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Ks § 

Verksamhetsinformation 

Ärendebeskrivning 
Verksamhetsinformation/kommunstyrelsens uppföljningsansvar 

• Barn- och utbildningsnämnden
• Brottsförebyggande rådet
• Kommunstyrelsen
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Ks §  Dnr KS2019/0348 
 
Avtal med Dala Energi Fibernät AB avseende utbyggnad av ortsam-
manbindande fiber 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen teckna avtal mellan Dala 
Energi Fibernät AB och Säters kommun avseende utbyggnad av ortsammanbindande 
fiber. 
 
__________ 
 
Bakgrund och ärendebeskrivning  
Säters kommun deltar i ett samverkansprojekt som heter ”Fiberutbyggnad i Dalarna 
2018-2020”. En del av projektet är att ansöka om medel från EU via Tillväxtverket 
om investeringsbidrag till fiber till områden/byar dit marknaden inte kommer att 
bygga och som uppfyller vissa villkor.  
 
Kommunen har genom sin bredbandskoordinator kartlagt och listat vilka byar/områ-
den som är aktuella och beräknat kostnaden för att dra fiber fram till dessa områden. 
Medfinansiering med 50 % av dessa kostnader finansieras av Tillväxtverket och reste-
rande 50 % har kommunen fattat beslut om att bidra med genom att överföra dessa 
medel till bolaget. Vidare har beslut fattats av båda parterna om att bolaget ersätter 
kommunen som formell samverkanspart i samverkansprojektet ”Fiberutbyggnad i 
Dalarna 2018-2020” och därmed står som ansökande part i medfinansintygen i an-
sökningarna till Tillväxtverket avseende dessa sk ERUF-medel. 
 
Syfte med bredbandsutbyggnaden och samverkan 
Syftet med projektet är ett steg i att möjliggöra bredband till alla och att samverkan 
mellan parterna avser att fortsätta när nätet är på plats för att nyttiggöra investeringen 
genom att erbjuda relevanta digitala tjänster till olika målgrupper inom aktuella områ-
den. 
 
Bolagets åtaganden 

• Att bolaget förbinder sig att inom projektets tid bygga de fibernät enligt 
sökomgången för vilka investeringsbidrag beviljats. 

• Att på lämpligt sätt ge kommunen möjlighet att avgöra såväl tids- som ord-
ningsprioriteringar av de olika enskilda projekten. (Se bilagor) 

• Att bolaget upplåter den fiber och kanalisation som byggs med investerings-
bidragen till andra aktörer till marknadsmässig prissättning. Samråd i dessa 
frågor ska ske med kommunen. 

• Att fibernäten byggs enligt Tillväxtverkets villkor. 
• Att samplanering med förekommande fiberföreningar och andra infrastruk-

turföretag skall ske.  
• Att på lämpligt sätt ha en kontinuerlig dialog med och avrapportering till 

kommunens bredbandskoordinator.  
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Ks §    forts 
 
Kommunens åtaganden 

• Att kommunen ersätter bolaget för den ekonomiska medfinansiering som bo-
laget tagit på sig såsom formell samverkanspart i projektet ”Fiberutbyggnad i 
Dalarna 2018-2020”. Ersättningen betalas ut löpande per kvartal mot uppar-
betade och redovisade kostnader. 

• Att kommunen även finansierar den del av kostnaderna för sådan del av pro-
jektet som överstiger den av Tillväxtverket beslutade budgeten. 

• Överstigande kostnader som beror på försumlighet från bolagets sida ersätts 
inte av kommunen. 

• Eventuella förluster/underskott beslutas och utbetalas av kommunen först 
efter det att nätet är driftsatt och att underlag är redovisat till kommunen 

 
 

  



 
Tjänsteutlåtande 

 

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

Datum Diarienummer 
2019-08-19 Dnr KS2019/0348 
 
Avtal med Dala Energi Fibernät AB avseende utbyggnad av 
ortsammanbindande fiber 
 
Förslag till beslut  
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen teckna avtal mellan Dala Energi 
Fibernät AB och Säters kommun avseende utbyggnad av ortsammanbindande fiber. 
 
Bakgrund och ärendebeskrivning  
Säters kommun deltar i ett samverkansprojekt som heter ”Fiberutbyggnad i Dalarna 2018-2020”. 
En del av projektet är att ansöka om medel från EU via Tillväxtverket om investeringsbidrag till 
fiber till områden/byar dit marknaden inte kommer att bygga och som uppfyller vissa villkor.  
 
Kommunen har genom sin bredbandskoordinator kartlagt och listat vilka byar/områden som är 
aktuella och beräknat kostnaden för att dra fiber fram till dessa områden. Medfinansiering med 
50 % av dessa kostnader finansieras av Tillväxtverket och resterande 50 % har kommunen fattat 
beslut om att bidra med genom att överföra dessa medel till bolaget. Vidare har beslut fattats av 
båda parterna om att bolaget ersätter kommunen som formell samverkanspart i 
samverkansprojektet ”Fiberutbyggnad i Dalarna 2018-2020” och därmed står som ansökande 
part i medfinansintygen i ansökningarna till Tillväxtverket avseende dessa sk ERUF-medel. 
 
Syfte med bredbandsutbyggnaden och samverkan 
Syftet med projektet är ett steg i att möjliggöra bredband till alla och att samverkan mellan 
parterna avser att fortsätta när nätet är på plats för att nyttiggöra investeringen genom att erbjuda 
relevanta digitala tjänster till olika målgrupper inom aktuella områden. 
 
Bolagets åtaganden 

• Att bolaget förbinder sig att inom projektets tid bygga de fibernät enligt sökomgången för 
vilka investeringsbidrag beviljats. 

• Att på lämpligt sätt ge kommunen möjlighet att avgöra såväl tids- som 
ordningsprioriteringar av de olika enskilda projekten. (Se bilagor) 

• Att bolaget upplåter den fiber och kanalisation som byggs med investeringsbidragen till 
andra aktörer till marknadsmässig prissättning. Samråd i dessa frågor ska ske med 
kommunen. 

• Att fibernäten byggs enligt Tillväxtverkets villkor. 
• Att samplanering med förekommande fiberföreningar och andra infrastrukturföretag skall 

ske.  
• Att på lämpligt sätt ha en kontinuerlig dialog med och avrapportering till kommunens 

bredbandskoordinator. 
 
 
 
 



 
Tjänsteutlåtande 

 

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

Kommunens åtaganden 
• Att kommunen ersätter bolaget för den ekonomiska medfinansiering som bolaget tagit på 

sig såsom formell samverkanspart i projektet ”Fiberutbyggnad i Dalarna 2018-2020”. 
Ersättningen betalas ut löpande per kvartal mot upparbetade och redovisade kostnader. 

• Att kommunen även finansierar den del av kostnaderna för sådan del av projektet som 
överstiger den av Tillväxtverket beslutade budgeten. 

• Överstigande kostnader som beror på försumlighet från bolagets sida ersätts inte av 
kommunen. 

• Eventuella förluster/underskott beslutas och utbetalas av kommunen först efter det att 
nätet är driftsatt och att underlag är redovisat till kommunen 

 
 
Malin Karhu-Birgersson 
Kommundirektör 



 

Avtal 
 

Mellan Dala Energi Fibernät AB (556589-3046) och Säters kommun (212000-2247), nedan kallad 

Bolaget respektive Kommunen, har följande avtal slutits avseende utbyggnad av ortsammanbindande 

fiber. Bolaget och Kommunen kallas nedan gemensamt för ”Parterna” och var för sig för ”Part”. 

 

Bakgrund 

Säters kommun deltar i ett samverkansprojekt som heter ”Fiberutbyggnad i Dalarna 2018-2020” samt 

”Fiberutbyggnad i Dalarna 2019-2021” (se bilaga 5a och 5b). En del av projektet är att ansöka om medel 

från EU via Tillväxtverket om investeringsbidrag till fiber till områden/byar dit marknaden inte kommer 

att bygga och som uppfyller vissa villkor.  

Kommunen har genom sin bredbandskoordinator kartlagt och listat vilka byar/områden som är 

aktuella (se bilaga 1 och 2). Kommunen har även beräknat kostnaden för att dra fiber fram till dessa 

områden (se bilaga 3 och 4). Medfinansiering med 50 % av dessa kostnader finansieras av 

Tillväxtverket och resterande 50 % har kommunen fattat beslut om att bidra projektet genom att 

ersätta bolaget med dessa medel. Vidare har beslut fattats av båda parterna om att bolaget ersätter 

kommunen som formell samverkanspart i samverkansprojekten (se bilaga 6a och 6b) och därmed står 

som ansökande part i medfinansintygen i ansökningarna till Tillväxtverket avseende dessa sk ERUF-

medel. Bolaget tar i och med detta även över alla skyldigheter som kommunen hade 

samverkansavtalet.  Dessa handlingar finns i sin helhet och i original samlade hos Region Dalarna (fd 

Landstinget). 

Syfte med bredbandsutbyggnaden och samverkan 

Syftet med projektet är ett steg i att möjliggöra bredband till alla och att samverkan mellan parterna 

avser att fortsätta när nätet är på plats för att nyttiggöra investeringen genom att erbjuda relevanta 

digitala tjänster till olika målgrupper inom aktuella områden. 

Bolagets åtaganden 

• Att bolaget förbinder sig att inom projektets tid bygga de fibernät enligt sökomgången för 
vilka investeringsbidrag beviljats. 

• Att på lämpligt sätt ge kommunen möjlighet att avgöra såväl tids- som ordningsprioriteringar 
av de olika enskilda projekten. 

• Att bolaget upplåter den fiber och kanalisation som byggs med investeringsbidragen till andra 
aktörer till marknadsmässig prissättning. Samråd i dessa frågor ska ske med kommunen.  

• Att fibernäten byggs enligt Tillväxtverkets villkor 

• Att samplanering med förekommande fiberföreningar och andra infrastrukturföretag skall ske.  

• Att på lämpligt sätt ha en kontinuerlig dialog med och avrapportering till kommunens 
bredbandskoordinator. 

 

  



Kommunens åtaganden 

• Att kommunen ersätter bolaget för den ekonomiska medfinansiering som bolaget tagit på sig 
såsom formell samverkanspart i projektet ”Fiberutbyggnad i Dalarna 2018-2020” samt 
”Fiberutbyggnad i Dalarna 2019-2021”. Ersättningen betalas ut löpande per kvartal mot 
upparbetade och redovisade kostnader.  

• Att kommunen även finansierar den del av kostnaderna för sådan del av projektet som 
överstiger den av Tillväxtverket beslutade budgeten (bilaga 3 och 4) 

• Överstigande kostnader som beror på försumlighet från bolagets sida ersätts inte av 
kommunen. 

• Eventuella förluster/underskott beslutas och utbetalas av kommunen först efter det att nätet 
är driftsatt och att underlag är redovisat till kommunen. 

 

Leverans 

• För varje projekt ska i förväg avtalas om en leveransdag (dvs den dag då all passiv utrustning 
är installerad enligt definitionen i ”Robusta nät”) 

• För att säkerställa leveransdag och prioriteringsordning skall en styrgrupp startas med 
representanter från såväl kommunen som bolaget. På så sätt får samtliga involverade parter 
full insyn i projekten, samt är också delaktiga i besluten för att uppnå satta mål 

 

Förekommer mot varandra stridande villkor i detta avtal gentemot de villkor som Tillväxtverket 

tillämpar gäller företrädesvis Tillväxtverkets villkor.  

Bilagor  

Bilaga 1 Förprojekterings-PM ERUF 3. 

Bilaga 2 Förprojekterings-PM ERUF 4. 

Bilaga 3 Preliminär upphandlingsplan ERUF 3. 

Bilaga 4  Preliminär upphandlingsplan ERUF 4. 

Bilaga 5a Samverkansavtal ERUF3, original med underskrift finnes hos Region Dalarna 

Bilaga 5b Samverkansavtal ERUF4, original med underskrift finnes hos Region Dalarna 

Bilaga 6a Överlåtelse samt ansvarsfördelning ERUF3, original med underskrift finnes hos Region Dalarna 

Bilaga 6b Överlåtelse samt ansvarsfördelning ERUF4, original med underskrift finnes hos Region Dalarna 

  

Ort och datum Ort och datum 

Dala Energi Fibernät AB 

 

Säters Kommun 

 

 

 

Namnförtydligande 

 

 

Namnförtydligande 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Ks §  Dnr KS2019/0355 
 
Bredbandslyftet 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att Säters kom-
mun deltar i Bredbandslyftet. Finansiering sker via ERUF-medel. 
 
__________ 
 
IT-strateg Tony Flink informerar om erbjudande om Bredbandslyftet - ett program 
för kommuner som vill utveckla sitt bredbandsarbete 
 
Bredbandslyftet riktar sig till kommunledningen. Programmet inleds genom ett väl 
förberett arbetsmöte på plats hos kommunen. Därefter arbetar kommunen vidare 
med frågorna i dialog med den regionala bredbandskoordinatorn. Bredbandslyftet är 
indelat i fem olika fokusområden: 

• Inspiration och nytta 
• Bredbansupplevelsen 
• Inventering 
• Strategiska vägval 
• Arbetsgrupp och styrdokumentsstruktur 

 
  



BREDBANDS

LYFTET
Ett program för kommuner som 
vill utveckla sitt bredbandsarbete



Bredbandslyftet – ett program för 
bättre bredbandsutbyggnad

Bredbandslyftet tar kommunledningen 
med på en guidad resa i bredbandsfrågan.  
Kommuner som deltar i programmet har 
bättre möjlighet att identifiera utmaningar, 
välja väg i svåra frågställningar och arbeta 
tvärfunktionellt med bredbandsfrågor. 
Målet är att kommunen ska vara ännu bättre 
förberedd på att möta medborgarnas och 
företagens framtida behov. 

Redan idag påverkas många av våra viktiga 
samhällstjänster av digitaliseringen i någon 
form. Ska morgondagens digitala lösningar 
vara tillgängliga för alla i samhället krävs en 
fullt utbyggd bredbandsinfrastruktur.

Arbete med strategiska vägval en 
viktig del av Bredbandslyftet

Det finns ett antal strategiska vägval för en
kommun att ta ställning till. Beroende på
lokala förutsättningar finns olika arbetssätt 
och strategier som kan vara mer eller
mindre passande för er kommun.
I Bredbandslyftet får ni stöd och underlag
för att hitta rätt inriktning. Oavsett hur
utbyggnaden av digital infrastruktur ska ske
är ett långsiktigt kommunalt engagemang
nödvändigt.

Bredbandslyftet kan ge vägledning i detta
och mycket mer.



Ett bredbandslyft i fem steg
Bredbandslyftet riktar sig till kommunledningen. Programmet inleds genom ett väl 
förberett arbetsmöte på plats hos kommunen. Därefter arbetar kommunen vidare med 
frågorna i dialog med den regionala bredbandskoordinatorn. Bredbandslyftet är indelat 
i fem olika fokusområden:

Inspiration och nytta

Vi håller en verklighetsnära och inspirerande dialog om hur kvaliteten 
på den digitala infrastrukturen kan ha betydelse för kommunens 
attraktionskraft. Vad krävs för att kommunen ska ha nöjda invånare och 
ökad inflyttning, ett gynnsamt företagsklimat samt kunna bedriva den 

egna verksamheten effektivt med vård, omsorg och skola?

Inventering

Hur långt har utbyggnaden kommit i din kommun? Vilka områden 
saknar bredband och riskerar att hamna utanför? Med stöd av Post- och 
telestyrelsen tar Bredbandsforum fram en inventering av tillgången till 

bredband och beräknar kostnaderna för att nå kommunens mål.

Arbetsgrupp och styrdokumentstruktur

En framtidssäker digital infrastruktur kräver ett långsiktigt engagemang 
för kommunen, oavsett vem som bygger den. Vi diskuterar hur 
kommunen kan bemanna och utforma en tvärfunktionell arbetsgrupp 
som kan driva frågan framåt. Som en del i det går vi igenom hur den 
digitala infrastrukturen kan inkluderas i de kommunala styrdokumenten.

Bredbandsupplevelsen

Teknik i all ära men det är medborgarnas upplevelse av sitt bredband som 
räknas. I vilken utsträckning tycker de att den digitala infrastrukturen 
fungerar bra? Bredbandslyftets medborgarenkät tar tempen på 
medborgarnas åsikter och upplevelse i frågan. Hur uppfyller din kommun 

medborgarnas förväntningar?

Strategiska vägval
Vi presenterar alternativa sätt att gå vidare i bredbandsarbetet. Ibland 
räcker det att fokusera på att utveckla det arbete som redan görs, ibland 
handlar det om att göra nya vägval. I Bredbandslyftet får ni genom dialog 

och workshops stöd och vägledning i att hitta rätt inriktning.



Bredbandslyftet har genomförts i ett antal kommuner i hela landet sedan 2018. Olika 
typer av kommuner med olika utmaningar och förutsättningar har diskuterat igenom 
strategier och planer med hjälp av en utomstående genomlysning och analys – och det 
har gett resultat! I utvärderingar av Bredbandslyftet har samtliga deltagande kommuner 
fått en stärkt insikt om kommunens förutsättningar och en ökad handlingskraft i att möta 
utmaningarna.

Bredbandslyftet kommer att erbjudas till Sveriges kommuner under 2019 och 2020. Är ni 
intresserade av att delta ska ni kontakta er regionala bredbandskoordinator.

”I Bredbandslyftet fick vi en bra genomlysning av nuläget i Mullsjö, nya uppslag till 
konkreta handlingsalternativ och större energi att hantera våra utmaningar. Vi i 
kommunledningen har kunnat reda ut och fatta beslut om viktiga strategiska frågor och 
vi har en bättre dialog om vad vi måste ta tag i och hur vi ska prioritera.” 

– Lennie Johansson, kommundirektör i Mullsjö kommun

Bredbandslyftet är ett initiativ från regeringens Bredbandsforum. 

Vi arbetar för regeringens mål om ett helt uppkopplat Sverige 

2025. 

” ”

”



Bredbandsforum 
kontakt@bredbandsforum.se 
bredbandsforum.se 

INTRESSEANMÄLAN BREDBANDSLYFTET 
Fylls i av kommunens bredbandsansvarige        
inför anmälan till reg. bredbandskoordinator  

Kommun __________________    Datum __________ 

Kontaktperson/bredbandsansvarig i kommunen 

Namn/titel/ansvarsområden

Regional bredbandskoordinator 

Namn/region 

1. Basfakta om kommunen

Tillgång till 100 Mbit/s 2017 (andel i procent, källa PTS senaste 
bredbandskartläggning 2018) 

 Totalt   Tät- och småort         Landsbygd 

Bredbandsutveckling 

 Tillgång 100 Mbit föregående år (%) 2016 

 Finns indikation på bredbandsutbyggnad i närtid?   Ja   Nej  

Om ja; genom vilken aktör? ;        

 kommunalt bolag      privat bolag   inom förvaltningen   

Om möjligt - kort beskrivning hur många aktörer är aktiva 

_____________________________________________________________________ 

mailto:kontakt@bredbandsforum.se
http://www.bredbandsforum.se/


Bredbandsforum 
kontakt@bredbandsforum.se 
bredbandsforum.se 

Stadsnät  (källa kommunen) 

Finns stadsnät?       Ja       Nej   

Om ja;               kommunalt bolag  privat bolag   inom förvaltningen   

Kort beskrivning 

Invånarantal (källa SCB) 

 Totalt  Tät- och småort     Landsbygd 

Befolkningstäthet (källa SCB och kommunen) 

 Totalt  (x/km2)      

2. Kommunens bredbandsarbete

Bredbandsstrategi eller strategi för digital utveckling som omfattar 
bredbandsinfrastruktur 

 Antagen år  Uppdatering pågår   Strategi saknas 

Kort beskrivning av behov, möjligheter och utmaningar / vad vore önskvärt att 
åstadkomma med hjälp av Bredbandslyftet  

_____________________________________________________________________ 

3. Förankring med kommunledning

Är intresseanmälan avstämd med kommunledning?       Ja    Nej   

Om ja, avstämd med       Kommunstyrelsens ordförande       Kommunchefen 

  Resurser avsatta för genomförande av Bredbandslyftet* 

* Möteslokal samt tid för deltagande i två arbetsmöten; workshop respektive
uppföljningsmöte 6-8 veckor senare. Arbetsgruppen arbetar däremellan med
uppföljning av valda fokusområden.

mailto:kontakt@bredbandsforum.se
http://www.bredbandsforum.se/
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Ks §  Dnr KS2019/0299 
 
Verksamhetsberättelse 2018, kommunalförbundet Region Dalarna 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäk-
tige att besluta att godkänna verksamhetsberättelse 2018 för kommunalförbundet 
Region Dalarna. 
 
_________ 
 
Ärendebeskrivning 
Verksamhetsberättelse 2018 för kommunalförbundet Region Dalarna. I verksamhets-
berättelsen redogörs för kommunalförbundet Region Dalarna 2018. Utfallet för verk-
samheten uppgick till ett underskott på -2.969 mkr. 
 
Likvidation av förbundet kommer att fullgöras under början av 2020. 
 
 
 
  



 
Tjänsteskrivelse 

 

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

 

Datum 
2018-03-08 

KS2019/0299 

 

Verksamhetsberättelse 2018, kommunalförbundet Region Dalarna 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att besluta att 
godkänna verksamhetsberättelse 2018 för kommunalförbundet Region Dalarna. 

Ärendebeskrivning 
Verksamhetsberättelse 2018 för kommunalförbundet Region Dalarna. 
I verksamhetsberättelsen redogörs för kommunalförbundet Region Dalarna 2018. Utfallet för 
verksamheten uppgick till ett underskott på -2,969 mkr. 
 
Likvidation av förbundet kommer att fullgöras under början av 2020. 
 
 
 
 
…………………………….. 
Torbjörn Matsson  
ekonomichef 



Från: Magnus Höög <Magnus.Hoog@regiondalarna.se> 
Skickat: den 14 juni 2019 12:24 
Till: 'diariet@ltdalarna.se'; kommun@avesta.se; 'kommun@hedemora.se'; Säters 

Kommun - Kommun; 'kommun@borlange.se'; kontaktcenter@falun.se; 
'registrator (registrator@gagnef.se)'; kommun@leksand.se; 
kommun@rattvik.se; MK Funk Mora Kommun; mora@regionstadmora.se; OK 
Funk Post Till kommunen; kommun@alvdalen.se; 'kommun@malung-
salen.se'; Vansbro Kommun; info@ludvika.se; Kommun 

Kopia: abbe.ronsten@ltdalarna.se; Elsmari Julin; 'kjell.i.johansson@ltdalarna.se' 
Ämne: Verksamhetsberättelse + årsredovisning kommunalförbundet Region Dalarna 

2018 
Bifogade filer: Bil 1 Kommunalförbundet Region Dalarna 2018.pdf; Bil 2 Beslut 

likvidationskommitté.pdf; Bil 3 Förbundsordning Region Dalarna.doc 
 
Till kommunalförbundet Region Dalarnas medlemmar 
 
Bilagt överlämnas härmed kommunalförbundet Region Dalarnas verksamhetsberättelse med 
årsredovisning för verksamhetsåret 2018 till medlemmarna för behandling och ställningstagande i frågan 
om ansvarsfrihet.                            
(Bilaga 1) 
 
Handlingarna är undertecknade av den likvidationskommitté som kommunalförbundets direktion utsåg 
vid sammanträde 2018-10-24 § 102.                                                                                               
(Bilaga 2) 
 
Medlemmarna ombedes notera att nu föreliggande förvaltningsberättelse och årsredovisning INTE är 
slutredovisningen. Bl a så kommer uppsägningslön att betalas fram till årsskiftet 2019/2020. Uppdraget 
som likvidator kommer därför att kunna fullgöras i början av år 2020. En slutredovisning för direktionens 
förvaltning, enligt förbundsordningens § 19, kommer först därefter att kunna 
avges.                                                                                                                     
(Bilaga 3) 
 
Enligt uppdrag. 
 
 
Med vänliga hälsningar 
------------------------------------------ 
Magnus Höög 
Region Dalarna 
023-77 70 54 
 



















































































 

 

 
 
Dnr RD 2005/176, RD 2011/34, RD 2017/135   
  
        

Förbundsordning för Region Dalarna –
lydelse fr o m 2018-01-01 

 

 



Förbundsordning för Region Dalarna 
 

  

§ 1 Förbundets ändamål 
 
Kommunalförbundets ändamål är att vara ett samverkansorgan för kommunerna och 
landstinget i Dalarnas län för att tillvarata länets möjligheter och främja dess 
utveckling. 
 
Kommunalförbundet handhar uppgifter av regional karaktär. 

§ 2 Förbundets uppgifter 
Reviderad 2011-03-10, 2018-01-01 

 
Kommunalförbundets uppgifter är att: 
 
1. utarbeta program för länets utveckling som medlemmarna avser att genomföra i 

samarbete med andra parter,  
 
2. samordna utvecklingsinsatser i länet för genomförande av programmet, 
 
3. utarbeta regional utvecklingsstrategi, 
 
4. besluta om användningen av vissa statliga medel för regional utveckling, 
 
5. besluta om prioritering bland åtgärder avseende infrastruktur mm vid 

upprättande av länsplaner för regional infrastruktur, 
 
6. följa upp åtgärder och effekter av utvecklingsarbetet i länet, 
 
7. lämna en årlig redovisning avseende åtgärder och effekter till regeringen. 
 
Förbundet skall vidare, på grundval av medlemmarnas ställningstaganden: 
 
8. handlägga frågor rörande Europasamarbetet, 
 
9. ansvara för andra tillkommande regionala uppgifter från staten eller som 

medlemmarna väljer att tillföra förbundet, 
 
10. utgöra ett samverkans- och intresseorgan för länets kommuner i 

primärkommunala frågor av gemensamt intresse. 
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§ 3 Förbundets medlemmar 
 
Medlemmar i förbundet är kommunerna i Dalarnas län: 
 
Avesta, Borlänge, Falun, Gagnef, Hedemora, Leksand, Ludvika, Malung, Mora, Orsa, 
Rättvik, Smedjebacken, Säter, Vansbro och Älvdalen, samt 
 
Landstinget i Dalarnas län. 

§ 4 Förbundets namn 
 
Förbundets namn är Region Dalarna. 

§ 5 Förbundets säte 
 
Förbundets säte är i Falun. 

§ 6 Organisation 
Reviderad 2006-02-08 

 
Förbundet är ett kommunalförbund med direktion. Direktionen kan inrätta nämnder.  

§ 7 Förbundsdirektionen 
Reviderad 2006-02-08, 2014-10-08, 2018-01-01 

 
Förbundsdirektionen ska bestå av 27 ledamöter och 27 ersättare. 
 
Kommunerna utser vardera 1 ledamot och 1 ersättare. 
 
Landstinget utser 10 ledamöter och 10 ersättare. 
 
Utöver de ovan angivna 25 ledamöterna och ersättarna från kommunerna och 
landstinget ska medlemmarna komma överens om vilken/vilka medlemmar som ska 
utse ytterligare två ledamöter och ersättare, med hänsyn till varifrån ordförande och 
1:e vice ordförande hämtas. Denna överenskommelse bekräftas av medlemmarna vid 
direktionens konstituerande möte vid mandatperiodens början eller när behov av 
fyllnadsval för ordföranden eller 1:e vice ordföranden föreligger. 
 
Direktionen väljer för varje mandatperiod bland sina ledamöter ordförande och två 
vice ordförande. Ordföranden tjänstgör på 100 %, 1:e vice ordförande på 50 % och 
2:e vice ordförande på 25 %. Inom direktionen ska finnas ett arbetsutskott. 
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Vid förfall för ledamot tjänstgör ersättare från samma kommun som ledamoten. 
Landstingsersättarna tjänstgör i den turordning som landstingsfullmäktige har 
bestämt vid valet. 
 
I fråga om valbarhet, sättet att utse ledamöter och ersättare samt deras tjänstgörings-
tid ska bestämmelserna i 9 kap 3 och 4 §§ och 9 kap 7 § första stycket kommunal-
lagen tillämpas.  

§ 8 Revision 
Reviderad 2007-04-20 

 
Förbundet skall ha minst tre revisorer. Landstingsfullmäktige utser revisorerna och 
deras ersättare. Valet skall föregås av samråd med övriga medlemmar. Revisorerna 
och ersättarna väljs för samma mandatperiod som ledamöterna och ersättarna i 
förbundsdirektionen. 

§ 9 Initiativrätt 
 
Ärenden i direktionen får väckas av 

 ledamot i direktionen, 

 förbundsmedlem genom framställan av kommunfullmäktige eller kommun-
styrelsen respektive landstingsfullmäktige eller landstingsstyrelsen samt 

 organ under direktionen om direktionen har medgivit sådan rätt. 

§ 10 Närvarorätt 
 
Direktionen avgör själv i vilka fall någon som ej är ledamot eller ersättare i 
direktionen har rätt att närvara och yttra sig vid direktionens sammanträden. 

§ 11 Kungörelser och tillkännagivanden 
Reviderad 2018-01-01 

 
Förbundets kungörelser, tillkännagivanden av protokollsjusteringar och övriga 
tillkännagivanden skall anslås på förbundets anslagstavla. 
 
Förbundets anslagstavla är www.regiondalarna.se/anslagstavla. 
 
Kungörelse om sammanträde vid vilket budgeten fastställs skall anslås på förbundets 
anslagstavla och på varje medlems anslagstavla. 
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§ 12 Kostnadstäckning 
Reviderad 2011-03-10, 2018-01-01 

 
Kostnaderna för förbundets verksamhet skall i den mån de inte täcks på annat sätt 
erläggas genom bidrag av förbundsmedlemmarna. 
 
Huvudprincipen är att kostnaderna skall fördelas mellan förbundsmedlemmarna så 
att kommunerna svarar för tillsammans 60 procent och landstinget för 40 procent av 
det totala bidraget.  
 
Kostnaderna kan fördelas mellan förbundsmedlemmarna så att kommunerna svarar 
för tillsammans 60 till 75 procent och landstinget för 25 till 40 procent av det totala 
bidraget. Den exakta fördelningen inom den angivna ramen ska årligen fastslås i 
Region Dalarnas budgetbeslut, baserat på de överenskommelser om verksamheten 
som medlemmarna har träffat. 
 
Kommunernas bidrag skall bestämmas som, ett för alla lika, promilletal på respektive 
medlems bidragsunderlag. Detta underlag utgörs av summan av respektive medlems 
skatteintäkter och statsbidrag enligt gällande bidrags- och utjämningssystem för 
kommuner och landsting. Samma fördelning skall ske för borgen som medlemmarna 
ingår för kommunalförbundet. 
 
Förbundet får för sin verksamhet uppta lån intill sammanlagt 20 Mkr. Förbundet får 
inte ingå borgen eller andra ansvarsförbindelser utan förbundsmedlemmarnas 
godkännande. 
 
Förbundet får inte bilda eller förvärva andelar/aktier i företag utan förbunds-
medlemmarnas godkännande. 

§ 13 Ersättning för överförda uppgifter från kommunerna och 
landstinget 
 
För de uppgifter som förs över från landstinget eller från en eller flera kommuner till 
kommunalförbundet skall reglering ske i särskild ordning. 

§ 14 Ersättning för överförda uppgifter från staten 
 
För de uppgifter som förs över från staten till kommunalförbundet skall reglering ske 
i särskild ordning.  

§ 15 Andel i tillgångar och skulder 
Reviderad 2007-11-21 

 
Förbundsmedlemmarna har vid varje tidpunkt andel i förbundets tillgångar och 
skulder i förhållande till förbundsmedlemmarnas ansvar enligt huvudprincipen i 12 §. 
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Nu angivna fördelningsgrund gäller för täckande av brist för det fall förbundet skulle 
sakna medel att betala sina skulder i verksamheten samt vid skifte av förbundets 
behållna tillgångar eller skulder som föranleds av förbundets upplösning. 

§ 16 Budget och ekonomisk styrning 
Reviderad 2006-02-08, 2014-10-08, 2018-01-01 

 
Direktionen har att årligen fastställa budget för förbundet inom den ram som 
förbundsmedlemmarna enats om och som de angivit före maj månads utgång. 
 
Budgeten skall innehålla en plan för verksamheten och ekonomin under budgetåret 
samt en plan för ekonomin under den kommande treårsperioden. Direktionen skall 
samråda med medlemmarna om förslaget till budget senast den 15 september. 
Direktionen skall fastställa budgeten senast den 15 november. Budgetförslaget skall 
vara tillgängligt för allmänheten enligt vad som stadgas i 8 kap 14 § kommunallagen. 
När budgeten fastställs bestämmer direktionen storleken på bidragen som 
medlemmarna skall erlägga till förbundet enligt grunderna i 12 §. 
 
Innan direktionen fattar beslut om avtal av större vikt eller om större investeringar 
skall samråd ske med förbundsmedlemmarna.  
 
Allmänheten äger rätt att ställa frågor kring föregående årsredovisning vid det 
offentliga budgetsammanträdet. 
 
Direktionen skall avlämna tertialrapporter över verksamheten till förbunds-
medlemmarna. 

§ 17 Ersättningar 
 
Arvoden och andra ekonomiska förmåner till ledamöter och ersättare i direktionen 
samt till revisorerna och revisorsersättarna skall bestämmas enligt de ersättningsregler 
som gäller för förtroendevalda i landstinget. 

§ 18 Uppsägning och utträde 
 
Kommunalförbundet är bildat för obestämd tid. En förbundsmedlem har rätt att 
utträda ur förbundet. Uppsägningstiden är tre år räknat från ingången av den månad 
då uppsägningen skedde. Regleringen av de ekonomiska mellanhavandena mellan 
förbundet och den utträdande medlemmen bestäms i en överenskommelse mellan 
samtliga förbundsmedlemmar. Den ekonomiska regleringen skall ske utifrån de 
andelar i förbundets samlade tillgångar och skulder som gäller det år då medlemmen 
utträder ur förbundet, om inte annat avtalats mellan förbundsmedlemmarna. 
 
De kvarvarande medlemmarna antar de ändringar i förbundsordningen som behövs 
med anledning av utträdet. 
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§ 19 Likvidation och upplösning 
 
Om medlemmarna inte kan enas om förutsättningarna för utträde när uppsägnings-
tiden i 18 § är till ända, skall förbundet träda i likvidation. 
 
Likvidationen verkställs av direktionen i egenskap av likvidator. 
 
Vid skifte av förbundets behållna tillgångar i anledning av likvidationen skall den i 15 
§ angivna fördelningsgrunden mellan medlemmarna tillämpas. 
 
När förbundet har trätt i likvidation skall förbundets egendom i den mån det behövs 
för likvidationen förvandlas till pengar genom försäljning på offentlig auktion eller på 
annat lämpligt sätt. Verksamheten får tillfälligt fortsätta om det behövs för en ända-
målsenlig avveckling. 
 
När direktionen har fullgjort sitt uppdrag som likvidator skall direktionen avge en 
slutredovisning för sin förvaltning. Redovisningen sker genom en förvaltnings-
berättelse som rör likvidationen i sin helhet med redovisning av skiftet av behållna 
tillgångar. Till berättelsen skall fogas redovisningshandlingar för hela likvidationen. 
Till slutredovisningen skall fogas direktionens beslut om vilken av förbundets med-
lemmar som skall överta och vårda de handlingar som hör till förbundets arkiv. 
 
När förvaltningsberättelsen och redovisningshandlingarna har delgetts samtliga 
förbundsmedlemmar, är förbundet upplöst. 

§ 20 Tvister 
 
Tvist mellan förbundet och en eller flera medlemmar skall, om parterna inte kan nå 
en frivillig uppgörelse, avgöras genom skiljeförfarande enligt lagen (1999:116) om 
skiljeförfarande. 

§ 21 Bildandet och ändringar i förbundsordningen 
Reviderad 2007-04-20 

 
Förbundet är bildat när medlemmarnas fullmäktige har antagit förbundsordningen. 
Ändringar i förbundsordningen träder i kraft när samtliga medlemmars fullmäktige 
har godkänt dessa.
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Ks §  Dnr KS2019/0319 
 
Revidering av riktlinjer och placeringsreglemente för Säters kom-
muns pensionsfond  
 
Beslut  
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäk-
tige besluta anta föreslagen ändring i riktlinjer och placeringsreglemente för Säters 
kommuns pensionsfond.  
 
___________ 
 
Bakgrund av ärendet  
En ny redovisningslag trädde i kraft 2019-01-01 som medför en ändring i värdering 
av placerade medel vid bokslutstillfällen. Tidigare värderades anskaffningsvärdet al-
ternativt ett lägre marknadsvärde. I den nya lagen värderas tillgången till marknads-
värdet, även om marknadsvärdet är högre än anskaffningsvärdet.  
 
Det medför att riktlinjerna och placeringsreglementet för Säters kommuns pensions-
fond behöver uppdateras.  
 
Bilagor  
Riktlinjer och placeringsreglemente för Säters kommuns pensionsfond.  
Prognos pensionsmedel, diagram  
Torbjörn Matsson 
 

 
  



 
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 
2019-06-27 KS2019/0319 

 

 

Revidering av riktlinjer och placeringsreglemente för Säters kommuns pensionsfond 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå Kommunstyrelsen besluta att föreslå 
kommunfullmäktige att besluta föreslagen ändring i riktlinjer och placeringsreglemente för Säters 
kommuns pensionsfond. 
 

Bakgrund av ärendet 
En ny redovisningslag trädde i kraft 2019-01-01 som medför en ändring i värdering av placerade 
medel vid bokslutstillfällen. Tidigare värderades anskaffningsvärdet alternativt ett lägre 
marknadsvärde. I den nya lagen värderas tillgången till marknadsvärdet, även om marknadsvärdet 
är högre än anskaffningsvärdet. 
  
Det medför att riktlinjerna och placeringsreglementet för Säters kommuns pensionsfond behöver 
uppdateras. 
 
 
 
Bilagor 
Riktlinjer och placeringsreglemente för Säters kommuns pensionsfond. 
Prognos pensionsmedel, diagram 
 
 
 
 
 
 
 
Torbjörn Matsson 
ekonomichef 
 
 



 
 

 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  

 

 

Riktlinjer och placeringsreglemente för Säter kommuns 
pensionsfond  
 
Mål och syfte 
 
Fondens kapital skall inom ramen för givna restriktioner placeras så 
- att värdeförändringar i portföljen matchar pensionsskuldens värdeförändring 
- att det nominella värdet minst bibehålls samt 
- att placering i värdepapper sker på ett sådant sätt att likvida medel kan frigöras för att finansiera delar av 
kommande års pensionsutbetalningar. enligt bilagda prognos. 
 
Enhandsengagemang 
 
Finansiella tillgångar hänförliga till en enskild emittent, eller emittenter inom samma koncern, får utgöra 
maximalt 10 procent av portföljens totala marknadsvärde. Begränsningen gäller inte för räntebärande 
värdepapper utgivna av svenska staten och Kommuninvest. 
 
Räntebärande placeringar 
 

• Inlåning i bank 
 
Svenska kupongobligationer utgivna av: 
 

• Staten, statliga verk eller statsgaranterade företag 
 

• Kommuner, landsting och Kommuninvest 
 

• Bostadsfinansieringsinstitut 
 

• Placeringar i övriga räntebärande värdepapper med garanti från staten, svensk bank, kommun 
eller landsting. 

 
• Andelar i värdepappersfond och liknande penningmarknadsfonder som omfattas av lag om 

värdepappersfonder och innehåller värdepapper enligt ovan. 
 

• Placeringar i övriga räntebärande värdepapper utgivna av företag med lägst rating BB- *) med max 
5 miljoner per emittent inom denna kategori 
 

 
*) S&P, Moodys eller skuggrating hos Swedbank 
 
  



 
 

 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  

 

Beslut och ansvar 
 
Placeringar beslutas av KSAU vid varje enskilt tillfälle efter förslag från KSF ekonomienheten. 
Ekonomienheten får anlita extern mäklare/motsvarande för konstruerande av värdepappersportfölj  
som uppfyller beslutade krav på dels säkerhet och dels tillgänglighet av vid varje tidpunkt erforderligt 
kapital. 
 
Kommunstyrelsen kontrollerar att detta reglemente följs. 
 
Rapporter och uppföljning 
 
Fondförvaltningen och dess resultat samt portföljens sammansättning redovisas i bokslut, delårsrapport 
samt varje gång en värdepappersomsättning beslutas. 
 
Bokföring 
 
När det gäller redovisning av uppvisade förvaltningsresultat i kommunens bokföring, skall hänsyn alltid 
tas till vad som gäller enligt god redovisningssed. Enligt försiktighetsprincipen bokförs avkastningen eller 
vinsten först sedan den realiserats. Enligt samma princip bokförs exempelvis värdet av ett värdepapper, 
som vid bokslutstillfället har ett lägre värde än anskaffningsvärdet, till det lägre värdet. 
 
Fr.o.m 2019-01-01 då ny redovisningslag trädde i kraft redovisas tillgångarna, d v s de räntebärande 
värdepappren, till marknadsvärdet vid bokslutstillfället. 
I övrigt redovisas tillgångarna, d v s de räntebärande värdepappren, till förvärvsvärdet (det lägre värdet) 
även om tillgångens värde på kapitalmarknaden vid bokslutstillfället är högre. Detta kan medföra att både 
avkastningen och värdet av de förvaltade fondmedlen i samband med bokslutet, bokföringsmässigt kan 
vara lägre än det värde förväntad avkastning och värdepapper/aktier i verkligheten har på 
kapitalmarknaden. 
 
Fondförvaltning 
 
Sedvanliga courtageavgifter och provisioner som tagits ut i samband med placeringarna avräknas resultatet 
av förvaltningsuppdraget. Ränta på depåkonto tillgodoräknas förvaltningsresultatet 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Ks §  Dnr KS2019/0344 
 
Riktlinjer kravhantering/avbetalningsplan kundfakturor 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäk-
tige besluta att anta riktlinjer kravhantering/avbetalningsplan kundfakturor. 
 
__________ 
 
Bakgrund och ärendebeskrivning 
Säters kommun har för avsikt att leja ut påminnelse- och kravhantering till en extern 
kravleverantör via en direktupphandling. 
 
För att anpassa arbetssätt och rutiner till marknaden och övriga kommuner har ett 
förslag på riktlinjer tagits fram för kravhantering/avbetalningsplan kundfakturor. 
Kommunfullmäktige har tidigare antagit rutiner kring fakturering och krav som nu 
utgår och ersätts av nya riktlinjer. 
 
 
 
 
 
 
 
Bilaga 
Riktlinjer kravhantering/avbetalningsplan kundfakturor 
 
 

  



 
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 
2019-08-15 KS2019/0344 

 

Riktlinjer kravhantering/avbetalningsplan kundfakturor 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige 
att anta riktlinjer kravhantering/avbetalningsplan kundfakturor. 

 
 
 
Bakgrund och ärendebeskrivning 
Säters kommun har för avsikt att leja ut påminnelse- och kravhantering till en extern kravleverantör via en 
direktupphandling. 
För att anpassa arbetssätt och rutiner till marknaden och övriga kommuner har ett förslag på riktlinjer 
tagits fram för kravhantering/avbetalningsplan kundfakturor. 
Kommunfullmäktige har tidigare antagit rutiner kring fakturering och krav som nu utgår och ersätts av nya 
riktlinjer. 
 
 
 
 
 
 
 
Bilaga 
Riktlinjer kravhantering/avbetalningsplan kundfakturor 
 
 
 
 
 
Torbjörn Matsson 
Ekonomichef 
 



 
 

 

 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  

 

Riktlinjer kravhantering/avbetalningsplan för kundfakturor 
 
 
Säters kommun och Kravleverantör 
Kravleverantör hanterar alla förfallna fakturor som Säters kommun överlämnar till 
Kravleverantör. 
 
 
 
Påminnelse- och kravåtgärder 
På fakturan anges dröjsmålsränta enligt räntelagen (1975:635) och påminnelseavgift enligt 
förordningen om ersättning för inkassokostnader och övriga kostnader (1981:1057) som 
debiteras vid försenad betalning. 
 
 
Dröjsmålsränta 
På obetald och förfallen faktura utgår dröjsmålsränta med referensränta +8%-enheter enligt 
räntelagen (1975:635). Dröjsmålsräntan beräknas på kapitalbeloppet och utgår från 
förfallodagen. Referensräntan fastställs för varje kalenderhalvår genom särskilt beslut av 
Riksbanken. Dröjsmålsräntan gäller även för speciallagstiftning såsom allmänna vatten- och 
avloppsanläggningar, gatukostnader, bygglovsavgifter (PBL), lantmäteriavgifter, 
hyresfordringar och arrenden. 
 
 
Betalningspåminnelse (option) 
Säters kommun skickar betalningspåminnelse via Kravleverantör 14 dagar efter 
förfallodatumet. Kravleverantör sänder ut påminnelsen och påför 60 kr som påminnelseavgift 
samt kapital och räntan som uppkommit på ärendet sedan fakturan förföll. 
Om inte påminnelseärendet blir betalt kommer kapital, ränta och påminnelseavgifter att 
debiteras på nästa åtgärd (inkassokrav). Om ärendet enbart delbetalas kommer ett restkrav att 
ställas ut tills ärendet är fullbetalt. 
Gäldenären har 12 dagar arbetsdagar att reglera skulden för att undvika nästa åtgärd. 
 
 
Inkassokrav 
Efter förfallet påminnelseärende (14 dagar) skickar kravleverantör ut ett inkassokrav med 
kravavgift på 180 kronor enligt förordningen 1981:1057. 
Om inte inkassoärendet blir betalt kommer kapital, ränta, påminnelseavgifter samt 
inkassoavgift att debiteras på nästa åtgärd (betalningsföreläggande) Om ärendet enbart 
delbetalas kommer ett restkrav att ställas ut tills ärendet är fullbetalt. 
Gäldenären har 12 dagar arbetsdagar att reglera skulden för att undvika nästa åtgärd. 
Om förfallet inkassokrav gäller avstängningsärende kan Kravleverantör sköta nämnda tjänster 
och enbart meddela Säters kommun för avstängning. Hanteringen av detta avgörs av respektive 
nämnds riktlinjer. 
 
 



 
 

 

 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  

 

Beslut om vidare hantering 
Kravleverantör hantera det obetalda inkassoärendet för vidare åtgärd. Kravleverantör gör 
interna och externa slagningar i form av solvenskontroll för att bedöma hur man lämpligast 
skall hantera ärendet vidare. Om det visar sig att det finns goda möjlighet att ansöka om 
ärendet till kronofogden så gör man detta och då tar man även med andra förfallna och 
obetalda skulder i samma ansökan (detta betyder att samtliga skulder som gäldenären har 
ansöks om hos kronofogden fast enbart med en ansökningsavgift). Detta lyder under god 
inkassosed. Ansökan om betalningsföreläggande lämnas till kronofogdemyndigheten omkring två 
veckor efter det att inkassokravet gått ut. 
Om man anser att beloppet är för lågt i förhållande till ärendekostnaderna eller att gäldenärens 
möjlighet att betala är mycket begränsade läggs ärendet över på efterbevakning för vidare 
hantering. 
Efterbevakning bevakar ärendet och var tredje månad görs en solvenskontroll samt att 
Kravleverantören sänder ut ett brev till gäldenären om att det finns en oreglerad skuld att reglera. 
Detta är en preskriptionsavbrytande process. 
 
 
Rättsliga åtgärder och bestridande 
Om ärendet blir bestridit av gäldenären stoppas ärendet i väntan på rättslig hantering. Säters 
kommun ska alltid bli informerad om att det finns ett ärende som ha blivit bestrid och kräver 
rättslig hantering. 
Kravleverantörens jurister hanterar ärendet för Säters kommuns vägnar. För att 
Kravleverantörens jurister skall kunna hantera ärendet korrekt  kan de behöva efterfråga 
information från Säters kommun och deras förvaltningar. 
Ersättning för kommunens kostnader i samband med betalningsföreläggande 
och handräckningsmål ska debiteras gäldenären med belopp som fastställs av 
kronofogdemyndigheten. Ersättning för kronofogdemyndighetens ansöknings- och 
expeditionsavgifter, delgivningskostnader samt kostnad för registreringsbevis i samband med 
mål som avser betalningsföreläggande eller handräckning ska också debiteras gäldenären. 
 
 
Kriterier för anstånd, amorteringsplaner 
 
Anstånd (före förfallen faktura) 
Om gäldenären tar kontakt med kommunen och ber om att få anstånd med betalning bör 
kommunen acceptera detta om skuldbeloppet är av betydande storlek och det 
är frågan om en enstaka händelse. Prövningen ska ske från fall till fall med hänsyn till vilken typ 
av fordran det rör sig om och skälen för anstånd. Det är viktigt att klargöra att anståndet 
innebär att kommunen avstår från att driva in fordringen under viss tid, men att dröjsmålsränta 
ändå kommer att debiteras. 
Ekonomienheten eller debiterande verksamheten har rätt att bevilja anstånd med betalning av 
fordran på ett belopp under 10 000 kr och högst 3 månader. Debiterande verksamhet ska 
meddela ekonomienheten om överenskommelse om anstånd träffats med kunden. Beslut om 
anstånd på fordran över 10 000 kr eller över 3 månader beviljas av kommundirektör/ 
ekonomichef. 
 



 
 

 

 Postadress Besöksadress Telefon E-postadress  
 Säters Kommun Rådhuset 0225-55 000 (vxl) kommun@sater.se  
 Box 300 Åsgränd 2  Internetadress  
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Anstånd (på förfallen faktura) 
Om gäldenären tar kontakt med kommunen och ber om att få anstånd på en förfallen faktura 
ska Säters kommun hänvisa gäldenären till att ta kontakt med Kravleverantör för att sätta 
upp anstånd. 
 
Ekonomienheten eller debiterande verksamheten har rätt att bevilja anstånd med betalning av 
fordran på ett belopp under 10 000 kr och högst 3 månader. Debiterande verksamhet ska 
meddela ekonomienheten och Kravleverantör om överenskommelse om anstånd träffats med 
kunden. Beslut om anstånd på fordran över 10 000 kr och/eller över 3 månader beviljas av 
kommundirektör/ ekonomichef. 
 
 
Amorteringsplan (före förfallen faktura) 
Om gäldenären tar kontakt med kommunen och ber om att få dela upp betalningen bör 
kommunen acceptera detta om skuldbeloppet är av betydande storlek och det är frågan om en 
enstaka händelse. Prövningen ska ske från fall till fall med hänsyn till vilken typ av fordran 
det rör sig om och skälen för amorteringsplan. Amorteringsplanens längd bör anpassas efter 
fordrans storlek. 
Amorteringsplan beviljas i första hand till maximalt tolv månader av respektive förvaltning. För 
upprättande av amorteringsplan tas ut en ersättning på f n 170 kr enligt lagen (1981:739) och 
förordningen (1981;1057) om ersättning för inkassokostnader och andra avgifter. Om gäldenären 
inte fullföljer uppskovet eller amorteringsplanen ska ärendet överlämnas till Kravleverantör för 
vidare hantering. 
Dröjsmålsränta kommer att debiteras mot gäldenären beräknat på antal månader som 
amorteringsplanen är giltig. 
 
 
Amorteringsplan (på förfallen faktura) 
Om gäldenären tar kontakt med kommunen och ber om att få avbetalningsplan på en förfallen 
faktura ska Säters kommun hänvisa gäldenären till att ta kontakt med Kravleverantör för att 
sätta upp avbetalningsplan. 
Innan avbetalningsplanen beviljas på högre belopp kontrollerar Kravleverantören med 
Säters kommun för att få avbetalningsplanen godkänd av respektive förvaltning. 
 
Vid en uppsättning av amorteringsplan debiteras gäldenären en lagstadgad uppläggningsavgift 
på 170 kronor och en avikostnad på 60 kronor som tillfaller Kravleverantör. 
 
 
Sanktioner 
I kravrutinerna finns även sanktioner som avstängning och uppsägning. Prövning av dessa 
åtgärder ska ske från fall till fall och styrs av respektive nämnds riktlinjer. 
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Nedskrivning, avskrivning, preskription 
Fordringar som efter eller under kravprocessen inte bedöms möjliga att få betalt för lämnas 
till ekonomienheten för bokföringsmässig avskrivning. Fordran bör föreslås till avskrivning så 
snart det konstateras att det finns förutsättningar för en bokföringsmässig avskrivning. 
Fordringar som är äldre än ett år ska inte finnas kvar i kundreskontran om inte kravåtgärder 
eller avbetalning pågår. 
En bokföringsmässig avskrivning innebär att kundfordringen skrivs av från balansräkningen och 
tas upp som en kundförlust. Fordran skriv dock inte av mot kunden. Kundfordringar som 
skrivits av bokföringsmässigt läggs till långtidbevakning och när kunden sedermera får 
betalningsförmåga tas dessa in i redovisningen som återvunna kundförluster. 
 
Förutsättningar för bokföringsmässig avskrivning föreligger 
● då rättsliga åtgärder för indrivning varit resultatlösa och det kan antas att gäldenären 
har ringa möjlighet att betala fordran framledes, 
● då det på annat sätt än rättsliga åtgärder framkommit att den betalningsskyldige saknar 
utmätningsbara tillgångar och att utmätning i lön eller överskjutande skatt inte kan ske 
samt att det kan antas att gäldenären har ringa möjlighet att betala fordran framledes, 
● då rättsliga åtgärder för indrivning skulle vålla kommunen arbete och/eller kostnad 
som inte står i proportion till storleken på fordran och indrivning inte är påkallad från 
allmän synpunkt eller av principiella 
 
 
Avskrivning 
Bokföringsmässig avskrivning prövas av ekonomienheten om betalning inte influtit trots 
åtgärder enligt tillämpad kravrutin. Detta innebär att kommunen avstår från sin fordran. 
Endast vid ytterst särskilda förhållanden kan kommunen avskriva sin fordran. Det ska beviljas  
av kommundirektör/ekonomichef enligt delegationsbeslut från Kommunstyrelsen och 
rapporteras till kommunstyrelsen. 
 



 

Rutiner kring 
fakturering och krav 
 

1. Faktura skickas ut. 
 

2. 16 dagar efter förfallodatum skickas en påminnelse med påminnelseavgift ut. 
 

3. 46 dagar efter förfallodatum skickas krav med kravavgift och dröjsmålsränta samt hot om 
kronofogde ut. 

 
4. 76 dagar efter förfallodatum skickas meddelande ut om att kravet kommer att skickas till 

kronofogden ut 
 

5. Vid betalning efter förfallodag debiteras ränta. 
 

6. Debiterande förvaltning stammer av själva i Agresso om obetald faktura för ev. beslut om 
avstängning från kommunal service. 

 
7. Betalas inte kravet går ärendet till kronofogden för utredning. Undantag är enstaka krav, 

inkl. avgifter, understigande 500 kronor som skrivs as istället för att skickas till kronofogden. 
Om krav systematiskt ej betalas och avstängning från kommunal service eller tjänst inte är möjlig 
skall flera krav samlas ihop och skickas till kronofogden. 

 
8. Om utmätningsbara tillgångar saknas skrivs fordran as i kommunens bokföring och 

ärendet skickas till Justitia Inkasso för långtidsbevakning . Fordran < 1 prisbasbelopp 
beslut as ekonomichef. Fordran 1 prisbasbelopp och däröver beslut as Kommun- 
styrelsens arbetsutskott. 

 
Felaktig faktura  

 
En felaktig faktura kan ej makuleras när den redan är ivägskickad. 

En felaktig uppbokad faktura justeras genom kreditering. 

På bokföringsorder skrivs ”Kreditering as felaktig faktura”. 
 

Avbrott i kravrutinen 
 
Om avbrott i ovanstående kravrutin as någon anledning skall ske, skall ett skriftligt beslut om 
detta tillsändas kravhandläggaren. Beslutet skall tas as ansvarig nämnd/styrelse eller behörig 
tjänsteman. Beslutet skall innehålla uppgift om: 
 

1. Fakturanummer 
2. Fakturabelopp 
3. Förfallodatum 
4. Anledning till avbrottet i kravrutinen 
5. Ev. alternativ till indrivning as fakturan 
6. Nytt bevakningsdatum 

Antagen av kommunfullmäktige 2017-10-19, § 124 



SÄTERS KOMMUN KALLELSE 
 Sammanträdesdatum Blad 

Kommunstyrelsen 2019-09-03 9  
   
 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Ks §  Dnr KS2019/0303 
 
Antagande av Avesta kommun som ny medlem i den gemensamma 
nämnden för upphandlingssamverkan 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäk-
tige besluta: 

1. Godkänner Avestas kommun som ny medlem i den gemensamma nämnden 
för upphandlingssamverkan från och med den 1 januari 2020.  

2. Godkänner förslag till organisation och resurser, tidplan samt finansierings-
modell med ekonomiska konsekvenser för nämnden och samverkande kom-
muner vid en anslutning av Avesta kommun till den gemensamma nämnden 
för upphandlingssamverkan enligt bilaga 1. 

3. Antar reviderat samarbetsavtal, reglemente och upphandlingspolicy för den 
gemensamma nämnden för upphandlingssamverkan, daterade den 13 juni 
2019. Förslagen börjar gälla från och med 1 januari 2020 enligt bilagor 2, 3 
och 4. 

4. Godkänner förslag till budgetramar enligt tabell i ärendebeskrivningen att 
gälla från och med 1 januari 2020.  

 
Besluten gäller under förutsättning att de sex samverkande kommunernas fullmäktige 
i den gemensamma nämnden för upphandlingssamverkan fattar likalydande beslut. 
 
__________ 
 
Ärendebeskrivning 
Avesta kommun inkom den 8 maj med en ansökan om inträde i den gemensamma 
nämnden för upphandlingssamverkan (GNU).  
GNU beslutade den 13 juni 2019 att föreslå samverkande kommuners fullmäktige att 
anta Avesta kommun som ny medlem från och med 1 januari 2020. Kommunstyrel-
sens förvaltningskansli i Ludvika fick även uppdrag att ta fram en tjänsteskrivelse till 
reviderat samarbetsavtal, reglemente och upphandlingspolicy som sedan ska skickas 
ut till respektive samverkande kommuner för antagande i respektive fullmäktige för 
antagande.  
I en utredning, daterad den 12 juni 2019, som upphandlingscenter har tagit fram be-
skrivs det tydligare kring vad som kan förväntas vid ett inträde från Avesta. I utred-
ningen framgår det:  
 

• De ekonomiska och organisatoriska konsekvenserna för UpphandlingsCenter 
(UHC), ägarkommunerna och Avesta kommun. 

• Risk- och konsekvensanalys.  
• Tidplan för ev. implementering. 
• Förslag till ändringar i samarbetsavtal och reglemente. 

 
  



SÄTERS KOMMUN KALLELSE 
 Sammanträdesdatum Blad 

Kommunstyrelsen 2019-09-03 10  
   
 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Ks §  forts 
 
Ekonomiska konsekvenser 
I utredningen (bilaga 1) kap. 5 Ekonomi och finansieringsmodell beskrivs en djupare analys 
kring de ekonomiska konsekvenserna av en ev. anslutning. Tabell nedan beskriver för-
slaget till reviderad budget för de samverkande kommunerna år 2020 inkl. Avestas 
kommun (s.4 i bilaga) 
 

Kommun Befolk-
ning 

Andel  
i % 

Andel i kr inkl. 
Avesta enligt re-
viderad budget 

2020 

Andel i kr exkl. Avesta 
enligt ursprungligt bud-

getförslag 2020 

Skillnad i 
kr 

Falun 58 923 29,7 5 621 649 5 625 148 – 3499 
Borlänge 52 224 26,3 4 982 519 4 984 221 – 1702 
Ludvika 26 946 13,6 2 570 829 2 580 339 – 9510 
Hedemora 15 457 7,8 1 474 70 1 480 010 – 5309 
Säter 11 123 5,6 1 061 209 1 066 395 – 5186 
Gagnef 10 271 5,2 979 922 979 887 35 
Avesta 23 323 11,8 2 225 170   
Totalt  170 735 100,0 18 916 000 16 716 000 – 25170 

 
Bilagor 

1. Utredning avseende anslutning av Avesta kommun till den gemensamma 
nämnden för upphandlingssamverkan med tillhörande riskanalys, daterad den 
12 juni 2019. 

2. Förslag till reviderat samarbetsavtal, daterad den 13 juni 2019  
3. Förslag till reviderat reglemente för GNU, daterad den 13 juni 2019. 
4. Förslag till reviderad upphandlingspolicy för den gemensamma nämnden för 

upphandlingssamverkan, daterad den 13 juni 2019 
5. Protokollsutdrag från GNU:s sammanträde den 12 juni 2019 § 17. 
6. Riskanalys.  

 
 
 

  



 
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 
2019-06-26 

Diarienummer 

 Dnr KS2019/0303 
  

 

Antagande av Avesta kommuns ansökan om deltagande i upphandlingssamverkan 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta: 

1. Godkänner Avestas kommun som ny medlem i den gemensamma nämnden för 

upphandlingssamverkan från och med den  

1 januari 2020.  

2. Godkänner förslag till organisation och resurser, tidplan samt finansieringsmodell med 

ekonomiska konsekvenser för nämnden och samverkande kommuner vid en anslutning av 

Avesta kommun till den gemensamma nämnden för upphandlingssamverkan enligt bilaga 1. 

3. Antar reviderat samarbetsavtal, reglemente och upphandlingspolicy för den gemensamma 

nämnden för upphandlingssamverkan, daterade den 13 juni 2019. Förslagen börjar gälla från 

och med 1 januari 2020 enligt bilagor 2, 3 och 4. 

4. Godkänner förslag till budgetramar enligt tabell i ärendebeskrivningen att gälla från och med 

1 januari 2020.  

 

Besluten gäller under förutsättning att de sex samverkande kommunernas fullmäktige i den 

gemensamma nämnden för upphandlingssamverkan fattar likalydande beslut. 

 
Beskrivning av ärendet 

Avesta kommun inkom den 8 maj med en ansökan om inträde i den gemensamma nämnden för 

upphandlingssamverkan (GNU).  

GNU beslutade den 13 juni 2019 att föreslå samverkande kommuners fullmäktige att anta Avesta 

kommun som ny medlem från och med 1 januari 2020. Kommunstyrelsens förvaltningskansli i 

Ludvika fick även uppdrag att ta fram en tjänsteskrivelse till reviderat samarbetsavtal, reglemente 

och upphandlingspolicy som sedan ska skickas ut till respektive samverkande kommuner för 

antagande i respektive fullmäktige för antagande.  

I en utredning, daterad den 12 juni 2019, som upphandlingscenter har tagit fram beskrivs det 

tydligare kring vad som kan förväntas vid ett inträde från Avesta. I utredningen framgår det:  

 

- De ekonomiska och organisatoriska konsekvenserna för UpphandlingsCenter (UhC), 

ägarkommunerna och Avesta kommun. 

- Risk- och konsekvensanalys.  

- Tidplan för ev. implementering. 

- Förslag till ändringar i samarbetsavtal och reglemente.  



 
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  
 

 

Ekonomiska konsekvenser 

I utredningen (bilaga 1) kap. 5 Ekonomi och finansieringsmodell beskrivs en djupare analys kring de 

ekonomiska konsekvenserna av en ev. anslutning. Tabell nedan beskriver förslaget till reviderad 

budget för de samverkande kommunerna år 2020 inkl. Avestas kommun (s.4 i bilaga 1)  

 

Kommun Befolkning Andel  
i % 

Andel i kr inkl. 
Avesta enligt 

reviderad budget 
2020 

Andel i kr exkl. Avesta 
enligt ursprungligt 
budgetförslag 2020 

Skillnad i 
kr 

Falun 58 923 29,7 5 621 649 5 625 148 – 3499 

Borlänge 52 224 26,3 4 982 519 4 984 221 – 1702 

Ludvika 26 946 13,6 2 570 829 2 580 339 – 9510 

Hedemora 15 457 7,8 1 474 70 1 480 010 – 5309 

Säter 11 123 5,6 1 061 209 1 066 395 – 5186 

Gagnef 10 271 5,2 979 922 979 887 35 

Avesta 23 323 11,8 2 225 170   

Totalt  170 735 100,0 18 916 000 16 716 000 – 25170 
Kostnadsfördelningen är utifrån befolkningsnivå per 2018-12-30 
 
 
Bilagor 
1. Utredning avseende anslutning av Avesta kommun till den gemensamma nämnden för 

upphandlingssamverkan med tillhörande riskanalys, daterad den 12 juni 2019. 
2. Förslag till reviderat samarbetsavtal, daterad den 13 juni 2019  
3. Förslag till reviderat reglemente för GNU, daterad den 13 juni 2019. 
4. Förslag till reviderad upphandlingspolicy för den gemensamma nämnden för upphandlingssamverkan, 

daterad den 13 juni 2019 
5. Protokollsutdrag från GNU:s sammanträde den 12 juni 2019 § 17. 
6. Riskanalys.  
 
 
 
 
…………………………….. 
Torbjörn Matsson  
ekonomichef 
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UpphandlingsCenter 

 

2019-06-20 

Missivbrev  

Avesta kommun har ansökte om inträde till den gemensamma nämnden för 

upphandlingssamverkan (GNU) den 8 maj 2019.  

UpphandlingsCenter fick i uppdrag att utreda ärendet med tillhörande 

ekonomisk kalkyl, tidplan, risk – och konsekvensanalys och förslag till 

ändringar i samarbetsavtal och reglemente samt förslag till beslut. GNU 

beslutade den 13 juni 2019 att föreslå samverkande kommuners fullmäktige att 

anta Avesta kommun som ny medlem från och med 1 januari 2020.  

De samverkade kommunernas respektive fullmäktige måste fatta likalydande 

beslut för att Avesta kommun ska ges inträde i den gemensamma nämnden. 

Beslutssvar  

För att tidplanen ska hålla bör besluten tas innan 1 oktober. Besluten skickas till 

kommunstyrelsens förvaltning i Ludvika kommun per e-post till 

info@ludvika.se med kopia till malin.ekholm@ludvika.se. Ange 

ärenderubrik i ämnesraden på e-postmeddelandet.  

Följande bilagor bifogas:  

1. Tjänsteskrivelse daterat den 20 juni 2019 med förslag till beslut.  

2. Protokollsutdrag från den gemensamma nämnden för 

upphandlingssamverkan, daterad den 13 juni 2019. 

3. Förslag till reglemente för den gemensamma nämnden för 

upphandlingssamverkan, daterad den 13 juni 2019. 

4. Förslag till samarbetsavtal för den gemensamma nämnden för 

upphandlingssamverkan, daterad den 13 juni 2019. 

5. Förslag till reviderad upphandlingspolicy för den gemensamma 
nämnden för upphandlingssamverkan, daterad den 13 juni 2019 

6. Fördjupad utredning avseende anslutning av Avesta kommun till den 

gemensamma nämnden för upphandlingssamverkan med tillhörande 

riskanalys, daterad den 12 juni 2019.  

 

Vid ytterligare upplysning vänligen kontakta chef för UpphandlingsCenter 

Anders Karlin på anders.karlin@ludvika.se   

 

Malin Ekholm 
Utredare  
0240-861 82 
mallin.ekholm@ludvika.se 

mailto:anders.karlin@ludvika.se
mailto:mallin.ekholm@ludvika.se


 

 

UpphandlingsCenter 
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2019-06-20 
Diarienummer 

GNU  2019/70 

  

 

 

 
Samverkande kommuner i gemensamma nämnden för 

upphandlingssamverkan  

 

Antagande av Avesta kommuns ansökan om 

deltagande i upphandlingssamverkan  

Förvaltningens förslag till beslut 

1. Fullmäktige godkänner Avestas kommun som ny medlem i den 

gemensamma nämnden för upphandlingssamverkan från och med den  

1 januari 2020.  

2. Fullmäktige godkänner förslag till organisation och resurser, tidplan samt 

finansieringsmodell med ekonomiska konsekvenser för nämnden och 

samverkande kommuner vid en anslutning av Avesta kommun till den 

gemensamma nämnden för upphandlingssamverkan enligt bilaga 1. 

3. Fullmäktige antar reviderat samarbetsavtal, reglemente och upphandlings-

policy för den gemensamma nämnden för upphandlingssamverkan, 

daterade den 13 juni 2019. Förslagen börjar gälla från och med 1 januari 

2020 enligt bilagor 2, 3 och 4. 

4. Fullmäktige godkänner förslag till budgetramar enligt tabell i 

ärendebeskrivningen att gälla från och med 1 januari 2020.  

Besluten gäller under förutsättning att de sex samverkande kommunernas 

fullmäktige i den gemensamma nämnden för upphandlingssamverkan fattar 

likalydande beslut. 

Beskrivning av ärendet 

Avesta kommun inkom den 8 maj med en ansökan om inträde i den 

gemensamma nämnden för upphandlingssamverkan (GNU).  

GNU beslutade den 13 juni 2019 att föreslå samverkande kommuners 

fullmäktige att anta Avesta kommun som ny medlem från och med 1 januari 

2020. Kommunstyrelsens förvaltningskansli i Ludvika fick även uppdrag att ta 

fram en tjänsteskrivelse till reviderat samarbetsavtal, reglemente och 

upphandlingspolicy som sedan ska skickas ut till respektive samverkande 

kommuner för antagande i respektive fullmäktige för antagande.  

I en utredning, daterad den 12 juni 2019, som upphandlingscenter har tagit 

fram beskrivs det tydligare kring vad som kan förväntas vid ett inträde från 

Avesta. I utredningen framgår det:  

- De ekonomiska och organisatoriska konsekvenserna för 

UpphandlingsCenter (UhC), ägarkommunerna och Avesta kommun. 
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- Risk- och konsekvensanalys.  

- Tidplan för ev. implementering. 

- Förslag till ändringar i samarbetsavtal och reglemente.  

Ekonomiska konsekvenser 

I utredningen (bilaga 1) kap. 5 Ekonomi och finansieringsmodell beskrivs en djupare 

analys kring de ekonomiska konsekvenserna av en ev. anslutning. Tabell nedan 

beskriver förslaget till reviderad budget för de samverkande kommunerna år 

2020 inkl. Avestas kommun (s.4 i bilaga 1)  

Kommun Befolkning Andel  
i % 

Andel i kr inkl. 
Avesta enligt 

reviderad 
budget 2020 

Andel i kr exkl. 
Avesta enligt 
ursprungligt 

budgetförslag 2020 

Skillnad i 
kr 

Falun 58 923 29,7 5 621 649 5 625 148 – 3499 
Borlänge 52 224 26,3 4 982 519 4 984 221 – 1702 
Ludvika 26 946 13,6 2 570 829 2 580 339 – 9510 
Hedemora 15 457 7,8 1 474 70 1 480 010 – 5309 
Säter 11 123 5,6 1 061 209 1 066 395 – 5186 
Gagnef 10 271 5,2 979 922 979 887 35 
Avesta 23 323 11,8 2 225 170   
Totalt  170 735 100,0 18 916 000 16 716 000 – 25170 
Kostnadsfördelningen är utifrån befolkningsnivå per 2018-12-30 

Anders Karlin  

Chef för UpphandlingsCenter 

Malin Ekholm 

Utredare  

 
Bilagor 
1. Utredning avseende anslutning av Avesta kommun till den gemensamma 

nämnden för upphandlingssamverkan med tillhörande riskanalys, daterad 
den 12 juni 2019. 

2. Förslag till reviderat samarbetsavtal, daterad den 13 juni 2019  
3. Förslag till reviderat reglemente för GNU, daterad den 13 juni 2019. 
4. Förslag till reviderad upphandlingspolicy för den gemensamma nämnden 

för upphandlingssamverkan, daterad den 13 juni 2019 
5. Protokollsutdrag från GNU:s sammanträde den 12 juni 2019 § 17. 
6. Avesta kommuns ansökan till GNU, daterad den 8 maj 2019.  
 
 
Beslut inkl. bilagor skickas till 
Samverkande kommuner i GNU för verkställighet  
Upphandlingscenter för kännedom  
Akten  
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§ 17  Dnr 2019/70 

 

Antagande av Avesta kommuns ansökan om 

deltagande i upphandlingssamverkan 

Beslut 

1. Gemensamma nämnden för upphandlingssamverkan godkänner 

redovisningen avseende förslag om anslutning av Avesta kommun  

till GNU. 

2. Gemensamma nämnden för upphandlingssamverkan godkänner 

redovisningen avseende organisation och resurser, tidplan samt 

finansieringsmodell med ekonomiska konsekvenser för nämnden och 

samverkande kommuner vid anslutning av Avesta kommun till GNU. 

3. Gemensamma nämnden för upphandlingssamverkan godkänner 

redovisningen avseende riskanalys vid anslutning av Avesta kommun  

till GNU. 

4. Gemensamma nämnden för upphandlingssamverkan godkänner 

redovisningen avseende förslag till revideringar i samarbetsavtal,  

reglemente och upphandlingspolicy.  

5. Gemensamma nämnden för upphandlingssamverkan uppdrar till 

kommunstyrelsens förvaltning i Ludvika att ta fram tjänsteskrivelse 

avseende reviderat samarbetsavtal, reglemente och upphandlingspolicy till 

fullmäktige så att samverkande kommuners fullmäktige kan fatta 

likalydande beslut senast 1 oktober 2019. 

6. Gemensamma nämnden för upphandlingssamverkan uppdrar till chef för 

UpphandlingsCenter att teckna särskilt avtal med Avesta för år 2019 enligt 

utredningsrapport daterad 12 juni. 

 Förslag till beslut 

Gemensamma nämnden för upphandlingssamverkan föreslår fullmäktige i 

samverkande kommuner att anta Avesta kommun som ny medlem från och 

med 1 januari 2020. 

Beskrivning av ärendet 

Chef för UpphandlingsCenter föredrar ärendet.  
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Nämnden beslutade i sammanträde den 13 maj 2019 § 13 att chef 

Upphandlings-Center ska redovisa en utredning där följande frågor skulle 

utredas ytterligare: 

a) Ekonomiska och organisatoriska (resurser, bemanning och placering) 
konsekvenser för UhC, ägarkommunerna och Avesta kommun vid 
anslutning till GNU. 

b) Risk- och konsekvensanalys för att möte prioriterade risker inklusive 
eventuella gränssnittsfrågor, verksamhetsövergång och upphandlingsbehov 
mellan UhC och Avesta kommun vid anslutning till GNU. 

c) Tidplan för när ev. implementering och anslutning tidigast ska kunna träda i 
kraft samt när UhC är förberedda för ytterligare en samverkande kommun. 

d) Förslag till ändringar i samarbetsavtal och reglemente för nämnden vid 
anslutning av Avesta kommun till GNU.  

I den bilagda utredningen redovisas en fördjupning kring ovan utpekade frågor 

a., b. och c. samt förslag till revideringar i samarbetsavtal och reglemente.  

Beslutsunderlag 

1. Tjänsteskrivelse daterad 12 juni 2019. 
2. Utredning om anslutning av Avesta kommun till den gemensamma 

nämnden för upphandlingssamverkan.  
3. Bilaga 1 Konsekvenser LOU-OSL vid anslutning Avesta kommun. 
4. Bilaga 2, Risk- och konsekvensanalys vid anslutning av Avesta kommun till 

GNU. 
5. Bilaga 3 Samarbetsavtal - förslag till reviderat rödmarkerat. 
6. Bilaga 4 Reglemente - förslag till reviderat rödmarkerat. 
7. Bilaga 5 Upphandlingspolicy - förslag till reviderat rödmarkerat. 

Behandling 

Mari Jonsson (S) och Mats Nilsson (S) yrkar bifall till föreliggande förslag.  

Ordförande Leif Pettersson (S) gör ett tilläggsyrkande som innebär att uppdra 

till chef för UpphandlingsCenter att teckna särskilt avtal med Avesta för år 2019 

enligt utredningsrapport daterad 12 juni. 

Ordföranden ställer proposition på eget lagt tilläggsförslag och finner att 

gemensamma nämnd för upphandlingssamverkan bifaller det. 

______ 

Beslut skickas till 

Samtliga samverkande kommuner (Falun, Borlänge, Hedemora, Gagnef, Säter) 

Kommunstyrelsens förvaltning i Ludvika för verkställighet 

Kanslichef för kännedom 

Chef för UpphandlingsCenter för verkställighet 

Avesta kommun 

Akten 



 

 

Förslag 2019-06-13 

Samarbetsavtal    2020-01-01  
för Gemensam nämnd mellan Falun, Borlänge, Gagnef, Hedemora, Ludvika, Säter och 
Avestas kommuner avseende upphandlingssamverkan med gemensamt Upphandlingscenter. 
 
Mellan Falun, Borlänge, Gagnef, Hedemora, Ludvika, Säter och Avestas kommuner har 
träffats följande överenskommelse om samverkan i en gemensam nämnd enligt 3 kap. 9 § 
Kommunallagen (2017:725) i fråga om upphandlingssamverkan med gemensamt 
Upphandlingscenter. Samverkan kan avse all kommunal verksamhet oavsett organisa-
tionsform. 
 

 

1 Ändamål 
 
Den gemensamma nämndens uppgift är att på grundval av fastställd gemensam upphandlings-
policy och med stöd av Upphandlingscenter svara för alla upphandlingar med undantag av 
direktupphandlingar och vad som i Lag om offentlig upphandling definieras som 
byggentreprenader samt konkurrensutsättningar enligt Lag (2008:962) om valfrihetssystem. 
 
En stor del av kommunernas budget går till köp av varor, tjänster och byggentreprenader. Vår 
samverkan ska leda och bidra till: 
 

 Kostnadseffektiva upphandlingar så att våra skattepengar används på bästa möjliga 
sätt 

 En upphandlingsprocess som håller hög kvalité 
 Ett hållbart ekonomiskt, ekologiskt och socialt samhälle 
 En regional tillväxt 
 En innovationsutveckling 

 
 
2 Åtaganden vad gäller upphandlingssamverkan  
 

2.1 Upphandlingscenter 

Upphandlingscenter, som ingår i Ludvika kommuns organisation, har ansvaret för att 
genomföra upphandlingar för samverkande kommuner. Upphandlingscenter ska genomföra 
upphandlingarna i nära samråd och med underlag från de samverkande kommunerna. 
 
Upphandlingscenter ansvarar vid gemensamma upphandlingar för strategi, affärsmässiga, 
juridiska och kommersiella krav. Tillsammans med de samverkande kommunerna definieras 
obligatoriska krav och tilldelningskriterier, rangordning/viktning av tilldelningskriterier samt 
utvärdering av dessa. Kommungemensamma upphandlingar kan innehålla olika 
kommunspecifika krav från respektive kommun. Upphandlingscenter tecknar avtal enligt 
fastställd delegationsordning. 
 
Upphandlingscenter ska därutöver ge råd och stöd och anvisa juridisk kompetens i 
upphandlingsfrågor till samverkande kommuner. I avtalet ingår att Upphandlingscenter 
anordnar en samordnad heldagsutbildning per år i upphandlingsfrågor. 



 

 

 
Den gemensamma nämnden förbinder sig genom Upphandlingscenter att: 

- bilda och driva en gemensam samrådsgrupp bestående av ekonomicheferna i 
respektive kommun 

- ta fram rutiner, mallar och checklistor för kommunernas direktupphandlingar 
- vara kommunerna behjälpliga med direktupphandlingar 
- arbeta aktivt med att ge förvaltningarna kännedom om tecknade ramavtal och 

betydelsen av köptrohet 
- bereda kontorets medarbetare möjlighet att delta i kommunala projekt och 

utvecklingsfrågor som berör inköp, t ex helheten i inköpsstyrningen 
- tillhandahålla en inköpscontrollerfunktion som stöd för kommunernas egen 

controllerverksamhet 
- tillhandahålla en för alla kommuner tillgänglig ramavtalsdatabas 
- erbjuda samverkande kommuner upphandlingsrelaterade tjänster som inte omfattas av 

detta samarbetsavtal mot ersättning, om utrymme finns 
- att erbjuda samverkande kommuners helägda bolag samt förbund som kommunerna 

ingår i upphandlingsrelaterade tjänster mot ersättning, om utrymme finns.   
 
2.2 Samverkande kommuner  

De samverkande kommunerna ansvarar genom sakkunniga för kravspecifikation innefattande 
verksamhetskrav, kvalitetskrav, funktionskrav och sortimentsuppdelning. Tillsammans med 
UpphandlingsCenter definieras obligatoriska krav och tilldelningskriterier, rangordning/ 
viktning av tilldelningskriterier samt utvärdering av dessa. 
 
Deltagande kommuner förbinder sig att: 

- utse sakkunniga i referensgrupper 
- säkerställa att de sakkunniga i referensgrupperna förankrar förslagen till 

upphandlingsdokument i sina hemkommuner innan upphandling 
- tillskapa en lokal upphandlingsgrupp bestående av tjänstemän i kommunen 
- bistå Upphandlingscenter med nödvändiga uppgifter för upphandlingens 

genomförande 
- bereda sakkunniga och kontaktpersoner möjlighet att delta i gemensamma möten 
- svara för att förvaltningarna har kännedom om tecknade avtal och betydelsen av 

köptrohet 
- årligen upprätta planer för de upphandlingar som ingår i Upphandlingscenter uppdrag 

att genomföra nästkommande år 
 

2.3 Upphandlingspolicy 

Gemensam upphandlingspolicy för Falu, Borlänge, Gagnef, Hedemora, Ludvika, Säter och 
Avestas kommuner förutsätts bli antagen av respektive kommuns fullmäktige. Policyn blir 
därmed styrande som ledningsdokument för såväl enskild kommuns upphandlingar som det 
arbete som den gemensamma nämnden utför, om inte enskild kommun beslutar annat.  
 
Upphandlingspolicyn är dock ett levande dokument och dessutom inom ett område som är av 
stort samhällsintresse. Detta medför att motioner inom fullmäktigeförsamlingarna är att vänta, 
likväl som medborgarförslag m.m. från kommunmedlemmarna. 
 
För att upphandlingspolicyn ska vara ett ledningsdokument som får en acceptans bland 
förtroendevalda och allmänhet, måste policyn uppfattas vara levande och möjlig att påverka. 



 

 

Utgångspunkten bör vara att upphandlingspolicyn åtminstone har en tvåårig livslängd innan 
den blir föremål för en översyn. 
 
Vid revidering av upphandlingspolicyn gäller följande: 
 

 Förslag till revidering lämnas från enskild kommun och dess kommunstyrelse till 
gemensamma nämnden för yttrande och ställningstagande. 

 Den gemensamma nämndens ställningstagande blir grunden för ett eventuellt reviderat 
förslag. 

 Det reviderade förslaget till upphandlingspolicy översänds för ställningstagande till 
respektive kommun. 

