 
omfördelningskommun 

Ja 

Ja 

 
ao = Omfördelad andel 
M = Måluppfyllelse 
Mo = Omfördelad måluppfyllelse 
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En kommun som har en måluppfyllelse över 100% kan av egen kraft aldrig 
få en utjämnande anvisning så länge måluppfyllelsen förblir över 100%. För 
varje anvisning som sker till någon annan kommun i landet så sjunker dock 
måluppfyllelsen för alla andra kommuner. Först då en kommun har under 
100% måluppfyllelse så kan kommunen bli aktuell för en utjämnande 
anvisning förutsatt att den har den lägsta måluppfyllelsen bland alla 
kommuner. Detta gäller alltså även en kommun som omfördelat sin andel 
till en annan kommun. 
 
Om en kommun tar emot en andel från en annan kommun som har en 
måluppfyllelse över 100% så kan den mottagande kommunen alltså inte få 
några anvisningar som är kopplade till omfördelningen förrän den första 
kommunens måluppfyllelse sjunkit så långt att den blivit den lägsta i landet. 
Den exakta principen för hur utjämnande anvisningar sker idag överförs 
alltså oförändrat till den justerade modellen när det är fråga om omfördelade 
andelar. 
 

Exempel 1 
Kommun A har en andel om 5 promille och en måluppfyllelse om 80% 
Kommun B har en andel om 2 promille och en måluppfyllelse om 200% 
 
Kommun B omfördelar sin andel (2 promille) till kommun A. Eftersom 
det, om omfördelning inte skett, skulle ha dröjt länge innan kommun B 
fått en anvisning så kommer det på samma sätt att dröja länge innan 
kommun A får en anvisning som har sin grund i att kommunen tagit emot 
2 extra promille från kommun B. Däremot kan kommun A, på grund av 
sin egen låga måluppfyllelse, räkna med att få anvisningar av egen kraft. 
 

Om man antar att orsaken till att en kommun tar emot extra andelar är att 
kommunen också vill ha fler anvisningar så kan ovanstående effekt tyckas 
vara ologisk. Men effekten är både logisk och önskvärd. Om utfallet ovan 
istället blivit att kommun A fått anvisningar utifrån sin egen måluppfyllelse 
men i relation till andelen 7 promille så hade det i praktiken inneburit att fler 
anvisningar gått till kommungruppen A+B än vad fallet varit om omfördel-
ning inte skett. Därigenom hade även fler anvisningar gått till det län där 
kommun A och B ligger än om kommunerna inte omfördelat och slutligen 
skulle därmed färre anvisningar ha gått till andra kommuner och län än vad 
annars varit fallet. Med denna logik stannar effekten av omfördelning inom 
länet och mellan inblandade kommuner.  
 
Ovan beskriven effekt av ingående måluppfyllelse måste alltså beaktas i de 
samtal som förs kring regionala omfördelningar. Tar en kommun emot andel 
från kommun med låg måluppfyllelse så kommer mottagande kommun få 
ett högre utfall av anvisningar, kopplade till omfördelningen, än en kommun 
som tagit emot andel från kommun med hög måluppfyllelse. 
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Exempel 2 
Kommun A har en andel om 4 promille och en måluppfyllelse om 250% 
Kommun B har en andel om 3 promille och en måluppfyllelse om 80% 
 
Kommun B omfördelar sin andel (3 promille) till kommun A. Om kommun 
B behållit sin andel hade de strax varit föremål för en första anvisning. 
IT-stödet kommer att identifiera kommun B som mottagare av nästa 
anvisning och då kommunen omfördelat sin andel till kommun A så 
kommer anvisningen istället att omfördelas till kommun A. Eftersom 
kommun A har en hög måluppfyllelse kommer det dock att dröja länge 
innan kommun A får en anvisning av egen kraft. 
 

Den rörliga schablonersättning som kommunen enligt förordning 
(2017:193) om statlig ersättning för asylsökande m.fl. 7 § tredje stycket med 
automatik får utbetalad är uträknad utifrån kommunens andel. En kommun 
som tagit emot andel/ar kommer att få en högre sådan ersättning och en 
kommun som lämnat bort del av eller hela sin andel kommer att få en lägre 
ersättning, eller ingen alls. Den fasta ersättningen om 500.000 kronor 
påverkas inte av att en eventuell omfördelning gjorts. 
 
Anknytningsanvisningar 
I första hand genomförs utjämnande anvisningar. Om barnet av någon 
anledning har anknytning till en viss kommun kan det dock, utifrån barnets 
bästa, bli aktuellt att genomföra en s.k. anknytningsanvisning. Sådan 
anvisning sker utan hänsyn till kommunens måluppfyllelse och oavsett om 
kommunen omfördelat delar av, eller hela, sin andel. En anknytnings-
anvisning ger dock tillskott till kommunens måluppfyllelse. 
 
Uträkning av måluppfyllelse 
I samband med att den nya justerade anvisningsmodellen träder i kraft så 
införs det också en viss förändring i sättet som måluppfyllelsen räknas ut. 
Det justerade uträkningssättet tar sitt avstamp i att andelstalen kommer att 
periodiseras. Detta får till följd att om en kommuns andel ändras (vid års-
skifte) så kommer inte kommunens måluppfyllelse att ändras, vilket varit 
fallet då det gamla sättet att räkna använts. Närmare beskrivning av sättet att 
räkna återfinns i bilagan. 
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Fördjupning genom exempel och diagram 
 
Förändringar avseende beräkning av måluppfyllelse 
Sättet måluppfyllelse hittills räknats ut på är genom att räkna fram alla 
anvisningar som gjorts till kommunen sedan den 1 januari 2016. Därefter 
beräknas det hur många anvisningar som skulle ha gått till kommunen om 
den hade haft exakt 100% måluppfyllelse. Detta görs genom att ta alla 
anvisningar som gjorts till alla kommuner från och med 1 januari 2016 och 
sedan multiplicera med kommunens andel. 
 
Anta att en kommun har tagit emot 53 anvisningar och att det totalt har 
gjorts 5077 anvisningar till alla kommuner. Andelstalet för kommunen är 
11,45 ‰. Antalet anvisningar kommunen borde ha fått blir då 
5077*0,01145=58,13. Med hjälp av dessa tal räknas sedan måluppfyllelsen 
ut: 
 
         53           53 
------------------ = --------- = 91,17% 
5077*0,01145      58,13 
  
Detta sätt att räkna på innebär alltså en omedelbar koppling mellan 
måluppfyllelsen, kommunens andel och antal gjorda anvisningar. Det har 
inneburit att då vissa kommuner fått en förändrad andel vid ett årsskifte så 
har måluppfyllelsen också förändrats – ibland t.o.m. i avsevärd grad. 
 
Den förändring som nu införs görs i hur man beräknar antalet anvisningar 
en kommun borde ha fått. Det införs nu perioder då andelstal gäller. Till 
exempel kommer vi använda dagens andelstal för perioden 1 januari 2016 
till och med 31 december 2018. De nya andelstalen kommer att gälla för 
perioden 1 januari 2019 till och med 31 december 2019. Måluppfyllelsen 
som den 31 december 2018 beräknades enligt: 
 
         53 
------------------ = 91,17% 
5077*0,01145 
 
kommer den 1 januari 2019 istället beräknas enligt följande om vi antar att 
kommunens andel samtidigt höjs till 12,15‰: 
 
                    53 
---------------------------------- = 91,17%   
5077*0,01145 + 0*0,01215 
 
Tillägget ”+0*0,01215” förklaras med att noll anvisningar gjorts i perioden 
1 januari 2019 till 31 december 2019 med den nya andelen för kommunen. 
Måluppfyllelsen kommer därmed inte att ta ett skutt på grund av den 
förändrade andelen utan kommer att ligga kvar då nya andelstal införs.  
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Om det gamla sättet att räkna ut måluppfyllelse hade tillämpats 
 skulle i exemplet ovan resultatet blivit som följer: 
 
         53 
------------------ = 85,91% 
5077*0,01215 
 
 
 
När sedan 50 anvisningar skett i landet, men utan att just denna kommun 
fått någon anvisning så räknas måluppfyllelsen ut enligt följande: 
 
                    53 
---------------------------------- = 90,23% 
5077*0,01145+50*0,01215 
 
När ytterligare 50 anvisningar skett, och kommunen fått 1 av dessa, räknas 
måluppfyllelsen ut enligt följande: 
 
                    54 
---------------------------------- = 90,99% 
5077*0,01145+100*0,01215 
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Omfördelning av andelar 
 
Exempel vid omfördelning av del av andel: 

En kommun (A) väljer att omfördela en del av sin andel till en annan 
kommun i länet. 
 
Andel 2018: 11,45 ‰ 
Andel 2019: 12,15 ‰ 
 
En annan kommun (B) i länet önskar ökat mottagande och erbjuder 
kommunen i exemplet att omfördela en del av sin andel till dem. 
Kommun (A) väljer att omfördela 9,15 ‰ av sin andel och behåller 3 ‰. 
 