 
Förslag som väcks i motioner och överlämnas till kommunstyrelsen ska remitteras till den 
gemensamma nämnden. Om en fullmäktigeförsamling avger ett svar på en motion kan detta 
svar innebära: 
 

1. Motionen avslås. 
 

2. Motionen anses besvarad och fullmäktige markerar i sitt beslut att svaret ligger i 
harmoni med fastställd policy, varför ingen ytterligare åtgärd behöver vidtas. 

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

om samstämmighet mellan de samverkande kommunerna går att uppnå i de delar som 
kräver en revidering av policyn. Gemensamma nämnden arbetar med utgångspunkt 
från uppdraget fram en reviderad upphandlingspolicy som överlämnas till respektive 
kommun för fastställelse. 

 
Medborgarförslag eller nämndinitiativ handläggs på motsvarande sätt. 
 
2.4 Kommuner utanför samverkan 

Kommuner som inte deltar i upphandlingssamverkan, kan mot ersättning delta i vissa 
upphandlingar om utrymme finns.  
 
 
3 Värdkommun       
 
Den gemensamma nämnden tillsätts av Ludvika kommun och ingår i dess organisation. 
 
Upphandlingscenter ska ansvara för beredning och verkställighet av nämndens beslut samt 
ombesörja nämndens administration och ansvara för dess handlingar. 
 
 
4 Mandatperiod      
 
Mandatperioden för den gemensamma nämnden ska vara fyra år räknat från den 1 januari året 
efter val till kommunfullmäktige. När val av ledamot eller ersättare sker under löpande 
mandatperiod ska det avse tiden från valets förrättande till mandatperiodens slut. 
 
Nämndens verksamhet ska dock upphöra under löpande mandatperiod om parternas överens-
kommelse upphör att gälla före periodens utgång. 



 

 

 
5 Antal ledamöter och ersättare i nämnden 
 
Den gemensamma nämnden ska ha sju ledamöter (en från varje kommun) och sju ersättare 
(en från varje kommun). Ledamöterna och ersättarna bör utses från respektive 
kommunstyrelse. 
 
Av kommunallagen följer att Ludvika kommun utser ordförande och vice ordförande bland 
nämndens ledamöter. 
 
Ledamot och ersättare i den gemensamma nämnden ska erhålla ersättning för uppdraget från 
den kommun som valt ledamoten och ersättaren. 
 
 
6 Närvarorätt vid nämndens sammanträden   
 
Parterna är eniga om att nämnden ska ge anställd eller annan sakkunnig från deltagande 
kommun rätt att närvara vid nämndens sammanträden och delta i överläggningarna men inte i 
besluten. 
 
 
7 Budget och bidrag till nämndens verksamhet 
 
Ludvika kommun fastställer budget för den gemensamma nämnden efter samråd med övriga 
kommuner. Förslaget till budget för den gemensamma nämnden ska tillställas kommunerna i 
god tid före budgetens slutliga behandling. 
 
Samverkande kommuner ska lämna årligt bidrag till kostnaden för Upphandlingscenter. 
Bidraget erläggs med en tolftedel varje månad. Parterna är överens om att fördela kostnaderna 
för kontoret på de samverkande kommunerna i förhållande till folkmängden i respektive 
kommun vid årsskiftet två år innan verksamhetsåret.   
 
Denna fördelning ska gälla vid fastställande av budget, vid beslut om fördelning av överskott 
eller underskott i nämndens verksamhet samt vid upplösning av samverkan i den gemen-
samma nämnden.  
 
 
8 Ansvarsförsäkring m.m.    
 
Tecknande av ansvarsförsäkring 
Ludvika kommun tecknar ansvarsförsäkring som täcker skadeståndskrav som den 
gemensamma nämnden kan drabbas av vid en ren förmögenhetsskada enligt lagen om 
offentlig upphandling. Om Ludvika kommun döms till skadestånd vars belopp överstiger 
försäkrat värde är kommunerna överens om att proportionellt betala överstigande skadestånd 
enligt respektive kommuns andel av den aktuella upphandlingens värde.  
 
Fördelning av ansvar för betalning av försäkringspremier 
Kostnaderna för försäkring fördelas mellan kommunerna på motsvarande sätt som övriga 
kostnader och faktureras separat.  
 



 

 

 
Fördelning av ansvar för betalning av eventuell självrisk 
Vid skada ska självrisk fördelas mellan de kommuner som deltagit i upphandlingen. Denna 
fördelning ska ske utifrån respektive kommuns andel av den aktuella upphandlingens värde. 
 
Nyttjande av försäkring vid skada 
De ingående kommunerna i den gemensamma nämnden är överens om att Ludvika kommun 
har rätt att nyttja försäkringen även vid upphandlingar gjorda av Ludvika kommun. Ludvika 
kommun förbinder sig i dessa fall att ersätta nämnden, om försäkringsskyddet inte räcker till 
vid skada som drabbar nämnden under samma försäkringsår, dock max med belopp 
motsvarande den försäkringsersättning som Ludvika kommun erhållit. 
 
Under samma förutsättningar har den gemensamma nämnden rätt att nyttja Ludvika kommuns 
ansvarsförsäkring. Nämnden förbinder sig i dessa fall att ersätta Ludvika kommun, om 
försäkringsskyddet inte räcker till vid en skada som drabbar kommunen under samma 
försäkringsår, dock max med belopp som motsvarar den försäkringsersättning som nämnden 
erhållit. 
 
 
9 Processbehörighet 

 
Den gemensamma nämnden företräder själv eller genom ombud de samverkande 
kommunerna i mål och ärenden inom sitt förvaltningsområde. 
 
Vid behov konsulteras juridiskt sakkunnig. 
 
 
10 Utvärdering och intern kontroll 
 
Utvärdering och intern kontroll av verksamhet bedriven inom ramen för den gemensamma 
nämnden genomförs kontinuerligt. Den gemensamma nämnden fastställer årligen vilka 
utvärderingar som ska göras och, utifrån ett väsentlighets- och riskperspektiv, en 
internkontrollplan.   
 
Utvärderingen ska avse kontorets effektivitet, hur samarbetet fungerar med deltagande 
kommuner, kvalitetssäkring och kundnöjdhet.  
 
Den interna kontrollen ska dels säkerställa att lagar, regler, styrdokument, policys m.m. 
tillämpas enligt givna föreskrifter, dels att uppföljning sker av mål för ekonomi, prestationer 
och kvalitet. 
 
 
11 Verksamhetsberättelse   

  
Den gemensamma nämnden ska årligen avge verksamhetsberättelse till samverkande 
kommuner före den 1 mars för föregående verksamhetsår. 
 
 
 



 

 

 
12 Revision     

  
Revision av den gemensamma nämndens verksamhet genomförs av parternas revisorer på  
det sätt som respektive huvudman beslutar. 
 
 
13 Medelsförvaltning och insyn    
 
Ludvika kommun ansvarar för medelsförvaltningen. Övriga samverkande kommuner har rätt 
till löpande insyn i medelsförvaltningen så vitt avser den gemensamma nämndens 
verksamhet. 
 
 
14 Nämndens ställning     
 
Nämnden fattar beslut i Ludvika kommuns namn och ingår avtal för de samverkande 
kommunernas räkning. Ludvika kommun har därför att hantera och svara för civilrättsliga 
krav som kan komma att ställas av utomstående part på grund av avtal som nämnden ingått. 
Undantag från detta gäller för krav som ställs och grundas på avtalsbrott i form av bristande 
köptrohet på tecknade ramavtal, sådana krav riktas till och hanteras av respektive kommun. 
 
 
15 Överenskommelsens varaktighet 
 
Denna överenskommelse gäller från och med 2020-01-01 och tillsvidare. Varje samverkande 
kommun har rätt att med två års uppsägningstid säga upp överenskommelsen att upphöra vid 
kalenderårs utgång. 
 
 
16 Godkännande     
 
Denna överenskommelse gäller under förutsättning att respektive kommunfullmäktige 
godkänner överenskommelsen. Denna överenskommelse har upprättats i sju likalydande 
exemplar varav parterna tagit var sitt. 
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Riskanalys – Utvidgning med ny kommun (Avesta) till Upphandlingscenter 
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(Identifiera risker och riskområden) 
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) Hur hantera? 

(Hur hanterar vi risken) 
Ansvarig 
 

Ökad arbetsbelastning genom nya  
upphandlingar för Avesta där vi redan 
har avtal. 

4 För mycket projekt per team under första åren. 

Stress om man inte hinner sitt arbete. 

Ökad personalomsättning. 

 

5 20 Anställa fler upphandlare. 

Ha med Avesta som kom-
mande avropsberättigad 
snarast. 

Arbetsmiljökartläggning.  

Långsiktig plan, strategi. 

Kontroll av deras avtals-
struktur/hur de passa in i 
våra kategorier mm. 

 

Anpassning till våra arbetssätt om det 
finns bef. Personal. 

3 Påfrestning tills det fungerar. 1 3 Gruppsamverkan, lära 
känna, information. 

 

Våra logotype måste ändras (kartan) + 
kommunnamn? 

5 Omtag igen med dokument, mallar m.m. 

Ökad kostnad. 

1 5 Ta hjälp av kommunikat-
ionsavdelningen. 

Kostnad tas av Avesta. 

 

Ökat arbete med upphandlingsplanen. 3 Kommunens befintliga avtal behöver kartläggas 
och samlas in för att UhC ska kunna analysera 
behovet inför arbetet med upphandlingsplanen. 

3 9 Ökad bemanning i Team V. 

Föra över en del av arbetet 
med administration på  
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Nya avtal och behov som tillkommer och som  
behöver kommuniceras via upphandlingsplanen. 

ansvarig upphandlare. 

 

Initialt insamling av Avestas befintliga 
avtal och publicering i avtalsdatabas. 

5 Ökad arbetsbelastning under en kort intensiv  
period. 

4 20 Plocka bort andra arbets-
uppgifter under denna 
period från ELE. 

 

Arbete/uppdateringar av hemsidan,  
länkar, info m.m. 

3 Hinner inte få ut information inom rimlig tid. 2 6 Plocka bort andra arbets-
uppgifter under denna 
period från ELE och/eller 
anställa juniora upphand-
lare. 

 

Krav på att dela rum. 4 Minskad effektivitet när det inte går att ringa 
ostört t.ex. 

 

5 20 Filialkontor. 

Byta lokaler. 

Kommunansvariga är inte 
alla i Ludvika samma dagar. 
Eventuellt stationerade i sin 
kommun. 

”Mobila kontor” med Drop 
in. 

Möjliggöra distansarbete. 

Ludvika kommun 

Platsbrist UhC. 5 Minskad effektivitet när det inte går att ringa 
ostört t.ex. 

Stress om man inte hinner sitt arbete. 

Fler delade rum. 

Behov av ökat antal platser. 

 

2 10 Delade rum i större  
utsträckning. 

Fler rum. 

Ha satellitkontor. 

 

Lokal för möten. 5 Utrymmen finns ej som passar i storlek för både 
externa och interna möten. 

 

2 10 Boka Stora Orren. 

Ökad framförhåll-
ning/planering/disciplin vid 
gemensamma aktiviteter. 

Chef UhC 
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Fler digitala möten. 

Fler möten ute i kommu-
nerna. 

Kommunansvariga utgår 
från sina kommuner. 

Fysiska möten.  4 När det krävs blir det längre resor för vissa/alla. 
Tar tid från bland annat produktion. 

2 8 Digitala möten (på både 
gott och ont). 

 

Personalförsörjning, svårt att klara med 
nuvarande bemanning. 

4 Ökad arbetsbelastning på befintlig personal. 
Stress, hög arbetsbelastning. 

3 12 Rekrytera flera. 

Överta anställda från 
kommunerna. 

Möjliggöra distansarbete 
för att locka mer. 

Konsultstöd. 

Chef UhC 

Krävs en kommunansvarig med hög 
kompetens initialt. 

5 Brist på upphandlare med hög kompetens. Befint-
lig personal måste stötta. 

5 25 Befintlig personal måste 
åka till Avesta. 

Chef UhC 

Fler kommunansvariga.  3 Kan vara svårt att hitta kommunansvariga. 

Kommunansvar tar tid, mindre upphandlartid. 

2 6 Rekrytering av personal 
som bor nära. 

Överta personal. 

 

Ökad personalomsättning i större  
organisationer. 

 Svårt att rekrytera kompetens.   Konsulter, avsäga oss upp-
drag, attraktiv arbetsgivare 
– mer distansarbete. 

 

Fler nya som behöver läras upp. 5 Produktionsbortfall. 

Ökad mängd inskolning av nya medarbetare.  

 

4 20 Rekryteringsbehov + ev. 
konsulter tillfälligt. 
Smartare arbetssätt – pro-
duktivare. 
Fördela ansvar för inskol-
ning på flera samt mellan 
teamen. 

 

Organisationen växer och kan inte be-
hålla samma form. 

5 Ineffektiviteten ökar om organisationen är fel-
byggd.  

5 25 Se över rollerna teamle-
dare, upphandlingschef och 

Chef UhC 
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Omflyttningar/nyrekryteringar. enhetschef. 

Svårt att förutse var kapacitet behövs – 
Teamfördelning. 

2 Ojämn belastning.  2 4 Dialog mellan teamledare.  

Större arbetsgrupp.  3 Fler människor som ska komma överens. 

 

3 9 Gruppdynamiska övningar. 

Personalvård. 

Lära känna varandra aktivi-
teter. 

 

Ökat arbete med direktupphandlingar. 5 Kommunen behöver hjälp med att genomföra 
formella direktupphandlingar. Kan innebära ökat 
tryck på Team V. 

3 15 Ökad bemanning Team V. 
 
Konsultstöd. 

 

Ökat arbete med annonseringar av un-
dantag. 

5 Kommunen behöver hjälp med annonseringar av 
undantag i e-avrop. Kan innebära ökat tryck på 
Team V. 

3 15 Ökad bemanning i Team V. 

Konsultstöd. 

 

Ökat arbete med arkivering. 3 Vid upphandlingar som ej är samordnade kan 
ytterligare arbete med arkivering tillkomma. Kan 
innebära ökat tryck på Team V. 

3 9 Ökad bemanning i Team V. 

Föra över en del av arbetet 
med administration på 
ansvarig upphandlare. 

 

Ökat arbete med avtalspublicering. 3 Kommunens befintliga avtal behöver samlas in 
och publiceras i avtalsdatabasen. 

Kommunens nya upphandlade avtal behöver 
publiceras i avtalsdatabasen. 

3 9 Ökad bemanning i Team V. 

Föra över en del av arbetet 
med administration på 
ansvarig upp-handlare. 

 

Uppföljning och avrop (fler avtal som 
ska följas upp). Räcker resurserna? 

3 Resultat uppnås ej för medborgarna som behöver 
tjänsterna. Dålig kontroll på avtalen. 

4 12 Tydlig fördelning mellan 
vad kommunerna och UhC 
gör. 

Ledningsgrupp 

Svårare för enskilda att få tid med chef 
och därmed blir sedda. 

4 Utbrända chefer. 

Ökad personalomsättning när enskilda inte blir 
sedda. 

5 20 Fördelning av chefsansvar 
på t.ex. teamledare. 

Ledningsgrupp  

Fler sakkunniga att ta hänsyn till – större 
referensgrupp 

3 Kan bli svårare att få till mötestider. 

Kan bli svårare att komma överens. 

2 6 Öppna upp mer för web-
möten/telefonmöten. 
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Satelitkontor med möteslo-
kal. 

Bristande likabehandling av kommuner 3 Missnöje, avhopp av kommuner om de känner sig 
åsidosatta. 

3 9 Långsiktig plan.   
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Handläggare Dokumentdatum    

Anders Karlin 2019-06-12  
Diarienummer    

GNU 2019/70  
 

  
 

Utredning om anslutning av Avesta kommun till den 

gemensamma nämnden för upphandlingssamverkan   

1. Beskrivning av ärendet 

Nämnden beslutade i sammanträde 2019-05-13 § 13 att chef Upphandlingscenter ska  

redovisa en utredning där följande frågor skulle utredas ytterligare: 

a) Ekonomiska och organisatoriska (resurser, bemanning och placering) konsekvenser  

för Upphandlingscenter (UhC), ägarkommunerna och Avesta kommun vid anslutning  

till den gemensamma nämnden för upphandlingssamverkan (GNU). 

b) Risk- och konsekvensanalys för att möte prioriterade risker inklusive eventuella 

gränssnittsfrågor, verksamhetsövergång och upphandlingsbehov mellan UhC och  

Avesta kommun vid anslutning till GNU. 

c) Tidplan för när ev. implementering och anslutning tidigast ska kunna träda i kraft  

samt när UhC är förberedda för anslutning av Avesta kommun. 

d) Förslag till ändringar i samarbetsavtal och reglemente för nämnden vid anslutning  

av Avesta kommun till GNU.  

2. Sammanfattning 

Nämndens uppdrag i form av antal samverkande kommuner utökas med anslutning  

av Avesta kommun till GNU fr.o.m. den 1 januari 2020.  

Med ett utökat uppdrag för tillkommande operativt och strategiskt upphandlingsarbete, 

avtalsförvaltning samt kommunansvarig upphandlare för Avesta kommun är bedömningen att  

ett årligt ägartillskott erfordras om ca 2,2 mnkr fr.o.m. 2020-01-01. Tre strategiska upphandlare  

tillförs UhC:s organisation och upphandlingsteam för att fullgöra det utökade uppdraget. 

Förslaget innebär ingen kostnadsökning för dagens sex samverkande kommuner. Avesta 

kommun har ansvar för egen kostnad om ca 2,2 mnkr from år 2020 samt en engångsavgift  

om ca 0,5 mnkr för år 2019.  

Utökade upphandlingsresurser för UhC innebär större möjligheter till specialisering inom 

upphandling, ökad avtalsförvaltning och en säkrare leveransförmåga, vilket kommer alla  

sex samverkande kommuner till godo, som en ytterligare kvalitetshöjning. 

De styrdokument som nämnden har i form av samarbetsavtal, reglemente och upphandlings-

policy ska i sin exakta ordalydelse accepteras och antas av alla samverkande kommuner. 

Styrdokumenten är inte förhandlingsbara för en enskild kommun. 

mailto:uhc@ludvika.se
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Utredningen har genomförts i dialog och samverkan med Anders Friberg, Kommundirektör  

och Nisse Gustavsson, Ekonomichef som företrädare för Avesta kommun.  

3. Det utökade uppdraget och anslutning Avesta kommun  

Nämndens utökade uppdrag i och med anslutningen av Avesta kommun medför en högre 

arbetsbelastning i form av fler upphandlingar, fler avtal att förvalta samt en lokal närvaro i 

kommunen. Omfattningen av arbetet beskrivs nedan. 

Bedömt antal tillkommande unika och samordnade Avesta-upphandlingar per år 

 3 enkla upphandlingar x 60 timmar    ca 200 årsarbetstimmar 

 10 normala upphandlingar x 90 timmar   ca 900 årsarbetstimmar 

 2 komplexa upphandlingar x 120 timmar   ca 250 årsarbetstimmar 

 50-75 samordnade upphandlingar x 10 timmar   ca 600 årsarbetstimmar. 

 50-75 upphandlingar x 5 timmar planering/beredning  ca 300 årsarbetstimmar 

Summa totalt     ca 2 250 årsarbetstimmar 

Bedömt unikt och samordnat upphandlings- och avtalsstöd Avesta per år 

 Bedömt antal avtal för avtalsförvaltning per år 

50-75 avtal x 5 timmar     ca 300 årsarbetstimmar 

 Bedömt utbildnings- och utredningsstöd per år  

10 * 10 timmar     ca 100 årsarbetstimmar 

 Bedömt upphandlingsstöd och rådgivning på plats i Avesta  

per år, 2 kommunansvariga upphandlare x 600 timmar  ca 1200 årsarbetstimmar 

Summa totalt     ca 1 600 årsarbetstimmar 

Förtydligande – Roll och uppgift för kommunansvarig upphandlare 

UhC arbetar enligt en modell där en eller några upphandlare utses till kommunansvariga 

upphandlare i varje deltagande kommun. Dessa fungerar som UhC:s kontakt för kommunernas 

olika verksamheter. Beskrivning av roll och huvuduppgift: 

 Kommunansvarig upphandlare arbetar nära kommunens ekonomichef och ekonomienheten 

och har en aktiv roll i den lokala upphandlingsgruppen (LUG).  

 Kommunansvarig upphandlare finns placerad i kommunens lokaler (t.ex. ekonomienheten) 

och är engagerad i upphandlingsfrågor hos kommunens verksamheter. 

 Kommunansvarig upphandlare arbetar med att informera kommunens verksamheter om 

befintliga avtal och innehåll i dessa och hur kommunen arbetar med upphandling enligt lag 

om offentlig upphandling (LOU).  

 Kommunansvarig upphandlare är informerad om de upphandlingar som är pågående och 

planerade i kommunen enligt upphandlingsplan. 

mailto:uhc@ludvika.se
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4. Organisation och resurser 

Det utökade uppdraget för UhC vid anslutning av Avesta kommun med tillhörande operativt  

och strategiskt upphandlingsarbete, avtalsförvaltning samt bemanning med kommunansvarig 

upphandlare på plats i Avesta kommun uppgår till drygt 4000 årsarbetstimmar (3850 timmar). 

Tre (3) strategiska upphandlare rekryteras och tillförs UhC:s nuvarande upphandlingsteam för  

att fullgöra det utökade uppdraget.  

Roll som kommunansvarig upphandlare för Avesta kommun tillsätts senast from den 1 januari 

2020. Behovet uppgår till 2 strategiska upphandlare på plats i Avesta, 2-3 dagar per vecka och  

per upphandlare. Övrig tid ska samtliga upphandlare arbeta på Upphandlingscenters kontor i 

Ludvika och/eller annan samverkande kommun. 

En tydlig trend är att fler upphandlingar avser IT, digitalisering och teknik inom välfärdstjänster. 

Denna trend kommer att förstärkas ytterligare med anslutning av Avesta kommun som har uttalat 

framtida behov inom området. Ett nytt upphandlingsteam inom kategoriområde IT och 

digitalisering bildas som kompletterar nuvarande tre upphandlingsteam på UhC. Teamet ska 

förutom upphandling även jobba med avtalsförvaltning och leverantörs-/marknadsdialog inom 

området och hålla en efterfrågad specialiseringskompetens.  

Kostnad för strategisk upphandlare och upphandlingssystem/avtalsdatabas 

Lönekostnad för strategisk upphandlare är ca 35-40 tkr per månad. Lönekostnad är högre  

för vissa kategorier/upphandlingsområden. Bedömd årskostnad med sociala avgifter, 

kompetensutveckling och arbetsredskap samt arbetsplats inräknad är ca 650 tkr per 

medarbetare/strategisk upphandlare. Vid anställning av 3 strategiska upphandlare är bedömd 

tillkommande total årskostnad ca 1 950 tkr. 

UhC använder idag e-avrops upphandlingssystem för annonsering och genomförande av 

offentliga upphandlingar samt e-avrops avtalsdatabas för publicering av slutna ramavtal för 

samverkande kommuner. Varje samverkande kommun har en egen unik avtalsdatabas.  

LOU försäkring för GNU fördelas/faktureras samverkande kommuner utifrån befolkning.  

Vid anslutning av Avesta kommun är bedömd tillkommande total årskostnad ca 50 tkr. 

5. Ekonomi och finansieringsmodell 

Med ett utökat uppdrag och ansvar vid anslutning av Avesta kommun till GNU för tillkommande 

upphandlingsarbete, avtalsförvaltning samt kommunansvarig upphandlare är bedömningen att ett 

årligt ägartillskott erfordras om ca 2,2 mnkr fr.o.m. 2020-01-01. 

De kommunala bolagen inom Avesta koncernen ingår inte i årlig grundavgift. För de kommunala 

bolagen tecknas normalt separata avtal avseende eventuellt upphandlingsstöd från UhC. De 

kommunala bolagen har rätt att medverka/ansluta på de upphandlingar som de samverkande 

kommunerna beställer av UhC mot en årlig avgift om 30-50 tkr för hela kommunkoncernen. 

Avestas kommunala bolag kommer att få frågan om att delta i samverkan, likt övriga kommunala 

mailto:uhc@ludvika.se
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bolag i upphandlingssamverkan och den årliga avgiften kommer att spegla nivån för en kommun 

av liknande storlek. 

För en implementerings- och uppstartsperiod på drygt 6 månader innan formell anslutning med 

rekrytering, upphandlings- och avtalsarbete samt uppbyggnad av verksamhet är bedömningen att 

ett tillskott av engångskaraktär från Avesta kommun erfordras om ca 0,5 mnkr att mot faktura 

erläggas per senast fr.o.m. 2019-10-01.   

Finansiering av upphandlingssamverkan föreslås även framöver att ske genom fördelning utifrån 

folkmängd.  

Förslag reviderad budget 2020 inklusive Avesta kommun 

Kommun Befolkning Andel  
i % 

Andel i kr inkl. 
Avesta enligt 

reviderad 
budget 2020 

Andel i kr exkl. 
Avesta enligt 
ursprungligt 

budgetförslag 2020 

Skillnad i 
kr 

Falun 58 923 29,7% 5 621 649 kr 5 625 148 kr -3499 kr 

Borlänge 52 224 26,3% 4 982 519 kr 4 984 221 kr -1702 kr 

Ludvika 26 946 13,6% 2 570 829 kr 2 580 339 kr -9510 kr 

Hedemora 15457 7,8% 1 474 701 kr 1 480 010 kr -5309 kr 

Säter 11 123 5,6% 1 061 209 kr 1 066 395 kr -5186 kr 

Gagnef 10 271 5,2% 979 922 kr 979 887 kr 35 kr 

Avesta 23 323 11,8% 2 225 170 kr   

 170 735 100,0 % 18 916 000 kr 16 716 000 kr -25170 kr 
Kommentar: Kostnadsfördelning utifrån befolkningsnivå 2018-12-30. 

Förslaget till reviderad budget år 2020 innebär ingen kostnadsökning för dagens sex samverkande 

kommuner. Avesta kommun har ansvar för egen kostnad om ca 2,2 mnkr fr.o.m. år 2020 samt en 

engångsavgift om ca 0,5 mnkr för år 2019. 

Utökade upphandlingsresurser för UhC innebär större möjligheter till specialisering och en 

säkrare leveransförmåga m.m. vilket kommer alla sex samverkande kommuner till godo, som en 

ytterligare kvalitetshöjning. 

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

Anslutning av ny kommun bör av flera skäl, inte minst budgeteringsskäl, ske vid ett årsskifte.  

Tidigast den 1 januari 2020 kan ett förändrat uppdrag med anslutning av Avesta kommun träda  

i kraft. Detta datum är helt beroende av beslutsprocessen inom samverkande kommuner samt att 

det ges rimlig tid för implementering/förberedelse och erforderliga rekryteringar för UhC. 

Rekrytering sker av UhC utifrån de kravprofiler som tas fram för de olika tjänsterna. 

Nedan redovisas i kronologisk ordning ett antal datum som förslag till milstolpar: 
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Datum  Aktivitet/Beslut 

2019-06-13 Beslut av nämnden att förorda alternativ om ett utökat uppdrag med 

anslutning av Avesta kommun till GNU. 

2019-07-15 Fördjupat arbete klart med förslag till ändringar i samarbetsavtal och 

reglemente för nämnden. 

2019-09-30 Nytt likalydande samarbetsavtal och beslut i samtliga samverkande 

kommuner och dess fullmäktige. 

2019-10-01 Rekryteringsprocess påbörjas av nya upphandlartjänster. Visst arbete 

kommer att påbörjas direkt efter nämndens beslut i juni 2019. 

2019-10-01 Implementering Avesta kommun och planering nya upphandlingar. 

Arbete kommer att påbörjas direkt efter nämndens beslut i juni 2019 

2020-01-01 Avesta kommun ansluter formellt och nytt uppdrag träder i kraft för 

nämnden (UhC) enligt reviderat samarbetsavtal. 

Likalydande beslut i samtliga samverkande kommuner innan oktober 2019 erfordras i respektive 

fullmäktige, om tidplan ska kunna hållas.   

7. Riskfördjupning och handlingsplan  

En riskfördjupning och handlingsplan för att möta prioriterade risker förknippade med  

anslutning av Avesta kommun och därmed ett utökat uppdrag för den gemensamma nämnden 

har tagits fram av chef UpphandlingsCenter tillsammans med personalen på UhC.   

Fördjupad riskutredning 

En juridisk analys avseende konsekvenser ur ett LOU och OSL-perspektiv vid anslutning av 

Avesta kommun till GNU har upprättats. Analysen visare att en anslutning till GNU av Avesta 

kommun är riskfri ur ett LOU-perspektiv. Vad gäller sekretessfrågor kopplade till OSL 

rekommenderas att Avesta kommun ansvarar för sina egna hittillsvarande inkomna handlingar. 

Analys bifogas som bilaga 1.  

En nulägesanalys kring Avestas upphandlingsorganisation med mera har genomförts tillsammans 

med företrädare för Avesta kommun. I den framträder ett antal olika styrkor, svagheter, 

möjligheter och hot. Analys med prioriterade frågeställningar redovisas i avsnitt 8 

Nulägesbeskrivning Avesta kommun. 

Personalens riskanalys 

UhC:s personal har tagit fram en risk- och konsekvensanalys vid en ev. anslutning av Avesta 

kommun. Riskanalysen bygger på metodik från värdkommunen Ludvika och har tagits upp och 

redovisats på en arbetsplatsträff den 25 april 2019. Resultatet framgår av bilaga 2.  

Nedan redovisas de fem högst bedömda riskerna med konsekvens samt hur risk kan hanteras 

som framkommit vid riskanalys: 
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Risk Konsekvens Hur hantera risk 

Ökad arbetsbelastning genom nya 
upphandlingar för Avesta där vi 
redan har avtal. 
 

För mycket projekt per team under 
första åren.  
Stress om man inte hinner sitt 
arbete. 
Ökad personalomsättning. 
 

Anställa fler upphandlare.  
Ha med Avesta som kommande 
avropsberättigad snarast 
Arbetsmiljökartläggning Långsiktig 
plan, strategi. 
Kontroll av Avestas avtalsstruktur/ 
hur de passar in i våra kategorier.  

Initialt insamling av Avestas 
befintliga avtal och publicering i 
avtalsdatabas 

Ökad arbetsbelastning under en 
kort intensiv period 

Plocka bort andra arbetsuppgifter 
under denna period från team V. 

Krävs en kommunansvarig med 
hög kompetens initialt. 

Brist på upphandlare med hög 
kompetens. Befintlig personal 
måste stötta. 

Befintlig personal måste åka till 
Avesta.  

Fler nya som behöver läras upp. Produktionsbortfall. 
Ökad mängd inskolning av nya 
medarbetare  
 

Rekryteringsbehov + ev. konsulter 
tillfälligt. 
Smartare arbetssätt – produktivare. 
Fördela ansvar för inskolning på 
flera samt mellan teamen 

Organisationen växer och kan inte 
behålla samma form. 

Ineffektiviteten ökar om 
organisationen är felbyggd.  
Omflyttningar/nyrekryteringar. 

Se över rollerna teamledare, 
upphandlingschef och enhetschef 
samt kommunansvarig upphandlare
  

 

8. Nulägesanalys Avesta kommun (inhämtad delvis från Avesta kommun) 

Organisation: Kommunens upphandlingsenhet är en central enhet, organisatoriskt underställd 

kommunkansliet. Enheten svarar för upphandlingar av varor, tjänster och byggentreprenader för 

Avesta, Skinnskatteberg och Norbergs kommuner och Gamla Byn AB, Avesta Industristad AB, 

Avesta Vatten och Avfall AB och Södra Dalarnas Räddningstjänst. 

Affärsvärden och leverantörer 2018: 437 977 318 kr. 1 787 leverantörer.  

Antal upphandlare: Enheten består i nuläget av 1 upphandlare och 1 administratör/ 

avtalscontroller. Externt upphandlingskonsultstöd anlitas via slutet ramavtal. 

Upphandlingssystem: Tendsign nyttjas som upphandlingsverktyg och för att hantera 

avtalsdatabasen. 

Upphandling och produktion: Under de senaste åren har optimal produktion inte uppnåtts.  

Det gör att det finns en viss eftersläpning på ej genomförda upphandlingar. En uppskattning som 

inte har kunnat verifieras är att det rör sig om 10-20 upphandlingar som ett minimum men en 

troligare siffra är kring det dubbla. Det är inte rimligt att UhC löser detta inom sin ordinarie 

verksamhet. 

Avtalsförvaltning: Antal avtal som ska följas upp via avtalsförvaltning är för närvarande okänt. 

En uppskattning är att 300-400 avtal kan avse varor och tjänster. Nuvarande avtalsförvaltning 

sker genom Tendsigns avtalsdatabas. Uppföljningen är i det stora hela reaktiv, frånsett vid 
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uppstart då den är mer strukturerad inom problemområden (främst större varu-upphandlingar) 

där erfarenheten ger att vissa uppstartsproblem kan föreligga. 

Övrigt  

Styrkor – Samordning: I Avesta finns en vana och erfarenhet att arbeta med samordning av 

upphandlingar sedan tidigare samarbete med Norberg och Skinnskatteberg. Oklart på vilken nivå 

och om det gäller generellt för både beställare, sakkunniga, chefer och upphandlare. 

Svagheter – Beställarkompetens: Som många andra kommuner har Avesta en förhållandevis 

ojämn beställarkompetens. Här kan UhC bidra med utbildning och erfarenhetsutbyte kring 

arbetssätt med mera. 

Möjligheter – Inköpsvolym: Avesta är den enda kommunen i dalarna tillsammans med Mora som 

har någon inköpsvolym av vikt utanför nuvarande UhC-samarbete. Projekt kring införande av  

e-handel är pågående och upphandling är planerad kring införande av ett systemstöd. 

Hot- Resurser och orimliga förväntningar: Då Upphandlingsenheten haft svårt att rekrytera 

upphandlare de senaste åren, har Avesta kommun inte kunnat genomföra önskat antal planerade 

upphandlingar samt tillgodose den utbildningsinsats som normalt krävs för att utbilda beställare 

och chefer i kommunen. Detta kan leda till för höga förväntningar på ett eventuellt samarbete 

och vad det kan bidra med. Här kan UhC bidra med planeringsförmåga, utbildningsinsatser och 

att kommunicera årlig upphandlingsplan tydligt. Betydelsefull roll får också kommunansvarig 

upphandlare för Avesta från UhC.   

9. Förslag till reviderat samarbetsavtal och reglemente 

De styrdokument som GNU har i form av samarbetsavtal, reglemente och upphandlingspolicy 

ska i sin exakta ordalydelse accepteras och antas av en ny kommun. Styrdokumenten är inte 

förhandlingsbara för en enskild kommun.  

Ett reviderat förslag till samarbetsavtal och reglemente behöver godkännas av samtliga 

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

Avesta kommun till GNU. 

Samarbetsavtal, reglemente och upphandlingspolicy föreslås att revideras utifrån ett utökat 

uppdrag för nämnden. Förslag till ändringar i samarbetsavtal, reglemente och upphandlingspolicy 

för nämnden bifogas som bilaga 3, 4 och 5 till denna utredning. 

 

Ludvika den 12 juni 2019 

 

Anders Karlin 

Chef Upphandlingscenter 
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Förslag 2019-06-13 

Reglemente       2020-01-01 
 
för Gemensam nämnd mellan Falun, Borlänge, Gagnef, Hedemora, Ludvika, Säter och 
Avestas kommuner avseende upphandlingssamverkan med gemensamt Upphandlingscenter. 
 
Fastställt 2019-xx-xx av kommunfullmäktige i xx kommun. 
 
 
Falun, Borlänge, Gagnef, Hedemora, Ludvika, Säter och Avestas kommuner har kommit 
överens om att samverka i en gemensam nämnd kallad Gemensam nämnd för 

upphandlingssamverkan. Samverkan får avse all kommunal verksamhet oavsett 
verksamhetsform. 
 
Den gemensamma nämnden är tillsatt i Ludvika kommun och ingår i dess organisation.  
 
Den gemensamma nämnden är bildad enligt 3 kap 9 § Kommunallagen 2017:725. Utöver  
vad som följer av lag, gäller detta reglemente och ett mellan kommunerna ingånget 
samarbetsavtal för den gemensamma nämnden. 
 
 

1 § 

Uppgifter 

 
Den gemensamma nämndens uppgift är att på grundval av fastställd gemensam upphandlings-
policy, med stöd av Upphandlingscenter, tillhandahålla kompetens i upphandlingsfrågor och 
svara för genomförandet av alla upphandlingar med undantag av direktupphandlingar och vad 
som i Lag om offentlig upphandling definieras som byggentreprenader samt 
konkurrensutsättningar enligt Lag (2008:962) om valfrihetssystem.  
 
Nämnden ska vid behov samråda med styrelser och nämnder i de samverkande kommunerna. 
 
Nämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer. Nämnden sammanträder i 
Ludvika om inte nämnden själv bestämmer annat. 
 
 
2 § 

Sammansättning 

 
Den gemensamma nämnden består av sju ledamöter och sju ersättare, dvs. varje kommun har 
utsett en ledamot och en ersättare. 
 
Ludvika kommun ska bland nämndens ledamöter utse en ordförande och en vice ordförande.



 
 

3 § 

Ersättarnas tjänstgöring 

 
Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i ett 
sammanträde ska en ersättare från den kommun som valt ledamoten tjänstgöra i ledamotens 
ställe. Ordningen därefter är att ersättare kallas in till tjänstgöring från kommuner enligt ett 
rullande schema med ordningen Falun, Borlänge, Gagnef, Hedemora, Ludvika, Säter och 
Avesta. Falun gäller för 2019 och sedan ett år i taget för varje kommun. 
 
En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om 
ersättare har trätt in i ledamotens ställe. 
 
Ersättarna har rätt att närvara och yttra sig på sammanträde även när de inte tjänstgör. 
 
 
4 § 

Ersättning till ledamot och ersättare 

 
Ledamot och ersättare i den gemensamma nämnden ska erhålla ersättning för uppdraget  
från den kommun som valt ledamoten och ersättaren. 
 
 
5 § 

Anmälan av förhinder 

 
En ledamot eller ersättare som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett 
sammanträde ska snarast anmäla detta till nämndens sekretariat, som är Upphandlingscenter, 
som inkallar ersättare som står i tur att tjänstgöra och som inte redan kallats in. 
 
 
6 § 

Kallelse 

 
Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. 
 
Kallelsen ska vara skriftlig eller elektronisk och innehålla uppgift om tid och plats för 
sammanträdet. 
 
Kallelsen ska på lämpligt sätt tillställas varje ledamot och ersättare senast fyra dagar före 
sammanträdesdagen. Kallelsen ska även tillställas respektive kommun för kännedom. 
 
Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning 
handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas kallelsen. 
 
I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt. 
 
När varken ordföranden eller vice ordföranden kan kalla till sammanträde ska den ledamot 
som har längst tjänstgöringstid göra detta och vid lika tjänstgöringstid för flera ledamöter den 
som är till åldern äldst. 
 



 
 

7 § 

Ersättare för ordföranden 

 
Om varken ordföranden eller vice ordföranden kan delta i ett sammanträde eller del av ett 
sammanträde fullgör den ledamot som är till åldern äldst ordförandens uppgifter. 
 
Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är förhindrad att fullgöra uppdraget 
under längre tid än en månad får nämnden utse en annan ledamot att vara ersättare för 
ordföranden. Ersättaren fullgör ordförandens samtliga uppgifter. 
 
 
8 § 

Justering och anslag av protokoll 

 
Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot. 
 
Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen bör 
redovisas skriftligt innan nämnden justerar den. 
 
Nämndens protokoll ska tillkännages på var och en av de samverkande kommunernas 
anslagstavlor.  
 
Protokollen ska tillställas samtliga samverkande kommuner och de samverkande 
kommunernas revisorer. 
 
 
9 § 

Reservation 

 
Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen  
ska ledamoten göra det skriftligen. Motiveringen ska lämnas före den tidpunkt som har 
fastställts för justering av protokollet. 
 
 
10 § 

MBL 

 

Vid beslut om verksamhetsförändringar som påverkar Kommunstyrelsens förvaltnings 
organisation i värdkommunen ska nämnden före beslut informera kommunstyrelsen. 
 
 
11 § 
Personuppgifter 

 

Den gemensamma nämnden är inom sitt verksamhetsområde, personuppgiftsansvarig enligt 
GDPR-förordningen samt lag om kompletterande bestämmelser. 
 
 
 
 



 
 

12 § 

Delgivning 

 
Delgivning med nämnden sker med ordföranden eller en anställd som nämnden bestämmer. 
 
 
13 § 

Undertecknande av handlingar och expediering 

 
Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av nämnden ska undertecknas av ord-
föranden eller vid förfall för denne av vice ordföranden och kontrasigneras av anställd som 
nämnden bestämmer. I övrigt bestämmer nämnden vem som ska underteckna handlingar. 



 
Förslag 2019-06-13 
 
Upphandlingspolicy   2020-01-01 

 
För Falun, Borlänge, Gagnef, Hedemora, Ludvika, Säter och Avestas kommuner 
 
Upphandlingspolicyn gäller för kommunerna och innehåller riktlinjer som utöver lag  
om offentlig upphandling ska tillämpas vid upphandling av varor och tjänster samt 
byggentreprenader. 
 
Offentlig upphandling definieras som de åtgärder som vidtas av en upphandlande myndighet 
(t ex köp, leasing, hyra eller hyrköp) i syfte att tilldela ett kontrakt eller ingå ett ramavtal 
avseende varor, tjänster eller byggentreprenader. Policyn omfattar också riktlinjer för 
direktupphandling. 
 
Syftet med policyn är att 

 ge vägledning till anställda inom kommunerna hur upphandlingar ska genomföras, 
 för potentiella anbudsgivare beskriva vilka förhållningssätt kommunerna tillämpar 

som köpare, 
 säkerställa att varor, tjänster och byggentreprenader köps med rätt kvalité till lägsta 

kostnad, 
 långsiktigt medverka till en marknadssituation som präglas av uthållighet och väl 

fungerande konkurrens samt 
 säkerställa att upphandling sker i enlighet med gällande lagstiftning. 

 
Kommunerna är upphandlande myndigheter utifrån EU-direktivet från 2014 om offentlig 
upphandling (2014/24/EU). De unionsrättsliga principerna, som är grunden för 
upphandlingsdirektiven och Sveriges lagstiftning om offentlig upphandling, ska därmed vara 
vägledande för kommunernas arbete. Principerna är följande: 
 

 Icke diskriminering. Kommunerna ska i upphandlingsdokument inte införa krav som 
endast vissa företag kan uppfylla. 

 Likabehandling. Ingen leverantör får favoriseras, utan alla ska behandlas lika. Det 
innebär bl.a. att tidigare leverantörsrelationer i den meningen inte får tillmätas något 
värde i kommande upphandlingar.  

 Transparens och öppenhet. Med transparens avses främst skyldigheten för 
kommunerna att lämna information om upphandlingar och det praktiska 
tillvägagångssättet vid dessa samt rättigheten för leverantörer att få tillgång till denna 
information så att de i förväg känner till vilka rättigheter och skyldigheter som 
föreligger. Upphandlingsprocessen ska präglas av förutsägbarhet och öppenhet. 

 Proportionalitet. Kommunerna ska i upphandlingar inte ställa högre krav på 
leverantör eller föremål för upphandling än vad som erfordras och är ändamålsenligt. 

 Ömsesidigt erkännande. Principen om ömsesidigt erkännande innebär bl.a. att intyg 
och certifikat som utfärdats av berörda myndigheter i något medlemsland måste godtas 
i övriga medlemsländer. 

 



Sammanfattningsvis ska kommunernas upphandlingar präglas av att affärsmässighet uppnås 
genom att den konkurrens som finns på marknaden utnyttjas. Kommunerna ska i sina 
upphandlingar ställa relevanta krav, vara tydliga, behandla alla anbudsgivare/anbudssökande 
lika och göra upphandlingarna kända på marknaden. Det innebär bland annat att aktuella 
upphandlingar (ej direktupphandlingar) annonseras även på hemsidorna. 
 
God affärsetik 

Kommunernas kontakter med leverantörer ska kännetecknas av god affärsetik, objektivitet 
och likabehandling. Redovisning av beslut i upphandlingar ska, efter fattat tilldelningsbeslut, 
vara öppen och tydlig. 
 
Begreppet affärsetik innefattar såväl affärsmässighet som att inte ta ovidkommande hänsyn, 
men även ett i övrigt etiskt agerande. Anbudsgivare och leverantörer är viktiga partners och 
de ska känna trygghet i relationen. När det gäller känslig information ska sådan inte utlämnas 
på annat sätt än vad som är tillåtet eller tvingande enligt gällande lagstiftning. 
 
Inga orimliga eller onödiga krav ska ställas så att någon anbudsgivare eller leverantör gynnas 
eller missgynnas. 

 Anställda i kommunerna ska inte ha personliga intressen hos anbudsgivare eller 
leverantörer (jäv) som kan påverka handläggningen av en upphandling eller ett avrop. 

 Egna rese- och logikostnader vid besök hos, eller vid resor tillsammans med, 
leverantörer eller anbudsgivare ska i normalfallet alltid betalas av kommunen 

 Alla former av gåvor och tjänster från befintliga eller potentiella leverantörer ska 
undvikas. 

 Leverantörer eller anbudsgivare ska inte lovas något eller utnyttjas på ett sådant sätt 
som det inte finns befogenhet för eller laglig möjlighet att uppfylla. 

 
Genom ett gott affärsetiskt agerande blir kommunerna trovärdiga aktörer vid dess 
upphandlingar. 
 
Hänsyn till små och medelstora företag 

En tydlig ambition med kommunernas upphandling ska vara att små och medelstora företag 
ska ha möjlighet att delta som anbudsgivare. Dessa företag kan ha fördelar som kommunerna  
i sitt arbete ska försöka ta till vara, och detta kan också innebära att mindre företag aktivt 
initierar utökade samarbetsformer. 
 
Ramavtal och köptrohet 

De ramavtal som kommunerna tecknat eller på annat sätt är avtalspart i ska nyttjas vid köp.  
 
Direktupphandling 

Vid s.k. lågt värde i lag om offentlig upphandling kan direktupphandling tillämpas med 
beaktande av ”Riktlinjer för direktupphandling” enligt bilaga. I undantagsfall kan 
direktupphandling även tillämpas om synnerliga skäl föreligger. 
 
Miljökrav 

Kommunerna ska verka för en uthållig samhällsutveckling genom att ställa relevanta 
miljökrav, som ska vara kopplade till föremålet, i varje upphandling. 
Upphandlingsmyndighetens kriterier kan vara ett stöd i arbetet med att ta fram kraven.  
Krav som ställs ska vara förenliga med unionsrätten och anges i upphandlingsdokumentet. 
 



Sociala och etiska krav 

Kommunerna ska verka för att relevanta sociala och etiska krav ställs i varje upphandling.  
Om det vid marknadsanalysen framkommer att det finns en risk för brott mot de mänskliga 
rättigheterna ska etiska krav alltid ställas. Produkter och tjänster som levereras till 
kommunerna ska vara framställda under förhållanden som är förenliga med ILO:s 
kärnkonventioner nr 29, 87, 98, 200, 205, 111, 138 och 182, FN:s barnkonvention, artikel 32, 
det arbetarskydd och den arbetsmiljölagstiftning som gäller i tillverkningslandet och den 
arbetsrätt, inklusive lagstiftning om minimilön och det socialförsäkringsskydd som gäller i 
tillverkningslandet. 
 
Krav som ställs ska vara förenliga med unionsrätten och anges i upphandlingsdokumentet 
som s.k. särskilda kontraktsvillkor. 
 
Upphandlingcenter ska ta hänsyn och beakta varje kommuns specifika krav gällande miljö, 
sociala och etiska krav. 
 
 



SÄTERS KOMMUN KALLELSE 
 Sammanträdesdatum Blad 

Kommunstyrelsen 2019-09-03 11  
   
 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Ks § 
 
Information från Arbetsmiljöverket 
 
Under året besöker inspektörer från Arbetsmiljöverket 290 kommuner. Syftet med 
besöken är att informerar politiker i styrelsen om vilket ansvar de har som ytterst an-
svarig arbetsgivare i den egna organisationen. De ska få kunskap och förståelse för 
hur de ska hantera arbetsmiljöfrågor och hur arbetsmiljölagen fungerar. 
 
 
 
  
 

  



SÄTERS KOMMUN KALLELSE 
 Sammanträdesdatum Blad 

Kommunstyrelsen 2019-09-03 12  
   
 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Ks §  Dnr KS2019/0290 
 
Planuppdrag för Detaljplan Förskola 2, Säter 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att 

1. ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta förslag till Detalj-
plan Förskola 2, Säter 

2. beslut om planuppdrag innebär inte något slutligt ställningstagande i sakfrå-
gan 

3. detaljplanen bedöms tidigast kunna bli antagen 1,5 år efter att detta uppdrag 
givits 

4. till kommunstyrelsens sammanträde den 3 september läggs utredningen 
” Vägval Förskola Säter” 

 
__________ 
 
Bakgrund och ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår 2019-06-05 att förvaltningen får i uppdrag att 
upprätta förslag till detaljplan förskola 2. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2018-02-07, § 10, att anta verksamhetsplan 
för förskola och skola i centrala Säter. Planen utgår bland annat från tre förskoleen-
heter: Äventyret, en ny fristående förskola (s.k. förskola 2) samt en enhet som kopp-
las ihop med förskoleklass och lågstadiet i centrala Säter.  
 
Kommunstyrelsen beslutade 2018-11-27 § 49 om ny prioritetsordning för upprät-
tande av detaljplaner och översiktsplaner 2019-2020. Detaljplan förskola 2 ingår i 
denna prioritetsordning. För att formalisera detaljplaneprocessen enligt Plan- och 
bygglagen (PBL) behöver kommunstyrelsen besluta om formellt planuppdrag. Planen 
kommer att handläggas med utökat förfarande då den anses ha stort allmänintresse 
och saknar stöd i kommunens översiktsplan. 
 
Vid sammanträdet redovisas utredningen ”Vägval Förskola Säter”  
 

  



 

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 
2019-06-10 Dnr KS2019/ 

 

Planuppdrag för Detaljplan Förskola 2, Säter 

 
Förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta att 

1. ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta förslag till 
Detaljplan Förskola 2, Säter 

2. beslut om planuppdrag innebär inte något slutligt ställningstagande i 
sakfrågan 

3. detaljplanen bedöms tidigast kunna bli antagen 1,5 år efter att detta 
uppdrag givits 

 
Bakgrund och ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår 2019-06-05 att förvaltningen får i uppdrag 
att upprätta förslag till detaljplan förskola 2. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2018-02-07, § 10, att anta 
verksamhetsplan för förskola och skola i centrala Säter. Planen utgår bland 
annat från tre förskoleenheter: Äventyret, en ny fristående förskola (s.k. 
förskola 2) samt en enhet som kopplas ihop med förskoleklass och lågstadiet i 
centrala Säter.  
 
Kommunstyrelsen beslutade 2018-11-27 § 49 om ny prioritetsordning för 
upprättande av detaljplaner och översiktsplaner 2019-2020. Detaljplan förskola 
2 ingår i denna prioritetsordning. För att formalisera detaljplaneprocessen 
enligt Plan- och bygglagen (PBL) behöver kommunstyrelsen besluta om 
formellt planuppdrag. Planen kommer att handläggas med utökat förfarande då 
den anses ha stort allmänintresse och saknar stöd i kommunens översiktsplan. 
 
 

Margareta Jakobsson  Malin Karhu Birgersson 
Handläggare  Förvaltningschef 

 



  
Tjänsteutlåtande 

 

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

 

Datum  
2019-04-30 

Diarienummer 
SBN2019/0287 
KS2019/0173 
 

  
 

 

 

 

Planuppdrag för Detaljplan Förskola 2, Säter 

 

Förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta att  

1. ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta förslag till Detaljplan Förskola 2, Säter 
2. beslut om planuppdrag innebär inte något slutligt ställningstagande i sakfrågan 
3. planarbetet bekostas av Säters kommun 
4. detaljplanen bedöms tidigast kunna bli antagen 1,5 år efter att detta uppdrag givits 

 
 

Bakgrund och ärendebeskrivning 
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2018-02-07, § 10, att anta verksamhetsplan för förskola och skola i 
centrala Säter. Planen utgår bland annat från tre förskoleenheter: Äventyret, en ny fristående förskola (s.k. 
förskola 2) samt en enhet som kopplas ihop med förskoleklass och lågstadiet i centrala Säter. 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2018-11-27 § 49 om ny prioritetsordning för upprättande av detaljplaner och 
översiktsplaner 2019-2020. Detaljplan förskola 2 ingår i denna prioritetsordning. För att formalisera 
detaljplaneprocessen enligt Plan- och bygglagen (PBL) behöver kommunstyrelsen besluta om formellt 
planuppdrag. Planen kommer att handläggas med utökat förfarande då den anses ha stort allmänintresse och 
saknar stöd i kommunens översiktsplan. 

 

Sofie Norberg  Anna Nygren 
Planarkitekt  TF Samhällsbyggnadschef 

 



SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Blad 

Samhällsbyggnadsnämnden 2019-06-05 3  
   
 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Sbn § 48   Dnr: SBN2019/0287 
   KS2019/0173 
 
 
Planuppdrag för Detaljplan Förskola 2, Säter

 
 

Beslut  
 Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta att  
1. ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta förslag till Detaljplan 
Förskola 2, Säter  
2. beslut om planuppdrag innebär inte något slutligt ställningstagande i sakfrågan  
3. planarbetet bekostas av Säters kommun  
4. detaljplanen bedöms tidigast kunna bli antagen 1,5 år efter att detta uppdrag givits  
 
Bakgrund och ärendebeskrivning  
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2018-02-07, § 10, att anta verksamhetsplan 
för förskola och skola i centrala Säter. Planen utgår bland annat från tre  
förskoleenheter: Äventyret, en ny fristående förskola (s.k. förskola 2) samt en enhet 
som kopplas ihop med förskoleklass och lågstadiet i centrala Säter.  
 
Kommunstyrelsen beslutade 2018-11-27 § 49 om ny prioritetsordning för upprät-
tande av detaljplaner och översiktsplaner 2019-2020. Detaljplan förskola 2 ingår i 
denna prioritetsordning. För att formalisera detaljplaneprocessen enligt Plan- och 
bygglagen (PBL) behöver kommunstyrelsen besluta om formellt planuppdrag. Planen 
kommer att handläggas med utökat förfarande då den anses ha stort allmänintresse 
och saknar stöd i kommunens översiktsplan. 

  



SÄTERS KOMMUN KALLELSE 
 Sammanträdesdatum Blad 

Kommunstyrelsen 2019-09-03 13  
   
 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Ks §  Dnr KS2019/0356 
 
Rivning Pärlan, Enbacka 1:27 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen arbetsutskott beslutar föreslår kommunstyrelsen att entreprenad-
kontrakt avseende rivning av Pärlan tilldelas i enlighet med genomförd anbudsutvär-
dering. Kontrakt kan tidigast tecknas 10 dagar efter underrättelse om tilldelning (av-
talsspärr).  
 
__________ 
 
Bakgrund och ärendebeskrivning 
I samband med upphandling av rivning av Pärlan så har ekonomiska förutsättningar 
identifierats som medför att driftsbudget kommer att bli påverkad när fastigheten 
rivs. Bland annat så påverkas hur mycket som får belasta investeringsbudget och vad 
som ska belasta driftsbudget. Samhällsbyggnadsnämnden har, sett till ekonomisk pro-
gnos maj, ej tillräcklig driftsbudget för att genomföra projektet.  
 
Poster som påverkar fördelningen av kostnader 
Restvärde: 850 tkr Belastar driftsbudget när fastigheten rivs 
Värdering:  Påverkar hur mycket av projektet som kan belasta avsatt in-

vesteringsbudget 
Vinnande anbud: Entreprenadkostnad för att riva byggnaden som belastar in-

vestering upp till värderingsnivå. Resterande kostnad belastar 
driftsbudget. 

 
Exempel potentiell fördelning kostnader för projektet. (Uppskattade siffror då an-
budsutvärdering ej är helt färdigställd). 
   Kommentar  
Restvärde:  +850 Tkr  
Värdering:  -200 Tkr Sett till liknande objekt 
Entreprenadkostnad: +500 Tkr Uppskattat. Beror på nivå vinnande anbud 
Summa driftsbudget +1150 Tkr  Belastar innevarande års driftsbudget 
 
Idag är fastigheten enligt detaljplan reglerad som bostäder, handel med mera. För att 
kunna ianspråkta området för skoländamål behöver ett tidsbegränsat bygglov sökas i 
avvaktan på ändring av detaljplan. 
 
Om önskemål att senarelägga projektstart finns kan dialog med UHC samt tilldelad 
entreprenör föras. 

  



SÄTERS KOMMUN KALLELSE 
 Sammanträdesdatum Blad 

Kommunstyrelsen 2019-09-03 14  
   
 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Ks §  Dnr KS2019/0336 
 
Dialog om kollektivtrafiken 
 
Förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår Kommunstyrelsen besluta översända lista 
med fokusfrågor till Region Dalarna.  
 
Fokusfrågor 
Säters kommun ser att följande frågor är viktiga i den fortsatta dialogen med Region 
Dalarna:  

• Framtagande av huvudavtal med samverkansbilaga. 
• Implementering av huvudavtal med samverkansbilaga. 
• Framtagande av trafikförsörjningsprogram. 
• Framtagande av skolskjutsreglemente samt gemensam modell för bedömning 

av farliga skolvägar. 
• Utvecklingsarbete kring digitalisering av skolskjutshandläggning.  
• Rutiner vid förändringar i trafikutbud och tidtabeller.  
• Genomförda hållplatsinventeringar och plan för åtgärder.  

 
Bakgrund och ärendebeskrivning 
Region Dalarna, tillika regional myndighet för kollektivtrafik, planerar att genomföra 
dialogmöten med kommunerna i Dalarna. Inför detta arbete har regionen sänt ut frå-
geställningar till kommunerna där de önskar få inspel inför mötena.  
 
Delge beslutet till: 
Region Dalarna, kollektivtrafikmyndigheten.  
 
 

  



  
Tjänsteutlåtande 

 

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

 

Datum Diarienummer 
2019-08-27 KS2019/0336 

 

Dialogmöten om kollektivtrafik 

Förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår Kommunstyrelsen besluta: 

• Översända lista med fokusfrågor till Region Dalarna.  

Fokusfrågor 
Säters kommun ser att följande frågor är viktiga i den fortsatta dialogen med Region 
Dalarna:  

• Framtagande av huvudavtal med samverkansbilaga. 
• Implementering av huvudavtal med samverkansbilaga. 
• Framtagande av trafikförsörjningsprogram. 
• Framtagande av skolskjutsreglemente samt gemensam modell för bedömning av 

farliga skolvägar. 
• Utvecklingsarbete kring digitalisering av skolskjutshandläggning.  
• Rutiner vid förändringar i trafikutbud och tidtabeller.  
• Genomförda hållplatsinventeringar och plan för åtgärder.  

Bakgrund och ärendebeskrivning 
Region Dalarna, tillika regional myndighet för kollektivtrafik, planerar att genomföra 
dialogmöten med kommunerna i Dalarna. Inför detta arbete har regionen sänt ut 
frågeställningar till kommunerna där de önskar få inspel inför mötena.  
 
Delge beslutet till: 
Region Dalarna, kollektivtrafikmyndigheten.  
 
 
 
 

Mikael Spjut  Malin Karhu-Birgersson 
Biträdande Samhällsbyggnadschef  Kommundirektör 

 



 

BREV 1 (1) 

 
Datum  
2019-07-31 
 
 

Diarienummer 
RD19/03901 
 
 

Kollektivtrafikförvaltningen 

 
 

 

Postadress Besöksadress Kontakt Handläggare 
Box 712 Region Dalarna 023-49 00 00 Mattias Ahlström 
791 29 Falun Vasagatan 27 www.regiondalarna.se Teamledare Trafikutveckling 
 Falun 232100-0180 mattias.ahlstrom@regiondalarna.se 
    
 

Kollektivtrafikförvaltningen 
Region Dalarna 
Box 924 
781 29 Borlänge 

 
 
 

 
 
 

Inbjudan till dialog kring kollektivtrafiken 
Kollektivtrafikförvaltningen Region Dalarna vill härmed bjuda in 
länets kommuner till det kommande årets dialogmöten kring 
frågor rörande utveckling av kollektivtrafiken och dess 
infrastruktur. 

Hos oss på Kollektivtrafikförvaltningen är det nu dags att börja planera inför 
de aktiviteter som ska ske under det kommande året, inte minst när det 
gäller dialog och samverkan kring trafikutveckling och infrastruktur i era 
respektive kommuner.  

För att vi ska kunna ha en så bra dialog som möjligt vill vi be er att anmäla 
de frågor ni anser vara angelägna att lyfta under det kommande året. 
Utifrån de frågor vi får in kommer vi sedan att sätta upp en mötesplan och 
agenda baserad på behoven i respektive kommun eller trafikområde. 
Denna kompletteras med de frågor och åtgärder som vi i Kollektivtrafik-
förvaltningen anser vara viktiga för att öka kollektivtrafikens framkomlighet 
och attraktivitet. Målgruppen är tjänstemän med ansvar för samhälls-
byggnad och/eller strategisk (trafik)planering.    

Samla ihop era frågor och skicka dem per mail till 
trafikutveckling@dalatrafik.se senast den 30 september. Frågor av 
driftskaraktär (exempelvis skolskjuts, snöröjning och tidhållning) hänvisas 
dock till de driftmöten som Kollektivtrafikförvaltningens trafikplanerare 
löpande bjuder in till.  

Vi ser fram emot er medverkan! 

 

Mattias Ahlström 

Teamledare Trafikutveckling 

Kollektivtrafikförvaltningen 

mailto:mattias.ahlstrom@regiondalarna.se
mailto:trafikutveckling@dalatrafik.se


SÄTERS KOMMUN KALLELSE 
 Sammanträdesdatum Blad 

Kommunstyrelsen 2019-09-03 15  
   
 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Au § 191 Dnr KS2019/0333 
 
Planuppdrag för Detaljplan för del av Torggatan och Järnvägsgatan i 
Säters centrum, Säters kommun.  
 
Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att  

1. Ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta förslag till Detalj-
plan för del av Torggatan och Järnvägsgatan i Säters centrum, Säters kom-
mun.  

2. Beslut om planuppdrag innebär inte något slutligt ställningstagande i sakfrå-
gan.  

3. Planarbetet bekostas av Säters kommun.  
4. Detaljplanen bedöms tidigast kunna bli antagen 1,5 år efter att detta uppdrag 

givits.  
5. Detaljplanen handläggs med utökat förfarande enligt Plan- och bygglagen (5 

kap, PBL).  
 
__________ 
 
Bakgrund och ärendebeskrivning  
För att möjliggöra Trafikverkets järnvägsprojekt och samtidigt skapa goda förutsätt-
ningar för stadsomvandlingen i Säters Centrum pågår framtagande av detaljplan Mö-
tesspår i Säters centrum, enligt Kommunstyrelsens beslut 2019-02-19 § 96. Därtill har 
detaljplanearbetet föregåtts av ett Planprogram för kopplingen mellan järnvägsstationen i Sä-
ter och Säters centrum (KS, 2018-09-04 §111).  
 
I planprogrammet framkom det att kopplingen, i form av en gång- och cykeltunnel, 
mellan Salutorget och Säterdalen är central för att knyta samman staden och skapa ett 
tryggt och tillgängligt stråk. I området vid Salutorget, där den planerade tunnelupp-
gången mynnar ut och där Torggatan och Järnvägsgatan möts, behöver särskild hän-
syn tas till att skapa en så attraktiv, tillgänglig, trygg och säker plats och trafiksituation 
som möjligt. Här möts många olika typer av trafikslag och oskyddade trafikanter på 
en av Säters mest centrala ytor. Det skapar en komplexitet som gör det lämpligt att 
pröva området genom att upprätta en helt ny detaljplan.  
 
För att formalisera detaljplaneprocessen enligt Plan- och bygglagen (PBL) behöver 
därför kommunstyrelsen besluta i frågan om planuppdrag för aktuell detaljplan. 
 
Delge beslutet till: 
Samhällsbyggnadsnämnden 
 

  



  
Tjänsteutlåtande 

 

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

 

Datum Diarienummer 

2019-07-15 SBN2019/0607 
KS2019/0333 
 

  

 

Planuppdrag för Detaljplan för del av Torggatan och Järnvägsgatan i Säters centrum, 
Säters kommun.  

 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att  

1. ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta förslag till Detaljplan för del av Torggatan 
och Järnvägsgatan i Säters centrum, Säters kommun.    

2. beslut om planuppdrag innebär inte något slutligt ställningstagande i sakfrågan. 
3. planarbetet bekostas av Säters kommun. 
4. detaljplanen bedöms tidigast kunna bli antagen 1,5 år efter att detta uppdrag givits. 
5. detaljplanen handläggs med utökat förfarande enligt Plan- och bygglagen (5 kap, PBL). 

 
 

 

Bakgrund och ärendebeskrivning 
För att möjliggöra Trafikverkets järnvägsprojekt och samtidigt skapa goda förutsättningar för 
stadsomvandlingen i Säters Centrum pågår framtagande av detaljplan Mötesspår i Säters centrum, enligt 
Kommunstyrelsens beslut 2019-02-19 § 96. Därtill har detaljplanearbetet föregåtts av ett Planprogram för 
kopplingen mellan järnvägsstationen i Säter och Säters centrum (KS, 2018-09-04 §111).  
 
I planprogrammet framkom det att kopplingen, i form av en gång- och cykeltunnel, mellan Salutorget och 
Säterdalen är central för att knyta samman staden och skapa ett tryggt och tillgängligt stråk. I området vid 
Salutorget, där den planerade tunneluppgången mynnar ut och där Torggatan och Järnvägsgatan möts, 
behöver särskild hänsyn tas till att skapa en så attraktiv, tillgänglig, trygg och säker plats och trafiksituation 
som möjligt. Här möts många olika typer av trafikslag och oskyddade trafikanter på en av Säters mest centrala 
ytor. Det skapar en komplexitet som gör det lämpligt att pröva området genom att upprätta en helt ny 
detaljplan.  
 
För att formalisera detaljplaneprocessen enligt Plan- och bygglagen (PBL) behöver därför kommunstyrelsen 
besluta i frågan om planuppdrag för aktuell detaljplan.  
 
Delge beslutet till: 
Samhällsbyggnadsnämnden 
 
 
 
 
 
Katarina Kobosko 

  
 
 
 
 
 
 
 
Andréas Mossberg 

Planarkitekt  Samhällsbyggnadschef 
 



SÄTERS KOMMUN KALLELSE 
 Sammanträdesdatum Blad 

Kommunstyrelsen 2019-09-03 16  
   
 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Au § 192 Dnr KS2019/0350 
 
 

Samråd av Föreskrifter om avfallshantering Säters kommun 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att förslag till Fö-
reskrifter om avfallshantering Säters kommun sänds ut för samråd under perioden 
4/9 till 4/10 2019 med tillägget att förtydliga definitionen av biprodukter. 
 
__________ 
 
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-
pitlet. Renhållningsföreskrifterna utgör tillsammans med avfallsplanen Säters renhåll-
ningsordning som ska fastställas av kommunfullmäktige.  
 
Eftersom Säters kommun inför separat insamling av matavfall behöver renhållnings-
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 till-
sammans därför valt att använda oss av den mall som Dalarnas kommuner gemen-
samt 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 kommu-
nernas branschorganisation inom avfallshantering, Avfall Sverige.  
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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 kapitlet. 
Renhållningsföreskrifterna utgör tillsammans med avfallsplanen Säters 
renhållningsordning som ska fastställas av kommunfullmäktige.  
 
Eftersom Säters kommun inför separat insamling av matavfall behöver 
renhållningsföreskrifterna 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 avfallshantering, Avfall Sverige.  
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Beslutad i Kommunfullmäktige 20XX-XX-XX, §X  



 

 

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 avloppsanläggningar (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 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 anläggningsbeslut 
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 sådan 
används och baklastande fordon där sådan 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-
ANLÄGGNINGAR OCH FETTAVSKILJARE 
22 § Fastighetsinnehavare ansvarar för 
avloppsanläggningens 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 anläggning från skador vid 
tömning. 

Anläggningen ska vara tillsluten på ett barnsäkert sätt 
och försedd med de säkerhetsanordningar som 
behövs med hänsyn till anläggningens 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 anläggningen ska vara mindre än 6 meter. 

24 § Anläggningar ska vara lätt tillgängliga för tömning 
enligt SBN lämnade anvisningar. 

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 anläggningen. 

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 anläggningen. 

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 
anläggningen.  

27 § Om anläggning 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 
anläggningen. 

Tömning ska ske genom SBNs försorg om inte annat 
anges i gällande tillstånd för anläggningen. 

FOSFORFÄLLOR  
29 § Filter-/fällningsmaterial från fosforfällor och andra 
jämförbara filter ska tömmas enligt intervall som 
föreskrivits i gällande tillstånd för anläggningen.  

Hämtning ska ske genom SBNs försorg om inte annat 
anges i gällande tillstånd för anläggningen. 

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 anläggningens 
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.  

Tömning ska ske minst en gång per månad eller enligt 
överenskommelse med SBN. 

LATRIN 
31 § För latrin får endast behållare som godkänts av 
SBN användas. Latrinbehållare tillhandahålls av SBN 
mot särskild avgift.  

Latrinkärl ämnas 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 som behövs som underlag för kommunens 
renhållningsordning. 

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. 

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. 
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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 
38 § 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 
39 § 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  
40 § Matavfall får efter anmälan komposteras på den 
egna fastigheten om det kan ske utan olägenhet för 
människors hälsa och miljö. Kompostjorden ska kunna 
nyttiggöras på fastigheten. 

41 § Latrinavfall får efter anmälan komposteras på den 
egna fastigheten om det kan ske utan olägenhet för 
människors hälsa och miljö.  

42 § Avfall från små avloppsanläggningar får efter 
ansökan omhändertas på den egna fastigheten om det 
kan ske utan olägenhet för människors hälsa och miljö.  

43 § 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. 

Dispens gäller upp till tre år. 

FÖRLÄNGT TÖMNINGSINTERVALL SLAM 

44 § Förlängt tömningsintervall för slam från små 
avloppsanläggningar 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.  

Tömningsintervall på maximalt dubbel tid mot ordinarie 
hämtningsintervall enligt föreskrifterna kan beviljas.  

Dispens gäller upp till tio år.  

UPPEHÅLL I HÄMTNING SLAM 
45 § Uppehåll i hämtning kan medges om fastigheten 
inte kommer att nyttjas under en sammanhängande tid 
av minst ett år.  

Slamtömning måste ske innan uppehåll inleds. 

Uppehåll gäller upp till tre år.  

UTVECKLINGSARBETE 
46 § 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 exempelvis kemiska produkter, färgrester, 
lösningsmedel 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.  

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).  

http://www.dalaavfall.se/
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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 2019-09-03 17  
   
 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Ks §  Dnr KS2019/0292 
 
Revidering av skolskjutsreglemente 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäk-
tige besluta anta revideringen av skolskjutsreglementet. 
 
__________ 
 
Bakgrund och ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår 2019-06-05 en revidering av skolskjutsreglemen-
tet. 
 
Den 1 januari infördes nya bestämmelser i skollagen som innebär att även elever i 
förskoleklassen från och med höstterminen 2018 har rätt till skolskjuts under samma 
förutsättningar som elever  i grundskolan och grundsärskolan. 
 
I nuvarande bilaga 1, kommunens lokala beslut, antagen av kommunfullmäktige 
2011-02-04, § 75 står det att ”barn i förskoleklass ges möjlighet att medfölja i mån av 
plats med skolskjutsentreprenörer”. Vilket innebär att den meningen bör strykas från 
bilagan för att överensstämma med skollagen. 
 
 
 

  



 

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 
2019-06-10 Dnr KS2019/ 

 

Revidering av skolskjutsreglemente 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta anta revideringen av skolskjutsreglementet. 
 
Bakgrund och ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår 2019-06-05 en revidering av 
skolskjutsreglementet. 
 
Den 1 januari infördes nya bestämmelser i skollagen som innebär att även 
elever i förskoleklassen från och med höstterminen 2018 har rätt till skolskjuts 
under samma förutsättningar som elever  i grundskolan och grundsärskolan. 
 
I nuvarande bilaga 1, kommunens lokala beslut, antagen av 
kommunfullmäktige 2011-02-04, § 75 står det att ”barn i förskoleklass ges 
möjlighet att medfölja i mån av plats med skolskjutsentreprenörer”. Vilket 
innebär att den meningen bör strykas från bilagan för att överensstämma med 
skollagen. 
 
 
 

Margareta Jakobsson  Malin Karhu Birgersson 
Handläggare  Förvaltningschef 

 



  
Tjänsteutlåtande 

 

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

 

Datum Diarienummer 
2019-05-07 Dnr SBN2019/0240 

 

Revidering av skolskjutsreglementet 

Förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott föreslå 
Samhällsbyggnadsnämnden föreslå Kommunfullmäktige att besluta: 

• Anta revideringen för skolskjutsreglementet. 

Förvaltningens ståndpunkt 

Då skollagstiftningen förändrats så att förskoleklass är obligatorisk träder ordinarie 
regelverk in för elever i förskoleklass. Det betyder att dessa elever har rätt till skolskjuts 
på samma sätt som elever i årskurs 1-9. Därav ser förvaltningen att reglementet behöver 
ändras där texten om förskoleklass tas bort. 

                             Bakgrund och ärendebeskrivning 

Den 1 januari infördes nya bestämmelser i skollagen som innebär att även elever i 
förskoleklassen från och med höstterminen 2018 har rätt till skolskjuts under samma 
förutsättningar som elever i grundskolan och grundsärskolan. 

 
                               I nuvarande bilaga 1, kommunens lokala beslut, antagen av kommunfullmäktige  
                               2011-02-04, § 75 står det att ”barn i förskoleklass ges möjlighet att medfölja i mån 
                               av plats med skolskjutsentreprenörer”. Vilket innebär att den meningen bör 
                               strykas från bilagan för att överensstämma med skollagen.                            

 
Bilagor 

• Skolskjutsreglementet för grundskola och särskola i Dalarnas län. 
• Bilaga med kommunens lokala beslut. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cecilia Romlin  Mikael Spjut 
Trafiksamordnare  Samhällsbyggnadschef 

 



SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Blad 

Samhällsbyggnadsnämnden 2019-06-05 6  
   
 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Sbn § 51   Dnr: SBN2019/0240 
    
 
 
Revidering av skolskjutsreglementet
 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår Kommunfullmäktige att besluta: 

• Anta revideringen för skolskjutsreglementet. 

Bakgrund och ärendebeskrivning 
Den 1 januari infördes nya bestämmelser i skollagen som innebär att även elever i 
förskoleklassen från och med höstterminen 2018 har rätt till skolskjuts under samma 
förutsättningar som elever i grundskolan och grundsärskolan. 

 
                               I nuvarande bilaga 1, kommunens lokala beslut, antagen av kommunfullmäktige  
                               2011-02-04, § 75 står det att ”barn i förskoleklass ges möjlighet att medfölja i mån 
                               av plats med skolskjutsentreprenörer”. Vilket innebär att den meningen bör 
                               strykas från bilagan för att överensstämma med skollagen.                            
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Skolskjutsreglemente för grundskola och särskola i 
Dalarnas län samt bilaga med kommunens lokala 

beslut 
 

 

SÄTERS KOMMUN 

Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-24, § 75 
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1 Lagtext och förordningar 
 
1.1  Enligt 10 kap. 32 § i skollagen är kommunen skyldig att anordna kostnadsfri skolskjuts 

om behov finns med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållanden, funktionshinder 
hos en elev eller någon annan särskild omständighet. 

 
1.2  Enligt 11 kap 31 § i skollagen är kommun skyldig att för eleverna i sin särskola anordna 

kostnadsfri skolskjuts, om sådan behövs med hänsyn till färdvägens längd, 
trafikförhållandena, elevens funktionshinder eller någon annan särskild omständighet. 

 
1.3 Beslut om rätten till skolskjuts grundar sig på skolskjutsreglementet och skollagens 

bestämmelse enligt ovan och beslutas av respektive kommun. 
 

2 Definitioner 
 
2.1  Skolskjuts avses vara transport av elev i grundskola och särskola till och från skola. 
 
2.2 Skolväg (avstånd) avses vara kortaste gångväg mellan elevens folkbokföringsadress 

(elevens bostad) och av skolan anvisad hållplats alternativt infart till skolområdet. 
 
2.3 Självskjuts avser ett alternativt färdsätt till skolskjuts enligt särskild prövning och 

överenskommelse med vårdnadshavare. 
 

3 Regler 
 
3.1 Skolskjuts: 
 
3.1.1 Anordnas för elev i förskoleklass om kommunen så beslutar. 
 
3.1.2 Anordnas för elev i grundskolan som uppfyller kommunens regler för skolskjuts. 
 
3.1.3 Anordnas för elev i särskola där så erfordras. 
 
3.1.4 Skolskjuts kan också anordnas om behov finns och kommunen så beslutar, 

(trafikförhållande, funktionshinder eller annan särskild omständighet). 
 
3.1.5 Eleven har rätt till skolskjuts då skolgången fullgörs i den skola vars 

upptagningsområde eleven tillhör eller den skola eleven anvisats. Kommunen kan 
dock ibland vara skyldig att anordna skolskjuts även för elever som går i fristående 
skolor eller annan kommunal skola än den som kommunen skulle ha placerat eleven i. 
Detta gäller dock bara om skolskjutsen kan organiseras på sådant sätt att det inte 
medför organisatoriska eller ekonomiska svårigheter för kommunen 
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Skolskjuts kan, efter ansökan, beviljas de barn vars föräldrar lever åtskilda men har 
gemensam vårdnad om barnet. Barnet måste i så fall vid växelvis boende bo ungefär lika 
mycket hos båda föräldrarna. Båda föräldrarna ska vara folkbokförda i kommunen och eleven 
ska gå i någon av kommunen anvisad skola. 
 
3.1.6 För elev med väntetid i anslutning till skolskjuts anordnar skolan lämplig tillsyn med 

hänsyn tagen till elevens ålder och behov. Väntetid före eller efter skoldagen bör inte 
överstiga 45 minuter per tillfälle. Avsteg från ovanstående kan göras om kommunen så 
beslutar. 

 
3.1.7 Av- och påstigning sker i första hand vid hållplats för linjebuss och i andra hand vid 

särskild skolskjutshållplats som bestäms/anvisas av kommunen i samråd med AB 
Dalatrafik och skolskjutsentreprenören samt väghållare.  

 
3.1.8 Den sammanlagda restiden för skolskjuts bör inte överstiga 60 minuter per tur. 
 
3.2 Skolväg (avstånd): 
 
3.2.1 Avståndsregler ska finnas enligt respektive kommuns beslut. 
 
3.2.2 Kortaste gångväg är mellan elevens bostad (infart/tomtgräns) och av skolan anvisad 

hållplats alternativt infart till skolområdet. 
 
3.2.3 Gångväg mellan bostad och anvisad hållplats kan uppgå till samma avstånd som 

respektive kommuns regler för skolväg. 
 
3.2.4 Avsteg från avståndsgränserna kan ske då likformighet inom ett väl avgränsat 

bostadsområde tillämpas. 
 
3.3 Självskjuts: 
 
3.3.1 Som alternativ form av skolskjuts för skolskjutsberättigad elev kan ersättning för 

självskjuts utbetalas om kommunen så beslutar efter samråd med vårdnadshavare. 
 

4 Ansvarsfördelning 
 
4.1 Vårdnadshavarens ansvar: 
 
4.1.1 Har ansvaret för att eleven på ett tryggt och säkert sätt kommer till och från av 

kommunen anvisad hållplats. 
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4.1.2 Om elev inte finns vid hållplatsen vid den tidpunkt skolskjuts ska hämta, ska elev eller 
vårdnadshavaren ta ansvar för resa till/från skolan. 

 
4.1.3 Om elev med rätt till skolskjuts byter adress ska detta omgående meddelas 

kommunens skolskjutshandläggare.  
 
4.1.4 Ska i god tid meddela om elevens skolskjuts ska avbokas, detta gäller särskilt vid 

skolskjutsar bokade via BC Dalarna. 
 
4.1.5 Att elev inte uppträder störande eller på annat sätt saboterar ordningen. 
 
4.2 Elevens ansvar: 
 
4.2.1 Att inte uppträda störande eller på annat sätt sabotera ordningen. Vid skadegörelse i 

fordon eller på hållplats kan händelsen polisanmälas. 
 
4.2.2 Att registrera skolkortet i samband med påstigning. 
 
4.2.3 Att själv stå för eventuella kostnader om skolkortet inte kan uppvisas vid en eventuell 

biljettkontroll på resan. 
 
4.2.4 Att ansvara för skolkortet som är en värdehandling. 
 
4.2.5 Att använda bälte (om sådana finns) i fordonet. 
 
4.3 Rektors ansvar: 
 
4.3.1 Informera berörda om regelverk och säkerhet för skolskjuts. 
 
4.3.2 Informera berörda om tillfälliga schemaförändringar. 
 
4.3.3 Ansvara för säkerhet inom skolans område samt vägen mellan skolområdet och 

skolhållplats. 
 
4.3.4 Ansvara för lämplig tillsyn vid väntetid mellan skoldag och ankomst/avgångstid för 

skolskjuts. 
 
4.4 Entreprenören samt förarens ansvar: 
 
4.4.1 Att följa de lagar och förordningar som gäller för persontransporter på väg (SFS 

1998:1276). 
 
4.4.2 Att följa gällande avtal med Dalatrafik och/eller andra gällande avtal som rör 

linjetrafik och skolskjuts i Dalarna. 
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5 Skolskjuts vid personskada 
 
5.1 Särskild skjuts till och från skolan, som elev behöver på grund av skada och som 

ersätts av tecknad olycksfallsförsäkring, beställs av vårdnadshavaren efter samråd med 
försäkringsbolaget. 

 

6 Trafiksäkerhet 
 
6.1 Kommunen genomför minst vart annat år en dokumenterad trafiksäkerhetsbesiktning 

av skolskjutsvägarna och hållplatserna. Besiktningen görs tillsammans med 
väghållaren och AB Dalatrafik. 

 
6.2 Vid risk för trafiksäkerhetsproblem kan entreprenören ställa in en skolskjuts helt eller 

delvis. Vid sådant tillfälle ska skolan utan dröjsmål informeras. 
 
6.3 Inträffar avbrott/försening under skolskjutsen till skolan ska föraren utan dröjsmål 

meddela skolan. Inträffar avbrottet på hemvägen ska föraren på lämpligt sätt och utan 
dröjsmål meddela skolan eller annan anvisad part som meddelar föräldrarna. 

 

7 Incident och olycka 
 
7.1 Rapportering av incident/olycka ska ske enligt gällande entreprenörsavtal. 
 

8 Skolkort 
 
8.1 Skolkortet är personligt och ska hanteras som en värdehandling. 
 
8.2 Det första skolkortet som eleven får är gratis. 
 
8.3 Skolkort som slutat fungera (utan åverkan) ersätts kostnadsfritt med ett nytt. 
 
8.4 Förlorat, förstört eller stulet skolkort ersätts med ett nytt mot en administrativ avgift 

enligt kommunens beslut. 
 
8.5 Elev som inte längre är skolskjutsberättigad, ska omgående lämna tillbaka skolkort till 

skolan. Ej inlämnat skolkort kan komma att debiteras vårdnadshavare. 
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9 Kommunala beslut och taxor 
 
9.1 Lokala beslut och taxor anges i bilaga 1 till det gemensamma skolskjutsreglementet 

för Dalarnas län. 
 

10 Sekretess 
 
10.1 I vissa fall kan det vara av betydelse att förare har information om sjukdom eller 

funktionshinder hos eleven. Skolan får lämna sådan information om vårdnadshavare 
medgivit det. Föraren har tystnadsplikt om förhållanden som rör elevers sjukdomar, 
funktionshinder eller andra personliga förhållanden. 

 

11 Överklagande av beslut 
 
11.1 Beslut i skolskjutsfrågor kan överklagas genom förvaltningsbesvär, enligt svenska 

förvaltningslagen 22-25 § Överklagande ska ställas till Förvaltningsrätten i Dalarnas 
län. 

 
11.2 Beslut om skolskjuts till fristående skolor eller annan kommunal skola än den som 

kommunen skulle placerat elev i kan endast överklagas genom laglighetsprövning 10 
kap. kommunallagen. 

 
Överklagande skall ställas till Förvaltningsrätten i Dalarnas län 
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Bilaga 1, Skolskjutsreglemente för grundskola och 
särskola i Säters kommun 
Regler 
Skolskjuts 

För att vara berättigad till skolskjuts i grundskolan gäller att avståndet mellan hemmet och skolan 
är minst 3 km samt att gångväg till hållplats kan uppgå till 2 km. För gymnasieelever gäller minst 
6 km mellan bostaden och skolan. För elever i särskolan görs individuella bedömningar. 

Undantag kan göras för trafikfarlig väg, läkarintyg och andra särskilda omständigheter.  
 
Barn i förskoleklass ges möjlighet att medfölja i mån av plats med skolskjutsentreprenörer. För 
linjetrafik erhåller förskoleklassbarn busskort. 

Föräldrar/vårdnadshavare har ansvar för sitt/sina barns säkerhet fram till dess att skolskjutsen 
hämtar barnet/barnen respektive lämnar av barnet/barnen. 
Busskort 

Förlorat, förstört eller stulet busskort ersätts med nytt mot en administrativ avgift på 50 kronor 
för barn i förskoleklass till och med elev i skolår 3, 200 kronor för elev i skolår 4 till och med 
skolår 9 och för gymnasieelever. 



SÄTERS KOMMUN KALLELSE 
 Sammanträdesdatum Blad 

Kommunstyrelsen 2019-09-03 18  
   
 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Ks §  Dnr KS2019/0004 
 
Svar på medborgarförslag om framdragning av gång- och cykelväg 
parallellt efter Fritidsvägen från Säters campingplats till vattentornet 
på Åsen 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäk-
tige besluta avslå medborgarförslaget. 
 
__________ 
 
Bakgrund och ärendebeskrivning 
Medborgarförslag om gång och cykelväg parallellt med Fritidsvägen från Säters cam-
ping till vattentornet på Åsen. Förslagsställaren föreslår en breddning samt asfaltering 
av det nuvarande motionsspåret. 
 
Yttrande från Samhällsbyggnadsnämndens 2019-06-05: 
För dagen finns inga planer på gång och cykelväg längs Fritidsvägen. Vid en framtida 
utveckling av området gällande såväl bostäder som infrastruktur 
kommer frågan angående cykel och gångvägar i området att ses över. 
 

  



 

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 
2019-06-10 Dnr KS2019/ 

 

Framdragning av gång- och cykelväg parallellt efter Fritidsvägen 
från Säters campingplats till vattentornet på Åsen 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta avslå motionen. 
 
Bakgrund och ärendebeskrivning 
Medborgarförslag om gång och cykelväg parallellt med Fritidsvägen från Säters 
camping till vattentornet på Åsen. Förslagsställaren föreslår en breddning samt 
asfaltering av det nuvarande motionsspåret. 
 
Yttrande från Samhällsbyggnadsnämndens 2019-06-05: 
För dagen finns inga planer på gång och cykelväg längs Fritidsvägen. Vid en 
framtida utveckling av området gällande såväl bostäder som infrastruktur 
kommer frågan angående cykel och gångvägar i området att ses över. 
 
 

Margareta Jakobsson  Malin Karhu Birgersson 
Handläggare  Förvaltningschef 

 



SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Blad 

Samhällsbyggnadsnämnden 2019-06-05 8  
   
 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Sbn § 53   Dnr: SBN2019/0282 
 
 
Yttrande på medborgarförslag om gång och cykelväg Fritidsvägen
 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar anta förvaltningens yttrande som sitt eget. 
 
Förvaltningens förslag till yttrande 
För dagen finns inga planer på gång och cykelväg längs Fritidsvägen.  
Vid en framtida utveckling av området gällande såväl bostäder som infrastruktur 
kommer frågan angående cykel och gångvägar i området att ses över. 

                             
Bakgrund och ärendebeskrivning 
Medborgarförslag om gång och cykelväg parallellt med Fritidsvägen från Säters cam-
ping till vattentornet på Åsen. Förslagsställaren föreslår en breddning samt asfaltering 
av det nuvarande motionsspåret. 
 
 
 
 

  











SÄTERS KOMMUN KALLELSE 
 Sammanträdesdatum Blad 

Kommunstyrelsen 2019-09-03 19  
   
 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Ks §  Dnr KS2019/0099 
 
Svar på medborgarförslag om att få tillstånd en gång – och cykelled 
(gc-led) mellan centralortens centrum-Säters järnvägsstation-Säter-
dalens nerfartsområde” 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäk-
tige besluta avslå medborgarförslaget. 
 
__________ 
 
Bakgrund och ärendebeskrivning 
Ett medborgarförslag rörande utformning av en gång- och cykelförbindelse mellan 
Salutorget, Säterdalen och Säters järnvägsstation har inkommit. Kommunstyrelsens 
arbetsutskott har beslutat remittera förslaget till Samhällsbyggnadsnämnden för ytt-
rande. 
Medborgarförslaget ses i helhet i bilaga och innebär kortfattat: ”Att få tillstånd en 
gång – och cykelled (gc-led) mellan centralortens centrum-Säters järnvägsstation-Sä-
terdalens nerfartsområde” 
 
Yttrande från samhällsbyggnadsnämnden 2019-06-05 
Det aktuella området med tillhörande gång- och cykelförbindelse utreds för närva-
rande i samverkanmed Trafikverket i det kapacitetshöjande projekt som pågår utmed 
Dalabanan. I projektet har ett antal olika förbindelser utretts och i slutändan har vissa 
val gjorts utifrån de tekniska förutsättningarna på platsen. I det planprogram som Sä-
ters kommun för en tid sedan presenterade för samråd ingick förslag på lösningar 
som Säters kommun i samråd med Trafikverket avser arbeta vidaremed.  
 
De förslag som förs fram i medborgarförslaget är i dagsläget ej aktuella att utreda vi-
dare då tekniska begränsningar inom spårområdet styr placeringen av tunnel och 
gång- och cykelförbindelse. I samverkan har Trafikverket och Säters kommun därför 
redan överenskommit en tunnelplacering som är lämplig utifrån de olika anläggning-
arnas behov. 
 

  



 

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 
2019-06-10 Dnr KS2019/ 

 

Svar på medborgarförslag om att få tillstånd en gång – 
och cykelled (gc-led) mellan centralortens centrum-
Säters järnvägsstation-Säterdalens nerfartsområde” 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta avslå motionen. 
 
Bakgrund och ärendebeskrivning 
Ett medborgarförslag rörande utformning av en gång- och cykelförbindelse 
mellan Salutorget, Säterdalen och Säters järnvägsstation har inkommit. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat remittera förslaget till 
Samhällsbyggnadsnämnden för yttrande. 
Medborgarförslaget ses i helhet i bilaga och innebär kortfattat: ”Att få tillstånd 
en gång – och cykelled (gc-led) mellan centralortens centrum-Säters 
järnvägsstation-Säterdalens nerfartsområde” 
 
Yttrande från samhällsbyggnadsnämnden 2019-06-05 
Det aktuella området med tillhörande gång- och cykelförbindelse utreds för 
närvarande i samverkanmed Trafikverket i det kapacitetshöjande projekt som 
pågår utmed Dalabanan. I projektet har ett antal olika förbindelser utretts och i 
slutändan har vissa val gjorts utifrån de tekniska förutsättningarna på platsen. I 
det planprogram som Säters kommun för en tid sedan presenterade för samråd 
ingick förslag på lösningar som Säters kommun i samråd med Trafikverket 
avser arbeta vidaremed. De förslag som förs fram i medborgarförslaget är i 
dagsläget ej aktuella att utreda vidare då tekniska begränsningar inom 
spårområdet styr placeringen av tunnel och gång- och cykelförbindelse. I 
samverkan har Trafikverket och Säters kommun därför redan överenskommit 
en tunnelplacering som är lämplig utifrån de olika anläggningarnas behov. 
 
 

Margareta Jakobsson  Malin Karhu Birgersson 
Handläggare  Förvaltningschef 

 



SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Blad 

Samhällsbyggnadsnämnden 2019-06-05 15  
   
 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Sbn § 59   Dnr: SBN2019/0363  
 
 
Medborgarförslag rörande gång- och cykelled (gc-led) centralortens 
centrum – Säters järnvägsstation - Säterdalen
 

 
Beslut  
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar yttra sig enligt ställt förslag.  
 
Förvaltningens ståndpunkt  
Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår följande yttrande:  
Det aktuella området med tillhörande gång- och cykelförbindelse utreds för närvarande i samverkan 
med Trafikverket i det kapacitetshöjande projekt som pågår utmed Dalabanan. I projektet har ett 
antal olika förbindelser utretts och i slutändan har vissa val gjorts utifrån de tekniska förutsättning-
arna på platsen. I det planprogram som Säters kommun för en tid sedan presenterade för samråd 
ingick förslag på lösningar som Säters kommun i samråd med Trafikverket avser arbeta vidare 
med. De förslag som förs fram i medborgarförslaget är i dagsläget ej aktuella att utreda vidare då 
tekniska begränsningar inom spårområdet styr placeringen av tunnel och gång- och cykelförbindelse. 
I samverkan har Trafikverket och Säters kommun därför redan överenskommit en tunnelplacering 
som är lämplig utifrån de olika anläggningarnas behov.  
 
Bakgrund och ärendebeskrivning  
Ett medborgarförslag rörande utformning av en gång- och cykelförbindelse mellan 
Salutorget, Säterdalen och Säters järnvägsstation har inkommit. Kommunstyrelsens 
arbetsutskott har beslutat remittera förslaget till Samhällsbyggnadsnämnden för ytt-
rande.  
Medborgarförslaget ses i helhet i bilaga och innebär kortfattat: ”Att få tillstånd en gång 
– och cykelled (gc-led) mellan centralortens centrum-Säters järnvägsstation-Säterdalens nerfartsom-
råde” 

  









SÄTERS KOMMUN KALLELSE 
 Sammanträdesdatum Blad 

Kommunstyrelsen 2019-09-03 20  
   
 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Ks §  Dnr KS2019/0037 
 
Redovisning KKiK 
 
Förslag till beslut  
Kommunstyrelsen beslutar godkänna nämndernas redovisningar av KKiK.  
 
Ärendebeskrivning 
Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) redovisar och jämför resultat inom områden 
som är av stort intresse för invånarna. Resultaten har ambitionen att i ett övergri-
pande perspektiv besrkiva kommenens kvalitet och effektivitet i jämförelse med 
andra kommuner. Projektet har pågått sedan 2006 och Säter har deltagit sedan 2011.  
 
Kommunstyrelsen gav nämnderna i uppdrag att analysera sina respektive resultat och 
återrapportera till kommunstyrelsen (KS 4/4, 2019, §113).  
 
Redovisningarna 
Barn- och utbildningsnämnden konstaterar att fler barn och fler barn med särskilda 
behov skapar väntetider, vilket kommer att åtgärdas i samband med planerad utbygg-
nad och förskoleplatser. Skolan har satt in åtgärder för att fler elever ska få godkänt i 
engelska, men man ser en större spridning på betygen generellt, med fler elever med 
bra betyg och fler elever med F. Situationen med flickors trygghet på skolan är en 
prioriterad fråga för nämnd och förvaltning, och där pågår arbetet.  
 
Kulturnämnden har inget att rapportera. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden/miljö- och byggnämnden fokuserar på tillgänglighet, be-
mötande, återvinning och matavfall, kommunens fordonspolicy och ekologiska livs-
medel, och konstaterar att arbetet pågår enligt framtagna utvecklingsplaner för samt-
liga frågor.  
 
IFO konstaterar att små skillnader ger stora utslag i mätningarna, eftersom antalet 
berörda individer är så få i Säters kommun. Man ser också en ökning i antalet place-
rade barn, med kostnadsökningar som följd, och att fler ansökningar kräver komplet-
teringar, vilket skapar längre beslutstider.  
 
Hemtjänsten kan glädja sig åt att 96% av brukarna upplever att de får ett gott bemö-
tande. Hälsotillståndet och rörligheten tyder på att brukarna är i sämre skick än tidi-
gare. Brukarbedömningen av hemtjänsten som helhet har sjunkit, eventuellt till följd 
av stress hos personalen.  
 
 

  



SÄTERS KOMMUN KALLELSE 
 Sammanträdesdatum Blad 

Kommunstyrelsen 2019-09-03 21  
   
 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Ks §  forts 
 
Av boende på särskilda boenden upplever 98% ett gott bemötande, 89% har förtro-
ende för personalen, 89% tycker att personalen tar hänsyn till åsikter och önskemål, 
och 90% känner sig trygga (60% mycket trygga).  
Brukarnas allmänna hälsotillstånd har försämrats.  
Enbart 44% anser att de kan framföra synpunkter och klagomål. Verksamheten kom-
mer att undersöka vad det kan bero på.  
 
LSS redovisar 100% i fem av åtta kvalitetsaspekter men landar på 90% i helhetspo-
äng, främst på grund av att det inte finns färdigställda enheter där brukare kan bo till-
sammans. Verksamheten har en beredskap för att tillgodose behovet om och när det 
uppstår.  
 
 

  



 

Tjänsteutlåtande 

 

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

 

SÄTERS KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

Datum Diarienummer 
 Dnr   

 

Redovisning KKiK 
Förslag till beslut  
Kommunstyrelsen godkänner nämndernas redovisningar av KKiK.  
 
Ärendebeskrivning 
Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) redovisar och jämför resultat inom områden 
som är av stort intresse för invånarna. Resultaten har ambitionen att i ett övergripande 
perspektiv besrkiva kommenens kvalitet och effektivitet i jämförelse med andra 
kommuner. Projektet har pågått sedan 2006 och Säter har deltagit sedan 2011.  
 
Kommunstyrelsen gav nämnderna i uppdrag att analysera sina respektive resultat och 
återrapportera till kommunstyrelsen (KS 4/4, 2019, §113).  
 
Redovisningarna 
Barn- och utbildningsnämnden konstaterar att fler barn och fler barn med särskilda 
behov skapar väntetider, vilket kommer att åtgärdas i samband med planerad 
utbyggnad och förskoleplatser. Skolan har satt in åtgärder för att fler elever ska få 
godkänt i engelska, men man ser en större spridning på betygen generellt, med fler 
elever med bra betyg och fler elever med F. Situationen med flickors trygghet på 
skolan är en prioriterad fråga för nämnd och förvaltning, och där pågår arbetet.  
 
Kulturnämnden har inget att rapportera. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden/miljö- och byggnämnden fokuserar på tillgänglighet, 
bemötande, återvinning och matavfall, kommunens fordonspolicy och ekologiska 
livsmedel, och konstaterar att arbetet pågår enligt framtagna utvecklingsplaner för 
samtliga frågor.  
 
IFO konstaterar att små skillnader ger stora utslag i mätningarna, eftersom antalet 
berörda individer är så få i Säters kommun. Man ser också en ökning i antalet 
placerade barn, med kostnadsökningar som följd, och att fler ansökningar kräver 
kompletteringar, vilket skapar längre beslutstider.  
 
Hemtjänsten kan glädja sig åt att 96% av brukarna upplever att de får ett gott 
bemötande. Hälsotillståndet och rörligheten tyder på att brukarna är i sämre skick än 
tidigare. Brukarbedömningen av hemtjänsten som helhet har sjunkit, eventuellt till 
följd av stress hos personalen.  
 
Av boende på särskilda boenden upplever 98% ett gott bemötande, 89% har 
förtroende för personalen, 89% tycker att personalen tar hänsyn till åsikter och 
önskemål, och 90% känner sig trygga (60% mycket trygga).  
Brukarnas allmänna hälsotillstånd har försämrats.  
Enbart 44% anser att de kan framföra synpunkter och klagomål. Verksamheten 
kommer att undersöka vad det kan bero på.  
 



 

Tjänsteutlåtande 

 

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

 

SÄTERS KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

LSS redovisar 100% i fem av åtta kvalitetsaspekter men landar på 90% i helhetspoäng, 
främst på grund av att det inte finns färdigställda enheter där brukare kan bo 
tillsammans. Verksamheten har en beredskap för att tillgodose behovet om och när 
det uppstår.  
 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen godkänner nämndernas redovisningar av KKiK.  
 
 
 
Helena Axelsson-Fisk 



SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Blad 

Samhällsbyggnadsnämnden 2019-06-05 13  
   
 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Sbn § 58   Dnr: SBN2019/0335  
 
 
Redovisning KKiK
 

Beslut   
Samhällsbyggnadsnämnden tackar för återrapporten och översänder den till  
Kommunstyrelsen. 
  
Bakgrund och ärendebeskrivning 
Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) redovisar och jämför resultat inom områden 
som är av stort intresse för invånarna. Resultaten har ambitionen att i ett övergri-
pande perspektiv beskriva kommunens kvalitet och effektivitet i jämförelse med 
andra kommuner. Projektet har pågått sedan 2006 och Säter har deltagit sedan 2011. 
Det grundläggande syftet har sedan starten varit att ta fram ett kunskapsmaterial som 
stärker de förtroendevalda i att styra mot resultat och i dialogen med medborgarna. 
KKiK använder cirka 40 nyckeltal för att mäta kommunens prestationer inom tre 
områden: Barn och unga, Stöd och omsorg, Samhälle och miljö. 
Insamlingen av nyckeltalen sker till viss del genom automatisk inläsning från  
Befintliga datakällor och till viss del genom egna mätningar i kommunerna som  
rapporterar in i kommun- och landstingsdatabasen Kolada, www.kolada.se. 
 
Kommunstyrelsen har beslutat uppdra till nämnderna att genomföra en analys inom  
respektive område samt återrapportera till kommunstyrelsen. 
  

Samhällsbyggnadsnämndens återrapport 
Nyckeltalen som berör nämndens ansvarsområde återfinns huvudsakligen i kapitlet 
Samhälle och miljö. De områden som berör SBN är tillgänglighet via e-post eller tele-
fon, andel som anser sig ha fått ett gott bemötande, mängd hushållsavfall till materi-
alåtervinning, andel miljöbilar samt andel ekologiska livsmedel i kommunens verk-
samhet. Flera av dessa områden berör även andra nämnder. Vad gäller de flesta para-
metrar är Säters värden någonstans i mitten av de rapporterade kommunerna. (Se bi-
laga) 
 
Vad gäller tillgänglighet så pågår ett arbete med en samlad kundtjänst som leds av 
kommunkansliet och där SBF kommer att vara en viktig deltagare. En gemensam re-
surs har större möjligheter att finnas på plats för att ge information under samtliga 
kontorstimmar. Dock är det ett arbete som måste utföras att utbilda personal och ge 
nödvändiga underlag.  
    Fortsättning 

  



SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Blad 

Samhällsbyggnadsnämnden 2019-06-05 14  
   
 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Fortsättning Sbn § 58 
 
 
Gatukontoret har också infört ett system där man kan rapportera brister mm. via  
dator eller mobil. Att arbeta med ytterligare förbättrad tillgänglighet och gott  
bemötande kommer ändå att vara en viktig fråga framöver.   
 
Vad gäller mängd hushållsavfall till återvinning så pågår projektet med insamling av  
matavfall. Kommunen har också tillsammans med Borlänge Energi anställt en  
Avfallscoach för att arbeta med de här frågorna. Återvinningscentralen är under  
ombyggnad för att underlätta för besökarna och för att kunna separera fler fraktioner 
för återvinning. 
 
Vad gäller antalet miljöbilar så har Säters kommun antagit en Fordonspolicy som  
syftar till en fossilfri fordonsflotta och framtida inköp av bilar ska ta oss dit. Nya  
laddplatser för bilar planeras. Senast 2025 ska samtliga fordon vara möjliga att köra 
på fossilfria bränslen och senast år 2030 ska alla fossila bränslen vara utfasade. Alla 
fordon ska så snart det är möjligt framföras fossilfritt. 
 
Vad gäller ekologiska livsmedel så anger den nuvarande Energi- och klimatstrategin 
att andelen ska öka i snabbare takt än vad som sker idag. Området bör bevakas.  
  
 
 

  





SÄTERS KOMMUN 
 
Barn- och utbildningsnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-06-12 
Blad 

8 
 

Justerande signatur Utdragsbestyrkande 

 

  Dnr Bun 2019/0149 

§ 69 
Kommunens kvalitet i korthet (KKIK) 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn och utbildningsnämnden godkänner yttrandet gällande resultatet i kommunens 
Kvalitet i Korthet. 

__________ 

Ärendebeskrivning 

Kommunens Kvalitet i Korthet är ett verktyg som beskriver kommunernas kvalitet ur 
ett medborgarperspektiv och som kan användas för att se hur kommunens verksam-
heter står sig i en jämförelse med andra kommuner. Uppgifterna som redovisas bygger 
på underlag för 2018 

Kommunstyrelsen beslutar uppdra till nämnderna genomför en analys inom respektive 
område samt återrapportera till kommunstyrelsen.  

Bakgrund 

Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) redovisar och jämför resultat inom områden 
som är av stort intresse för invånarna. Resultaten har ambitionen att i ett övergripande 
perspektiv beskriva kommunens kvalitet och effektivitet i jämförelse med andra kom-
muner. Projektet har pågått sedan 2006 och Säter har deltagit sedan 2011.  

Det grundläggande syftet har sedan starten varit att ta fram ett kunskapsmaterial som   
stärker de förtroendevalda i att styra mot resultat och i dialogen med medborgarna. 
KKiK använder cirka 40 nyckeltal för att mäta kommunens prestationer inom tre om-
råden: Barn och unga, Stöd och omsorg, Samhälle och miljö. 

Beslutsunderlag 
Beslut från kommunstyrelsen den 4 april 2019, § 113 
Tjänsteskrivelse den 20 maj 2019 
Arbetsutskottet den 28 maj 2019, § 27 

 

Delges 
Kommunstyrelsen 
  



 

Tjänsteutlåtande 

 

 

SÄTERS KOMMUN 
BARN OCH 

UTBILDNINGSNÄMNDEN 

Datum Diarienummer 
2019-05-20 Bun 2019/0149 
 

Kommentar till kommunens Kvalitet i Korthet – Områden och nyckeltal från och med 
2018 gällande Barn och utbildningsnämndens verksamhet 
 

Förvaltningens förslag till beslut 

Att arbetsutskottet föreslår Barn och utbildningsnämnden att godkänna yttrandet gällande 
resultatet i kommunens Kvalitet i Korthet. 

Bakgrund 

Kommunens Kvalitet i Korthet är ett verktyg som beskriver kommunernas kvalitet ur ett 
medborgarperspektiv och som kan användas för att se hur kommunens verksamheter står sig i en 
jämförelse med andra kommuner. Uppgifterna som redovisas bygger på underlag för 2018 

Kommunstyrelsen beslutar uppdra till nämnderna genomför en analys inom respektive område samt 
återrapportera till kommunstyrelsen. 

Analys 

Förskolan: 

Förskolan har inga redovisade värden för 2018 på grund av att man slutat med denna mätning. De senaste 
uppgifterna är från 2017 och 2016 för nöjd medborgarindex. Förskolan har fyra rubriker man redovisar: 

− Plats på förskola på önskat placeringsdatum 

− Väntetid i antal dagar för de barn som inte fått plats på förskola på önskat placeringsdatum 

− Informationsindex för kommunens webbplats – Förskola 

− Nöjd Medborgar-Index 

Vad gäller att få plats till önskat placeringsdatum samt väntetid för dem som inte fått plats till önskat 
datum så var Säters kommun framgångsrika 2017. Den utveckling vi sett sedan dess är att vi det senaste 
året inte fullt ut lyckats med att ge plats till önskat placeringsdatum även väntetiden har i något fall varit 
för lång. Det beror på att antalet förskolebarn som önskar plats har ökat samt att vi har fler barn i behov 
av särskilt stöd idag än tidigare. Detta kommer att åtgärdas i samband med att kommunen avser att bygga 
ut antalet förskoleplatser. 



 

Tjänsteutlåtande 

 

 

SÄTERS KOMMUN 
BARN OCH 

UTBILDNINGSNÄMNDEN 

Grundskolan: 
Bilden visar en bild av resultaten i nationella prov för årskurs tre samt betyg för årskurs 6 och 9. 

 
 
 
Resultatet i engelska för årskurs 6 har analyserats och åtgärder för bättre resultat är insatta. Det visade sig 
att det i huvudsak är brister i muntlig framställan bakom det vikande resultatet 
. 

 
 
Resultatet visar en negativ trend för andelen elever med lägst betyget E i engelska.  

 



 

Tjänsteutlåtande 

 

 

SÄTERS KOMMUN 
BARN OCH 

UTBILDNINGSNÄMNDEN 

Tittar man på betygspoängen så har det ökat senaste året. Av dessa båda bilder kan man utläsa att ett antal 
elever har högre betyg 2018 än 2017 medan det är fler elever som får F 2018 än 2017. Det är även skillnad 
mellan skolorna där Enbacka likvärdig utveckling och Kungsgårdsskolan har en positiv utveckling senaste 
året. 
 
Resultat årskurs 9 
Här har säter haft en positiv utveckling de senaste åren både vad gäller jämförelsen för 16 ämnen och 17 
ämnen. 17 ämnen redovisades först 2015 vilket gör att det är svårt att få en långsiktig trend. Nedan 
redovisas trenden för 16 ämnen jämfört med riket 

 
 
Vi konstaterar att det långsiktiga arbetet ger resultat men att det fortfarande finns flera områden att 
förbättra.  
De negativa uppgifter som kommer utifrån enkätundersökning handlar om trygghet i skolan. 

− Jag känner mig trygg i skolan, positiva svar, andel (%) flickor och pojkar 73,7% 

− Jag känner mig trygg i skolan, positiva svar, andel flickor 66,7% 
Det visar sig även i LUPP-enkäten att framförallt flickor på högstadiet upplever otrygghet och bristande 
studiero. 
Detta har lyfts upp som en prioriterad fråga båda av nämnden och förvaltningen och kommer vara under 
särskild bevakning till dess trygghet och studiero har upprättats. För att vara framgångsrika i detta arbete 
krävs ett nära samarbete mellan skola, vårdnadshavare och elev. 

 
 
 
 
 
Ulf Månsson 

   

Barn och utbildningsförvaltningen 

Säters kommun 

   

 



SÄTERS KOMMUN 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-06-13 
Blad 

8 
 

Justerande signatur Utdragsbestyrkande 

 

Sn § 77   Diarienummer: SN2019/0066 
 
 

Resultat från Kommunen Kvalitet i Korthet (KKiK) 

Socialnämndens beslut 

Tjänstemannayttrandet med förvaltningens analys av resultat i KKiK antas som nämndens egen 
och översänds till kommunstyrelsen. 
______ 
 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen beslutade den 4 april i år att uppdra åt respektive nämnd att analysera sina re-
sultat i rapporten från KKIK. 
 
KKiK 
Kommunens Kvalitet i Korthet är ett verktyg som beskriver kommunernas kvalitet ur ett med-
borgarperspektiv och som kan användas för att se hur kommunens verksamheter står sig i en 
jämförelse med andra kommuner. Verktyget är framtaget och administreras av Sverige kommu-
ner och landsting, med stöd från statistikdatabasen Kolada.  
 
Underlag till beslut  
Tjänstemannayttrande 
Resultatrapport KKiK 2018 

Delges 
Kommunstyrelsen 
 

 
 
  



 

Tjänsteskrivelse 

 

 Postadress Besöksadress Telefon E-postadress  
 Säters Kommun Rådhuset 0225-55 000 (vxl) socialnamnden@sater.se  
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Förslag till beslut 
Tjänstemannayttrandet med förvaltningens analys av resultat i KKiK antas som nämndens egen och 
översänds till kommunstyrelsen. 
 

Förvaltningens ståndpunkt 
Socialförvaltningen har analyserat resultatet i rapporten från KKiK. Socialförvaltningen kan konstatera att 
det finns förbättringsområden, men att det även finns mycket goda resultat inom delar av verksamheten. 
Socialförvaltningen kommer att vidta åtgärder för att förbättra /bibehålla kommunens service till invånare 
i Säters kommun. 
 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen beslutade den 4 april i år att uppdra åt respektive nämnd att analysera sina resultat i 
rapporten från KKIK som avser 2018. Socialförvaltningen har analyserat sina resultat och har vidtagit/ 
kommer att vidta åtgärder. Resultatet redovisas utifrån fem olika perspektiv på kommunal verksamhet och 
har sedan analyserats utifrån de olika verksamhetsområdena. 
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Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) - Områden och nyckeltal från och med 2018 
Barn och unga – Individ- och familjeomsorg (Alla år) 

Aktivitet Resultat 
2016 

Resultat 
2017 

Resultat 
2018 

Kommentar 

Ej återaktualiserade personer med försörjningsstöd 
ett år efter avslutat försörjningsstöd 

81% 87%. 69 % Mätningen 2017 avsåg tre ärenden som återaktualiserats inom ett år. 2018 
återaktualiserades nio ärenden inom ett år. Den procentuella skillnaden blir 
stor när det avser få ärenden.  

Väntetid i antal dagar från ansökan till beslut om 
försörjningsstöd, medelvärde. 

23 dgr 18 dgr 19 dgr Målet är att klienter ska få ett beslut inom en vecka (7dgr) från att ansökan 
lämnats in, under förutsättning att ansökan är komplett. Antalet ärenden 
där ansökningarna behöver kompletteras har ökat vilket medför att 
handläggningstiden överskrider 7 dgr. Målsättningen med en veckas 
handläggningstid kvarstår men resultatet bedöms vara godtagbart. 

Kostnad individ- och familjeomsorg, kr/inv 3 027 3 805 3 863 Ökningen mellan 2016 och 2017 kan härröras till en ökning av kostnaden 
för ekonomiskt bistånd och en ökning av antalet placeringar barn och unga. 
Ökningen mellan 2017 och 2018 avser främst ett ökat antal placeringar av 
barn och unga. 

 
Brukarbedömning individ- och familjeomsorg totalt – förbättrad situation 
Kommunen kommer att delta i den nationella undersökning fr om 2019. 
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Stöd och omsorg – Hälso- och sjukvårdsteamet (Alla år) 

Aktivitet Resultat 
2016 

Resultat 
2017 

Resultat 
2018 

Kommentar 

Tillgång till sjuksköterska särskilt boende 84% 74% 80% En ökning från 2017 till 2018 men minskning från 2016. Siffran i sig är inte 
konstig då sjuksköterskor inte finns fysiskt på plats på helgerna utan kommer 
och det är något inplanerat hos specifik patient alternativt att personal ringer 
och ber sjuksköterskan komma. 
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Stöd och omsorg - Hemtjänst (Alla år) 

Aktivitet Resultat 
2016 

Resultat 
2017 

Resultat 
2018 

Kommentar 

Personalkontinuitet, antal personal som en 
hemtjänsttagare möter under 14 dagar, medelvärde 

15 
personer 

17 
personer 

17 
personer 

Säter ligger på 17 personer, medelvärdet i riket 15 personer. Då det skulle leda 
till ökade utgifter för verksamheten har man lagt mer fokus på effektiviteten 
och kontinuiteten ligger kvar på samma nivå som förra året. 

Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - 
helhetssyn 

95 % 96 % 88% Här har det blivit sämre och en anledning kan vara att man upplever att 
personalen är stressade och har mycket att göra. 

Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - själv 
svarat på frågorna, andel (%) 

51% 49% 64% Betydligt fler har uppgett att man själv svarat på enkäten än förra året. Men 
man upplever att hälsotillståndet samt rörligheten inomhus har försämrats 
vilket borde innebära att man behöver mer hjälp och stöd av hemtjänsten. 

Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - 
hälsotillstånd, andel (%) 

35% 34% 26% 

Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - 
rörlighet inomhus, andel (%) 

35% 34% 26% 

Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - 
bemötande, andel (%) 

  96%  

Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - få 
kontakt med hemtjänstpersonalen, andel (%) 

88% 87% 86% Många av våra vårdtagare har larm i hemmet och alla vårdtagare har 
telefonnummer till larmtelefonen där man alltid får svar. Så kontakt får man 
alltid med någon antingen på larmcentralen eller inom hemtjänsten. Om man 
tänker kontakt som ett besök av hemtjänstpersonal är det inte alltid att samtalet 
resulterar i ett besök utan det kan vara något man kan ta via telefon eller så 
kommer personalen på ett planerat besök vid ett senare tillfälle om det inte är 
något akut. 
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Stöd och omsorg – Särskilt boende för äldre (Alla år) 

Aktivitet Resultat 
2016 

Resultat 
2017 

Resultat 
2018 

Kommentar 

Boendeplatser där den äldre erbjuds daglig 
utevistelse 

100% 100% 100% För dessa nyckeltal har ingen analys gjorts eftersom verksamheten har ett 
resultat på 100%. 

Boendeplatser där den äldre erbjuds tid utifrån 
sina önskemål dagligen 

100% 100% 100% 

Boendeplatser i särskilt boende där den äldre kan 
påverka tv-kanaler utöver basutbudet i den egna 
lägenheten 

100% 100% 100% 

Boendeplatser i särskilt boende där den äldre 
serveras kvälls/natt mål 

100% 100% 100% 

Boendeplatser i särskilt boende där den äldre själv 
kan välja tid för nattvila 

100% 100% 100% 

Boendeplatser i särskilt boende där den äldre själv 
kan välja tid för uppstigning på morgonen 

100% 100% 100% 

Nedan presenteras en del av de nyckeltal som förbättrats sedan tidigare mätning 

Aktivitet Resultat 
2016 

Resultat 
2017 

Resultat 
2018 

Kommentar 

Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - 
bemötande, andel (%)  

94% 89% 98% Väldigt positivt att vi lyckas höja bedömningen av gott bemötande till näst intill 
hundra procent. 

Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - 
förtroende för personalen, andel (%)  

87% 85% 89% Svårt att kommentera på annat sätt än att det är fantastiskt att så många av de 
som svarat har stort förtroende för våra medarbetare. Vi får jobba på att nå 
ännu lite högre. 
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Aktivitet Resultat 
2016 

Resultat 
2017 

Resultat 
2018 

Kommentar 

Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - 
hänsyn till åsikter och önskemål, andel (%)  

86% 73% 89% Ett gott betyg för våra verksamheter att medarbetaren tar hänsyn till åsikter och 
önskemål, kanske ett resultat av arbetet med att förstå varför man är på jobbet 

Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - 
måltidsmiljö, andel (%)  

73% 77% 87% Vad detta resultat beror på är svårt att orda om, då inga större förändringar är 
gjorda i måltidsmiljön. Kan tänkas att det är andra boende som svarat än förra 
gången. 

Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - 
besväras ofta av ensamhet, andel (%)  

18% 18% 13% Positivt att färre boende besväras av ensamhet på våra boenden än tidigare 
undersökningar, trots att bemanningen inte förändrats 

Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - 
trygghet, andel (%)  

92% 89% 90% Andelen personer som upplever trygghet på våra boenden har ökat något, 
medan parametern mycket trygg har minskat något (se nedan) Men i det stora 
hela är det likvärdigt 9/10 boende känner sig trygga på våra boenden. 

Nedan presenteras en del av de nyckeltal som försämrats sedan tidigare mätning 

Aktivitet Resultat 
2016 

Resultat 
2017 

Resultat 
2018 

Kommentar 

Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - 
hälsotillstånd, andel (%)  

24% 22% 21% Kommentarer till att detta resultat förändrats stämmer väl överens med att de 
som flyttar in på särskilt boende är allt sämre. 

Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - 
möjlighet påverka tider, andel (%)  

65% 71% 64% Detta resultat är intressant utifrån att man i de talen som förbättrats angett att 
personalen tar hänsyn till åsikter och önskemål och att det framkommer att alla 
får bestämma själva när de vill komma upp på morgonen och lägga sig på 
kvällen. 

Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - 
trygghet (mycket trygga), andel (%)  

67% 62% 60% Detta resultat har försämrats något, men i gengäld så har resultatet för trygghet 
överlag förbättrats något i stället. 

Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - 
möjlighet att framföra synpunkter eller klagomål, 
andel (%)  

56% 45% 44% Detta är en mycket viktig del i vårt kvalitetsarbete och vi kommer därför att 
undersöka vad det kan bero på att det upplevs som svårt att framföra 
synpunkter och klagomål. 
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Aktivitet Resultat 
2016 

Resultat 
2017 

Resultat 
2018 

Kommentar 

Boendeplatser i särskilt boende där den äldre har 
möjlighet att välja alternativ rätt vid huvudmål, 
andel (%)  

93% 93% 77% Valmöjligheten har funnits till och från, problemet vi stöter på är att 
huvudmåltiden ska bestämmas två veckor i förväg och när dagen kommer som 
vald måltid serveras har man glömt vad man beställt, eller ångrat sig. Vi arbetar 
på att hitta en lösning på detta. 
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Stöd och omsorg – verksamheten för Funktionsnedsättning (Alla år) 

Aktivitet Resultat 
2016 

Resultat 
2017 

Resultat 
2018 

Kommentar 

Kvalitetsaspekter LSS grupp-och serviceboende, av 
maxpoäng 

86% 92% 90% Detta resultat är en sammanställning av flera delnyckeltal vilka då sammanvägts i 
denna siffra. Siffran är dock fortsatt hög, men självklart ska verksamheten 
fortsätta att se över alla resultat i dessa mätningar för att ytterligare kunna öka 
kvaliteten i verksamhetens utförande. 

Boendeplatser enligt LSS §9.9 där alla på boendet 
har möjlighet att äta huvudmålet tillsammans 
minst en gång per vecka 

100% 100% 100% Verksamheten arbetar för ett resultat på 100% då målen i verksamheten är bl a 
att utgå från varje individs behov och intressen. För att klara detta mål krävs av 
personalen att de arbetar flexibelt och lösningsfokuserat. 

Boendeplatser enligt LSS §9.9 där den boende har 
möjlighet att vara ute på aktiviteter som kräver 
personalstöd efter kl. 21.00, en gång/månad? 

100% 100% 100% 

Boendeplatser enligt LSS §9.9 där den, boende har 
möjlighet till internetuppkoppling i det egna 
rummet/lägenheten 

79% 79% 100% 

Boendeplatser enligt LSS § 9.9 där den boende har 
möjlighet till så manga individuellt anpassade 
aktiviteter i veckan som hen önskar 

 100% 100% 

Boendeplatser enligt LSS §9.9 där den boende har 
tillgång till egen postlåda som posten levereras till 

79% 79% 100% 

Boendeplatser enligt LSS §9.9 där hot eller våld 
mot brukare inte förkommit på boendet under de 
sex senaste månaderna 

100% 100% 97% Det borde vara 100% då hot eller våld inte har förekommit på boenden under 
de senaste sex månaderna. Dock finns det aggressionsproblematik hos någon 
hyresgäst men det har inte varit någon incident under ovannämnda tid. 

Enheter enligt LSS §9.9 där det är möjligt att bli 
sambo 

100% 100% 80% Under 2018 har det inte funnits behov hos hyresgästerna att bli sambo. Om 
behovet skulle bli aktuellt ser verksamheten över hur vi kan tillgodose detta 
behov. Det finns en lägenhet som kan bli en lägenhet för ett sambopar på ett 
serviceboende. 
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Brukarbedömning daglig verksamhet LSS – 
Brukare får bestämma om saker som är viktiga 

  84% Daglig verksamhet utvecklas hela tiden med fokus att arbetstagaren/brukaren 
ska ha inflytande och delaktighet över sitt jobb. Dock kan personal ibland se att 
arbetstagarens förväntningar på att klara ett riktigt jobb kanske inte kan 
uppfyllas. Svårigheten i sin funktionsnedsättning kan vara att inse och förstå sina 
begränsningar.  

Boendeplatser enligt LSS §9.9, där den boende har 
möjlighet att planera matsedel, inhandla livsmedel 
m m 

79% 79% 77% Verksamheten utgår från hyresgästernas förmåga vilket innebär att på vissa 
boenden har inte hyresgästerna förmåga att åka och handla men är delaktiga i att 
planera matsedel inför kommande vecka. På andra boenden handlar hyresgästen 
med stöd av personal och gör även sin egna planering av matsedel inför 
kommande vecka. På alla verksamheter gör hyresgästerna planeringar av 
matsedel tillsammans med personal. 

Boendeplatser enligt LSS §9.9 där den boende kan 
bestämma över vilken mat (huvudmålet) som 
serveras 

79% 79% 80%% Hyresgästerna är delaktiga i planering av matsedel, både individuellt och i grupp 
och kan bestämma över huvudmålen för veckans matsedel. Dock kan det vara 
så att hyresgästen kanske bara vill ha pizza hela veckan och då träder personalen 
in och diskuterar hälsoperspektivet och varför det inte är bra för hälsan att bara 
äta pizza. Oftast görs då kompromisser och pizza planeras till helgen och 
personalen ger olika valmöjligheter till andra mer hälsosamma förslag som 
hyresgästen kan välja på. Det är alltid en avvägning mellan att äta ohälsosam mat 
hela veckan och ha dialog och motiverande samtal med hyresgästen ang annan 
mat. 

Boendeplatser där den boende kan ta emot gäster 
alla kvällar efter 21.00 

100% 100% 97% Alla hyresgäster får ta emot besök efter kl 21.00, dock låser personalen som 
arbetar natt/sovande jour entrédörren. Detta är en säkerhetsaspekt då det 
tidigare förekommit objudna gäster till hyresgästerna. Det är inga problem med 
att gäster som vill besöka någon hyresgäst, bara kan ringa till hyresgästen som 
meddelar detta till personalen om hyresgästen inte själv klarar av att öppna 
dörren. 
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Beslut 
Miljö- och byggnämnden beslutar anta tjänstutlåtandet som nämndens egen för  
vidarebefordran till Kommunstyrelsen.  
 
Bakgrund och ärendebeskrivning 
Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) redovisar och jämför resultat inom områden 
som är av stort intresse för invånarna. Resultaten har ambitionen att i ett  
övergripande perspektiv beskriva kommunens kvalitet och effektivitet i jämförelse 
med andra kommuner. Projektet har pågått sedan 2006 och Säter har deltagit sedan 
2011. Det grundläggande syftet har sedan starten varit att ta fram ett kunskaps-
material som stärker de förtroendevalda i att styra mot resultat och i dialogen med 
medborgarna. KKiK använder cirka 40 nyckeltal för att mäta kommunens prestat-
ioner inom tre områden: Barn och unga, Stöd och omsorg, Samhälle och miljö. 
Insamlingen av nyckeltalen sker till viss del genom automatisk inläsning från befint-
liga datakällor och till viss del genom egna mätningar i kommunerna som rapporterar 
in i kommun- och landstingsdatabasen Kolada, www.kolada.se. 
 
Kommunstyrelsen har beslutat uppdra till nämnderna att genomföra en analys inom 
respektive område samt återrapportera till kommunstyrelsen.  
 
Miljö- och byggnämndens återrapport 
Nyckeltalen som berör nämndens ansvarsområde återfinns i kapitlet Samhälle och 
miljö. De områden som berör MBN är tillgänglighet via e-post eller telefon, samt an-
del som anser sig ha fått ett gott bemötande. Dessa områden berör även andra nämn-
der. Vad gäller de flesta parametrar är Säters värden någonstans i mitten av de rap-
porterade kommunerna. ( Se bilaga) 
 
Vad gäller tillgänglighet så pågår ett arbete med en kundtjänst som leds av kommun-
kansliet och där SBF kommer att vara en viktig deltagare. En gemensam resurs har 
större möjligheter att finnas på plats för att ge information under samtliga kontors-
timmar. Dock är det ett arbete som måste utföras att utbilda personal och ge nödvän-
diga underlag. Att arbeta med ytterligare förbättrad tillgänglighet och gott bemötande 
kommer ändå att vara en viktig fråga framöver. 
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Förord

I Sverige liksom i många andra länder har gapet mellan förtroende
valda och medborgarna blivit allt större de senaste decennierna. Ett 
tecken är att det är färre som ansluter sig till politiska partier, det är 
stor variation på valdeltagande i landet, förtroendet minskar och hot 
och hat blir ett allt vanligare inslag i den politiska vardagen. Det finns 
dessutom ett behov av att tydligare skapa förståelse för de ekonomiska 
förutsättningarna och de prioriteringar av resurser som ibland behöver  
göras. En stor utmaning för kommunerna är därför att utveckla dialogen 
med medborgarna om kvaliteten på servicen, de ekonomiska förutsätt
ningarna och den löpande utvecklingen av lokalsamhället. 

Det var de förtroendevaldas behov av att känna till och ha kunskap 
om kvalitet och ekonomi på en övergripande nivå som var upphovet 
till att arbetet med Kommunens Kvalitet i Korthet startade 2006. Mät
områden togs fram genom att ett antal kommunstyrelseordföranden 
bjöds in för att ge sin bild av vilka områden som är centrala att ha kun
skaper om. Det fanns och finns fortfarande ett politiskt ägarskap och 
det är fullmäktiges perspektiv som avspeglas i områdena och under
liggande nyckeltal. För varje område har nyckeltal och mätformer tagits 
fram och utvecklats under åren.

I år deltar cirka 260 kommuner i arbetet. De utmanar sig själva genom 
att ta fram och jämföra resultat för att utveckla styrningen och kvalite
ten på tjänsterna. Resultat är en förutsättning för att styra och leda en 
verksamhet. Såväl förtroendevalda, ledande tjänstemän och medarbe
tare behöver sin specifika information för att kunna utföra sina uppdrag. 
Resultat är således en förutsättning för den politiska styrningen och för 
professionens styrning.

Under 2017 och 2018 har Kommunens Kvalitet i Korthet arbetats om. 
Skälet till detta är att allt fler röster om förnyelse hördes från deltagande 
kommuner. Utifrån dialogprocesser och insamlade förslag och syn
punkter är det två delar som setts över, nyckeltalen och mätområdena.

I din hand har du resultaten för ”nya” Kommunens Kvalitets i Korthet. 
Jag hoppas ni tar dem till er, jämför er med er själva över tid och med 
andra och fördjupar er kunskap och analys kring resultat som sticker ut 
och som ni vill förstå orsaken till. Dessutom, ta tillfället i akt och prata 
med medborgarna i er kommun för att informera och i samverkan ut
veckla kommunen i positiv riktning!

Stockholm i januari 2019

Annika Wallenskog
Chefsekonom
Avdelningen för Ekonomi och styrning

Sveriges Kommuner och Landsting
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Inledning
Rapporten visar resultaten för varje nyckeltal där 
din kommun själv rapporterat in data eller där data 
hämtats från nationella databaser. Det bästa resul
tatet redovisas alltid först. Om flera kommuner har 
samma resultat redovisas de i bokstavsordning.

Du kan också ta del av resultaten i Kolada: http://
www.kolada.se/?_p=link&tab_id=74586. I Kolada 
redovisas resultaten för det år de avser.

Rapporten inleds med en beskrivning av Kom
munens kvalitet och i korthet. I slutet av rapporten 
finns en bilaga med alla nyckeltalen och dess defini
tioner samt källor.

Vad är Kommunens Kvalitet i Korthet?

Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) är ett nationellt 
projekt som pågått sedan 2006 och i dagsläget omfattar 
cirka 260 kommuner. Dessa utmanar sig själva genom 
att årligen ta fram och jämföra resultat för att utveckla 
styrningen och kvaliteten på tjänsterna.

Det grundläggande syftet har sedan starten varit att 
ta fram ett kunskapsmaterial som stärker de förtro
endevalda att styra mot mål och resultat och i dialo
gen med medborgarna. Det finns således ett politiskt 
ägarskap och det är kommunfullmäktiges perspektiv 
som avspeglas i områdena och underliggande nyckel
tal. Idén är att kunna jämföra sig med andra kommu
ner och att jämförelser driver utveckling. 

Under hösten 2017 påbörjades ett utvecklings
arbete. I samband med en projektledarträff ställdes 
frågan ”Finns det anledning att ta ett omtag och 

utveckla KKiK i riktning mot nya utmaningar som 
uppstått under åren?” Frågan utlöste ett stort bifall 
och en mängd förslag, på hur KKiK kan utvecklas, 
samlades in. Processen fortsatte under Resultat
dagen i januari 2018, då i en större grupp där även 
förtroendevalda deltog. 99 procent var för ett om
tag och en utveckling och 325 förslag samlades in. 
Under vår och försommar har Beredningen för de
mokratifrågor på SKL vid ett par tillfällen tyckt till 
om förändringarna. De har därmed utgjort referens
grupp bestående av KSO från ett antal kommuner. 

Principer för KKiK
Som referensram för att fastställa nya mätområden 
och nyckeltal samt för att stärka arbetet framöver 
har SKL, RKA och deltagande medlemmar tagit 
fram ett antal vägledande principer för KKiK: 

 > KKiK har ett politiskt ägarskap och utgår från 
KFs perspektiv med styrning och medborgar
dialog i fokus

 > KKiK utvecklas i samarbete mellan SKL, RKA 
och medlemmarna 

 > Nyckeltalens antal ska vara begränsat 
 > Nyckeltalen ska spegla kvalitet, ekonomi och 
beröra såväl välfärdsuppdraget som utvecklingen 
av lokalsamhället 

 > Nyckeltalen ska vara jämförbara 
 > Nyckeltal som kommunen inte kan, eller i ringa 
utsträckning kan påverka, ska helst inte användas

https://www.kolada.se/?_p=link&tab_id=74586
https://www.kolada.se/?_p=link&tab_id=74586
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Inledning 

Mätområden
Från och med 2018 är KKiK indelade i tre mät
områden: Barn och unga, Stöd och omsorg samt 
Samhälle och miljö. Ambitionen är att genom dem 
dela in KKiK i mätområden som lätt låter sig kom
municeras och som tydligt beskriver KKiKs inne
håll. Områdena utgår från befolkningsgrupper och 
ansvar, utan att låsa sig vid verksamhetsområden. 

Tidigare fem mätområden: tillgänglighet, delak
tighet, trygghet, effektivitet och samhällsutveckling 
utgår. Detta då det har kommit in många synpunk
ter på att flera av mätområden inte är publika utan 
är av mer intern karaktär, samt att underliggande 
nyckeltal i flera fall inte matchar områdenas teman. 

Nyckeltalskategorier/kvalitetsaspekter
Förslaget kring nya mätområden visar en indel
ning som speglar målgrupper och ansvarsom
råden, snarare än som tidigare fem olika kvali
tets och kostnadsaspekter. Även fortsättningsvis 
kategoriseras dock varje nyckeltal utifrån vilka 
kvalitetsaspekter de mäter:

Resultat: Flera av KKiKs nyckeltal är vad vi 
kallar för resultatnyckeltal. Med resultat menar vi 
en förändring som är kopplat till verksamhetens/
tjänstens mål och syfte. Exempelvis slutat med sitt 
missbruk, fått kunskapen inom ett visst område i 
skolan, kommit i arbete, minskade kötider i olika 
former, etc. 

Upplevd kvalitet: är också ett resultatnyckeltal 
som utgår från den enskildes upplevelse, se ovan. 
I KKiK har vi delat upp kategoriseringen av resultat 
och upplevd kvalitet för att ytterligare tydliggöra 
vilken typ av resultat som nyckeltalet redovisar. 

Väntetider: är en viktig aspekt av kvalitet i 
kommunal service, det visar tillgängligheten 
av servicen för invånarna. Vi väljer att kalla det 
vänte tider då det är tydligare och mer lätt att tolka 
än begreppet tillgänglighet. 

Utbud: Vilket utbud som finns av en service är 
en kvalitetsaspekt, men inte lika talande som till 
exempel upplevd kvalitet eller ett faktiskt resultat. 
För vissa verksamheter saknas det dock relevanta 
nyckeltal som mäter upplevd kvalitet eller resultat 
och i de fallen ger ett utbudnyckeltal bättre kun
skap än att inte mäta alls.

Resurs: Resursnyckeltal mäter inte kvalitet, 
de mäter tillgängliga resurser. Det kan handla 
om kostnader, personaltäthet och dylikt. Det är 
intressant att jämföra resursnyckeltalen med de 
nyckeltal som mäter de olika kvalitetsaspekterna. 

Nyckeltal 
Nyckeltalen i KKiK har olika karaktär och syften. 
Gemensamt för alla är att de på ett kortfattat och 
enkelt sätt ger en övergripande bild av var kommu
nen befinner sig i förhållande till andra kommu
ner. Den bilden ska vara intressant och användbar 
för kommunledningens politiker och tjänstemän. 
Samtidigt ska den bilden kunna visas utåt till kom
munens medborgare och användas i dialog, men 
också som ett viktigt underlag i styrningen, det vill 
säga för målsättningar, analys och utveckling. 

Merparten av nyckeltalen i KKiK är nyckeltal 
vars resultat kommunen har rådighet över. Det 
innebär att de lämpar sig väl för att använda i kom
munens styrning. 

Könsuppdelade resultat
För 15 av nyckeltalen finns resultaten könsupp
delade i Kolada. I rapporten redovisas det totala 
resultatet, det vill säga det sammanlagda resul
tatet för kvinnor och män/flickor och pojkar. I er 
analys och användning av resultaten ska ni själv
klart ta del även av dem könsuppdelade.
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KAPITEL 1

Barn och unga
Området Barn och unga är valt på grund av att det är en priori
terad målgrupp. Flertalet av nyckeltalen avser utbildningsverk
samheten, men även nyckeltal kopplat till barn och unga inom 
kultur och fritid och barn och unga i behov av stöd och omsorg.

Syftet med nyckeltalen inom området är att:

 > Ge kunskap om den genomsnittliga kostnaden 
per grundskoleelev som är folkbokförd i 
kommunen

 > Ge kunskap om uppnått resultat i de gymnasie
utbildningar som finns i kommunens gymnasie
skolor

 > Ge kunskap om genomsnittliga kostnaden per 
gymnasieelev som är folkbokförd i kommunen
 

 > Få kunskap om kommunens förmåga att pla
nera tillgång till förskoleplatser i förhållande 
till behov

 > Ge kunskap om kommunens resultat inom 
skolan, samt få kunskap om elevernas känsla 
av trygghet i skolan

 > Ge kunskap om vilket resultat kommunens 
elever i årkurs 3 når i ämnena svenska, inklu
sive svenska som andraspråk (nyckeltalet är 
även värdefullt ur integrationsaspekt då svenska 
som andraspråk ingår)

 > Ge kunskap om elevernas kunskaper i årskurs 6
 > Få en bild av hur elever i årskurs 9 uppfattar 
skolan som helhet
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Kapitel 1. Barn och unga  

tabell 1. Plats på förskola på önskat placeringsdatum, andel barn (%) (U11401), avser år 2018

Kommun Andel barn (%)

Danderyd 100

Falkenberg 100

Habo 100

Höganäs 100

Kävlinge 100

Lidköping 100

Storuman 100

Sunne 100

Ulricehamn 100

Vara 100

Örebro 100

Österåker 100

Överkalix 100

Karlskrona 99

Kumla 98

Vallentuna 96

Aneby 95

Ljusnarsberg 95

Markaryd 95

Munkedal 94

Vansbro 93

Hjo 92

Staffanstorp 92

Sölvesborg 92

Vännäs 92

Älmhult 92

Nynäshamn 91

Salem 91

Arvika 90

Torsby 90

Höör 89

Töreboda 89

Götene 87

Kinda 87

Ödeshög 87

Laholm 86

Forshaga 85

Kalix 85

Laxå 85

Lycksele 85

Norsjö 84

Vingåker 84

Mellerud 81

Mora 81

Mörbylånga 81

Upplands Väsby 80

Kommun Andel barn (%)

Arjeplog 80

Mariestad 80

Åstorp 80

Finspång 79

Flen 79

Härryda 79

Järfälla 79

Kungsbacka 79

Sjöbo 78

Katrineholm 77

Ydre 77

Ånge 77

Essunga 76

Tranås 76

Borås 74

Fagersta 74

Håbo 74

Luleå 74

Malung-Sälen 73

Svedala 73

Tibro 73

Åmål 73

Bjurholm 72

Krokom 72

Skellefteå 72

Kalmar 71

Vaggeryd 71

Lindesberg 69

Gotland 68

Norrtälje 68

Östersund 67

Bengtsfors 66

Tomelilla 66

Lekeberg 64

Upplands-Bro 64

Älvkarleby 64

Ljungby 63

Sorsele 63

Karlshamn 62

Täby 61

Vaxholm 61

Arboga 60

Avesta 60

Botkyrka 60

Karlskoga 60

Mark 60

Kommun Andel barn (%)

Robertsfors 60

Östra Göinge 60

Hammarö 59

Perstorp 59

Skövde 59

Sollentuna 59

Alingsås 58

Lerum 58

Strömsund 58

Skara 56

Stenungsund 56

Gislaved 55

Kungsör 54

Sala 54

Sotenäs 54

Malå 53

Munkfors 53

Skurup 53

Säffle 53

Eslöv 52

Knivsta 52

Karlstad 51

Värmdö 51

Klippan 50

Vårgårda 50

Emmaboda 49

Lilla Edet 48

Motala 48

Mölndal 48

Tyresö 48

Värnamo 48

Älvdalen 48

Gnesta 47

Tingsryd 47

Degerfors 46

Kramfors 46

Tanum 46

Trosa 46

Falun 45

Nykvarn 45

Östhammar 45

Sollefteå 44

Åsele 44

Burlöv 43

Haparanda 43

Hallstahammar 43
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Kommun Andel barn (%)

Landskrona 42

Torsås 42

Berg 41

Vilhelmina 41

Gullspång 40

Osby 39

Heby 38

Jönköping 38

Norberg 38

Partille 38

Växjö 38

Eskilstuna 37

Hylte 37

Köping 37

Rättvik 36

Ängelholm 36

Ale 35

Sävsjö 35

Enköping 34

Eda 33

Orsa 33

Orust 33

Uppsala 33

Båstad 32

Gnosjö 32

Varberg 32

Nässjö 31

Åre 31

Kristinehamn 30

Sigtuna 30

Leksand 29

Svalöv 28

Södertälje 26

Hudiksvall 24

Nyköping 23

Simrishamn 22

Bjuv 20

Öckerö 20

Kungälv 18

Vänersborg 15

Bollebygd 14

Ludvika 13

Lysekil 8

Nybro 0

Medelvärde 61

tabell 1. Fortsättning...
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Kapitel 1. Barn och unga  

tabell 2. Inskrivna barn per årsarbetare i förskolan, antal (N11102), avser år 2017

Kommun Antal

Arvidsjaur 3,6

Eda 3,9

Ragunda 4,1

Arjeplog 4,2

Strömsund 4,2

Hammarö 4,3

Storuman 4,3

Sölvesborg 4,3

Vilhelmina 4,3

Åre 4,3

Övertorneå 4,3

Avesta 4,4

Berg 4,4

Bjurholm 4,4

Gotland 4,4

Hultsfred 4,4

Robertsfors 4,4

Askersund 4,5

Kungälv 4,5

Lycksele 4,5

Norberg 4,5

Tjörn 4,5

Borgholm 4,6

Dorotea 4,6

Hagfors 4,6

Härnösand 4,6

Jönköping 4,6

Degerfors 4,7

Enköping 4,7

Gnosjö 4,7

Hallstahammar 4,7

Höör 4,7

Kungsbacka 4,7

Ljusdal 4,7

Ockelbo 4,7

Skellefteå 4,7

Stenungsund 4,7

Aneby 4,8

Essunga 4,8

Gagnef 4,8

Gullspång 4,8

Hjo 4,8

Härryda 4,8

Karlskrona 4,8

Lessebo 4,8

Malung-Sälen 4,8

Kommun Antal

Nordmaling 4,8

Norrtälje 4,8

Rättvik 4,8

Sorsele 4,8

Säffle 4,8

Trosa 4,8

Älvdalen 4,8

Ängelholm 4,8

Gislaved 4,9

Haparanda 4,9

Heby 4,9

Huddinge 4,9

Hylte 4,9

Högsby 4,9

Kramfors 4,9

Linköping 4,9

Lomma 4,9

Ludvika 4,9

Luleå 4,9

Malå 4,9

Mjölby 4,9

Norsjö 4,9

Osby 4,9

Skinnskatteberg 4,9

Sotenäs 4,9

Svenljunga 4,9

Sävsjö 4,9

Tibro 4,9

Uppvidinge 4,9

Vansbro 4,9

Västerås 4,9

Växjö 4,9

Överkalix 4,9

Borlänge 5,0

Burlöv 5,0

Båstad 5,0

Danderyd 5,0

Emmaboda 5,0

Herrljunga 5,0

Kungsör 5,0

Lidköping 5,0

Lindesberg 5,0

Lund 5,0

Mark 5,0

Nacka 5,0

Norrköping 5,0

Kommun Antal

Nybro 5,0

Olofström 5,0

Pajala 5,0

Piteå 5,0

Skurup 5,0

Smedjebacken 5,0

Torsås 5,0

Tranemo 5,0

Uddevalla 5,0

Vaggeryd 5,0

Vaxholm 5,0

Åmål 5,0

Öckerö 5,0

Arboga 5,1

Bengtsfors 5,1

Bjuv 5,1

Bromölla 5,1

Eksjö 5,1

Falkenberg 5,1

Forshaga 5,1

Halmstad 5,1

Helsingborg 5,1

Hässleholm 5,1

Kalix 5,1

Karlshamn 5,1

Katrineholm 5,1

Kristianstad 5,1

Krokom 5,1

Kumla 5,1

Köping 5,1

Landskrona 5,1

Lidingö 5,1

Ljungby 5,1

Markaryd 5,1

Ronneby 5,1

Salem 5,1

Sundbyberg 5,1

Sundsvall 5,1

Svalöv 5,1

Tanum 5,1

Tranås 5,1

Ulricehamn 5,1

Umeå 5,1

Ånge 5,1

Ödeshög 5,1

Botkyrka 5,2
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Kommun Antal

Dals-Ed 5,2

Grästorp 5,2

Gällivare 5,2

Götene 5,2

Hudiksvall 5,2

Härjedalen 5,2

Kristinehamn 5,2

Kävlinge 5,2

Lerum 5,2

Lysekil 5,2

Mora 5,2

Motala 5,2

Sjöbo 5,2

Säter 5,2

Söderköping 5,2

Vadstena 5,2

Vimmerby 5,2

Vingåker 5,2

Vännäs 5,2

Västervik 5,2

Ydre 5,2

Örebro 5,2

Östersund 5,2

Alingsås 5,3

Borås 5,3

Eslöv 5,3

Fagersta 5,3

Hedemora 5,3

Hofors 5,3

Höganäs 5,3

Kalmar 5,3

Karlsborg 5,3

Knivsta 5,3

Lekeberg 5,3

Mariestad 5,3

Mellerud 5,3

Mullsjö 5,3

Mörbylånga 5,3

Nora 5,3

Nykvarn 5,3

Orsa 5,3

Oxelösund 5,3

Sala 5,3

Sollefteå 5,3

Staffanstorp 5,3

Strängnäs 5,3

Kommun Antal

Trollhättan 5,3

Tyresö 5,3

Töreboda 5,3

Uppsala 5,3

Vallentuna 5,3

Vetlanda 5,3

Värmdö 5,3

Årjäng 5,3

Örnsköldsvik 5,3

Östhammar 5,3

Grums 5,4

Habo 5,4

Karlstad 5,4

Laxå 5,4

Nyköping 5,4

Nässjö 5,4

Sigtuna 5,4

Simrishamn 5,4

Strömstad 5,4

Söderhamn 5,4

Södertälje 5,4

Upplands-Bro 5,4

Vårgårda 5,4

Åsele 5,4

Åstorp 5,4

Älvkarleby 5,4

Arvika 5,5

Eskilstuna 5,5

Finspång 5,5

Flen 5,5

Hallsberg 5,5

Haninge 5,5

Hörby 5,5

Järfälla 5,5

Kinda 5,5

Klippan 5,5

Leksand 5,5

Munkedal 5,5

Nynäshamn 5,5

Orust 5,5

Skara 5,5

Skövde 5,5

Torsby 5,5

Täby 5,5

Varberg 5,5

Östra Göinge 5,5

Kommun Antal

Alvesta 5,6

Falun 5,6

Gävle 5,6

Lilla Edet 5,6

Munkfors 5,6

Trelleborg 5,6

Älmhult 5,6

Karlskoga 5,7

Laholm 5,7

Partille 5,7

Sunne 5,7

Svedala 5,7

Värnamo 5,7

Österåker 5,7

Ale 5,8

Sollentuna 5,8

Tomelilla 5,8

Upplands Väsby 5,8

Vara 5,8

Vänersborg 5,8

Gnesta 5,9

Håbo 5,9

Bollebygd 6,0

Ljusnarsberg 6,0

Mölndal 6,1

Storfors 6,1

Falköping 6,2

Tierp 6,2

Tingsryd 6,4

Perstorp 6,5

Ystad 6,6

Medelvärde 5,1

tabell 2. Fortsättning...
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Kapitel 1. Barn och unga  

tabell 3. Kostnad förskola, kr/inskrivet barn (N11008), avser år 2017

Kommun Kr/inskrivet barn

Munkfors 115 548

Emmaboda 120 889

Tierp 121 811

Falköping 123 972

Haparanda 124 157

Högsby 125 797

Uppvidinge 126 082

Sollefteå 126 564

Österåker 127 192

Flen 128 170

Tyresö 128 446

Tomelilla 128 587

Kävlinge 128 644

Karlskoga 130 109

Landskrona 130 265

Gullspång 130 932

Tranemo 131 013

Ystad 131 204

Haninge 131 391

Vänersborg 131 572

Simrishamn 131 892

Älmhult 132 074

Tingsryd 132 111

Täby 132 117

Torsby 132 238

Essunga 132 337

Ängelholm 132 371

Upplands Väsby 132 723

Vara 133 176

Örnsköldsvik 133 334

Mellerud 133 380

Ljusnarsberg 133 555

Skövde 133 860

Svedala 134 099

Mullsjö 134 193

Hudiksvall 134 568

Staffanstorp 134 687

Kinda 134 892

Borlänge 135 016

Vallentuna 135 999

Östhammar 136 240

Götene 136 629

Söderhamn 136 674

Katrineholm 136 736

Norrköping 136 740

Fagersta 136 951

Kommun Kr/inskrivet barn

Kristinehamn 137 222

Vännäs 137 524

Töreboda 137 531

Lessebo 137 853

Gällivare 137 900

Östra Göinge 137 917

Borås 137 982

Strängnäs 138 000

Ljungby 138 045

Sollentuna 138 052

Skurup 138 144

Bollebygd 138 323

Vimmerby 138 352

Salem 138 363

Trollhättan 138 494

Kalix 138 621

Laholm 138 668

Alingsås 138 712

Gävle 139 016

Forshaga 139 041

Alvesta 139 132

Markaryd 139 198

Hylte 139 218

Växjö 139 374

Enköping 139 915

Värmdö 140 202

Karlshamn 140 260

Söderköping 140 405

Arvika 140 438

Eslöv 140 502

Ljusdal 140 610

Trosa 140 610

Skara 140 795

Munkedal 140 902

Svalöv 140 984

Västerås 141 098

Åmål 141 193

Håbo 141 338

Orsa 141 674

Stenungsund 141 762

Sunne 141 855

Sundsvall 141 876

Olofström 142 104

Mölndal 142 131

Kumla 142 215

Karlstad 142 307

Kommun Kr/inskrivet barn

Lycksele 142 364

Mjölby 142 370

Ludvika 142 525

Mörbylånga 142 712

Åsele 142 904

Hedemora 143 008

Nybro 143 028

Falun 143 062

Arjeplog 143 262

Grästorp 143 290

Karlskrona 143 421

Västervik 143 492

Upplands-Bro 143 599

Grums 144 144

Laxå 144 265

Ragunda 144 289

Mariestad 144 449

Eskilstuna 144 675

Falkenberg 144 759

Norsjö 144 891

Lysekil 145 136

Danderyd 145 242

Lidingö 145 508

Dorotea 145 531

Hallsberg 145 632

Trelleborg 145 763

Perstorp 145 879

Örebro 145 905

Nyköping 145 959

Klippan 145 961

Årjäng 145 976

Partille 146 194

Krokom 146 805

Skellefteå 146 970

Norrtälje 147 064

Karlsborg 147 166

Järfälla 147 326

Gislaved 147 540

Säffle 147 607

Ulricehamn 147 651

Piteå 147 816

Uppsala 147 891

Värnamo 147 948

Sigtuna 148 031

Kungsör 148 289

Säter 148 388
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Kommun Kr/inskrivet barn

Kalmar 148 524

Helsingborg 148 546

Vaxholm 148 601

Storfors 148 713

Mora 148 748

Sävsjö 148 802

Ale 148 815

Sölvesborg 148 864

Eksjö 148 866

Osby 149 100

Strömstad 149 259

Oxelösund 149 260

Vansbro 149 275

Burlöv 149 436

Härryda 149 488

Mark 149 739

Sjöbo 149 764

Storuman 149 844

Arboga 150 006

Smedjebacken 150 017

Hjo 150 022

Södertälje 150 135

Malå 150 197

Köping 150 403

Lomma 150 522

Norberg 150 526

Svenljunga 150 685

Vaggeryd 151 108

Sala 151 163

Tibro 151 250

Uddevalla 151 420

Lund 151 466

Ronneby 151 467

Lerum 151 650

Orust 151 667

Varberg 151 723

Vårgårda 151 881

Vadstena 151 997

Kungälv 152 047

Huddinge 152 188

Gnosjö 152 189

Kristianstad 152 412

Lidköping 152 550

Hallstahammar 152 558

Nykvarn 152 729

Härjedalen 152 999

Kommun Kr/inskrivet barn

Nässjö 153 041

Linköping 153 086

Eda 153 133

Åstorp 153 217

Hammarö 153 409

Nynäshamn 153 566

Kramfors 153 908

Lindesberg 154 048

Nacka 154 087

Heby 154 140

Höganäs 154 205

Motala 154 345

Dals-Ed 154 465

Vingåker 154 474

Vetlanda 154 498

Umeå 154 603

Hässleholm 154 626

Gnesta 154 902

Hörby 155 057

Östersund 155 197

Finspång 155 386

Båstad 155 876

Bjuv 156 055

Jönköping 156 331

Bromölla 156 449

Gotland 156 571

Degerfors 156 697

Strömsund 156 723

Knivsta 156 797

Herrljunga 156 910

Aneby 157 080

Ockelbo 157 283

Hagfors 158 205

Skinnskatteberg 158 444

Höör 158 703

Askersund 159 014

Luleå 159 040

Överkalix 159 251

Hofors 159 318

Älvdalen 159 566

Malung-Sälen 160 340

Pajala 160 822

Leksand 160 830

Habo 161 064

Botkyrka 161 081

Rättvik 161 091

Kommun Kr/inskrivet barn

Kungsbacka 161 213

Torsås 161 240

Nora 161 494

Ödeshög 161 673

Sundbyberg 162 014

Lilla Edet 162 258

Ydre 162 703

Avesta 162 792

Halmstad 162 912

Arvidsjaur 163 469

Öckerö 163 837

Härnösand 164 159

Sotenäs 164 887

Lekeberg 165 011

Nordmaling 165 392

Ånge 165 561

Robertsfors 165 986

Tjörn 166 570

Älvkarleby 166 830

Övertorneå 166 934

Åre 167 490

Bengtsfors 168 626

Tranås 169 442

Vilhelmina 170 403

Tanum 171 247

Bjurholm 172 046

Hultsfred 173 677

Gagnef 174 478

Sorsele 181 004

Borgholm 192 912

Berg 194 470

Medelvärde 147 445

tabell 3. Fortsättning...
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Kapitel 1. Barn och unga  

tabell 4. Elever i åk 3 som deltagit i alla delprov som klarat alla delprov för ämnesprovet i svenska inkl. svenska som andraspråk, 
kommunala skolor, andel (%) (N15452), avser läsår 2017/2018

Kommun Andel (%)

Arjeplog 100

Sotenäs 96

Vansbro 93

Danderyd 90

Lidingö 88

Nacka 88

Mörbylånga 87

Storfors 87

Vadstena 87

Lomma 86

Täby 85

Vaxholm 85

Rättvik 84

Sävsjö 84

Upplands Väsby 84

Lekeberg 83

Skinnskatteberg 83

Tjörn 83

Tingsryd 83

Grums 83

Kalix 83

Kungälv 83

Strömstad 83

Kalmar 82

Ale 81

Knivsta 81

Luleå 81

Lund 81

Salem 81

Sollentuna 81

Töreboda 81

Umeå 81

Aneby 80

Essunga 80

Hammarö 80

Robertsfors 80

Tyresö 80

Grästorp 79

Ludvika 79

Nora 79

Piteå 79

Varberg 79

Habo 78

Krokom 78

Kommun Andel (%)

Kungsbacka 78

Kävlinge 78

Mölndal 78

Norrtälje 78

Uppsala 78

Åstorp 78

Östhammar 78

Bjurholm 77

Heby 77

Huddinge 77

Karlstad 77

Kramfors 77

Mjölby 77

Munkfors 77

Partille 77

Sigtuna 77

Skurup 77

Stenungsund 77

Svedala 77

Ulricehamn 77

Vaggeryd 77

Älvkarleby 77

Österåker 77

Borgholm 76

Helsingborg 76

Härryda 76

Höör 76

Lerum 76

Norsjö 76

Staffanstorp 76

Tomelilla 76

Vallentuna 76

Vänersborg 76

Vännäs 76

Alingsås 75

Emmaboda 75

Finspång 75

Götene 75

Jönköping 75

Ljungby 75

Orust 75

Sjöbo 75

Sorsele 75

Strängnäs 75

Kommun Andel (%)

Sundbyberg 75

Svalöv 75

Älmhult 75

Öckerö 75

Örnsköldsvik 75

Hudiksvall 74

Karlskrona 74

Kristianstad 74

Skövde 74

Smedjebacken 74

Sundsvall 74

Tibro 74

Tranås 74

Ånge 74

Åsele 74

Ängelholm 74

Arvika 73

Båstad 73

Eda 73

Gotland 73

Herrljunga 73

Lindesberg 73

Mark 73

Pajala 73

Torsås 73

Trelleborg 73

Vimmerby 73

Vårgårda 73

Värmdö 73

Ystad 73

Östersund 73

Järfälla 72

Karlsborg 72

Leksand 72

Linköping 72

Nybro 72

Nynäshamn 72

Perstorp 72

Skellefteå 72

Åre 72

Övertorneå 72

Eksjö 71

Gällivare 71

Gävle 71
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Kommun Andel (%)

Halmstad 71

Haparanda 71

Härjedalen 71

Malå 71

Sollefteå 71

Trosa 71

Växjö 71

Älvdalen 71

Eslöv 70

Haninge 70

Kumla 70

Landskrona 70

Oxelösund 70

Säter 70

Uppvidinge 70

Västerås 70

Åmål 70

Årjäng 70

Alvesta 69

Bollebygd 69

Degerfors 69

Hörby 69

Kinda 69

Mora 69

Norrköping 69

Nykvarn 69

Nyköping 69

Tierp 69

Falkenberg 68

Gnosjö 68

Håbo 68

Höganäs 68

Kristinehamn 68

Lessebo 68

Motala 68

Nässjö 68

Olofström 68

Osby 68

Ragunda 68

Sunne 68

Örebro 68

Arvidsjaur 67

Borås 67

Hultsfred 67

Kungsör 67

Lidköping 67

Kommun Andel (%)

Strömsund 67

Svenljunga 67

Sölvesborg 67

Tranemo 67

Värnamo 67

Västervik 67

Enköping 66

Gagnef 66

Hjo 66

Härnösand 66

Karlshamn 66

Karlskoga 66

Malung-Sälen 66

Uddevalla 66

Fagersta 65

Hallstahammar 65

Laholm 65

Lycksele 65

Lysekil 65

Sala 65

Torsby 65

Vara 65

Bromölla 64

Falun 64

Forshaga 64

Orsa 64

Storuman 64

Söderhamn 64

Falköping 63

Hässleholm 63

Östra Göinge 63

Ödeshög 63

Arboga 62

Avesta 62

Flen 62

Gislaved 62

Hedemora 62

Mariestad 62

Söderköping 62

Askersund 61

Bengtsfors 61

Dals-Ed 61

Högsby 61

Lilla Edet 61

Ljusdal 61

Mullsjö 61

Kommun Andel (%)

Munkedal 61

Södertälje 61

Upplands-Bro 61

Vetlanda 61

Överkalix 61

Borlänge 60

Botkyrka 60

Köping 60

Markaryd 60

Mellerud 60

Simrishamn 60

Trollhättan 60

Berg 59

Eskilstuna 59

Hagfors 59

Ronneby 59

Säffle 59

Tanum 59

Katrineholm 58

Bjuv 57

Burlöv 57

Laxå 57

Ockelbo 57

Vilhelmina 56

Gnesta 55

Gullspång 55

Klippan 55

Skara 55

Hofors 54

Nordmaling 54

Hallsberg 52

Vingåker 49

Norberg 46

Hylte 45

Ydre 45

Dorotea 43

Ljusnarsberg 39

Medelvärde 71

tabell 4. Fortsättning...
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Kapitel 1. Barn och unga  

tabell 5. Elever i åk 6 med lägst betyget E i matematik, kommunala skolor, andel (%) (N15485), avser läsår 2017/2018

Kommun Andel (%)

Danderyd 99

Tjörn 97

Täby 97

Kungälv 96

Lomma 96

Nacka 96

Nykvarn 96

Aneby 95

Arvidsjaur 95

Essunga 95

Hammarö 95

Haparanda 95

Karlsborg 95

Kävlinge 95

Lekeberg 95

Ragunda 95

Sotenäs 95

Storfors 95

Trosa 95

Vara 95

Vaxholm 95

Ödeshög 95

Habo 94

Lilla Edet 94

Lund 94

Mörbylånga 94

Osby 94

Strömstad 94

Umeå 94

Vadstena 94

Båstad 93

Gagnef 93

Hudiksvall 93

Hylte 93

Karlstad 93

Knivsta 93

Krokom 93

Kungsbacka 93

Luleå 93

Mölndal 93

Nynäshamn 93

Skövde 93

Staffanstorp 93

Ulricehamn 93

Årjäng 93

Öckerö 93

Kommun Andel (%)

Ale 92

Gotland 92

Götene 92

Jönköping 92

Karlskrona 92

Kumla 92

Lidköping 92

Olofström 92

Orust 92

Piteå 92

Robertsfors 92

Skurup 92

Smedjebacken 92

Svedala 92

Säter 92

Tyresö 92

Vårgårda 92

Vännäs 92

Värmdö 92

Ystad 92

Ängelholm 92

Gällivare 91

Huddinge 91

Härjedalen 91

Järfälla 91

Kalmar 91

Karlshamn 91

Lidingö 91

Lysekil 91

Mariestad 91

Motala 91

Nora 91

Sigtuna 91

Sollentuna 91

Söderköping 91

Vimmerby 91

Åre 91

Örnsköldsvik 91

Österåker 91

Arvika 90

Bollebygd 90

Härnösand 90

Höganäs 90

Kinda 90

Laxå 90

Leksand 90

Kommun Andel (%)

Lerum 90

Linköping 90

Norrtälje 90

Partille 90

Sundbyberg 90

Torsby 90

Upplands-Bro 90

Uppsala 90

Vallentuna 90

Vetlanda 90

Vilhelmina 90

Alingsås 89

Arboga 89

Borgholm 89

Eslöv 89

Fagersta 89

Falun 89

Forshaga 89

Hagfors 89

Haninge 89

Helsingborg 89

Härryda 89

Hörby 89

Kristianstad 89

Ljungby 89

Skellefteå 89

Storuman 89

Tranemo 89

Varberg 89

Värnamo 89

Ydre 89

Borås 88

Emmaboda 88

Enköping 88

Gislaved 88

Gnesta 88

Herrljunga 88

Höör 88

Kalix 88

Mark 88

Ockelbo 88

Sjöbo 88

Stenungsund 88

Strömsund 88

Sundsvall 88

Sävsjö 88
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Kommun Andel (%)

Tanum 88

Tingsryd 88

Vaggeryd 88

Vänersborg 88

Växjö 88

Östersund 88

Avesta 87

Eskilstuna 87

Gävle 87

Heby 87

Ludvika 87

Malung-Sälen 87

Mjölby 87

Mora 87

Mullsjö 87

Munkedal 87

Norrköping 87

Nyköping 87

Sala 87

Simrishamn 87

Strängnäs 87

Svalöv 87

Tierp 87

Tranås 87

Alvesta 86

Borlänge 86

Finspång 86

Hjo 86

Laholm 86

Norsjö 86

Salem 86

Skinnskatteberg 86

Sollefteå 86

Söderhamn 86

Trelleborg 86

Älvdalen 86

Askersund 85

Falkenberg 85

Gnosjö 85

Hallsberg 85

Halmstad 85

Kramfors 85

Kristinehamn 85

Ljusdal 85

Nybro 85

Orsa 85

Kommun Andel (%)

Ronneby 85

Sunne 85

Södertälje 85

Tibro 85

Vingåker 85

Västervik 85

Västerås 85

Ånge 85

Åstorp 85

Örebro 85

Östhammar 85

Katrineholm 84

Landskrona 84

Lindesberg 84

Markaryd 84

Munkfors 84

Nässjö 84

Rättvik 84

Skara 84

Svenljunga 84

Sölvesborg 84

Torsås 84

Uddevalla 84

Upplands Väsby 84

Åmål 84

Älmhult 84

Bjuv 83

Burlöv 83

Grums 83

Hallstahammar 83

Hedemora 83

Hässleholm 83

Klippan 83

Säffle 83

Tomelilla 83

Älvkarleby 83

Bengtsfors 82

Botkyrka 82

Bromölla 82

Dals-Ed 82

Eda 82

Håbo 82

Malå 82

Trollhättan 82

Gullspång 81

Perstorp 81

Kommun Andel (%)

Vansbro 81

Falköping 80

Hofors 80

Mellerud 80

Pajala 80

Överkalix 80

Eksjö 79

Grästorp 79

Karlskoga 79

Oxelösund 79

Töreboda 79

Uppvidinge 79

Berg 78

Degerfors 78

Hultsfred 78

Lycksele 78

Nordmaling 78

Östra Göinge 78

Högsby 77

Köping 77

Lessebo 75

Ljusnarsberg 74

Flen 73

Norberg 73

Kungsör 71

Sorsele 68

Medelvärde 88

tabell 5. Fortsättning...
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Kapitel 1. Barn och unga  

tabell 6. Elever i åk. 9 som är behöriga till yrkesprogram, kommunala skolor, andel (%) (N15436), avser läsår 2017/2018

Kommun Andel (%)

Danderyd 96

Nykvarn 96

Karlsborg 95

Kävlinge 95

Malå 95

Nacka 95

Norsjö 95

Storfors 95

Vaxholm 95

Höganäs 94

Lidingö 94

Täby 94

Bollebygd 93

Hammarö 93

Mullsjö 93

Trosa 93

Vadstena 93

Härryda 92

Salem 92

Smedjebacken 92

Svedala 92

Båstad 91

Kungsbacka 91

Kungälv 91

Lomma 91

Mörbylånga 91

Piteå 91

Tranås 91

Arvidsjaur 90

Askersund 90

Lund 90

Nordmaling 90

Sollentuna 90

Söderköping 90

Vännäs 90

Ystad 90

Ängelholm 90

Österåker 90

Grästorp 89

Hagfors 89

Härjedalen 89

Lerum 89

Malung-Sälen 89

Mariestad 89

Rättvik 89

Storuman 89

Kommun Andel (%)

Torsby 89

Vallentuna 89

Värmdö 89

Öckerö 89

Arboga 88

Forshaga 88

Götene 88

Huddinge 88

Håbo 88

Kalmar 88

Tanum 88

Varberg 88

Jönköping 87

Knivsta 87

Luleå 87

Mellerud 87

Mölndal 87

Robertsfors 87

Sala 87

Trelleborg 87

Tyresö 87

Umeå 87

Åstorp 87

Alingsås 86

Borgholm 86

Gagnef 86

Karlstad 86

Krokom 86

Olofström 86

Partille 86

Skurup 86

Södertälje 86

Tjörn 86

Upplands-Bro 86

Aneby 85

Degerfors 85

Kalix 85

Nora 85

Sigtuna 85

Stenungsund 85

Uppsala 85

Värnamo 85

Årjäng 85

Ale 84

Arvika 84

Essunga 84

Kommun Andel (%)

Falun 84

Heby 84

Hofors 84

Kinda 84

Köping 84

Laholm 84

Lidköping 84

Mjölby 84

Norrtälje 84

Nynäshamn 84

Perstorp 84

Sjöbo 84

Skara 84

Staffanstorp 84

Söderhamn 84

Tibro 84

Örnsköldsvik 84

Enköping 83

Haninge 83

Härnösand 83

Hörby 83

Järfälla 83

Lekeberg 83

Lycksele 83

Lysekil 83

Motala 83

Munkfors 83

Skellefteå 83

Säter 83

Tierp 83

Torsås 83

Växjö 83

Östersund 83

Överkalix 83

Botkyrka 82

Dals-Ed 82

Finspång 82

Flen 82

Gotland 82

Hallsberg 82

Halmstad 82

Helsingborg 82

Hjo 82

Hudiksvall 82

Katrineholm 82

Kumla 82
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Kommun Andel (%)

Landskrona 82

Ludvika 82

Nässjö 82

Skövde 82

Sotenäs 82

Svenljunga 82

Uddevalla 82

Upplands Väsby 82

Älvdalen 82

Eksjö 81

Habo 81

Haparanda 81

Höör 81

Lilla Edet 81

Linköping 81

Mora 81

Nyköping 81

Oxelösund 81

Sunne 81

Åre 81

Älvkarleby 81

Bjuv 80

Borås 80

Bromölla 80

Eslöv 80

Falkenberg 80

Gnesta 80

Gällivare 80

Gävle 80

Hallstahammar 80

Kramfors 80

Kristianstad 80

Kristinehamn 80

Munkedal 80

Strömstad 80

Säffle 80

Vaggeryd 80

Vetlanda 80

Berg 79

Eda 79

Eskilstuna 79

Falköping 79

Leksand 79

Markaryd 79

Ockelbo 79

Skinnskatteberg 79

Kommun Andel (%)

Strängnäs 79

Svalöv 79

Tingsryd 79

Trollhättan 79

Dorotea 78

Gislaved 78

Hedemora 78

Herrljunga 78

Norrköping 78

Orust 78

Osby 78

Ragunda 78

Ronneby 78

Sävsjö 78

Uppvidinge 78

Vilhelmina 78

Västervik 78

Åmål 78

Karlskrona 77

Ljungby 77

Ljusnarsberg 77

Mark 77

Vara 77

Vårgårda 77

Västerås 77

Älmhult 77

Arjeplog 76

Bengtsfors 76

Fagersta 76

Ljusdal 76

Sollefteå 76

Strömsund 76

Sundbyberg 76

Tranemo 76

Borlänge 75

Burlöv 75

Gnosjö 75

Grums 75

Karlskoga 75

Nybro 75

Simrishamn 75

Sundsvall 75

Vimmerby 75

Örebro 75

Sölvesborg 74

Ulricehamn 74

Kommun Andel (%)

Vänersborg 74

Östhammar 74

Hässleholm 73

Lindesberg 73

Pajala 73

Töreboda 73

Emmaboda 72

Karlshamn 72

Kungsör 72

Bjurholm 71

Hylte 71

Norberg 71

Orsa 71

Ydre 71

Alvesta 70

Högsby 70

Klippan 68

Östra Göinge 67

Avesta 66

Hultsfred 66

Tomelilla 65

Vansbro 64

Övertorneå 64

Gullspång 63

Ånge 63

Ödeshög 62

Lessebo 60

Laxå 58

Vingåker 51

Medelvärde 82

tabell 6. Fortsättning...