Första anvisningen till kommun (A) 

Kommunen har sedan innan 60 anvisningar. Efter 685 simulerade 
anvisningar ska kommunen få en anvisning. Kommunen har måluppfyllelse 
90,2875 %: 
 
                      60 
----------------------------------- = 90,2875 % 
5077*0,01145+685*0,01215 
 
För att kontrollera om anvisningen ska omfördelas räknar vi om 
måluppfyllelsen med den omfördelade andelen. 
 
                     60 
--------------------------------- = 99,6899 % 
5077*0,01145+685*0,003 
 
Vi får en måluppfyllelse på 99,6899 % vilket är under 100 % och 
anvisningen går därför till kommun (A). 
 
Andra anvisningen till kommun (A) 

Kommunen har sedan innan 61 anvisningar. Efter 760 simulerade 
anvisningar ska kommunen få en anvisning. Kommunen har 
måluppfyllelsen 90,5506 %. 
 
                      61 
----------------------------------- = 90,5506 % 
5077*0,01145+760*0,01215 
 
För att kontrollera om anvisningen ska omfördelas räknar vi om 
måluppfyllelsen med den omfördelade andelen. 
 
                     61 
--------------------------------- = 100,9739 % 
5077*0,01145+760*0,003 



   20 (24) 

 
 
 
Vi får en måluppfyllelse på 100,9739 %, vilket är över 100 % och 
anvisningen omfördelas till kommun (B) som tagit emot omfördelningen.  
Vi skapar nu även en skugganvisning hos kommun (A). 
 

Tredje anvisningen till kommun (A) 

När nästa anvisning kommer till kommun (A) har vi redan omfördelat en 
anvisning. Nu blir uträkningen en aning mer komplicerad. 
Skugganvisningarna ska räknas till kommunens anvisningar för den normala 
måluppfyllelsen, men inte för beräkning av omfördelad måluppfyllelse. 
 
Kommunen har sedan innan 61 anvisningar och har en anvisning har 
omfördelning. Kommunen skulle ha haft 62 anvisningar. Efter 821 
simulerade anvisningar ska kommunen få en anvisning. Kommunen har 
måluppfyllelsen 91,0335 %. 
 
      61+1(skugganvisning) 
----------------------------------- = 91,0335 % 
5077*0,01145+821*0,01215 
 
Och för beräkning av måluppfyllelse med den omfördelade andelen: 
 
                     61 
--------------------------------- = 100,6690 % 
5077*0,01145+821*0,003 
 
Vi får en måluppfyllelse på 100,6690 %, vilket är över 100 % och 
anvisningen omfördelas därmed till kommun (B) som tagit emot 
omfördelningen. Vi skapar nu ytterligare en skugganvisning hos kommun 
(A). 
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Simulering vid omfördelning av del av andel 
Nedan presenteras en tabell som är framtagen i en simulering av 2000 
anvisningar med ovan beskrivet scenario. Det börjar med åtta anvisningar 
till kommunen utan omfördelning. Detta för att kommunen redan ligger 
efter i sin måluppfyllelse på grund av obalans i anvisningarna. När väl 
balans uppnåtts kommer ungefär var fjärde anvisning gå till kommunen, 
resterande anvisningar omfördelas. Tabellen nedan anger de anvisningar 
som ska gå till vår exempelkommun (A). Första kolumnen är den 
måluppfyllelse som är baserad på ursprunglig andel med skugganvisningar 
inräknade. Andra kolumnen är den måluppfyllelse som gäller för den 
omfördelade andelen utan att vi räknar med skugganvisningarna. 
 
Måluppfyllelse Omfördelad 

Måluppfyllelse 
Omfördelad 
anvisning 

85,9930% 89,8758% NEJ 
86,7603% 91,3392% NEJ 
87,7163% 92,8516% NEJ 
88,2678% 94,2486% NEJ 
88,9244% 95,6708% NEJ 
89,1162% 96,9538% NEJ 
89,6320% 98,3246% NEJ 
90,2875% 99,6899% NEJ 
90,5506% 100,9739% JA 
91,0335% 100,6690% JA 
91,5032% 100,4077% JA 
91,9496% 100,1012% JA 
92,3545% 99,7868% NEJ 
92,7348% 101,1002% JA 
93,1382% 100,7896% JA 
93,5018% 100,4711% JA 
93,8111% 100,1400% JA 
93,5784% 99,6427% NEJ 
93,9539% 100,9433% JA 
94,0971% 100,5662% JA 
94,3849% 100,2398% JA 
94,6371% 99,9060% NEJ 
94,9278% 101,1693% JA 
95,1690% 100,8346% JA 
95,2617% 100,4547% JA 
95,5225% 100,1341% JA 
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Beskrivande diagram 
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Sanel Sedic, teamledare på Bosättningsenheten i Umeå



Bosättningsenheten

• Nationell enhet
• Kontor i Umeå
• Enheten består av

– Ca 6 handläggare 
– Teamledare
– Enhetschef



Bosättningsenhetens arbete

• Årsplanering
• Bedömning av bosättningsunderlaget
• Matchning (primära och sekundära kriterier)
• Anvisning 
• Avbrott
• Ersättningsanvisningar
• Dialog med kommunerna



Årsplanering

• Månadstal
– Var, när och hur många kan anvisas?
– Tas fram av bosättningsenheten
– Alla kommuner kan påverka sin planering

• Kommunernas förutsättningar
– Komplement till årsplaneringen
– Följs i mån av möjlighet



Matchning mellan nyanländ och kommun
De primära matchningskriterierna är:

• Kommuntal

• Månadstal i årsplaneringen



Matchning mellan nyanländ och kommun

De sekundära matchningskriterierna är bland annat:

• Närhetsprincipen 

• Anknytning till familj som redan har anvisats till en 
kommun (ink. redan placerade EKB)

• Yrke/arbetslivserfarenhet/utbildningsbakgrund

• Lediga bostäder i mottagande kommun 



Matchning mellan nyanländ och kommun

De sekundära matchningskriterierna är bland annat 
(fortsättning):
• Särskilda behov (ex.):

– närhet till specialistsjukvård
– särskilda skolresurser
– bostadsanpassning
– institutionsboende



Matchning mellan nyanländ och kommun

De sekundära matchningskriterierna är bland annat 
(fortsättning):
• Särskilda skäl (ex.):

– arbete/arbetserbjudande
– påbörjade studier (ej sfi)
– delad vårdnad om minderåriga barn
– skyddad identitet
– närhet till släkt som redan är bosatt
– HBTQ



Ersättningsanvisningar

• Vid avbrott blir en ny plats ledig i kommunanvisningssystemet
• Ny anvisning innebär naturlig förskjutning i planeringen

– Vi ersätter med en ny anvisning så nära avbrottet som möjligt och om det går med likvärdig 
konstellation med förhoppning om att minska avsteg från planeringen för kommunerna



Kommunikation vid anvisning av KVOT

• Om mottagandet är inom 5-6 veckor så ringer 
vi kommunerna för att säkerställa ett 
mottagande från deras håll.
– Ibland en utmaning, men alltid roligt att prata med 

kommunerna direkt.
• Dialog med kommun om flexibelt mottagande 

vid behov (avsteg från månadstal)
• EKB kvot



Frågor?



Kommundialog inför mottagandet i Dalarnas län 2020
2019-10-15

Shima Bagheri, Expert – Regionkansliet Region Mitt



Migrationsverkets prognos juli 2019
• Varje år lämnar Migrationsverket fyra prognoser till regeringen. 

Huvudprognosen för nästkommande år utkommer under hösten (25 okt)

Prognosen juli 2019:
➢ Prognosintervall för antal asylsökande 2020:
16 000-28 000 varav 800-1 700 ensamkommande barn 

➢ Planeringsantagande för antal asylsökande 2020:
21 000 varav 1 200 ensamkommande barn

Det högre scenariot utgår från ökad rörlighet till och genom EU, medan det lägre 
scenariot utgår från ett mer svårtransiterat Europa.



Migrationsverkets prognos juli 2019

• Kommunerna beräknas att ta emot omkring 23 000 nyanlända personer med 
nya uppehållstillstånd under 2020. 

➢ Inresta anhöriga till f.d. asylsökande: 11 700  pers
➢ Nya uppehållstillstånd från Migv asylmottagning: 6 200 pers
➢ Kvotflyktingar: 5 000 pers



Förslag på länstal 2020

• Det är Migrationsverket som på regeringens uppdrag föreslår antalet 
nyanlända som ska omfattas av anvisningar (länstal). Förslaget för 2020 
har beslutats av regeringen. 

➢ 7 100 personer varav 5000 kvotflyktingar

• Förslaget har samråtts med Arbetsförmedlingen och länsstyrelserna. 
Synpunkter har även inhämtats från SKL

• Framtagandet av länstalet är årligt återkommande utvecklingsarbete i 
samverkan med länsstyrelserna, Arbetsförmedlingen och SKL.



Framtagande av länstalet – en prognos
• Länstalet utgör fördelningen av det totala antalet individer som ska anvisas under ett 

kalenderår (från anläggningsboende respektive vidarebosatta) – fördelningen styrs av en 
statistisk fördelningsmodell 

• Förslaget siktar mot nästkommande år och utgår från den så kallade juliprognosen, 
innevarande år

• Länstalet är just en prognos, med ett stort antal antaganden 

• Antaganden utgår bl.a. från antalet asylsökande, varifrån de asylsökande kommer, 
beslutskapacitet, fördelning mellan ABO och EBO

• Risk att länstalet blir för litet eller för stort – konsekvenser och åtgärder



Läns- och kommuntal – ett rullande utvecklingsarbete 
• Dagen efter regeringens beslut om länstal för 2020 påbörjas utvecklingsarbetet för 2021 års 

länstal. Första mötet äger rum innan årsskiftet. 

• Ett första seminarielikande samråd där vi träffas och kreativt men strukturerat reflekterar över 
perspektiv och idéer som skulle kunna vara intressant att titta på och eventuellt utveckla i 
förhållande till fördelningsmodellen. 

• Utveckling – men med förnuft; Hållbarhet, utveckling, förändringar och kontinuitet
•
• Beslut om utvecklingsområden för vidare analys: Statistisk analystrust testar utfall 

• Strategisk analys i samrådsgruppen utifrån presentation av statistiker/analytiker

• Utvecklingsarbetet förankras hos samtliga parter som finns med i processen



Förändringar i beräkningsunderlaget
Regeringsuppdrag 

• Särskild hänsyn till kommuner som över längre tid haft ett högt mottagande 

av övrigt nyanländande och EKB

• Se över kriterier på kommunernas arbetsmarknadsförutsättningar så att 

nyanländas möjlighet till en mer varaktig etablering på arbetsmarknaden 

återspeglas

• Övriga mottagande (EBO) fortsatt stort genomslag  

• Analysera och vid behov justera viktningen vid beräkningarna



Förändringar i beräkningsunderlaget inför 2020

- Genomgående ska alla variabler sättas i relation till befolkningsstorlek
- Befolkning viktas 0 %, arbetsmarknad 80 % och asylmottagande 20%. 

Befolkningen ingen egen variabel då, asylmottagandet, själv-
bosättningen och samtliga delvariabler inom arbetsmarknadsvariabeln 
viktas mot befolkningen

- Behovsanalys över arbetskraftsbehov utifrån förväntad negativ 
befolkningstillväxt fram till 2030 ur åldrarna 18-64 år i kombination med 
låg arbetslöshet (lägre än riksgenomsnittet). 

- Andelen sätts i relation till uppskattad självbosättning 75%



Kommunmottagna enligt ersättningsförordningen 
tom okt 2019  (2 mån eftersläpning)

Kommun Kvinnor Män Totalt
AVESTA 42 39 81
BORLÄNGE 70 61 131
FALUN 51 70 121
GAGNEF 5 21 26
HEDEMORA 18 23 41
LEKSAND 8 17 25
LUDVIKA 67 43 110
MALUNG-SÄLEN 20 16 36
MORA 27 33 60
ORSA 4 12 16
RÄTTVIK 8 12 20
SMEDJEBACKEN 10 16 26
SÄTER 8 10 18
VANSBRO 14 16 30
ÄLVDALEN 3 7 10
Totalt 355 396 751



Ensamkommande barn (EKB)

• 2018 sökte 944 EKB asyl i Sverige 
• 249 (26%) flickor 
• 695 (74%) pojkar

• Under 2019 (tom 30 sep) har 668 EKB 
sökt asyl i Sverige 

• 191 (29%) flickor 
• 477 (71%) pojkar

• Prognosen för 2019 är 1000 EKB som 
söker asyl
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Ursprungsländer

• Majoriteten från Syrien, Marocko, 
Somalia och Afghanistan

• Flickor från Somalia och 
Afghanistan har ökat

• Orsaker till flykt: Väpnad konflikt, 
rekrytering till milis, tvångsgifte, 
könsstympning och sexuellt våld, 
barnäktenskap, avsaknad av 
utbildning/framtidsutsikter
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Fler yngre EKB
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Ensamkommande vidarebosatta barn
• 116 ensamkommande barn kom till landet genom Sveriges 

vidarebosättningsprogram under 2018. 
• Även under 2019 kommer ett större antal ensamkommande barn att 

vidarebosättas
• PUT vid ankomst, anvisas till kommun inom ramen för kommuntalet och inte 

andelstalet
• Kommun underrättas om status EKB av Bosättningsenheten
• Ensamresande barn eller barn i konstellation
• Kommuner som vill ta emot EKB-kvot kan anmäla sitt intresse, men alla 

kommuner kan få anvisning av EKB och bör stå redo 
• Kommunens ansvar träder in redan på Arlanda



Anvisningar EKB Dalarnas län 2019
tom 9 okt



Variabler som påverkar anknytningsanvisningar

• Kön - flickor har oftare anknytningar än pojkar

• Ålder - yngre barn har oftare anknytningar än äldre

• Nationalitet - vissa nationaliteter åberopar anknytningspersoner oftare än 
ändra. 



Ny anvisningsstandard
• Migrationsverket har fattat beslut om ny standard, implementerades 1 juli 

2019

• Standarden remitterats internt samt till SKL, Länsstyrelserna och 
Socialstyrelsen

• Varför ny standard?
– Anknytningsanvisningar fördelas ojämnt bland kommunerna
– Uppfattning att många anknytningar är väldigt svaga
– Ny formulering i Migrationsverkets regleringsbrev; myndigheten ska säkerställa att 

anknytningen ska vara en del av omhändertagandet



Ny anvisningsstandard forts.
• Den nya standarden 

– klargör vilken typ av anvisning som blir aktuell vid varje tillfälle
– beskriver tydligare undantagssituationerna (dvs när anknytningsanvisning ändå ska 

ske)
– ge tydligare ansvarsfördelning mellan kommun och Migrationsverket

• Ny standard medför att
– andelen anknytningsanvisningar minskar
– en jämnare fördelning mellan landets kommuner uppstår
– chansen ökar att fall där barn är extra utsatta upptäcks/avvärjs i ett tidigt skede (tex 

misstänkt människohandel eller andra osunda/olämpliga omständigheter)
– ett ökat synliggörande av flickor



Anknytningsanvisningarnas fördelning (jan-sep 2018)
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Anvisningar sedan 1 juli 2019, den nya 
standarden
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Anvisningar sedan 1 juli, den nya standarden

• 256 (tom 30 sep) anvisningar 
har genomförts varav 

• 111 (44%) på måluppfyllelse
• 144 (56%) på anknytning 
• 1 på egen begäran

• Oväntat resultat, kan bero på 
annan sammansättning barn i 
jämförelse med 2018   
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Justerad anvisningsmodell för ensamkommande barn

• På uppdrag av regeringen har Migrationsverket i samråd med SKL och 
länsstyrelserna justerat anvisningsmodellen för ensamkommande barn i 
syfte att förbättra möjligheterna för regional samverkan.

Kort sammanfattat handlar det om: 

• En påbyggnad av den befintliga anvisningsmodellen
• En omfördelning med möjlighet att komma ned till noll andelar
• Att ingen anvisningsskuld eller anvisningsöverskott ska finnas
• Avser endast anvisningar som görs i enlighet med måluppfyllelsen, dvs inte 

anknytningsanvisning eller EKB som anvisas inom ramen för kommuntal (tex kvot-
EKB)



Justerade modellens möjligheter

Den justerade modellen ger fler möjligheter till omfördelning mellan 
kommuner:

• Kommuner kan omfördela delar av, eller hela, sin andel till en annan 
kommun inom länet

• Flera kommuner inom länet kan omfördela, även till samma mottagande 
kommun

I teorin kan alltså: 
• En kommun ta emot alla andra kommuners andelar (inom länet).