24 Kommunens Kvalitet i Korthet. Resultat 2018

Kapitel 1. Barn och unga  

tabell 7. Elever i åk 9: Jag är nöjd med min skola som helhet, positiva svar, andel (%) (N15535), avser år 2016

Kommun Andel (%)

Malå 87

Ödeshög 87

Aneby 85

Sorsele 85

Storfors 85

Båstad 84

Nacka 83

Danderyd 82

Sotenäs 82

Vänersborg 82

Gagnef 81

Vansbro 81

Gotland 80

Herrljunga 80

Lidingö 80

Malung-Sälen 80

Strömsund 80

Alvesta 79

Borlänge 79

Falkenberg 79

Falköping 79

Helsingborg 79

Höganäs 79

Jönköping 79

Köping 79

Markaryd 79

Norsjö 79

Söderköping 79

Trollhättan 79

Ystad 79

Falun 78

Högsby 78

Karlshamn 78

Ljungby 78

Nybro 78

Ydre 78

Arvika 77

Eda 77

Gävle 77

Kalmar 77

Karlskoga 77

Motala 77

Uppsala 77

Vetlanda 77

Åsele 77

Botkyrka 76

Kommun Andel (%)

Gullspång 76

Hammarö 76

Hultsfred 76

Katrineholm 76

Kinda 76

Lerum 76

Lomma 76

Piteå 76

Skellefteå 76

Umeå 76

Vaxholm 76

Västerås 76

Örebro 76

Alingsås 75

Bengtsfors 75

Berg 75

Gnosjö 75

Götene 75

Huddinge 75

Ludvika 75

Luleå 75

Pajala 75

Skövde 75

Upplands-Bro 75

Övertorneå 75

Bollebygd 74

Härjedalen 74

Linköping 74

Mölndal 74

Nykvarn 74

Rättvik 74

Trelleborg 74

Växjö 74

Arjeplog 73

Borgholm 73

Eksjö 73

Halmstad 73

Heby 73

Kristianstad 73

Ljusnarsberg 73

Lund 73

Mark 73

Mörbylånga 73

Nordmaling 73

Norrtälje 73

Osby 73

Kommun Andel (%)

Sala 73

Bromölla 72

Hjo 72

Härryda 72

Kungsbacka 72

Laxå 72

Lidköping 72

Salem 72

Skara 72

Sölvesborg 72

Älvkarleby 72

Ängelholm 72

Österåker 72

Karlskrona 71

Karlstad 71

Kristinehamn 71

Nässjö 71

Olofström 71

Partille 71

Sunne 71

Svalöv 71

Söderhamn 71

Tibro 71

Tranås 71

Varberg 71

Västervik 71

Åstorp 71

Eskilstuna 70

Fagersta 70

Gnesta 70

Haninge 70

Hudiksvall 70

Hörby 70

Ljusdal 70

Nyköping 70

Sollentuna 70

Sundsvall 70

Sävsjö 70

Tierp 70

Uddevalla 70

Värnamo 70

Östersund 70

Dorotea 69

Eslöv 69

Essunga 69

Lysekil 69
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Kommun Andel (%)

Ronneby 69

Skinnskatteberg 69

Strängnäs 69

Tjörn 69

Torsby 69

Trosa 69

Örnsköldsvik 69

Gällivare 68

Järfälla 68

Krokom 68

Kävlinge 68

Munkedal 68

Staffanstorp 68

Tyresö 68

Forshaga 67

Gislaved 67

Grästorp 67

Hallstahammar 67

Hässleholm 67

Kumla 67

Lekeberg 67

Norrköping 67

Stenungsund 67

Tingsryd 67

Åre 67

Östra Göinge 67

Bjuv 66

Kalix 66

Laholm 66

Leksand 66

Ragunda 66

Sundbyberg 66

Vallentuna 66

Öckerö 66

Hagfors 65

Kungälv 65

Landskrona 65

Mjölby 65

Svedala 65

Värmdö 65

Borås 64

Burlöv 64

Finspång 64

Haparanda 64

Hedemora 64

Hofors 64

Kommun Andel (%)

Säffle 64

Södertälje 64

Enköping 63

Klippan 63

Simrishamn 63

Storuman 63

Vårgårda 63

Lilla Edet 62

Ale 61

Arboga 61

Degerfors 61

Hallsberg 61

Härnösand 61

Lessebo 61

Tranemo 61

Sigtuna 60

Åmål 60

Flen 59

Knivsta 59

Lindesberg 59

Lycksele 59

Mellerud 59

Nynäshamn 59

Oxelösund 59

Mullsjö 58

Norberg 58

Skurup 58

Strömstad 58

Askersund 57

Håbo 57

Nora 57

Sollefteå 57

Vännäs 57

Arvidsjaur 56

Bjurholm 56

Dals-Ed 56

Tanum 56

Vimmerby 56

Vara 55

Orsa 54

Orust 54

Sjöbo 54

Säter 54

Kungsör 53

Mora 53

Vilhelmina 53

Kommun Andel (%)

Östhammar 53

Upplands Väsby 52

Tomelilla 50

Torsås 50

Töreboda 49

Emmaboda 47

Vaggeryd 46

Älmhult 42

Medelvärde 70

tabell 7. Fortsättning...
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Kapitel 1. Barn och unga  

tabell 8. Elever i åk 9: Jag känner mig trygg i skolan, positiva svar, andel (%) (N15533), avser år 2016

Kommun Andel (%)

Öckerö 98

Eda 95

Grästorp 95

Storfors 94

Pajala 93

Mullsjö 92

Båstad 91

Dals-Ed 91

Fagersta 91

Nacka 91

Ragunda 91

Arvika 90

Berg 90

Kristianstad 90

Nykvarn 90

Rättvik 90

Sotenäs 90

Vaxholm 90

Gotland 89

Hammarö 89

Kalmar 89

Krokom 89

Malung-Sälen 89

Mjölby 89

Mölndal 89

Ockelbo 89

Söderköping 89

Vadstena 89

Varberg 89

Vetlanda 89

Vänersborg 89

Degerfors 88

Dorotea 88

Gullspång 88

Gävle 88

Huddinge 88

Höganäs 88

Kungsör 88

Laxå 88

Lerum 88

Ronneby 88

Umeå 88

Örebro 88

Danderyd 87

Eksjö 87

Falkenberg 87

Kommun Andel (%)

Falköping 87

Halmstad 87

Haninge 87

Heby 87

Herrljunga 87

Härryda 87

Kungsbacka 87

Lund 87

Lysekil 87

Malå 87

Piteå 87

Svedala 87

Sävsjö 87

Uppsala 87

Vallentuna 87

Västerås 87

Aneby 86

Borgholm 86

Burlöv 86

Falun 86

Gagnef 86

Helsingborg 86

Håbo 86

Hässleholm 86

Jönköping 86

Karlskoga 86

Katrineholm 86

Lekeberg 86

Lidingö 86

Lidköping 86

Ljungby 86

Lomma 86

Mark 86

Motala 86

Norrtälje 86

Skellefteå 86

Skinnskatteberg 86

Strömsund 86

Sölvesborg 86

Vara 86

Växjö 86

Åre 86

Åstorp 86

Ängelholm 86

Övertorneå 86

Bollebygd 85

Kommun Andel (%)

Borlänge 85

Gnosjö 85

Kristinehamn 85

Linköping 85

Nyköping 85

Orsa 85

Säter 85

Tibro 85

Tranemo 85

Värmdö 85

Ystad 85

Botkyrka 84

Hallsberg 84

Hörby 84

Järfälla 84

Karlstad 84

Markaryd 84

Nynäshamn 84

Olofström 84

Orust 84

Sundsvall 84

Trollhättan 84

Trosa 84

Upplands-Bro 84

Örnsköldsvik 84

Österåker 84

Östra Göinge 84

Bjuv 83

Bromölla 83

Haparanda 83

Hofors 83

Hudiksvall 83

Hultsfred 83

Kalix 83

Karlsborg 83

Köping 83

Munkedal 83

Munkfors 83

Nässjö 83

Partille 83

Robertsfors 83

Sala 83

Skara 83

Sollentuna 83

Svalöv 83

Säffle 83
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Kommun Andel (%)

Tierp 83

Trelleborg 83

Tyresö 83

Vansbro 83

Vilhelmina 83

Ale 82

Alingsås 82

Alvesta 82

Arboga 82

Gnesta 82

Götene 82

Habo 82

Härnösand 82

Karlshamn 82

Karlskrona 82

Kinda 82

Kumla 82

Kävlinge 82

Luleå 82

Nybro 82

Osby 82

Salem 82

Stenungsund 82

Tingsryd 82

Tranås 82

Töreboda 82

Vimmerby 82

Västervik 82

Östersund 82

Eslöv 81

Gällivare 81

Hagfors 81

Hedemora 81

Uddevalla 81

Vännäs 81

Arvidsjaur 80

Borås 80

Essunga 80

Gislaved 80

Hjo 80

Knivsta 80

Laholm 80

Ljusnarsberg 80

Skövde 80

Staffanstorp 80

Strömstad 80

Kommun Andel (%)

Söderhamn 80

Tjörn 80

Torsby 80

Vaggeryd 80

Värnamo 80

Kungälv 79

Ljusdal 79

Ludvika 79

Norrköping 79

Simrishamn 79

Sjöbo 79

Strängnäs 79

Sunne 79

Södertälje 79

Torsås 79

Upplands Väsby 79

Bengtsfors 78

Emmaboda 78

Enköping 78

Eskilstuna 78

Högsby 78

Mörbylånga 78

Norberg 78

Tomelilla 78

Uppvidinge 78

Östhammar 78

Arjeplog 77

Flen 77

Forshaga 77

Härjedalen 77

Landskrona 77

Norsjö 77

Sollefteå 77

Åsele 77

Älvdalen 77

Finspång 76

Hallstahammar 76

Lessebo 76

Sigtuna 76

Sundbyberg 76

Älvkarleby 76

Lindesberg 75

Nora 75

Åmål 75

Älmhult 75

Bjurholm 74

Kommun Andel (%)

Klippan 74

Lilla Edet 74

Mellerud 74

Nordmaling 74

Tanum 74

Askersund 73

Lycksele 73

Oxelösund 73

Leksand 72

Skurup 72

Mora 68

Vårgårda 68

Storuman 66

Perstorp 55

Medelvärde 83

tabell 8. Fortsättning...
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Kapitel 1. Barn och unga  

tabell 9. Kostnad grundskola F-9 hemkommun, kr/elev (N15027), avser år 2017

Kommun Kr/elev

Täby 89 328

Västerås 90 663

Österåker 90 676

Haparanda 91 051

Kävlinge 92 102

Hallsberg 92 113

Härryda 92 173

Karlskoga 92 547

Haninge 93 674

Kalmar 93 986

Burlöv 94 202

Falun 94 319

Nacka 94 435

Lomma 94 483

Eslöv 94 666

Strängnäs 94 981

Jönköping 95 100

Norberg 95 675

Tibro 96 104

Lidingö 96 123

Värmdö 96 134

Salem 96 198

Sundbyberg 96 269

Tyresö 96 288

Ystad 96 312

Uppsala 96 330

Falköping 97 054

Lerum 97 087

Mölndal 97 149

Simrishamn 97 391

Hammarö 97 530

Borås 97 548

Gävle 97 779

Umeå 97 799

Skurup 97 897

Enköping 97 904

Habo 97 948

Helsingborg 98 008

Kumla 98 033

Sollentuna 98 128

Nyköping 98 259

Kungsbacka 98 282

Kristinehamn 98 313

Partille 98 332

Mariestad 98 412

Växjö 98 478

Kommun Kr/elev

Östersund 98 592

Eskilstuna 98 626

Nykvarn 98 887

Höör 99 039

Söderhamn 99 141

Vara 99 161

Oxelösund 99 221

Alingsås 99 223

Mark 99 229

Svedala 99 694

Nybro 99 815

Trollhättan 99 835

Karlskrona 99 894

Norrköping 99 997

Kristianstad 100 228

Gagnef 100 310

Höganäs 100 416

Nynäshamn 100 588

Älvkarleby 100 625

Falkenberg 100 821

Norrtälje 100 855

Leksand 100 939

Ronneby 100 991

Köping 101 084

Trelleborg 101 232

Karlshamn 101 247

Ljungby 101 333

Örebro 101 415

Järfälla 101 592

Ale 101 647

Sundsvall 101 811

Karlstad 102 082

Skövde 102 090

Vetlanda 102 192

Östra Göinge 102 286

Åstorp 102 311

Skara 102 404

Bollebygd 102 423

Halmstad 102 451

Varberg 102 472

Landskrona 102 576

Örnsköldsvik 102 586

Danderyd 102 952

Hultsfred 103 016

Motala 103 018

Älmhult 103 320

Kommun Kr/elev

Staffanstorp 103 413

Upplands-Bro 103 525

Norsjö 103 535

Nora 103 572

Vallentuna 103 611

Luleå 103 636

Söderköping 103 658

Hudiksvall 103 860

Borlänge 103 895

Hallstahammar 103 904

Uddevalla 103 912

Trosa 104 029

Kungälv 104 163

Vänersborg 104 195

Bjuv 104 315

Mullsjö 104 330

Tierp 104 504

Värnamo 104 575

Lidköping 104 594

Lycksele 104 600

Skellefteå 104 991

Ulricehamn 105 068

Upplands Väsby 105 069

Sigtuna 105 175

Ludvika 105 177

Åmål 105 269

Gnosjö 105 420

Södertälje 105 423

Håbo 105 533

Mjölby 105 541

Huddinge 105 726

Öckerö 105 805

Gnesta 106 067

Arvika 106 069

Mörbylånga 106 182

Alvesta 106 248

Olofström 106 278

Götene 106 399

Bromölla 106 421

Eksjö 106 437

Sjöbo 106 724

Lilla Edet 106 738

Mora 106 865

Vaxholm 107 008

Säter 107 024

Fagersta 107 826
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Kommun Kr/elev

Vårgårda 107 842

Munkfors 107 889

Mellerud 107 890

Tranås 107 978

Kungsör 108 175

Sölvesborg 108 522

Botkyrka 108 790

Stenungsund 108 818

Lund 108 977

Forshaga 109 271

Essunga 109 327

Aneby 109 470

Vimmerby 109 515

Linköping 109 819

Katrineholm 110 078

Tingsryd 110 162

Svenljunga 110 250

Karlsborg 110 364

Gislaved 110 668

Flen 110 694

Grästorp 110 867

Knivsta 110 892

Smedjebacken 110 938

Kalix 111 009

Sala 111 146

Ragunda 111 290

Arboga 111 323

Östhammar 111 405

Ljusdal 111 558

Piteå 111 856

Nässjö 111 914

Hässleholm 111 934

Munkedal 112 062

Finspång 112 213

Ydre 112 227

Laholm 112 237

Perstorp 112 363

Rättvik 112 366

Dals-Ed 112 577

Ängelholm 112 603

Lessebo 112 638

Hörby 112 832

Lindesberg 113 037

Markaryd 113 119

Herrljunga 113 157

Osby 113 344

Kommun Kr/elev

Vaggeryd 113 476

Sävsjö 113 665

Vingåker 113 863

Hedemora 114 143

Tanum 114 168

Kinda 114 235

Klippan 114 539

Strömstad 114 930

Kramfors 115 232

Västervik 115 496

Torsås 115 527

Tomelilla 115 781

Gotland 115 917

Krokom 116 034

Härnösand 116 452

Hjo 116 808

Lysekil 116 899

Lekeberg 116 953

Sollefteå 117 248

Arvidsjaur 117 248

Hagfors 117 337

Båstad 118 247

Orsa 118 706

Avesta 118 824

Arjeplog 118 996

Vännäs 119 191

Uppvidinge 119 264

Tranemo 119 304

Malå 119 428

Eda 119 598

Nordmaling 119 706

Ödeshög 120 078

Emmaboda 120 125

Bjurholm 120 136

Skinnskatteberg 120 555

Älvdalen 121 110

Grums 121 229

Malung-Sälen 121 300

Högsby 121 596

Töreboda 121 627

Ockelbo 121 864

Säffle 123 664

Vadstena 123 726

Åre 123 954

Ånge 124 299

Gullspång 124 347

Kommun Kr/elev

Degerfors 124 521

Torsby 125 358

Robertsfors 125 726

Svalöv 126 102

Borgholm 126 350

Härjedalen 126 438

Sunne 127 403

Storfors 128 137

Bengtsfors 128 808

Sotenäs 128 820

Gällivare 128 902

Strömsund 128 924

Åsele 130 123

Askersund 130 935

Vansbro 131 105

Tjörn 132 356

Hylte 132 808

Heby 135 086

Årjäng 135 223

Orust 136 665

Laxå 138 110

Övertorneå 138 634

Dorotea 138 799

Hofors 139 360

Ljusnarsberg 141 204

Storuman 143 556

Berg 147 678

Vilhelmina 150 032

Sorsele 152 366

Pajala 152 643

Överkalix 154 174

Medelvärde 110 117

tabell 9. Fortsättning...
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Kapitel 1. Barn och unga  

tabell 10. Gymnasieelever med examen inom 4 år, kommunala gymnasieskolor, andel (%) (N17467), avser läsår 2017/2018

Kommun Andel (%)

Bromölla 100

Nacka 90

Öckerö 90

Piteå 86

Danderyd 85

Karlskrona 85

Vetlanda 85

Värmdö 85

Gällivare 84

Borgholm 83

Lidingö 83

Ludvika 83

Ängelholm 83

Härryda 81

Lidköping 81

Sollentuna 81

Laholm 80

Lund 80

Umeå 80

Örnsköldsvik 80

Tranås 79

Borås 78

Härnösand 78

Krokom 78

Kungsbacka 78

Linköping 78

Luleå 78

Olofström 78

Östhammar 78

Alingsås 77

Eksjö 77

Falun 77

Hudiksvall 77

Jönköping 77

Kalix 77

Klippan 77

Kramfors 77

Lycksele 77

Uddevalla 77

Borlänge 76

Båstad 76

Halmstad 76

Kristinehamn 76

Ljungby 76

Malung-Sälen 76

Nässjö 76

Kommun Andel (%)

Skövde 76

Sunne 76

Åmål 76

Arboga 75

Arvika 75

Falkenberg 75

Leksand 75

Skara 75

Strömstad 75

Östersund 75

Kalmar 74

Lerum 74

Mjölby 74

Rättvik 74

Stenungsund 74

Täby 74

Ulricehamn 74

Uppsala 74

Vadstena 74

Vimmerby 74

Örebro 74

Berg 73

Emmaboda 73

Höganäs 73

Köping 73

Skellefteå 73

Torsby 73

Varberg 73

Vårgårda 73

Avesta 72

Karlshamn 72

Markaryd 72

Ronneby 72

Vänersborg 72

Västervik 72

Växjö 72

Helsingborg 71

Karlstad 71

Kristianstad 71

Mark 71

Norrtälje 71

Nybro 71

Vansbro 71

Åre 71

Österåker 71

Degerfors 70

Kommun Andel (%)

Hallsberg 70

Herrljunga 70

Hässleholm 70

Kungälv 70

Lysekil 70

Mariestad 70

Mora 70

Motala 70

Strömsund 70

Sölvesborg 70

Västerås 70

Nyköping 69

Svedala 69

Söderhamn 69

Värnamo 69

Ystad 69

Falköping 68

Gotland 68

Gävle 68

Hagfors 68

Salem 68

Tranemo 68

Ånge 68

Älmhult 68

Bengtsfors 67

Gnosjö 67

Karlskoga 67

Sjöbo 67

Sollefteå 66

Vilhelmina 66

Eskilstuna 65

Håbo 65

Skurup 65

Tibro 65

Vaggeryd 65

Övertorneå 65

Haparanda 64

Katrineholm 64

Lindesberg 64

Ljusdal 64

Storuman 64

Norrköping 63

Sigtuna 63

Torsås 63

Trelleborg 63

Trollhättan 63
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Kommun Andel (%)

Botkyrka 62

Fagersta 62

Hultsfred 62

Simrishamn 62

Tierp 62

Enköping 61

Mellerud 61

Strängnäs 61

Upplands-Bro 61

Vännäs 61

Huddinge 60

Osby 60

Sävsjö 60

Arjeplog 59

Arvidsjaur 59

Haninge 59

Sundsvall 59

Gislaved 58

Säffle 58

Pajala 57

Söderköping 57

Vara 56

Sala 55

Eslöv 54

Finspång 54

Hedemora 53

Svalöv 53

Tyresö 53

Tingsryd 51

Upplands Väsby 52

Vallentuna 51

Nynäshamn 50

Flen 49

Järfälla 49

Partille 49

Landskrona 48

Dals-Ed 44

Hofors 44

Högsby 44

Södertälje 40

Uppvidinge 38

Årjäng 38

Knivsta 36

Eda 33

Härjedalen 33

Sundbyberg 33

Kommun Andel (%)

Ragunda 32

Munkedal 28

Säter 28

Töreboda 24

Mölndal 18

Smedjebacken 14

Alvesta 0

Höör 0

Storfors 0

Älvkarleby 0

Medelvärde 65

tabell 10. Fortsättning...
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Kapitel 1. Barn och unga  

tabell 11. Kostnad gymnasieskola hemkommun, kr/elev (N17005), avser år 2017

Kommun Kr/elev

Kalmar 84 680

Degerfors 90 727

Borgholm 96 756

Nacka 97 874

Mörbylånga 98 159

Lund 100 719

Österåker 101 194

Lidingö 101 252

Hallsberg 101 773

Nykvarn 103 439

Mölndal 103 665

Vaxholm 103 812

Trollhättan 103 881

Täby 103 965

Danderyd 104 927

Sollentuna 105 260

Forshaga 105 371

Vänersborg 106 494

Östersund 106 601

Härryda 106 726

Vaggeryd 107 226

Hofors 107 421

Nora 107 661

Gnesta 107 681

Katrineholm 108 489

Borås 108 642

Gävle 109 364

Karlstad 109 630

Västerås 110 094

Tranås 110 254

Lerum 111 052

Huddinge 111 073

Skövde 111 165

Sundbyberg 111 210

Kristianstad 111 540

Grästorp 111 819

Uppsala 112 016

Tyresö 112 774

Nyköping 112 997

Södertälje 113 227

Falun 113 284

Partille 113 318

Dals-Ed 113 409

Bollebygd 113 472

Jönköping 113 604

Vårgårda 113 607

Kommun Kr/elev

Upplands Väsby 113 651

Hammarö 113 671

Åstorp 113 672

Norrköping 113 865

Värmdö 113 984

Haninge 114 638

Östra Göinge 114 805

Smedjebacken 115 102

Staffanstorp 115 136

Ljungby 115 153

Hagfors 115 209

Örnsköldsvik 115 433

Ljusnarsberg 115 546

Järfälla 115 691

Växjö 115 703

Sigtuna 115 746

Mariestad 115 848

Söderköping 115 862

Grums 115 969

Helsingborg 116 012

Emmaboda 116 109

Munkfors 116 324

Linköping 116 581

Salem 116 932

Ale 117 070

Sundsvall 117 651

Klippan 117 781

Lekeberg 118 078

Storfors 118 356

Eskilstuna 118 539

Åmål 118 688

Vallentuna 118 867

Höganäs 118 895

Kungsör 119 164

Kungälv 119 228

Varberg 119 544

Lomma 119 593

Torsås 119 789

Norrtälje 120 164

Sala 120 213

Fagersta 120 247

Luleå 120 310

Bromölla 120 495

Hudiksvall 120 525

Sölvesborg 120 775

Kungsbacka 120 930

Kommun Kr/elev

Trosa 120 936

Krokom 121 188

Karlskrona 121 850

Munkedal 121 881

Alingsås 121 940

Botkyrka 122 135

Ängelholm 122 340

Eslöv 122 404

Älvkarleby 122 702

Knivsta 122 812

Ockelbo 122 881

Hjo 123 253

Stenungsund 123 308

Burlöv 123 323

Upplands-Bro 123 447

Västervik 123 620

Svenljunga 124 059

Essunga 124 408

Motala 124 409

Kristinehamn 125 046

Landskrona 125 162

Falkenberg 125 204

Lidköping 125 530

Trelleborg 125 578

Ragunda 125 580

Håbo 125 769

Orust 125 919

Nynäshamn 125 974

Vännäs 126 005

Kävlinge 126 138

Gagnef 126 300

Töreboda 126 571

Höör 126 611

Bjuv 126 873

Halmstad 127 065

Enköping 127 075

Svedala 127 205

Skara 127 247

Mark 127 386

Flen 127 607

Vingåker 127 662

Strängnäs 127 945

Värnamo 127 967

Sotenäs 128 036

Robertsfors 128 112

Lessebo 128 271
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Kommun Kr/elev

Kinda 128 495

Årjäng 128 627

Alvesta 128 650

Ulricehamn 128 663

Gislaved 128 681

Uddevalla 128 915

Oxelösund 129 025

Skellefteå 129 239

Laholm 129 765

Hultsfred 129 824

Habo 129 867

Norsjö 129 994

Heby 130 288

Tranemo 130 304

Tjörn 130 440

Söderhamn 130 532

Hörby 130 793

Sorsele 130 870

Perstorp 130 891

Umeå 130 940

Hylte 130 975

Båstad 131 012

Ludvika 131 316

Kumla 131 376

Mjölby 131 566

Bjurholm 131 855

Borlänge 132 028

Haparanda 132 303

Laxå 133 082

Gnosjö 133 162

Götene 133 257

Pajala 133 979

Åsele 134 174

Mellerud 134 248

Tingsryd 134 316

Vetlanda 134 432

Härnösand 134 710

Hässleholm 134 967

Vimmerby 134 994

Ystad 135 157

Örebro 135 233

Karlshamn 135 347

Mullsjö 135 390

Säffle 135 489

Kramfors 135 539

Olofström 136 356

Kommun Kr/elev

Karlsborg 136 418

Gullspång 136 470

Högsby 136 549

Markaryd 136 550

Sjöbo 136 590

Uppvidinge 136 605

Arboga 136 845

Nässjö 136 846

Herrljunga 137 018

Karlskoga 137 158

Ronneby 137 376

Orsa 137 542

Arvika 138 084

Simrishamn 138 304

Askersund 138 679

Finspång 139 007

Piteå 139 068

Hallstahammar 139 237

Lilla Edet 139 260

Berg 139 476

Bengtsfors 139 538

Gotland 139 598

Köping 140 195

Tanum 140 813

Malå 140 964

Mora 141 372

Skinnskatteberg 141 591

Sunne 141 631

Nybro 142 182

Öckerö 142 420

Nordmaling 142 597

Älmhult 142 910

Tierp 143 112

Falköping 143 747

Tomelilla 144 172

Övertorneå 144 353

Ånge 144 709

Eda 145 484

Norberg 145 534

Skurup 145 691

Tibro 145 896

Strömstad 146 016

Ödeshög 146 097

Vara 146 214

Avesta 147 591

Vansbro 148 154

Kommun Kr/elev

Vadstena 148 994

Älvdalen 149 631

Ydre 149 913

Leksand 150 295

Hedemora 150 873

Aneby 151 508

Säter 151 802

Lysekil 151 818

Svalöv 151 959

Sollefteå 152 252

Lindesberg 152 850

Kalix 153 736

Sävsjö 154 400

Gällivare 155 978

Osby 157 021

Ljusdal 157 308

Härjedalen 157 506

Östhammar 157 786

Arvidsjaur 160 205

Åre 160 953

Eksjö 161 912

Vilhelmina 165 702

Malung-Sälen 165 767

Strömsund 166 319

Lycksele 168 236

Torsby 168 761

Överkalix 171 288

Dorotea 192 617

Storuman 201 860

Rättvik 208 285

Arjeplog 209 412

Medelvärde 129 278

tabell 11. Fortsättning...
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KAPITEL 2

Stöd och omsorg
Området fokuserar på de målgrupper av medborgare som behöver 
service av specifika verksamheter utifrån specifika behov.

Syftet med nyckeltalen inom området är att:

 > Få en överblick över kostnaden inom verksam
heterna som ger stöd till personer med funk
tionsnedsättning

 > Ge kunskap om kommunens förmåga att 
planera tillgång till platser i förhållande till 
behov (det vill säga kunna ge de äldre en plats 
inom rimlig tid)

 > Få kunskap om hur väl kommunen säkrar 
behovet av personalkontinuitet för äldre med 
behov av omsorg i hemmet

 > Ge kunskap om kvalitetsaspekter i kommunen 
utifrån en uppsättning delnyckeltal – samman
taget ger de en resultatbild av styrkor och 
svagheter i kvaliteten för kommunens särskilda 
boenden

 > Ta reda på hur de äldre värderar sitt boende 
och sin hemtjänst

 > Få en överblick över kostnaden inom äldre
omsorgens verksamheter
 

 > Få kunskap om hur brukare inom individ och 
familjeomsorgen ser på det stöd de erhållit av 
socialtjänsten

 > Få kunskap om hur många brukare som kommit 
ut i varaktig försörjning efter insats hos social
tjänsten

 > Få kunskap om hur lång tid ett genomsnittligt 
handläggningsförfarande tar (i handläggnings
tiden ska också stöd för att få ihop en komplett 
ansökan räknas in)

 > Få en överblick av kostnaderna inom individ 
och familjeomsorgen för att kunna jämföra 
kostnader med liknande kommuner

 > Få kunskap om genomsnittlig väntetid en person 
får vänta på ett boende från det att beslutet om 
boende fattats

 > Ge en samlad bild av vilka kvalitetsaspekter 
som finns inom lss grupp och serviceboende 
som är finansierade av kommunen

 > Få kunskap om brukares uppfattning om kvalitet. 
Frågan om inflytande är av särskild vikt för 
personer med kognitiva funktionsvariationer
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tabell 12. Brukarbedömning individ- och familjeomsorg totalt – förbättrad situation, andel (%) (U30453), avser år 2018

Kommun Andel (%)

Skurup 100

Ängelholm 100

Borlänge 98

Habo 95

Motala 94

Dorotea 93

Forshaga 93

Gnosjö 92

Storuman 92

Växjö 92

Heby 89

Eksjö 88

Nynäshamn 88

Tranås 88

Lysekil 87

Emmaboda 86

Gnesta 86

Håbo 86

Söderhamn 86

Sollentuna 85

Sölvesborg 85

Vetlanda 85

Gislaved 84

Järfälla 84

Nässjö 84

Vingåker 84

Vänersborg 84

Västerås 84

Ludvika 83

Tjörn 83

Trelleborg 83

Bjuv 82

Partille 82

Säffle 82

Umeå 82

Haninge 81

Jönköping 81

Klippan 81

Ljungby 81

Mora 81

Mullsjö 81

Mölndal 81

Varberg 81

Älmhult 81

Örebro 81

Degerfors 80

Kommun Andel (%)

Gagnef 80

Hallstahammar 80

Hammarö 80

Huddinge 80

Höganäs 80

Staffanstorp 80

Örnsköldsvik 80

Hudiksvall 79

Nora 79

Burlöv 78

Enköping 78

Sigtuna 78

Vimmerby 78

Östersund 78

Helsingborg 77

Askersund 76

Kalmar 76

Ljusnarsberg 76

Skellefteå 76

Strömstad 76

Strömsund 76

Sundbyberg 76

Upplands Väsby 76

Borås 75

Kristianstad 75

Lessebo 75

Lycksele 75

Mark 75

Kävlinge 74

Vilhelmina 74

Gotland 73

Gävle 73

Linköping 73

Nacka 73

Perstorp 73

Rättvik 73

Falköping 72

Landskrona 72

Luleå 72

Strängnäs 72

Vallentuna 72

Gullspång 71

Kumla 71

Osby 71

Botkyrka 70

Knivsta 69

Kommun Andel (%)

Kungälv 69

Lomma 69

Södertälje 69

Uppsala 69

Värmdö 69

Kramfors 67

Munkedal 67

Österåker 67

Alingsås 66

Norrtälje 66

Trosa 66

Stenungsund 65

Uppsala 65

Eskilstuna 64

Härryda 64

Kristinehamn 64

Sjöbo 64

Tyresö 64

Östhammar 64

Kinda 63

Töreboda 63

Åmål 63

Karlskrona 61

Svedala 61

Skara 60

Upplands-Bro 60

Högsby 57

Kungsör 57

Sävsjö 57

Åsele 57

Herrljunga 56

Gällivare 55

Norsjö 50

Åre 42

Lidingö 29

Medelvärde 75
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tabell 13. Ej återaktualiserade personer med försörjningsstöd ett år efter avslutat försörjningsstöd, andel (%) (U31462), avser år 2018

Kommun Andel (%)

Bromölla 99

Perstorp 98

Skara 98

Åstorp 97

Östra Göinge 97

Danderyd 96

Munkfors 96

Olofström 96

Hedemora 95

Svalöv 95

Håbo 94

Skurup 94

Kungälv 93

Flen 92

Kumla 92

Kungsör 92

Sorsele 92

Alvesta 91

Lidköping 91

Lilla Edet 91

Nacka 91

Norrtälje 91

Orsa 91

Simrishamn 91

Sunne 90

Uppvidinge 90

Vara 90

Åsele 90

Älvdalen 90

Kinda 89

Knivsta 89

Sundbyberg 89

Täby 89

Bengtsfors 88

Gnesta 88

Vaxholm 88

Åre 88

Båstad 87

Forshaga 87

Katrineholm 87

Mölndal 87

Mörbylånga 87

Nyköping 87

Sävsjö 87

Vetlanda 87

Vingåker 87

Kommun Andel (%)

Burlöv 86

Höganäs 86

Karlskoga 86

Lekeberg 86

Skellefteå 86

Staffanstorp 86

Södertälje 86

Ulricehamn 86

Varberg 86

Eksjö 85

Gotland 85

Haparanda 85

Hörby 85

Salem 85

Uddevalla 85

Osby 84

Trosa 84

Bollebygd 83

Borås 83

Höör 83

Torsby 83

Arboga 82

Hallstahammar 82

Landskrona 82

Laxå 82

Lessebo 82

Luleå 82

Lund 82

Nykvarn 82

Säffle 82

Sölvesborg 82

Tingsryd 82

Öckerö 82

Askersund 81

Essunga 81

Gnosjö 81

Oxelösund 81

Partille 81

Upplands-Bro 81

Fagersta 80

Härnösand 80

Kramfors 80

Malung-Sälen 80

Orust 80

Skövde 80

Storuman 80

Kommun Andel (%)

Torsås 80

Värnamo 80

Ödeshög 80

Östhammar 80

Degerfors 79

Gullspång 79

Hallsberg 79

Järfälla 79

Krokom 79

Strömstad 79

Strömsund 79

Tyresö 79

Västerås 79

Eslöv 78

Haninge 78

Karlshamn 78

Nässjö 78

Sollentuna 78

Trollhättan 78

Älvkarleby 78

Ängelholm 78

Örnsköldsvik 78

Gislaved 77

Härryda 77

Hässleholm 77

Klippan 77

Kävlinge 77

Köping 77

Leksand 77

Munkedal 77

Smedjebacken 77

Töreboda 77

Alingsås 76

Dals-Ed 76

Ljungby 76

Lomma 76

Sotenäs 76

Vänersborg 76

Växjö 76

Åmål 76

Österåker 76

Botkyrka 75

Falun 75

Habo 75

Motala 75

Strängnäs 75
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Kommun Andel (%)

Älmhult 75

Kalix 74

Laholm 74

Lerum 74

Mark 74

Mora 74

Ronneby 74

Rättvik 74

Svenljunga 74

Berg 73

Eskilstuna 73

Hammarö 73

Heby 73

Helsingborg 73

Kalmar 73

Kungsbacka 73

Lindesberg 73

Lysekil 73

Nybro 73

Ånge 73

Ale 72

Avesta 72

Gällivare 72

Hudiksvall 72

Karlstad 72

Ludvika 72

Östersund 72

Bjuv 71

Gävle 71

Vilhelmina 71

Borgholm 70

Linköping 70

Nynäshamn 70

Tjörn 70

Vaggeryd 70

Vallentuna 70

Vårgårda 70

Ydre 70

Stenungsund 69

Säter 69

Sigtuna 68

Uppsala 67

Överkalix 67

Aneby 66

Finspång 65

Lycksele 65

Kommun Andel (%)

Tranås 65

Enköping 62

Götene 61

Jönköping 61

Högsby 60

Umeå 54

Vansbro 50

Tanum 48

Norsjö 39

Vännäs 31

Tranemo 14

Medelvärde 79

tabell 13. Fortsättning...



39Kommunens Kvalitet i Korthet. Resultat 2018

tabell 14. Väntetid i antal dagar från ansökan till beslut inom försörjningsstöd, medelvärde (U31402), avser år 2018

Kommun Antal dagar, medel

Kinda 1

Storuman 1

Dals-Ed 2

Haparanda 2

Skövde 2

Sotenäs 2

Grästorp 3

Mariestad 3

Piteå 3

Töreboda 3

Degerfors 4

Gnesta 4

Hudiksvall 4

Vänersborg 4

Åsele 4

Älvdalen 4

Östersund 4

Gotland 5

Munkedal 5

Vilhelmina 5

Ydre 5

Österåker 5

Ale 6

Bjurholm 6

Götene 6

Höganäs 6

Sigtuna 6

Torsby 6

Vimmerby 6

Vingåker 6

Falkenberg 7

Falun 7

Gnosjö 7

Kungsbacka 7

Laholm 7

Mörbylånga 7

Nacka 7

Norsjö 7

Skara 7

Borgholm 8

Kungsör 8

Linköping 8

Lycksele 8

Nässjö 8

Sorsele 8

Torsås 8

Kommun Antal dagar, medel

Hässleholm 12

Kristinehamn 12

Orsa 12

Perstorp 12

Rättvik 12

Sollentuna 12

Södertälje 12

Uddevalla 12

Krokom 13

Kumla 13

Luleå 13

Lysekil 13

Malung-Sälen 13

Nykvarn 13

Skurup 13

Staffanstorp 13

Strömsund 13

Trosa 13

Umeå 13

Borås 14

Hallstahammar 14

Kalix 14

Lidköping 14

Lindesberg 14

Uppsala 14

Örnsköldsvik 14

Enköping 15

Finspång 15

Norrtälje 15

Tranås 15

Östhammar 15

Danderyd 16

Hammarö 16

Höör 16

Kramfors 16

Markaryd 16

Nybro 16

Strängnäs 16

Vaxholm 16

Åre 16

Gullspång 17

Lerum 17

Upplands-Bro 17

Växjö 17

Ängelholm 17

Eskilstuna 18

Kommun Antal dagar, medel

Varberg 8

Vännäs 8

Ystad 8

Alvesta 9

Habo 9

Halmstad 9

Härryda 9

Mark 9

Mora 9

Munkfors 9

Sundbyberg 9

Svenljunga 9

Tingsryd 9

Täby 9

Vara 9

Åmål 9

Bengtsfors 10

Berg 10

Eslöv 10

Hallsberg 10

Karlstad 10

Laxå 10

Ljungby 10

Skellefteå 10

Stenungsund 10

Sunne 10

Sölvesborg 10

Ånge 10

Ödeshög 10

Aneby 11

Askersund 11

Bromölla 11

Eksjö 11

Hedemora 11

Järfälla 11

Karlshamn 11

Lekeberg 11

Leksand 11

Lomma 11

Sala 11

Tyresö 11

Vallentuna 11

Alingsås 12

Fagersta 12

Heby 12

Helsingborg 12
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Kommun Antal dagar, medel

Forshaga 18

Katrineholm 18

Ronneby 18

Tjörn 18

Vaggeryd 18

Öckerö 18

Överkalix 18

Haninge 19

Kalmar 19

Nyköping 19

Säter 19

Vårgårda 19

Trollhättan 20

Älvkarleby 20

Arboga 21

Hylte 21

Lund 21

Salem 21

Avesta 22

Klippan 22

Mölndal 22

Norrköping 22

Uppvidinge 22

Värnamo 22

Ludvika 23

Motala 23

Strömstad 23

Köping 24

Lessebo 24

Partille 24

Kungälv 25

Landskrona 25

Åstorp 25

Burlöv 26

Bjuv 27

Ulricehamn 27

Båstad 28

Gislaved 29

Hörby 29

Härnösand 30

Osby 30

Sävsjö 30

Håbo 31

Kävlinge 31

Svalöv 31

Östra Göinge 31

Kommun Antal dagar, medel

Gällivare 33

Karlskoga 33

Tanum 37

Nynäshamn 38

Knivsta 41

Oxelösund 41

Gävle 43

Vetlanda 47

Bollebygd 50

Säffle 53

Vansbro 55

Lilla Edet 63

Högsby 81

Medelvärde 16

tabell 14. Fortsättning...
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tabell 15. Kostnad individ- och familjeomsorg, kr/inv (N30101), avser år 2017

Kommun Kr/invånare

Gnesta 1 627

Lomma 1 653

Överkalix 1 710

Mörbylånga 1 729

Vaxholm 1 743

Trosa 1 935

Staffanstorp 1 951

Lessebo 2 046

Täby 2 078

Österåker 2 243

Lidingö 2 244

Danderyd 2 269

Hjo 2 327

Habo 2 357

Salem 2 376

Höganäs 2 383

Svedala 2 435

Gällivare 2 445

Ulricehamn 2 447

Varberg 2 459

Årjäng 2 507

Strömstad 2 513

Älvdalen 2 533

Gislaved 2 564

Smedjebacken 2 569

Kungsör 2 611

Östhammar 2 623

Kumla 2 633

Askersund 2 705

Hammarö 2 718

Ystad 2 720

Grästorp 2 758

Laxå 2 770

Håbo 2 779

Kungsbacka 2 780

Älmhult 2 814

Knivsta 2 835

Ängelholm 2 871

Övertorneå 2 900

Höör 2 906

Skövde 2 943

Simrishamn 2 986

Sunne 2 988

Nybro 2 999

Lekeberg 3 002

Söderköping 3 003

Kommun Kr/invånare

Kävlinge 3 017

Upplands-Bro 3 025

Sjöbo 3 037

Sollentuna 3 039

Pajala 3 046

Öckerö 3 076

Olofström 3 119

Robertsfors 3 146

Halmstad 3 146

Tjörn 3 157

Laholm 3 160

Oxelösund 3 164

Vallentuna 3 185

Hallsberg 3 187

Svalöv 3 189

Ydre 3 223

Storuman 3 239

Härjedalen 3 243

Vansbro 3 245

Lidköping 3 260

Nacka 3 280

Tibro 3 293

Mora 3 297

Örnsköldsvik 3 300

Norsjö 3 337

Tanum 3 338

Rättvik 3 353

Högsby 3 358

Mark 3 373

Ljungby 3 377

Piteå 3 378

Västervik 3 382

Bollebygd 3 387

Karlsborg 3 395

Vetlanda 3 403

Bromölla 3 429

Krokom 3 450

Åre 3 465

Båstad 3 473

Karlshamn 3 479

Norrtälje 3 482

Partille 3 485

Sävsjö 3 490

Leksand 3 494

Hylte 3 495

Lund 3 497

Kommun Kr/invånare

Sotenäs 3 506

Tranemo 3 507

Malå 3 533

Munkfors 3 543

Sollefteå 3 552

Vadstena 3 567

Säffle 3 589

Härnösand 3 595

Hörby 3 625

Kalmar 3 625

Tomelilla 3 626

Alingsås 3 631

Mariestad 3 646

Borås 3 647

Nynäshamn 3 666

Hässleholm 3 672

Sölvesborg 3 675

Järfälla 3 680

Östra Göinge 3 682

Luleå 3 711

Emmaboda 3 725

Kungälv 3 728

Ronneby 3 730

Herrljunga 3 739

Götene 3 758

Lindesberg 3 798

Säter 3 805

Ale 3 812

Tingsryd 3 821

Orust 3 825

Vimmerby 3 843

Mölndal 3 847

Lerum 3 851

Härryda 3 857

Skellefteå 3 879

Vännäs 3 897

Vaggeryd 3 901

Fagersta 3 902

Sala 3 917

Gullspång 3 929

Trelleborg 3 944

Markaryd 3 948

Nykvarn 3 953

Umeå 3 961

Gnosjö 3 977

Degerfors 3 983
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Kommun Kr/invånare

Uddevalla 3 986

Åmål 3 995

Kalix 4 045

Falkenberg 4 045

Strängnäs 4 052

Vänersborg 4 069

Svenljunga 4 081

Kinda 4 087

Gagnef 4 110

Osby 4 117

Åsele 4 118

Nyköping 4 127

Vårgårda 4 184

Burlöv 4 189

Forshaga 4 192

Hagfors 4 195

Dorotea 4 239

Borgholm 4 254

Uppvidinge 4 261

Norberg 4 268

Arvika 4 278

Ödeshög 4 308

Värnamo 4 317

Ånge 4 334

Tyresö 4 339

Skara 4 341

Sundbyberg 4 344

Sundsvall 4 352

Bjurholm 4 375

Karlskrona 4 408

Nora 4 410

Jönköping 4 412

Vara 4 412

Sigtuna 4 421

Karlskoga 4 422

Enköping 4 435

Klippan 4 449

Heby 4 466

Hudiksvall 4 467

Gotland 4 487

Nordmaling 4 488

Stenungsund 4 494

Värmdö 4 500

Mjölby 4 516

Dals-Ed 4 517

Eslöv 4 532

Kommun Kr/invånare

Kristianstad 4 552

Falköping 4 560

Essunga 4 566

Köping 4 588

Huddinge 4 590

Töreboda 4 595

Hedemora 4 595

Hallstahammar 4 604

Uppsala 4 618

Haninge 4 625

Upplands Väsby 4 628

Arjeplog 4 632

Bjuv 4 674

Hultsfred 4 679

Haparanda 4 681

Söderhamn 4 685

Bengtsfors 4 692

Östersund 4 745

Arvidsjaur 4 746

Lilla Edet 4 816

Torsås 4 819

Motala 4 825

Avesta 4 840

Aneby 4 846

Perstorp 4 852

Kristinehamn 4 853

Falun 4 859

Ockelbo 4 866

Malung-Sälen 4 867

Tranås 4 878

Skurup 5 011

Lycksele 5 080

Eksjö 5 092

Nässjö 5 102

Kramfors 5 117

Vilhelmina 5 134

Orsa 5 148

Vingåker 5 165

Gävle 5 187

Åstorp 5 189

Karlstad 5 197

Örebro 5 198

Älvkarleby 5 200

Trollhättan 5 200

Ludvika 5 207

Lysekil 5 237

Kommun Kr/invånare

Sorsele  5 351

Hofors 5 354

Grums 5 368

Ljusnarsberg 5 369

Torsby 5 391

Borlänge 5 393

Eda 5 393

Mellerud 5 395

Arboga 5 424

Alvesta 5 444

Skinnskatteberg 5 448

Linköping 5 469

Strömsund 5 497

Botkyrka 5 568

Mullsjö 5 627

Västerås 5 700

Landskrona 5 729

Munkedal 5 880

Storfors 5 915

Finspång 5 920

Tierp 6 016

Ragunda 6 053

Helsingborg 6 240

Katrineholm 6 284

Norrköping 6 377

Berg 6 492

Södertälje 6 897

Eskilstuna 7 641

Ljusdal 9 548

Flen 11 423

Medelvärde 4 049

tabell 15. Fortsättning...
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tabell 16. Väntetid i antal dagar från beslut till insats avseende boende enl. LSS § 9.9, medelvärde (U28418), avser 2018 

Kommun Antal dagar, medel

Bollebygd 0

Hammarö 0

Mullsjö 0

Sunne 0

Älvdalen 0

Eksjö 4

Simrishamn 10

Mark 16

Mellerud 25

Kalix 31

Uddevalla 32

Sollentuna 34

Hässleholm 43

Lund 57

Sundsvall 65

Åstorp 65

Karlshamn 68

Laholm 74

Växjö 78

Nässjö 81

Umeå 81

Linköping 87

Järfälla 96

Skellefteå 103

Härryda 129

Nacka 131

Västerås 139

Ljungby 145

Lerum 146

Ängelholm 148

Eskilstuna 169

Mölndal 172

Karlstad 193

Norrtälje 195

Falun 197

Kungsbacka 200

Trelleborg 201

Katrineholm 242

Östersund 253

Vallentuna 260

Vårgårda 266

Motala 293

Nyköping 340

Härnösand 356

Luleå 392

Uppsala 453

Kommun Antal dagar, medel

Borås 474

Helsingborg 509

Medelvärde 150
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tabell 17. Kvalitetsaspekter LSS grupp- och serviceboende , andel (%) av maxpoäng (U28423), avser år 2018

Kommun Andel (%)

Bjurholm 100

Habo 100

Höör 100

Knivsta 100

Ljusnarsberg 100

Orsa 100

Ödeshög 100

Haparanda 98

Kävlinge 98

Markaryd 98

Älmhult 98

Båstad 96

Falun 96

Gnosjö 96

Gällivare 96

Laholm 96

Lekeberg 96

Lessebo 96

Staffanstorp 96

Säffle 96

Östra Göinge 96

Dals-Ed 94

Håbo 94

Kinda 94

Kungsör 94

Ludvika 94

Luleå 94

Norberg 94

Ronneby 94

Salem 94

Strängnäs 94

Strömsund 94

Sundbyberg 94

Vilhelmina 94

Vimmerby 94

Åmål 94

Åstorp 94

Östhammar 94

Alvesta 92

Eda 92

Emmaboda 92

Forshaga 92

Karlshamn 92

Lilla Edet 92

Nässjö 92

Rättvik 92

Kommun Andel (%)

Skara 92

Sollefteå 92

Tomelilla 92

Trollhättan 92

Ånge 92

Aneby 90

Berg 90

Bromölla 90

Fagersta 90

Grästorp 90

Götene 90

Hallstahammar 90

Hjo 90

Kalix 90

Leksand 90

Nybro 90

Osby 90

Oxelösund 90

Robertsfors 90

Simrishamn 90

Säter 90

Sävsjö 90

Sölvesborg 90

Tanum 90

Trosa 90

Värnamo 90

Åre 90

Älvdalen 90

Borås 88

Burlöv 88

Gislaved 88

Kramfors 88

Kristinehamn 88

Landskrona 88

Sjöbo 88

Upplands Väsby 88

Vetlanda 88

Arboga 86

Askersund 86

Bollebygd 86

Eskilstuna 86

Eslöv 86

Gävle 86

Härnösand 86

Lidköping 86

Strömstad 86

Kommun Andel (%)

Svalöv 86

Tjörn 86

Torsby 86

Trelleborg 86

Ystad 86

Örkelljunga 86

Danderyd 84

Eksjö 84

Falkenberg 84

Falköping 84

Hedemora 84

Hudiksvall 84

Katrineholm 84

Klippan 84

Lund 84

Nyköping 84

Perstorp 84

Smedjebacken 84

Sotenäs 84

Töreboda 84

Vallentuna 84

Vingåker 84

Örnsköldsvik 84

Östersund 84

Överkalix 84

Bengtsfors 82

Flen 82

Gullspång 82

Hallsberg 82

Krokom 82

Mörbylånga 82

Sigtuna 82

Skövde 82

Svenljunga 82

Tibro 82

Varberg 82

Västerås 82

Österåker 82

Arvika 80

Borgholm 80

Botkyrka 80

Gotland 80

Haninge 80

Hässleholm 80

Karlskrona 80

Laxå 80
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Kommun Andel (%)

Lycksele 80

Malung-Sälen 80

Mark 80

Motala 80

Mullsjö 80

Sollentuna 80

Täby 80

Vaggeryd 80

Karlskoga 78

Karlstad 78

Lerum 78

Norrtälje 78

Skurup 78

Tyresö 78

Ulricehamn 78

Uppvidinge 78

Vänersborg 78

Värmdö 78

Ängelholm 78

Alingsås 76

Enköping 76

Helsingborg 76

Hylte 76

Höganäs 76

Mora 76

Partille 76

Sundsvall 76

Södertälje 76

Torsås 76

Tranås 76

Vårgårda 76

Hammarö 74

Härryda 74

Hörby 74

Järfälla 74

Kalmar 74

Kungsbacka 74

Kungälv 74

Linköping 74

Sunne 74

Svedala 74

Umeå 74

Uppsala 74

Växjö 74

Degerfors 72

Finspång 72

Kommun Andel (%)

Köping 72

Lomma 72

Munkedal 72

Skellefteå 72

Upplands-Bro 72

Öckerö 72

Heby 70

Kumla 70

Ljusdal 70

Mellerud 70

Tranemo 70

Vännäs 70

Lysekil 68

Mölndal 68

Stenungsund 68

Jönköping 66

Norsjö 66

Nynäshamn 66

Uddevalla 66

Avesta 64

Bjuv 64

Gnesta 64

Åsele 62

Övertorneå 62

Ljungby 60

Orust 60

Storuman 54

Hofors 44

Medelvärde 83

tabell 17. Fortsättning...
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tabell 18. Brukarbedömning daglig verksamhet LSS – inflytande, andel (%) (U28532), avser år 2018

Kommun Andel (%)

Gnosjö 100

Ljusdal 100

Lomma 100

Vaxholm 100

Söderköping 93

Östra Göinge 93

Huddinge 92

Götene 91

Gällivare 88

Rättvik 88

Sundbyberg 88

Vallentuna 88

Ängelholm 88

Alingsås 87

Upplands-Bro 87

Mellerud 86

Vetlanda 86

Sigtuna 85

Flen 84

Ludvika 84

Säter 84

Värnamo 84

Österåker 84

Eskilstuna 83

Laxå 83

Ronneby 83

Tingsryd 83

Borgholm 82

Bromölla 82

Upplands Väsby 82

Växjö 82

Borlänge 81

Lilla Edet 81

Sollentuna 81

Ystad 81

Gnesta 80

Töreboda 80

Vaggeryd 80

Danderyd 79

Gotland 79

Lund 79

Staffanstorp 79

Landskrona 78

Täby 78

Båstad 77

Halmstad 77

Kommun Andel (%)

Nacka 77

Norrtälje 77

Emmaboda 76

Falkenberg 76

Habo 76

Heby 76

Kungsbacka 76

Lidingö 76

Lidköping 76

Olofström 76

Hultsfred 75

Järfälla 75

Luleå 75

Nora 75

Södertälje 75

Tyresö 75

Övertorneå 75

Enköping 74

Mark 74

Gislaved 72

Hudiksvall 72

Partille 72

Säffle 72

Ulricehamn 72

Västerås 72

Karlsborg 71

Norrköping 71

Skellefteå 71

Sävsjö 71

Tanum 71

Tjörn 71

Vara 71

Örebro 71

Botkyrka 70

Haninge 70

Grästorp 69

Hässleholm 69

Kinda 69

Nynäshamn 69

Strängnäs 69

Svedala 69

Trelleborg 69

Värmdö 69

Gullspång 68

Stenungsund 68

Burlöv 67

Kommun Andel (%)

Gagnef 67

Kungsör 67

Mölndal 67

Varberg 67

Vimmerby 67

Borås 66

Tierp 66

Jönköping 65

Lerum 65

Sjöbo 65

Eslöv 64

Härryda 64

Ljusnarsberg 64

Motala 64

Perstorp 64

Älmhult 63

Skövde 62

Bollebygd 62

Karlskrona 61

Strömstad 61

Tomelilla 59

Uppsala 57

Vingåker 57

Tibro 56

Höör 52

Bjuv 50

Essunga 50

Hylte 45

Munkedal 45

Åre 42

Medelvärde 74
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tabell 19. Kostnad funktionsnedsättning totalt (SoL, LSS, SFB), minus ersättning från FK enl SFB, kr/inv (N25018), avser år 2017

Kommun Kr/invånare

Bjurholm 1 399

Ragunda 1 920

Lomma 2 906

Arjeplog 3 051

Malå 3 203

Älvkarleby 3 503

Svedala 3 604

Habo 3 612

Skurup 3 938

Båstad 4 054

Staffanstorp 4 071

Håbo 4 081

Burlöv 4 281

Orsa 4 334

Bromölla 4 366

Perstorp 4 413

Bjuv 4 414

Värmdö 4 470

Vaxholm 4 475

Åre 4 491

Sundbyberg 4 505

Osby 4 529

Ydre 4 535

Kävlinge 4 651

Lessebo 4 659

Skinnskatteberg 4 673

Hörby 4 687

Älmhult 4 692

Älvdalen 4 716

Sorsele 4 741

Leksand 4 748

Norberg 4 773

Oxelösund 4 793

Storfors 4 862

Knivsta 4 957

Herrljunga 4 957

Trosa 4 998

Åstorp 5 026

Ödeshög 5 053

Hallsberg 5 099

Ånge 5 127

Eda 5 132

Smedjebacken 5 191

Tomelilla 5 192

Strömstad 5 212

Helsingborg 5 217

Kommun Kr/invånare

Nacka 5 225

Höganäs 5 250

Gagnef 5 313

Varberg 5 329

Karlsborg 5 354

Grums 5 360

Huddinge 5 366

Essunga 5 377

Vaggeryd 5 377

Gnosjö 5 402

Täby 5 405

Hylte 5 406

Arboga 5 476

Aneby 5 477

Ystad 5 575

Danderyd 5 585

Bengtsfors 5 586

Markaryd 5 589

Falkenberg 5 608

Västerås 5 629

Kinda 5 642

Gnesta 5 651

Torsås 5 652

Robertsfors 5 653

Götene 5 682

Trelleborg 5 683

Bollebygd 5 751

Tibro 5 772

Karlskoga 5 810

Strängnäs 5 834

Sjöbo 5 841

Avesta 5 867

Ängelholm 5 868

Mullsjö 5 877

Höör 5 910

Fagersta 5 915

Tjörn 5 918

Arvika 5 923

Mjölby 5 950

Sigtuna 5 971

Laholm 5 974

Haninge 5 994

Hammarö 6 024

Härryda 6 030

Vårgårda 6 043

Årjäng 6 043

Kommun Kr/invånare

Ockelbo 6 043

Gotland 6 066

Luleå 6 085

Falun 6 088

Hjo 6 114

Norrtälje 6 129

Säffle 6 132

Östhammar 6 162

Karlstad 6 165

Storuman 6 213

Härjedalen 6 218

Vansbro 6 234

Ljusnarsberg 6 249

Gislaved 6 273

Sölvesborg 6 289

Vara 6 297

Upplands-Bro 6 300

Rättvik 6 336

Pajala 6 341

Orust 6 354

Sotenäs 6 362

Tyresö 6 374

Landskrona 6 377

Åsele 6 389

Linköping 6 399

Tanum 6 408

Ronneby 6 417

Klippan 6 423

Lilla Edet 6 433

Kungsbacka 6 439

Munkfors 6 444

Alvesta 6 459

Sundsvall 6 463

Värnamo 6 486

Sala 6 521

Gullspång 6 545

Nordmaling 6 550

Nykvarn 6 570

Munkedal 6 570

Heby 6 572

Svalöv 6 581

Säter 6 587

Salem 6 589

Borås 6 592

Ludvika 6 594

Partille 6 612
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Kommun Kr/invånare

Askersund 6 632

Piteå 6 667

Kumla 6 670

Strömsund 6 679

Lerum 6 680

Simrishamn 6 703

Kristianstad 6 719

Ljusdal 6 728

Lund 6 742

Söderköping 6 753

Ale 6 754

Nora 6 774

Finspång 6 780

Tierp 6 785

Vadstena 6 797

Järfälla 6 813

Sollentuna 6 822

Hagfors 6 826

Laxå 6 828

Enköping 6 847

Lidingö 6 850

Motala 6 879

Uppvidinge 6 897

Halmstad 6 899

Skara 6 899

Eskilstuna 6 914

Malung-Sälen 6 916

Öckerö 6 918

Uppsala 6 944

Sävsjö 6 957

Örnsköldsvik 6 968

Tranås 6 972

Tranemo 6 990

Lidköping 7 014

Vetlanda 7 052

Mörbylånga 7 061

Nynäshamn 7 066

Dorotea 7 080

Grästorp 7 082

Ulricehamn 7 087

Eslöv 7 172

Gävle 7 177

Österåker 7 187

Östra Göinge 7 198

Arvidsjaur 7 215

Trollhättan 7 222

Kommun Kr/invånare

Hässleholm 7 246

Falköping 7 246

Högsby 7 277

Vänersborg 7 283

Degerfors 7 287

Jönköping 7 293

Mariestad 7 297

Kristinehamn 7 321

Norrköping 7 322

Stenungsund 7 348

Mölndal 7 358

Örebro 7 367

Lindesberg 7 368

Svenljunga 7 405

Kalix 7 411

Kungälv 7 441

Överkalix 7 480

Köping 7 494

Vallentuna 7 511

Vimmerby 7 526

Haparanda 7 526

Tingsryd 7 534

Vingåker 7 614

Nyköping 7 638

Olofström 7 642

Ljungby 7 659

Lekeberg 7 663

Umeå 7 666

Skövde 7 685

Växjö 7 712

Söderhamn 7 754

Mark 7 763

Nybro 7 774

Dals-Ed 7 819

Torsby 7 844

Gällivare 7 855

Alingsås 7 867

Sunne 7 867

Karlskrona 7 881

Forshaga 7 883

Västervik 7 965

Upplands Väsby 7 981

Härnösand 8 078

Lysekil 8 084

Hallstahammar 8 109

Eksjö 8 110

Kommun Kr/invånare

Botkyrka 8 169

Hofors 8 174

Kramfors 8 187

Emmaboda 8 284

Mora 8 342

Norsjö 8 392

Berg 8 426

Krokom 8 463

Hedemora 8 463

Karlshamn 8 470

Åmål 8 471

Katrineholm 8 475

Flen 8 490

Hultsfred 8 504

Sollefteå 8 613

Vännäs 8 726

Borgholm 8 746

Borlänge 8 881

Nässjö 8 896

Uddevalla 8 968

Kalmar 8 968

Hudiksvall 8 975

Mellerud 9 170

Vilhelmina 9 230

Södertälje 9 277

Skellefteå 9 290

Kungsör 9 320

Övertorneå 9 459

Lycksele 9 890

Töreboda 9 954

Östersund 11 886

Medelvärde 6 473

tabell 19. Fortsättning...
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tabell 20. Väntetid i antal dagar från ansökningsdatum till erbjudet inflyttningsdatum till särskilt boende, medelvärde (U23401), 
avser år 2018

Kommun Antal dagar, medel

Ljusnarsberg 1

Arjeplog 2

Dals-Ed 4

Essunga 4

Höganäs 8

Habo 11

Orsa 11

Ludvika 12

Torsby 13

Burlöv 14

Halmstad 14

Ydre 15

Götene 15

Karlskrona 15

Sävsjö 15

Tibro 16

Hallsberg 17

Kinda 17

Vänersborg 17

Sjöbo 18

Strängnäs 18

Tingsryd 18

Lidköping 19

Salem 19

Österåker 19

Bjurholm 20

Jönköping 20

Täby 20

Helsingborg 21

Lidingö 21

Uppvidinge 21

Sundbyberg 22

Säffle 22

Lessebo 23

Norberg 23

Sunne 23

Malå 25

Nässjö 25

Älvdalen 26

Eksjö 27

Aneby 28

Borgholm 28

Lysekil 28

Simrishamn 28

Emmaboda 29

Kalmar 29

Kommun Antal dagar, medel

Rättvik 29

Bollebygd 30

Lekeberg 30

Norrtälje 30

Smedjebacken 30

Bengtsfors 31

Härnösand 31

Tomelilla 31

Leksand 32

Krokom 33

Mölndal 33

Vimmerby 33

Överkalix 33

Danderyd 34

Bromölla 35

Enköping 35

Malung-Sälen 35

Oxelösund 35

Vara 35

Lilla Edet 37

Örnsköldsvik 37

Karlshamn 38

Ljusdal 38

Lund 38

Sollentuna 38

Vaggeryd 38

Varberg 38

Övertorneå 38

Strömsund 39

Östhammar 39

Hofors 40

Lerum 40

Ängelholm 40

Heby 42

Markaryd 42

Nyköping 42

Tranemo 42

Uddevalla 42

Åstorp 42

Linköping 43

Robertsfors 43

Vingåker 43

Botkyrka 44

Falun 44

Knivsta 44

Nacka 44

Kommun Antal dagar, medel

Norsjö 44

Piteå 44

Sollefteå 44

Eda 45

Gotland 45

Grästorp 45

Munkfors 45

Arvika 46

Askersund 46

Kumla 46

Vetlanda 46

Värmdö 46

Hjo 47

Landskrona 47

Forshaga 48

Kungälv 48

Mark 49

Ronneby 49

Sala 49

Säter 49

Vilhelmina 49

Eskilstuna 50

Falkenberg 50

Finspång 50

Ulricehamn 50

Vansbro 50

Åsele 50

Järfälla 51

Umeå 51

Hässleholm 52

Tjörn 52

Ånge 52

Nynäshamn 53

Skara 53

Stenungsund 53

Torsås 53

Älvkarleby 53

Luleå 54

Trosa 54

Laholm 55

Töreboda 55

Svenljunga 56

Svalöv 57

Ödeshög 57

Berg 58

Upplands Väsby 58
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Kommun Antal dagar, medel

Munkedal 60

Avesta 61

Mörbylånga 61

Skövde 61

Sölvesborg 61

Åre 61

Vårgårda 62

Haninge 63

Falköping 64

Hylte 64

Mellerud 64

Mullsjö 64

Östra Göinge 66

Östersund 66

Lomma 67

Håbo 68

Kungsör 69

Laxå 70

Tanum 70

Västerås 70

Storuman 71

Strömstad 71

Tyresö 71

Ystad 71

Nykvarn 72

Skurup 72

Osby 73

Båstad 74

Åmål 74

Höör 75

Skellefteå 75

Hammarö 76

Vaxholm 76

Älmhult 76

Eslöv 78

Bjuv 79

Orust 79

Sigtuna 79

Upplands-Bro 79

Alvesta 80

Gislaved 80

Kalix 82

Sundsvall 82

Trelleborg 83

Fagersta 84

Lycksele 84

Kommun Antal dagar, medel

Motala 84

Perstorp 85

Karlstad 86

Södertälje 88

Årjäng 88

Ljungby 90

Hedemora 93

Haparanda 94

Flen 98

Kramfors 98

Arboga 99

Vallentuna 99

Katrineholm 101

Gnesta 105

Hallstahammar 105

Partille 106

Degerfors 107

Härryda 109

Klippan 109

Kungsbacka 109

Hudiksvall 111

Kristinehamn 123

Nybro 131

Öckerö 132

Staffanstorp 136

Kävlinge 138

Vännäs 156

Medelvärde 53

tabell 20. Fortsättning...
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tabell 21. Personalkontinuitet, antal personal som en hemtjänsttagare möter under 14 dagar, medelvärde (U21401), avser år 2018

Kommun Antal dagar, medel

Vaxholm 6

Emmaboda 7

Tyresö 7

Lidingö 8

Norrtälje 8

Sundbyberg 8

Bromölla 9

Salem 9

Smedjebacken 9

Tingsryd 9

Götene 10

Malå 10

Nynäshamn 10

Sorsele 10

Bjuv 11

Haninge 11

Helsingborg 11

Hofors 11

Laholm 11

Lessebo 11

Munkfors 11

Nybro 11

Oxelösund 11

Partille 11

Täby 11

Upplands Väsby 11

Öckerö 11

Berg 12

Degerfors 12

Gotland 12

Hammarö 12

Hylte 12

Härnösand 12

Hörby 12

Kalmar 12

Lidköping 12

Linköping 12

Ljusnarsberg 12

Lomma 12

Luleå 12

Nacka 12

Norsjö 12

Nässjö 12

Ronneby 12

Sjöbo 12

Svenljunga 12

Kommun Antal dagar, medel

Upplands-Bro 12

Värnamo 12

Älmhult 12

Burlöv 13

Falkenberg 13

Gävle 13

Haparanda 13

Hudiksvall 13

Håbo 13

Krokom 13

Landskrona 13

Malung-Sälen 13

Orsa 13

Piteå 13

Sollentuna 13

Storuman 13

Strömstad 13

Svedala 13

Tomelilla 13

Umeå 13

Vansbro 13

Alvesta 14

Arjeplog 14

Botkyrka 14

Dals-Ed 14

Danderyd 14

Falköping 14

Gislaved 14

Järfälla 14

Lund 14

Motala 14

Mullsjö 14

Strängnäs 14

Sunne 14

Tanum 14

Töreboda 14

Ulricehamn 14

Vallentuna 14

Varberg 14

Vilhelmina 14

Vännäs 14

Västerås 14

Ydre 14

Åre 14

Åsele 14

Båstad 15

Kommun Antal dagar, medel

Eksjö 15

Finspång 15

Flen 15

Gnosjö 15

Gullspång 15

Kalix 15

Karlshamn 15

Kinda 15

Kramfors 15

Kungsör 15

Kävlinge 15

Ljungby 15

Lysekil 15

Robertsfors 15

Sävsjö 15

Tjörn 15

Tranemo 15

Vara 15

Vårgårda 15

Vänersborg 15

Ystad 15

Ånge 15

Åstorp 15

Ödeshög 15

Österåker 15

Östhammar 15

Bjurholm 16

Borås 16

Halmstad 16

Jönköping 16

Katrineholm 16

Knivsta 16

Laxå 16

Ljusdal 16

Markaryd 16

Mellerud 16

Norberg 16

Nyköping 16

Orust 16

Osby 16

Skara 16

Sollefteå 16

Staffanstorp 16

Strömsund 16

Torsby 16

Trelleborg 16
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Kommun Antal dagar, medel

Uddevalla 16

Uppvidinge 16

Vetlanda 16

Växjö 16

Ängelholm 16

Östersund 16

Eslöv 17

Falun 17

Gnesta 17

Hallstahammar 17

Härryda 17

Höganäs 17

Karlskrona 17

Klippan 17

Kungälv 17

Köping 17

Lekeberg 17

Lerum 17

Munkedal 17

Mörbylånga 17

Nykvarn 17

Stenungsund 17

Säter 17

Södertälje 17

Sölvesborg 17

Vaggeryd 17

Värmdö 17

Arboga 18

Avesta 18

Bollebygd 18

Borgholm 18

Eda 18

Enköping 18

Grästorp 18

Habo 18

Karlskoga 18

Ludvika 18

Lycksele 18

Mariestad 18

Mark 18

Rättvik 18

Sigtuna 18

Skellefteå 18

Skövde 18

Tibro 18

Trosa 18

Kommun Antal dagar, medel

Årjäng 18

Älvdalen 18

Överkalix 18

Arvika 19

Bengtsfors 19

Heby 19

Höör 19

Karlstad 19

Kristianstad 19

Kumla 19

Kungsbacka 19

Leksand 19

Lilla Edet 19

Mora 19

Skurup 19

Säffle 19

Torsås 19

Vimmerby 19

Åmål 19

Älvkarleby 19

Övertorneå 19

Aneby 20

Askersund 20

Eskilstuna 20

Kristinehamn 20

Sotenäs 20

Vingåker 20

Fagersta 21

Hallsberg 21

Hjo 21

Östra Göinge 21

Forshaga 22

Hedemora 22

Perstorp 22

Essunga 24

Medelvärde 15

tabell 21. Fortsättning...
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tabell 22. Kvalitetsaspekter särskilt boende äldreomsorg, andel (%) av maxpoäng (U23432), avser år 2018

Kommun Andel (%)

Grästorp 100

Kävlinge 98

Hallstahammar 95

Kungsbacka 94

Salem 92

Sollentuna 91

Simrishamn 89

Upplands Väsby 89

Vårgårda 89

Bengtsfors 88

Båstad 88

Håbo 88

Hörby 88

Klippan 88

Knivsta 88

Lidingö 88

Halmstad 86

Sala 86

Sigtuna 86

Staffanstorp 86

Säffle 86

Vallentuna 86

Karlskoga 85

Kramfors 85

Mullsjö 85

Norberg 85

Osby 85

Vara 85

Burlöv 83

Essunga 83

Haninge 83

Lund 83

Nybro 83

Årjäng 83

Östra Göinge 83

Arboga 82

Heby 82

Karlstad 82

Sollefteå 82

Sundbyberg 82

Tyresö 82

Värmdö 82

Danderyd 80

Höganäs 80

Järfälla 80

Nynäshamn 80

Kommun Andel (%)

Stenungsund 80

Älvdalen 80

Degerfors 78

Gnesta 78

Hjo 78

Härryda 78

Ljusnarsberg 78

Nacka 78

Robertsfors 78

Tibro 78

Trosa 78

Täby 78

Vilhelmina 78

Västerås 78

Älvkarleby 78

Helsingborg 77

Leksand 77

Munkfors 77

Sjöbo 77

Skurup 77

Tjörn 77

Tomelilla 77

Alvesta 75

Bollebygd 75

Finspång 75

Hammarö 75

Mörbylånga 75

Nässjö 75

Orust 75

Oxelösund 75

Vingåker 75

Botkyrka 74

Motala 74

Avesta 72

Gävle 72

Karlshamn 72

Lilla Edet 72

Norrtälje 72

Trelleborg 72

Upplands-Bro 72

Ängelholm 72

Östhammar 72

Alingsås 71

Emmaboda 71

Enköping 71

Haparanda 71

Kommun Andel (%)

Karlskrona 71

Krokom 71

Kungsör 71

Landskrona 71

Markaryd 71

Orsa 71

Partille 71

Rättvik 71

Säter 71

Sävsjö 71

Södertälje 71

Töreboda 71

Varberg 71

Övertorneå 71

Berg 70

Götene 69

Lidköping 69

Ludvika 69

Trollhättan 69

Öckerö 69

Örnsköldsvik 69

Kumla 68

Lerum 68

Lomma 68

Svalöv 68

Vaxholm 68

Vännäs 68

Åstorp 68

Älmhult 68

Luleå 66

Mark 66

Tanum 66

Tranemo 66

Vimmerby 66

Bjuv 65

Dals-Ed 65

Eksjö 65

Eskilstuna 65

Falköping 65

Flen 65

Hedemora 65

Härnösand 65

Kristinehamn 65

Lessebo 65

Mellerud 65

Mölndal 65
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Kommun Andel (%)

Sunne 65

Tranås 65

Uppvidinge 65

Vaggeryd 65

Åsele 65

Österåker 65

Arjeplog 63

Borås 63

Eslöv 63

Hallsberg 63

Laholm 63

Linköping 63

Nyköping 63

Strängnäs 63

Vansbro 63

Vetlanda 63

Östersund 63

Arvika 62

Bromölla 62

Fagersta 62

Gotland 62

Hofors 62

Kalmar 62

Katrineholm 62

Lekeberg 62

Mora 62

Uddevalla 62

Åmål 62

Borgholm 60

Forshaga 60

Gnosjö 60

Habo 60

Köping 60

Skara 60

Skövde 60

Strömsund 60

Umeå 60

Värnamo 60

Aneby 58

Eda 58

Falkenberg 58

Jönköping 58

Perstorp 58

Ronneby 58

Tingsryd 58

Askersund 57

Kommun Andel (%)

Falun 57

Torsås 57

Överkalix 57

Hylte 55

Höör 55

Kalix 55

Ljungby 55

Lycksele 55

Norsjö 55

Sorsele 55

Strömstad 55

Sölvesborg 55

Ånge 55

Bjurholm 54

Kinda 54

Malung-Sälen 54

Malå 54

Storuman 54

Hudiksvall 52

Hässleholm 52

Kungälv 52

Laxå 52

Ljusdal 52

Piteå 52

Svenljunga 52

Ystad 52

Gislaved 51

Lysekil 51

Sundsvall 51

Gullspång 49

Gällivare 49

Ydre 48

Munkedal 46

Torsby 46

Ödeshög 46

Nykvarn 45

Vänersborg 45

Åre 45

Ulricehamn 43

Sotenäs 42

Smedjebacken 31

Medelvärde 69

tabell 22. Fortsättning...
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tabell 23. Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg – helhetssyn, andel (%) (U23471), avser år 2018