Justerade modellens villkor

Några villkor behöver uppfyllas för att omfördelning ska kunna ske:

• Mottagande kommun måste namnges
• Omfördelande kommunen kan bara ha en mottagare
• Omfördelning kan bara ske en gång om året 
• Omfördelningen gäller nästkommande kalenderår
• Om en kommun tagit emot sin andel – kan de inte ge bort



Omfördelning påverkar bara berörda kommuner

• Totala antalet anvisningar till ett enskilt län blir lika stort oavsett 
omfördelning eller ej

• Omfördelning inom ett län påverkar inte antalet anvisningar i annat län
• En kommun som inte är del av en omfördelning i sitt län, får heller ingen 

påverkan i antalet anvisningar

Slutsats: konsekvenserna av en genomförd omfördelning – avseende antal 
anvisningar - stannar inom länet och mellan de kommuner som är del i 
omfördelningen



Utfall vid omfördelning
• Anknytningsanvisningar omfördelas inte och kan därför ske även till kommun som omfördelat sin 

andel. Måluppfyllelsen räknas då som vanligt upp för anvisad kommun
• Mottagarkommun får anvisningar både av egen kraft och utifrån den mottagna extra andelen
• Måluppfyllelsen både för givande och mottagande kommun styr utfallet av antal anvisningar
• Mottagare av annan kommuns andel ger extra anvisningar enbart om givande kommun skulle ha 

fått anvisning om andelen behållits
• Mottagare av andel från kommun med hög måluppfyllelse kan alltså inte räkna med extra 

anvisningar under ”överskådlig tid”

• Mottagare: efter omfördelningsåret har kommunen den måluppfyllelse den nått utifrån 
anvisningar den fått av egen kraft

• Givare: efter omfördelningsåret har kommunen den måluppfyllelse den skulle haft om den själv 
tagit emot anvisningarna som omfördelades



Justerade modellens påverkan på ersättningar

Givarkommunen
• Fasta ersättningen (500.000 kr) påverkas inte
• Om andel sätts till 0 = ingen rörlig schablonersättning (9 450 kr per barn 

och år) 

Mottagarkommunen per omfördelat barn
• Dygnsschablon (1 350 kr per barn och dygn) 
• Schablonersättning (52 000 kr per barn)
• Rörlig ersättning (9 450 kr per barn och år) för det antal barn kommunen 

beräknas ta emot under året utifrån tilldelade andelar



Omfördelningskommuner 2019
Kommun Län Omfördelad andel ‰ Kvarvarande andel ‰ Mottagande 

kommun
Uppvidinge Kronoberg 1,00 0,00 Växjö

Hjo V:a Götaland 1,00 0,00 Skövde
Forshaga Värmland 1,00 0,00 Kristinehamn

Årjäng Värmland 1,00 0,00 Grums
Nordmaling Västerbotten 1,00 0,00 Skellefteå

Bjurholm Västerbotten 1,00 0,00 Skellefteå
Vindeln Västerbotten 1,00 0,00 Skellefteå
Robertsfors Västerbotten 1,00 0,00 Skellefteå

Storuman Västerbotten 1,00 0,00 Skellefteå
Dorotea Västerbotten 1,00 0,00 Umeå
Vilhelmina Västerbotten 1,00 0,00 Umeå
Åsele Västerbotten 1,00 0,00 Skellefteå
Lycksele Västerbotten 1,06 0,00 Skellefteå
Arjeplog Norrbotten 1,00 0,00 Piteå
Jokkmokk Norrbotten 1,00 0,00 Luleå
Kalix Norrbotten 1,28 0,00 Luleå
Övertorneå Norrbotten 1,00 0,00 Luleå
Pajala Norrbotten 1,00 0,00 Överkalix



Andelarna bygger på följande variabler

• Folkmängd: 70%

• Mottagande av nyanlända med uppehållstillstånd: 10%

• Mottagande av ensamkommande barn: 10%

• Antal asyldygn: 10%
- Antal asyldygn för ensamkommande barn i ankomstkommun räknas två 

gånger.



Tidslinje länstal och andelstal



Ansökningar ”nya gymnasielagen” 2019-09-30

• 11 808 inkomna ansökningar
➢ 92% från Afghanistan, 2% från Somalia
➢ 99% män

• Avgjorda 10 719, varav 6 482 av Migrationsverket
• Beviljade 7 474
• Avslag 3 110
• Återstår 1 089
➢ Varav 138 på Migrationsverket 
➢ 13 i Dalarna



Förlängning av uppehållstillstånd  

• Omkring 35 000 personer förväntas ansöka om förläningar under 2019, ink 
gymnasieungdomarna. 

• Ca 4000 förlängningsärenden förväntas inkomma gällande gymnasielagen under 2019
• Ca 3000 inkomna gymnasierärenden hittills (tom 14 okt), varav ca 300 är avgjorda. Mycket 

hög beviljandegrad på dessa. 

• Endast personer som behöver komplettera sin ansökan kallas in på samtal. Komplettering 
kan även efterfrågas skriftligt. 

• Enkel delgivning



Ansökta och avgjorda ärenden enligt gymnasielagen
Dalarnas län län

2019-10-09

Boendekommun Inkomna Avgjorda varav bifall
AVESTA 38 35 24
BORLÄNGE 49 49 44
FALUN 74 71 61
GAGNEF 14 13 12
HEDEMORA 18 17 11
LEKSAND 19 19 15
LUDVIKA 32 30 19
MALUNG-SÄLEN 17 16 11
MORA 39 38 28
ORSA 13 13 8
RÄTTVIK 11 11 7
SÄTER 13 12 11
SMEDJEBACKEN 25 25 19
VANSBRO 18 18 13
ÄLVDALEN 8 8 5
Total 388 375 288



Familjeåterförening för flyktingar eller alternativt 
skyddsbehövande 

• Genom förlängningen av den tillfälliga lagen får alternativt skyddsbehövande samma rätt 
till familjeåterförening som flyktingar. Detta gäller även de som tidigare beviljats 
uppehållstillstånd som alternativt skyddsbehövande men som inte haft möjlighet till 
familjeåterförening. ( Nytt )

• Under år 2019-2021 uppskattar Migrationsverket att omkring 8 000 anhöriga till alternativt 
skyddsbehövande kan komma till Sverige efter att ha fått uppehållstillstånd beviljat. Var 
och en behöver ansöka om uppehållstillstånd genom Migrationsverket och alla får en 
individuell prövning



Vid en ansökan om familjeåterförening till Migrationsverket

1) Anknytningspersonen måste ha ett giltigt uppehållstillstånd
Om det finns en aktuell ansökan om förlängning från 
anknytningspersonen så måste Migrationsverket först besluta i det 
ärendet 

2) Migrationsverket prövar familjens ansökan om uppehållstillstånd
Om anknytningspersonen har ett tidsbegränsad uppehållstillstånd:

• Är det troligt att anknytningspersonen får permanent 
uppehållstillstånd? 

En flykting eller alternativt skyddsbehövande har fått en statusförklaring 
som visar att hen har bedömts vara i behov av skydd. 

Som utgångspunkt innebär det att hen har goda möjligheter att få ett 
permanent uppehållstillstånd. 

Om det däremot framkommer uppgifter som talar för att hen inte 
kommer att ha kvar sin skyddsstatus är det inte troligt att han/hon skulle 
få permanent uppehållstillstånd. 

Försörjningskravet

Huvudregel Anknytningspersonen måste kunna försörja sig själv och 
sina familjemedlemmar, och även ha en bostad av tillräcklig storlek och 
standard för er att bo i 

Undantag

• anknytningspersonen är under 18 år

• anknytningspersonen är flykting eller alternativt skyddsbehövande 
och familjemedlemmarna ansöker inom tre månader efter att hen har 
fått uppehållstillstånd eller skyddsstatus, eller

• när anknytningspersonen beviljades tidsbegränsat uppehållstillstånd 
som alternativt skyddsbehövande före den 19 juli 2019 måste 
familjemedlemmarna ansöka om uppehållstillstånd före 19 oktober 
2019. 

• anknytningspersonen ansöker om att förlänga sitt uppehållstillstånd

(Undantaget från kravet på försörjning och bostad gäller endast om det inte 
finns möjlighet att återförenas i ett land utanför EU som familjen har en särskild 
anknytning till. Familjen ska ha bott tillsammans utomlands under en längre tid 
och anses ha en väl etablerad relation.)



Rättsligt ställningstagande angående prövningen av 
skyddsbehov för personer från Syrien 

• Säkerhetssituationen i Syrien fortsätter att vara allvarlig, men 
konfliktnivån i några av landets provinser har sjunkit. Därmed 
bedöms inte längre situationen i hela landet vara sådan att alla 
riskerar att drabbas av urskillningslöst våld.

• I sex provinser kvarstår den konfliktnivå som innebär att alla och 
envar som vistas där riskerar att drabbas av urskillningslöst våld. 
Ingen som har hemvist där kommer att utvisas dit.

• I en provins bedöms andra svåra motsättningar föreligga

• Migrationsverket ska alltid först pröva om den sökande är flykting 
i enlighet med utlänningslagen. Vid en sådan bedömning ska det 
beaktas om personen tillhör en särskilt utsatt grupp i Syrien. 



Asylsökande från Syrien 

• Sedan konfliktens början, 2011, har över 115 000 syrier beviljats asyl i Sverige.

• För närvarande väntar runt 1 300 syrier på asylbeslut från Migrationsverket.

• 26 500 syrier kommer under de närmsta tre åren behöva ansöka om att förlänga sina 
tillfälliga uppehållstillstånd hos Migrationsverket.

• Dessa påverkas inte av det nya rättsliga ställningstagandet, utan det gör enbart nya 
asylsökande. De behöver inte ange nya asylskäl när de ansöker om förlängt 
uppehållstillstånd, om skälen är desamma som tidigare



Tack för att ni lyssnade!

Shima Bagheri

Shima.bagheri.niko@migrationsverket.se

010 - 485 3027

mailto:Shima.bagheri.niko@migrationsverket.se
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Ökad kvot att ta emot anvisade flyktingar 

Socialnämndens beslut 
1. Socialnämnden vill uppmärksamma kommunstyrelsen på de kostnader avseende ekono-

miskt bistånd som kan medfölja ett beslut att ta emot fler flyktingar än vad som avise-
rats för 2020. 

2. Paragrafen förklaras för omedelbart justerad. 
______ 
 
 
Ärendebeskrivning 
Förfrågan om socialförvaltningens perspektiv på att ta emot fler nyanlända 2020 än vad som avi-
serats från Migrationsverket har kommit till verksamhetschefen för individ- och familjeomsor-
gen (IFO). 

Socialförvaltningen kan se att socialnämndens budget skulle belastas i form av höjda kostnader 
för försörjningsstöd.  
 
Redovisning försörjningsstöd 10 månader eller längre 
Verksamhetschef för IFO redogör för kartläggning av försörjningsstödsärenden som varit aktu-
ella 10 månader eller längre.  

Kartläggningen visar att antal hushåll med försörjningsstöd över 6 månader eller längre har ökat. 
Andelen hushåll med långvarigt försörjningsstöd är ca 60 procent av totala antalet hushåll med 
försörjningsstöd.  

En grupp som det råder en oroväckande utveckling runt är nyanlända. Gruppen utgör ca 50 
procent av ärenden med försörjningsstöd 10 månader eller längre. De flesta individerna i denna 
grupp har behov av tolk i möten med IFO och har ofta ingen dokumenterad arbetslivserfaren-
het. 
 
 
Underlag till beslut Delges 
Redovisning försörjningsstödsärenden Kommunstyrelsen 
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Kartläggning 2019
försörjningsstöd, IFO

Resultat av kartläggning av försörjningsstödsärenden –
nyanlända - som varit aktuella 10 mån eller längre för 
ekonomiskt bistånd

Emma Sandgren 1:e soc sekr Vuxengruppen IFO, Ann-Marie Molin 
verksamhetschef IFO
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Prognos 

• Kostnader för 7 personer (med hushåll) inskrivna SFI 
maj 2019, aktuella 10 mån eller längre, är ca 4 mkr 
perioden 2019-2024,

• Ytterligare 8 personer (med hushåll) inskrivna sept
2019, aktuella kortare än 10 mån, kostnad ca 2,6 mkr 
för perioden 2019-2024,

• Kostnaden för hela målgruppen (inskrivna SFI) är ca 
110 tkr/mån 2019.



Sammanfattning

• 17 vuxna med familjer tillhör gruppen långvarigt 
beroende av fsg-stöd,

• 11 av dem har behov av tolk efter genomförd 
etablering (2 år),

• Gruppen saknar arbetsmarknadsinsatser efter SFI,
• Minst 31 barn har föräldrar med behov av tolk,
• Om 15 personer (med familjer), inskrivna på SFI, inte 

blir självförsörjande ökar kostnaden för ek bistånd 
med 6,6 mkr under perioden 2019-2024.

• Tolkkostnader: 2018 - 80 tkr, sept 2019 – 54 tkr
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Ks §  Dnr KS2019/0442 
 
Utse lotterihandläggare 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta utse Per Eriks-
son till lotterihandläggare och Emilie Andersson som ersättare för den ordinarie lot-
terihandläggaren. 
 
__________ 
 
Ärendebeskrivning 
För kommunstyrelsens handläggning av lotterifrågor var Torbjörn Orr ordinarie lot-
terihandläggare. En ersättare för honom som ordinarie handläggare av lotteritillstånd 
samt en ersättare behöver utses. 
 

  



  Tjänsteskrivelse 

 

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

 

Datum Diarienummer 
2019-10-09 KS2019/0442 

 
Utse lotterihandläggare 
 
Förslag till beslut 
Fritidsenheten föreslår kommunstyrelsen att utse Per Eriksson till lotterihandläggare och Emilie 
Andersson som ersättare för den ordinarie lotterihandläggaren. 
 
Ärendebeskrivning 
För kommunstyrelsens handläggning av lotterifrågor var Torbjörn Orr ordinarie lotterihandläggare. 
En ersättare för honom som ordinarie handläggare av lotteritillstånd samt en ersättare behöver utses. 
 
 
 
 
 
 
Emilie Andersson  Malin Lilja Altörn 
Fritidssamordnare  Fritidschef 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Ks §  Dnr KS2019/0436 
 
Ansökan om medlemskap i GYSAM – Malung-Sälen och Vansbro 
kommuner 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäk-
tige besluta 

1. Erbjuda Malung-Sälen och Vansbro kommuner medlemskap i GYSAM fr o 
m 2020-01-01 enligt bifogat tilläggsavtal 

2. Godkänner medlemskapet under förutsättning att övriga samverkansparter 
tar liktydiga beslut. 

 
__________ 
 
Ärendebeskrivning: 
Malung-Sälen och Vansbro ansöker om medlemskap i GYSAM fr o m 2020- 01-01. I 
enlighet med GYSAMS samverkansavtal ska medlemskommunerna besluta om nya 
medlemmar. Malung-Sälen och Vansbro kommuner erbjuds därefter ett avtal likty-
digt med gällande GYSAM-avtal. 
 
Idag ingår Borlänge, Falun, Gagnef, Säter, Hedemora, Rättvik, Leksand , VBU, (Lud-
vika och Smedjebacken) och VDUF i samarbetet som regleras i ett samverkansavtal 
från 2017-01-01. 
 
VDUF-Västerdalarnas utbildningsförbund avvecklas per 2019-12-31 och kommu-
nerna Malung-Sälen och Vansbro kommuner kommer därefter bedriva gymnasieut-
bildning i egen regi. 
 
Bakgrund 
Med anledning av ett radikalt minskande elevunderlag i gymnasieskolan  uppdrog 
MittDalaberedningen den 31 januari 2007 till kommuncheferna att utifrån utred-
ningen om gymnasiesamverkan i MittDalarna utarbeta ett konkret förslag till utform-
ning av gymnasiesamverkan. MittDalarna etablerade samverkansformen med benäm-
ningen Gysam som reglerades i avtal och tillfördes organisatoriskt Falun Borlänge-
regionen AB. 2016 fick Gysam i uppdrag av styrelsen att omförhandla avtalet för en 
anpassning till dagens verklighet, ett nytt avtal formades och gäller från 2017-01-01. 
 

  



 

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 
2019-10-15 Dnr KS2019/0436 

 

Ansökan om medlemskap i GYSAM – Malung-Sälen och Vansbro 
kommuner 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta godkänna Malung-Sälen och Vansbro kommuner 
som nya medlemmar i GYSAM fr o m 2020-01-01. 
 
Ärendebeskrivning: 
Malung-Sälen och Vansbro ansöker om medlemskap i GYSAM fr o m 2020-
01-01. I enlighet med GYSAMS samverkansavtal ska medlemskommunerna 
besluta om nya medlemmar. Malung-Sälen och Vansbro kommuner erbjuds 
därefter ett avtal liktydigt med gällande GYSAM-avtal. 
 
Idag ingår Borlänge, Falun, Gagnef, Säter, Hedemora, Rättvik, Leksand , VBU, 
(Ludvika och Smedjebacken) och VDUF i samarbetet som regleras i ett 
samverkansavtal från 2017-01-01. 
VDUF-Västerdalarnas utbildningsförbund avvecklas per 2019-12-31 och 
kommunerna Malung-Sälen och Vansbro kommuner kommer därefter bedriva 
gymnasieutbildning i egen regi. 
 
Bakgrund 
Med anledning av ett radikalt minskande elevunderlag i gymnasieskolan 
uppdrog MittDalaberedningen den 31 januari 2007 till kommuncheferna att 
utifrån utredningen om gymnasiesamverkan i MittDlarna utarbeta ett konkret 
förslag till utformning av gymnasiesamverkan. MittDalarna etablerade 
samverkansformen med benämningen Gysam som reglerades i avtal och 
tillfördes organisatoriskt Falun Borlänge-regionen AB. 2016 fick Gysam i 
uppdrag av styrelsen att omförhandla avtalet för en anpassning till dagens 
verklighet, ett nytt avtal formades och gäller från 2017-01-01. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Margareta Jakobsson  Malin Karhu Birgersson 
Handläggare  Kommundirektör 

 























FALUN 

FALUN BORLÄNGE 
REGIONEN 

Samverkansavtal för gymnasieskolan inom Gysam: 
Tilläggsavtal Malung-Sälen och Vansbro 

2020-01-01 

Falun Borlänge-regionen AB · Forskargatan 3 · 781 70 BORLÄNGE· Sweden 
info@fbregionen.se · Tel +46 243 248040 · www.fbregionen.se 

BORLÄNGE GAGNEF LUDVIKA SMEDJEBACKEN SÄTER 



Bakgrund 
Gysam är ett gymnasiesamarbete mellan Borlänge, Falun, Gagnef, Leksand,  Rättvik, Säter 
och Hedemora kommuner samt VBU och VDUF (nedan benämnda samverkansparter) som 
regleras genom Samverkansavtal för gymnasieskolan inom Gysam från 2017-01-01. 