Kommun Andel (%)

Storfors 100

Töreboda 97

Perstorp 96

Ödeshög 96

Markaryd 95

Säffle 95

Åsele 95

Emmaboda 94

Ljungby 94

Tanum 94

Gullspång 93

Höör 93

Heby 92

Hultsfred 92

Kävlinge 92

Älvdalen 92

Eda 91

Laholm 91

Tibro 91

Vännäs 91

Götene 90

Lidköping 90

Ljusnarsberg 90

Motala 90

Norberg 90

Svedala 90

Svenljunga 90

Vetlanda 90

Vänersborg 90

Åmål 90

Båstad 89

Eksjö 89

Essunga 89

Haparanda 89

Härryda 89

Kramfors 89

Krokom 89

Lilla Edet 89

Ludvika 89

Nordmaling 89

Tjörn 89

Vilhelmina 89

Grästorp 88

Herrljunga 88

Hjo 88

Katrineholm 88

Kommun Andel (%)

Lessebo 88

Mullsjö 88

Mörbylånga 88

Norrtälje 88

Nässjö 88

Ockelbo 88

Osby 88

Sotenäs 88

Tingsryd 88

Torsby 88

Uppvidinge 88

Vadstena 88

Alvesta 87

Enköping 87

Grums 87

Hagfors 87

Hedemora 87

Hylte 87

Hässleholm 87

Karlskrona 87

Mjölby 87

Munkedal 87

Robertsfors 87

Sjöbo 87

Skövde 87

Sunne 87

Sävsjö 87

Tomelilla 87

Alingsås 86

Bengtsfors 86

Berg 86

Bjuv 86

Bollebygd 86

Borgholm 86

Falkenberg 86

Hammarö 86

Klippan 86

Mellerud 86

Rättvik 86

Trelleborg 86

Trosa 86

Ulricehamn 86

Vara 86

Vingåker 86

Älvkarleby 86

Örnsköldsvik 86

Kommun Andel (%)

Arvika 85

Danderyd 85

Falköping 85

Finspång 85

Gislaved 85

Gotland 85

Hofors 85

Jönköping 85

Laxå 85

Lekeberg 85

Lindesberg 85

Ragunda 85

Skurup 85

Storuman 85

Tranemo 85

Ånge 85

Ale 84

Hallstahammar 84

Knivsta 84

Kristianstad 84

Kungsbacka 84

Leksand 84

Lerum 84

Nora 84

Pajala 84

Värnamo 84

Ängelholm 84

Aneby 83

Falun 83

Halmstad 83

Höganäs 83

Högsby 83

Kinda 83

Luleå 83

Norrköping 83

Nybro 83

Orsa 83

Stenungsund 83

Strömstad 83

Svalöv 83

Tierp 83

Tranås 83

Örebro 83

Östra Göinge 83

Arboga 82

Gagnef 82
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Kommun Andel (%)

Huddinge 82

Hudiksvall 82

Järfälla 82

Karlskoga 82

Karlstad 82

Landskrona 82

Mark 82

Mölndal 82

Norsjö 82

Nyköping 82

Nynäshamn 82

Oxelösund 82

Simrishamn 82

Torsås 82

Umeå 82

Vimmerby 82

Arvidsjaur 81

Flen 81

Gnosjö 81

Håbo 81

Lidingö 81

Linköping 81

Lycksele 81

Mariestad 81

Skellefteå 81

Sollefteå 81

Sollentuna 81

Strömsund 81

Söderköping 81

Uddevalla 81

Upplands Väsby 81

Västervik 81

Växjö 81

Karlshamn 80

Kumla 80

Kungälv 80

Nacka 80

Olofström 80

Söderhamn 80

Sölvesborg 80

Älmhult 80

Eskilstuna 79

Eslöv 79

Helsingborg 79

Härnösand 79

Kalmar 79

Kommun Andel (%)

Kristinehamn 79

Ronneby 79

Sigtuna 79

Smedjebacken 79

Säter 79

Upplands-Bro 79

Åstorp 79

Österåker 79

Överkalix 79

Borås 78

Gnesta 78

Gävle 78

Haninge 78

Orust 78

Skara 78

Södertälje 78

Täby 78

Uppsala 78

Vaggeryd 78

Varberg 78

Övertorneå 78

Habo 77

Lund 77

Mora 77

Sala 77

Salem 77

Skinnskatteberg 77

Staffanstorp 77

Vallentuna 77

Västerås 77

Avesta 76

Botkyrka 76

Dorotea 76

Malung-Sälen 76

Strängnäs 76

Sundsvall 76

Vårgårda 76

Ystad 76

Åre 76

Östhammar 76

Bromölla 75

Hallsberg 75

Öckerö 75

Östersund 75

Burlöv 74

Fagersta 74

Kommun Andel (%)

Kalix 74

Karlsborg 74

Partille 74

Piteå 74

Årjäng 74

Arjeplog 73

Forshaga 73

Hörby 73

Trollhättan 73

Vansbro 73

Degerfors 72

Tyresö 72

Borlänge 71

Kungsör 71

Köping 71

Vaxholm 71

Värmdö 71

Ydre 71

Lysekil 68

Malå 68

Härjedalen 67

Ljusdal 67

Munkfors 67

Nykvarn 67

Sundbyberg 67

Dals-Ed 63

Gällivare 63

Lomma 59

Askersund 58

Sorsele 44

Medelvärde 82

tabell 23. Fortsättning...
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tabell 24. Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg – helhetssyn, andel (%) (U21468), avser år 2018

Kommun Andel (%)

Bjurholm 100

Skinnskatteberg 100

Åsele 100

Hagfors 99

Gnosjö 98

Grums 98

Grästorp 98

Sorsele 98

Bollebygd 97

Essunga 97

Hallstahammar 97

Kinda 97

Mellerud 97

Munkedal 97

Norsjö 97

Sala 97

Sävsjö 97

Vilhelmina 97

Åre 97

Övertorneå 97

Aneby 96

Götene 96

Lessebo 96

Lidköping 96

Ljusdal 96

Nordmaling 96

Degerfors 95

Emmaboda 95

Forshaga 95

Heby 95

Karlskoga 95

Kungsör 95

Lekeberg 95

Ljungby 95

Mark 95

Robertsfors 95

Storfors 95

Strömstad 95

Torsby 95

Uppvidinge 95

Vallentuna 95

Vara 95

Ånge 95

Älvdalen 95

Öckerö 95

Östra Göinge 95

Kommun Andel (%)

Överkalix 95

Alingsås 94

Arjeplog 94

Arvidsjaur 94

Bengtsfors 94

Falun 94

Gagnef 94

Gislaved 94

Hofors 94

Hylte 94

Ljusnarsberg 94

Nora 94

Olofström 94

Osby 94

Sotenäs 94

Strömsund 94

Tranemo 94

Ulricehamn 94

Umeå 94

Vårgårda 94

Eda 93

Eksjö 93

Gotland 93

Hudiksvall 93

Håbo 93

Laholm 93

Malung-Sälen 93

Mariestad 93

Mora 93

Mörbylånga 93

Nybro 93

Orsa 93

Orust 93

Piteå 93

Simrishamn 93

Söderhamn 93

Töreboda 93

Varberg 93

Vetlanda 93

Västervik 93

Ystad 93

Åmål 93

Älvkarleby 93

Ängelholm 93

Ödeshög 93

Berg 92

Kommun Andel (%)

Borgholm 92

Båstad 92

Gullspång 92

Halmstad 92

Höganäs 92

Karlshamn 92

Krokom 92

Kungälv 92

Lindesberg 92

Lycksele 92

Mullsjö 92

Nässjö 92

Smedjebacken 92

Sollefteå 92

Strängnäs 92

Sunne 92

Svedala 92

Tibro 92

Tingsryd 92

Vaggeryd 92

Vaxholm 92

Vännäs 92

Bromölla 91

Enköping 91

Falkenberg 91

Finspång 91

Hallsberg 91

Hammarö 91

Hultsfred 91

Härryda 91

Jönköping 91

Kalmar 91

Knivsta 91

Kramfors 91

Kristianstad 91

Markaryd 91

Norrtälje 91

Ockelbo 91

Ragunda 91

Rättvik 91

Svenljunga 91

Uddevalla 91

Vadstena 91

Ydre 91

Årjäng 91

Örnsköldsvik 91
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Kommun Andel (%)

Östhammar 91

Askersund 90

Falköping 90

Hedemora 90

Hässleholm 90

Karlsborg 90

Katrineholm 90

Kristinehamn 90

Laxå 90

Lerum 90

Mjölby 90

Motala 90

Nykvarn 90

Nynäshamn 90

Sjöbo 90

Skellefteå 90

Skurup 90

Skövde 90

Storuman 90

Sundsvall 90

Sölvesborg 90

Tanum 90

Tjörn 90

Tranås 90

Trosa 90

Vänersborg 90

Alvesta 89

Arvika 89

Borlänge 89

Eslöv 89

Fagersta 89

Haparanda 89

Höör 89

Kalix 89

Kumla 89

Kävlinge 89

Köping 89

Lidingö 89

Ludvika 89

Pajala 89

Ronneby 89

Söderköping 89

Tierp 89

Tomelilla 89

Torsås 89

Tyresö 89

Kommun Andel (%)

Vansbro 89

Vimmerby 89

Växjö 89

Örebro 89

Bjuv 88

Dals-Ed 88

Haninge 88

Helsingborg 88

Kungsbacka 88

Lilla Edet 88

Linköping 88

Lund 88

Salem 88

Skara 88

Sundbyberg 88

Säffle 88

Säter 88

Trollhättan 88

Värmdö 88

Västerås 88

Åstorp 88

Danderyd 87

Hörby 87

Karlskrona 87

Lysekil 87

Oxelösund 87

Vingåker 87

Värnamo 87

Älmhult 87

Östersund 87

Arboga 86

Avesta 86

Gnesta 86

Gävle 86

Herrljunga 86

Härnösand 86

Klippan 86

Nacka 86

Partille 86

Staffanstorp 86

Stenungsund 86

Uppsala 86

Österåker 86

Borås 85

Burlöv 85

Flen 85

Kommun Andel (%)

Habo 85

Hjo 85

Mölndal 85

Nyköping 85

Perstorp 85

Sollentuna 85

Ale 84

Huddinge 84

Leksand 84

Luleå 84

Munkfors 84

Norrköping 84

Sigtuna 84

Svalöv 84

Gällivare 83

Härjedalen 83

Järfälla 83

Dorotea 82

Eskilstuna 82

Högsby 82

Karlstad 82

Landskrona 82

Upplands-Bro 82

Malå 81

Trelleborg 81

Täby 81

Botkyrka 78

Norberg 77

Upplands Väsby 77

Södertälje 73

Lomma 67

Medelvärde 91

tabell 24. Fortsättning...
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tabell 25. Kostnad äldreomsorg, kr/inv 80+ (N20048), avser år 2017

Kommun Kr/invånare

Lomma 168 927

Emmaboda 174 926

Staffanstorp 180 356

Täby 182 538

Höganäs 182 681

Norrtälje 185 297

Båstad 187 599

Helsingborg 188 829

Järfälla 190 036

Varberg 190 866

Markaryd 191 872

Karlstad 193 130

Säffle 198 244

Vallentuna 198 280

Ödeshög 198 336

Tyresö 198 496

Partille 198 910

Ystad 199 407

Nynäshamn 202 646

Hörby 202 923

Mariestad 203 103

Sävsjö 203 111

Linköping 203 226

Upplands Väsby 204 690

Klippan 206 200

Kristinehamn 206 351

Nyköping 207 006

Laholm 207 056

Trelleborg 208 647

Tranås 209 823

Södertälje 210 009

Kävlinge 210 331

Ronneby 210 463

Västerås 211 118

Bengtsfors 211 201

Simrishamn 211 572

Smedjebacken 212 123

Hässleholm 212 796

Vara 213 343

Kinda 214 763

Nykvarn 215 617

Gotland 215 824

Vetlanda 215 982

Ludvika 216 036

Ulricehamn 216 205

Nybro 216 258

Kommun Kr/invånare

Flen 218 402

Vimmerby 218 652

Sigtuna 218 684

Hultsfred 218 981

Vadstena 219 563

Skövde 219 929

Orsa 220 448

Tibro 220 644

Danderyd 220 895

Östra Göinge 221 539

Olofström 221 575

Salem 222 340

Piteå 222 353

Karlsborg 222 604

Forshaga 223 710

Öckerö 223 745

Kungälv 224 023

Jönköping 224 165

Skurup 225 477

Hagfors 225 543

Österåker 225 800

Karlskoga 225 826

Borås 226 068

Stenungsund 226 102

Åmål 226 152

Nässjö 226 185

Älmhult 226 838

Arvika 226 840

Kungsör 226 909

Tierp 227 171

Växjö 227 401

Hedemora 227 499

Tingsryd 227 947

Mölndal 228 250

Sjöbo 228 256

Lessebo 228 466

Grästorp 228 610

Mark 228 812

Västervik 228 922

Osby 228 957

Hudiksvall 229 044

Mjölby 229 255

Nacka 229 314

Årjäng 229 646

Gnosjö 229 741

Heby 230 137

Kommun Kr/invånare

Tjörn 230 227

Alingsås 230 435

Falkenberg 230 445

Hylte 230 554

Östhammar 230 645

Tranemo 230 684

Ängelholm 230 832

Halmstad 230 951

Borgholm 231 122

Landskrona 231 450

Burlöv 231 616

Arboga 231 705

Sollentuna 231 746

Uddevalla 231 973

Gislaved 232 108

Bollebygd 232 350

Motala 232 715

Tomelilla 232 831

Lidingö 233 172

Härryda 233 189

Värnamo 233 833

Perstorp 234 016

Finspång 234 113

Karlshamn 234 210

Hjo 235 309

Rättvik 235 529

Kalmar 235 623

Upplands-Bro 235 686

Gullspång 235 697

Eda 235 734

Oxelösund 235 984

Kristianstad 236 205

Vaggeryd 237 504

Norrköping 237 528

Svedala 237 735

Lerum 237 930

Orust 237 960

Mullsjö 238 042

Katrineholm 238 076

Hallstahammar 238 203

Köping 238 442

Götene 238 740

Åstorp 239 448

Kungsbacka 239 482

Leksand 239 504

Härnösand 239 643
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Kommun Kr/invånare

Hammarö 239 748

Avesta 240 054

Eksjö 240 088

Fagersta 240 533

Lidköping 241 013

Höör 241 065

Sala 241 181

Uppvidinge 241 593

Sölvesborg 241 614

Gävle 242 050

Mörbylånga 242 783

Grums 243 263

Vaxholm 243 505

Sundsvall 243 547

Strängnäs 243 868

Torsby 243 898

Enköping 244 183

Östersund 244 400

Ljungby 244 613

Herrljunga 244 676

Säter 244 730

Uppsala 245 279

Sunne 245 635

Falköping 245 727

Gnesta 246 054

Svalöv 246 090

Eskilstuna 246 281

Kalix 247 543

Töreboda 247 915

Alvesta 247 993

Ale 248 305

Eslöv 249 738

Dals-Ed 250 262

Skara 250 390

Vansbro 250 664

Norberg 250 964

Munkedal 251 195

Lysekil 251 197

Falun 251 968

Vännäs 252 483

Munkfors 252 566

Lindesberg 252 864

Essunga 253 159

Söderköping 253 198

Bjuv 253 538

Skinnskatteberg 253 972

Kommun Kr/invånare

Tanum 254 075

Ydre 254 095

Ockelbo 255 039

Vårgårda 255 143

Karlskrona 255 178

Bromölla 255 223

Älvkarleby 255 458

Umeå 255 931

Degerfors 256 084

Borlänge 256 606

Mellerud 256 744

Laxå 257 185

Örebro 257 588

Botkyrka 257 605

Örnsköldsvik 257 708

Trollhättan 258 840

Malung-Sälen 259 181

Sollefteå 259 207

Huddinge 260 959

Aneby 261 592

Gagnef 262 182

Strömstad 262 643

Sotenäs 262 911

Kumla 262 940

Torsås 263 769

Vänersborg 264 468

Ljusdal 264 928

Bjurholm 265 200

Lund 265 924

Nora 266 105

Luleå 266 297

Trosa 266 576

Lekeberg 267 450

Svenljunga 268 377

Vingåker 270 914

Söderhamn 271 295

Värmdö 271 431

Askersund 271 958

Storuman 272 404

Lycksele 274 835

Strömsund 276 119

Kramfors 276 607

Nordmaling 276 615

Skellefteå 277 529

Ljusnarsberg 278 003

Älvdalen 278 624

Kommun Kr/invånare

Mora 285 894

Arvidsjaur 287 827

Hofors 288 157

Hallsberg 288 709

Lilla Edet 290 244

Åsele 290 815

Ragunda 293 684

Håbo 293 695

Berg 294 769

Norsjö 297 160

Överkalix 297 946

Haparanda 299 115

Dorotea 299 930

Krokom 300 011

Haninge 301 156

Storfors 301 769

Sundbyberg 302 229

Gällivare 302 492

Högsby 304 317

Arjeplog 304 454

Pajala 307 202

Övertorneå 308 101

Vilhelmina 313 890

Ånge 315 134

Åre 315 160

Habo 315 703

Robertsfors 326 552

Sorsele 332 150

Härjedalen 337 294

Knivsta 345 973

Malå 356 056

Medelvärde 243 986

tabell 25. Fortsättning...
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KAPITEL 3

Samhälle och miljö
Inom området finns nyckeltal som mäter kommunens service 
till samtliga som bor, vistas eller verkar i kommunen. Kommunal 
service såsom bibliotek ingår liksom hållbart samhällsbyggande: 
både socialt vad avser arbetsmarknad och delaktighet, ekono
miskt kopplat till näringsliv samt miljö.

Syftet med nyckeltalen inom området är att:

 > Ge kunskap om attityder hos företag etablerade i 
kommunen om hur de upplever den kommunala 
servicen

 > Redovisa kommunens arbete för att minska 
användning av ändliga resurser och öka 
åter vinningsgraden

 > Redovisa kommunens arbete med miljöhänsyn 
genom användning av alternativa drivmedel och 
bränslesnåla fordon i den egna organisationen

 > Att redovisa kommunens arbete med miljöhänsyn

 > Ge kunskap om kommunens tillgänglighet vad 
avser svarstider via epost

 > Att ge kunskap om tillgängligheten på den 
information som kommunen ger till med
borgarna via telefon

 > Ge kunskap om medborgarnas intresse och 
engagemang att delta i val

 > Få kunskap om hur väl kommunen har organi
serat sin verksamhet för att kunna nå ut med 
servicen på huvudbiblioteket

 > Ge kunskap om hur stor gruppen är som vid 
avslut i kommunens arbetsmarknadsverk
samhet har börjat arbeta

 > Visa hur etableringen av nyanlända fungerar 
i kommunen
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Kapitel 3. Samhälle och miljö 

tabell 26. Andel som får svar på e-post inom en dag (%) (U00442), avser år 2018

Kommun Andel (%)

Burlöv 100

Gislaved 100

Håbo 100

Klippan 100

Kramfors 100

Kävlinge 100

Lerum 100

Sollefteå 100

Ängelholm 100

Ale 99

Jönköping 99

Lund 99

Södertälje 99

Tanum 99

Värmdö 99

Halmstad 98

Härnösand 98

Höör 98

Kumla 98

Oxelösund 98

Svedala 98

Tyresö 98

Upplands-Bro 98

Vallentuna 98

Älvdalen 98

Östersund 98

Kalmar 97

Östhammar 97

Avesta 96

Eslöv 96

Höganäs 96

Nybro 96

Partille 96

Strömstad 96

Uddevalla 96

Simrishamn 95

Skövde 95

Enköping 94

Götene 94

Kungsbacka 94

Nynäshamn 94

Sollentuna 94

Falun 93

Karlskoga 93

Knivsta 93

Kristianstad 93

Kommun Andel (%)

Upplands Väsby 93

Järfälla 92

Ulricehamn 92

Bjuv 91

Munkfors 91

Åstorp 91

Öckerö 91

Luleå 90

Norberg 90

Vaggeryd 90

Finspång 89

Hallstahammar 89

Heby 89

Hylte 89

Sunne 89

Varberg 89

Värnamo 89

Danderyd 87

Degerfors 87

Falkenberg 87

Katrineholm 87

Lomma 87

Strängnäs 87

Örnsköldsvik 87

Alvesta 86

Linköping 86

Norrköping 86

Hultsfred 85

Köping 85

Mölndal 85

Sala 85

Smedjebacken 85

Älmhult 85

Överkalix 85

Gotland 84

Haninge 84

Täby 84

Forshaga 83

Huddinge 83

Sigtuna 83

Svenljunga 83

Hedemora 82

Sundsvall 82

Tranemo 82

Örebro 82

Arboga 81

Kommun Andel (%)

Gävle 81

Ljungby 81

Skurup 81

Staffanstorp 81

Trosa 81

Uppsala 81

Västerås 81

Landskrona 80

Malung-Sälen 80

Strömsund 80

Sundbyberg 80

Sävsjö 80

Östra Göinge 80

Säter 79

Bjurholm 78

Habo 78

Härryda 78

Karlshamn 78

Lindesberg 78

Munkedal 78

Norsjö 78

Nykvarn 78

Sotenäs 78

Torsås 78

Vännäs 78

Gnesta 77

Mjölby 77

Uppvidinge 77

Mörbylånga 76

Rättvik 76

Storuman 76

Vadstena 76

Vaxholm 76

Vingåker 76

Österåker 76

Arvika 75

Lessebo 75

Tjörn 75

Eskilstuna 74

Kalix 74

Karlskrona 74

Robertsfors 74

Ronneby 74

Ödeshög 74

Kungsör 73

Mark 73
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Kommun Andel (%)

Bengtsfors 72

Karlsborg 72

Leksand 72

Lidingö 72

Markaryd 72

Norrtälje 72

Nyköping 72

Salem 72

Trollhättan 72

Årjäng 72

Stenungsund 71

Borgholm 70

Hässleholm 70

Kinda 70

Kristinehamn 70

Sjöbo 70

Skara 70

Vansbro 70

Vetlanda 70

Västervik 70

Alingsås 69

Lekeberg 69

Lilla Edet 69

Lysekil 69

Olofström 69

Osby 69

Vårgårda 69

Ånge 69

Lycksele 67

Mora 66

Flen 65

Gnosjö 65

Laholm 65

Piteå 65

Säffle 65

Åmål 65

Umeå 64

Krokom 63

Tibro 61

Vilhelmina 61

Bromölla 59

Båstad 59

Töreboda 59

Ystad 59

Övertorneå 59

Motala 58

Kommun Andel (%)

Berg 57

Perstorp 57

Tingsryd 57

Malå 54

Botkyrka 52

Emmaboda 48

Orsa 39

Aneby 11

Orust 11

Medelvärde 80

tabell 26. Fortsättning...
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tabell 27. Andel som tar kontakt med kommunen via telefon som får ett direkt svar på en enkel fråga inom 60 sekunder (%) 
(U00413), avser år 2018

Kommun Andel (%)

Kramfors 94

Tanum 87

Höör 85

Kävlinge 85

Svenljunga 85

Vallentuna 83

Burlöv 81

Klippan 81

Kumla 81

Håbo 80

Ängelholm 79

Öckerö 78

Avesta 74

Lomma 74

Simrishamn 74

Älvdalen 74

Årjäng 72

Salem 71

Kalmar 70

Svedala 70

Lund 69

Nynäshamn 69

Skara 69

Stenungsund 68

Upplands-Bro 68

Nybro 67

Uddevalla 67

Ånge 67

Ale 66

Strömstad 66

Hylte 65

Munkfors 65

Vadstena 65

Älmhult 65

Laholm 64

Nykvarn 64

Bengtsfors 63

Bjuv 63

Knivsta 63

Uppvidinge 63

Götene 62

Borgholm 61

Båstad 61

Hultsfred 61

Höganäs 61

Krokom 61

Kommun Andel (%)

Kungsbacka 61

Ljungby 61

Munkedal 61

Vetlanda 61

Karlshamn 60

Tranemo 60

Haninge 59

Katrineholm 59

Olofström 59

Oxelösund 59

Storuman 59

Tibro 59

Tyresö 59

Ödeshög 59

Härryda 58

Täby 58

Västerås 58

Emmaboda 57

Forshaga 57

Gävle 57

Heby 57

Karlskoga 57

Lekeberg 57

Lessebo 57

Malung-Sälen 57

Markaryd 57

Strängnäs 57

Gnesta 56

Habo 56

Karlskrona 56

Lycksele 56

Smedjebacken 56

Säter 56

Vaggeryd 56

Vansbro 56

Östra Göinge 56

Gnosjö 55

Hässleholm 55

Kristinehamn 55

Mora 55

Skövde 55

Sollefteå 55

Östhammar 55

Berg 54

Degerfors 54

Rättvik 54

Kommun Andel (%)

Sotenäs 54

Umeå 54

Varberg 54

Åstorp 54

Alvesta 53

Finspång 53

Härnösand 53

Lerum 53

Mjölby 53

Mörbylånga 53

Ulricehamn 53

Västervik 53

Huddinge 52

Kinda 52

Köping 52

Lysekil 52

Ronneby 52

Övertorneå 52

Partille 51

Bromölla 50

Danderyd 50

Falkenberg 50

Flen 50

Kalix 50

Leksand 50

Luleå 50

Nyköping 50

Orsa 50

Trosa 50

Vilhelmina 50

Åmål 50

Sollentuna 49

Ystad 49

Alingsås 48

Aneby 48

Sala 48

Skurup 48

Gotland 47

Lindesberg 47

Värnamo 47

Piteå 46

Sjöbo 46

Motala 45

Sundsvall 45

Arboga 44

Enköping 44



67Kommunens Kvalitet i Korthet. Resultat 2018

Kommun Andel (%)

Lidingö 44

Norsjö 44

Staffanstorp 44

Strömsund 44

Arvika 43

Hallstahammar 43

Jönköping 43

Karlsborg 43

Lilla Edet 43

Norrköping 43

Sävsjö 43

Tingsryd 43

Örnsköldsvik 43

Linköping 42

Landskrona 41

Vännäs 41

Vingåker 41

Säffle 41

Malå 41

Eskilstuna 40

Hedemora 40

Bjurholm 39

Mölndal 39

Orust 39

Osby 39

Robertsfors 39

Sunne 39

Östersund 39

Österåker 39

Järfälla 38

Tjörn 38

Uppsala 38

Halmstad 37

Kungsör 37

Norberg 37

Vaxholm 37

Örebro 37

Botkyrka 35

Mark 35

Trollhättan 32

Vårgårda 32

Gislaved 31

Kristianstad 31

Sundbyberg 31

Perstorp 30

Sigtuna 30

Kommun Andel (%)

Eslöv 26

Torsås 26

Värmdö 26

Södertälje 22

Upplands Väsby 20

Norrtälje 19

Falun 18

Medelvärde 53

tabell 27. Fortsättning...
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tabell 28. Gott bemötande vid kontakt med kommunen, andel av maxpoäng (%) (U00486), avser år 2018

Kommun Andel (%)

Höganäs 96

Kävlinge 96

Burlöv 95

Klippan 95

Lund 95

Ängelholm 95

Östhammar 95

Kungsbacka 94

Östersund 94

Aneby 93

Enköping 93

Höör 93

Karlskoga 93

Sigtuna 93

Stenungsund 93

Halmstad 92

Katrineholm 92

Norrtälje 92

Nynäshamn 92

Skövde 92

Södertälje 92

Årjäng 92

Älvdalen 92

Arboga 91

Gävle 91

Jönköping 91

Lomma 91

Orsa 91

Sollefteå 91

Sollentuna 91

Strömstad 91

Tanum 91

Vallentuna 91

Värmdö 91

Västerås 91

Öckerö 91

Ale 90

Kinda 90

Knivsta 90

Kramfors 90

Kumla 90

Lidingö 90

Sundsvall 90

Upplands Väsby 90

Båstad 89

Habo 89

Kommun Andel (%)

Hallstahammar 89

Kristianstad 89

Malung-Sälen 89

Mark 89

Salem 89

Sävsjö 89

Torsås 89

Vaggeryd 89

Vansbro 89

Varberg 89

Vilhelmina 89

Örnsköldsvik 89

Alvesta 88

Borgholm 88

Falkenberg 88

Finspång 88

Forshaga 88

Gnosjö 88

Kristinehamn 88

Laholm 88

Lerum 88

Orust 88

Partille 88

Robertsfors 88

Simrishamn 88

Smedjebacken 88

Upplands-Bro 88

Uppsala 88

Västervik 88

Bjuv 87

Falun 87

Hylte 87

Härnösand 87

Hässleholm 87

Landskrona 87

Leksand 87

Linköping 87

Luleå 87

Mjölby 87

Mölndal 87

Mörbylånga 87

Norsjö 87

Nyköping 87

Oxelösund 87

Piteå 87

Skara 87

Kommun Andel (%)

Strängnäs 87

Svenljunga 87

Täby 87

Vadstena 87

Ödeshög 87

Örebro 87

Alingsås 86

Eskilstuna 86

Gislaved 86

Heby 86

Hultsfred 86

Härryda 86

Kalmar 86

Ronneby 86

Storuman 86

Tyresö 86

Österåker 86

Avesta 85

Berg 85

Bjurholm 85

Haninge 85

Håbo 85

Munkedal 85

Munkfors 85

Nybro 85

Osby 85

Sala 85

Svedala 85

Tjörn 85

Trollhättan 85

Ulricehamn 85

Vaxholm 85

Ånge 84

Olofström 84

Lekeberg 84

Danderyd 84

Karlsborg 84

Säffle 84

Lycksele 83

Markaryd 83

Tibro 83

Värnamo 83

Ystad 83

Degerfors 82

Huddinge 82

Sotenäs 82
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Kommun Andel (%)

Staffanstorp 82

Vingåker 82

Vårgårda 82

Bengtsfors 81

Botkyrka 81

Bromölla 81

Järfälla 81

Karlshamn 81

Lilla Edet 81

Norrköping 81

Sjöbo 81

Strömsund 81

Trosa 81

Vännäs 81

Karlskrona 80

Krokom 79

Lysekil 79

Säter 79

Emmaboda 78

Eslöv 78

Lindesberg 78

Ljungby 78

Perstorp 78

Umeå 78

Övertorneå 78

Arvika 77

Götene 77

Motala 77

Uddevalla 77

Gnesta 76

Gotland 76

Malå 76

Sunne 76

Vetlanda 76

Åmål 76

Älmhult 76

Östra Göinge 76

Tranemo 75

Flen 74

Kungsör 74

Köping 74

Sundbyberg 74

Kalix 73

Nykvarn 73

Rättvik 73

Mora 72

Kommun Andel (%)

Norberg 72

Tingsryd 71

Åstorp 71

Uppvidinge 70

Hedemora 69

Skurup 69

Lessebo 67

Medelvärde 85

tabell 28. Fortsättning...
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tabell 29. Valdeltagande i senaste kommunvalet, (%) (N05401), avser år 2018

Kommun Andel (%)

Lomma 93

Habo 91

Vaxholm 91

Öckerö 91

Danderyd 90

Hammarö 90

Kungsbacka 90

Lerum 90

Mörbylånga 90

Bollebygd 89

Härryda 89

Knivsta 89

Kungälv 89

Kävlinge 89

Lekeberg 89

Staffanstorp 89

Svedala 89

Tjörn 89

Täby 89

Alingsås 88

Gagnef 88

Karlsborg 88

Leksand 88

Lidingö 88

Lidköping 88

Nykvarn 88

Piteå 88

Stenungsund 88

Söderköping 88

Varberg 88

Vårgårda 88

Värmdö 88

Ydre 88

Aneby 87

Askersund 87

Båstad 87

Falun 87

Forshaga 87

Gotland 87

Grästorp 87

Götene 87

Herrljunga 87

Hjo 87

Kalmar 87

Karlskrona 87

Karlstad 87

Kommun Andel (%)

Kinda 87

Kumla 87

Linköping 87

Luleå 87

Mullsjö 87

Mölndal 87

Orust 87

Sotenäs 87

Säter 87

Trosa 87

Tyresö 87

Umeå 87

Vadstena 87

Vallentuna 87

Växjö 87

Örnsköldsvik 87

Ale 86

Borgholm 86

Essunga 86

Falkenberg 86

Falköping 86

Finspång 86

Gnesta 86

Gävle 86

Hallsberg 86

Håbo 86

Höganäs 86

Höör 86

Karlshamn 86

Krokom 86

Kungsör 86

Lund 86

Mjölby 86

Motala 86

Nacka 86

Nyköping 86

Partille 86

Ronneby 86

Sala 86

Skellefteå 86

Smedjebacken 86

Sundsvall 86

Sölvesborg 86

Tibro 86

Torsås 86

Tranemo 86

Kommun Andel (%)

Uppsala 86

Vimmerby 86

Vingåker 86

Vänersborg 86

Ystad 86

Åre 86

Ödeshög 86

Örebro 86

Östersund 86

Alvesta 85

Borlänge 85

Bromölla 85

Degerfors 85

Eksjö 85

Enköping 85

Halmstad 85

Härnösand 85

Jönköping 85

Kalix 85

Katrineholm 85

Kristinehamn 85

Laholm 85

Lessebo 85

Lindesberg 85

Ludvika 85

Lysekil 85

Mariestad 85

Mark 85

Munkedal 85

Nora 85

Norrtälje 85

Nässjö 85

Ockelbo 85

Orsa 85

Robertsfors 85

Rättvik 85

Simrishamn 85

Skara 85

Skurup 85

Skövde 85

Sollentuna 85

Strängnäs 85

Sunne 85

Tanum 85

Tierp 85

Tranås 85
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Kommun Andel (%)

Uddevalla 85

Ulricehamn 85

Vaggeryd 85

Vansbro 85

Vetlanda 85

Vännäs 85

Värnamo 85

Älvkarleby 85

Ängelholm 85

Österåker 85

Östhammar 85

Arboga 84

Avesta 84

Bjurholm 84

Eslöv 84

Heby 84

Hässleholm 84

Hörby 84

Karlskoga 84

Kristianstad 84

Malung-Sälen 84

Mora 84

Norberg 84

Nordmaling 84

Norrköping 84

Osby 84

Oxelösund 84

Salem 84

Sjöbo 84

Sollefteå 84

Storfors 84

Svenljunga 84

Sävsjö 84

Söderhamn 84

Trollhättan 84

Vara 84

Västervik 84

Västerås 84

Ånge 84

Älvdalen 84

Östra Göinge 84

Arvidsjaur 83

Arvika 83

Berg 83

Borås 83

Dorotea 83

Kommun Andel (%)

Emmaboda 83

Grums 83

Hallstahammar 83

Hedemora 83

Hudiksvall 83

Kramfors 83

Köping 83

Laxå 83

Mellerud 83

Nybro 83

Ragunda 83

Skinnskatteberg 83

Svalöv 83

Säffle 83

Tingsryd 83

Tomelilla 83

Trelleborg 83

Töreboda 83

Vilhelmina 83

Åmål 83

Älmhult 83

Överkalix 83

Flen 82

Gnosjö 82

Gullspång 82

Helsingborg 82

Hofors 82

Hultsfred 82

Järfälla 82

Lilla Edet 82

Ljungby 82

Lycksele 82

Malå 82

Nynäshamn 82

Olofström 82

Upplands-Bro 82

Uppvidinge 82

Arjeplog 81

Bengtsfors 81

Eskilstuna 81

Fagersta 81

Gislaved 81

Hagfors 81

Hylte 81

Härjedalen 81

Högsby 81

Kommun Andel (%)

Ljusdal 81

Munkfors 81

Norsjö 81

Storuman 81

Strömsund 81

Sundbyberg 81

Åsele 81

Gällivare 80

Landskrona 80

Markaryd 80

Torsby 80

Dals-Ed 79

Huddinge 79

Klippan 79

Ljusnarsberg 79

Pajala 79

Upplands Väsby 79

Haninge 78

Perstorp 77

Sigtuna 77

Sorsele 77

Strömstad 77

Årjäng 77

Åstorp 77

Bjuv 76

Burlöv 76

Övertorneå 76

Botkyrka 71

Eda 70

Södertälje 70

Haparanda 63

Medelvärde 84

tabell 29. Fortsättning...
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tabell 30. Öppethållande huvudbiblioteket, timmar/vecka (N09808), avser år 2017

Kommun Timmar/vecka

Alingsås 112

Kungälv 112

Skellefteå 112

Staffanstorp 112

Umeå 112

Aneby 105

Askersund 105

Habo 105

Hörby 105

Jönköping 105

Landskrona 105

Mullsjö 105

Norrköping 105

Osby 105

Trosa 105

Vaggeryd 105

Västerås 105

Åstorp 105

Värnamo 104

Kävlinge 98

Nordmaling 98

Norrtälje 98

Svedala 98

Värmdö 98

Sjöbo 94

Bromölla 89

Simrishamn 86

Heby 84

Mörbylånga 84

Trelleborg 84

Linköping 72

Partille 70

Halmstad 68

Växjö 68

Kungsbacka 66

Ljungby 65

Ludvika 65

Malå 65

Nacka 65

Borås 64

Gotland 64

Lund 64

Kumla 63

Piteå 63

Vallentuna 63

Åre 63

Kommun Timmar/vecka

Täby 62

Örebro 62

Östersund 62

Österåker 62

Finspång 61

Kalmar 61

Karlskoga 61

Lidköping 61

Oxelösund 61

Tjörn 61

Falun 59

Gävle 59

Helsingborg 59

Sollentuna 59

Botkyrka 58

Haninge 58

Hedemora 58

Söderhamn 58

Södertälje 58

Eskilstuna 57

Flen 57

Hudiksvall 57

Härryda 57

Skara 57

Eksjö 56

Gislaved 56

Karlskrona 56

Karlstad 56

Laholm 56

Leksand 56

Uddevalla 56

Örnsköldsvik 56

Götene 55

Katrineholm 55

Lidingö 55

Malung-Sälen 55

Sala 55

Sundbyberg 55

Trollhättan 55

Upplands-Bro 55

Varberg 55

Grästorp 54

Huddinge 54

Hultsfred 54

Orust 54

Skövde 54

Kommun Timmar/vecka

Sundsvall 54

Söderköping 54

Tierp 54

Vårgårda 54

Höganäs 53

Järfälla 53

Ljusdal 53

Luleå 53

Mark 53

Mölndal 53

Ronneby 53

Tyresö 53

Upplands Väsby 53

Kalix 52

Kristianstad 52

Lerum 52

Nykvarn 52

Nyköping 52

Storuman 52

Tibro 52

Vänersborg 52

Härnösand 51

Köping 51

Torsby 51

Burlöv 50

Enköping 50

Forshaga 50

Lomma 50

Strängnäs 50

Vara 50

Avesta 49

Borlänge 49

Hässleholm 49

Mora 49

Nässjö 49

Stenungsund 49

Strömstad 49

Tanum 49

Ale 48

Arvika 48

Eslöv 48

Falköping 48

Hagfors 48

Högsby 48

Mariestad 48

Ockelbo 48



73Kommunens Kvalitet i Korthet. Resultat 2018

Kommun Timmar/vecka

Älmhult 48

Danderyd 47

Mellerud 47

Mjölby 47

Munkedal 47

Nybro 47

Ystad 47

Ängelholm 47

Kristinehamn 46

Lindesberg 46

Motala 46

Sölvesborg 46

Tingsryd 46

Tranemo 46

Västervik 46

Öckerö 46

Borgholm 45

Haparanda 45

Klippan 45

Nora 45

Robertsfors 45

Tranås 45

Ulricehamn 45

Vilhelmina 45

Ånge 45

Arboga 44

Båstad 44

Karlshamn 44

Kramfors 44

Svenljunga 44

Sävsjö 44

Vetlanda 44

Knivsta 43

Orsa 43

Perstorp 43

Rättvik 43

Strömsund 43

Sunne 43

Säffle 43

Torsås 43

Töreboda 43

Alvesta 42

Dorotea 42

Fagersta 42

Grums 42

Herrljunga 42

Kommun Timmar/vecka

Höör 42

Kinda 42

Lysekil 42

Markaryd 42

Tomelilla 42

Årjäng 42

Älvkarleby 42

Bengtsfors 41

Falkenberg 41

Gnesta 41

Håbo 41

Olofström 41

Vaxholm 41

Vingåker 41

Bollebygd 40

Gällivare 40

Hallstahammar 40

Hofors 40

Lycksele 40

Munkfors 40

Nynäshamn 40

Smedjebacken 40

Essunga 39

Hallsberg 39

Krokom 39

Norsjö 39

Skurup 39

Vansbro 39

Åmål 39

Salem 38

Östra Göinge 38

Bjuv 37

Eda 37

Hammarö 37

Hylte 37

Lessebo 37

Vimmerby 37

Vännäs 37

Ydre 37

Ödeshög 37

Gagnef 36

Gnosjö 36

Skinnskatteberg 36

Sollefteå 36

Svalöv 36

Övertorneå 35

Kommun Timmar/vecka

Hjo 34

Kungsör 34

Uppvidinge 34

Härjedalen 33

Karlsborg 33

Arvidsjaur 31

Norberg 30

Berg 29

Dals-Ed 29

Degerfors 29

Laxå 29

Älvdalen 29

Östhammar 28

Överkalix 28

Gullspång 27

Lekeberg 27

Ljusnarsberg 27

Storfors 27

Åsele 27

Sotenäs 26

Arjeplog 25

Bjurholm 23

Ragunda 22

Sorsele 19

Sigtuna 0

Medelvärde 53

tabell 30. Fortsättning...
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tabell 31. Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet, deltagare som börjat arbeta eller studerat, andel (%) (U40455), 
avser år 2017

Kommun Andel (%)

Hjo 100

Lidingö 100

Malå 100

Perstorp 100

Ydre 100

Simrishamn 94

Pajala 90

Åstorp 84

Tibro 81

Orsa 81

Herrljunga 80

Töreboda 79

Upplands-Bro 78

Burlöv 72

Tanum 72

Sävsjö 71

Gullspång 67

Robertsfors 65

Ronneby 64

Malung-Sälen 62

Nora 62

Åsele 62

Båstad 60

Sigtuna 60

Staffanstorp 60

Östhammar 58

Karlskrona 57

Bengtsfors 56

Gagnef 55

Hallstahammar 55

Rättvik 55

Falköping 54

Gotland 54

Gnesta 53

Borlänge 52

Trelleborg 52

Nynäshamn 52

Bollebygd 51

Lekeberg 51

Piteå 51

Aneby 50

Bjuv 50

Sorsele 50

Alingsås 48

Alvesta 48

Gnosjö 48

Kommun Andel (%)

Olofström 47

Älvdalen 47

Huddinge 46

Ljusnarsberg 46

Oxelösund 46

Södertälje 46

Arboga 45

Lerum 45

Salem 45

Säffle 45

Tierp 45

Uddevalla 45

Umeå 45

Upplands Väsby 45

Vara 45

Botkyrka 44

Ludvika 44

Östersund 44

Kinda 43

Tranemo 43

Vaggeryd 43

Vetlanda 43

Höör 42

Mariestad 42

Östra Göinge 42

Vallentuna 41

Vimmerby 41

Höganäs 40

Partille 40

Svenljunga 40

Ulricehamn 40

Uppsala 40

Åre 40

Danderyd 39

Laxå 39

Norrköping 39

Skellefteå 39

Sölvesborg 39

Arjeplog 38

Härjedalen 38

Kramfors 38

Lidköping 38

Sjöbo 38

Skövde 38

Sotenäs 38

Stenungsund 38

Kommun Andel (%)

Strömstad 38

Varberg 38

Växjö 38

Borgholm 37

Söderköping 37

Eslöv 36

Hofors 36

Landskrona 36

Sala 36

Trosa 36

Vårgårda 36

Dals-Ed 35

Härryda 35

Köping 35

Nacka 35

Västervik 35

Ängelholm 35

Helsingborg 34

Knivsta 34

Mjölby 34

Mora 34

Svedala 34

Ånge 34

Bromölla 33

Eda 33

Falkenberg 33

Halmstad 33

Haninge 33

Kungsbacka 33

Lund 33

Nyköping 33

Skurup 33

Fagersta 32

Gävle 32

Kungsör 32

Laholm 32

Norrtälje 32

Sollentuna 32

Värnamo 32

Essunga 31

Falun 31

Hallsberg 31

Linköping 31

Borås 30

Kalix 30

Leksand 30
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Kommun Andel (%)

Lycksele 30

Norberg 30

Strängnäs 30

Finspång 29

Lindesberg 29

Osby 29

Örebro 29

Gislaved 28

Grästorp 28

Hylte 28

Munkedal 28

Orust 28

Vingåker 28

Årjäng 28

Arvika 27

Hedemora 27

Hudiksvall 27

Jönköping 27

Mölndal 27

Sundsvall 27

Västerås 27

Ystad 27

Karlshamn 26

Katrineholm 26

Mark 26

Nässjö 26

Sundbyberg 26

Forshaga 25

Håbo 25

Nybro 25

Storuman 25

Täby 25

Flen 24

Kungälv 24

Söderhamn 24

Övertorneå 24

Luleå 23

Nordmaling 22

Örnsköldsvik 22

Tyresö 21

Skara 20

Karlstad 19

Åmål 19

Härnösand 18

Mellerud 18

Eksjö 17

Kommun Andel (%)

Ljusdal 17

Tranås 16

Trollhättan 16

Kalmar 15

Kristianstad 15

Munkfors 15

Storfors 15

Hagfors 14

Norsjö 14

Torsås 14

Älvkarleby 13

Askersund 12

Emmaboda 12

Värmdö 11

Skinnskatteberg 10

Kumla 9

Motala 9

Sollefteå 9

Vadstena 9

Vänersborg 9

Lilla Edet 5

Tingsryd 3

Habo 0

Högsby 0

Medelvärde 39

tabell 31. Fortsättning...
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Kapitel 3. Samhälle och miljö 

tabell 32. Lämnat etableringsuppdraget och börjat arbeta eller studera (status efter 90 dagar), andel (%) (N00973), avser år 2017

Kommun Andel (%)

Rättvik 90

Sotenäs 86

Mullsjö 80

Gotland 70

Essunga 69

Strängnäs 66

Forshaga 65

Torsås 65

Malå 64

Eda 63

Lekeberg 63

Nordmaling 63

Karlsborg 62

Salem 61

Härryda 60

Upplands Väsby 60

Sunne 59

Torsby 59

Järfälla 58

Varberg 58

Bjurholm 57

Sjöbo 57

Storuman 57

Hammarö 56

Härjedalen 56

Grästorp 55

Krokom 55

Luleå 55

Arvidsjaur 54

Dals-Ed 54

Mörbylånga 53

Olofström 53

Orsa 53

Upplands-Bro 53

Österåker 53

Höganäs 52

Strömstad 52

Trelleborg 52

Sigtuna 51

Skellefteå 51

Östersund 51

Knivsta 50

Kungsbacka 50

Munkedal 50

Orust 50

Tomelilla 50

Kommun Andel (%)

Älvdalen 50

Falun 49

Gislaved 49

Söderhamn 49

Södertälje 49

Umeå 49

Ljusnarsberg 48

Åre 48

Örebro 47

Arvika 46

Botkyrka 46

Götene 46

Skövde 46

Sävsjö 46

Vallentuna 46

Jönköping 45

Högsby 44

Höör 44

Kalix 44

Munkfors 44

Strömsund 44

Sundbyberg 44

Tyresö 44

Vimmerby 44

Värmdö 44

Mariestad 43

Markaryd 43

Sollentuna 43

Svedala 43

Täby 43

Ystad 43

Övertorneå 43

Aneby 42

Avesta 42

Borås 42

Emmaboda 42

Hudiksvall 42

Karlstad 42

Tjörn 42

Borgholm 41

Falkenberg 41

Kalmar 41

Mark 41

Bollebygd 40

Falköping 40

Habo 40

Kommun Andel (%)

Katrineholm 40

Lidingö 40

Piteå 40

Skurup 40

Sundsvall 40

Sölvesborg 40

Uppvidinge 40

Ale 39

Berg 39

Halmstad 39

Karlskrona 39

Robertsfors 39

Stenungsund 39

Värnamo 39

Danderyd 38

Gällivare 38

Haninge 38

Haparanda 38

Herrljunga 38

Huddinge 38

Lomma 38

Mellerud 38

Mora 38

Simrishamn 38

Östhammar 38

Alingsås 37

Lerum 37

Lund 37

Malung-Sälen 37

Nacka 37

Ronneby 37

Ulricehamn 37

Vaggeryd 37

Vänersborg 37

Årjäng 37

Hylte 36

Ödeshög 36

Hedemora 35

Karlshamn 35

Kumla 35

Linköping 35

Norrtälje 35

Vårgårda 35

Askersund 34

Enköping 34

Eskilstuna 34
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Kommun Andel (%)

Lidköping 34

Partille 34

Uddevalla 34

Västerås 34

Burlöv 33

Gullspång 33

Hjo 33

Kävlinge 33

Nybro 33

Staffanstorp 33

Trollhättan 33

Töreboda 33

Vara 33

Ängelholm 33

Fagersta 32

Hallstahammar 32

Hofors 32

Norberg 32

Nyköping 32

Smedjebacken 32

Trosa 32

Östra Göinge 32

Laholm 31

Landskrona 31

Leksand 31

Lindesberg 31

Lysekil 31

Svalöv 31

Svenljunga 31

Åstorp 31

Gnosjö 30

Helsingborg 30

Hultsfred 30

Kristianstad 30

Pajala 30

Vingåker 30

Växjö 30

Bengtsfors 29

Hallsberg 29

Heby 29

Karlskoga 29

Kungsör 29

Nässjö 29

Sala 29

Vadstena 29

Vetlanda 29

Kommun Andel (%)

Örnsköldsvik 29

Arboga 28

Finspång 28

Klippan 28

Nora 28

Norrköping 28

Perstorp 28

Tierp 28

Tranemo 28

Uppsala 28

Eslöv 27

Flen 27

Hagfors 27

Lessebo 27

Motala 27

Skara 27

Hässleholm 26

Kinda 26

Lilla Edet 26

Ragunda 26

Skinnskatteberg 26

Sollefteå 26

Bromölla 25

Laxå 25

Ljungby 25

Säffle 25

Vansbro 25

Åmål 25

Borlänge 24

Grums 24

Härnösand 24

Ljusdal 24

Lycksele 24

Mölndal 24

Tibro 24

Alvesta 23

Degerfors 23

Håbo 23

Kramfors 23

Osby 23

Tanum 23

Eksjö 22

Gävle 22

Hörby 22

Köping 22

Ludvika 22

Kommun Andel (%)

Nykvarn 22

Nynäshamn 22

Oxelösund 22

Kristinehamn 21

Ånge 21

Arjeplog 20

Västervik 18

Älmhult 18

Dorotea 17

Mjölby 15

Ockelbo 15

Älvkarleby 15

Bjuv 14

Tingsryd 14

Säter 13

Storfors 11

Båstad 10

Gnesta 10

Kungälv 10

Söderköping 10

Tranås 9

Norsjö 8

Vilhelmina 5

Vännäs 0

Medelvärde 37

tabell 32. Fortsättning...
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Kapitel 3. Samhälle och miljö 

tabell 33. Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) – Totalt, NKI (U07451), avser år 2017

Kommun NKI

Haparanda 92

Laxå 85

Tomelilla 84

Leksand 82

Sunne 81

Eksjö 80

Simrishamn 80

Forshaga 79

Hallstahammar 79

Höganäs 79

Torsby 79

Öckerö 79

Gnesta 78

Karlskoga 78

Klippan 78

Trollhättan 78

Vetlanda 78

Åstorp 78

Bengtsfors 77

Eskilstuna 77

Hudiksvall 77

Kristinehamn 77

Kungsör 77

Osby 77

Tjörn 77

Askersund 76

Kalmar 76

Lekeberg 76

Ludvika 76

Lund 76

Mölndal 76

Sala 76

Värnamo 76

Älmhult 76

Örebro 76

Östersund 76

Arboga 75

Falun 75

Kumla 75

Landskrona 75

Linköping 75

Nybro 75

Strängnäs 75

Tranås 75

Upplands-Bro 75

Örnsköldsvik 75

Kommun NKI

Falkenberg 74

Halmstad 74

Heby 74

Hjo 74

Karlsborg 74

Karlskrona 74

Köping 74

Lidingö 74

Lidköping 74

Lysekil 74

Mjölby 74

Sölvesborg 74

Vimmerby 74

Alvesta 73

Bromölla 73

Falköping 73

Härryda 73

Kramfors 73

Kristianstad 73

Lerum 73

Mora 73

Norrköping 73

Växjö 73

Borås 72

Helsingborg 72

Hörby 72

Järfälla 72

Norrtälje 72

Ockelbo 72

Skövde 72

Sollefteå 72

Stenungsund 72

Sundsvall 72

Trelleborg 72

Trosa 72

Östhammar 72

Ale 71

Botkyrka 71

Danderyd 71

Kävlinge 71

Nacka 71

Sigtuna 71

Skara 71

Tibro 71

Uddevalla 71

Vänersborg 71

Kommun NKI

Västerås 71

Ängelholm 71

Burlöv 70

Nyköping 70

Nynäshamn 70

Strömstad 70

Sundbyberg 70

Österåker 70

Dals-Ed 69

Gotland 69

Hultsfred 69

Karlstad 69

Katrineholm 69

Luleå 69

Oxelösund 69

Ronneby 69

Salem 69

Upplands Väsby 69

Vaxholm 69

Borlänge 68

Eslöv 68

Huddinge 68

Kalix 68

Kungälv 68

Skellefteå 68

Tierp 68

Uppsala 68

Flen 67

Hammarö 67

Håbo 67

Jönköping 67

Kungsbacka 67

Sollentuna 67

Svedala 67

Gävle 66

Hallsberg 66

Haninge 66

Lindesberg 66

Partille 66

Sävsjö 66

Varberg 66

Finspång 65

Ljusnarsberg 64

Svalöv 64

Hofors 63

Nora 63
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Kommun NKI

Nykvarn 63

Södertälje 63

Täby 63

Umeå 63

Vallentuna 63

Värmdö 63

Alingsås 62

Hässleholm 62

Tanum 62

Enköping 61

Knivsta 61

Tyresö 61

Ulricehamn 61

Mariestad 58

Tranemo 56

Åre 52

Mark 46

Medelvärde 71

tabell 33. Fortsättning...
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Kapitel 3. Samhälle och miljö 

tabell 34. Hushållsavfall som samlats in för materialåtervinning, inkl. biologisk behandling, andel (%) (U07414), avser år 2017

Kommun Andel (%)

Sölvesborg 68

Bjuv 63

Olofström 61

Ängelholm 61

Båstad 59

Örebro 58

Orust 57

Trollhättan 57

Höganäs 56

Klippan 56

Kristianstad 56

Perstorp 56

Gotland 55

Piteå 55

Åstorp 55

Aneby 54

Eslöv 54

Hässleholm 53

Hörby 53

Karlshamn 53

Mjölby 53

Nyköping 53

Lomma 52

Osby 52

Östra Göinge 52

Gagnef 51

Jönköping 51

Sjöbo 51

Helsingborg 50

Höör 50

Skinnskatteberg 50

Falun 49

Gävle 49

Hofors 49

Ockelbo 49

Uddevalla 49

Vetlanda 49

Älvkarleby 49

Luleå 48

Lysekil 48

Simrishamn 48

Svedala 48

Sävsjö 48

Vänersborg 48

Emmaboda 47

Habo 47

Kommun Andel (%)

Härnösand 47

Kalmar 47

Karlskrona 47

Landskrona 47

Lund 47

Mellerud 47

Mörbylånga 47

Nybro 47

Rättvik 47

Skurup 47

Svalöv 47

Torsås 47

Trelleborg 47

Uppsala 47

Västerås 47

Hallstahammar 46

Lindesberg 46

Växjö 46

Alingsås 45

Enköping 45

Kävlinge 45

Mora 45

Nora 45

Arboga 44

Eskilstuna 44

Kungsör 44

Köping 44

Laholm 44

Leksand 44

Lidingö 44

Mark 44

Umeå 44

Vingåker 44

Östersund 44

Flen 43

Gnesta 43

Mölndal 43

Nykvarn 43

Orsa 43

Smedjebacken 43

Södertälje 43

Tomelilla 43

Älvdalen 43

Öckerö 43

Borlänge 42

Danderyd 42

Kommun Andel (%)

Håbo 42

Knivsta 42

Kristinehamn 42

Kungsbacka 42

Linköping 42

Motala 42

Nässjö 42

Partille 42

Sala 42

Strängnäs 42

Tjörn 42

Trosa 42

Vadstena 42

Arjeplog 41

Bengtsfors 41

Lerum 41

Norberg 41

Norrköping 41

Sollentuna 41

Ystad 41

Halmstad 40

Karlskoga 40

Katrineholm 40

Munkedal 40

Söderhamn 40

Vansbro 40

Heby 39

Kungälv 39

Falkenberg 38

Karlstad 38

Täby 38

Bollebygd 37

Falköping 37

Gullspång 37

Hedemora 37

Hjo 37

Härryda 37

Karlsborg 37

Mariestad 37

Munkfors 37

Oxelösund 37

Skara 37

Skövde 37

Storfors 37

Tanum 37

Tibro 37
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Kommun Andel (%)

Töreboda 37

Upplands-Bro 37

Vaggeryd 37

Vallentuna 37

Vårgårda 37

Örnsköldsvik 37

Berg 36

Sollefteå 36

Staffanstorp 36

Tranemo 36

Tyresö 36

Ulricehamn 36

Östhammar 36

Ale 35

Alvesta 35

Askersund 35

Huddinge 35

Järfälla 35

Laxå 35

Stenungsund 35

Svenljunga 35

Tranås 35

Åmål 35

Upplands Väsby 34

Västervik 34

Arvidsjaur 33

Avesta 33

Fagersta 33

Hudiksvall 33

Lekeberg 33

Nacka 33

Skellefteå 33

Sundbyberg 33

Vaxholm 33

Österåker 33

Eksjö 32

Hallsberg 32

Haninge 32

Kumla 32

Nynäshamn 32

Strömsund 32

Sundsvall 32

Botkyrka 31

Eda 31

Götene 31

Lilla Edet 31

Kommun Andel (%)

Salem 31

Sotenäs 31

Värmdö 31

Övertorneå 31

Arvika 30

Borgholm 30

Hagfors 30

Vimmerby 30

Älmhult 30

Burlöv 29

Gällivare 29

Sigtuna 29

Sunne 29

Säffle 29

Överkalix 29

Kalix 28

Tingsryd 28

Vännäs 28

Gnosjö 27

Ljusdal 27

Malung-Sälen 27

Finspång 26

Hylte 26

Kramfors 26

Lidköping 26

Ljusnarsberg 26

Ludvika 26

Strömstad 26

Torsby 26

Vara 26

Värnamo 26

Krokom 25

Ånge 25

Gislaved 24

Forshaga 23

Lessebo 23

Grums 19

Säter 19

Söderköping 19

Markaryd 13

Medelvärde 40

tabell 34. Fortsättning...
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Kapitel 3. Samhälle och miljö 

tabell 35. Miljöbilar av personbilar och lätta lastbilar enl MFS, % (U00437), avser år 2018

Kommun Andel (%)

Helsingborg 80

Botkyrka 72

Karlstad 72

Varberg 72

Eslöv 71

Trollhättan 71

Östersund 71

Jönköping 69

Ale 68

Eskilstuna 68

Falkenberg 67

Grästorp 67

Lund 67

Partille 65

Borås 64

Kristianstad 64

Västerås 64

Örebro 64

Huddinge 62

Alingsås 61

Trosa 61

Norrköping 60

Österåker 60

Lerum 59

Halmstad 58

Härryda 58

Höganäs 58

Tjörn 58

Kungsbacka 57

Landskrona 57

Lidingö 57

Töreboda 57

Kalmar 56

Linköping 56

Tyresö 56

Motala 55

Åmål 55

Laholm 54

Sala 54

Sollentuna 54

Sölvesborg 54

Uppsala 54

Karlshamn 53

Lomma 53

Norberg 53

Upplands-Bro 53

Kommun Andel (%)

Vallentuna 53

Hörby 52

Katrineholm 52

Kävlinge 51

Nyköping 51

Skövde 51

Sundbyberg 51

Vänersborg 51

Alvesta 50

Gotland 50

Gullspång 50

Gävle 50

Höör 50

Lidköping 50

Ronneby 50

Strängnäs 50

Sundsvall 50

Vårgårda 50

Växjö 50

Mark 49

Olofström 49

Ulricehamn 49

Ystad 49

Järfälla 48

Orust 48

Falköping 47

Gislaved 47

Kungälv 47

Köping 47

Munkedal 47

Säffle 47

Vara 47

Värmdö 47

Arvika 46

Kumla 45

Uddevalla 45

Borlänge 44

Enköping 44

Ljungby 44

Osby 44

Sigtuna 44

Sotenäs 44

Sävsjö 44

Vaxholm 44

Götene 43

Leksand 43

Kommun Andel (%)

Lysekil 43

Essunga 42

Hjo 42

Kristinehamn 42

Ljusnarsberg 42

Mariestad 42

Mjölby 42

Mörbylånga 42

Nora 42

Piteå 42

Sollefteå 42

Båstad 41

Flen 41

Habo 41

Tranemo 41

Bromölla 40

Hässleholm 40

Karlsborg 40

Nässjö 40

Söderköping 40

Östhammar 40

Hagfors 39

Kinda 39

Lilla Edet 39

Vadstena 39

Vingåker 39

Västervik 39

Älmhult 39

Gnesta 38

Högsby 38

Knivsta 38

Simrishamn 38

Trelleborg 38

Haninge 37

Mora 37

Svalöv 37

Emmaboda 36

Hallstahammar 36

Laxå 36

Strömstad 36

Täby 36

Karlskoga 35

Skara 35

Säter 35

Hallsberg 34

Lekeberg 34
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Kommun Andel (%)

Luleå 34

Sunne 34

Torsås 34

Älvkarleby 34

Arboga 33

Borgholm 32

Herrljunga 32

Härnösand 32

Staffanstorp 32

Upplands Väsby 32

Falun 31

Finspång 31

Kungsör 31

Svenljunga 31

Tierp 31

Ängelholm 31

Gnosjö 30

Karlskrona 30

Vaggeryd 30

Bjuv 29

Gagnef 29

Hultsfred 29

Ljusdal 29

Nybro 29

Bengtsfors 28

Kalix 28

Lindesberg 28

Perstorp 28

Smedjebacken 28

Söderhamn 28

Uppvidinge 28

Värnamo 28

Degerfors 27

Forshaga 27

Haparanda 27

Heby 27

Tranås 27

Askersund 26

Burlöv 26

Hudiksvall 26

Håbo 26

Norrtälje 26

Skellefteå 26

Södertälje 26

Tibro 26

Örnsköldsvik 26

Kommun Andel (%)

Strömsund 25

Vetlanda 25

Övertorneå 25

Norsjö 24

Nynäshamn 24

Rättvik 24

Skurup 24

Svedala 24

Aneby 23

Eksjö 23

Hylte 23

Östra Göinge 23

Klippan 22

Skinnskatteberg 22

Tomelilla 22

Kramfors 21

Mullsjö 21

Orsa 21

Umeå 21

Mellerud 20

Tanum 20

Bollebygd 19

Vimmerby 19

Hammarö 18

Lessebo 18

Storfors 17

Ödeshög 17

Berg 16

Ludvika 16

Mölndal 16

Oxelösund 16

Torsby 16

Sjöbo 15

Stenungsund 14

Danderyd 13

Hedemora 13

Munkfors 12

Nykvarn 12

Ånge 12

Fagersta 11

Härjedalen 11

Salem 11

Åre 11

Robertsfors 10

Åstorp 10

Överkalix 10

Kommun Andel (%)

Malung-Sälen 9

Nacka 9

Dals-Ed 8

Krokom 8

Gällivare 7

Vansbro 7

Öckerö 7

Hofors 6

Markaryd 6

Avesta 5

Grums 5

Ockelbo 5

Sorsele 5

Storuman 5

Vilhelmina 5

Vännäs 5

Arvidsjaur 4

Tingsryd 4

Årjäng 3

Älvdalen 3

Eda 2

Lycksele 2

Ragunda 2

Arjeplog 0

Bjurholm 0

Dorotea 0

Malå 0

Nordmaling 0

Pajala 0

Ydre 0

Åsele 0

Medelvärde 35

tabell 35. Fortsättning...
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Kapitel 3. Samhälle och miljö 

tabell 36. Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet under hela året enligt Ekomatcentrum, andel (%) (U07514), avser år 2017

Kommun Andel (%)

Lund 74

Örebro 63

Nyköping 55

Södertälje 55

Eskilstuna 52

Eslöv 52

Motala 52

Borlänge 49

Trosa 49

Emmaboda 48

Nykvarn 48

Västerås 48

Ockelbo 47

Orust 45

Huddinge 44

Tingsryd 44

Helsingborg 43

Åre 43

Gävle 41

Ulricehamn 41

Uppsala 41

Vaggeryd 41

Herrljunga 40

Svedala 40

Vadstena 40

Bollebygd 39

Järfälla 39

Kävlinge 39

Ludvika 39

Skurup 39

Kristianstad 38

Oxelösund 38

Arboga 37

Borås 37

Flen 37

Halmstad 37

Haninge 37

Strängnäs 37

Varberg 37

Öckerö 37

Ale 36

Alvesta 36

Gislaved 36

Kungsbacka 36

Landskrona 36

Norrköping 36

Kommun Andel (%)

Sala 36

Sigtuna 36

Tranemo 36

Botkyrka 35

Lidköping 35

Ljusnarsberg 35

Sundbyberg 35

Tanum 35

Upplands Väsby 35

Upplands-Bro 35

Gnesta 34

Lerum 34

Lidingö 34

Nynäshamn 34

Askersund 33

Finspång 33

Hässleholm 33

Hörby 33

Karlskrona 33

Kristinehamn 33

Kumla 33

Lekeberg 33

Lindesberg 33

Svenljunga 33

Trollhättan 33

Älmhult 33

Arvika 32

Falkenberg 32

Karlstad 32

Linköping 32

Malung-Sälen 32

Nora 32

Osby 32

Växjö 32

Gagnef 31

Hallstahammar 31

Högsby 31

Köping 31

Laxå 31

Lessebo 31

Mora 31

Rättvik 31

Söderköping 31

Trelleborg 31

Vaxholm 31

Härnösand 30

Kommun Andel (%)

Härryda 30

Katrineholm 30

Kramfors 30

Lilla Edet 30

Salem 30

Strömstad 30

Sundsvall 30

Tyresö 30

Västervik 30

Örnsköldsvik 30

Östersund 30

Bromölla 29

Danderyd 29

Hallsberg 29

Hedemora 29

Kalmar 29

Kinda 29

Kungsör 29

Smedjebacken 29

Sunne 29

Svalöv 29

Sölvesborg 29

Ydre 29

Östra Göinge 29

Grästorp 28

Håbo 28

Mölndal 28

Mörbylånga 28

Nybro 28

Olofström 28

Ronneby 28

Bjurholm 27

Mark 27

Perstorp 27

Grums 26

Ljungby 26

Lomma 26

Orsa 26

Tibro 26

Umeå 26

Vänersborg 26

Östhammar 26

Habo 25

Hammarö 25

Hudiksvall 25

Sollefteå 25
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Kommun Andel (%)

Vårgårda 25

Falköping 24

Heby 24

Mellerud 24

Nacka 24

Burlöv 23

Hultsfred 23

Jönköping 23

Vallentuna 23

Vännäs 23

Värmdö 23

Dals-Ed 22

Essunga 22

Forshaga 22

Knivsta 22

Markaryd 22

Norrtälje 22

Robertsfors 22

Staffanstorp 22

Tierp 22

Täby 22

Uppvidinge 22

Vara 22

Åmål 22

Falun 21

Hylte 21

Karlsborg 21

Kungälv 21

Lysekil 21

Mjölby 21

Sollentuna 21

Söderhamn 21

Uddevalla 21

Österåker 21

Sävsjö 20

Höganäs 19

Leksand 19

Munkfors 19

Skara 19

Skövde 19

Vansbro 19

Åstorp 19

Hjo 18

Munkedal 18

Storfors 18

Vimmerby 18

Kommun Andel (%)

Ånge 18

Bengtsfors 17

Kalix 17

Pajala 17

Älvdalen 17

Aneby 16

Torsby 16

Ödeshög 16

Götene 15

Hagfors 15

Ljusdal 15

Lycksele 15

Töreboda 15

Ängelholm 15

Skellefteå 14

Sotenäs 14

Arjeplog 13

Eda 13

Mariestad 13

Tranås 13

Värnamo 13

Gullspång 12

Vetlanda 12

Arvidsjaur 11

Piteå 9

Tomelilla 9

Sjöbo 8

Medelvärde 29

tabell 36. Fortsättning...
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tabell 37. Bilaga 1 Definitioner av nyckeltalen

U11401 Plats på förskola på önskat placeringsdatum, andel barn (%): Andel (%) barn som erbjudits plats före 
eller på önskat placeringsdatum. Om önskat placeringsdatum infaller på lördag, söndag, helgdag eller 
klämdag räknas första kommande vardag som förskolan är öppen som önskat placeringsdatum. Mät-
period årets 6 första månader. Data hämtas från kommunens centrala kö till förskola. Förskolebarn som 
inte får plats via den centrala kön ska inte räknas med.

Källa: Egen undersökning i kommunen

N11102 Inskrivna barn per årsarbetare i förskolan, antal: Antal barn, i åldern 1–5 år, i förskola totalt, dividerat 
med totalt antal årsarbetare i förskolan. Avser alla förskolor i kommunen oavsett regi. 

Källa: Skolverket

N11008 Kostnad förskola, kr/inskrivet barn: Bruttokostnad minus interna intäkter och försäljning till andra 
kommuner och landsting för förskola, dividerat med genomsnittligt antal inskrivna barn i förskola vid 
mätning 15/10 föregående och innevarande år. Avser samtlig regi.

Källa: SCB och Skolverket

N15452 Elever i åk 3 som deltagit i alla delprov som klarat alla delprov för ämnesprovet i svenska inkl. svenska 
som andraspråk, kommunala skolor, andel (%): Andel av elever i åk 3 som deltagit i alla delprov som 
klarat alla delprov för ämnesprovet i svenska och svenska som andraspråk, kommunala skolor, (%).

Källa: Skolverket

N15485 Elever i åk 6 med lägst betyget E i matematik, kommunala skolor, andel (%) Samtliga uppgifter avser 
elever i skolor med betyg enligt det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet. Elever i åk 6 med lägst 
betyget E i matematik, kommunala skolor, andel (%). Avser elever i kommunala skolor belägna i kommunen 
oavsett var de är folkbokförda. Om det totala antalet elever är 40 eller fler och antalet EJ med lägst 
betyget E är 1–4 elever, så visas andelen som 95 procent.

Källa: Skolverket

N15436 Elever i åk. 9 som är behöriga till yrkesprogram, kommunala skolor, andel (%): Antal elever i årskurs 9 
som är behöriga till ett yrkesprogram dividerat med antal elever som fått eller skulle ha fått betyg i minst 
ett ämne enligt det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet i årskurs 9. För att ha gymnasiebehörig-
het till ett yrkesprogram krävs godkända betyg i svenska eller svenska som andraspråk, engelska och 
matematik och i minst fem andra ämnen från grundskolan. Fram t.o.m. 2011 krävdes godkända betyg 
i svenska eller svenska som andraspråk, engelska och matematik för att uppnå lägsta behörighet till 
gymnasiet. Uppgiften avser elever i kommunala skolor i kommunen oavsett folkbokföringsort. Uppgiften 
avser läsår. Om det totala antalet elever är 40 eller fler och antalet EJ behöriga är 1–4 elever, så visas 
andelen behöriga som 95 procent. 2016 exkluderades elever med okänd bakgrund. 

Källa: Skolverket

N15535 Elever i åk 9: Jag är nöjd med min skola som helhet, positiva svar, andel (%): Antal elever som angivit 
något av alternativen "stämmer helt och hållet" eller "stämmer ganska bra" som svar på påståendet 
"Jag är nöjd med min skola som helhet", dividerat med det totala antalet elever som svarat på enkäten. 
Uppgifterna kommer från Skolinspektionens "Skolenkäten" som en gång under två läsår (T-1 och T) 
tillfrågat skolans elever i årskurs 9. För data på kommunnivå avser uppgifterna enbart elever i kommunala 
skolor i den aktuella kommunen, medan uppgifterna på enhetsnivå och för riket även inkluderar skolor 
med annan huvudman. 

Källa: Skolinspektionen

N15533 Elever i åk 9: Jag känner mig trygg i skolan, positiva svar, andel (%): Antal elever som angivit något av 
alternativen "stämmer helt och hållet" eller "stämmer ganska bra" som svar på påståendet "Jag känner 
mig trygg i skolan", dividerat med det totala antalet elever som svarat på enkäten. Uppgifterna kommer 
från Skolinspektionens "Skolenkäten" som en gång under två läsår (T-1 och T) tillfrågat skolans elever 
i årskurs 9. För data på kommunnivå avser uppgifterna enbart elever i kommunala skolor i den aktuella 
kommunen, medan uppgifterna på enhetsnivå och för riket även inkluderar skolor med annan huvudman.

Källa: Skolinspektionen

N15027 Kostnad grundskola F-9 hemkommun, kr/elev: Bruttokostnad – interna intäkter + kostnad för skolskjuts 
– försäljning av verksamhet till andra kommuner för förskoleklass och grundskola dividerat med antal 
elever folkbokförda i kommunen (hemkommun). Uppgiften avser kalenderår.

Källa: SCB

N17467 Gymnasieelever med examen inom 4 år, kommunala gymnasieskolor, andel (%): Antal elever som började 
på gymnasium i kommunal regi i kommunen för 4 år sedan med examen inom 4 år, inkl. IM dividerat 
med antal elever som började på gymnasium i kommunal regi i kommunen för 4 år sedan, inkl. IM.

Källa: SCB
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N17005 Kostnad gymnasieskola hemkommun, kr/elev: Bruttokostnad – interna intäkter + kostnad för skolskjuts 
– försäljning av verksamhet till andra kommuner för gymnasieskola dividerat med antal elever folkbok-
förda i kommunen inskrivna i gymnasieskola, under kalenderåret. Avser samtlig regi.

Källa: SCB och Skolverket

U30453 Brukarbedömning individ- och familjeomsorg totalt – förbättrad situation, andel (%): Antal personer 
med insatser från individ- och familjeomsorgen totalt som har svarat Förbättrats mycket eller Förbättrats 
lite på frågan "Hur har din situation förändrats sedan du fick kontakt med socialtjänsten i kommunen?" 
dividerat med samtliga personer med insatser från individ- och familjeomsorgen totalt som har besvarat 
frågan. Vet inte/ingen åsikt är exkluderade ur nämnaren. Notera att jämförbarheten haltar mellan kom-
munerna då alla kommuner inte undersökt på samtliga områden inom IFO. Källa: SKL:s undersökning 
om brukares uppfattning av kvalitet inom individ- och familjeomsorg.

Källa: Egen undersökning i kommunen

U31462 Ej återaktualiserade personer med försörjningsstöd ett år efter avslutat försörjningsstöd, andel (%): 
Andel (%) personer som inte återkommit till försörjningsstöd inom ett år efter avslutat försörjningsstöd. 
Återaktualisering avser endast formell ansökan. Avser försörjningsstöd som avslutades första halvåret år T-1.

Källa: Egen undersökning i kommunen

U31462 Väntetid i antal dagar från ansökan till beslut inom försörjningsstöd, medelvärde: Genomsnittligt antal 
dagar från ansökan vid nybesök, med socialtjänsten till dess att beslut om försörjningsstöd har fattats. 
Allmänna förfrågningar exkluderas. Mätperiod är första halvåret.

Källa: Egen undersökning i kommunen

N30101 Kostnad individ- och familjeomsorg, kr/inv: Bruttokostnad minus interna intäkter och försäljning till 
andra kommuner och landsting för individ- och familjeomsorgen, inkl. familjerätt och familjerådgivning 
dividerad med antalet invånare i kommunen den 31/12. Avser vård för vuxna med missbruksproblem, 
barn- och ungdomsvård, övrig vuxenvård, ekonomiskt bistånd samt familjerätt och familjerådgivning.

Källa: SCB

U28418 Väntetid i antal dagar från beslut till insats avseende boende enl. LSS § 9.9, medelvärde: Genomsnittligt 
antal dagar som gått mellan beslut och påbörjad insats (inflyttning) i boende enligt LSS. Avser alla 
påbörjade LSS-insatser avseende boende under årets 6 första månader (minimum 4 beslut), exklusive 
omprövningar.

Källa: Egen undersökning i kommunen

U28423 Kvalitetsaspekter LSS grupp- och serviceboende, andel (%): av maxpoäng Baseras på resultatet av ett 
antal delnyckeltal, kvalitetsaspekter, inom LSS grupp- och serviceboende. De ingående delnyckeltalen 
finns som undernoder till detta nyckeltal. För varje delnyckeltal kan man ha ett värde mellan 0–100 procent 
och detta poängsätts enligt följande – 0 % ger 0 poäng, 1–25 % ger 1p, 26–50 % ger 2p, 51–75 % ger 
3p, 76–99 % ger 4p, 100 % ger 5p. Poängen summeras och delas med maximalt möjlig poäng och 
multipliceras sedan med 100 för redovisning i procent. Observera att delnyckeltalen ibland ändras och 
byts ut mellan åren.

Källa: Egen undersökning i kommunen

U28532 Brukarbedömning daglig verksamhet LSS – inflytande, andel (%): Antal personer i daglig verksamhet 
LSS som har svarat Ja på frågan Får du bestämma om saker som är viktiga? dividerat med samtliga 
personer i daglig verksamhet LSS som har besvarat frågan. Svarsalternativen var Ja, Ibland, Nej. Under-
sökningen är ej en totalundersökning varför resultatet för en kommun kan vara baserat på ett mindre 
antal brukares svar, dock minst fem. För en del kommuner ingår brukare i både kommunens egen regi 
och annan regi (privat/ideell), för en del endast brukare i egen regi och för andra endast brukare i annan 
regi. Undersökningen har genomförts med ett webbaserat verktyg för enkäter, anpassat till personer 
med funktionsnedsättning.

Källa: Egen undersökning i kommunen

N25018 Kostnad funktionsnedsättning totalt (SoL, LSS, SFB), minus ersättning från FK enl SFB, kr/inv: 
Brutto kostnad minus interna intäkter och försäljning till andra kommuner och landsting för insatser
för funktionsnedsatta (utom färdtjänst), exkl. ersättning från Försäkringskassan, dividerat med antal 
invånare totalt 31/12. Avser samtlig regi.

Källa: SCB

U23401 Väntetid i antal dagar från ansökningsdatum till erbjudet inflyttningsdatum till särskilt boende, 
medel värde: Medelvärde, antal dagar från ansökningsdatum till erbjudet inflyttningsdatum avseende 
särskilt boende inom äldreomsorg. Med ansökningsdatum avses det datum då ansökan om plats på 
särskilt boende kommer in till kommunen, oavsett om ansökan görs skriftligt eller muntligt. Med erbjudet 
inflyttningsdatum avses det datum då den enskilde enligt kommunens erbjudande har möjlighet att 
flytta in på ett särskilt boende, oavsett om den enskilde sedan väljer att flytta in eller inte. Avser samt-
liga utredningar avseende plats på särskilt boende som avslutades i kommunen under första halvåret, 
och som avsåg personer som vid tidpunkten för ansökan var 65 år eller äldre.

Källa: Egen undersökning i kommunen
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U21401 Personalkontinuitet, antal personal som en hemtjänsttagare möter under 14 dagar, medelvärde: 
Medelvärde, antal olika personal som en hemtjänsttagare möter under en 14-dagarsperiod. Gäller de 
personer, 65 år eller äldre, som har två eller fler besök av hemtjänsten varje dag (måndag–söndag). 
Trygghetslarm och matleveranser räknas ej. Mätningen avser tiden 07.00–22.00. Hemsjukvårdspersonal 
redovisas inte. Brukare som inte bott i det egna hemmet under hela eller delar av mätperioden exkluderas 
ur mätningen.

Källa: Egen undersökning i kommunen

U23432 Kvalitetsaspekter särskilt boende äldreomsorg, andel (%) av maxpoäng: Baseras på resultatet av ett 
antal delnyckeltal, kvalitetsaspekter, inom särskilt boende (äldreomsorg). De ingående delnyckeltalen finns 
som undernoder till detta nyckeltal. För varje delnyckeltal kan man ha ett värde mellan 0–100 procent och 
detta poängsätts enligt följande – 0 % ger 0 poäng, 1–25 % ger 1p, 26–50 % ger 2p, 51–75 % ger 3p, 
76–99 % ger 4p, 100 % ger 5p. Poängen summeras och delas med maximalt möjlig poäng och multi-
pliceras sedan med 100 för redovisning i procent. Observera att delnyckeltalen ibland ändras och byts 
ut mellan åren. Måttet ingår i Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK).

Källa: Egen undersökning i kommunen

U23471 Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg – helhetssyn, andel (%): Antal personer i åldrarna 65 år 
och äldre i särskilt boende som är mycket eller ganska nöjda med sitt särskilda boende dividerat med 
samtliga personer i åldrarna 65 år och äldre i särskilt boende som besvarat undersökningen av äldres 
uppfattning. Svarsalternativet Ingen åsikt är exkluderat ur nämnaren.

Källa: Socialstyrelsen

U21468 Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg – helhetssyn, andel (%): Antal personer i åldrarna 65 år och 
äldre som uppgett att de är mycket eller ganska nöjda med hemtjänsten dividerat med samtliga personer 
i åldrarna 65 år och äldre i ordinärt boende med hemtjänst som besvarat undersökningen av äldres 
uppfattning. "Vet ej/Ingen åsikt" är exkluderade ur nämnaren.

Källa: Socialstyrelsen

N20048 Kostnad äldreomsorg, kr/inv 80+: Bruttokostnad minus interna intäkter och försäljning till andra 
kommuner och landsting avseende vård och omsorg enligt SoL/HSL, dividerad med antalet invånare 
80+ i kommunen den 31/12.