2019-12-31 upphör samarbetet inom VDUF (VästerDalarnas UtbildningsFörbund) varför 
Malung-Sälen och Vansbro nu ansöker om medlemskap i Gysam. Vansbro fattade beslut om 
att ansöka om medlesskap i Gysam 2019-xx-xx. Malung-Sälen fattade beslut om att ansöka 
om medlemskap i Gysam 2019-xx-xx.  Gysams styrgrupp fattade 2019-10-04 beslut om att 
rekommendera medlemskommunerna att inbjuda ovan nämnda kommuner att delta i 
samarbetet från och med fr.o.m 2020-01-01.  Sedan tidigare har ett samverkansavtal mellan 
de ursprungliga medlemskommunerna tecknats där de ekonomiska förutsättningarna 
klargjorts. 

Detta tillägg till ovan nämnda samverkansavtal reglerar Vansbros och Malung-Sälens 
inträde och deltagande i Gysam. 

§ 1 Grundförutsättning
Detta tillägg till samverkansavtalets giltighet förutsätter godkännande av behörigt organ hos
samtliga samverkansparter genom beslut som vinner laga kraft senast 2019-12-31 och att det
undertecknas av behörig företrädare för respektive part.

§ 2 Avtalets innebörd
Genom detta tillägg till befintligt samverkansavtals erhåller Vansbro och Malung-Sälen
ställning som fullvärdiga samverkansparter/ medlemskommuner i Gysam i enlighet med de
bestämmelser, principer, rättigheter och skyldigheter som åvilar samverkanspart genom
Samverkansavtal för gymnasieskolan inom Gysam vfrån 2017-01-01 och övriga styrdokument
för Gysam.

§ 3 Tid för verkställighet
Samverkansavtalet gäller från 2020-01-01 för Vansbro och Malung-Sälen.

2 (3) 
Signaturer: 



Detta avtal har upprättats i 11 (elva) likalydande exemplar varav vardera part samt Falun 
Borlänge-regionen AB tagit var sitt 

3 (3) 
Signaturer: 

Jan Bohman 
Borlänge kommun

Joakim Storck 
Falu kommun

Fredrik Jarl  
Gagnefs kommun

Ulrika Liljeberg 
Leksands kommun

Mats Nilsson
Säters kommun

Christina Lundgren 
Hedemora kommun

Annette Riesbeck 
Rättviks kommun

Yvonne Persson
Västerbergslagens utbildnings 
förbund

Eva-Lena Palander
Falun Borlänge.-regionen AB



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Protokoll fört vid styrelsemöte nr 7 
 med styrelsen för Falun Borlänge-regionen AB  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

Plats: Telefon 
Tid: torsdagen den 17 oktober 2019, kl. 07.45 – 08.20 
 
 
 
Närvarande 
ledamöter:    
 Jan Bohman  Borlänge kommun, ordförande. Beslutande  
 Joakim Storck Falu kommun, ordinarie  Beslutande 
 Fredrik Jarl  Gagnefs kommun, ordinarie. Beslutande 
 Leif Pettersson Ludvika kommun, ordinarie. Beslutande 
 Mats Nilsson  Säters kommun, ordinarie.  Beslutande 
  
 
    
Föredragande: 
 Eva-Lena Palander Falun Borlänge-regionen AB, VD. 
 Eva Mikkelsen Falun Borlänge-regionen AB, protokollförare.  
    
Förhinder: 
 Fredrik Rönning Smedjebackens kommun, ordinarie.  
  
 
 
 
 
 
  
 § 76. Mötets öppnade 
 Ordförande för mötet Jan Bohman hälsade samtliga välkomna och förklarade 
 styrelsens sammanträde öppnat.  
 
§ 77. Godkännande av dagordning och protokollförare 

Beslutades att godkänna föreliggande dagordning, bilaga 1, samt att 
utse Eva Mikkelsen till protokollförare.  
 

§ 78. Val av justerare att jämte ordförande justera dagens protokoll 
Beslutades att Fredrik Jarl jämte ordföranden justera protokollet. 
 

 



§ 79. Ansökan om medlemskap i Gysam – Malung-Sälen och Vansbro 
Förslag till inbjudan om medlemskap i Gysam (bilaga 2) gicks igenom och 
diskuterades. 
 
Styrelsen uppdrog till VD Eva-Lena Palander och Leif Pettersson att ta fram ett 
nytt dokument utifrån mötets förslag. 
 
Styrelsen beslutade: 
Att skicka Ansökan om medlemskap i Gysam för Malung-Sälen och Vansbro 
samt Tilläggsavtal (bilaga 3) till VBUs direktion för beslut 
Att i samråd med kommunjurist utreda huruvida Malung-Sälens och Vansbro 
kommuns ansökan om medlemskap i Gysam innebär en utökning av 
samverkansområdet eller inte och därmed vilka beslut och dokument som 
behöver tas fram. 
 
 

§ 80. Övriga frågor 
Inga övriga frågor 
 

§ 81. Avslutning 
Ordföranden förklarade styrelsesammanträdet avslutat. 

 

 

 

 

Eva Mikkelsen 
 
 
 
 
Justeras: 
 
 
 
 
Jan Bohman   Fredrik Jarl 
Ordförande 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Ks § Dnr KS2019/ 
 
Revidering av förbundsordning, RDM 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäk-
tige besluta anta den reviderade förbundsordningen för Räddningstjänsten Dala Mitt 
 
Ärendebeskrivning 
Direktionen för Räddningstjänsten Dala Mitt föreslår att ordförandeperioden för-
längs från ett år till två år. Under rubriken ”6 ledamöter och ersättare” så justeras 
andra stycket så att ordförandeskapet roterar med två års intervall. Utöver det stycket 
så har ingen övrig text ändrats. 
 
 
 
 

  



 

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 
2019-11-04 Dnr KS2019/ 

 

Revidering av förbundsordning, RDM 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta anta den reviderade förbundsordningen för 
Räddningstjänsten Dala Mitt 
 
Ärendebeskrivning 
Direktionen för Räddningstjänsten Dala Mitt föreslår att ordförandeperioden 
förlängs från ett år till två år. Under rubriken ”6 ledamöter och ersättare” så 
justeras andra stycket så att ordförandeskapet roterar med två års intervall. 
Utöver det stycket så har ingen övrig text ändrats. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Margareta Jakobsson  Malin Karhu Birgersson 
Handläggare  Kommundirektör 
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         Dnr 2019-001390 

Förbundsordning för Räddningstjänsten Dala Mitt 

 
1 Namn, säte och medlemskommuner 

Kommunalförbundets namn är Räddningstjänsten Dala Mitt, som förkortas 
RDM, med säte i Falu kommun och med medlemskommunerna Borlänge, 
Falun, Gagnef, Ludvika och Säter. 

 

2 Ändamål och verksamhet, uppdraget till RDM  
RDM skall fullfölja de skyldigheter som åvilar de ingående kommunerna enligt 
Lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) och Lag (2010:1011) om 
brandfarliga och explosiva varor (LBE) utom vad avser; 

– samordning av olycksförebyggande verksamhet, 

– att leda arbetet för att åstadkomma skydd mot andra olyckor än bränder 
(LSO kap 3 § 1) och   

– när kommunen är att betrakta som enskild (LSO kap 2). 

Därutöver skall RDM, i skälig omfattning stödja medlemmarna i deras övriga 
arbete för skydd mot oönskade händelser bland annat med utgångspunkt från 
Boverkets byggregler (BBR) och Lag (2006:544) om kommuners och 
landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd 
beredskap, (LEH). Handlingsprogram för det olycksförebyggande arbetet 
upprättas av respektive medlem i samarbete med RDM. 

Handlingsprogram för räddningstjänst som visar hur RDM avser lösa 
räddningstjänstuppdraget upprättas av RDM.  

Avtal mellan medlemmen och RDM kan tecknas om enskild kommun vill ha 
ytterligare tjänster, som anknyter till lagar som behandlar säkerhet och 
trygghet samt till den politiska visionen och uppdraget för aktuell 
mandatperiod, utförda av RDM. Dessa tjänster finansieras utanför 
anslagsramen för uppdraget. 
 
Enskild kommun, två eller flera kommuner i förening eller kommunerna 
samfällt, kan genom avtal lämna uppdrag till förbundet att ansvara för 
utbildning av skolelever, personal samt brukare av kommunal hemsjukvård 
och hemtjänst.  
 
Sanering av vägbana och järnvägsbank efter trafikolycka med syftet att göra 
banan framkomlig för trafik utförs av RDM. 

RDM kan efter överenskommelse utföra uppgifter åt annan än medlem. Att 
utföra sjukvårdsuppgifter i väntan på ambulans (IVPA) är ett exempel på 
sådant uppdrag. Åtagandet regleras genom avtal. 