Källa: SCB

U00442 Andel som får svar på e-post inom en dag (%): Andel (%) av medborgarna som inom en arbetsdag får 
svar på en enkel fråga via e-post. Frågorna skickas till kommunens centrala e-postadress. Tiden mäts 
sedan i från det att e-postfrågan har inkommit till dessa att ett svar skickats.

Källa: Undersökning av externt företag

U00413 Andel som tar kontakt med kommunen via telefon som får ett direkt svar på en enkel fråga inom 60 
sekunder (%): Andel (%) av de som ringer kommunen för att få svar på en enkel fråga som får kontakt med 
en handläggare inom 60 sekunder. Under en fastställd period ställs ett antal relevanta frågor av enklare 
karaktär genom telefonsamtal till kommunen vid ett antal tillfällen. Uppringning sker via kommunens växel.

Källa: Undersökning av externt företag

U00486 Gott bemötande vid kontakt med kommunen, andel av maxpoäng (%): Avser bemötande när fråge-
ställare kontaktat och kommit fram till kommunen kring en enkel fråga. Baseras på en subjektiv bedömning 
av frågeställaren utifrån fyra nivåer; mycket god, god, medelgod och dålig. Varje svar på mycket god ger 
3 poäng, god ger 2p, medelgod 1p och dålig 0p. Poängen summeras och divideras med maximalt möjlig 
poäng. Det som redovisas här är andel av maxpoäng i procent.

Källa: Undersökning av externt företag

N05401 Valdeltagande i senaste kommunvalet, (%): Antal avgivna röster i senaste kommunalvalet (giltiga och 
ogiltiga) dividerat med antal röstberättigade, multiplicerat med 100.

Källa: Valmyndigheten och SCB

N09808 Öppethållande huvudbiblioteket, timmar/vecka: Öppethållande i antal timmar/vecka vid kommunens 
huvudbibliotek. Avser en genomsnittsvecka vintertid. Inklusive meröppet och timmar med reducerad 
service. Avser endast folkbibliotek.

Källa: Kungliga biblioteket
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U40455 Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet, deltagare som börjat arbeta eller 
studerat, andel (%): Andel (%) av totalt antal deltagare som avslutats inom den kommunala arbets-
marknadsverksamhetens insatser som börjat arbeta eller studerat. Börjat arbeta avser osubventionerade 
och subventionerade anställningar på den reguljära arbetsmarknaden. För att räknas som en anställning 
ska denna ha pågått minst en sammanhängande månad. Som arbete räknas inte kommunala arbets-
marknadsanställningar eftersom dessa anställningar kommit till för att mildra verkningar av arbetslöshet 
och varit förbehållna en viss grupp arbetssökande. Börjat studera, avser utbildning inom ramen för Komvux, 
folkhögskola, högskola eller annan utbildning. För att ha studier som avslutsorsak, måste studierna vara 
studiemedelsberättigad.

Källa: Egen undersökning i kommunen, KAS-insamlingen (ej inom ramen för KKiK-insamlingen)

N00973 Lämnat etableringsuppdraget och börjat arbeta eller studera (status efter 90 dagar), andel (%): 
Andel i procent som lämnat etableringsuppdraget och börjat arbeta eller studera. Etableringsuppdraget 
omfattar nyanlända flyktingar i arbetsför ålder (20–64 år) samt nyanlända i åldern 18–19 år utan 
föräldrar i Sverige. Uppdraget omfattar aktiviteter under högst 24 månader där Svenska för invandrare 
(SFI), samhällsorientering och arbetsförberedande aktiviteter utgör olika delar. Arbetsförmedlingen är 
ansvariga för etableringsuppdraget. Status efter 90 dagar bland de som lämnat etableringsuppdraget.  
I arbete omfattas arbete utan stöd, nystartsjobb och arbete med stöd. I studier räknas de som studerar 
på den utbildning som berättigar studiemedel. En viss underteckning kan förekomma på studier p.g.a. av 
eftersläpning i registrering hos Arbetsförmedlingen. Kommuntillhörighet ges utifrån folkbokföringsstatus, 
i december månad.

Källa: SCB

U07451 Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) – Totalt, NKI: Nöjd Kund Index, Företagsklimat – Totalt: Kommunrank-
ning, enkätundersökningen Insikt, företagarnas helhetsbedömning av servicen i myndighetsutövningen 
(skala 0–100). Tillkommande kommuner (som gör undersökningen i efterhand) eller kompletteringar av 
resultat kan förekomma, vilket kan skapa avvikelser från tidigare offentliggjorda resultat.

Källa: SKL, Insikten

U07414 Hushållsavfall som samlats in för materialåtervinning, inkl. biologisk behandling, andel (%): Antal 
kilogram hushållsavfall som samlats in för materialåtervinning inklusive biologisk behandling dividerat 
med totalt antal kilogram insamlat hushållsavfall. Multipliceras med 100 för redovisning i procent. 
I procenttalet ingår också den s.k. rejekten, dvs. den mängd som samlats in för materialåtervinning men 
som ej kunnat materialåtervinnas. I hushållsavfall ingår mat- och restavfall (inklusive så kallat jämförligt 
avfall från bland annat affärer, kontor, industrier och restauranger), grovavfall inklusive trädgårdsavfall, 
farligt avfall samt den del av hushållsavfallet som omfattas av producentansvar (förpackningar, tidningar, 
elavfall, batterier etc.) även om det inte faller under kommunalt renhållningsansvar.

Källa: Svenskt avfall

U00437 Miljöbilar av personbilar och lätta lastbilar enl MFS, %: Andel personbilar och lätta lastbilar som upp-
fyller miljöbilskrav enligt förordning. För fordon registrerade före 1 jan 2013 används tidigare miljöbils-
definition (SFS 2004:1364). För fordon registrerade från 1 januari 2013 används ny miljöbilsdefinition 
(Vägtrafikskattelagen SFS 2006:227). Avser bilar som enligt vägtrafikregistret är registrerade på kommu-
nen och dess majoritetsägda bolag. Miljöfordon Sverige har gett möjlighet till kommuner och landsting 
att komplettera med fordon i operationell leasing samt justera för andra avvikelser. Se fotnot för att se 
om uppgiften är preliminär eller slutgiltig.

Källa: Miljöfordon Sverige (MFS)

U07514 Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet under hela året enligt Ekomatcentrum, andel (%): 
Kostnad i kronor för inköpta ekologiska livsmedel dividerat med kostnad i kronor för total mängd inköpta 
livsmedel i kommunen, multiplicerat med 100 för redovisning i procent. Med ekologiska livsmedel avses 
någon av märkningarna KRAV, Demeter, EU-ekologiskt och MSC. Fr.o.m. 2015 års siffror dras 1 procent-
enhet av för de kommuner som inte exkluderar oekologisk lagad eller panerad MSC-fisk. Siffran avser 
hela året. Avser endast kommunens egna inköp, dvs entreprenad ingår inte.

Källa: Ekomatcentrum
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Kommunens Kvalitet i Korthet – Reslutat 2018
Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) är ett nationellt projekt som pågått sedan 2006 och i 
dagsläget deltar cirka 260 kommuner. Det är ett unikt nätverk även utifrån ett internationellt 
perspektiv. Deltagande kommuner utmanar sig själva genom att årligen ta fram och jämföra 
resultat för att utveckla styrningen och kvaliteten på tjänsterna.

Det grundläggande syftet har sedan starten varit att ta fram ett kunskapsmaterial som stärker 
er förtroendevalda i dialogen med medborgarna och som går att jämföra med andra kommuner. 
De tidigare fem mätområden togs fram i samverkan med en politisk arbetsgrupp i projektets 
inledande fas. Det finns således ett politiskt ägarskap och det är kommunfullmäktiges per
spektiv som avspeglas i områdena och underliggande nyckeltal. Nyckeltal som i huvudsak 
ska belysa såväl kvalitetsaspekter på välfärdsuppdraget, kostnader och som berör samhälls
utveckling. Ett ledord har varit att begränsa antalet nyckeltal under varje mätområden och 
antalet har aldrig överstigit 40 under årens lopp.

Under 2017 och 2018 har Kommunens Kvalitet i Korthet arbetats om. Skälet till detta är att 
allt fler röster om förnyelse hördes från deltagande kommuner. Utifrån dialogprocesser och 
insamlade förslag och synpunkter är det två delar som setts över, nyckeltalen och mätområdena. 
Denna skrift redovisar resultaten för ”nya” Kommunens Kvalitets i Korthet.

https://skl.se/
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Kolada
Vald kommun / region: Säter

Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) - Områden och nyckeltal från och med 2018

Barn och unga (Alla år)

2016 2017 2018

Plats på förskola på önskat placeringsdatum, andel barn (%) Totalt 100 92  

Plats på förskola på önskat placeringsdatum, andel barn (%) Män 100 91  

Plats på förskola på önskat placeringsdatum, andel barn (%) Kvinnor 100 93  

Inskrivna barn per årsarbetare i förskolan, antal Totalt 5.3 5.2  

Kostnad förskola, kr/inskrivet barn Totalt 136 148 148 388  

Elever i åk 3 som deltagit i alla delprov som klarat alla delprov för ämnesprovet i svenska och svenska som andraspråk,
kommunala skolor, andel (%) Totalt

73 76 70

Elever i åk 3 som deltagit i alla delprov som klarat alla delprov för ämnesprovet i svenska och svenska som andraspråk,
kommunala skolor, andel (%) Män

64 63 60

Elever i åk 3 som deltagit i alla delprov som klarat alla delprov för ämnesprovet i svenska och svenska som andraspråk,
kommunala skolor, andel (%) Kvinnor

82 89 80

Elever i åk 6 med lägst betyget E i matematik, kommunala skolor, andel (%) Totalt 92.4 90.0 91.6

Elever i åk 6 med lägst betyget E i matematik, kommunala skolor, andel (%) Män 95.0 90.6 ..

Elever i åk 6 med lägst betyget E i matematik, kommunala skolor, andel (%) Kvinnor 95.0 89.4 95.0

Elever i åk. 9 som är behöriga till yrkesprogram, kommunala skolor, andel (%) Totalt 84.5 83.1 82.6

Elever i åk. 9 som är behöriga till yrkesprogram, kommunala skolor, andel (%) Män 82.8 79.6 84.1

Elever i åk. 9 som är behöriga till yrkesprogram, kommunala skolor, andel (%) Kvinnor 87.2 .. 81.0

Elever i åk 9: Jag är nöjd med min skola som helhet, positiva svar, andel (%) Totalt 53.5   ..

Elever i åk 9: Jag är nöjd med min skola som helhet, positiva svar, andel (%) Män     ..

Elever i åk 9: Jag är nöjd med min skola som helhet, positiva svar, andel (%) Kvinnor     ..

Elever i åk 9: Jag känner mig trygg i skolan, positiva svar, andel (%) Totalt 84.5   73.7

Elever i åk 9: Jag känner mig trygg i skolan, positiva svar, andel (%) Män     83.3

Elever i åk 9: Jag känner mig trygg i skolan, positiva svar, andel (%) Kvinnor     66.7

Kostnad grundskola F-9 hemkommun, kr/elev Totalt 108 052 107 024  

Gymnasieelever med examen inom 4 år, kommunala skolor, andel (%) Totalt 52.5 36.4 27.5

Gymnasieelever med examen inom 4 år, kommunala skolor, andel (%) Män .. .. ..

Gymnasieelever med examen inom 4 år, kommunala skolor, andel (%) Kvinnor .. .. ..

Kostnad gymnasieskola hemkommun, kr/elev Totalt 138 441 151 802  

Stöd och omsorg (Alla år)

2016 2017 2018

Brukarbedömning individ- och familjeomsorg totalt - förbättrad situation, andel (%) - - -

Ej återaktualiserade personer med försörjningsstöd ett år efter avslutat försörjningsstöd, andel (%) 81 87 69

Väntetid i antal dagar från ansökan till beslut om försörjningsstöd, medelvärde 23 18 19

Kostnad individ- och familjeomsorg, kr/inv 3 017 3 805  

Väntetid i antal dagar från beslut till insats avseende boende enl. LSS § 9.9, medelvärde      

Kvalitetsaspekter LSS grupp- och serviceboende , andel (%) av maxpoäng 86 92 90

Boendeplatser enl. LSS § 9.9 där alla på boendet har möjlighet att äta huvudmålet tillsammans minst en gång per
vecka, andel (%)

100 100 100

https://www.kolada.se/index.php
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2016 2017 2018

Boendeplatser enl. LSS § 9.9 där den boende ges möjlighet att vara ute på aktiviteter som kräver personalstöd efter kl
21, en gång/månad, andel (%)

100 100 100

Boendeplatser enl. LSS § 9.9 där den boende har möjlighet att planera matsedel, handla livsmedel mm, andel (%) 79 79 77

Boendeplatser enl. LSS § 9.9 där den boende har möjlighet till internetuppkoppling i det egna rummet/lägenheten,
andel (%)

79 79 100

Boendeplatser enl. LSS § 9.9 där den boende har möjlighet till så många individuellt anpassade aktiviteter i veckan som
hen önskar, andel (%)

  100 100

Boendeplatser enl. LSS § 9.9 där den boende har tillgång till egen brevlåda som posten levererar till, andel (%) 79 79 100

Boendeplatser enl. LSS § 9.9 där den boende kan bestämma över vilken mat (huvudmålet) som serveras, andel (%) 79 79 80

Boendeplatser enl. LSS § 9.9 där den boende kan ta emot gäster alla kvällar efter kl. 21.00, andel (%) 100 100 97

Boendeplatser enl. LSS § 9.9 där hot eller våld mot brukare inte förekommit på boendet under de sex senaste
månaderna, andel (%)

100 100 97

Enheter enl. LSS § 9.9 där det är möjligt att bli sambo, andel (%) 100 100 80

Brukarbedömning daglig verksamhet LSS - Brukaren får bestämma om saker som är viktiga, andel (%) - - 84

Kostnad funktionsnedsättning totalt (SoL, LSS, SFB), minus ersättning från FK enl SFB, kr/inv 5 898 6 587  

Väntetid i antal dagar från ansökningsdatum till erbjudet inflyttningsdatum till särskilt boende, medelvärde 42 143 49

Personalkontinuitet, antal personal som en hemtjänsttagare möter under 14 dagar, medelvärde 15 17 17

Kvalitetsaspekter särskilt boende äldreomsorg, andel (%) av maxpoäng 67 66 71

Avlidna som hade någon närvarande vid dödsögonblicket, andel (%) 88 91 89

Boendeplatser i särskilt boende där den äldre erbjuds daglig utevistelse, andel (%) 100 100 100

Boendeplatser i särskilt boende där den äldre erbjuds tid utifrån sina egna önskemål dagligen, andel (%) 100 100 100

Boendeplatser i särskilt boende där den äldre har möjlighet att välja alternativ rätt vid huvudmål, andel (%) 93 93 77

Boendeplatser i särskilt boende där den äldre har möjlighet till internetuppkoppling i det egna rummet/lägenheten,
andel (%)

7 7 7

Boendeplatser i särskilt boende där den äldre kan påverka tv-kanaler utöver basutbudet i den egna lgh, andel (%) 100 100 100

Boendeplatser i särskilt boende där den äldre kan påverka tv-kanaler utöver basutbudet i gemensamhetslokal, andel (%) 0 0 0

Boendeplatser i särskilt boende där den äldre serveras kvälls/nattmål, andel (%) 100 100 100

Boendeplatser i särskilt boende där den äldre själv kan välja tid för nattvila, andel (%) 100 100 100

Boendeplatser i särskilt boende där den äldre själv kan välja tid för uppstigning på morgonen, andel (%) 100 100 100

Boendeplatser i särskilt boende som erbjuder minst en organiserad och gemensam aktivitet per dag under helgen, andel
(%)

0 0 93

Boendeplatser i särskilt boende som erbjuder minst två organiserade och gemensamma aktiviteter under vardagar,
andel (%)

0 0 0

Brukare i särskilt boende för äldre som har möjlighet att tala sitt modersmål (inkl. svenska) med sin kontaktman, andel
(%) (-2017)

100 100  

Enheter i särskilt boende där det är möjligt att bli sambo, andel (%) 75 50 75

Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - helhetssyn, andel (%) 89 85 79

Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - möjligheten att komma utomhus, andel (%) 72 64 66

Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - sociala aktiviteter, andel (%) 67 65 68

Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - tillgång till sjuksköterska, andel (%) 84 74 80

Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - bemötande, andel (%) 94 89 98

Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - bemötande (mycket nöjda), andel (%) 67 57 72

Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - besväras ofta av ensamhet, andel (%) 18 18 13

Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - få kontakt med personalen på boendet, andel (%) 89 82 83

Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - förtroende för personalen, andel (%) 87 85 89

Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - hälsotillstånd, andel (%) 24 22 21

Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - hänsyn till åsikter och önskemål, andel (%) 86 73 89

Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - information om förändringar, andel (%) 52 48 63

Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - inte kränkts av någon personal under året, andel (%)      

Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - maten, andel (%) 83 77 83

Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - måltidsmiljö, andel (%) 73 77 87

Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - möjlighet att framföra synpunkter eller klagomål, andel (%) 56 45 44

Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - möjlighet påverka tider, andel (%) 65 71 64
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2016 2017 2018

Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - plats på äldreboende, andel (%) 92 94 93

Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - rörlighet inomhus, andel (%) 15 18 23

Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - själv svarat på frågorna, andel (%) 27 48 38

Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - svåra besvär av ängslan, oro eller ångest, andel (%) 15 13 10

Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - tillräckligt med tid, andel (%) 72 76 80

Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - trivs med rum/lägenhet, andel (%) 81 85 87

Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - trivsamma gemensamma utrymmen, andel (%) 72 72 72

Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - trivsamt utomhus, andel (%) 69 59 71

Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - trygghet, andel (%) 92 89 90

Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - trygghet (mycket trygga), andel (%) 67 62 60

Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - helhetssyn, andel (%) 95 96 88

Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - information om förändringar, andel (%) 73 67 72

Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - behov anpassas, andel (%) 79 80 72

Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - bemötande, andel (%) 99 98 96

Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - bemötande (mycket nöjda), andel (%) 77 79 72

Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - besväras ofta av ensamhet, andel (%) 8 12 11

Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - bor med annan vuxen, andel (%) 25 26 25

Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - få kontakt med hemtjänstpersonalen, andel (%) 88 87 86

Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - förtroende för personalen, andel (%) 96 94 90

Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - hälsotillstånd, andel (%) 35 34 26

Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - hänsyn till åsikter och önskemål, andel (%) 89 91 87

Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - möjlighet påverka tider, andel (%) 62 56 58

Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - möjlighet att framföra synpunkter eller klagomål, andel (%) 67 59 64

Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - personalen kommer på avtalad tid, andel (%) 91 90 83

Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - personalen utför sina arbetsuppgifter, andel (%) 93 88 86

Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - rörlighet inomhus, andel (%) 35 34 26

Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - sjuksköterska vid behov, andel (%) (-2015)      

Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - själv svarat på frågorna, andel (%) 51 49 64

Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - svåra besvär av ängslan, oro eller ångest, andel (%) 2 5 5

Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - tillräckligt med tid, andel (%) 87 87 81

Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - trygghet, andel (%) 90 95 89

Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - trygghet (mycket trygga), andel (%) 55 56 54

Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - välja utförare, andel (%) 38 34 28

Kostnad äldreomsorg, kr/inv 80+ 246 773 244 730  

Kostnad särskilt boende äldreomsorg, kr/inv 80+ 151 792 143 497  

Kostnad ordinärt boende äldreomsorg, kr/inv 80+ 93 135 99 500  

Kostnad hemtjänst äldreomsorg, kr/inv 80+ 73 552 79 672  

Kostnad korttidsvård äldreomsorg, kr/inv 80+ 16 114 15 631  

Kostnad dagverksamhet äldreomsorg, kr/inv 80+ 2 110 2 472  

Kostnad ordinärt boende äldreomsorg övrigt, kr/inv 80+ 1 359 1 726  

Kostnad öppen verksamhet äldreomsorg, kr/inv 80+ 1 844 1 735  

Samhälle och miljö (Alla år)

2016 2017 2018

Andel som får svar på e-post inom en dag, (%)   72 79

Andel som tar kontakt med kommunen via telefon som får ett direkt svar på en enkel fråga, (%) 45 54 56

Gott bemötande vid kontakt med kommun, andel av maxpoäng (%) 75 79 79

Valdeltagande i senaste kommunalvalet, (%) 85.4 85.4 87.2
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Guide till tabeller och diagram

2016 2017 2018

Öppethållande huvudbiblioteket, timmar/vecka 52 -  

Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet, deltagare som börjat arbeta eller studera, andel (%) - -  

Lämnat etableringsuppdraget och börjat arbeta eller studera (status efter 90 dagar), andel (%) 10 13  

Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Totalt, NKI - -  

Hushållsavfall som samlats in för materialåtervinning, inkl. biologisk behandling, andel (%) - 19  

Miljöbilar av personbilar och lätta lastbilar enl MFS, andel (%) 35.8 36.7 35.1

Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet under hela året enligt Ekomatcentrum, andel (%) - -  

I vissa tabeller och diagram används färgerna rött, gult och grönt för att visa hur ett resultat ligger till jämfört med andra. För varje nyckeltal rangordnas alla
kommuner/landsting efter sina resultat, och de bästa resultaten får grön färg, de sämsta får röd färg och de i mitten får gul färg. Saknas data på något nyckeltal visas det
med grå färg.

När rött, gult och grönt används i stapeldiagram visar det andel av de ingående nyckeltalen med respektive färg. Klicka på "Visa i tabell" för att se vilka nyckeltal som har
vilken färg.

Tänk på att färgsättningen visar om man har bra eller dåliga resultat jämfört med andra. Den talar inte om ifall resultaten är bra eller dåliga. Man kan ha dåliga resultat
jämfört med andra, vilket ger röd färg, trots att resultatet egentligen är bra (och vice versa).
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Ks §  Dnr KS2019/0170 
 
Minoritetspolitiska mål för Säters kommun 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäk-
tige besluta anta följande mål och riktlinjer för kommunens minoritetspolitiska åtgär-
der:  

1. Säterbor som tillhör en nationell minoritet och/eller talar ett minoritetsspråk 
känner till och kan åberopa sina rättigheter.  

2. Säters kommun bidrar till att bevara kommunens språkliga och kulturella 
mångfald.  

3. Kommunanställda som tillhör en nationell minoritet och/eller talar ett mino-
ritetsspråk kommer till tals i verksamhetsutveckling som kan beröra nation-
ella minoriteter eller minoritetsspråk.  

4. Uppdrar åt samtliga nämnder att införliva minoritetspolitiska perspektiv i sina 
nämndplaner och aktivitetsplaner, där så är relevant och möjligt.  

 
__________ 
 
Ärendebeskrivning 
Den 1 januari 2019 trädde förändringar i lagen om det grundläggande skyddet för de 
nationella minoriteternas språk och kultur i kraft (2009:724). De nya reglerna innebär 
bland annat att samtliga kommuner och regioner ska anta mål och riktlinjer för sitt 
minoritetspolitiska arbete. Reglerna innebär också förändringar i skollagen (för för-
valtningskommuner) och socialtjänstlagen (samtliga kommuner): 
 
 
 

  



 

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 
2019-06-10 Dnr KS2019/0170 

 

Minoritetspolitiska mål för Säters kommun 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta antar följande mål och riktlinjer för kommunens 
minoritetspolitiska åtgärder:  

1. Säterbor som tillhör en nationell minoritet och/eller talar ett 
minoritetsspråk känner till och kan åberopa sina rättigheter.  

2. Säters kommun bidrar till att bevara kommunens språkliga och 
kulturella mångfald.  

3. Kommunanställda som tillhör en nationell minoritet och/eller talar ett 
minoritetsspråk kommer till tals i verksamhetsutveckling som kan 
beröra nationella minoriteter eller minoritetsspråk.  

4. Uppdrar åt samtliga nämnder att införliva minoritetspolitiska 
perspektiv i sina nämndplaner och aktivitetsplaner, där så är relevant 
och möjligt.  

 
Ärendebeskrivning 
Den 1 januari 2019 trädde förändringar i lagen om det grundläggande skyddet 
för de nationella minoriteternas språk och kultur i kraft (2009:724). De nya 
reglerna innebär bland annat att samtliga kommuner och regioner ska anta mål 
och riktlinjer för sitt minoritetspolitiska arbete. Reglerna innebär också 
förändringar i skollagen (för förvaltningskommuner) och socialtjänstlagen 
(samtliga kommuner): 
 
 
 
 

Helena Axelsson Fisk   
Handläggare   

 



Kommunövergripande (Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk (2009:724) 

§3  

Kommuner och landsting ska informera de nationella minoriteterna om deras rättigheter och det 
allmännas ansvar enligt denna lag och de föreskrifter som denna lag hänvisar till. Detsamma gäller 
statliga förvaltningsmyndigheter vars verksamhet är av betydelse för de nationella minoriteterna 
eller minoritetsspråken. 

§5  

Förvaltningsmyndigheter ska ge de nationella minoriteterna möjlighet till inflytande i frågor som 
berör dem och så långt möjligt samråda med minoriteterna i sådana frågor. Skyldigheten att samråda 
enligt 5 § innebär att förvaltningsmyndigheten för en strukturerad dialog med de nationella 
minoriteterna i syfte att deras behov och synpunkter ska kunna beaktas i myndighetens 
beslutsfattande. 

§5a 

Förvaltningsmyndigheterna ska därvid särskilt beakta förutsättningarna för barn och unga som tillhör 
de nationella minoriteterna. 

§5b 

Kommuner och landsting ska anta mål och riktlinjer för sitt minoritetspolitiska arbete. Uppgifter om 
mål och riktlinjer som har antagits enligt första stycket ska på begäran lämnas till den myndighet som 
har uppföljningsansvar enligt 20 §. 

Vård och omsorg 

18 § En kommun som ingår i ett förvaltningsområde ska erbjuda den som begär det möjlighet att få 
hela eller en väsentlig del av den service och omvårdnad som erbjuds inom ramen för äldreomsorgen 
av personal som behärskar finska, meänkieli respektive samiska. §18 a 

En kommun som inte ingår i något förvaltningsområde ska erbjuda sådan verksamhet som avses i 18 
§ när det gäller finska, jiddisch, meänkieli, romani chib eller samiska, om kommunen har tillgång till 
personal som är kunnig i språket. Detsamma gäller för en kommun som ingår i ett 
förvaltningsområde för ett visst språk vad gäller övriga språk.  

18 b §  

Kommunen ska inom ramen för sådan omsorg som erbjuds enligt 18 och 18 a §§ beakta de äldres 
behov av att upprätthålla sin kulturella identitet.  

18 c §  

Kommunen ska informera den som ansöker om bistånd inom ramen för äldreomsorgen om 
möjligheterna till sådan service och omvårdnad som anges i 18 och 18 a §§. 

Skolan 

Skolan har redan i uppdrag att erbjuda modesmålundervisning i elevens nationella minoritetsspråk, 
om det finns lärare (2010:800). 

Kap. 10, §7  



En elev som har en vårdnadshavare med ett annat modersmål än svenska ska erbjudas 
modersmålsundervisning i detta språk om 
   1. språket är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet, och 
   2. eleven har grundläggande kunskaper i språket. 

En elev som tillhör någon av de nationella minoriteterna ska erbjudas modersmålsundervisning i 
elevens nationella minoritetsspråk. 

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar föreskrifter om 
modersmålsundervisning. Sådana föreskrifter får innebära att modersmålsundervisning ska erbjudas 
i ett språk bara om ett visst antal elever önskar sådan undervisning i det språket. Lag (2014:458). 

Bakgrund 

Sveriges internationella åtaganden om nationella minoriteters rättigheter 

FN 

Det internationella ramverket för skyddet av de mänskliga rättigheterna tar sin utgångspunkt i FN:s 
allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna från 1948.  

Den följdes år 1966 av de två internationella konventionerna om medborgerliga och politiska 
rättigheter respektive om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter, vilka är juridiskt bindande 
för de stater som tillträtt dem – däribland Sverige.  

I artikel 27 i konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter anges att i de stater där det 
finns etniska, religiösa eller språkliga minoriteter, ska de som tillhör sådana minoriteter åtnjuta 
rätten att i gemenskap med andra medlemmar av sin grupp ha sitt eget kulturliv, bekänna sig till och 
utöva sin egen religion eller att använda sitt eget språk. Bestämmelsen innebär dels ett förbud mot 
diskriminering, dels en skyldighet för stater att positivt stödja minoriteternas strävanden att bevara 
sin särart.  

I FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen) anges att i stater där det finns etniska, 
religiösa eller språkliga minoriteter eller personer som tillhör en ursprungsbefolkning, ska ett barn 
som tillhör en sådan grupp ha rätt att tillsammans med andra medlemmar av sin grupp ha sitt eget 
kulturliv, att bekänna sig till och utöva sin egen religion eller att använda sitt eget språk.  

FN:s generalförsamling har antagit en deklaration som innebär medlemsstaterna ska vidta de 
åtgärder som behövs för att personer som tillhör minoriteter ska kunna åtnjuta de mänskliga 
rättigheterna utan att utsättas för diskriminering. Medlemsstaterna ska vidare skapa förutsättningar 
för personer som tillhör minoriteter att utveckla sin kultur och sitt språk. Staterna bör även vidta 
lämpliga åtgärder för att personer som tillhör minoriteter ska ha möjlighet att lära sig sitt modersmål 
eller att få undervisning i modersmålet.  

FN:s generalförsamling har även antagit en deklaration om urfolks rättigheter. Grundläggande i 
deklarationen är rätten till självbestämmande och att urfolk därför fritt får bestämma sin politiska 
ställning och fullfölja sin egen utveckling på de ekonomiska, sociala och kulturella områdena. Den 
understryker vidare rätten till kultur, identitet, språk, hälsa och utbildning samt förbudet mot 
diskriminering av personer som tillhör urfolk.  

 

 



EU/Sverige 

Europarådet bildades efter andra världskriget för att säkerställa respekten för mänskliga rättigheter 
och grundläggande friheter. Europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga 
rättigheterna och de grundläggande friheterna (Europakonventionen) är sedan 1995 svensk lag.  

I artikel 14 anges att åtnjutande av de fri- och rättigheter som anges i konventionen ska säkerställas 
utan någon åtskillnad såsom på grund av kön, ras, hudfärg, språk, religion, politisk eller annan 
åskådning, nationellt eller socialt ursprung, tillhörighet till nationell minoritet, förmögenhet, börd 
eller ställning i övrigt.  

Nationella minoriteter 

Europarådets ramkonvention om skydd för nationella minoriteter godkändes 10 november 1995 och 
trädde i kraft den 1 februari 1998. Sverige ratificerade ramkonventionen år 2000. Konventionen 
syftar till att skydda såväl nationella minoriteter som enskilda personer som tillhör nationella 
minoriteter. Staterna som tillträtt konventionen åtar sig vidare att erkänna att den som tillhör en 
nationell minoritet har rätt att fritt och utan ingripande använda sitt minoritetsspråk privat och 
offentligt, och såväl muntligt som skriftligt. De stater som har ratificerat ramkonventionen är skyldiga 
att vart femte år rapportera om genomförandet av den.  

Kriterier för nationella minoriteter 

Följande kriterier gäller för att erkännas som nationell minoritet: 

 – Grupp med uttalad samhörighet som till antalet i förhållande till resten av befolkningen har en icke 
dominerande ställning i samhället. Gruppbestämningen kan inte enbart göras efter gruppens 
numerära antal utan här måste också vägas in och belysas gruppens struktur och sammanhållning.  

– Religiös, språklig, traditionell och/eller kulturell tillhörighet. Endast ett av de uppräknade särdragen 
måste föreligga men de särdrag som gruppen uppvisar måste i något väsentligt avseende skilja den 
från majoriteten.  

– Självidentifikation. Den enskilde såväl som gruppen ska ha en vilja och strävan att behålla sin 
identitet.  

– Historiska eller långvariga band med Sverige. Det är inte möjligt att dra någon absolut gräns i år 
mätt, men bedömningen är att endast minoritetsgrupper vars kultur funnits i Sverige före sekelskiftet 
1800/1900 uppfyller kravet på historiska eller långvariga band.  

De nationella minoriteterna i Sverige är judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar. Samer 
är dessutom ett urfolk. 

Nationella minoritetsspråk 

Den europeiska stadgan om landsdels- eller minoritetsspråk trädde i kraft den 1 mars 1998 och 
ratificerades av Sverige den 9 februari 2000. Huvudsyftet med språkstadgan är att skydda Europas 
kulturella mångfald.  

Varje stat väljer vilka nationella minoritetsspråk som ska skyddas under språkstadgan och nivån på 
detta skydd. Staten ska dessutom peka ut inom vilket eller vilka geografiska områden förstärkt skydd 
ska ges. Europarådet har tillsatt en expertkommitté som övervakar att staterna skyddar och 
respekterar rättigheterna i språkstadgan. 

 



Definition av minoritetsspråk 

Språkstadgan definierar vad som är ett nationellt minoritetsspråk. I stadgan anges att ett sådant 
språk ska användas av hävd i en stat och att språket ska vara annorlunda än det officiella språket.  

Finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska ansågs vara de nationella minoritetsspråk som 
talats av hävd i Sverige. Finska, meänkieli och samiska uppfyller kravet på historisk geografisk 
anknytning. Jiddisch och romani chib är territoriellt obundna språk i Sverige. 

Minoritetspolitiken i Sverige 

Sverige har i snart 20 år haft en särskild och samlad politik för att stärka de nationella minoriteterna 
och stödja de nationella minoritetsspråken. Minoritetspolitiken inrättades som eget politikområde i 
samband med att Sverige 2000 ratificerade ramkonventionen om skydd för nationella minoriteter 
(ramkonventionen) och den europeiska stadgan om landsdelseller minoritetsspråk (språkstadgan).  

Syftet är att säkra fred och demokrati och att värna minoritetsspråk och minoritetskulturer som 
annars riskerar att gå förlorade. Sverige har anslutit sig till båda konventionerna vid samma tillfälle 
och erkänt lika många nationella minoriteter som minoritetsspråk. 

Riksdagens strategi 

Riksdagens strategi för de nationella minoriteterna innehåller åtgärder för att:  

– motverka diskriminering och utsatthet av de nationella minoriteterna  

– säkerställa en bättre efterlevnad av Europarådets ramkonvention om skydd för nationella 
minoriteter och den europeiska stadgan om landsdels- eller minoritetsspråk och uppföljning av 
vidtagna åtgärder 

– stärka de nationella minoriteternas egenmakt och inflytande 

– främja bevarandet av de nationella minoritetsspråken. 

Länsstyrelsen i Stockholms län och Sametinget fick ett gemensamt uppföljnings- och 
samordningsansvar.  

Det offentligas skyldigheter 

I minoritetslagen infördes bestämmelser som gäller i hela landet, bl.a. skyldigheten att informera de 
nationella minoriteterna om deras rättigheter, att främja deras möjligheter att behålla och utveckla 
sin kultur samt att ge dem möjlighet till inflytande och att samråda med dem (det s.k. grundskyddet).  

Rätten att använda finska, samiska och meänkieli i kontakter med myndigheter förändrades och 
utökades på olika sätt så att den i vissa fall kom att gälla även utanför förvaltningsområdena. Genom 
språklagen som trädde i kraft den 1 juli 2009, gavs det allmänna även ett särskilt ansvar att skydda 
och främja de nationella minoritetsspråken. 

Uppföljning 

Bristande genomslag och dålig efterlevnad 

Uppföljningar har visat att minoritetspolitiken inte har fått tillräckligt genomslag utanför 
förvaltningsområdena. Kunskapsbristen är utbredd, vilket leder till att de nationella minoriteternas 
rättigheter sällan uppmärksammas och än mer sällan efterlevs. I stort sett samtliga kommuner 



utanför förvaltningsområdena saknar strategiskt arbete med de nationella minoriteternas 
rättigheter. 

Ska inte styras av befintlig efterfrågan 

Att avsaknaden av en tydlig lokal efterfrågan från nationella minoriteter kan tas till intäkt för att 
kommunen inte berörs av lagstiftningen är en vanlig missuppfattning. Många personer är omedvetna 
om att de har rättigheter och vissa grupper är dessutom på grund av erfarenheter av diskriminering 
och förtryck tveksamma till att ge sig till känna. Efterfrågan kan dessutom antas bli påverkad av i 
vilken utsträckning de nationella minoriteterna och deras rättigheter synliggörs genom exempelvis 
information från kommunen. 

Regeringens förslag på förbättringar 

Mänskliga rättigheter  

Regeringen anser att ett tydligare fokus på de nationella minoriteternas rättigheter som mänskliga 
rättigheter medför att minoritetspolitiken på ett tydligare sätt finner en hemvist inom de ordinarie 
beslutsprocesserna inom kommun, landsting och stat. Arbetet med minoritetspolitiken bör därför i 
större utsträckning samordnas med och bli en integrerad del av arbetet med andra frågor som rör 
mänskliga rättigheter. Sådan samordning kan även bidra till att de nationella minoriteternas 
rättigheter blir synligare för majoritetssamhället och därmed får höjd status. 

Strategi och systematik 

Varje kommun och landsting ska aktivt och medvetet på något sätt förhålla sig till 
minoritetspolitiken, även där det inte finns någon uttalad efterfrågan på åtgärder från personer som 
tillhör någon av de nationella minoriteterna. Det centrala är att kommunen förhåller sig strategiskt 
och systematiskt till sitt ansvar för de nationella minoriteterna och minoritetsspråken. 

Samråd och inflytande 

De nationella minoriteterna är både rättighetsbärare och experter på sin situation. De bör därför 
höras både som brukare av kommunala och statliga insatser och tjänster samt som en kunskapskälla 
för hur dessa insatser och tjänster kan utformas för att förbättra situationen för såväl minoriteten 
som minoritetsspråket. 

Förslag 

Med anledning av ovan föreslås att kommunfullmäktige antar följande mål och riktlinjer för 
kommunens minoritetspolitiska åtgärder:  

Säterbor som tillhör en nationell minoritet och/eller talar ett minoritetsspråk känner till och kan 
åberopa sina rättigheter.  

Säters kommun bidrar till att bevara kommunens språkliga och kulturella mångfald.  

Kommunanställda som tillhör en nationell minoritet och/eller talar ett minoritetsspråk kommer till 
tals i verksamhetsutveckling som kan beröra nationella minoriteter eller minoritetsspråk.  

Kommunfullmäktige uppdrar åt samtliga nämnder att införliva minoritetspolitiska perspektiv i sina 
nämndplaner, där så är relevant och möjligt.  
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Ks §  Dnr KS2019/0305 
 
Minoritetspolitiska aktiviteter 
 
Beslut: 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta godkänna föl-
jande förslag på aktiviteter inom ramen för arbetet med nationella minoriteter och 
minoritetsspråk: 

1. Införliva minoritetsperspektivet i befintliga, relevanta planer vid revidering. 
2. Inkludera minoritetsperspektivet i nya planer med bärighet på demokrati, dia-

log, språk och kultur. 
3. Samråd/rådfrågning, antingen lokalt eller genom kontakter med före-

ningar/riksförbund eller andra sakkunniga, skall föregå revideringar/nya pla-
ner.  

4. Uppmärksamma de nationella minoriteterna genom flaggning. 
5. Informera om rättigheterna som tillkommer dem som tillhör de nationella 

minoriteterna/dem som talar nationella minoritetsspråk via hemsidan, på be-
rörda språk.  

6. Införliva minoritetsperspektivet i internkontrollen under mandatperioden.  
7. Att språklig och kulturell mångfald bland anställda inom förvaltningen upp-

muntras och synliggörs.  
 
__________ 
 
Ärendebeskrivning 
Den 1 januari 2019 trädde förändringar i lagen om det grundläggande skyddet för de 
nationella minoriteternas språk och kultur i kraft (2009:724). De nya reglerna innebär 
bland annat att samtliga kommuner och regioner ska anta mål och riktlinjer för sitt 
minoritetspolitiska arbete.  
 
 
 

  



 

Tjänsteutlåtande 
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SÄTERS KOMMUN 
Kommunstyrelseförvaltningen 

Datum Diarienummer 
2019-06-10 Dnr KS2019/0305 

 

 
Minoritetspolitiska aktiviteter 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen godkänner följande förslag på aktiviteter inom ramen för 
arbetet med nationella minoriteter och minoritetsspråk: 

1. Införliva minoritetsperspektivet i befintliga, relevanta planer vid 
revidering. 

2. Inkludera minoritetsperspektivet i nya planer med bärighet på 
demokrati, dialog, språk och kultur. 

3. Samråd/rådfrågning, antingen lokalt eller genom kontakter med 
föreningar/riksförbund eller andra sakkunniga, skall föregå 
revideringar/nya planer.  

4. Uppmärksamma de nationella minoriteterna genom flaggning. 
5. Informera om rättigheterna som tillkommer dem som tillhör de 

nationella minoriteterna/dem som talar nationella minoritetsspråk via 
hemsidan, på berörda språk.  

6. Införliva minoritetsperspektivet i internkontrollen under 
mandatperioden.  

7. Att språklig och kulturell mångfald bland anställda inom förvaltningen 
uppmuntras och synliggörs.  

 
Ärendebeskrivning 
Den 1 januari 2019 trädde förändringar i lagen om det grundläggande skyddet 
för de nationella minoriteternas språk och kultur i kraft (2009:724). De nya 
reglerna innebär bland annat att samtliga kommuner och regioner ska anta mål 
och riktlinjer för sitt minoritetspolitiska arbete.  
 
 

Helena Axelsson Fisk   
Handläggare   

 



Kommunövergripande (Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk (2009:724) 
 
§3  
Kommuner och landsting ska informera de nationella minoriteterna om deras rättigheter och det 
allmännas ansvar enligt denna lag och de föreskrifter som denna lag hänvisar till. Detsamma gäller statliga 
förvaltningsmyndigheter vars verksamhet är av betydelse för de nationella minoriteterna eller 
minoritetsspråken. 
 
§5  
Förvaltningsmyndigheter ska ge de nationella minoriteterna möjlighet till inflytande i frågor som berör 
dem och så långt möjligt samråda med minoriteterna i sådana frågor. Skyldigheten att samråda enligt 5 § 
innebär att förvaltningsmyndigheten för en strukturerad dialog med de nationella minoriteterna i syfte att 
deras behov och synpunkter ska kunna beaktas i myndighetens beslutsfattande. 
 
§5a 
Förvaltningsmyndigheterna ska därvid särskilt beakta förutsättningarna för barn och unga som tillhör de 
nationella minoriteterna. 
 
§5b 
Kommuner och landsting ska anta mål och riktlinjer för sitt minoritetspolitiska arbete. Uppgifter om mål 
och riktlinjer som har antagits enligt första stycket ska på begäran lämnas till den myndighet som har 
uppföljningsansvar enligt 20 §. 

Bakgrund 
 
Minoritetspolitiken i Sverige 
Sverige har i snart 20 år haft en särskild och samlad politik för att stärka de nationella minoriteterna och 
stödja de nationella minoritetsspråken. Minoritetspolitiken inrättades som eget politikområde i samband 
med att Sverige 2000 ratificerade ramkonventionen om skydd för nationella minoriteter 
(ramkonventionen) och den europeiska stadgan om landsdelseller minoritetsspråk (språkstadgan).  
Syftet är att säkra fred och demokrati och att värna minoritetsspråk och minoritetskulturer som annars 
riskerar att gå förlorade. Sverige har anslutit sig till båda konventionerna vid samma tillfälle och erkänt lika 
många nationella minoriteter som minoritetsspråk. 
 
Det offentligas skyldigheter 
I minoritetslagen infördes bestämmelser som gäller i hela landet, bl.a. skyldigheten att informera de 
nationella minoriteterna om deras rättigheter, att främja deras möjligheter att behålla och utveckla sin 
kultur samt att ge dem möjlighet till inflytande och att samråda med dem (det s.k. grundskyddet).  
Rätten att använda finska, samiska och meänkieli i kontakter med myndigheter förändrades och utökades 
på olika sätt så att den i vissa fall kom att gälla även utanför förvaltningsområdena. Genom språklagen 
som trädde i kraft den 1 juli 2009, gavs det allmänna även ett särskilt ansvar att skydda och främja de 
nationella minoritetsspråken. 
 
Uppföljning av minoritetspolitiken 
Bristande genomslag och dålig efterlevnad 
Enligt de utvärderingar som gjorts har minoritetspolitiken inte har fått tillräckligt genomslag. I stort sett 
samtliga kommuner utanför förvaltningsområdena saknar strategiskt arbete med de nationella 
minoriteternas rättigheter.  
 
Förslag på åtgärder 
Strategi och systematik 
Varje kommun och landsting ska aktivt och medvetet på något sätt förhålla sig till minoritetspolitiken, 
även där det inte finns någon uttalad efterfrågan på åtgärder från personer som tillhör någon av de 
nationella minoriteterna. Det centrala är att kommunen förhåller sig strategiskt och systematiskt till sitt 
ansvar för de nationella minoriteterna och minoritetsspråken. 
 



Samråd och inflytande 
De nationella minoriteterna är både rättighetsbärare och experter på sin situation. De bör därför höras 
både som brukare av kommunala och statliga insatser och tjänster samt som en kunskapskälla för hur 
dessa insatser och tjänster kan utformas för att förbättra situationen för såväl minoriteten som 
minoritetsspråket. 
 
Med anledning av ovan lämnas följande förslag till beslut 
Kommunstyrelsen godkänner följande förslag på aktiviteter inom ramen för arbetet med nationella 
minoriteter och minoritetsspråk: 

1. Införliva minoritetsperspektivet i befintliga, relevanta planer vid revidering. 
2. Inkludera minoritetsperspektivet i nya planer med bärighet på demokrati, dialog, språk och kultur. 
3. Samråd/rådfrågning, antingen lokalt eller genom kontakter med föreningar/riksförbund eller 

andra sakkunniga, skall föregå revideringar/nya planer.  
4. Uppmärksamma de nationella minoriteterna genom flaggning.  
5. Informera om rättigheterna som tillkommer dem som tillhör de nationella minoriteterna/dem 

som talar nationella minoritetsspråk via hemsidan, på berörda språk.  
6. Införliva i minoritetsperspektivet internkontrollen under mandatperioden.  
7. Att språklig och kulturell mångfald bland anställda inom förvaltningen uppmuntras och 

synliggörs.  
 



SÄTERS KOMMUN KALLELSE 
 Sammanträdesdatum Blad 

Kommunstyrelsen 2019-09-03 24  
   
 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Ks §  Dnr KS2019/0315 
 
Plan och riktlinjer för flaggning i Säters kommun 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 

1. Godkänna plan och riktlinjer för flaggning i Säters kommun. 
2. Uppmärksamma sexuella minoriteter den 19 oktober.  

 
__________ 
 
Ärendebeskrivning 
Riktlinjerna för flaggning i Säters kommun är en del av kommunens strategi för att 
uppmärksamma och stärka svenska nationella minoriteter, det vill säga judar, romer, 
samer, sverigefinnar och tornedalingar.  
 
Riktlinjerna inkluderar andra lokala flaggdagar som bedöms vara av vikt eller som re-
dan har beslutats.  
 
Riktlinjerna gäller från 2020-01-01. 
 
”Flaggan ägs av oss alla tillsammans!”, skriver stiftelsen Sveriges Nationaldag på sin 
hemsida, och beskriver svenska flaggan som en symbol för alla som bor i Sverige, en 
representant för högt uppskattade värden och djupaste glädje och sorg. På samma 
sätt representerar även de nationella minoriteternas flaggor och symboler djupt kända 
värden och känslor som kan bekräftas och synliggöras. Därmed skapas en större ge-
menskap och beredskap för att inkludera andra minoriteter. 
 
Regeringen har definierat 18 allmänna flaggdagar då hela Sverige flaggar. Dessutom 
förekommer att regeringen eller Länsstyrelsen rekommenderar flaggning på andra 
dagar, vilket då skall genomföras.  
 
Sedan tidigare föreligger ett beslut om att Säters kommun ska fira den nordiska ge-
menskapen genom att flagga på de nordiska ländernas nationaldagar med respektive 
lands flagga. (Dnr 1993-05-11, §85) 
 
Förslaget innebär att Säters kommun utöver de allmänna flaggdagarna, de nordiska 
ländernas respektive nationaldag, de nationella minoriteternas dagar även uppmärk-
sammar internationella kvinnodagen, EU-dagen och dessutom Sveriges sexuella mi-
noriteter. Detta för att uppmärksamma grupper vars ekonomiska och/eller demokra-
tiska rättigheter har utvecklats starkt de senaste årtiondena: Kvinnor och sexuella mi-
noriteter, och för att synliggöra EU:s lokala betydelse.    
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Ks     forts 
 
Då det inte finns någon svenskjudisk flagga föreslås att de nationella minoriteterna 
förutom genom flaggning uppmärksammas på kommunens hemsida, och att man för 
judarnas del då använder davidsstjärnan på det judiska nyåret, rosh hashana. Försla-
get bygger på konsultationer med judiska församlingen i Malmö.  
 
Delges 
Säterbostäder 
Kommunikationschef 

  



 

Tjänsteutlåtande 
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 Box 300 Åsgränd 2  Internetadress  
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SÄTERS KOMMUN 
Kommunstyrelseförvaltningen 

Datum Diarienummer 
2019-08-13 KS2019/0315 

 
Plan och riktlinjer för flaggning i Säters kommun 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta godkänner plan 
och riktlinjer för flaggning i Säters kommun.  
Delbeslut alternativ 1: Kommunstyrelsen beslutar att uppmärksamma sexuella 
minoriteter den 19 oktober.  
Delbeslut alternativ 2: Kommunstyrelsen beslutar att uppmärksamma sexuella 
minoriteter i samband med Dala Pride.  
 
Ärendebeskrivning 
Riktlinjerna för flaggning i Säters kommun är en del av kommunens strategi för att 
uppmärksamma och stärka svenska nationella minoriteter, det vill säga judar, romer, 
samer, sverigefinnar och tornedalingar.  
Riktlinjerna inkluderar andra lokala flaggdagar som bedöms vara av vikt eller som 
redan har beslutats.  
Riktlinjerna gäller från 2020-01-01. 
 
”Flaggan ägs av oss alla tillsammans!”, skriver stiftelsen Sveriges Nationaldag på sin 
hemsida, och beskriver svenska flaggan som en symbol för alla som bor i Sverige, en 
representant för högt uppskattade värden och djupaste glädje och sorg. På samma sätt 
representerar även de nationella minoriteternas flaggor och symboler djupt kända 
värden och känslor som kan bekräftas och synliggöras. Därmed skapas en större 
gemenskap och beredskap för att inkludera andra minoriteter. 
 
Regeringen har definierat 18 allmänna flaggdagar då hela Sverige flaggar. Dessutom 
förekommer att regeringen eller Länsstyrelsen rekommenderar flaggning på andra 
dagar, vilket då skall genomföras.  
 
Sedan tidigare föreligger ett beslut om att Säters kommun ska fira den nordiska 
gemenskapen genom att flagga på de nordiska ländernas nationaldagar med respektive 
lands flagga. (Dnr 1993-05-11, §85) 
 
Förslaget innebär att Säters kommun utöver de allmänna flaggdagarna, de nordiska 
ländernas respektive nationaldag, de nationella minoriteternas dagar även 
uppmärksammar internationella kvinnodagen, EU-dagen och dessutom Sveriges 
sexuella minoriteter. Detta för att uppmärksamma grupper vars ekonomiska och/eller 
demokratiska rättigheter har utvecklats starkt de senaste årtiondena: Kvinnor och 
sexuella minoriteter, och för att synliggöra EU:s lokala betydelse.    
 
Då det inte finns någon svenskjudisk flagga föreslås att de nationella minoriteterna 
förutom genom flaggning uppmärksammas på kommunens hemsida, och att man för 
judarnas del då använder davidsstjärnan på det judiska nyåret, rosh hashana. Förslaget 
bygger på konsultationer med judiska församlingen i Malmö.  
 
Delges 
Säterbostäder 
Kommunikationschef 
 

Helena Axelsson-Fisk   



Flaggning i Säters kommun 
Riktlinjerna för flaggning i Säters kommun är en del av kommunens strategi för att uppmärksamma 
och stärka svenska nationella minoriteter, det vill säga judar, romer, samer, sverigefinnar och 
tornedalingar.  

Riktlinjerna inkluderar andra lokala flaggdagar som bedöms vara av vikt eller som redan har 
beslutats.  

Riktlinjerna gäller från 20200101. 

Flaggans symbolvärde 

”Flaggan ägs av oss alla tillsammans!”, skriver stiftelsen Sveriges Nationaldag på sin hemsida, och 
beskriver svenska flaggan som en symbol för alla som bor i Sverige, en representant för högt 
uppskattade värden och djupaste glädje och sorg. Regeringen har definierat 18 allmänna flaggdagar 
då hela Sverige flaggar. Dessutom förekommer att regeringen eller Länsstyrelsen rekommenderar 
flaggning på andra dagar, vilket då skall genomföras.  

På samma sätt representerar även de nationella minoriteternas flaggor och symboler djupt kända 
värden och känslor som kan bekräftas och synliggöras. Därmed skapas en större gemenskap och 
beredskap för att inkludera andra minoriteter.  

Sedan tidigare föreligger ett beslut om att Säters kommun ska fira den nordiska gemenskapen genom 
att flagga på de nordiska ländernas nationaldagar med respektive lands flagga. (Dnr 1993-05-11, §85) 

De svenska nationella minoriteterna 

Nationella minoriteter är ett samlingsbegrepp för: 

• grupper med uttalad samhörighet som till antalet i förhållande till resten av befolkningen har 
en icke dominerande ställning i samhället,  

• som delar religiös, språklig, traditionell och/eller kulturell tillhörighet, 
• där den enskilde såväl som gruppen ska ha en vilja och strävan att behålla sin identitet, 
• vars kultur fanns i Sverige före sekelskiftet 1800/1900. 

De grupper som uppfyller kriterierna ovan i Sverige är judar, romer, samer, sverigefinnar och 
tornedalingar.  

Flaggning med enbart annan nations eller grupps flagg på officiell flaggstång 

Enligt Stiftelsen Sveriges Nationaldag kan kommunen flagga en annan nations eller grupps flagga på 
den officiella flaggstången, enligt samma regler som för den svenska flaggan vad gäller tider och 
förfarande.  

Allmänna flaggdagar - Kungahuset, kristendomen och demokratin 

De allmänna flaggdagarna (Förordning (1982:270) om allmänna flaggdagar) kan knytas till 
kungahuset (Konungens, Drottningens och Kronprinsessans födelse- och namnsdagar, Gustav 
Adolfdagen), kristendomen (påskdagen, pingstdagen och juldagen) och demokratins framväxt (första 
maj, FN-dagen och valdagen vart fjärde år). Dessutom hissas flaggan på nyårsdagen, 
midsommardagen, Nobeldagen, veterandagen, och naturligtvis på Sveriges nationaldag.  

  



Förslag på lokala flaggdagar/dagar – fördjupning av demokratin 

Lokala flaggdagar bestämmer kommunen över själva. Följande dagar föreslås bli lokala flaggdagar för 
Säters kommun:  

Datum Typ av flaggdag Anledning Typ av flagga 
6 februari Lokal flaggdag Samernas nationaldag Samiska flaggan + 

kommunens 
hemsida 

24 februari Lokal flaggdag Sverigefinländarnas dag Sverigefinländska 
flaggan + 
kommunens 
hemsida 

8 mars Lokal flaggdag Internationella 
kvinnodagen 

Svenska flaggan 

8 april Lokal flaggdag Romernas nationaldag Romska flaggan + 
kommunens 
hemsida 

17 maj Lokal flaggdag Norges nationaldag Norska flaggan*** 
9 Maj ** 
Maj/juni 

Lokal flaggdag EU-dagen alternativ 
dagen för Val till 
Europaparlamentet 
(vart femte år) 

EU-flaggan  

5 juni Lokal flaggdag Danmarks nationaldag Danska flaggan*** 
17 juni Lokal flaggdag Islands nationaldag Isländska 

flaggan*** 
15 juli Lokal flaggdag Tornedalingarnas dag Tornedalingarnas 

flagga + 
kommunens 
hemsida 

September* Lokal dag Det judiska nyåret, Rosh 
Hashana 

Uppmärksammas 
särskilt på 
kommunens 
hemsida 

September** 
19 oktober 

Lokal flaggdag 
 

Dala Pride/Pride 
Socialstyrelsen slutade 
klassificera 
homosexualitet som en 
sjukdom 

Regnbågsflaggan 

6 december Lokal flaggdag Finlands nationaldag Finska flaggan*** 
*Finns ingen flagga 
** Datumet skiftar  
***Beslutades 1993 
 

Förslaget innebär att Säters kommun utöver de allmänna flaggdagarna och de nordiska ländernas 
respektive nationaldag även flaggar på de nationella minoriteternas dagar, den internationella 
kvinnodagen, på Dala Pride och på EU-dagen respektive dagen för EU-val. Detta för att 
uppmärksamma grupper vars ekonomiska och/eller demokratiska rättigheter har utvecklats starkt de 
senaste årtiondena: Kvinnor och sexuella minoriteter, och för att synliggöra EU:s lokala betydelse.    



Då det inte finns någon svenskjudisk flagga föreslås att de nationella minoriteterna förutom genom 
flaggning uppmärksammas på kommunens hemsida, och att man för judarnas del då använder 
davidsstjärnan på det judiska nyåret, rosh hashana. Förslaget bygger på konsultationer med judiska 
församlingen i Malmö.  

Inköp, kontroll och förvaring av flaggorna 

Säterbostäder ansvarar för inköp, kontroll och förvaring av flaggor.   

Hissning och halning av flaggor 

Säterbostäder ansvarar för att hissa och hala flaggorna enligt gällande praxis.  

Symboler och flaggor 

Judarna 

Det finns ingen svenskjudisk flagga, däremot många judiska högtider och en mycket tydlig judisk 
symbol, davidsstjärnan. Judiska församlingen i Malmö rekommenderar två stora högtider för att 
uppmärksamma och fira med judarna: den judiska påsken, pesach, och/eller det judiska nyåret, rosh 
hashana. Förslaget är Säters kommun uppmärksammar rosh hashana på kommunens hemsida, och 
använder davidsstjärnan i gratulationen.  

Davidsstjärnan.  

 

Nationella minoriteternas flaggor 

Romska flaggan 

Bakgrunden till det firandet av Romernas internationella dag är den första romska kongressen i 
London 1971, där flaggan fastställdes.  

 

Samiska flaggan  



Den samiska flaggan eller Sápmis flagga antogs vid samekonferensen i Åre den 15 augusti 1986. Den 
var resultatet av en tävling, och vinnarbidraget kom från konstnären Astrid Båhl från Skibotn, Norge. 

 

Sverigefinska flaggan 

Sverigefinska flaggan är den finsktalande minoriteten i Sveriges, sverigefinnarnas, flagga. Den ritades 
av Andreas Ali Jonasson 2007 och togs fram av Sverigefinska flaggans vänner. Efter en tävling 
röstades den fram av Sverigefinländarnas delegation, på deras årsmöte 30 mars 2014, som den 
Sverigefinska gruppens officiella symbol.  

 

 

 

Tornedalens flagga  

Tornedalsflaggan, eller Meänmaan flaku på meänkieli, hissades officiellt för första gången 15 juli 
2007 på flaggstänger vid de före detta tullstationerna i svenska respektive finländska Övertorneå 
kommuner. Flaggan, som är ritad av Herbert Wirlöf, antogs av föreningen Meänmaa vid bildandet 
den 5 juni 2007. 

 

  

https://sv.wikipedia.org/wiki/Minoritet
https://sv.wikipedia.org/wiki/Sverigefinnar
https://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Sverigefinska_flaggans_v%C3%A4nner&action=edit&redlink=1
https://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Sverigefinl%C3%A4ndarnas_delegation&action=edit&redlink=1


De nordiska ländernas flaggor 

Danmarks flagga 

 

 

Finlands flagga 

 

 

 

Norges flagga 

 

 

Islands flagga 

 

 

 



Regnbågsflaggan eller prideflaggan 

Prideflaggan står för stolthet och mångfald, homosexuella, bisexuella och transpersoner, respekt för 
medmänniskor och tolerans. Flaggan skapades i USA på 1970-talet. Första gången flaggan visades 
offentligt var på San Francisco Pride 1978.  

 

 

EU:s flagga 

EU-flaggan föreställer en cirkel av tolv gula stjärnor på blå botten. Stjärnorna står för idealen enhet, 
solidaritet och harmoni bland Europas folk. Antalet stjärnor har inget att göra med antalet 
medlemsländer, utan ska symbolisera enhet. 

 

  

https://sv.wikipedia.org/wiki/M%C3%A5ngfald_(samh%C3%A4lle)
https://sv.wikipedia.org/wiki/Homosexuell
https://sv.wikipedia.org/wiki/Bisexuell
https://sv.wikipedia.org/wiki/Transpersoner
https://sv.wikipedia.org/wiki/San_Francisco_Pride
https://sv.wikipedia.org/wiki/1978


Riktlinjer för flaggning  

Riktlinjerna gäller kommunens officiella flaggstång på rådhustaket.  

Sveriges flagga, andra nationsflaggor, nationella minoriteternas flaggor, regnbågsflaggan samt EU-
flaggan är tillåtna på den officiella flaggstången.  

Beslut om flaggning vid andra flaggstänger fattas av verksamhetschef eller enhetschef/rektor, enligt 
av verksamheterna framtagna riktlinjer.  

Regler för flaggning 

Flaggning skall ske enligt anvisningar från Stiftelsen Sveriges nationaldag, https://nationaldagen.se/ 
eller boken Flaggan och fanan av Göran Tollin.  

Flaggning sker på allmänna flaggdagar och på lokala flaggdagar enligt kalendern. 

Flaggning sker även på rekommendation av regeringen/Länsstyrelsen. Kommunstyrelseförvaltningen 
ansvarar för att information om flaggning på rekommendation av regering eller Länsstyrelsen når 
ansvariga för hissning och nedtagande av flaggan. 

Flaggning vid officiella besök 

Vid officiella besök flaggas med gästens nationalitetsflagga.  

Vid officiella besök med flera internationella gästar flaggas med den svenska flaggan, alternativt EU-
flaggan, om besöket har EU-anknytning.  

Flaggning vid förtroendevalds eller kommunanställds bortgång 

Kommunstyrelsen beslutar, efter samråd med anhöriga, om flaggning på halv stång vid 
förtroendevalds bortgång.  

Flaggning på halv stång på andra flaggstänger än den officiella vid en kommunanställds bortgång sker 
enligt verksamheternas riktlinjer, och efter samråd med anhöriga. 

Flaggning på halv stång på kommunens officiella flaggstång, för kommunanställda som hade sin 
arbetsplats på rådhuset vid bortgången, sker ytterst sparsamt. Förvaltningschefen för 
kommunstyrelseförvaltningen avgör efter samråd med anhöriga och kommundirektören.  

Ansvarsfördelning 

Säterbostäder ansvarar för att hissa och hala flaggor på den officiella flaggstången. För andra 
verksamheter gäller att de beställer tjänsten vid behov, eller själva hanterar flaggningen.  

Kommunstyrelseförvaltningen säkerställer att kalendariet är uppdaterat och informationen tillgänglig 
för alla berörda. 

Säterbostäder ansvarar för inköp, förvaring och kontroll av flaggorna.   

  

https://nationaldagen.se/


 

Kalender  

Datum Typ av flaggdag Anledning Typ av flagga 
1 januari Allmän flaggdag Nyårsdagen Svenska flaggan 
28 januari Allmän flaggdag Konungens namnsdag Svenska flaggan 
6 februari**** Lokal flaggdag Samernas nationaldag Samiska flaggan 
24 februari**** Lokal flaggdag Sverigefinländarnas dag Sverigefinländska 

flaggan + 
kommunens 
hemsida 

8 mars Lokal flaggdag Internationella 
kvinnodagen 

Svenska flaggan 

12 mars Allmän flaggdag Kronprinsessans 
namnsdag 

Svenska flaggan 

Mars/april* Allmän flaggdag Påskdagen Svenska flaggan 
8 april**** Lokal flaggdag Romernas nationaldag Romska flaggan + 

kommunens 
hemsida 

30 april Allmän flaggdag Konungens födelsedag Svenska flaggan 
1 maj Allmän flaggdag 1 maj Svenska flaggan 
9 maj 
Maj/juni** 

Lokal flaggdag EU-dagen alternativ 
dagen för Val till 
Europaparlamentet 
(vart femte år) 

EU-flaggan 

Maj* Allmän flaggdag Pingstdagen Svenska flaggan 
17 maj Lokal flaggdag Norges nationaldag Norska flaggan 
29 maj Allmän flaggdag Veterandagen Svenska flaggan 
5 juni Lokal flaggdag Danmarks nationaldag Danska flaggan 
6 juni Allmän flaggdag Sveriges nationaldag Svenska flaggan 
Juni* Allmän flaggdag Midsommardagen Svenska flaggan 
17 juni Lokal flaggdag Islands nationaldag Isländska flaggan 
14 juli Allmän flaggdag Kronprinsessans 

födelsedag 
Svenska flaggan 

15 juli**** Lokal flaggdag Tornedalingarnas dag Tornedalingarnas 
flagga + 
kommunens 
hemsida 

8 augusti Allmän flaggdag Drottningens namnsdag Svenska flaggan 
Andra söndagen i 
september under 
valår** 

Allmän flaggdag Dag för val till riksdagen Svenska flaggan 

September***(*) Lokal dag Det judiska nyåret Uppmärksammas 
särskilt på 
kommunens 
hemsida 

September* Lokal flaggdag- 
Pridefestivalens sista 
dag 

Dala Pride/Pride firas i 
regionen 

Regnbågsflaggan 

24 oktober Allmän flaggdag FN-dagen Svenska flaggan 



6 november Allmän flaggdag Gustav Adolfsdagen Svenska flaggan 
6 december Lokal flaggdag Finlands nationaldag Finska flaggan 
10 december Allmän flaggdag Nobeldagen Svenska flaggan 
23 december Allmän flaggdag Drottningens 

födelsedag 
Svenska flaggan 

25 december Allmän flaggdag Juldagen Svenska flaggan 
*Datum skiftar år från år. 
**Flaggning sker inte varje år, och inte på samma datum. 
***Dagen uppmärksammas utan flaggning men med särskild uppmärksamhet på kommunens 
hemsida.  
****Nationella minoriteter 
 



SÄTERS KOMMUN KALLELSE 
 Sammanträdesdatum Blad 

Kommunstyrelsen 2019-09-03 26  
   
 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Ks §  Dnr KS2017/0406 
 
Svar på motion angående valfrihet för äldre i Säters kommun 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar hänskjuta LOV-utredningen till budgetbe-
redningen 2020. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäk-
tige besluta att motionen därmed är besvarad. 
 
__________ 
 
Ärendebeskrivning 
En motion om valfrihet för äldre lämnades till kommunfullmäktiges sammanträde av 
Nya Moderaterna den 30 november 2017 (KS 2017/0406-1). Motionären vill att Sä-
ters kommun utreder möjligheten att inför lagen om valfrihetssystem (LOV). Kom-
munstyrelsens arbetsutskott remitterade motionen till socialnämnden för yttrande.  
 
Socialnämnden utgick från sitt svar från tidigare förstudie, Dnr SN 10/000104 (bifo-
gad) där utredaren konstaterar att det krävs ett fördjupat arbete och stor osäkerhet 
kring konsekvenserna av att införa LOV i Säters kommun och att socialnämnden 
saknar medel för att göra en utredning. Socialnämnden föreslog därför att motionen 
avslås (KS 2017/0406-2). 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den sjätte november, 2018, att ge kom-
mundirektören i uppdrag att lämna förslag på inriktning för en utredning av LOV 
och hur den ska finansieras. 
 
Det finns inga externa medel att ansöka om utan kommunen bär kostnaden själv. 
Förslaget är att en utredning av LOV remitteras till budgetberedningen 2020, och att 
man beräknar kostnaderna till 350 000 för extern sakkunskap. 
 
Underlag för kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningen konstaterar att förvaltningen saknar kompetens för att 
göra en utredning av den här storleken själva, och medel för att ge uppdraget till en 
extern utförare. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår därför att ärendet hänskjuts 
till budgetberedningen.  
 
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår därför att en utredning för att undersöka möj-
ligheterna för att införa LOV i Säters kommun hänskjuts till budgetberedningen, att 
inriktningen ska vara hemtjänsten, både omvårdnad och service, och att motionen 
härmed anses besvarad.  
 
Bilaga 1 Inriktning på LOV-utredning och finansiering 
Bilaga 2 Lagen om valfrihetssystem – LOV 
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SÄTERS KOMMUN 
Kommunstyrelseförvaltningen 

Datum Diarienummer 
2019-08-13 Dnr KS2017/0406 

 

Svar på motion angående valfrihet för äldre i Säters 
kommun 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar hänskjuta LOV-utredningen till 
budgetberedningen 2020. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta att motionen är besvarad. 
 
Ärendebeskrivning 
En motion om valfrihet för äldre lämnades till kommunfullmäktiges sammanträde av 
Nya Moderaterna den 30 november 2017 (KS 2017/0406-1). Motionären vill att 
Säters kommun utreder möjligheten att inför lagen om valfrihetssystem (LOV). 
Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterade motionen till socialnämnden för 
yttrande.  
 
Socialnämnden utgick från sitt svar från tidigare förstudie, Dnr SN 10/000104 
(bifogad) där utredaren konstaterar att det krävs ett fördjupat arbete och stor 
osäkerhet kring konsekvenserna av att införa LOV i Säters kommun och att 
socialnämnden saknar medel för att göra en utredning. Socialnämnden föreslog därför 
att motionen avslås (KS 2017/0406-2). 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den sjätte november, 2018, att ge 
kommundirektören i uppdrag att lämna förslag på inriktning för en utredning av LOV 
och hur den ska finansieras. 
 
Det finns inga externa medel att ansöka om utan kommunen bär kostnaden själv. 
Förslaget är att en utredning av LOV remitteras till budgetberedningen 2020, och att 
man beräknar kostnaderna till 350 000 för extern sakkunskap. 
 
Underlag för kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningen konstaterar att förvaltningen saknar kompetens för att 
göra en utredning av den här storleken själva, och medel för att ge uppdraget till en 
extern utförare. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår därför att ärendet hänskjuts till 
budgetberedningen.  
 
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår därför att en utredning för att undersöka 
möjligheterna för att införa LOV i Säters kommun hänskjuts till budgetberedningen, 
att inriktningen ska vara hemtjänsten, både omvårdnad och service, och att motionen 
härmed anses besvarad.  
 
Bilaga 1 Inriktning på LOV-utredning och finansiering 
Bilaga 2 Lagen om valfrihetssystem – LOV 
 

Helena Axelsson-Fisk   
 



	 	

Motion från Caroline Willfox (m) 

Säter den 2017-11-08 

Motion angående valfrihet för äldre i Säter kommun 

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

Yrkande 

Med anledning av ovanstående föreslår jag kommunfullmäktige 
besluta 

att 	 Säter kommun utreder möjligheterna att inför LOV i vår 
	 kommun 
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Inriktning på LOV-utredning och finansiering 
 

SÄTERS KOMMUN 
Nämnd 
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Bakgrund 
 
Uppdraget  
Moderaterna lade i november, 2017 en motion om att utreda möjligheterna till att införa Lagen om 
valfrihet (2008:962) i Säters kommun (KS 2017/0406-1). Motionen remitterades till socialförvaltningen 
som pekade på den utredning som gjordes 2012 (Grahn, 2012), förklarade att socialförvaltningen inte hade 
de resurser som krävdes för att göra en ny utredning och föreslog att motionen skulle avslås. 
Kommunstyrelsen gav kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att ta fram förslag på inriktning för en 
utredning av LOV och hur den ska finansieras. 
 
Begränsningar 
Utredningen är av omvärldsbevakande karaktär. Utredningen tittar inte på hur kommunens verksamheter 
är uppbyggda idag och gör ingen bedömning av hur ett eventuellt införande av Lagen om valfrihet skulle 
påverka verksamheterna, utan hänvisar därvidlag till, och bifogar, utredningen från 2012, Dnr 
Sn10/000104. I allt väsentligt är omständigheterna och frågeställningarna kring införandet av Lagen om 
valfrihet desamma som 2012. 
 
Utförande 
I utredningen studeras förutsättningarna för att framgångsrikt införa Lagen om valfrihet i en liten 
kommun med relativt mycket glesbygd. Därefter tittar utredaren på valfrihet som en del av 
självbestämmandet, jämförelser mellan offentlig och privat praktik, följt av ett exempel på upplägg med 
kostnader. Utredningen avslutar med en sammanfattning och förslag på inriktning.  
 
Materialet 
Utredaren har vinnlagt sig om att ta in den lilla kommunens perspektiv, snarare än ett nationellt 
perspektiv, och ett brukarperspektiv.  
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Lag (2008:962) om valfrihetssystem 
En lag som ska stärka individens självbestämmande, främja företagande och skapa en konkurrensdriven 
verksamhetsutveckling.  
 
1 kap. Lagens tillämpningsområde 
 
Lagens omfattning 
1 §   Denna lag gäller när en upphandlande myndighet beslutat att tillämpa valfrihetssystem vad gäller 
tjänster inom hälsovård och socialtjänster… 
 
Med valfrihetssystem enligt denna lag avses ett förfarande där den enskilde har rätt att välja den leverantör 
som ska utföra tjänsten och som en upphandlande myndighet godkänt och tecknat kontrakt med. Den 
upphandlande myndigheten behöver inte tillämpa samma valfrihetssystem inom alla berörda områden. Lag 
(2016:1153). 
 
Principerna för valfrihetssystem 
2 §   Den upphandlande myndigheten ska behandla leverantörer på ett likvärdigt och icke-diskriminerande 
sätt. Den upphandlande myndigheten ska iaktta principerna om öppenhet, ömsesidigt erkännande och 
proportionalitet när den tillämpar valfrihetssystem. 
 
Skillnader mellan LOV och LOU 
LOV skiljer sig från Lagen om offentlig upphandling i det att individen väljer utförare, kontraktsperioden 
är inte reglerad i förtid, och de privata aktörerna är inte garanterade ett visst antal ärenden. 
 

LOV i mindre kommuner  
Tillväxtverket analyserade (SWECO, 2012) sex småkommuner för att se vad som var avgörande för en 
lyckad företagsetablering med hjälp av Lagen om valfrihet och konstaterar i sin sammanfattning:  
 
”Undersökningen visar att kommunerna har genomfört reformen på ett likartat sätt – med höga 
ambitioner att informera leverantörer, brukare, personal och allmänhet. Kommunerna har dessutom 
uppmuntrat den egna personalen att starta eget. Man har även utformat förfrågningsunderlaget på ett 
tydligt och marknadsanpassat sätt. Detta borde ge goda förutsättningar för företag att starta och bedriva 
verksamhet. Trots detta har de privata hemtjänstföretagen en begränsad eller ingen marknadsandel, 
möjligen med undantag för servicetjänsterna i Trosa.  
 
En förklaring till detta resultat är den begränsande marknadsstorleken och att den kommunala omsorgen 
har ett förhållandevis gott rykte i kommunerna. Det är framför allt nya kunder, och kunder som är 
missnöjda med den kommunala omsorgen, som väljer andra alternativ. Detta innebär i sin tur att det tar 
tid för privata alternativ att komma in på denna marknad.  
 
Det verkar inte som att det finns ett tydligt samband mellan företagsklimat och etableringen av LOV-
företag i kommunerna. Vissa kommuner har pekat på att de privata leverantörerna begränsade 
marknadsandel beror på att brukarna inte är så förändringsbenägna och öppna för nya alternativ. 
Traditionen sitter djupt och det är en successiv process att förändra handlingsmönstret.” 
 
Studieförbundet Näringsliv och samhälle (SNS) har tillsammans med Institutet för näringslivsforskning 
(IFN) tittat närmare på drivkrafterna hos de privata välfärdsaktörerna och konstaterar att:  
 
”Privata utförare är ovanliga i små kommuner och detta har sannolikt ekonomiska förklaringar. 
Företagens etableringsvilja är lägre i kommuner med ett litet befolkningsunderlag, speciellt om kunderna 
är geografiskt utspridda. Dessutom medför introduktionen av privata utförare fasta 
organisationskostnader, till exempel för att renodla kommunens roller som beställare och utförare, som 
små kommuner kan ha svårt att bära.” (Jordahl, 2013) 
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Även Expertgruppen i offentlig ekonomi har tittat på företagsetableringen av välfärdsföretag i mindre 
kommuner och ser att:  
 
”Små kommuner har i regel få privata utförare med små marknadsandelar, vilket skulle kunna bero på att 
introduktionen av privata utförare medför fasta kostnader som mindre kommuner har svårt att bära, eller 
på att små kommuner har svårare att attrahera privata utförare (Elinder och Jordahl 2013). Risken finns 
också att små kommuner skulle behöva göra sig beroende av en enda eller ett fåtal privata utförare vid 
konkurrensutsättning av äldreomsorgen, vilket kan göra det rationellt för dem att välja egen regi.” (Mats 
Bergman, 2014) 
 
Enligt SKL:s undersökning fanns det 21 kommuner 2017 som hade infört Lagen om valfrihet men som 
inte hade några godkända privata utförare, antalet privata utförare hade minskat i 67 kommuner, medan 
antalet aktörer hade ökat i 23 kommuner.  
 
Enligt SKL är de vanligaste anledningarna till att valfrihetssystem avslutas ändrad politisk inriktning, inte 
tillräckligt med underlag av privata utförare eller att det förekommit fusk och oegentligheter i privata 
företag som varit anslutna till lov. (SKL, 2018) 
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Valfrihet eller självbestämmande 
Viss forskning tyder på att äldre som får välja utförare är nöjdare än äldre som inte får den möjligheten 
men självbestämmandet är inskrivet i Socialtjänstlagen, 2001:453: 
 
1 §   Samhällets socialtjänst skall på demokratins och solidaritetens grund främja människornas 
   - ekonomiska och sociala trygghet, 
   - jämlikhet i levnadsvillkor, 
   - aktiva deltagande i samhällslivet. 
Socialtjänsten skall under hänsynstagande till människans ansvar för sin och andras sociala situation inriktas på att frigöra 
och utveckla enskildas och gruppers egna resurser. 
Verksamheten skall bygga på respekt för människornas självbestämmanderätt och integritet. 
 
5 §   Socialnämnden ska verka för att äldre människor får goda bostäder och ska därutöver ge dem som behöver det stöd och 
hjälp i hemmet och annan lättåtkomlig service. 
Kommunen ska inrätta särskilda boendeformer för service och omvårdnad för äldre människor som behöver särskilt stöd. 
Kommunen får även inrätta särskilda boendeformer för äldre människor som främst behöver stöd och hjälp i boendet och 
annan lättåtkomlig service och som därutöver har behov av att bryta oönskad isolering. 
Den äldre personen ska, så långt det är möjligt, kunna välja när och hur stöd och hjälp i boendet och annan lättåtkomlig 
service ska ges. Lag (2018:1724). 
 
Att införa Lagen om valfrihet kan förstärka Säterbornas självbestämmande, men oavsett Lagen om 
valfrihet ska kommunen säkerställa att säterborna får uttrycka behov och önskemål, och att dessa 
hörsammas.   
 
För de äldre är valet av utförare eller typ av ägarskap av betydligt mindre betydelse än att få bestämma 
över vilka tjänster man kan välja och att man får bestämma när och hur tjänsterna ska utföras, och det är 
beroende av handläggarens beslut, geografi och tillgång på personal i större utsträckning än vem som utför 
tjänsten.  (Anna Dunér, 2018) (Ingrid Hjalmarson, 2013:01) (Eek, 2012) 
 
Förmågan att välja beror på allmäntillstånd, och när äldre uppnår gränsen för att bli beviljade hemtjänst, 
och i än högre grad särskilt boende, så har de ofta nedsatt beslutsförmåga. (Ingrid Hjalmarson, 2013:01) 
(Kastberg, 2014)  
 

Små skillnader mellan offentlig och privat praktik 
I SKL:s kunskapsöversikt från 2014 konstaterar rapportförfattaren i en sammanfattande reflektion att: 
”Vad gäller effekter går att konstatera att några mer dramatiska effekter inte går att spåra i litteraturen. Det 
har inte skett någon märkbar utveckling av utbudet. Inte heller några tydliga kvalitetseffekter går att 
notera. Samma sak gäller på kostnadssidan…om det är något som uppskattas i valsituationen så är det just 
möjligheten till inflytande över själva tjänsten och det i större utsträckning än valet av utförare. Att den 
andel av de äldre som är mer aktiva i valet upplever att fått större inflytande och är mer nöjda med den 
service de får kan vara ett uttryck för att de i en kundvalsmodell får mer inflytande…” 
 
Socialstyrelsens kunskapsöversikt, 2012, citerad i (Mats Bergman, 2014): ”Kommunala utförare är bättre 
när det gäller strukturmått (personaltäthet, kompetens, boendestandard), medan privata enskilda utförare 
är bättre när det gäller processmått (genomförandeplaner, riskbedömningar, nattfasta och val mellan två 
maträtter). Undersökningen om äldres uppfattning i 17 kommuner visar inga signifikanta skillnader utifrån 
regiform. Däremot är äldre i Stockholms stad mer nöjda med insatser i enskild regi. Det går inte att utläsa 
några skillnader utifrån regiform när det gäller materialet från tillsynen. Antalet anmälningar enligt lex 
Sarah och lex Maria står i proportion tillantalet äldre med insatser i kommunal respektive enskild regi, och 
det gäller även antalet klagomål från enskilda personer.” 
 