 

https://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20101011.htm
https://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20101011.htm
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3 Effektivitet och väl grundade beslut 
RDM är grundat för att få en bättre och starkare operativ handlingskraft vid 
insatser samt för att så effektivt som möjligt kunna arbeta 
olycksförebyggande inom medlemskommunerna. RDM skall därför verka för 
att i sin verksamhet tillvarata alla möjligheter att vinna koncernnytta och 
uppnå samordningsfördelar över kommungränserna. 

RDM grundar tydligt sina beslut på den lokala riskbilden och andra 
förhållanden som är av betydelse för att kunna bedöma och prioritera mellan 
olika insatser och dess effekter inom medlemskommunerna. Vid prioritering 
mellan objekt och verksamheter skall i förbundet all ingående personal, såväl 
på politisk som på tjänstemannanivå, vinnlägga sig om att arbeta för flickors, 
pojkars, kvinnors och mäns bästa utan hänsyn till kommungränserna.  

 

4 Ekonomi i balans 
RDM säkerställer, genom överenskommelser som träffas med 
medlemskommunerna, att förbundet har en ekonomi i balans. 
Överenskommelserna reglerar dels uppdraget och dels den ersättning som är 
förenad med uppdraget. Förbundsdirektionen beslutar om de förändringar i 
uppdraget som måste göras med anledning av den ekonomiska situationen. 

RDM har en finanspolicy som är godkänd av förbundets direktion. 

RDM:s pensionsåtaganden tryggas årligen genom att medel avsätts för detta 
ändamål. I vilken form tryggandet görs fastställs av direktionen. 

 

5 RDM:s organisation 
RDM är ett kommunalförbund med förbundsdirektion. Utöver denna finns 
inget förvaltande organ.  

 

6 Ledamöter och ersättare 
Förbundsdirektionen består av tolv ledamöter med lika många ersättare. Tre 
av ledamöterna med ersättare utses av fullmäktige i vardera Borlänge och 
Falu kommuner och två ledamöter med ersättare utses av fullmäktige i 
vardera Gagnefs, Ludvika och Säters kommuner. Direktionsledamot och dess 
ersättare måste också vara kommunfullmäktigeledamot i någon av 
medlemskommunerna. Mandatperioden är den i 3 kap 24 § kommunallagen 
angivna. 

Ordförandeskapet alterneras mellan medlemmarna vart annat år varvid 
ordföranden väljs av medlems fullmäktigeförsamling. Räknat från 2019-01-
01, väljs ordföranden av fullmäktige i Borlänge kommun, under 2021 av 
Säters kommun, under 2023 av Gagnefs kommun, under 2025 av Ludvika 
kommun och under 2027 av Falu kommun och så vidare i samma ordning. 

1: e vice ordförande väljs av medlems fullmäktigeförsamling som 
nästkommande år skall inneha ordförandeposten varvid vice ordförande 
räknat från 2018-01-01 väljs av fullmäktige i Borlänge kommun och så vidare 
i fortsatt samma ordning som ordförandeposten roterar. 

2: e vice ordförande väljs av medlems fullmäktigeförsamlingar och roterar i 
samma ordning som ordförandeposten varvid Säters kommun väljer 2. vice 
ordförande för 2018. 
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3: e vice ordförande väljs av medlems fullmäktigeförsamlingar och roterar i 
samma ordning som ordförandeposten varvid Gagnefs kommun väljer 3. vice 
ordförande för 2018. 

4: e vice ordförande väljs av medlems fullmäktigeförsamlingar och roterar i 
samma ordning som ordförandeposten varvid Ludvika kommun väljer 4. vice 
ordförande för 2018. 

Ordförande och vice ordförandena utgör förbundsdirektionens presidium. 

Valet av samtliga ordföranden under mandatperioden sker samtidigt som 
valet av ledamöter. Vid förfall för ordföranden inträder i dennes ställe 1:e vice 
ordföranden. Vid förfall även för 1:e vice ordföranden inträder i dennes ställe 
2:e vice ordföranden. Vid förfall även för 2:e vice ordföranden inträder i 
dennes ställe 3:e vice ordföranden. Vid förfall även för 3:e vice ordföranden 
inträder i dennes ställe 4:e vice ordföranden. 

Vid förfall av samtliga ledamöter ur direktionens presidium inträder som 
ordförande, den ledamot som har den längsta erfarenheten från fullmäktige i 
den kommun som innehar ordförandeposten och så vidare i fortsatt samma 
ordning som ordförandeposten roterar. 

Vid förfall för annan ledamot inträder i första hand ersättare utsedd av samma 
medlem och därefter ersättare vald av den medlem som under närmast 
följande verksamhetsår utser ordförande enligt andra stycket och så vidare i 
fortsatt samma ordning.  

 

7 Revisorer 
Varje medlem utser en revisor. Revisor väljs av kommunfullmäktige i 
medlemskommunerna på sätt som gäller för kommun enligt  
9 kap 1 § kommunallagen. Revisorerna utser revisionsbiträde. 

 

8 Väckande av ärende och närvarorätt 
Medlemskommun äger genom kommunstyrelsen rätt att väcka ärende i 
förbundsdirektionen. 

Direktionen kan besluta att andra än ledamöter i direktionen har rätt att delta 
i direktionens överläggningar men inte i besluten. 

Kommunstyrelsens ordförande i medlemskommunerna har sådan närvarorätt i 
direktionen som anges i 4 kap 23 § kommunallagen, med rätt att delta i 
överläggningarna men ej i besluten och har rätt att få sin mening antecknad i 
protokollet. 

 

9 Kvalificerad majoritet 
Vid beslut om ingående av avtal med medlem krävs kvalificerad majoritet för 
beslutet i förbundsdirektionen. 

 

10 Kungörelser 
RDM:s kungörelser och andra tillkännagivanden skall genom medlems försorg 
anslås på varje medlems officiella anslagstavla. 
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11 Andelstal 
Fördelningen av förbundets kostnader baseras procentuellt på folkmängd den 
31/12 vid senaste årsskiftet. Medlems andel i RDM:s tillgångar och skulder 
utgörs av medlems andel av erlagd ersättning baserad på folkmängd 
föregående år. 

Om medlems kostnader för att bredriva verksamhet enligt punkt 2, på grund 
av geografi, demografi, infrastruktur eller andra omständigheter i kommunen, 
väsentligen överstiger kostnaden för övriga medlemskommuner, skall den 
överskjutande kostnadsdelen belasta denna medlem. Den överskjutande 
kostnadsdelen inräknas härvid inte i andelstalet. 

På lång sikt skall förbundet vinnlägga sig om att utveckla verksamheten på ett 
sådant sätt att endast befolkningsmängden enligt stycke ett ovan utgör grund 
för medlemmarnas anslag till förbundets verksamhet. 

 

12 Kostnadsfördelning 
RDM:s kostnader under ett verksamhetsår skall täckas av de kommunala 
anslag som förbundet uppbär för verksamhet enligt punkt 2 tillsammans med 
ersättningen för särskilda uppdrag enligt avtal. Om underskott som måste 
täckas uppstår täcker medlemmarna detta i proportion till den ersättning de 
erlagt för verksamheten aktuellt verksamhetsår. 

Underskott i verksamheten som är av sådan omfattning att det ej behöver 
täckas balanseras till nästkommande år, maximalt 1 % av anslagets storlek. 
Överskott som uppkommer under ett verksamhetsår delas ut till 
medlemskommunerna i proportion till erlagda ersättningar avseende aktuellt 
år under förutsättning att inga balanserade underskott finns från tidigare år. 
Överskott lägre än 1 % av anslagets storlek balanseras i ny räkning till 
kommande år. 

När kostnader i samband med räddningstjänst uppgår till mer än 50 000 
kronor bestrider medlem där räddningstjänst genomförts de kostnader som 
överstiger detta belopp. 

 

13 Begränsningar 
RDM äger ej uppta lån eller gå i borgen för annans förbindelse utan med- 
givande av medlemmarna. 

RDM äger ej utan medgivande av medlemskommunerna bilda dotterföretag, 
stiftelse eller ingå i väsentligt annat företagsengagemang. 

 

14 Budget 
Direktionen för RDM fastställer årligen i juni månad ekonomisk plan för de tre 
närmast kommande åren.  

Den kommun som för tillfället innehar ordförandeskapet sammankallar under 
januari månad medlemmarna för gemensam budgetöverläggning inför 
kommande verksamhetsår. 

Medlemmarna enas om den ekonomiska ram som gäller för nästkommande 
budgetår senast i juni månad året före nästkommande budgetår. Årsbudgeten 
upprättas därefter av förbundschefen senast i september månad året före 
budgetperioden och fastställs vid årets sista direktionssammanträde. 
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Årsbudgeten skall upprättas så att det framgår vad som är lagstyrd 
verksamhet enligt punkt 2 respektive vad som är uppdragsverksamhet 
reglerat via avtal, varvid särskilt redovisas volymen kompletterande 
beställningar från respektive medlem. Den dokumentation som upprättas 
innehåller resultatbudget, balansbudget, finansieringsbudget och 
investeringsbudget. 