”Effekter av att införa valfrihetssystem enligt LOV har studerats av Statskontoret (2012) och i SOU 
2014:2. Slutsatserna skiljer sig åt mellan dessa rapporter. Enligt Statskontoret har de äldre blivit nöjdare 
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med hemtjänsten i kommuner som har ett valfrihetssystemenligt LOV. I SOU 2014:2 är slutsatsen istället 
att det inte går att påvisa några skillnader i brukarnöjdhet mellan kommuner som tillämpar respektive inte 
tillämpar LOV. När det gäller kostnader skriver Statskontoret att det finns svaga tecken på att kostnaderna 
har ökat något i kommuner som inför valfrihetssystem enligt LOV. Enligt SOU 2014:2 har 
kostnadsökningen istället varit lägre i de kommuner som tillämpar LOV. De olika slutsatserna antyder att 
effekterna av LOV på kostnader och kvalitet är osäkra.” (Mats Bergman, 2014) 
 
”Slutligen är det vår sammantagna bedömning att kvaliteten på äldreomsorg varken förbättras eller 
försämras på något avgörande sätt när offentliga utförare ersätts av privata. Denna slutsats är möjligen 
något överraskande ställd mot den teoretiska prediktionen att informationsproblemen kommer att vara 
svårbemästrade. De svenska erfarenheterna talar faktiskt – om än svagt – för att de privata utförarna 
bidrar till en något högre kvalitet och effektivitet.” (Mats Bergman, 2014) 
 

Komplexa fall 
En särskild utmaning gäller framför allt i hemsjukvården, där vård, rehabilitering, service, omsorg, som alla 
kan bedrivas av olika utförare, ska samordnas för individens bästa och i samklang med individens vilja. 
(Ingrid Hjalmarson, 2013:01)  
 

Andra skäl att genomgå processen  
Även om konsekvenserna av att införa, eller inte införa, Lagen om valfrihet i Säter när det gäller mångfald 
av utförare, verksamhetsutveckling, kundnytta, kvalitet eller kostnader blir ringa eller försumbara så kanske 
det kan finnas andra anledningar att investera medel i en genomlysning och anpassning av verksamheterna 
för att stå redo: Verksamheten blir mer transparent och kostnaderna tydliggörs. Men mycket av den 
information som behövs för en starkare styrning och kontroll finns redan lätt tillgänglig hos 
Socialstyrelsens Öppna jämförelser och i SKL/kommun-projektet Kommunens kvalitet i korthet.   
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Exempel på utredningsförfarande 
Ett privat företag med mångårig erfarenhet av att lotsa större och mindre kommuner genom införandet av 
LOV har skissat på nedanstående, för att ge en bild av kostnadsläge och tidsåtgång:  
 

1. Kompletterande omvärldsbevakning inklusive ramverk samt för- och nackdelar med olika 
vägval 
 

En mindre initial omvärldsbevakning inklusive teoretiskt ramverk samt övergripande för- och nackdelar 
med olika vägval.  
 
Det samlade underlaget ligger sen till grund för en dialogträff i månadsskiftet aug/sep -19 med politiker 
och berörda tjänstepersoner för att tydliggöra syfte och viljeinriktning med ett eventuellt införande av 
LOV. Här avses då även att i dialog tydliggöra och avgränsa vilka delar av verksamheten som ett initialt 
införande bör/ska inriktas mot.  
 
Ersättningen för ovan ca 60-80 tkr exkl moms och omkostnader beroende på vilka önskemål som finns 
kring omvärldsbevakningen. 
 

2. Nulägesgenomlysning av nuvarande förutsättningar 
Om det därefter fortsatt finns en politisk vilja för att gå vidare med ett införande är vårt förslag att en 
extern genomlysning genomförs med utgångspunkt från det syfte, viljeinriktning och avgränsning som 
tydliggörs vid ovan nämnda dialogträff. Det vanligaste att börja med vid ett eventuellt införande är 
hemtjänst och utifrån vår tidigare erfarenhet av inriktning och omfattning på föreslagen genomlysning 
behöver följande delar ingå: 
 

- Bearbetning och analys av befintlig dokumentation, ekonomi och verksamhetsstatistik samt 
uppskattade framtida volymer (befolkningsprognos)  

- Genomgång och analys av riktlinjer och tillämpningsanvisningar och tillhörande tillämpning i 
nuvarande process från behov, bedömning, beslut, informationsöverföring, utförande och 
uppföljning av insats. Här beaktas även nuvarande systemstöd 

- Intervjuer med berörda chefsfunktioner (myndighet och verkställighet) samt ett urval av 
biståndshandläggare och centrala stödfunktioner 

- Skriftlig och muntlig återrapportering av resultat (Hur ser nuvarande förutsättningar ut och vilka 
åtgärder/förändringar krävs för att möjliggöra ett lyckat införande givet syfte och viljeinriktning)  

 
Ersättningen för ovan ca 220-260 tkr exklusive moms och omkostnader. Kostnadsbilden har bekräftats i 
kontakter med andra företag. Ingen officiell offert har begärts in utan kontakterna har skett via telefon.  
 
Processen efter dialog, utredning 
Därefter påbörjas processen med att utifrån resultaten av dialog och genomlysning förbereda 
organisationen för ett införande av Lagen om valfrihet. Tidsåtgång och kostnader beror på de identifierade 
behoven. Utredaren vill gärna peka på att samtliga kommuner i Tillväxtverkets analys hade en tillsatt 
projektledare, (SWECO, 2012), även om det idag, med ökade kunskaper om LOV, finns kommuner som 
har genomfört implementering av LOV utan extern sakkunskap.  
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Sammanfattning 
Införande av Lagen om valfrihet skulle ge större insikt i hur befintlig kommunal verksamhet fungerar men 
erfarenheterna säger att kommuner av Säters storlek och karaktär attraherar få privata utförare. (Jordahl, 
2013) (Kastberg, 2014) (Mats Bergman, 2014) (SKL, 2018) (SWECO, 2012) 
 
De flesta studier visar att kvalitet, pris och effektivitet är ungefär lika för kommunala och privata utförare. 
Det går inte att påvisa att kostnaderna sjunker med införandet av Lagen om valfrihet. (Kastberg, 2014) 
(Eek, 2012) (Mats Bergman, 2014) 
 
Det går att hitta cirklar av positiv konkurrensdriven verksamhetsutveckling, men det förutsätter en 
mångfald av utförare. (Mats Bergman, 2014) 
 
I den mån införandet av Lagen om valfrihet leder till kostnadsökningar beror dessa till stor del på 
administrativ överbyggnad för att säkerställa information och kontroll, samt att beslutade timmar 
genomförs. (Ingrid Hjalmarson, 2013:01) 
 
Strukturella faktorer (resurstilldelning, hälsotillstånd hos brukarna, tillgång på personal, personalens 
lyhördhet och tid) har större betydelse än val av utförare för möjligheten att upprätthålla kvalitet och 
brukarnöjdhet. (Anna Dunér, 2018) (Ingrid Hjalmarson, 2013:01) (Eek, 2012) 
 

Förslag på inriktning och finansiering 
I och med att forskningen påvisar små skillnader i kvalitet och pris mellan offentliga och privata utförare, 
och att det finns en tendens till att ökad valfrihet leder till större nöjdhet hos brukarna, åtminstone så 
länge de har förmåga att välja, så bör en eventuell LOV-utredning fokusera på hur Säters kommun 
minskar de risker som är förknippade med införandet av LOV i små kommuner med mycket glesbygd, 
och värnar de fördelar som LOV kan innebära.  
 
Hemtjänsten är den mest konkurrensutsatta av kommunernas verksamheter och kan vara en lämplig 
utgångspunkt även för Säter. Här kan man titta på både omvårdnad och service, i syfte att skapa intresse 
hos olika slags företag.  
 
I förslaget om nulägesgenomlysning presenterat ovan ingår ”Bearbetning och analys av befintlig dokumentation, 
ekonomi och verksamhetsstatistik samt uppskattade framtida volymer (befolkningsprognos)” samt ”genomgång och analys 
av riktlinjer och tillämpningsanvisningar och tillhörande tillämpning i nuvarande process från behov, bedömning, beslut, 
informationsöverföring, utförande och uppföljning av insats. Här beaktas även nuvarande systemstöd”, vilket kommer att 
svara på frågor om Säters kostnadsbild, antalet beslutade respektive genomförda timmar, samt hur 
kontrollfunktion/system bör och kan utformas. Utifrån den analysen kan politikerna besluta om 
införandet av LOV.  
 
Det finns inga externa medel att ansöka om utan kommunen bär kostnaden själv. Förslaget är att en 
utredning av LOV remitteras till budgetberedningen 2020, och att man beräknar kostnaderna till 350 000 
för extern sakkunskap.  
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Lag om valfrihetssystem – LOV 
Utredningsuppdraget har varit att undersöka möjligheterna till och konsekvenserna av ett 
införande av LOV enligt Lag (2008:962) om valfrihetssystem i Säters kommun, i första hand inom 
hemtjänstverksamheten.  

Sammanfattning  
Utredningen kan konstatera att det föreligger osäkerhet vad gäller konsekvenserna av ett 
införande av Lagen om valfrihetssystem i Säters kommun.  
Det beror på att det dels finns begränsade antal studier i ämnet samt att få kommuner med 
mycket glesbygd har infört kundval. 
 
De studier som hittills gjorts visar att ett införande av kundval inte har påverkat kommunernas 
ekonomi, omsorgstagarnas nöjdhet eller befintlig personals anställning i någon större grad. 
Statistiska Centralbyråns, SCB:s, statistik visar däremot att befolkningsstrukturen kommer att 
förändras i Säters kommun de kommande 20 åren.  
Redan idag ligger Säter över riksgenomsnittet (ca 18,5%) när det gäller andel äldre över 65 år, en 
trend som tycks förstärkas. År 2030 kommer mer än var fjärde person i Säter att vara över 65 år. 
En större andel äldre kommer att öka trycket inom vården vilket måste mötas med 
effektiviseringar eller ökade resurser om inte kvaliteten ska bli lidande. 
 
Om Säters kommun inför kundval behöver resurser tillsättas i ett inledningsskede för att ställa om 
verksamheten till ett nytt arbetssätt. På sikt kan det dock finnas möjligheter att spara pengar. En 
risk för Säters kommun är att med den relativt stora glesbygd som kommunen har, kopplat till en 
relativt liten befolkning, så kan det bli svårt för privata utförare att få lönsamhet. Resultatet kan då 
bli att Säter på papperet får valfrihet men inte i praktiken. 
 
Enkäten ”Rådslag Säter” visar bland annat att trots att 84 % ansåg att det var viktigt att kunna 
påverka valet av utförare av beviljade insatser så var det endast 38 % som skulle överväga ett 
annat alternativ än kommunen om det var möjligt. Det visar att möjligheten att kunna välja är 
viktigare än själva valet. 
 
Utredningens syfte är att undersöka möjligheterna till och konsekvenserna av ett införande av 
LOV enligt lagen om valfrihetssystem i Säters kommun, i första hand inom 
hemtjänstverksamheten, och därmed utgöra underlag för ett politiskt inriktningsbeslut om 
eventuellt införande av kundval. Den är därför medvetet översiktligt hållen och ger en 
beskrivning av vad som kan göras men inte hur. Om beslut om införande av kundval fattas får 
framtagande av handlingsplaner och ekonomiska beräkningar tas fram senare i samverkan med 
verksamheten. 
 
Slutsats 
Det viktigaste inför ett eventuellt införande av kundvalssystem är dock att det förs en diskussion 
om varför man vill ha kundval. Med ett svar på den frågan kan man på ett bättre sätt utforma ett 
passande system. Det medför också att ett införande underlättas och att berörda, som 
omsorgstagare, anställda i hemtjänsten, fackliga organisationer, pensionärs- och 
handikappföreningar, har lättare att anamma förändringen att gå från kommunal ensamrätt till 
fritt företagande. 
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Ett sätt, för att politiskt komma fram till syftet med ett eventuellt införande av kundvalssystem, är 
att t.ex. bjuda in en representant för Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, med kunskap om 
valfrihetsfrågor till en studiedag för fördjupning i ämnet.  
Det som saknas i Säters kommun inför ett eventuellt införande av kundvalssystem är en politisk 
diskussion om varför man vill ha eller inte ha kundval. Med ett svar på den frågan kan man på ett 
bättre sätt utforma ett system som passar Säters kommun. 

Uppdraget/Ärendebeskrivning 
Socialnämnden beslutade 2010-04-07 att uppdra åt förvaltningen att utreda för- och nackdelar 
samt kostnader för att införa valmöjligheter inom hemtjänsten i Säters kommun enligt Lag 
(2008:962) om valfrihetssystem - LOV. 
 
Socialchefen har efter utredning 2010-09-06 föreslagit socialnämnden att ge extern aktör uppdrag 
att närmare utreda förutsättningarna för införandet av ett valfrihetssystem avseende kommunens 
hemtjänst. 
 
Socialnämnden beslutade 2011-06-08 att ansöka om medel hos socialstyrelsen för finansiering av 
utredning avseende förutsättningarna för införandet av ett valfrihetssystem samt under 
förutsättning att medel beviljas ge socialchefen i uppdrag att ge extern aktör detta uppdrag. 
Socialnämnden vill ha utrett vad ett införande av LOV har för konsekvenser för 
hemtjänstverksamheten och för personlig assistans. 
 
Säters kommun har 2011-11-02 beviljats 554 311 kronor i stimulansbidrag från Social-styrelsen att 
använda till konkreta insatser dels för att utreda kommunens förutsättningar för att utveckla och 
tillämpa ett valfrihetssystem i enlighet med lagen (2008:962) om valfrihetssystem, dels för att efter 
politiskt beslut införa ett sådant valfrihetssystem. En extern utredare har tillsatts för att ta fram 
underlag för kommande politiskt beslut. 
 
Kommunen skall senast 31 december 2012 meddela Socialstyrelsen sitt beslut att införa 
valfrihetssystem eller inte. 

Syfte 
Utredningens syfte är att undersöka möjligheterna till och konsekvenserna av ett införande av 
LOV enligt lagen om valfrihetssystem i Säters kommun, i första hand inom 
hemtjänstverksamheten.  

Utredningsmetod  
Ansvarig utredare har inhämtat information och kunskap från kommuner som infört LOV samt 
deltagit i nätverk för kommuner i länet som utrett införande av LOV. Inhämtat uppgifter från 
kommunens egen organisation samt andra organisationer och myndigheter som Sveriges 
Kommuner och Landsting, Socialstyrelsen och Statistiska centralbyrån.  

Bakgrund 
1 januari 2009 trädde lagen om valfrihetssystem (LOV) i kraft. Lagen är ett alternativ till lagen om 
offentlig upphandling (LOU) (2007:1 091). Lagen om valfrihetssystem är ett frivilligt verktyg för 
kommuner men för landstingets primärvård är den obligatorisk från och med 1 januari 2010.   



 

Tjänsteutlåtande 

 

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

 

SÄTERS KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

Den stora skillnaden mellan LOU och LOV, är att inom LOU så är det den upphandlande 
myndigheten som beslutar om vem som ska utföra arbetet för den enskilde personen och 
anbuden konkurrerar genom pris och/eller kvalitet.  
 
Inom LOV förflyttas beslutet till den enskilde brukaren som väljer om det är kommunen eller 
det/de företag som kommunen godkänt som utför beviljad insats.  
 
Det är den enskildes möjlighet till val och omval som är kärnan i systemet och som ska bidra till 
att kvalitén i tjänsterna upprätthålls och vidareutvecklas.  
Detta ger brukaren valfrihet, delaktighet och inflytande över sina insatser. Som enskild brukare 
har man rätt att byta utförare om man inte är nöjd med insatsen, ett sådant byte ska ske på ett 
enkelt sätt.  
 
Det tvingar alla utförare, både i kommunens regi och privata företag, att hålla hög kvalitet på 
insatserna hos brukarna. 

Förutsättningar 
Ett antal förutsättningar kommer att påverka införande av valfrihetssystem enligt LOV i Säters 
kommun som t.ex. lagstiftning, befolkningsutveckling, kommunens geografi, nuvarande 
organisation samt blivande utförare och nyttjare av systemet.    

Lagstiftning 
Det finns ett antal olika lagar som på olika sätt berör det här området. Här följer en kort 
beskrivning av de lagar som påverkar. 
 
Lag om valfrihetssystem, LOV, är ett komplement till LOU, lag om offentlig upphandling. 
Många kommuner har upplevt att LOU inte alltid passar för äldre- och handikappomsorgens 
verksamhet. Bland annat är möjligheten för mindre utförare att svara på upphandlingar enligt 
LOU svårare på grund av bristande kunskap om upphandling samt den administrativa 
tidsåtgången. Både LOU och LOV kan användas när man vill konkurrenspröva verksamhet i egen 
regi inom omsorgs‐och stödverksamhet för äldre och personer med funktionsnedsättning. Vilken 
av lagarna som tillämpas beror på vad man vill uppnå med konkurrensprövningen. 
 
LOV används enligt LOV‐utredningen (SOU 2008:15) när kommunen vill flytta makt från 
politiker till medborgare och därmed öka valfriheten och inflytandet för brukarna och ge 
möjlighet för fler utövare att etablera sig. Lagen om valfrihetssystem anger former för 
auktorisation av utförare och är en modell för upphandling för verksamheten.  
 
LOV innebär i korthet att kommunen godkänner och skriver kontrakt med de externa utförare 
som uppfyller de kvalitetskrav som angetts i ett förfrågningsunderlag. LOV reglerar på så sätt 
förhållandet mellan kommunerna och de externa utförarna. Annonsering ska löpande ske i en 
nationell databas som administreras av Kammarkollegiet.  
I lagen ingår grundläggande krav på utförare som att följa svensk lagstiftning, föreskrifter och 
anvisningar. Kraven kan kompletteras med de kvalitetskrav som kommunen ställer på utförarna. 
Dessa krav skall vara relevanta och proportionella.  När en utförare svarat på 
förfrågningsunderlaget och bedöms uppfylla de krav som ställts, tecknas kontrakt mellan 
utföraren och kommunen. Det ges dock inga garantier att en utförare får ett visst antal brukare, 
ett visst antal timmar eller ett visst geografiskt område som i en upphandling enligt LOU.  
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Kommunen kan inte ange hur många utförare som ska finnas. Alla som vill har rätt att ansöka. 
Styrning sker genom formuleringen av förfrågningsunderlaget, som valfrihetssystemets innehåll, 
krav på kvalitet, kontraktslängd och det ersättningssystem som används. De utförare som inte får 
kontrakt har möjlighet att begära överprövning. Alla utförare, såväl den egna regin som de 
externa, får samma ersättning för utförda tjänster och konkurrerar därmed enbart med kvalitet. 
Samma krav ställs på alla utförare, till exempel att kraven på kvalitet uppfylls. I ett 
valfrihetssystem har kommunen kvar det övergripande ansvaret för verksamheten.  
 
Kommunens ansvar för äldreomsorgen regleras i Socialtjänstlagen (SoL). Lagen, som är en 
ramlag, reglerar kommunens ansvar för den enskildas rätt till hjälp med det som hon/han inte 
själv klarar och som inte kan tillgodoses på annat sätt för att uppnå en skälig levnadsnivå. 
Kommunen har även ett övergripande planeringsansvar att genom hemtjänst, dagverksamheter 
och annat underlätta för den enskilde att bo kvar hemma och ha kontakt med andra. 
 
Hemtjänst kan innehålla insatser i form av service och/eller insatser i form av personlig 
omvårdnad och sociala aktiviteter. Hemtjänst beviljas som ett bistånd och kan överklagas om den 
sökande inte är nöjd med beviljad insats. Verkställighet av beviljade insatser ska utformas i samråd 
med den enskilde. Beslut om bistånd och hur det verkställts skall dokumenteras. I de fall 
omsorgstagaren inte får beslutade insatser eller om avvikelser förekommer skall detta 
dokumenteras. Även beslut om avgift kan överklagas. Detta innebär att rättssäkerheten är inbyggd 
i Socialtjänstlagen. 
 
Kommunen ska, enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL), erbjuda en god hälso-och sjukvård 
till de som bor i särskilda boendeformer, äldreboenden, eller bostäder med särskild service, LSS-
boenden, samt inom dagverksamheter. För närvarande pågår ett 
arbete att samordna Dalarnas 15 kommuner för att överta hemsjukvården från landstinget. Detta 
arbete skall vara klart att gälla fr.o.m. 2013. Kommunen får då även ansvar för de personer i 
ordinärt boende som har rätt till kommunal hemsjukvård. 
I samband med detta ska kommunen erbjuda habilitering, rehabilitering och hjälpmedel för 
funktionshindrade. Hälso- och sjukvårdsansvaret omfattar inte läkarnivå. Kommunens Mas, 
medicinskt ansvarig sjuksköterska, ansvarar för tillsyn av att verksamheten uppnår god 
vårdsäkerhet. 
 
Socialtjänstlagen och Hälso- och sjukvårdslagen omfattas av sekretess enligt Sekretesslagen. 
Offentlighetsprincipen ställs då åt sidan i individuella ärenden och kommunal personal har 
yppandeförbud i enskilda ärenden inom SoL och HSL. Det är den enskilde som avgör vad som är 
till men för honom/henne och brott mot sekretessen kan prövas i domstol. Sekretessen kan 
skrivas in i avtal för externa leverantörer men möjlighet till eventuella sanktioner är svårare att 
genomföra. 
 
Enligt Lag om servicetjänster har kommunen befogenhet att utan individuell behovsprövning 
tillhandahålla servicetjänster åt personer som fyllt 67 år. De servicetjänster som lagen avser är 
tjänster som är avsedda att förebygga skador, olycksfall eller ohälsa och som inte utgör personlig 
omvårdnad, så kallade fixartjänster. Kommunen har rätt, men inte skyldighet, att ta ut avgift för 
servicetjänsterna. Sådan avgift är inte momsbefriad och får inte överstiga kommunens 
självkostnad. Det krävs ingen dokumentation och tjänster enligt denna lag går inte att överklaga. 
Kommunens beslut att tillhandahålla servicetjänster kan prövas genom laglighetsprövning. 
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Enligt Kommunallagen ska alla kommuninnevånare, enligt likställighetsprincipen, behandlas 
lika. Om kommunen erbjuder en tjänst måste alla, över till exempel en viss ålder, erbjudas oavsett 
behov av insatsen. Likställighetsprincipen påverkar och styr krav och regler vid införande av 
kundval. 

Befolkningsutveckling 
Både i Europa och i Sverige uppmärksammas den kommande ålderspuckeln som innebär att mer 
kommer att krävas av den gemensamma ekonomin. Ålderspuckeln beror på den stora 40-
talistgenerationen som inom en 5-10 års period ska försörjas av färre förvärvsarbetande. Den 
äldre befolkningen blir inte bara fler utan de förväntas också leva längre. Från 1995 till 2010 har 
kvinnor och män vid 65 års ålder ökat sin förväntade medellivslängd med 1,35 respektive 2,24 år. 
Den ökade livslängden kommer att få stora konsekvenser för befolkningens sammansättning. 
Under 1900-talet var antalet personer 65 år och äldre i befolkningen tämligen oförändrat men 
under de kommande decennierna kommer gruppen att växa. Andelen personer 65 år och äldre, 
som år 2000 var 17,2%  och år 2010, 18,5% kommer enligt prognosen att stiga till 20,8% år 2020 
och 22,7% år 2030. År 2030 beräknas drygt var femte svensk att vara ålderspensionär. 
Som kuriosa kan nämnas att Stora Skedvi var den tätort med färre än 1 000 invånare som hade 
högst andel 65 år och äldre år 2010 med 46,6%  att jämföra med rikets 18,5%.    
 
Tabell 1. Återstående förväntad livslängd vid födelsen och vid 65 års ålder, män och kvinnor, 
1986-1990, 1991-1995, 1996-2000,2001-2005, 2006-2010. 
 

 Vid födelsen 
Män 

 
Kvinnor 

Vid 65 års ålder 
Män 

 
Kvinnor 

1986-1990 74,37 80,22 15,09 18,91 
1994-1998 76,47 81,62 16,13 19,82 
2000-2004 77,79 82,26 16,97 20,20 
2001-2005 77,99 82,41 17,11 20,30 
2006-2010 79,13 83,19 17,96 20,87 

Källa: Statistiska centralbyrån, Befolkningsstatistik. 
 
En ökande andel äldre som lever längre innebär ökade kostnader för samhället av två anledningar. 
Dels genom längre tid för utbetalning av pensioner och dels för ökat behov av insatser. När det 
gäller pensionerna har Sverige infört ett system som på sikt verkar hålla även om pensionerna inte 
värdesäkras som i det tidigare systemet. När det gäller behov av insatser finns två synsätt. Det ena 
är att de äldre också blir friskare och behov av insatser skjuts upp vilket gör att kostnaderna inte 
ökar. Det andra synsättet är att forskning visar att de äldre blir lika sjuka men lever längre med sin 
sjukdom vilket gör att kostnaderna ökar. Med stor sannolikhet kommer behovet av insatser att 
öka i framtiden och därmed ökar behovet av personal för att utföra insatserna. Det är därför 
viktigt att vårdyrket görs attraktivt för att underlätta rekrytering av personal som kan tillgodose 
kommande ökat vårdbehov. 
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Hur ser då befolkningsutvecklingen ut i Säters kommun? Statistik från SCB visar hur 
befolkningsutvecklingen beräknas bli fram till år 2030. Man kan se att Säter redan idag ligger över 
riksgenomsnittet (ca 18,5 procent) när det gäller andel äldre över 65 år, en trend som tycks 
förstärkas. År 2030 kommer mer än var fjärde person i Säter att vara över 65 år. 

 
Tabell 2. Totalt invånarantal, Antal invånare över 65, procentsats över 65 och försörjningskvot i Säters 
kommun, år 2010, 2015, 2020, 2025,2030. 
 

 2010 2015 2020 2025 2030 
Totalt 10 871 10 809 10 905 11 011 11 057 
Antal över 65 2265 2607 2853 3056 3171 
Procent över 65 20,83 24,12 26,16 27,75 28,68 
Försörjningskvot 2,80 2,31 2,03 1,86 1,77 

Källa: Statistiska centralbyrån, Befolkningsstatistik. 
 
Försörjningskvoten visar antalet i arbetsför ålder 19-64 år i relation till antalet personer över 65, 
alltså hur många i arbetsför ålder som försörjer en pensionär. Man kan se att försörjningskvoten 
förväntas sjunka från 2,80 år 2010 till 1,77 år 2030. Trots att Säter förväntas ha en svagt positiv 
befolkningsutveckling innebär en allt äldre befolkning att färre ska försörja en allt större grupp 
äldre. Eventuellt kan trenden att fortsätta arbeta efter 65 år till viss del motverka nergången i 
försörjningskvot. 
 
Antalet personer i åldersgruppen 80-89 år förändras inte nämnvärt från år 2009 till 2020 
då en markant ökning sker, från 563 personer år 2020 till 890 personer år 2030 en ökning 
med 327. Åldersgruppen 90 år och äldre ökar konstant från år 2009 till 2030 en ökning 
med totalt 45 personer. Från år 2009 till 2013 ökar antalet 90 år och äldre med 28 
personer. 
Källa: SCB 

Vård och omsorg om äldre 
I Socialstyrelsens skrift ”Tillståndet och utvecklingen inom hälso- och sjukvård och socialtjänst” 
Lägesrapport 2012, redovisas följande sammanfattande iakttagelser. 
 
Citat: 

• I Sverige kan personer som är 65 år förvänta sig fler år med god hälsa än i andra jämförbara 
länder. Med ökande livslängd förskjuts perioderna med nedsatt funktionstillstånd och 
hjälpberoende uppåt i åldrarna, men de blir inte kortare. 

• Äldreomsorgens omstrukturering fortsätter. Andelen äldre personer som bor  
i särskilt boende fortsätter att minska samtidigt som allt fler får omfattande hemtjänst. 

• Jämfört med andra länder ligger Sverige på en mellannivå i andelen äldre som får offentligt 
finansierade vård- och omsorgstjänster. 

• Äldre med goda inkomster köper i ökad utsträckning tjänster på den privata marknaden 
med skatteavdrag (RUT-avdrag), medan äldre personer med små inkomster ibland avstår 
från hemtjänst eftersom de tycker att avgiften är alltför hög. I denna grupp är det också 
vanligare med hjälp av anhöriga. 

• Personalens arbetstid inom kommunernas vård och omsorg är i stort sett oförändrad, 
samtidigt som antalet anställda minskar. Inom enskilt drivna särskilda boenden finns en 
påtagligt lägre personaltäthet och lägre andel arbetsterapeuter och sjukgymnaster än inom 



 

Tjänsteutlåtande 

 

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

 

SÄTERS KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

kommunalt drivna enheter. De har dock en större andel sjuksköterskor och enhetschefer i 
personalen. 

• En ökande andel av de anställda har en lämplig yrkesutbildning och fler har eftergymnasial 
vård- och omsorgsutbildning inom den verksamhet som kommunerna finansierar. 
Fortfarande är dock personalens utbildningsnivå låg jämfört med till exempel 
förskoleverksamheten. 

• De flesta äldre personer som får hemtjänst och som besöker primärvården uppger att de 
känner sig delaktiga i den vård och omsorg de får. Lägst omdömen ger de som har dålig 
hälsa. 

• All vård och omsorg behöver bättre tillgång till geriatrisk och gerontologisk kompetens 
samt kompetens i vårdhygien. 

• Brister i läkemedelsbehandlingen leder till allvarliga livskvalitetsförluster för många äldre 
människor, vilket också gäller brister i strokevården. 

• Det finns indikationer på att tillgängligheten till särskilt boende har förbättrats. Men 
primärvården är inte tillräckligt anpassad till de mest sjuka äldres behov och väntetiderna 
vid akutmottagningar är för långa. 

• Alldeles för få äldre i särskilt boende får beslut om vilka insatser de ska få inom boendet. 
Slut citat. 

Kundval i glesbygd 
En relevant fråga för Säters kommun är – Hur fungerar kundval i en kommun som till stor del 
består av glesbygd? I magisteruppsatsen ”Fungerar valfrihetsmodellen i glesbygdskommuner?” 
från 2007 ställer Josefin Nilsson denna fråga. Hon menar att det i kundvalssystemet finns en 
inbyggd ineffektivitet som försvårar nyttan av samordnings-fördelar. Med nuvarande modell kan 
kommunen serva flera omsorgstagare som bor nära varandra geografiskt. Med kundval finns 
risken/möjligheten att omsorgstagarna inom samma område gör olika val av utförare. Detta leder 
till att fler utförare får åka till samma område vilket ökar transportkostnader samt påverkar miljön 
negativt.   
Genom att ge utförarna möjlighet att på olika sätt avgränsa verksamheten kan kommunen skapa 
förutsättningar för fler utförare att etablera sig på marknaden. Det kan ske genom att sätta 
kapacitetstak, tidsbegränsning och geografisk avgränsning.  
Det viktigaste för att skapa förutsättningar för ett fungerande kundval är ersättningsnivån, som 
kan göra att det blir svårare eller ekonomiskt omotiverat att skapa tillräckligt bra förutsättningar 
för flera utförare att verka i glesbygdsområden.  

Varför LOV? 
Enligt Konkurrensverkets skrift ”Lagen om valfrihetssystem – en introduktion” är syftet med 
LOV att underlätta för upphandlande myndigheter att ge brukaren tillgång till vissa tjänster med 
bästa möjliga kvalitet. Avsikten är att valfriheten ska leda till ökade möjligheter för brukaren att 
bestämma vem som ska utföra tjänsten. Detta kan leda till ökad konkurrens på berörda 
marknader samt underlätta för små och medelstora företag att erbjuda sina tjänster. 
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Personal kan starta egen verksamhet och tillsammans med andra externa utförare konkurrera med 
kommunen om att bli utförare. Detta ökar möjligheterna att stimulera såväl småföretagande som 
kvinnligt företagande.  
 
Ökad konkurrens bör leda till både högre kvalitet och effektivare verksamhet.  Genom att ge den 
äldre frihet att välja vem som ska utföra beviljade insatser ökar inflytandet och möjligheten att 
påverka sin egen vardag.  

Omvärld 
Att se på hur andra kommuner gjort vid införande av kundval kan vara ett sätt att undgå 
eventuella fallgropar på vägen. Enligt rapport från SKL, Sveriges kommuner och landsting, mars 
2012 hade 248 av landets 290 kommuner sökt och beviljats stimulansbidrag för att förbereda eller 
utveckla valfrihetssystem enligt LOV inom äldre- och handikappomsorgen. Av dessa hade 118 
kommuner inrättat tjänster av detta slag. Ytterligare 51 kommuner hade beslutat att införa sådana 
tjänster medan 94 kommuner inte tagit ställning. 27 kommuner hade beslutat att inte införa LOV. 
Den tjänst med valfrihet som kommunerna oftast erbjuder eller planerar för är hemtjänst i 
ordinärt boende. 

Omfattning 
Av SKL:s rapport mars 2012 framgår att det är stor variation på vilka tjänster som kundvalet 
omfattar. På ”Valfrihetswebben”, där kommunerna publicerar sina förfrågningsunderlag finns 24 
olika tjänster med valfrihet.  
Vanligaste tjänsten som omfattas av valfrihet är Hemtjänst – service (108 kommuner) följt av 
Hemtjänst – omvårdnad (76) samt Hemtjänst – hemsjukvård (47) och därefter Ledsagning (16), 
Avlösning (14) och Daglig verksamhet LSS (13).  
Sex kommuner erbjuder Särskilt boende för äldre som en valfrihetstjänst. Andra tjänster som 
erbjuds som valfrihet kan vara Dagverksamhet för äldre, Familjerådgivning, Boendestöd, Daglig 
sysselsättning socialpsykiatri, och andra insatser som ryms inom begreppet hemtjänst och vanligen 
utförs av hemtjänstens personal. 
 
Av de 47 kommuner där hemsjukvård ingår som valfrihetstjänst har 6 st. valt att låta ansvaret för 
hela HSL-området ingå medan 41 st. har valt att låta delegerade uppgifter enligt HSL ingå. 

Ersättning 
Ersättningen till de olika utförarna/anordnarna kan hanteras på en rad olika sätt. Viktigt är att den 
ersättning kommunen beslutar om ger alla anordnare, inklusive den egna regin, rimliga 
ekonomiska förutsättningar.   
I Sveriges Kommuner och Landstings, SKLs, skrift ”Val av ersättningsmodell och beräkning av 
ersättningsnivå, 2009” sidan 9-10 beskrivs tre olika modeller för ersättning. 
 
Citat: 
I nedanstående redovisas ett antal ersättningsmodeller för hemtjänst och särskilt boende. Alla 
ersättningsmodeller har sina för- och nackdelar. Vilken modell som passar er kommun bäst är 
beroende av kommunens syfte och lokala förutsättningar.  
 
Hemtjänst 



 

Tjänsteutlåtande 

 

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

 

SÄTERS KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

Utöver de generella fördelarna med valfrihet finns fördelar (och nackdelar) som är beroende på 
vilken ersättningsmodell kommunen väljer.  
 
Umeå och Varberg använder sig av en modell där ersättningen utgår för den biståndsbedömda 
tiden. I dessa fall använder kommunerna huvudsakligen samma modell som före införande av 
valfrihet för att reglera ersättningen till egenregi. Därmed skapas det inte något behov av nya 
administrativa rutiner, IT-stöd etc. För att säkerställa att biståndsbesluten efterlevs förutsätter 
modellen någon form av avvikelserapportering från de biståndsbedömda insatserna. 
 
I Järfälla och Nacka är ersättningen baserad på utförd tid. I Nackas fall var det angeläget att 
förbättra rättssäkerheten för brukarna genom att utveckla biståndsbeslutens verkställande. 
Modellen förutsätter att anordnarna rapporterar in tidsåtgången för de utförda insatserna.  
 
I Solna har man gått ett steg längre och valt en ersättningsmodell som baseras på utförda 
aktiviteter. 
Modellen förutsätter att tidsåtgången för de olika insatserna beräknas och att anordnarna 
rapporterar vilka insatser som de har genomfört. Solna valde sin modell för att öka enhetligheten i 
biståndsbedömningen samt för att besluten tydligare skulle påverka omsorgens genomförande. I 
korthet syftar Solna-modellen till att skapa incitament att fullgöra biståndsbesluten samt ge 
anordnarna incitament att arbeta effektivt. Det bör dock beaktas att en ersättningsmodell baserad 
på utförd aktivitet ställer mer omfattande administrativa krav samt krav på metoder för 
uppföljning av utförda aktiviteter samt att den riskerar att begränsa brukarens och anordnarens 
möjligheter att utforma omsorgen efter de individuella förutsättningarna och önskemålen. 
 
I enlighet med erfarenheterna från de studerade kommunerna grupperas de skilda 
ersättningsmodellerna i följande kategorier: Baserad på 1) biståndsbedömd tid, 2) utförd tid och 3) 
utförd aktivitet.  
En sammanfattning av fördelar och nackdelar (ur kommunens, brukarens och anordnarens 
perspektiv) med de olika ersättningsmodellerna presenteras nedan i Tabell 1. 
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Tabell 1. HEMTJÄNST –  
FÖRDELAR (+) OCH NACKDELAR (-) MED OLIKA ERSÄTTNINGSMODELLER 

 
Biståndbedömd tid        Utförd tid          Utförd aktivitet 

 
Kommun 

 
(+) Lätt att administrera 
(+) Små förändringar för 
anordnarna och 
kommunen 
(-) Begränsade incitament 
att utföra beslutet med 
risk för rättsosäkerhet 
och kvalitetsbrister 
 

 
(+) Anordnaren har 
incitament för att utföra 
beslutet (rättssäkerhet, 
kvalitet)  
(-) Anordnaren har inte 
incitament att använda 
tiden effektivt 
(-) Kostnadsutvecklingen 
kan vara svår att förutse 
(-) Ökad administration 
 

 
(+) Anordnaren har 
incitament för att utföra 
beslutet (rättssäkerhet, 
kvalitet) samt att effektivisera 
verksamheten vilket kan 
skapa 
utrymme för att hålla nere 
ersättningsnivåerna 
(-) Kostnadsutvecklingen 
kan vara svår att förutse 
(-) Ökad administration, 
eftersom det kräver utökad 
klassificering av tjänsterna 
och registrering av utförda 
aktiviteter 

 
Brukare 

 
(-) Eventuell negativ 
inverkan på servicens 
kvalitet pga. begränsade 
incitament att utföra 
beslutet 
 

 
(+) Utrymme att påverka 
innehållet för den 
biståndsbedömda tjänsten i 
dialog med anordnaren 
(+) Anordnaren har 
incitament för att utföra den 
beslutade tiden 
(rättssäkerhet, 
kvalitet) 

 
(+) Anordnaren har 
incitament för att utföra de 
beslutade aktiviteterna 
(rättssäkerhet, kvalitet) 
(-) Risk för stressfylld 
kontakt med 
omvårdnadspersonalen 

 
Anordnare 

 
(+) Möjlighet att öka 
lönsamheten genom att 
”göra så litet som 
möjligt” för den 
garanterade inkomsten 
 

 
(+) Utrymme för att 
påverka innehållet i tjänsten 
i dialog med brukaren 
(-) Avsaknad av incitament 
för att använda tiden 
effektivt 

 
(+) Utrymme för att 
påverka lönsamheten genom 
effektivare tidsanvändning 

Slut citat. 

Begränsningar 
Ett sätt att stimulera och underlätta för företag är att kommunen kan ge vissa möjligheter att 
begränsa verksamheten. Ett företag kan till exempel erbjuda endast service även om kommunen 
lagt ut både service och omvårdnad. De flesta kommuner erbjuder företagen den möjligheten till 
begränsning. 
Ett annat sätt att begränsa är att ange på vilka tider som tjänster kan utföras. Små företag som 
erbjuder t ex service kanske inte kan erbjuda tjänster på kvällar och helger.  
De flesta kommuner har kvar hemtjänst på natten i kommunal regi. 
Kommunen kan även göra en geografisk indelning där företagen kan välja inom vilka områden de 
vill etablera sig. Risken med detta är att det blir färre utförare i glesbygd.  
Kommunen kan också dela in i områden med en del stad och en del landsbygd för att möta ett 
sådant problem. 
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Att inte kräva att en utförare ska erbjuda tjänster i hela kommunen är ett sätt att underlätta för 
små företag som inte kan täcka hela kommunens yta. 
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Ickevalsalternativ 
När en omsorgstagare inte kan eller vill välja utförare blir det handläggaren som tvingas göra ett 
val åt den enskilde vilket kan leda till att godtycklighet uppstår. 
 
I lagen står att den upphandlande myndigheten ska tillhandahålla ett ickevalsalternativ. 
I propositionen står att ”Ickevalsalternativet ska vara ett kvalitativt full-gott alternativ. Den upphandlande 
myndigheten ska i förväg bestämma vad som gäller om den enskilde inte väljer. Den upphandlande myndighetens 
handläggare får inte slumpvis välja bland de leverantörer som tecknat avtal med den upphandlande myndigheten. 
Viktning eller rangordning av leverantörerna är, som tidigare påpekats, inte tillåtet i ett valfrihetssystem. 
 
Kommunen har därmed möjlighet att utforma ett ickevalsalternativ efter eget önskemål. 
Många kommuner har valt att låta egenregin vara ickevalsalternativ och andra har skapat ett 
turordningssystem eller lottning. 

Kravspecifikation 
Som ansvarig för verksamheten måste kommunen ställa krav på utföraren på flera områden. 
Kraven skall kunna följas upp och är en viktig del i kommunens förfrågningsunderlag. De EG-
rättsliga principerna om icke-diskriminering, öppenhet, förutsägbarhet, ömsesidigt erkännande 
och proportionalitet måste gälla när kraven formuleras. 

Pensionärs- och handikapporganisationer 
De Kommunala Pensionärsrådet och Kommunala Handikapprådet har vid sina sammanträden 
fått information om det pågående arbetet med en förstudie om konsekvenser av och möjlighet till 
eventuellt införande av valfrihetssystem. 

Facken 
De fackliga organisationerna har fått information om att en förstudie angående förutsättningar för 
införande av LOV i Säters kommun pågår. 

Organisation idag och vid eventuellt kundval  

Biståndshandläggning 
Nuläge: 
I Säters kommun arbetar idag en 1:e Biståndshandläggare med övergripande ansvar för 
biståndsbedömning inom äldreomsorgen och tre Biståndshandläggare där två har varsitt 
geografiskt område och en arbetar med personer med demenssjukdom.  När ärenden kommer in 
fördelas de geografiskt. När bedömning och beslut om insats skett görs en beställning ut till de 
olika hemtjänstgrupperna. Till biståndsenheten hör också en Anhörigkonsulent/Syn- och 
hörselinstruktör. Biståndsenheten sorterar direkt under Socialchefen. 
 
Kundval: 
Biståndshandläggningen förändras inte i ett valfrihetssystem. Däremot tillkommer ett moment då 
de enskilda omsorgstagarna själva får välja vilken enhet som ska utföra hemtjänsten hos dem. I de 
kommuner där man infört kundvalsmodell har biståndshanläggarnas administrativa 
arbetsuppgifter ökat och hembesöken tar längre tid (Hjalmarsson 2003). Biståndshandläggaren ska 
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förutom behovsbedömning också på ett neutralt sätt informera omsorgstagaren och eventuella 
anhöriga om vilka möjliga utförare av de beviljade insatserna som finns att tillgå. Informationen 
ska vara både muntlig och skriftlig. 
 
Biståndshandläggaren har genom kundvalsmodellen fått den svåra och viktiga rollen att vara 
”konsumentupplysare” och ska enligt tillämpningsföreskrifterna ge en korrekt och saklig 
information om vilka utförare den enskilde kan välja mellan. Biståndshandläggarens roll förändras 
till att bli mer av en mäklare som förmedlar information om aktuella utförare (Edebalk & 
Svensson, 2005). Biståndshandläggarens roll försvåras om den enskilde inte själv av olika 
anledningar kan välja. I de fall där den enskilde inte själv kan välja ska kommunen ha ett färdigt 
ickevalsalternativ att erbjuda.  

Hemtjänsten 
Nuläge: 
Hemtjänsten leds av en verksamhetsområdeschef som även ansvarar för särskilt boende för äldre, 
SäBo. För hemtjänsten finns två enhetschefer med var sin administrativ assistent.   
 
En enhetschef ansvarar för tre hemtjänstgrupper i centrala Säter och en renodlad städgrupp samt 
dagverksamhet för dementa. I ansvaret ingår även ”Fixar Lena”. 
 
En enhetschef ansvarar för hemtjänstgrupperna i Gustafs och Stora Skedvi samt för nattpatrullen. 
Nattpatrullen arbetar över hela kommunen. 
 
Hemtjänstärendena fördelas i centrala Säter utifrån att den grupp som har lägst arbetsbelastning 
får ta nytillkomna ärenden. Hemtjänstgrupperna i Gustafs och Stora Skedvi planerar sin 
verksamhet var för sig geografiskt men hjälper varandra vid behov. 
Vid behov hjälper även de centrala grupperna och grupperna i ytterområdena varandra. 
Totalt arbetar ca 85 personer (ca 62 årsarbetare) i hemtjänsten idag. 
 
Städgruppen har idag ca 20 personer som får hjälp med enbart städning. De senaste fyra åren har 
gruppen tappat ca 100 ärenden som troligen har gått till privata utförare. 
Uppföljning av hemtjänstverksamheten sker månadsvis då grupperna redovisar biståndsbedömd 
tid, utförd tid samt en gång om året redovisas antal körda mil.  
 
”Fixar Lena” är kommunens skadeförebyggande arbete för personer 65 år och äldre. Lena kan 
hjälpa till med sysslor som betraktas som riskmoment och lätt kan leda till fallskador och 
frakturer. Hjälpen är kostnadsfri men eventuellt material bekostas och tillhandahålls av den som 
får hjälpen. Arbetsuppgifter som kräver yrkeskunnig hantverkare samt trädgårdsarbete, 
snöskottning och fönsterputsning utförs inte. 
 
Kundval: 
Hur hemtjänsten kommer att förändras om kommunen beslutar att införa kundval enligt LOV 
beror på vilka delar man beslutar att konkurrensutsätta. Om kundval införs och omfattar städning 
samt servicetjänster kan det påverka organisationens volym om många omsorgstagare väljer 
privata utförare. Det kan i sin tur leda till att kommunens personalbehov minskar. För de 
kommuner som infört kundval har det inte blivit något stort problem med övertalighet. Det har 
oftast lösts med pensionsavgångar samt att personal tagit anställning i de nya företagen. 
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Hälso- och sjukvård 
Nuläge: 
Ansvaret för hemsjukvården, för omsorgstagare som bor i ordinärt boende, ligger i dag på 
landstinget. Ett regionalt arbete pågår som syftar till att ansvaret för hemsjukvård i ordinärt 
boende skall övergå från landstinget till länets kommuner från årsskiftet 2013. Detta under 
förutsättning att kommunfullmäktige i samtliga länets kommuner och landstingsfullmäktige fattar 
motsvarande beslut. 
 
Kommunen ansvarar i dagsläget för hälso- och sjukvård, upp till sjuksköterskenivå, vid särskilda 
boenden och dagverksamhet för dementa inom äldreomsorgen samt gruppboenden och 
dagcenter inom LSS verksamhetsområde och boende inom socialpsykiatrin.   
 
Hälso- och sjukvårdsarbetet leds av en verksamhetsområdeschef med ansvar för MAS, medicinskt 
ansvarig sjuksköterska, samt omvårdnadsansvariga sjuksköterskor, arbetsterapeuter och en 
sjukgymnast. 
De omvårdnadsansvariga sjuksköterskorna, OAS, är geografiskt fördelade och placerade på de 
olika boendena och dagverksamheterna inom kommunens ansvarsområde. Två sjuksköterskor är 
inte placerade utan arbetar där behov uppstår vid semester och annan frånvaro.  
På natten arbetar en sjuksköterska med ansvar för hela kommunen. 
Arbetsterapeuter och sjukgymnast arbetar kommunövergripande med insatser där de behövs. 
 
Kundval: 
I ett kundvalssystem där hälso- och sjukvårdsinsatser ingår och antalet utförare blir fler ökar 
troligen tidsåtgången för sjuksköterskorna att utveckla och behålla det samarbete med 
omvårdnadspersonal som är nödvändigt för att upprätthålla en god kvalité. Om/när 
omsorgstagarna väljer olika utförare blir det svårare att skapa relationer till och bedöma den 
kunskapsnivå som är nödvändig för att delegera hälso- och sjukvårdsuppgifter till 
omvårdnadspersonalen. 
 
På samma sätt innebär ett införande av kundval ökad tidsåtgång för medicinskt ansvarig 
sjuksköteraska, MAS, att nå ut med information och rutiner samt bedriva tillsyn för att granska 
kvalitet och patientsäkerhet. 
 
Även för arbetsterapeuter och sjukgymnast blir det vid ett införande av kundval fler aktörer att 
samarbeta med vilket leder till ökad tidsåtgång. 

Administration 
Nuläge: 
Den administrativa personal som i första hand berörs är löneassistenter, ekonom och 
personalansvariga som arbetar med specifika insatser riktade mot hemtjänsten och är behjälpliga 
med sina kunskaper inom respektive område. 
 
Kundval: 
Det är svårt att beräkna hur de administrativa personalgrupperna påverkas då deras arbete med 
hemtjänstens personal är fördelat på flera små delar av deras tjänster.  
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Till en början kommer troligen det administrativa arbetet att öka då ett införande av kundval 
säkert leder till en hel del omorganisationer för att kunna administrera ett ökat antal utförare. 
På sikt kan det eventuellt bli mindre administrativt arbete om de nytillkomna utförarna själva 
sköter administrationen för sin personal. 

Yttersta ansvaret 
Enligt socialtjänstlagen har kommunen alltid det yttersta ansvaret för medborgarna. 
Socialnämnden ansvarar för att de personer som beviljats insatser enligt socialtjänstlagen får dessa 
utförda. Det ansvaret kan kommunen inte frånsäga sig genom att i en kundvalsmodell anlita 
externa utförare. Om ett externt företag inte klarar av sitt åtagande är kommunen skyldig att lösa 
problemet. Kommunen måste därför i förväg ha fastställt en plan för hur man ska hantera en 
sådan händelse. 
 
Vissa orsaker som leder till att utförare inte klarar av sitt åtagande och som leder till att 
kommunen måste gå in kan vara av tillfällig art. 
Andra orsaker kan vara mer definitiva som att företaget går i konkurs eller att avtalet sägs upp på 
grund av annan omständighet. Kommunen måste då ha beredskap och en handlingsplan för vem 
som ska utföra insatser till dess att omsorgstagarna gjort omval och ny utförare kan börja utföra 
insatsen. 

Den enskildes kvalitét 
Syftet med att införa kundvalsmodeller för äldreomsorgen är enligt socialstyrelsen: 
 
”att ge brukarna möjlighet att välja mellan olika utförare av de tjänster, som biståndsbeslutet berättigar till. 
Kundvalsmodellen skall vara så konstruerad att den ger förutsättningar för att en mångfald av utförare skall 
kunna etablera sig och ge förutsättningar för konkurrens och kvalitet inom området”. 
 
Då ersättningen är beslutad av kommunen och lika för alla, konkurrerar utförarna med kvalitén på 
de erbjudna och utförda tjänsterna. När utförarna inte kan påverka priset kallas den uppkomna 
konkurrenssituationen för kvalitetskonkurrens. Genom att på olika sätt öka och kvarhålla 
kvaliteten i hemtjänsten konkurrerar utförarna om att få omsorgstagarna att välja dem som 
utförare. Eftersom utförarna inte garanteras några omsorgstagare, så har de starka ekonomiska 
incitament att agera så att omsorgstagarna väljer just dem och att de stannar kvar (Edebalk & 
Svensson, 2006). Om den enskilde omsorgstagaren inte är nöjd med kvaliteten har hon/han själv 
makt att byta utförare. 
Den enskilde får ett större ansvar att själv klara av och bestämma över sin hjälp och vara beredd 
att aktivt byta utförare om det inte fungerar bra. Det innebär att det ställs höga krav på 
kommunen att genomföra goda uppföljningar. 
 
Införande av kundval kan leda till bra kvalitet och att utförare som inte klarar kvalitén väljs bort 
av omsorgstagarna. Det förutsätter att det finns flera olika utförare att välja mellan och att 
omsorgstagaren vill och förmår att välja. En risk är att det i glesbygds-kommuner etableras så få 
företag att det inte finns alternativa valmöjligheter. 
 
En kommun kan inte räkna med att kvaliteten kan garanteras genom att omsorgstagarna aktivt 
byter utförare vid missnöje. Erfarenheter har visat att de äldre inte klagar om de är missnöjda och 
inte tror att de har en faktisk möjlighet att påverka. Det kan också vara ett faktum att den äldre 
inte kan göra ett aktivt omval. Även om ett kundvalssystem faktiskt stärker den äldres möjlighet 
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att klaga är det inte säkert att alla omsorgstagare utnyttjar sin möjlighet att byta utförare om de är 
missnöjda. 
 
Studier visar också att informationen om de olika utförarna som ges till kunden/omsorgstagaren 
ofta är bristfällig och inte underlättar valet för omsorgstagarna. Det är med andra ord väldigt 
viktigt att kommunen definierar vad som menas med kvalitét och att detta är något mätbart som 
löpande kan följas upp och utvärderas. Det är också av stor vikt att den information som lämnas 
till omsorgstagaren är tydlig och korrekt och att informationen verkligen når fram (Levenius & 
Wolf). 
 
Framtida pensionärer kommer troligen att ha andra behov än dagens och därmed ställa andra 
krav. Tilläggstjänster, som den enskilde själv betalar, kan då ge utförarna möjlighet att möta dessa 
krav samtidigt som de kan profilera sig och tillgodose olika behov.   
 
Det finns inte mycket forskning om vilka effekter ett kundvalssystem har på vårdens kvalitét och 
hur omsorgstagarna upplever förändringen. Det är därför svårt att säga om kundval har inneburit 
en verklig förändring av kvalitén för omsorgstagarna. 

Personalfrågor 
Ett kundvalssystem innebär inte att antalet omvårdnadspersonal blir färre men däremot att antalet 
arbetsgivare kan komma att öka. En del personal kan välja att starta egna företag och profilera sig 
inom särskilda områden medan andra vill ha fortsatt anställning men med fler arbetsgivare att 
välja mellan. Då andelen äldre enligt befolkningsprognosen ökar torde det inte vara risk för 
övertalighet för omvårdnadspersonalen. I en undersökning av hur personal upplever kundval, 
som Ramböll Managements utfört i Stockholm avseende perioden 1998-2001, visades att personal 
som hade övergått till enskilda utförare i viss mån upplevde en positiv utveckling beträffande 
utvecklingsmöjligheter och större ansvar. Å andra sidan framgick det att personalen många gånger 
var negativt inställd till konkurrensutsättning och upplevde en försämrad arbetsmiljö i form av 
ökad stress och högre arbetstakt. Undersökningen visade även att personalen inom de privata 
utförarna var mer kostnadsmedvetna och att de upplevde att de hade en kortare väg till chefen. 
Vidare kom det i undersökning fram att de privata utförarna hade ett högre arbetstempo och fler 
timanställda vilket upplevdes som negativt. I den kommunala regin upplevde personalen en bättre 
trygghet.  

Uppföljning 
Som myndighet i ett kundvalssystem har kommunen ett ansvar att följa upp och kontrollera att 
alla utförare, såväl interna som externa, uppfyller förfrågningsunderlagets krav. Det gäller kravet 
på kvalitét för omsorgstagarna och de formella kraven på utförarna. Alla krav i 
förfrågningsunderlaget ska vara möjliga att följa upp.   
Utförarna ska också medverka och vara kommunen behjälplig med de underlag som behövs för 
att uppföljning och granskning ska kunna ske. MAS, medicinskt ansvarig sjuksköteraska, skall ha 
rätt att när som helst granska kvaliteten och patientsäkerheten i utförarnas hälso- och sjukvård.  

Avtal 
Lag om valfrihetssystem, LOV, är ett alternativt sätt för kommunen att upphandla och reglerar 
hur certifiering och/eller auktorisation av företag skall ske. Med auktorisation konkurrerar 
företagen om kunderna/omsorgstagarna på marknaden. Kommunen sätter upp de minimikrav 
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som företagen skall uppfylla, och om företagen motsvarar kraven får de tillgång till marknaden. 
Kommunen ger inte några löften om antal kunder eller tillgång till viss del av marknaden utan 
bara möjlighet för företagen att konkurrera. Upphandlingen sker löpande och man kan när som 
helst ansöka om tillträde till marknaden.  
Möjligheten att alla företag får ansöka om auktorisation kan ge fler utförare och därmed större 
valfrihet för omsorgstagarna. Det kan också innebära att fler mindre företag med varierande 
inriktning kan etablera sig i kommunen.  
 
Syftet med auktorisation i ett kundvalssystem är att flytta makten från kommunens tjänstemän till 
den enskilde omsorgstagaren. Dessa avgör kvaliteten hos utförarna, och om det levererande 
företaget inte lever upp till omsorgstagarens förväntningar, finns alltid möjligheten att byta 
utförare. Genom att upphandlingen sker löpande ökar möjligheterna till konkurrens och 
därigenom förväntas kvaliteten för omsorgstagarna öka.  
 
Vid en LOU-upphandling är avtalstiden ofta tre år med möjlighet att förlänga med ett till två år. 
När avtal skrivs med LOV är det möjligt att göra på samma sätt. Det är dock inte vanligt med så 
långa avtalstider. Många tecknar ettårsavtal som omförhandlas varje år. En annan variant är att ha 
tillsvidareavtal med uppsägningstid. Oavsett vilken typ av avtal som kommunen väljer att teckna 
med utförarna, är det viktigt att se till att det finns utrymme att gå in och göra justeringar, till 
exempel förändring av prisnivån.  

Information 
En förutsättning för att omsorgstagarna ska kunna välja är att information om hemtjänstutförarna 
och vilka tjänster de erbjuder finns tillgänglig. Om det saknas information om möjligheten att 
välja och vilka alternativ det finns blir följden att omsorgstagarna inte kan tillgodogöra sig 
valfriheten.  
Biståndshandläggarna får en ny och viktig roll att lämna information till omsorgstagarna som ska 
vara saklig, relevant, jämförbar och lätt att förstå. Informationen måste vara neutral och får inte 
gynna någon specifik utförare. Det kan av omsorgstagarna upplevas som en frustration att de inte 
får tillräcklig hjälp från biståndshandläggaren i valsituationen.  Orsaken kan vara att handläggaren 
är rädd för att inte vara konkurrens-neutral vid valet av utförare. SKL menar att det inte behöver 
vara en motsättning mellan att brukarna får relevant information och kravet på 
konkurrensneutralitet. En jämförande beskrivning av utförarnas kvalitetsindikatorer kan tillgodose 
den enskildes behov av information. Här kan till exempel personalens kompetens, tillgänglighet, 
bemötande och flexibilitet beskrivas.  
Ett annat sätt att underlätta för omsorgstagarna och samtidigt förhålla sig neutral till de olika 
alternativen är att biståndshandläggaren hjälper omsorgstagaren att själv beskriva vad som är 
viktigt för dem. Genom att till exempel ställa öppna frågor kan omsorgs-tagaren få hjälp att 
definiera sina behov. Man kan exempelvis utforma en mall med pedagogiska frågor och/eller 
metoder som biståndshandläggaren kan använda sig av.  
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Ekonomi 
Ett tungt argument för att låta privata aktörer komma in på den marknad som av hävd tillhört 
kommunerna har varit kostnader. Anhängarna menar att de privata utförarnas konkurrens leder 
till en effektivare verksamhet som i sin tur generar lägre kostnader. 
 
I Sveriges Kommuner och Landstings, SKLs, skrift ”Utvärdering av valfrihetssystem i kommuner 
och landsting, 2009”, sidan 35-37 redovisas kommunernas syn på ersättning och 
kostnadsutveckling. 
 
Citat: 
I kommunernas dokumentation finns få exempel på kostnadsjämförelser över tid för en viss 
tjänst. Detta beror bland annat på att tjänsternas innehåll har förändrats så att de inte går att 
jämföra, ändrade redovisningsprinciper eller på att kostnader för lednings-organisation och 
kringservice på olika sätt belastar den redovisade kostnaden för tjänsten till medborgaren.  
Detta påverkar också möjligheterna att jämföra kommunernas kostnader. Exempelvis innehåller 
urvalet inte två kommuner där kostnaderna för en viss tjänst redovisas på ett sådant sätt att de är 
direkt jämförbara. Inte ens i kommuner där ersättningen till utförarna utgår per timme. Skälet till 
detta är bland annat att varje kommun bestämmer omfattningen av insatserna i enlighet med 
socialnämndens övergripande mål och värdegrund. Detta sker utifrån den enskildes behov. 
Kommunerna har också utformat beställningen till utföraren på olika sätt. Bland annat skiljer sig 
graden av detaljering och kopplingen mellan vad insatsen avses bestå av, tidsåtgången och 
ersättningen till utföraren. En annan avgörande skillnad är att en del kommuner ersätter beställd 
tid, medan andra kommuner endast betalar ersättning för faktiskt utförda insatser eller för den tid 
det har tagit att genomföra beställda insatser. Utförarnas åtagande är olika för arbete under kvällar 
och nätter. Dubbelbemanning ersätts enligt olika principer.  
 
Det finns också modeller med förenklad biståndsbedömning upp till ett visst antal timmar per 
månad för ett basuppdrag, där medborgaren väljer utförare och bestämmer vad som ska utföras 
inom ramen för beviljat antal timmar. I vissa kommuner har utföraren även möjlighet att erbjuda 
tilläggstjänster. I de flesta kommuner har timkostnader kalkylerats först i samband med att 
valfrihet infördes. Möjlighet att jämföra bakåt i tiden saknas. Andra kommuner har gått från 
ersättning för beställd tid till utförd tid eller från ersättning kopplad till vårdnivå till timersättning, 
eller vice versa.  
 
Måluppfyllelse 
Kommunerna har angivit målen för valfrihetsinförandet i öppna svar. Svaren 
är genomgående allmänt hållna men i förening med information från intervjuerna kan vi se 
mönster, som vi återkommer till i våra slutsatser (”teser”). Ofta framhålls att valfrihetsreformerna 
inte syftat till att ”spara pengar”, även om valfriheten har lett till effektivitetsvinster. 
Kommunerna svarar nästan genomgående att de har nått målen helt, delvis eller i huvudsak. 
Målen har sällan ändrats, vilket möjligen kan förklaras av att flera kommuner har prövat de nya 
formerna under kort tid eller av att målen är ganska allmänt formulerade. 
 
Kostnadsutveckling 
Det generella mönstret är att valfrihetssystemen inte har påverkat kostnaderna, eller snarare 
minskat dem, samtidigt som kvaliteten i verksamheten har ökat. Svaren tyder på att konkurrensen 
mellan olika utförare har påverkat kostnadsutvecklingen gynnsamt, men bilden är inte entydig och 
varierar från område till område. Den generella bild som växer fram ur olika svar från olika 
sektorer, är att kvaliteten ökar till följd av valfrihetsreformerna, medan kostnaderna är opåverkade 
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eller i några fall ökande. I den mån kostnaderna för administration har ökat, har detta 
kompenserats av ökad effektivitet i verksamheten.  
 
Ersättningssystem 
Valfrihetssystemen har ofta påskyndat utvecklingen som innebär att en budgetfinansiering som är 
oberoende av faktisk prestation ersätts av en intäktsfinansiering där ersättningen följer med 
prestationen. Fokus har förskjutits från att ersätta utföraren för dennes kostnader, till att betala 
för tjänstens innehåll och kvalitet.  
Slut citat. 
 
Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, har 2012 gjort en sammanställning av den ersättning 
som kommuner som infört LOV beslutat om för privata utförare och för kommunenes egenregi. 
Den visar att spridningen är stor mellan kommunernas ersättningar. Det område som de flesta 
kommuner infört valfrihetssystem inom är hemtjänst. Ersättningen baseras ofta på en analys av 
vad den egna verksamheten kostar. Man har också tagit hänsyn till hur andra i regionen satt pris 
samt marknadssituation, effektiviseringskrav och politiska prioriteringar.  
SKL:s genomgång av de 132 kommuner som ingår visar att ersättningen är i genomsnitt 352 
kronor per timme men att den varierar mellan 227 kronor och 414 kronor. Det kan till viss del 
förklaras av att man ersätter på olika sätt.  
 
I Falun ersätter man med 277 kronor per timme för serviceinsatser och med 397 kronor per 
timme för omsorgsinsatser till både privat och egen regi. 
I Leksand och Rättvik ersätter man med samma belopp 375 kronor per timme för service- och 
omsorgsinsatser till både privat och egen regi. 
En genomgång av kostnader för hemtjänst i Säter visar att för år 2011 kostar en hemtjänsttimme 
som avser både service- och omsorgsinsatser 407 kronor. 
 
Ett införande av kundvalssystem innebär troligen att kostnaderna ökar i ett inledningsskede, dels 
på grund av framtagande av information till omsorgstagarna för att de ska kunna göra medvetna 
val samt för kostnader som uppkommer vid förändring av rutiner och organisation. En del 
kommuner har funnit att genomgång av kommunens nuvarande system och organisation inför ett 
införande av kundvalssystem på sikt kommer att resultera i besparingar.  

Datastöd 
Vid ett eventuellt införande av kundvalssystem är ett fungerande IT-stöd av flera orsaker viktigt. 
Kommunen har fortsatt ett ansvar att rapportera in korrekt statistik från alla utförare, även de 
externa. Systemet skall även utgöra underlag för avgiftsdebitering till omsorgstagarna. 
Dokumentation kring omsorgstagarna måste vara säker och tillgänglig för både beställare och alla 
utförare.  
Allt detta bör ske i ett gemensamt godkänt och säkert datasystem vilket kräver att det finns 
resurser för support och utbildning.  
Ett införande av kundvalssystem innebär också för Säters kommun att ett nytt 
tidrapporteringssystem behöver införas då leverantören av nuvarande system, Smith, aviserat att 
det kommer att läggas ned. Införande av nya system bland användarna är en process som tar tid 
och bör vara klar innan ett införande av LOV.   
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Rådslag Säter 
Som en del i förstudien har Säters kommuninnevånare, via en enkät som distribuerats till samtliga 
hushåll i kommunen, fått möjlighet ge sin syn på valfrihet. Enkäten innehöll frågor om äldres 
behov av boende, service, valfrihet och trygghet.  267 personer besvarade enkäten, 180 kvinnor 
och 87 män. Av svaren framgår att de allra flesta vill bo kvar hemma så länge som möjligt och där 
få sina behov tillgodosedda. Den viktigaste servicen, utöver personlig omvårdnad, var tillgång till 
trygghetslarm. Annan ospecificerad service som ansågs viktig var social samvaro. 84 % ansåg att 
det var viktigt att kunna påverka valet av utförare av beviljade insatser medan endast 38 % skulle 
överväga ett annat alternativ än kommunen om det var möjligt. Endast 9 % ansåg att Säters 
kommun inte var en trygg kommun att bo och åldras i. Se bilaga. 

Utredningen  
Att som utredare föreslå att Säters kommun bör införa kundval enligt LOV är inte möjligt och är 
inte heller syftet med utredningen. Anledningen till att en kommun vill införa kundval kan vara 
skiftande vilket i sin tur innebär att utformningen av kundvalsystem kan se olika ut beroende på 
syftet med införandet. Nedan följer några exempel på vad som kan ligga till grund för ett 
införande av kundvalssystem och hur utformningen påverkas av det.  
 
Ett exempel kan vara Principen. Man kan hävda att kommunen av princip inte skall ha ensamrätt 
på en marknad där det inte är nödvändigt. Man kan också anse att en grundläggande princip är 
pensionärernas rätt att själva få välja utförare. 
 
Ett annat exempel kan ha fokus på Omsorgstagarna. Vad vill pensionärerna ha? Enligt ”Rådslag 
Säter” anser 84 % av de svarande att det är viktigt att kunna påverka valet av utförare även om 
endast 38 % säger att man skulle överväga ett annat alternativ än kommunen om det fanns. Det 
visar att möjligheten att kunna välja är viktigare än själva valet. 
 
Ett tredje exempel kan vara Kostnaderna. Genom att skapa en situation där det uppstår konkurrens 
förstärks incitamentet att effektivisera verksamheten och på så sätt sänka kostnaderna. Ser man till 
den forskning som finns inom området så är det dock svårt att entydigt säga att införandet av 
kundvalssystem medför sänkta kostnader. 
 
Ett fjärde exempel kan vara Kvaliteten. På samma sätt som konkurrens kan antas sänka 
kostnaderna kan man anta att konkurrens kan höja kvaliteten. Genom att konkurrens skapas finns 
det anledning för utförarna att leverera bättre kvalitet än de andra utförarna. 
Det kan också tänkas att fler möjliga utförare att välja bland innebär att omsorgstagarna väljer det 
företag som de anser passar dem bäst och på så sätt upplever en ökad kvalitet. 
Även för detta exempel saknas det forskning som klart visar att det finns ett samband mellan 
kundval och höjd kvalitet. 
 
Det femte exemplet kan vara Småföretagandet. Kommunen kan stimulera småföretagande, och då 
speciellt kvinnligt företagande, genom att öppna upp en marknad som tidigare varit förbehållen 
enbart kommunen. En viktig fråga blir då hur kommunen kan underlätta för lokalt 
småföretagande och vad det får kosta. 
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Dessa exempel på vad som kan ligga till grund för införande av kundvalssystem motverkar inte 
varandra. En kommun som inför kundvalssystem kan troligen se effekt på flera av dem.  
 
Slutsats 
Det viktigaste inför ett eventuellt införande av kundvalssystem är dock att det förs en diskussion 
om varför man vill ha kundval. Med ett svar på den frågan kan man på ett bättre sätt utforma ett 
passande system. Det medför också att ett införande underlättas och att berörda, som 
omsorgstagare, anställda i hemtjänsten, fackliga organisationer, pensionärs- och 
handikappföreningar, har lättare att anamma förändringen att gå från kommunal ensamrätt till 
fritt företagande. 
 
Ett sätt, för att politiskt komma fram till syftet med ett eventuellt införande av kundvalssystem, är 
att t.ex. bjuda in en representant för Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, med kunskap om 
valfrihetsfrågor till en studiedag för fördjupning i ämnet.  
Det som saknas i Säters kommun inför ett eventuellt införande av kundvalssystem är en politisk 
diskussion om varför man vill ha eller inte ha kundval. Med ett svar på den frågan kan man på ett 
bättre sätt utforma ett system som passar Säters kommun. 
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Bilaga 
 
Rådslag Säter – enkätundersökning kring valfrihet. 
 

Frågor angående Valfrihetssystem 

Fråga 1 
Äldres behov och önskemål förändras över tid. Hur ser 
Dina behov/önskemål ut? 
□ Att få den hjälp jag behöver i mitt eget hem   
□ Att då hjälpbehov uppstår flytta till särskilt boende  
    för äldre 
□ Vet ej 
 
Fråga 2 
Vilken typ av service, utöver personlig omvårdnad, tycker 
Du är viktigt att äldreomsorgen tillhandahåller? (Rangordna 
1-6) 
□ Hjälp med städning  
□ Tvättservice 
□ Inköp 
□ Trygghetslarm 
□ Hjälp till utevistelse 
□ Annan insats, lämna gärna förslag   
----------------------------------------------------- 
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Fråga 3 
Är det viktigt för Dig att kunna påverka valet av utförare av 
hemtjänst? 
□ Ja  
□ Nej 
□ Vet ej 
 
Fråga 4 
Skulle Du överväga ett annat alternativ än kommunen om 
det fanns? 
□ Ja 
□ Nej 
□ Vet ej 
 
Upplever Du att Säters kommun är en trygg kommun att 
bo och åldras i? 
□ Ja 
□ Nej 
□ Vet ej 
 
Några uppgifter om Dig själv 
 
Ålder: ……………  Kommundel: ……………………….. 
 
Kön: □ Man        □ Kvinna 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Ks §  Dnr KS2019/0165 
 
Medborgarbudget 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 

1. Tillsätta en styrgrupp för medborgarbudget med 5 personer. 
2. Kommunstyrelseförvaltningen får i uppdrag anordna en utbildning i med-

borgarbudget för styrgrupp och tjänstepersonsrepresentanter från förvalt-
ningarna. 

3. Ge styrgruppen i uppdrag att ta fram förslag till implementation av med-
borgarbudget med ett långsiktigt perspektiv, innefattande två medborgarbud-
getsprojekt under nätverkstiden i SKL:s nätverk för medborgarbudget. 

4. Ge kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att tillsätta en projektgrupp för 
medborgarbudget. 

 
__________ 
 
Ärendebeskrivning 
SKL har återigen startat ett nätverk för kommuner som under en treårsperiod vill 
pröva att arbeta med Medborgarbudget. Medborgarbudgetarna ska vara återkom-
mande och under nätverkstiden ska minst två medborgarbudgetar genomföras. 
Kommunstyrelsen var representerad av ordförande vid startmötet av nätverket i maj 
2019, samt av två medföljande tjänstepersoner. 
 
Medborgare syftar i detta sammanhang till ett socialt medborgarskap som är mer än 
att vara invånare i en kommun – det är att vara delaktig i platsen och dess utveckling. 
Det kräver inte formellt medborgarskap i Sverige, utan är öppet för alla som är be-
rörda. 
 
Medborgarbudget är en metod som används runt om i världen som ett sätt att få 
medborgare att engagera sig i sin närmiljö. 
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Datum Diarienummer 
2019-06-11 Dnr KS2019/0165 

 

Medborgarbudget 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 

1. Att tillsätta en styrgrupp för medborgarbudget. 
2. Att kommunstyrelseförvaltningen får i uppdrag anordna en utbildning i 

medborgarbudget för styrgrupp och tjänstepersonsrepresentanter från 
förvaltningarna. 

3. Att ge styrgruppen i uppdrag att ta fram förslag till implementation av 
medborgarbudget med ett långsiktigt perspektiv, innefattande två 
medborgarbudgetsprojekt under nätverkstiden i SKL:s nätverk för 
medborgarbudget. 

4. Att ge kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att tillsätta en 
projektgrupp för medborgarbudget. 

 
Ärendebeskrivning 
SKL har återigen startat ett nätverk för kommuner som under en treårsperiod 
vill pröva att arbeta med Medborgarbudget. Medborgarbudgetarna ska vara 
återkommande och under nätverkstiden ska minst två medborgarbudgetar 
genomföras. Kommunstyrelsen var representerad av ordförande vid startmötet 
av nätverket i maj 2019, samt av två medföljande tjänstepersoner. 
 
Medborgare syftar i detta sammanhang till ett socialt medborgarskap som är 
mer än att vara invånare i en kommun – det är att vara delaktig i platsen och 
dess utveckling. Det kräver inte formellt medborgarskap i Sverige, utan är 
öppet för alla som är berörda. 
 
Medborgarbudget är en metod som används runt om i världen som ett sätt att 
få medborgare att engagera sig i sin närmiljö. 
 
 
 
 

Marie Palm   
Kommunikationschef   

 
 
 
 



 
Medborgarbudget 
 
Medborgarbudget innebär att medborgarna får möjlighet att komma med förslag till förändring 
och att sedan rösta fram ett förslag som genomförs. När förslagen kommit in till kommunen sker 
först en bedömning utifrån tidigare fastställda kriterier. Efter det sker en omröstning och det 
vinnande förslaget genomförs. Det brukar vara den politiska församlingen som fastställer 
resultatet av omröstningen. Ytterst har också medborgarna på olika sätt möjlighet att delta i 
genomförande. Medborgarbudget internationellt är ofta av en större ekonomisk omfattning än i 
Sverige. Madrid genomförde en medborgarbudget som omfattade 100 miljoner euro 2017. I Paris 
läggs varje år 5 % av investeringsbudgeten till medborgarbudget. 
 
Medborgarbudget kan användas för såväl investerings- som driftsbudgetar (och delar av dessa). 
De kan också användas såväl i goda som sämre tider. När medborgarbudgetprocessen initierades 
i Porto Allegre 1989 var det för att Porto Allegre var i kris, både vad gällde resurser till 
verksamhet och allmänhetens förtroende för de valda politikerna. Medborgarbudget gav 
medborgarna möjlighet att vara med i prioriteringarna när pengarna inte räckte. I andra fall har 
medborgarbudget använts för andra syften, men grunden i metoden är alltid medborgarnas 
medverkan till prioriteringar. En bieffekt är att kvaliteten på den verksamhet medborgarbudgeten 
behandlar kan öka med medborgarnas deltagande. Människor bryr sig om det som berör dem, 
och deras kunskaper och erfarenheter kompletterar förtroendevalda och tjänstepersoners 
kunskaper och erfarenheter. 
 
Internationella utvärderingar visar att medborgare som deltar i medborgarbudgetprocesser blir 
mer intresserad av politik, ökar den sociala sammanhållningen och ökar förståelsen för den 
komplexa verksamheter som kommuner ansvarar för. Förtroende för förtroendevalda och det 
demokratiska systemet ökar också (SKL). 
 
Sveriges kommuner och Landsting har under många år arbetat i nätverksform för att stötta 
kommuner som arbetat med medborgarbudgetar i både analog och digital form. 
 
Under de tidigare nätverkens arbete har det tagits fram sju steg som krävs för att 
medborgarbudgeten ska bli lyckas. 
 

1. Först tar man fram kriterier för hur eventuella prioriteringarna ska gå till och vilka villkor 
som måste uppfyllas för att ett förslag ska gå att rösta på. 

2. För att involvera så många som möjligt i processen måste projektet marknadsföras. 
3. De som är målgruppen kommer med idéer på hur resurserna ska användas. 
4. Idéerna som framkommit ställs mot de uppsatta kriterierna. 
5. Målgruppen får rösta fram vilka idéer som ska genomföras. 
6. Idéerna som får flest röster genomförs 
7. Processen följs upp. 

 
Kriterierna beslutas politiskt och utgör grunden för processen och styr vad pengarna ska 
användas till. Det är bra om medborgarna kan vara medskapande i processen. På så vis utvecklas 
arbetssättet med medborgarbudget. Forskning visar också att ju fler gånger man genomför en 
medborgarbudget, desto större blir engagemanget och delaktigheten. Därför är det viktigt att 
genomföra processen flera gånger med samma medborgare inbjudna till medborgarbudgeten. 
 



 
Globala mål för hållbar utveckling 
 
Medborgarbudget knyter an till flera av de globala målen för hållbar utveckling: god hälsa och 
välbefinnande, jämställdhet, minskad ojämlikhet, hållbara städer och samhällen, fredliga och 
inkluderande samhällen 
 
Medborgarbudget i Sverige 
 
I Sverige har medborgarbudgetar genomförts i flera kommuner, i skiftande områden/ämnen, och 
med varierande budgetar. Hittills har det handlat om delar av investeringsbudgeten, och ofta med 
fokus på yttre miljöer  
 
Just nu pågår till exempel Nässjös ”En halv miljon idéer” som är ett projekt där 
medborgarbudget används för fortsatt kommundelsutveckling i de mindre kransorterna i Nässjö 
kommun under åren 2016-2020.  Även Uppsala använder medborgarbudget som 
kommundelsutveckling som en del av sitt landsbygdsutvecklingsprogram, under ett pilotprojekt 
omfattande fem år. Torsby har nyligen avslutat sitt treåriga program med titel U decide, som var 
till för elever i årskurs 6-9. I Göteborg har stadsdelen centrum genomför medborgarbudget med 
fokus att öka den sociala sammanhållningen, vilket resulterat i nio större aktiviteter/evenemang. 
 
Den ekonomiska omfattningen av svenska medborgarbudgetprojekt varierar, från några hundra 
tusen kronor upp till 10 miljoner kr (Avesta – Utveckling av Avesta centrum). 
 
Ingen svensk kommun har arbetat med driftsbudgeten. Det förekommer däremot i andra länder, 
i Europa och övriga världen. 
 
Utgångspunkten för medborgarbudget är att använda de resurser som finns, men att låta 
medborgarna vara direkt medverkande och medbeslutande. Det handlar om att skapa utrymme 
för att stärka samtalsdemokratin och medborgarbudget utmanar den vanliga ordningen med att 
medborgare kommunicerar med sina valda representanter, och de valda representanterna 
kommunicerar med tjänstepersoner. I medborgarbudgeten ligger fokus på att också skapa samtal 
mellan medborgare.  
 
 Medborgarbudgetprocesser kan innefatta alla medborgare eller till exempel medborgare i 
geografiskt utsedda områden i vilka medborgarbudgeten ska få direkt effekt. I vissa kommuner 
riktar sig medborgarbudgetarna till särskilda ålderskategorier, främst unga som ännu inte har 
rösträtt. Detta ger dessa en påverkansmöjlighet trots att de ännu inte får rösta.  
 
Medborgarbudget handlar alltså om att använda befintliga resurser, men att medborgarna får 
direkt inflytande. För att medborgarna ska aktiveras krävs bra förberedelser och kommunikation. 
Det innebär att resurser behöver avsättas för själva genomförande av medborgarbudgeten, samt 
återkopplingen efter själva röstningsresultatet är klart.  
 
Säters kommun skulle kunna arbeta med medborgarbudgetar i flera olika varianter. För att ingå i 
SKL:s nätverk krävs återkommande budgetar under nätverkstiden, vilket då begränsar 
möjligheten att jobba med driftsbudget. Medborgarbudget är möjligt att genomföra för del av 
driftsbudget, men kräver en planering som fullt ut samspelar med budgetprocesserna. Det kräver 
också mycket förberedelser i form av att planera för att tydliggöra vilka konsekvenser olika 
varianter av budgeten resulterar i. 
 
 



 
En medborgarbudget med en del av investeringsbudgeten kan göras med olika fokus. Det kan till 
exempel vara med fokus på en eller flera platser, eller på aktiviteter för alla eller särskilda 
målgrupper. Hur mycket pengar som avsätts kan också variera, men det är viktigt att välja sådant 
där människors deltagande verkligen gör skillnad. En medborgarbudgets utrymme ska inte vara 
för begränsat. Till exempel kommer det inte att fungera bra om huvuddelen av budgeten behövs 
till att göra sådant som ändå kommer göras. Då finns det inget utrymme för att göra 
prioriteringar – då kommer det inte att vara intressant att delta för våra medborgare. 
 
De förtroendevalda behöver vara en del av genomförandet på så sätt att de är de som är de som 
kommunicerar idén om vad medborgarbudget är och varför kommunen vill genomföra 
medborgarbudgetar. I själva arbetet med medborgarbudget och den kommunikation som är 
grunden för samtalet medborgare emellan behövs goda processledare som handhar de praktiska 
delarna av projekten. 
 
Ett arbete med medborgarbudget bör därför bemannas med en politisk styrgrupp, och till den 
kopplas en arbetsgrupp bestående av relevanta tjänstepersoner. Det behöver vara både personer 
som driver processen och personer som innehar sakkompetens inom det området/ämne 
medborgarbudgeten berör. Vid nya medborgarbudgetar byts därmed delar av arbetsgruppen ut 
med personer med den sakkompetens som är relevant i den nya medborgarbudgeten. 
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Sveriges Kommuner och Landsting 

118 82 Stockholm, Besök: Hornsgatan 20 

Tfn: växel 08-452 70 00, Fax: 08-452 70 50 

info@skl.se, www.skl.se 

Lena Langlet     Inbjudan till nätverk 
08-4527918 

 

 

Medborgarbudget för demokratisk- och hållbar utveckling.   