 

15 Uppsikt och information 
RDM står i sin verksamhet enligt 6 kap 1 § kommunallagen under uppsikt av 
medlemmarnas kommunstyrelser. RDM skall därför tillhandahålla dessa den 
information de anser sig behöva på det sätt var och en av dem begär. 
Eventuella sekretessfrågor behandlas i enlighet med 2 kap i 
Tryckfrihetsförordningen och Sekretesslagen. 

 

16 Underställning 
Förbundet äger ej fatta beslut i verksamheten som är av principiell 
beskaffenhet eller av annan större vikt utan att medlemmarna beretts tillfälle 
att yttra sig. 
 
 

17 Utträde ur räddningstjänstförbundet 
Medlem äger genom skriftlig uppsägning rätt att utträda ur 
räddningstjänstförbundet. Uppsägningstiden är tre år och räknas från den 
tidpunkt övriga medlemmar delgivits skriftlig uppsägning. 

Utträdesdagen sker vid det årsskifte som inträffar närmast efter det tre år 
gått sedan uppsägning skett. 

Vid medlems utträde ur RDM skall denne tillskiftas sin aktuella andel i RDM:s 
behållna förmögenhet enligt i punkt 11 angiven andel vid utträdesdagen. 
Tillgångar och skulder skall då upptas till bokförda värden. De inventarier, 
fordon, fastigheter och övriga tillgångar som faller på andelen tillskiftas av 
RDM den utträdande medlemmen inom tre månader från utträdesdagen. Vid 
tillskiftningen tas hänsyn så att verksamheten i den utträdande kommunen 
fungerar enligt fastställt handlingsprogram. 

Skulle vid utträdesdagen RDM ha negativt eget kapital erlägger utträdande 
medlem inom samma tid som anges i föregående stycke sin andel i 
underskottet. 

När medlem utträtt ur RDM upphör dennes ansvar för RDM:s skulder enligt 8 
kap 23 § kommunallagen om inte annan överenskommelse träffats. 

 
 

18 Förbundsordning vid utträde 
Vid medlems utträde ur RDM antas av resterande medlemskommuner i god 
tid en ny förbundsordning att gälla från utträdesdagen. Har så ej skett träder 
RDM omedelbart i likvidation. 
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19 Likvidation på grund av uppsägning 
Har medlem sagt upp sig till utträde ur RDM äger någon, två, tre eller alla 
fyra av de övriga medlemmarna inom ett år från uppsägningen skriftligen hos 
RDM påfordra att RDM träder i likvidation. Likvidationsförfarandet skall då 
inledas senast ett år efter sådan påfordran om inte samtliga medlemmar enas 
om annat. 

Träder RDM i likvidation på grund av denna bestämmelse äger ej vad som 
sagts i punkt 17 om medlems utträde fortsatt tillämpning. 

 

20 Likvidation och upplösning 
RDM skall träda i likvidation om samtliga medlemmar så beslutar. 

Har sådana ändrade förhållanden inträtt, att det vid en samlad bedömning 
framstår som oskäligt att en medlem i fortsättningen skall vara bunden av sitt 
medlemskap i RDM, träder på begäran av medlemmen RDM omedelbart i 
likvidation. 

Likvidationen verkställs av en utom förbundet stående likvidator. 

När RDM har trätt i likvidation, får kallelse på RDM:s okända borgenärer sökas 
av medlem eller likvidatorn. 

När RDM har trätt i likvidation, förvandlas RDM:s egendom i den mån det 
behövs för likvidationen till pengar, i första hand genom att en 
överenskommelse mellan medlemmarna träffas, i andra hand genom 
försäljning på en intern auktion mellan medlemmarna, i tredje hand genom 
försäljning på offentlig auktion eller på annat lämpligt sätt. RDM:s verksamhet 
får fortsätta, om det behövs för en ändamålsenlig avveckling. 

När likvidatorn fullgjort sitt uppdrag, avger denne slutredovisning för 
medlemmarna genom en förvaltningsberättelse som rör likvidationen i dess 
helhet. Berättelsen innehåller även en redovisning för skiftet av behållna 
tillgångar. Till berättelsen fogas redovisningshandlingar för hela 
likvidationstiden. 

När likvidationsuppdraget är fullgjort, beslutar förbundsdirektionen vilken av 
RDM:s medlemmar som övertar och vårdar de handlingar som hör till RDM:s 
arkiv. 

Förvaltningsberättelsen och redovisningshandlingarna delges var och  
en av medlemmarna. När berättelsen och redovisningshandlingarna delgetts 
samtliga medlemmar, är RDM upplöst. 

En medlem som inte är nöjd med redovisningen eller det skift som förrättats 
av likvidatorn, har rätt att väcka talan om detta mot de övriga medlemmarna 
inom ett år från det slutredovisningen delgavs medlemmen. 

Om det framkommer någon tillgång för RDM efter dess upplösning eller om 
talan väcks mot RDM eller om det på annat sätt uppkommer behov av en 
ytterligare likvidationsåtgärd, fortsätter likvidationen. 

 

21 Tvister 
Tvister angående RDM:s likvidation, upplösning, om medlems utträde och 
övriga tvister mellan medlemmarna handläggs i allmän domstol. 
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22 Ekonomiska förmåner 
Direktionen för RDM beslutar om de ekonomiska förmåner som enligt 4 kap 
12-14 § § kommunallagen utgår till de ledamöter och ersättare i direktionen 
och de revisorer som utsetts av medlemmen. RDM betalar dessa ersättningar 
enligt RDM:s rutiner som sammanfaller med RDM:s lönerutiner i övrigt. 

 

Denna förbundsordning är antagen av kommunfullmäktige i 

 

Borlänge kommun  Falu kommun  

 

 

Åsa Granat  Pernilla Wiberg  
 

 

 

Gagnefs kommun  Säters kommun 

 

 

Tommy Sandberg Karl-Erik Finnäs 

 

 

 

Ludvika kommun  

 

 

Jan Lindström 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Ks §  
 
Rapporter från externa möten 
 
Kommunstyrelsens ordförande rapporterar från externa möten 
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Ks § 
 
Redovisning av delegationsärenden 
 

KS2019/0402-2 Återbesättningsprövning av baspersonal inom hemtjänstens verksamhet 1 x 80 % 
tjänst. 

 
KS2019/0402-3 Återbesättningsprövning av baspersonal inom hemtjänstens verksamhet 2 x 100 % 

tjänst. 
 
KS2019/0373 Verksamhetsbidrag 2020, Dalarnas Folkrörelsearkiv 
 
KS2019/0447 Anställningar enligt delegation 2019-07-01—2019-10-01 
 
KS2019/0452 Begäran om allmän handling gällande ansökningar till tjänsten som kommundirektör. 
 
KS2019/0457 Begäran om allmän handling gällande ansökningar till tjänsten som kommundirektör. 
 
 

 
  



SÄTERS KOMMUN KALLELSE 
 Sammanträdesdatum Blad 

Kommunstyrelsen 2019-11-12 39  
   
 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

Ks § 
 
Delgivningar 
 

KS2019/0153-11 Föranmälan från Arbetsmiljöverket av inspektion på förskolan Trollskogen. 
 
KS2019/0153-12 Inspektionsmeddelande från Arbetsmiljöverket avseende resultat av inspektion 

vid gatuförråd Norrtullsvägen 13. 
 
KS2019/0153-13 Inspektionsmeddelande från Arbetsmiljöverket avseende resultat av inspektion 

vid Förskolan Trollskogen, Aspvägen 2, Säter. 
 
KS2019/0395 Redovisning av verksamheten vid Folkets Hus 2018. 
 
KS2019/0411 SIS-remiss samordningsgrupp för tillgänglighet. 
 
KS2019/0424 Beslut om budget 2020 från gemensamma nämnden för upphandling. 
 
KS2019/0445 Samråd – förslag att ta bort kontantbetalningar på buss. 

 
Protokollsutdrag från: 
• Södra Dalarnas Samordningsförbund,  § 53 2019-09-13, delårsbokslut janu-

ari-augusti 2019 
• Överförmyndare i samverkan, 2019-010-02, § 103, ekonomisk rapport efter 

augusti  
 
Protokoll från sammanträde med: 
• Gemensamma nämnden för upphandling 2019-09-19 
• Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2019-09-24 och 2019-10-29 
• Språktolknämnden i Dalarna, 2019-09-19 
• Styrelsen för Falun- Borlänge regionen, 2019-09-11 
• Gysams styrgrupp, 2019-09-06 och 2019-10-04 
• Hjälpmedelsnämnden, 2019-09-26 
• Södra Dalarnas Samordningsförbund, 2019-09-13 
• Personalutskottet, 2019-09-24 
• Hjälpmedelsnämndens arbetsutskott, 2019-10-24 
• Styrelsemöte Intresseföreningen Dalabanans Intressenter, 2019-09-20 

 
Polisanmälan gällande skadegörelse Förgyllarvägen fotbollsplan 2019-10-04—
2019-10-05 
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Ks § 
 
Övriga ärenden 
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