 
Sveriges Kommuner och Landsting inbjuder kommuner till att delta i nätverk för 
att utveckla medborgarbudget enligt SKL:s modell för medborgarbudget för 
demokratisk och social hållbarhet. 
 

Bakgrund 

Sveriges Kommuner och Landsting har sedan 2008 arbetat med att stödja 
kommuner och regioner i att pröva och utveckla medborgarbudget i svensk 
kontext. Vi kan nu se ett ökat intresse från kommuner och regioner att pröva och 
utveckla medborgarbudget.  
 
Under senaste mandatperioden har SKL gett stöd till ett antal kommuner för att 
pröva och utveckla medborgarbudget under tre år och vi kan se positiva resultat i 
kommunerna. SKL:s modell bygger på internationell forskning och på 
internationella och nationella erfarenheter från arbete med medborgarbudget.  
 
Internationellt används medborgarbudget i allt större utsträckning inte minst i 
Västvärlden. Fokus är på förtroendeskapande, social hållbarhet, stärkt folkhälsa 
och utvecklad demokratisk medvetenhet. Vi ser också en klar trend att stora städer 
inför medborgarbudget såsom Paris, Madrid, New York och Chicago med flera. 
Forskare visar på tre inriktningar på medborgarbudget; att medborgarbudget sker 
utifrån territoriell indelning, utifrån fokus på specifika grupper eller utifrån ett 
visst tema/institution. Exempel på territoriell inriktning är Paris som valt att ha 
medborgarbudget dels över hela staden, dels indelat i distrikt. Exempel på 
speciella grupper så förekommer många medborgarbudget med fokus på unga och 
där till exempel Portugal har lagstiftat om att medborgarbudget ska genomföras 
för unga. Exempel på inriktning mot tema är Toronto, där deras bostadsföretag 
involverar de boende i medborgarbudget.     
Att skapa strukturer och metoder för att involvera medborgarna i delaktighets- och 
medskapandeprocesser blir alltmer centralt för kommuner och regioner och där 
ser vi att medborgarbudget kan vara en modell att pröva och utveckla.  
 
 
 
SKL:s modell bygger på den modell som internationell forskning och erfarenheter 
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visat vara mest framgångsrik. Modellen bygger på sju steg 
1. Ta fram och besluta om kriterier och resurser 
2. Marknadsföring av medborgarbudgetprocessen 
3. Idégenerering/medborgarna kommer med förslag 
4. Bearbeta förslagen utifrån kriterier 
5. Medborgarna röstar på förslag 
6. Politiskt beslut om förslagen 
7. Genomförande 
8. Uppföljning  

 

 

Mål med utvecklingsarbetet 

Att kommuner prövar och utvecklar medborgarbudget utifrån SKL:s modell under 
tre år. Att vi efter avslutat projekt kan visa på goda exempel på medborgarbudget.  
 

Målgrupp 

Kommuner och regionersom vill pröva och utveckla medborgarbudget från något 
eller flera av de inriktningar som utvecklas internationellt såsom medborgarbudget 
för:  

- Territoriet/kommunen/regionen 
- Speciell grupp/grupper 
- Teman/institutioner  

 

Organisation 

Upplägget för nätverket utgår från varje enskild deltagares behov. För att delta ska 
beslut i styrelsen/nämnd finnas och förtroendevalda och tjänstepersoner ska vara 
beredda att delta i processen. Projekt Medborgardialog ger stöd i processen genom 
nätverksträffar, utbildning, internationellt erfarenhetsutbyte och metodutveckling. 
Vi har också knutit forskare Giovanni Allegretti, Universitet i Coimbra, Portugal  
till projektet. Giovanni arbetar över hela världen med att stödja utvecklingen av 
medborgarbudget och forskar på dess utveckling och resultat.  
 

Upplägg  

Kommuner bjuds in till ett 3 årigt projekt med start våren 2019. Under denna 
period bör kommunerna upprepa medborgarbudgetprocesser tre gånger. 
 
Alla tre åren inkluderar också utvärdering och lärande där vi utvecklar modellen 
tillsammans med deltagande kommunerna och regioner. SKL ger stöd i processen.  
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Anmälan 

Senast den 15 april.  

Anmälan sker på följande länk 
https://www.delegia.com/app/attendee/new_registration.asp?PROJECTID=14460
&CLEAR=yes&REGLINENO=1&REGLINEID=75758&EDIT=off&REGLINE
PAGENO=1&LANGUAGEID=1 
 
Första nätverksträff är den 9 maj i Stockholm.  

 
Vi önskar er varmt välkomna att anmäla er till ett spännande och utvecklande 
nätverk.  
 

Information & kontakt 

Undertecknade projektledare  
 

Lena Langlet             Anders Nordh   Malin Svsnberg 

lena.langlet@skl.se anders.nordh@skl.se  malin.svanberg@skl.se 

08-452 7918    08-452 7435  08-452 7143 

 

https://www.delegia.com/app/attendee/new_registration.asp?PROJECTID=14460&CLEAR=yes&REGLINENO=1&REGLINEID=75758&EDIT=off&REGLINEPAGENO=1&LANGUAGEID=1
https://www.delegia.com/app/attendee/new_registration.asp?PROJECTID=14460&CLEAR=yes&REGLINENO=1&REGLINEID=75758&EDIT=off&REGLINEPAGENO=1&LANGUAGEID=1
https://www.delegia.com/app/attendee/new_registration.asp?PROJECTID=14460&CLEAR=yes&REGLINENO=1&REGLINEID=75758&EDIT=off&REGLINEPAGENO=1&LANGUAGEID=1
mailto:lena.langlet@skl.se
mailto:anders.nordh@skl.se
mailto:malin.svanberg@skl.se


SÄTERS KOMMUN KALLELSE 
 Sammanträdesdatum Blad 

Kommunstyrelsen 2019-09-03 28  
   
 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Ks §  Dnr KS2019/0280 
 
Revidering av reglemente för barn- och utbildningsnämnden 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäk-
tige besluta att reglementet för barn- och utbildningsnämnden revideras enligt nedan-
stående. 
 
__________ 
 
Ärendebeskrivning 
När det gäller den hälso- och sjukvård som bedrivs inom ramen för elevhälsan är det 
i Säters kommuns fall kommunen som är vårdgivare. Ytterst ansvarig blir därför 
Kommunfullmäktige. Överföringen av vårdgivarens, det vill säga kommunens, an-
svar i fråga om den medicinska och psykologiska elevhälsan till en nämnd måste såle-
des vara uttryckt i ett reglemente: 
 
Förslag till tillägg till barn- och utbildningsnämndens reglemente 
 
§ 4 
Barn- och utbildningsnämnden fullgör de uppgifter som ankommer på vårdgivaren 
för den medicinska och psykologiska delen av elevhälsan i kommunal förskoleklass, 
grundskola, grundsärskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola. 
 
 

  



 

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 
2019-01-07 Dnr KS2019/0280 

 

Revidering av reglemente för barn- och utbildningsnämnden 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta att reglementet för barn- och utbildningsnämnden 
revideras enligt nedanstående. 
 
Ärendebeskrivning 
När det gäller den hälso- och sjukvård som bedrivs inom ramen för elevhälsan 
är det i Säters kommuns fall kommunen som är vårdgivare. Ytterst ansvarig 
blir därför Kommunfullmäktige. Överföringen av vårdgivarens, det vill säga 
kommunens, ansvar i fråga om den medicinska och psykologiska elevhälsan till 
en nämnd måste således vara uttryckt i ett reglemente: 
 
Förslag till tillägg till barn- och utbildningsnämndens reglemente 
 
§ 4 Ansvar om den medicinska och psykologiska elevhälsan 
Barn- och utbildningsnämnden fullgör de uppgifter som ankommer på 
vårdgivaren för den medicinska och psykologiska delen av elevhälsan i 
kommunal förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola och 
gymnasiesärskola. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Margareta Jakobsson  Malin Karhu Birgersson 
Handläggare  Förvaltningschef 

 



 
Barn- och utbildningsnämndens reglemente 
Utöver det gemensamma reglementet för kommunens nämnder gäller detta reglemente 
för barn- och utbildningsnämnden. 

Barn- och utbildningsnämndens ansvar  

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

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

§ 3 Kulturskola 

Kulturskolan ansvarar för undervisning i musikämnet i grundskolan samt samordnar 
estetiska lärprocesser inom musik-, dans- och dramaprofil i skolan. Kulturskolan ger barn 
och ungdomar möjlighet att på sin fritid utöva och framträda med musik, teater, bild och 
dans. 
 
§ 4 Ansvar om den medicinska och psykologiska elevhälsan 
Barn- och utbildningsnämnden fullgör de uppgifter som ankommer på 
vårdgivaren för den medicinska och psykologiska delen av elevhälsan i kommunal 
förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola. 
 
 
 



SÄTERS KOMMUN KALLELSE 
 Sammanträdesdatum Blad 

Kommunstyrelsen 2019-09-03 29  
   
 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Ks §  Dnr KS2019/0255 
 
Rapport avseende ej verkställda beslut för kvartal 1 2019 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäk-
tige godkänna rapporten. 
 
__________ 
 
Ärendebeskrivning: 
Socialnämnden har överlämnat rapport avseende ej verkställda beslut för kvartal 1 
2019. 
 
Socialförvaltningen har till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) lämnat en rap-
port över ej verkställda beslut kvartal 1 2019. Förvaltningen har även rapporterat de 
beslut som verkställts och som tidigare har rapporterats som ej verkställda. 
 
Ej verkställda beslut 
Biståndsbeslut som inte verkställts inom 3 månader ska rapporteras till IVO. Det gäl-
ler beslut enligt 9 § lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade 
(LSS) och enligt 4 kap. 1 § SoL. 
 
Verkställda beslut 
Socialnämnden ska även till IVO anmäla när nämnden har verkställt ett gynnande 
beslut som enligt 16 kap 6 f§ SoL har rapporterats som ej verkställt. 
 
Rapport till revisorer och kommunfullmäktige 
Enligt 16 kap SoL ska kommunens revisorer och kommunfullmäktige informeras om 
ej verkställda/verkställda beslut. 
 
 
Bilagor 
Sammanställning rapport kvartal 1 2019 
 
 

  



 

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 
2019-06-10 Dnr KS2019/0255 

 

Rapport avseende ej verkställda beslut för kvartal 1 2019 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige godkänna rapporten. 
 
Ärendebeskrivning: 
Socialnämnden har överlämnat rapport avseende ej verkställda beslut för 
kvartal 1 2019. 
 
Socialförvaltningen har till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) lämnat en 
rapport över ej verkställda beslut kvartal 1 2019. Förvaltningen har även 
rapporterat de beslut som verkställts och som tidigare har rapporterats som ej 
verkställda. 
 
Ej verkställda beslut 
Biståndsbeslut som inte verkställts inom 3 månader ska rapporteras till IVO. 
Det gäller beslut enligt 9 § lagen (1993:387) om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS) och enligt 4 kap. 1 § SoL. 
 
Verkställda beslut 
Socialnämnden ska även till IVO anmäla när nämnden har verkställt ett 
gynnande beslut som enligt 16 kap 6 f§ SoL har rapporterats som ej verkställt. 
 
Rapport till revisorer och kommunfullmäktige 
Enligt 16 kap SoL ska kommunens revisorer och kommunfullmäktige 
informeras om ej verkställda/verkställda beslut. 
 
 
Bilagor 
Sammanställning rapport kvartal 1 2019 
 
 
 

Margareta Jakobsson  Malin Karhu Birgersson 
Handläggare  Förvaltningschef 

 



SÄTERS KOMMUN 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-05-09 
Blad 

7 
 

Justerande signatur Utdragsbestyrkande 

 

Sn § 62   Diarienummer: SN2019/0022 
 
 
Rapport avseende ej verkställda beslut – kvartal 1 2019 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden har tagit del av informationen och översänder den till kommunfullmäktige och 
kommunrevisionen för kännedom. 
______ 
 
 
Ärendebeskrivning  
Socialförvaltningen har till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) lämnat en rapport över ej 
verkställda beslut kvartal 1 2019. Förvaltningen har även rapporterat de beslut som verkställts 
och som tidigare har rapporterats som ej verkställda. 

Ej verkställda beslut 
Biståndsbeslut som inte verkställts inom 3 månader ska rapporteras till IVO. 
Det gäller beslut enligt 9 § lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade 
(LSS) och enligt 4 kap. 1 § SoL. 
 
Verkställda beslut 
Socialnämnden ska även till IVO anmäla när nämnden har verkställt ett gynnande beslut som 
enligt 16 kap 6 f§ SoL har rapporterats som ej verkställt. 
 
Rapport till revisorer och kommunfullmäktige 
Enligt 16 kap SoL ska kommunens revisorer och kommunfullmäktige informeras om ej verk-
ställda/verkställda beslut. 
 
 
 
Underlag till beslut Delges 
Sammanställning rapport kvartal 1 2019 Kommunfullmäktige 
 Kommunrevisionen 

 
  



Rapport till IVO 2019-04-15 (avser kvartal 1 2019) 

Beslut om Särskilt boende jml 4 kap 1 § SOL  
Rapport om: 

• 2 ej verkställda beslut 
• 2 verkställda 

Beslutsdatum Verkställt Kommentar – orsak/åtgärd 
2018-12-21  Har erbjudits 2019-04-03, tackat ja. Flyttar in i mitten 

av april. 

2018-08-30  Har inte möjliggjort för verkställigheten att installera 
trygghetslarm utan har själv skjutit upp 
verkställandet.  

2018-07-18 2019-02-26 Återtagit ansökan 

2018-10-23 2019-01-12 Har tackat nej till erbjudande, Har därefter tackat ja 
och har flyttat in 2019-01-12. 

Beslut om bostad med särskild service för vuxna i form av gruppbostad enligt 9 .9 
§ LSS  
Rapport om: 

• 1 ej verkställt beslut 
• 1 verkställt 

Beslutsdatum Verkställt Kommentar – orsak/åtgärd 
2018-03-23 2019-03-01 Resursbrist, t.ex. saknar ledig bostad. Har blivit 

erbjuden plats i ett boende men har valt att tacka nej 
och accepterat en senare inflyttning när en plats blir 
ledig på en befintlig gruppbostad med inflyttning 1 
mars 2019. 

2019-01-02  Är under placering av IFO. Har sökt bostad i annan 
kommun och kommer att omprövas av handläggare. 

Beslut om kontaktperson enligt 9.4 § LSS  
Rapport om: 

• 2 ej verkställda beslut 

Beslutsdatum Verkställt Kommentar – orsak/åtgärd 
2018-08-01  Personen har avböjt inbokade möten med 

kontaktpersonen.  
2018-10-10  Resursbrist, saknar lämplig personal/uppdragstagare. 

Tilltänkt kontaktperson intervjuas nästa vecka. 
 



SÄTERS KOMMUN KALLELSE 
 Sammanträdesdatum Blad 

Kommunstyrelsen 2019-09-03 30  
   
 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Ks §   Dnr KS2019/0282 
 
Återbesättningsprövning 
 
Beslut: 
Personalutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att  

- Samtliga tillsvidaretjänster ska återbesättnings prövas av förvaltningens för-
valtningschefer 

- Återrapportering av delegationsbeslut till kommunstyrelsen görs på särskild 
blankett där motivering av beslutet ska redovisas 

- Uppdra till personalenheten att snarast skapa en ändamålsenlig blankett för 
återbesättningsprövning 

- Innan all rekrytering startas ska kommunens behov att omplacering utredas 
 
__________ 
 
Bakgrund och ärendebeskrivning  
Personalutskottet har gett personalchefen i uppdrag att utreda frågan kring återbe-
sättningsprövning av samtliga tillsvidaretjänster inom kommunen. 
En mindre kartläggning av hur grannkommunerna hanterar frågan har genomförts, 
vilket visar att man hanterar frågan olika men att det är vanligt att man har någon 
form av återbesättningsförfarande. 
 
För att skapa en flexibel organisation finns ett behov av att vid varje rekrytering vär-
dera och analysera behovet av kompetenser för utveckling och förändring och att det 
finns svårigheter med att göra detta i varje enskild enhet. Därför kan det vara nöd-
vändigt att lyfta frågan på en mer övergripande nivå för att bli mer strategisk och få 
en mer effektiv kompetensförsörjning. 
 

  



 
Tjänsteutlåtande 

 

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

Datum Diarienummer 
2019-05-14 Dnr KA 00-000 
 

 
Förslag till beslut 

- Samtliga tillsvidaretjänster ska återbesättnings prövas av förvaltningens förvaltningschefer 

- Återrapportering av delegationsbeslut till kommunstyrelsen görs på särskild blankett där 
motivering av beslutet ska redovisas 

- Uppdra till personalenheten att snarast skapa en ändamålsenlig blankett för 
återbesättningsprövning 

- Innan all rekrytering startas ska kommunens behov att omplacering utredas 

 
 
 
Bakgrund och ärendebeskrivning  
Personalutskottet har gett personalchefen i uppdrag att utreda frågan kring 
återbesättningsprövning av samtliga tillsvidaretjänster inom kommunen. 
En mindre kartläggning av hur grannkommunerna hanterar frågan har genomförts, vilket visar att 
man hanterar frågan olika men att det är vanligt att man har någon form av 
återbesättningsförfarande. 
För att skapa en flexibel organisation finns ett behov av att vid varje rekrytering värdera och 
analysera behovet av kompetenser för utveckling och förändring och att det finns svårigheter 
med att göra detta i varje enskild enhet. Därför kan det vara nödvändigt att lyfta frågan på en mer 
övergripande nivå för att bli mer strategisk och få en mer effektiv kompetensförsörjning. 
 
 

   
 Malin Karhu Birgersson                     

Förvaltningschef/personalchef 
 



SÄTERS KOMMUN KALLELSE 
 Sammanträdesdatum Blad 

Kommunstyrelsen 2019-09-03 31  
   
 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Ks §  Dnr KS2019/0298 
 
Framtagande av Säters Kulturmiljöstrategi 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 

1. Kommunstyrelsen har det strategiskt politiska ansvaret för framtagande av 
kulturmiljöstrategin  

2. Till politisk styrgrupp välja som representanter för kulturnämnden utse 
Lennart Götesson, Lena Stigsdotter och Nils-Erik Unnerud  

3. Hänskjuta val av representanter till styrgruppen till kommunstyrelsens sam-
manträde. 

 
__________ 
 
Ärendebeskrivning 
Kulturförvaltningen har i uppdrag av kulturnämnden att ta fram en kulturmiljöstra-
tegi. Förvaltningen har påbörjat arbetet med att skapa förutsättningar för samarbets-
parter, tidsplan, ekonomi samt personella resurser. 
 
Strategin ska vara 

• Underlag i enlighet med plan- och bygglagen, miljöbalken, kulturminneslagen 
• Underlag för dialog med Länsstyrelsen i Dalarna vid nybyggnation 
• Underlag för att bevara, tillgängliggöra och levandegöra kulturmiljöer 
• Ett redskap vid prioritering av renovering av kulturmiljöer 
• Vara användbar vid platsutveckling, platsmarknadsföring, Cultural planning, 

destinationsutveckling eller liknande 
• Ett redskap när gestaltningsprogram ska tas fram dvs utformning av detaljer i 

stadsrummet som tex vilka bänkar, gatlyktor och gatstenar som ska användas 
 
Kulturmiljöstrategin är kommunövergripande och kulturnämnden föreslår att det po-
litiska ansvaret för att ta fram strategin läggs på kommunstyrelsen samt att kommun-
styrelsen utser en kommunövergripande politisk styrgrupp för framtagande av kultur-
miljöstrategi 
 
  



 

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 
2019-08-13 Dnr KS2019/0298 

 

Framtagande av Säters Kulturmiljöstrategi 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 

1. Kommunstyrelsen har det strategiskt politiska ansvaret för framtagande 
av kulturmiljöstrategin  

2. Till politisk styrgrupp välja 
som representanter från kommunstyrelsen…….. 
som representanter för kulturnämnden utse Lennart Götesson, Lena 
Stigsdotter och Nils-Erik Unnerud 

 
Ärendebeskrivning 
Kulturförvaltningen har i uppdrag av kulturnämnden att ta fram en 
kulturmiljöstrategi. Förvaltningen har påbörjat arbetet med att skapa 
förutsättningar för samarbetsparter, tidsplan, ekonomi samt personella 
resurser. 
 
Strategin ska vara 

• Underlag i enlighet med plan- och bygglagen, miljöbalken, 
kulturminneslagen 

• Underlag för dialog med Länsstyrelsen i Dalarna vid nybyggnation 
• Underlag för att bevara, tillgängliggöra och levandegöra kulturmiljöer 
• Ett redskap vid prioritering av renovering av kulturmiljöer 
• Vara användbar vid platsutveckling, platsmarknadsföring, Cultural 

planning, destinationsutveckling eller liknande 
• Ett redskap när gestaltningsprogram ska tas fram dvs utformning av 

detaljer i stadsrummet som tex vilka bänkar, gatlyktor och gatstenar 
som ska användas 

 
Kulturmiljöstrategin är kommunövergripande och kulturnämnden föreslår att 
det politiska ansvaret för att ta fram strategin läggs på kommunstyrelsen samt 
att kommunstyrelsen utser en kommunövergripande politisk styrgrupp för 
framtagande av kulturmiljöstrategi. 
 
 
 
 

Margareta Jakobsson  Malin Karhu Birgersson 
Handläggare  Kommundirektör 

 







SÄTERS KOMMUN KALLELSE 
 Sammanträdesdatum Blad 

Kommunstyrelsen 2019-09-03 32  
   
 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Ks §  Dnr KS2019/0313 
 
Policy samt handlingsplan mot våld i nära relationer 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäk-
tige besluta anta policyn mot våld i nära relationer. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar uppdra till kommundirektören utreda om 
behov finns att ta fram en gemensam handlingsplan för förvaltningarna i Säters kom-
mun. 
 
_________ 
 
Ärendebeskrivning 
Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att anta förslag till policyn mot våld i 
nära relationer samt att kommunfullmäktige uppdra till kommunens förvaltningar att 
ta fram handlingsplaner utifrån policyn mot våld i nära relationer. 
 
Säters kommun ska verka för ett samhälle utan våld och förtryck. Kommunens invå-
nare ska känna trygghet oavsett kön, ålder, funktionsförmåga, sexuell läggning och 
etnisk eller religiös tillhörighet. Ansvaret regleras i lagstiftning, föreskrifter och all-
männa råd samt bestämmelser och vägledning i kommunens styrdokument för soci-
altjänst, skola och förskola. 
 
Policyn gäller under mandatperioden och skall antas vid ny mandatperiod. 
 
Policyn omfattar alla personer (brukare, kommuninvånare, personal) som är utsatta 
för våld, barn som upplever våld och personer som utövar våld i nära relationer. 
 
 
 

  



 

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 
2019-08-20 Dnr KS2019/0316 

 

Policy samt handlingsplan för våld i nära relationer 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige anta policyn för våld i nära relationer. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar uppdra till kommundirekötren 
utreda om behov finns att ta fram handlingsplaner för varje förvaltning ur ett 
medarbetarperspektiv och ett kundperspektiv. 
 
 
Ärendebeskrivning 
Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att anta förslag till policyn mot 
våld i nära relationer samt att kommunfullmäktige uppdra till kommunens 
förvaltningar att ta fram handlingsplaner utifrån policyn mot våld i nära 
relationer. 
 
Säters kommun ska verka för ett samhälle utan våld och förtryck. Kommunens 
invånare ska känna trygghet oavsett kön, ålder, funktionsförmåga, sexuell 
läggning och etnisk eller religiös tillhörighet. Ansvaret regleras i lagstiftning, 
föreskrifter och allmänna råd samt bestämmelser och vägledning i kommunens 
styrdokument för socialtjänst, skola och förskola. 
 
Policyn gäller under mandatperioden och skall antas vid ny mandatperiod. 
 
Policyn omfattar alla personer (brukare, kommuninvånare, personal) som är 
utsatta för våld, barn som upplever våld och personer som utövar våld i nära 
relationer. 
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Policy för att förebygga och bekämpa våld i nära relationer 

Förslag till beslut 
 

° Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att anta Policyn våld i nära relationer. 
° Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige uppdra till kommunens förvaltningar att ta fram 

handlingsplaner utifrån policyn mot våld i nära relationer. 
° Socialnämnden fastställer framtaget förslag till socialförvaltningens handlingsplan mot våld i nära 

relationer. 
 

Förvaltningens ståndpunkt 
Policyn anger viljeinriktning för kommunen. Den är vägledande för beslut och styrning inom alla 
förvaltningar och på alla nivåer och syftar till en ökad samordning, effektivisering och kvalitetshöjning av 
arbetet med våld i nära relationer. Politisk prioritet och styrning avseende våld i nära relationer är viktigt 
för att ge arbetet mandat, resurser och legitimitet. 

Ärendebeskrivning 
Säters kommun ska verka för ett samhälle utan våld och förtryck. Kommunens invånare ska känna 
trygghet oavsett kön, ålder, funktionsförmåga, sexuell läggning och etnisk eller religiös tillhörighet. 
Ansvaret regleras i lagstiftning, föreskrifter och allmänna råd samt bestämmelser och vägledning i 
kommunens styrdokument för socialtjänst, skola och förskola. 
 
Samtliga förvaltningar har ett ansvar för att planera och genomföra aktiviteter som bidrar till att policyn 
efterlevs. Policyn gäller under mandatperioden och skall antas vid ny mandatperiod. För att kunna 
bekämpa våld krävs det kunskap men också en samsyn mellan kommunens verksamheter vad gäller 
uppgifter och förväntningar. Policyn är ett redskap för att uppnå detta.  
 
Policyn omfattar alla personer (brukare, kommuninvånare, personal) som är utsatta för våld, barn som 
upplever våld och personer som utövar våld i nära relationer. 
 

Bakgrund 
Arbetet med policyn utgår ifrån FN:s konventioner om de mänskliga rättigheterna, samt 
kvinnokonventionen och barnkonventionen ger också ett tydligt stöd i arbetet med våld mot närstående. 
Stöd för arbetet finns även i Europarådets Istanbulkonvention samt EU:s brottsofferdirektiv. 
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1 Inledning 
Frihet från våld är en mänsklig rättighet. Våld i nära relationer är ett stort samhälls- och 
folkhälsoproblem. Våldet medför både akuta och långsiktiga individuella konsekvenser. Det 
innebär dessutom stora ekonomiska kostnader för både individ och samhälle. 
 
Säters kommun ska arbeta mot våld och för ett jämställt samhälle. Alla invånare ska ha goda och 
likvärdiga förutsättningar att känna trygghet, kunna påverka och utveckla sina liv. 
 
Policyn är ett styrdokument som riktar sig till alla kommunala förvaltningar (barn- och 
utbildningsförvaltningen, kommunstyrelseförvaltningen, kulturförvaltningen, miljö- och 
byggförvaltningen, samhällsbyggnadsförvaltningen och socialförvaltningen). 
 
Den omfattar alla personer som är utsatta för våld, barn som upplever våld och personer som 
utövar våld i nära relationer. Policyn är könsneutral och gäller för alla oavsett ålder, kön eller 
könsidentitet. Vid hänvisningar till FN:s och Europarådets arbete mot våld och Sveriges 
jämställdhetspolitik, används samma könsbenämningar som i det angivna underlaget. 

Policyns övergripande vision är att Säter är en stad fri från våld i nära relationer. Utöver den 
övergripande visionen presenterar policyn fyra inriktningsmål som ska bidra till att utveckla ett 
långsiktigt och systematiskt arbete inom kommunen. Till varje utvecklingsområde presenteras 
aktiviteter för att nå målen. 

2 Syfte 
Policyn för att förebygga och bekämpa våld i nära relationer anger kommunens förhållningsätt 
och principiella ställningstaganden inom området. Innehållet ligger på en övergripande nivå och 
anger en viljeriktning snarare än ett sätt att arbeta. Hur förvaltningarna ska leva upp till policyn 
ska konkretiseras i underliggande dokument. 
  
Syftet med policyn är att tydliggöra hur förvaltningarna gemensamt kan förebygga, upptäcka, 
synliggöra och åtgärda våld i nära relationer. Den syftar också till att främja en ökad samordning, 
systematisering, effektivisering och kvalitetshöjning av arbetet med våld i nära relationer. 
 
Policyn gäller under mandatperioden och skall antas vid ny mandatperiod (2022). 

3 Förvaltningarnas ansvar 
Med utgångspunkt i policyn ska alla förvaltningar ta fram egna handlingsplaner avseende våld i 
nära relationer. I planen ska det tydligt framgå hur verksamheten ska uppnå uppsatta mål. 
Därutöver ska det anges vilka aktiviteter som ska genomföras, vem som är ansvarig och när de 
ska vara genomförda. 
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4 Internationella dokument 
FN:s konventioner om de mänskliga rättigheterna, kvinnokonventionen och barnkonventionen 
ger ett tydligt stöd i arbetet med våld mot närstående. Stöd för arbetet finns även i Europarådets 
konvention om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och våld i hemmet, 
Istanbulkonventionen och EU:s brottsofferdirektiv. 
 
 

FN:s deklaration om avskaffande av våld mot kvinnor 
År 1993 antog FN:s generalförsamling deklarationen om avskaffande av våld mot kvinnor. 

I deklarationen fördöms fysiskt, sexuellt och psykologiskt våld mot kvinnor, vare sig det inträffar inom 
familjen eller i samhället och utförs av eller accepteras av staten. 

I artikel 4 framkommer att staterna bör med alla lämpliga medel och utan dröjsmål bedriva en politik som 
syftar till att avskaffa våld mot kvinnor. 

 
 

FN:s konvention om barnets rättigheter 
I artikel 19 i FN:s konvention om barnets rättigheter beskrivs att ”konventionsstaterna skall vidta alla 

lämpliga lagstiftnings-, administrativa och sociala åtgärder samt åtgärder i utbildningssyfte för att skydda 
barnet mot alla former av fysiskt eller psykiskt våld, skada eller övergrepp, vanvård eller försumlig 

behandling, misshandel eller utnyttjande, innefattande sexuella övergrepp, medan barnet är i föräldrarnas 
eller den ena förälderns, vårdnadshavares eller annan persons vård.” 

 
 

5 Sveriges jämställdhetspolitik 
Det övergripande målet för Sveriges jämställdhetspolitik är att kvinnor och män ska ha samma 
makt att forma samhället och sitt eget liv. Det sjätte jämställdhetspolitiska delmålet är att mäns 
våld mot kvinnor ska upphöra. Kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma rätt och 
möjlighet till kroppslig integritet. 
 
För att stärka förutsättningarna att nå delmålet presenterade regeringen en skrivelse "Makt, mål 
och myndighet – feministisk politik för en jämställd framtid" hösten 2016, med en nationell 
strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor, inklusive arbete mot 
hedersrelaterat våld och förtryck, prostitution och människohandel för sexuella ändamål. 
Strategin inbegriper mål och insatsområden, en struktur för stöd och uppföljning och ett 
åtgärdsprogram med insatser för perioden 2017–2027. 
 
När det gäller våld i nära relationer uppmärksammar strategin bland annat åtgärder som stärker 
stöd och skydd till våldsutsatta kvinnor, insatser mot våld i hbtq-personers relationer samt 
åtgärder som motarbetar destruktiv maskulinitet och hederstänkande. Strategin sätter också fokus 
på mäns delaktighet och ansvar för att stoppa våldet. 
 
Strategins fyra målsättningar är:  

1) ett utökat och verkningsfullt förebyggande arbete mot våld  
2) förbättrad upptäckt av våld och starkare stöd och skydd för våldsutsatta kvinnor och barn 
3) effektivare brottsbekämpning 
4) förbättrad kunskap och metodutveckling. 
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6 Kommunens ansvar 
Det ansvar kommunen har gentemot våldsutsatta styrs främst av bestämmelser i socialtjänstlagen, 
SoL (2001:453). 
 
Till socialnämndens uppgifter hör att verka för att den som utsatts för brott och dennes 
närstående får stöd och hjälp vilket framgår av 5 kap. 11 § SoL. Socialnämnden ska särskilt beakta 
att kvinnor som är eller har varit utsatta för våld eller andra övergrepp av närstående kan vara i 
behov av stöd och hjälp för att förändra sin situation.  
 
Socialnämnden ansvarar för att ett barn som utsatts för brott och dennes närstående får det stöd 
och den hjälp som de behöver. Socialnämnden ska också särskilt beakta att ett barn som bevittnat 
våld eller andra övergrepp av eller mot närstående är offer för brott och ansvara för att barnet får 
det stöd och den hjälp som barnet behöver. När en åtgärd rör ett barn ska barnet få relevant 
information. Ett barn ska ges möjlighet att framföra sina åsikter i frågor som rör barnet. 

7 Intern och extern samverkan 
För att arbetet med våld i nära relationer i kommunen ska bedrivas på ett effektivt sätt, ska det 
finnas en tydlig kommunövergripande samordning och samarbetsstruktur för strategiskt arbete. 
Det är även viktigt att utforma en effektiv samverkan på operativ nivå. 
 
För kommunen kan extern samverkan ge fördjupad kunskap om myndigheter och övriga aktörers 
regelverk och förutsättningar samt om situationen för våldsutsatta och barn som upplever våld 
och som många gånger är aktuella hos flera myndigheter samtidigt. Samverkan behövs både på 
individuell och strukturell nivå och bör ha sin utgångspunkt i individens behov och respekt för 
varje aktörs kompetens, uppdrag och ansvarsområde. 

8 Våld mot närstående 
Våld i nära relationer är ett mångfacetterat problem. Kunskapsöversikten beskriver centrala 
områden för att förstå komplexiteten, centrala frågor samt viktiga begrepp inom området. 

8.1 Definitioner 
Den våldsdefinition som används i policyn är Per Isdals definition ”våld är varje handling riktad 
mot en annan person som genom att denna handling skadar, smärtar, skrämmer eller kränker, får 
denna person att göra något mot sin vilja eller avstå från att göra något den vill”. 
 
Begreppet närstående är könsneutralt och syftar på varje person som den våldsutsatta bedöms ha 
en nära och förtroendefull relation till. Det kan handla om såväl makar, partners, sambor, pojk- 
eller flickvänner som föräldrar, syskon, barn eller andra släktingar. Det kan även gälla andra 
personer som den våldsutsatta har eller har haft en nära och förtroendefull relation till, 
exempelvis nära vänner eller relationen som uppstår mellan en brukare och personlig assistent. 

8.2 Olika former av våld  
Våldet kan ta sig olika uttryck. Det kan röra sig om grovt våld och sexuella övergrepp men också 
om handlingar som inte definieras som brott enligt lagen men som kan ingå i ett mönster av 
utsatthet. 
 

• Fysiskt våld - Örfilar, dra i håret, knuffa, hålla fast, sparkar, slag mot kroppen, stryptag 
med mera. 
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• Psykiskt våld - Hot, kontroll, kränkande och nedsättande ord. Här ingår även latent 
våld, det vill säga att leva med risken för nytt våld. 

• Sexuellt våld - Påtvingade sexuella handlingar, våldtäkt. 

• Materiellt våld - Förstöra inredning, dagböcker, foton med mera. 

• Ekonomiskt våld - Tvingas skriva under handlingar, att inte få förfoga över egen 
ekonomi. 

• Försummelse - kan gälla barn, äldre och personer med funktionsnedsättning och handlar 
om att medvetet ge felaktig medicinering, bristande hygien och lämnas utan tillsyn. 

• Våld mot husdjur. 

8.3 Processer i våldet 
Våld i en nära relation innebär att våldsutövaren systematiskt använder olika former av våld för 
att utöva makt och kontroll över den våldsutsatta. Våldet ökar i allvar och intensitet ju längre 
relationen pågår. Våld i nära relationer kännetecknas av att den utsatta har en nära relation till och 
ofta starka känslomässiga band till våldsutövaren. Detta försvårar möjligheten till motstånd och 
uppbrott. Våldet sker vanligtvis inomhus i den utsattas egen bostad vilket gör det svårt för 
utomstående att upptäcka. Det gör att det också kan vara svårt att ingripa och hjälpa den som är 
utsatt. 
 
Våldsutövningen kan liknas vid en process där den som är utsatt i allt högre grad tvingas 
anpassa sig till en vardag som präglas av våld. Upprepat våld och isolering i kombination med en 
växling mellan värme, omsorg och våld gör att gränserna för vad som är okej flyttas. På så vis blir 
rädslan, kontrollen och våldet till slut något som den utsatta betraktar som normalt och en del av 
vardagen. En psykologisk nedbrytning där den utsattas självkänsla och självförtroende gradvis 
försämras. Det är inte ovanligt att den som utsatts för våld internaliserar de motiv som 
våldsutövaren anger för våldet. På motsvarande sätt lägger våldsutövaren ofta våldet utanför sig 
själv. 
 
Många som är utsatta för våld av närstående har kluvna känslor inför den som utövar våldet och 
kan känna stor ambivalens i fråga om att stanna kvar eller att lämna. Att lämna en relation där 
våld förekommer är en process som kan ta tid. Den kan bestå av att fysiskt bryta relationen, att 
känslomässigt bli fri, att förstå vad man varit med om och definiera det som våld. 

8.4 Livssituationer och omständigheter 
Personer med funktionsnedsättning, personer med missbruksproblematik, äldre personer, hbtq-
personer och personer med bristande kunskap i svenska språket och om det svenska samhället 
riskerar särskild utsatthet eftersom de kan löpa större risk att utsättas för våld, att våldets 
konsekvenser kan bli större och att gruppens förmåga att utnyttja sina resurser är mer begränsad. 
 
Grupperna är heterogena och överlappar varandra och därav är det är viktigt att inte generalisera 
livssituationer och erfarenheter. Det finns en risk att våldsutsatta i första hand identifieras med 
sin sårbarhet vilket medför att omgivningen bortser ifrån andra faktorer såsom kön, sexualitet, 
etnicitet, ålder, klass och funktionsförmåga. 
 
Medvetenheten och kunskap om dessa gruppers villkor och särskilda sårbarhet är grundläggande 
för att våldsutsatta ska få adekvat hjälp, stöd och ett bra bemötande. Att belysa hur flera 
maktstrukturer kan samspela och förändras i olika situationer och över tid brukar kallas för att 
använda ett intersektionellt perspektiv. Ett intersektionellt perspektiv utgår från att 
maktstrukturer är sammanvävda och komplexa. 
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8.5 Konsekvenser 
Att utsättas för fysiskt, psykiskt och sexuellt våld kan bidra till ökad risk för olika former av fysisk 
och psykisk ohälsa, både på kort och lång sikt. Våld kan ge upphov till akuta skador som kräver 
sjukvård men också leda till bland annat kroniska smärtor, ångest, depression och posttraumatiskt 
stressyndrom. 
 
Vidare kan våldet få en rad sociala och ekonomiska konsekvenser för den som utsatts såsom 
problem med tilliten till sig själv och andra, isolering, akuta bostadsproblem, dyrare 
levnadsomkostnader och skuldsatthet orsakad av den som utövat våldet. Våld från en partner 
innebär en stor risk för att föräldraförmågan påverkas även hos den som utsatts för våldet 

8.6 Barn som upplever våld i nära relationer 
Med barn som upplever våld i nära relationer menas både barn som är utsatta för våld och barn 
som har bevittnat våld av eller mot någon närstående vuxen. Att leva med våld påverkar barns 
fysiologiska, psykologiska och sociala utveckling. 
 
Barn är särskilt utsatta vid våld i nära relationer, då de är i beroendeställning till sina föräldrar och 
i stor utsträckning beroende av vuxna för att få stöd och hjälp för att kunna förändra sin 
situation.  
 
Barn tolkar och hanterar våldet på olika sätt beroende på ålder, kön, personliga egenskaper och i 
vilken grad de har tillgång till skyddande faktorer och personer som de kan anförtro sig åt i sin 
omgivning. Det är vanligt att barn känner skuld, skam och ansvar för våldet. Det är därför viktigt 
att barn ges möjlighet att prata om sina erfarenheter och att man är tydlig med att våldet inte är 
deras fel. 

8.7 Bakomliggande orsaker  
Varken de som utövat våld eller de som utsatts för våld utgör homogena grupper och det finns 
inte ett perspektiv eller en faktor som kan förklara allt. Den ekologiska modellen bygger på teorin 
att våld kan förstås utifrån ett samspel mellan ett strukturellt perspektiv med fokus på bristande 
jämställdhet och skev maktfördelning mellan könen, ur ett samhällsperspektiv som omfattar 
socioekonomiska förhållanden, ur ett socialpsykologiskt perspektiv där fokus sätts på faktorer i 
relationen eller ur ett individualpsykologiskt perspektiv med fokus på individuella faktorer. 

9 Vision 
Den övergripande målsättningen för arbetet med våld i nära relationer i kommunen är visionärt 
och innebär att våld i nära relationer har upphört. 
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10 Inriktningsmål 
Policyn utgår från regeringens nationella strategi och lokala förutsättningar. Policyn pekar ut fyra 
insatsområden som kommunen särskilt ska fokusera på. Med varje insatsområde följer en kortare 
beskrivning och därefter förslag på aktiviteter för att nå målen.  
 
Policyns fyra inriktningsmål avseende våld i nära relationer är: 

1) tidigare upptäckt av våldsutsatthet 
2) att våldsutsatta ska erbjudas adekvat stöd och skydd utifrån den enskilda individens behov 

och barnets bästa 
3) att våldsförebyggande insatser ska ges ett större fokus  
4) att samtliga medarbetare inom kommunen ska ha en grundläggande kännedom om våld i 

nära relationer. 

10.1 Tidigare upptäckt av våldsutsatthet 
Det är nödvändigt att känna till hur våld i nära relationer kan yttra sig för att ha möjlighet att 
upptäcka våldet. Våldsutsatta och våldsutövare ska i ett tidigt skede erbjudas olika och 
lättillgängliga vägar till stöd, hjälp och skydd då det kan förhindra och förebygga ytterligare 
utsatthet för våld. Att vilja se, vilja veta och att fråga är grundläggande förutsättningar för att 
kunna identifiera och hjälpa personer i svåra situationer. Det handlar om att lyssna och kunna ta 
emot den våldsutsattas berättelse. Genom att fråga signalerar verksamheten också att våld i nära 
relationer inte är acceptabelt. 
 
Det finns ca 900 personer anställda inom kommunen. En person som utsatts för våld får inte 
sällan problem med såväl fysisk som psykisk ohälsa. Indirekta kostnader för våldet kan handla om 
nedsatt produktivitet, både i form av sjukfrånvaro och av minskad arbetsförmåga för den 
våldsutsatta. Kommunen bör utveckla arbetet med upptäckt och frågor om våldsutsatthet och 
våldsbenägenhet ur ett arbetsgivarperspektiv, med målsättningen att tidigt upptäcka medarbetare 
som är eller har varit utsatta för våld i nära relation och hjälpa dem till rätt stöd, skydd och 
rehabilitering. 
 
Aktiviteter 

Våld i nära relationer ska uppmärksammas och synliggöras så tidigt som möjligt. 

Särskild uppmärksamhet ska ges till utsatta grupper. 

Medarbetare ska ha kunskaper i att se tecken på utsatthet och våga fråga men också att hantera 
svaret. 

Medarbetare i socialtjänst, skola, förskola, kultur- och idrottsverksamhet har kunskaper om barn 
som upplever våld i nära relationer och våldets konsekvenser, är medvetna om 
anmälningsplikten och frågar om våldsutsatthet. 

Aktuell och målgruppsanpassad information om våld i nära relationer och var man kan få stöd 
och hjälp ska finnas tillgänglig på kommunens webbplats och spridas i skriftlig form. 

Det ska finnas kunskap, skriftliga rutiner och möjlighet att hänvisa till hjälpinsatser när någon 
medarbetare är utsatt för våld eller använder våld mot närstående. 
 
Målområde 1 – Tidigare upptäckt av våldsutsatthet 
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10.2 Stöd och skydd 
Kommunen ska erbjuda stöd och skydd till våldsutsatta och barn som upplevt våld. Den första 
kontakten när en utsatt person söker stöd är ofta avgörande för hur en individ kommer att 
motiveras att ta emot insatser för att kunna ta sig ur en svår livssituation. Det är därför viktigt att 
kommunen kan erbjuda adekvata insatser av god kvalitet. Våldsutsatta kan behöva stöd både i ett 
tidigt skede, i den akuta situationen och på längre sikt. Stöd från kommunen kan handla om 
stödsamtal, ekonomiskt bistånd, stöd till skyddat boende med mera. Behov av stödinsatser måste 
utredas och anpassas utifrån situationen för den enskilda. Det ska därför alltid göras en 
individuell bedömning. 
 
Aktiviteter 

Våldsutsatta ska få tillgång till insatser av god kvalitet utifrån sina behov. 

Ett barnperspektiv med fokus på såväl barns behov av stöd och skydd som barns rätt till 
delaktighet ska utgöra grunden när det gäller insatser till barn som upplevt våld. 

Våldsutsatta får information om vilka möjligheter till stöd och hjälp som finns tillgängliga 
oavsett aktör (offentlig, ideell och privat). 

 
Målområde 2 – Stöd och skydd 

10.3 Våldsförebyggande arbete 
Det våldsförebyggande arbetet behöver drivas på flera nivåer, inte bara när våldet är ett faktum 
utan även genom universellt våldspreventivt arbete med fokus på jämställdhet. Det krävs också 
arbete med normer, attityder och värderingar. 
 
I kommunen finns flera verksamheter som kan arbeta våldsförebyggande till exempel 
socialtjänsten, skolan, förskolan, vuxenutbildningen, elevhälsan, idrotten och 
samhällsorienteringen för nyanlända. 
 
En avgörande faktor för omhändertagandet av våldsutsatta är en effektiv och väl fungerande 
samverkan mellan olika aktörer. För att åstadkomma det krävs förståelse för varandras 
verksamheter och uppdrag. 
 
Insatser riktade till våldsutövare är en viktig del av arbetet med att förebygga och motverka våld. 
Våldsutövare bör erbjudas insatser som syftar till att de förändrar sitt beteende och upphör med 
att utöva våld. Insatserna bör genomföras med beaktande av behovet av trygghet och säkerhet 
hos våldsutsatta. 
 
Aktiviteter 

Främja jämställdhet för att förebygga våld i nära relationer. 

Kontinuerligt arbete med normer och värderingar runt makt och våld kopplat till maskulinitet 
samt övriga maktstrukturer utifrån ett intersektionellt perspektiv 

Utveckla befintliga och skapa nya former för samverkan internt och externt, det utifrån behov 
på både individ- och övergripande nivå.  

Våldsutövare får erbjudande om insats utifrån sina behov med utgångspunkt i de våldsutsattas 
säkerhet. 
 
Målområde 3 – Våldsförebyggande arbete 
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10.4 Grundläggande kunskaper 
Kunskap om våld i nära relationer och våldets konsekvenser är viktiga för att kunna ge 
våldsutsatta ett bra bemötande men också för att kunna arbeta förebyggande och för att förändra 
attityder i samhället. 
 
Aktiviteter 

Alla medarbetare har kunskap om policyn och dess innehåll. 

Alla medarbetare ska ha kunskap om vilka skyldigheter olika yrkesgrupper har och vilket stöd 
som finns att ge. 

Utbildning och fortbildning om våld i nära relationer till medarbetare, särskilt inom socialtjänst, 
skola och förskola. Utbildningsinsatser bör vara långsiktiga för att kunna bidra till positiv 
verksamhetsutveckling och hållbar kunskapstillförsel. 

 

Målområde 4 – Grundläggande kunskaper 
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 Sammanträdesdatum Blad 

Kommunstyrelsen 2019-09-03 33  
   
 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Ks § DnrKS2019/0302 
 
Delegation till Säters kommuns räddningschef att besluta om eld-
ningsförbud 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäk-
tige besluta att i enlighet med förbundsordningen för kommunalförbundet, via di-
rektionen för RDM, rikta delegation till Säters kommuns räddningschef att besluta 
om eldningsförbud som en brandförebyggande åtgärd i de fall förhållandena så krä-
ver. 
 
___________ 
 
Ärendebeskrivning 
Enligt förbundsordningen för RDM, punkt 2, har medlemskommunerna tilldelat 
kommunalförbundet all skyldighet över vad som åvilar kommunerna enligt Lag 
(2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) utom vad avser; 

• Samordning av olycksförebyggande arbete, 
• Att leda arbetet för att åstadkomma skydd mot andra olyckor än bränder 

(LSO kap 3§1) samt, 
• När kommunen är att betrakta som enskild (LSO kap 2). 

 
Därutöver kan medlemmarna tilldela RDM uppgifter att, i skälig omfattning, stödja 
kommunerna i deras arbete mot oönskade händelser.  
 
Det är tydligt att kompetensen i brandsäkerhetsarbetet främst finns inom RDM:s or-
ganisation varför det därmed också är rimligt att beslut gällande eldningsförbud bör 
befästas hos kommunernas gemensamma räddningschef med därtill hörande brand-
säkerhetskompetens. Räddningschefen har i sitt arbete att förfoga över en minut-
operativ ledningskapacitet med bra överblick över de, inom kommunalförbundets 
geografiska område, gällande förhållanden vilket också kompletterar bilden av att 
räddningschefen hanterar den organisation som bäst kan bedöma behovet om nöd-
vändigheten av ett eldningsförbud. 
 
Med anledning av att ett eldningsförbud dessutom kan behöva fattas i akuta situat-
ioner är det, med hänsyn tagen till kommunernas handläggningstider, därför lämpligt 
att delegation att fatta beslut om eldningsförbud tilldelas räddningschefen. 
 
Då RDM enligt förbundsordningens punkt 15 i sin verksamhet, enligt 6 kap 1 § i 
kommunallagen, står under uppsikt av medlemmarnas kommunstyrelser och det fak-
tum att Länsstyrelsen i Dalarna (tillsynsmyndighet i den specifika frågan) hävdar att 
beslut om eldningsförbud bara kan fattas av en kommun, håller Falu kommun det 
för rimligt att beslut om eldningsförbud fattat i delegation av kommunernas rädd-
ningschef omedelbart rapporteras till respektive medlems styrelse för befästelse vid 
nästkommande sammanträde. 

  



 

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 
2019-08-13 Dnr KS2019/0298 

 

Delegation Säters kommuns räddningschef att besluta om 
eldningsförbud 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommun-
fullmäktige besluta att i enlighet med förbundsordningen för kommunal-
förbundet, via direktionen för RDM, rikta delegation till Säters kommuns 
räddningschef att besluta om eldningsförbud som en brandförebyggande 
åtgärd i de fall förhållandena så kräver 
 
Ärendebeskrivning 
Enligt förbundsordningen för RDM, punkt 2, har medlemskommunerna 
tilldelat kommunalförbundet all skyldighet över vad som åvilar kommunerna 
enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) utom vad avser; 

• Samordning av olycksförebyggande arbete, 
• Att leda arbetet för att åstadkomma skydd mot andra olyckor än 

bränder (LSO kap 3§1) samt, 
• När kommunen är att betrakta som enskild (LSO kap 2). 

 
Därutöver kan medlemmarna tilldela RDM uppgifter att, i skälig omfattning, 
stödja kommunerna i deras arbete mot oönskade händelser.  
 
Det är tydligt att kompetensen i brandsäkerhetsarbetet främst finns inom 
RDM:s organisation varför det därmed också är rimligt att beslut gällande 
eldningsförbud bör befästas hos kommunernas gemensamma räddningschef 
med därtill hörande brandsäkerhetskompetens. Räddningschefen har i sitt 
arbete att förfoga över en minutoperativ ledningskapacitet med bra överblick 
över de, inom kommunalförbundets geografiska område, gällande förhållanden 
vilket också kompletterar bilden av att räddningschefen hanterar den 
organisation som bäst kan bedöma behovet om nödvändigheten av ett 
eldningsförbud. 
 
Med anledning av att ett eldningsförbud dessutom kan behöva fattas i akuta 
situationer är det, med hänsyn tagen till kommunernas handläggningstider, 
därför lämpligt att delegation att fatta beslut om eldningsförbud tilldelas 
räddningschefen. 
 

  



 

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 

Då RDM enligt förbundsordningens punkt 15 i sin verksamhet, enligt 6 kap 1 
§ i kommunallagen, står under uppsikt av medlemmarnas kommunstyrelser och 
det faktum att Länsstyrelsen i Dalarna (tillsynsmyndighet i den specifika frågan) 
hävdar att beslut om eldningsförbud bara kan fattas av en kommun, håller 
Säters kommun det för rimligt att beslut om eldningsförbud fattat i delegation 
av kommunernas räddningschef omedelbart rapporteras till respektive 
medlems styrelse för befästelse vid nästkommande sammanträde 
 
 
 
 
 
 

Margareta Jakobsson  Malin Karhu Birgersson 
Handläggare  Kommundirektör 

 



SÄTERS KOMMUN KALLELSE 
 Sammanträdesdatum Blad 

Kommunstyrelsen 2019-09-03 34  
   
 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Ks §  Dnr KS2019/0312 
 
Revidering av reglemente Kommunrevisionen  
 
Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäk-
tige besluta att anta reglementet för kommunrevisionen enligt förslag.  
 
__________ 
 
Ärendebeskrivning  
Säters kommuns revisorer har lämnat förslag till revidering av kommunrevisionens 
reglemente.  
 
Revideringen har anpassats till gällande lagstiftning. 
 
 
 
  



 

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 
2019-08-13 Dnr KS2019/0312 

 

Revidering av reglemente Kommunrevisonen 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta att anta reglementet för kommunrevisionen enligt 
förslag. 
 
Ärendebeskrivning 
Säters kommuns revisorer har lämnat förslag till revidering av 
kommunrevisionens reglemente. 
Revideringen har anpassats till gällande lagstiftning. 
 
 
 
 
 
 
 

Margareta Jakobsson  Malin Karhu Birgersson 
Handläggare  Förvaltningschef 

 



 

 
Antaget av kommunfullmäktige 2006-11-30 § 14 

 

Dnr: REGL03/000001  Flik: Reglementen 
Dnr: KA06/000485  Reglemente Kommunrevisionen 
   Sida 1 (5) 
 

Reglemente för Kommunrevisionen 
Revisionens roll 
 
§ 1 
Revisorernas uppgift är att varje år granska den verksamhet som bedrivs inom nämnders, 
styrelsers och fullmäktigeberedningars verksamhetsområden. De granskar och prövar om 
verksamheten skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredställandesätt, om 
räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen som görs inom nämnderna är 
tillräcklig. 
 
Revisorerna har också uppgiften att på samma sätt granska verksamheten i kommunens företag, 
genom de lekmannarevisorer och revisorer som fullmäktige utser i företagen. 
 
Revisorerna lämnar varje år en revisionsberättelse till fullmäktige. I revisionsberättelsen redogör 
revisorerna för resultatet av sin granskning och lämnar ett särskilt utlåtande de tillstyrker att 
ansvarsfrihet ska beviljas eller nekas. Revisorerna kan också rikta anmärkningar i sin 
revisionsberättelse. På motsvarande sätt rapporterar lekmannarevisorer och revisorer i företagen - 
med granskningsrapport och revisionsberättelser. 

Revisionens formella reglering 
 
§ 2 
För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i lag, god revisionssed, detta reglemente samt 
utfärdade ägardirektiv för kommunala företag. 
 
Den kommunala revisionen regleras i kommunallagen, främst kapitel 9 12. Lekmannarevisionen 
regleras i aktiebolagslagen, kapitel 10. Regler för revision finns också i lagstiftningen för 
andraföretagsformer tex. stiftelselagen 
 
Förbundsordningen i kommunförbund och regionförbund ger de grundläggande 
förutsättningarna i det aktuella förbundet. 
 
God revisionssed i kommunal verksamhet är de föredömliga och goda principer och 
tillväggångssätt som är allmänt vedertagna när kommunal revision utförs. Den goda seden 
uttrycker grundläggande värden, förhållningssätt och förutsättningar liksom processer, principer 
och tillvägagångssätt i granskning och bedömning i kommunen och dess kommunala företag. 
God revisionssed i kommunal verksamhet utgår från den kommunala sektorns förhållande. 
Revisionsarbetet i kommunen ska bedrivas minst med utgångspunkt från den goda seden som 
senast är uttolkad och uttryckt i skriften ”God revisionssed i kommunal verksamhet” (Sveriges 
Kommuner och Landsting). 
 
När revisorerna beslutar om sin förvaltning och om jäv gäller i tillämpliga delar också regelverket 
för beslutsfattande mm i kommunallagen och kommunens nämndreglemente 
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Revisionerna verkar i övrigt under den lagstiftning som allmänt gäller i offentlig verksamhet 
tryckfrihetsförordning och sekretesslag, förvaltningslag, personuppgiftslag, lagen om offentlig 
upphandling m fl. Likaså har de att följa kommunövergripande riktlinjer från fullmäktige. 
Revisorerna granskar verksamheten som i sin tur är reglerad av speciallagstiftning som de 
behöver vara orienterade om för insikt om hur de styr och påverkar de organ revisorerna 
granskar. 

Revisorernas antal och organisation 
 
§ 3 
Kommunen har fem revisorer som efter allmänna val utses av fullmäktige för en mandatperiod. 
 
Om en revisor avgår eller uppdraget på något sätt upphör under mandatperioden 
förrättarfullmäktige fyllnadsval så snart som möjligt. 
 
§ 4 
Revisorerna arbetar samfällt med hela granskningsuppdraget. 
 
§ 5 
Bland kommunens revisorer utser fullmäktige lekmannarevisorer och suppleanter till 
kommunens aktiebolag och revisorer med suppleanter i kommunala stiftelser i det antal som 
fastställs för varje enskilt företag. 
 
§ 6 
Fullmäktige väljer för den tid som fullmäktige bestämmer en sammankallade/ ordförande och 
en vice. Rollen är att vara sammankallande och leda gemensamma sammankomster och 
sammanträden. Sammankallande/ordförande hämtas ur minoriteten i fullmäktige 
 
§ 7 
Fullmäktige väljer revisorerna för en mandatperiod. Uppdraget är slutfört när revisorerna under 
det femte året efter valet har avslutat granskningen av det fjärde årets verksamhet och avlämnat 
revisionsberättelse. Det första året i mandatperioden inleds därför med dubbla grupper revisorer. 

Revisorerna uppgifter 
 
§ 8 
Utöver lagstadgad uppdrag svarar revisorerna för granskningen av till kommunen lämnade 
donationsstiftelser. 
 
§ 9 
I ärenden som avser och berör revisionen har revisorerna rätt att yttra sig. 

Revisorerna ekonomi och förvaltning 
 
§ 10 
Fullmäktiges presidium bereder revisorernas budget. 
För beredning av revisorerna budget utser fullmäktige en särskild oberoende beredning. 
 
§ 11 
Respektive företag svarar för kostnaderna för lekmannarevisorerna i aktiebolagen samt 
sakkunniga biträden till dessa. Stiftelser svarar själva för egna revisionskostnader. 
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Respektive företag svara för kostnaderna för lekmannarevisorerna i aktiebolagen och revisorerna 
i stiftelserna samt sakkunniga biträden till dessa. 
 
§ 12 
För att besluta i ärenden om sin förvaltning och om jäv sammanträder revisorerna enligt de 
regler som gäller för en kommunal nämnd. 
 
§ 13 
Revisorernas räkenskaper och förvaltning granskas av den beredning som fullmäktige utsett för 
revisorarenas budget. 
 
Revisorerna lämnar de upplysningar och material som begärs för denna granskning. 

Revisorernas sakkunniga biträden 
 
§ 14 
Revisorerna anlitar själva sakkunniga till sin granskning i den omfattning som behövs för att 
fullgöra granskningen enligt god revisionssed. Vid upphandling tillämpar revisorerna 
kommunens upphandlingsregler. Revisorerna beslutar om upphandling med förvaltningsbeslut. 
 
Lekmannarevisorerna anlitar själva sakkunniga till sin granskning i den omfattning som behövs 
för att fullgöra granskningen enligt god sed för detta slag av granskning. Vid upphandling 
tillämpar lekmannarevisorerna kommunens upphandlingsregler. Lekmannarevisorerna beslutar 
själva om upphandling 
 
§ 15 
Bestämmelserna i kommunallagen, aktiebolagslagen och stiftelselagen om revisorernas rätt till 
upplysningar gäller också de sakkunniga som biträder revisorerna och lekmannarevisorerna 

Revisorernas arbetsformer 
 
§ 16 
Sammankallande/ ordföranden kallar revisorerna till sammankomster i granskningsarbetet och 
till sammanträden i ärenden om sin förvaltning och om jäv. Revisorerna får kalla även 
sakkunniga och andra experter samt förtroendevalda i fullmäktigeberedningar och nämnder till 
dessa sammankomster. 
 
§ 17 
Minnesanteckningar ska föras vid revisorernas sammankomster i granskningsarbetet. 
Sammankallande/ordförande ansvarar för att anteckningar upprättas. 
 
§ 18 
De beslut som revisorerna fattar om sin förvaltning och om jäv ska tas upp i protokoll. 
Sammankallande/ordförande ansvar för att protokoll upprättas. 
 
Protokollet justeras av sammankallande/ ordförande och en annan revisor. Revisorerna kan 
besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen ska redovisas skriftligt 
innan revisorerna justerar den. 
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§ 19 
En skrivelse (eller motsvarande) i revisorernas namn i granskningsarbetet fordrar att alla 
revisorer är eniga om innehållet. Skrivelsen ska undertecknas av sammankallande/ordföranden 
och av ytterligare en person som revisorerna utser. 

Revisorernas rapportering 
 
§ 20 
Revisionsberättelsen lämnas till fullmäktige vid den tidpunkt som fullmäktige bestämmer. 
 
Till revisionsberättelsen fogas en sammanfattande redogörelse för resultatet av revisorarenas 
granskning. 
 
Lekmannarevisorernas granskningsrapporter ska lämnas till fullmäktige vid den tidpunkt som 
fullmäktige bestämmer. 
 
§ 21 
Revisorernas utlåtande om delårsrapport ska lämnas till styrelsen senast 31 okt varje år. 
 
§ 22 
Revisorerna redovisar löpande resultat av sin granskning till fullmäktige. De sakkunnigas rapport 
samt rapporter och bedömningar från revisorerna tillställs fullmäktige presidium så snart en 
granskning är avslutad. Fullmäktiges presidium svara r gör vidare spridning till fullmäktiges alla 
ledamöter. 
 
Detta uppfyller kravet i kommunallagen på att de sakkunnigas rapporter ska bifogas 
revisionsberättelsen. I revisionsberättelsen förtecknas de rapporter som förmedlats till 
fullmäktige och som formellt hör till revisionsberättelsen. 

Revisorerna och fullmäktige 
 
§ 23 
Revisorerna och fullmäktiges presidium har regelbundna överläggningar, minst två varje år. 
 
§ 24 
Revisorerna kan initiera ärende i fullmäktige i anledning av sin granskning och sin förvaltning, 
när de bedömer att så behövs. Fullmäktiges ordförande svarar för att sådana ärenden tas upp till 
behandling, så snart som möjligt efter att beredning skett. 
 
Revisorerna kan initiera ärenden i nämnder och styrelser i anledning av sin granskning, när de 
bedömer att så behövs. Nämndernas ordförande svarar för att sådana ärenden tas upp till 
behandling så snart som möjligt. 
 
Revisorerna rapporterar till ansvarig nämnd om de i sin granskning funnit att misstanke om att 
brott av förmögenhetsrättlig karaktär förövats eller om allmän förvaltningsdomstol avgörande 
åsidosatts. Om berörd nämnd ej vidtagit tillfredställande åtgärder med anledning därav 
rapporterar revisorerna till fullmäktige. Fullmäktiges ordförande svara för att sådana ärenden tas 
upp till behandling, så snart som möjligt efter att berednings skett. 
 



Dnr: REGL03/000001  Flik: Reglementen 
Dnr: KA06/000485  Reglemente Kommunrevisionen 
   Sida 5 (5) 
 

Revisorernas arkiv 
 

§ 25 
För vården av revisorerna arkiv gäller bestämmelserna i arkivlagen och i av fullmäktige fastställt 
arkivreglemente. 

Reglementes giltighet 
 
§26 
Detta reglemente gäller från 2007-01-01 2019-11-01 till dess fullmäktige fattat annat beslut. 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Ks § Dnr KS2019/0243 
 
Organisation vid extraordinär händelse och vid höjd beredskap 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta anta förslag till 
organisation vid extraordinära händelser och vid höjd beredskap samt planering för 
detta. 
 
__________ 
 
Bakgrund och ärendebeskrivning 
Kommunerna, länsstyrelserna och MSB ska arbeta tillsammans för att öka samhällets 
krisberedskap på lokal nivå. En god utveckling av krisberedskapen ska bygga på ett 
nära samarbete mellan staten, SKL samt kommunerna. 
Uppgifterna utgår från: 

• lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraor-
dinära 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) 

 
Med anledning av det utökade uppdraget vid extraordinär händelse och vid höjd be-
redskap kris och krig måste kommunens organisation utökas och förstärkas. 
 
Kommunen ska bedriva ett arbete med risk- och sårbarhetsanalys som avser det geo-
grafiska områdesansvaret, kommunens organisation, samt berörda kommunala bolag 
och kommunalförbund. 
 
Kommunen ska använda underlaget från risk- och sårbarhetsanalysen i planering och 
genomförande av åtgärder för att öka förmågan att kontinuerligt bedriva samhällsvik-
tig verksamhet, samt stärka förmågan att hantera extraordinära händelser. 
 
 

  



 
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 
2019-06-11 

Diarienummer 
KS2019/0243 

 

Organisation vid extraordinär händelse och vid höjd beredskap 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta anta förslag till organisation 
vid extraordinära händelser och vid höjd beredskap. 
 
Bakgrund och ärendebeskrivning 
Kommunerna, länsstyrelserna och MSB ska arbeta tillsammans för att öka samhällets 
krisberedskap på lokal nivå. En god utveckling av krisberedskapen ska bygga på ett nära 
samarbete mellan staten, SKL samt kommunerna. 
Uppgifterna 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) 
 
Med anledning av det utökade uppdraget vid extraordinär händelse och vid höjd beredskap kris 
och krig måste kommunens organisation utökas och  förstärkas. 
 
Kommunen ska bedriva ett arbete med risk- och sårbarhetsanalys som avser det geografiska 
områdesansvaret, kommunens organisation, samt berörda kommunala bolag och 
kommunalförbund.  
 
Kommunen ska använda underlaget från risk- och sårbarhetsanalysen i planering och 
genomförande av åtgärder för att öka förmågan att kontinuerligt bedriva samhällsviktig 
verksamhet, samt stärka förmågan att hantera extraordinära händelser. 
 
 
…………………………….. 
Malin  Karhu Birgersson 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Ks §  Dnr KS2019/0349 
 
Arbetet med Risk- och sårbarhetsanalys  
 
Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen beslutar uppdra till  

1. Samtliga förvaltningar att revidera beredskapsplaner samt dokument med 
andra namn och samma innebörd  

2. Kommundirektör att samordna beredskapsplaner så att de är likvärdiga i 
form och utförande för samtliga förvaltningar  

3. Samhällsbyggnadsnämnden utreda och åtgärda 
 - beredskap vid elavbrott 
 - behov av reservkraft 
 - brister av reservkraft 
 - evakueringsplats för farligt gods 
 - analysera omfattande avbrott i samhällsviktiga transporter 
 - planera för dricksvattenförsörjning vid översvämning 
 - nödvatteförsörjning  

4. Socialnämnden att - planera för alternativa lösningar för särskilt boende vid 
elavbrott  

5. Krisledningsgruppen ta fram en plan för att evakuera Säters innerstad vid 
brand, samt kunna tillgodo se de evakuerades grundläggande behov  

6. Återapportering ska ske i samband med nämndernas återkommande redovis-
ning till kommunstyrelsen (uppföljningsansvar).  

 
__________ 
 
Bakgrund och ärendebeskrivning  
Revidering av risk- och sårbarhetsanalys för mandatperioden 2019-2022 har påbör-
jats. Verksamheterna har identifierat områden med stor sårbarhet där åtgärder behö-
ver göras. Kommunstyrelsens arbetsutskott är tillika krisledningsnämnd och ansvarig 
för att krisledningsarbetet i kommunen fungerar och att risker har identifierats och 
åtgärdats.  
 
I förslaget till beslut ger kommunstyrelsen berörda nämnder uppdrag att utifrån sin 
egen analys åtgärda områden med stor sårbarhet. För att få en bättre uppföljning av 
analysen lyfts frågan för beslut till kommunstyrelsen med återkoppling av åtgärder. 
 

  



 

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 
2019-06-11 Dnr KS2019/0349 

 

Arbetet med Risk- och sårbarhetsanalys  

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen beslutar uppdra till 

1. Samtliga förvaltningar att revidera beredskapsplaner samt dokument 
med andra namn och samma innebörd 

2. Kommundirektör att samordna beredskapsplaner så att de är likvärdiga 
i form och utförande för samtliga förvaltningar 

3. Samhällsbyggnadsnämnden utreda och åtgärda 
- beredskap vid elavbrott 
- behov av reservkraft 
- brister av reservkraft 
- evakueringsplats för farligt gods 
- analysera omfattande avbrott i samhällsviktiga transporter 
- planera för dricksvattenförsörjning vid översvämning 
- nödvattenförsörjningen 

4. Socialnämnden att 
 - planera för alternativa lösningar för särskilt boende vid elavbrott  

5. Krisledningsgruppen ta fram en plan för att evakuera Säters innerstad 
vid brand, samt kunna tillgodo se de evakuerades grundläggande behov 

6. Återapportering ska ske i samband med nämndernas återkommande 
redovisning till kommunstyrelsen (uppföljningsansvar).  
 

Bakgrund och ärendebeskrivning 
Revidering av risk- och sårbarhetsanalys för mandatperioden 2019-2022 har 
påbörjats. Verksamheterna har identifierat områden med stor sårbarhet där 
åtgärder behöver göras. Kommunstyrelsens arbetsutskott är tillika 
krisledningsnämnd och ansvarig för att krisledningsarbetet i kommunen 
fungerar och att risker har identifierats och åtgärdats. 
 
I förslaget till beslut ger kommunstyrelsen berörda nämnder uppdrag att 
utifrån sin egen analys åtgärda områden med stor sårbarhet. För att få en bättre 
uppföljning av analysen lyfts frågan för beslut till kommunstyrelsen med 
återkoppling av åtgärder. 
 
 
 

Malin Karhu Birgersson   
Förvaltningschef   
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Ks §  Dnr KS2019/0316 
 
Tillägg i ägardirektivet för Säterbostäder AB 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäk-
tige besluta att anta tillägget i ägardirektivet att Säterbostäder ska ingå i kommunens 
krisorganisation. 
 
_________ 
 
Ärendebeskrivning 
Med anledning av utökade krav från MSB (myndigheten för samhällsskydd och be-
redskap) blir Säterbostäders roll som part i kommunens krisorganisation tydligare. I 
ägardirektivet föreslås ett förtydligande att Säterbostäder AB ingår i kommunens kris-
organisation.  
 
I tidigare ägardirektiv är det reglerat att bolaget ska samordna sig med kommunen i 
samband med extraordinära händelser. Tillägget innebär att bolaget ska ingå i förbe-
redande arbete och ingå i kommunens krisorganisation. 
 
 

  



 

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 
2019-08-20 Dnr KS2019/0316 

 

Tillägg i ägardirektivet för Säterbostäder AB 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta att anta tillägget i ägardirektiv att Säterbostäder ska 
ingå i kommunens krisorganisation. 
 
Ärendebeskrivning 
Med anledning av utökade krav från MSB (myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap) blir Säterbostäders roll som part i kommunens krisorganisation 
tydligare. I ägardirektivet föreslås ett förtydligande att Säterbostäder AB ingår i 
kommunens krisorganisation.  
 
I tidigare ägardirektiv är det reglerat att bolaget ska samordna sig med 
kommunen i samband med extraordinära händelser. Tillägget innebär att 
bolaget ska ingå i förberedande arbete och ingå i kommunens krisorganisation. 
 
. 
 
 
 
 
 
 
 

Margareta Jakobsson  Malin Karhu Birgersson 
Handläggare  Kommundirektör 

 



ÄGARDIREKTIV FÖR SÄTERBOSTÄDER AB, 556515-8713 
 
Detta ägardirektiv gäller för Säterbostäder AB, nedan 556515-8713, nedan kallat Bolaget. Direktivet är 
antaget av kommunfullmäktige 2012-12-20 och fastställs vid extra bolagsstämma 2012-xx-xx. 
 
Ägardirektivet gäller även i tillämpliga delar Bolagets dotterbolag Säters kommuns fastighets AB, 556401-
4933. 
 

1. Ägaridé 
 
Bolaget ägs i allmännyttigt intresse i syfte att främja bostadsförsörjningen i Säters kommun. I detta ingår 
att tillgodose olika bostadsbehov, tillhandahålla ett varierat bostadutbud med goda boendemiljöer och 
kvalitet samt erbjuda hyresgästerna möjlighet till boendeinflytande och inflytande i bolaget. 
 
I bolagets uppdrag ingår även ett samhällsansvar i syfte att bidra till ett etiskt, miljömässigt och socialt 
ansvarstagande. 
 
Verksamheten ska bedriva enligt affärsmässiga principer vilket innebär att Bolaget alltid ska utgå från vad 
som är långsiktigt bäst för Bolaget, givet de begränsningar och förutsättningar som ligger i att vara en 
långsiktig seriös fastighetsägare på hyresmarknaden inom ramen för de regler och normer som gäller för 
denna sektor. 
 

2. Verksamhetens inriktning 
 
Bolaget ska verka för att Säters kommun uppfattas som attraktiv att bo i genom att medverka till att det 
finns bra och prisvärda hyresbostäder i hela kommunen. 
 
För att trygga bostadsförsörjningen i kommunen ska Bolaget vara en aktiv aktör på bostadsmarknaden 
genom ny-, om- och tillbyggnader samt förvärv och försäljning av fastigheter. 
 
Bolagets styrelse kan utan godkännande av fullmäktige själva besluta om att förvärva och försälja 
fastigheter motsvarande högst 500 prisbasbelopp under ett och samma verksamhetsår. Förvärv och 
försäljning därutöver ska godkännas av fullmäktige. 
 

3. Ekonomiska mål 
 
Bolagets långsiktiga direkavkastning ska ligga i nivå med liknande jämförbara bostadsföretag. 
Direktavkastningen ska vara lägst 3,5%. 
 
Bolagets soliditet ska långsiktigt uppgå till minst 20% beräknats på justerat eget kapital. 
 
Definitioner: 

• Direktavkastning=bolagets driftnetto i relation till fastigheternas marknadsvärde vid 
verksamhetsårets utgång. 

• Soliditet=bolagets egna kapital och obeskattade reserverar sätts i relation till 
balansomslutningen vid verksamhetårets utgång 

 
Bolaget ska betala en marknadsmässig avgift till Säters kommun för lån med kommunal borgen. Avgiften 
ska uppgå till 0,25%. 
 
Bolaget ska inför varje nytt kalenderår upprätta en rullande tre årsplan för investeringar och lånebehov 
under planperioden. Planen utgör underlag för kommunfullmäktiges årliga fastställande av kommunal 
borgen. 
  

Antagen av kommunfullmäktige 2019-06-13, § 164 



 
4. Klimat- och miljömål 

 
Bolaget ska agera och uppnå resultat utifrån de nationella och regionala miljömålen. 
Ett miljö- och klimatmedvetet förhållningssätt ska ligga till grund för bolagets strategiska inriktning. 
Vid upphandling ska de nationella och regionala miljömålen vara vägledande. 
 

5. Sociala mål 
 
Bolaget ska agera så att det finns förutsättningar för människor att välja ett boende i Säters kommun som 
passar den egna livssituationen. 
Bolaget ska agera så att det främjar social gemenskap och hälsa. 
Vid upphandling ska social hänsyn vara vägledande 
 

6. Samordningsfrågor 
 
Bolaget skall följa av kommunen utfärdade handlingsprogram, policys, riktlinjer och av 
kommunfullmäktige antagna mål och anvisningar. Bolaget ansvarar för att dess verksamhet samordnas 
med övriga nämnder för att uppnå största möjliga kommunnytta. 
Bolaget ska samordna sig med kommunen i samband med extraordinära händelser och ingår i 
kommunens krisorganisation. 
 

7. Informationsskyldighet 
 
Det åligger bolaget att till kommunstyrelsen översända kopior av: 

• Protokoll från bolagets styrelsesammanträde/bolagsstämma 
• Bolagets årsredovisning 
• Bolagets revisionsberättelse/revisionsrapport 

 
Bolaget skall årligen sedan bolagets årsredovisning och revisionsberättelse tillställts kommunstyrelsen 
genom ordförande och verkställande direktör vid sammanträde med kommunfullmäktige besvara frågor 
om bolagets verksamhet. 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Ks §  Dnr KS2018/0065 
 
Svar på motion om att låta våra äldre äta på våra skolor 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäk-
tige besluta avslå motionen. 
 
__________ 
 
Bakgrund och ärendebeskrivning  
Kommunfullmäktige beslutade 2019-06-13 återremittera kommunstyrelsen förslag till 
beslut gällande motionen ”Låta våra äldre äta på vår skola” med motiveringen: 
”Enligt ordförande i Samhällsbyggnadsnämndens så ska kostenheten utredas. Då motionen har för 
avsikt att: se över möjligheten för att äldre att äta på våra skolor, bör denna fråga ingå i utred-
ningen. Därför anser vi att motionen ska återremitteras så att den frågeställningen kommer med i 
den utredningen.” 
 
Motionen återremitterades då en tredjedel av de närvarande ledamöterna begärde 
återremiss enligt KL 5 kap. 50§. 
 
Uppdraget för genomlysning och översyn av konstorganisationen gavs av kommun-
styrelsens arbetsutskott den 15 maj 2019. Uppdragets utgångspunkt handlar om kost-
nader och organisation. 

• Analys av nuläget på följande områden: 
• Nuvarande organisation 
• Antal kök, placering, tillredning och mottagning 
• Antal personal och kompetens 
• Sjuktal/vikarier 
• Hur ser kvaliteten ut? 
• Kostnadsbild samt jämförelse med likvärdiga kommuner via Kolada. 

 
Ta fram förslag till framtida organisation och arbetssätt utifrån kvalitet och kostnader 
på följande områden: 

• Förslag organisation 
• Antal, kök, placering, tillredning och mottagning 
• Antal personal och kompetens 
• Effekter för sjuktal/vikarier 
• Framtida kvalitet 
• E-handel, inköp, upphandling, samdistribution 
• Kostnadsbild 
• Konsekvenser och riskbedömningar av nytt förslag 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Ks §   forts 
 
Bedömning 
Med utgångspunkt från uppdraget som gavs 2019-05-15 och att det arbetet skett uti-
från de förutsättningarna som gavs då är bedömningen att ”Låta fler få möjlighet att 
äta på vår skola” inte ingår i det uppdraget och att aspekten ”Låta fler få möjlighet att 
äta på vår skola” kräver en annat uppdrag och en annan form av utredning. 
 

  



 
Tjänsteutlåtande 

 

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

Datum Diarienummer 
2019-08-20 Dnr KS2018/0065 
 
Svar på motion om att låta våra äldre äta på våra skolor 
 
Förslag till beslut  
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta avslå 
motionen. 
 
Bakgrund och ärendebeskrivning  
Kommunfullmäktige beslutade 2019-06-13 återremittera kommunstyrelsen förslag till beslut gällande 
motionen ”Låta våra äldre äta på vår skola” med motiveringen: 
”Enligt ordförande i Samhällsbyggnadsnämndens så ska kostenheten utredas. Då motionen har för avsikt att: se över 
möjligheten för att äldre att äta på våra skolor, bör denna fråga ingå i utredningen. Därför anser vi att motionen ska 
återremitteras så att den frågeställningen kommer med i den utredningen.” 
 
Motionen återremitterades då en tredjedel av de närvarande ledamöterna begärde återremiss enligt KL 5 
kap. 50§. 
 
Uppdraget för genomlysning och översyn av konstorganisationen gavs av kommunstyrelsens arbetsutskott 
den 15 maj 2019. Uppdragets utgångspunkt handlar om kostnader och organisation. 
Analys av nuläget på följande områden: 

• Nuvarande organisation 
• Antal kök, placering, tillredning och mottagning 
• Antal personal och kompetens 
• Sjuktal/vikarier 
• Hur ser kvaliteten ut? 
• Kostnadsbild samt jämförelse med likvärdiga kommuner via Kolada. 

 
Ta fram förslag till framtida organisation och arbetssätt utifrån kvalitet och kostnader 
på följande områden: 

• Förslag organisation 
• Antal, kök, placering, tillredning och mottagning 
• Antal personal och kompetens 
• Effekter för sjuktal/vikarier 
• Framtida kvalitet 
• E-handel, inköp, upphandling, samdistribution 
• Kostnadsbild 
• Konsekvenser och riskbedömningar av nytt förslag 

 
Bedömning 
Med utgångspunkt från uppdraget som gavs 2019-05-15 och att det arbetet skett utifrån de 
förutsättningarna som gavs då är bedömningen att ”Låta fler få möjlighet att äta på vår skola” inte ingår i 
det uppdraget och att aspekten ”Låta fler få möjlighet att äta på vår skola” kräver en annat uppdrag och en 
annan form av utredning. 
 
Malin Karhu-Birgersson 
Kommundirektör 
 
 



 

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 Diarienummer 
2019-05-03 
 

Dnr Ks 2018/0065 

 

Svar på motion Låt våra äldre få möjlighet att äta på vår skola 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att avslå 
motionen. 

Förvaltningens ståndpunkt 
Förvaltningen ställer sig bakom samhällsbyggnadsförvaltningens förslag att avslå motionen utifrån den 
ökade kostnaden det skulle medföra samt att utrymme för fler besökande inte finns i skolrestaurangerna. 

Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnadsförvaltningen ser flera svårigheter med förslaget med att öppna upp skolmatsalarna för 
de äldre. 
 
I matsalarna på skolorna äter eleverna i flera sittningar. På Klockarskolan kommer de första eleverna 10:30 
och de sista går ca 13:00. Under större delen av den tiden är det fullt i matsalen och därmed finns ingen 
plats för andra ätande.  För att lösa detta skulle masstalen behöva byggas ut eller så skulle serveringstiden 
behöva utvidgas. Om serveringstiden utvidgas behöver antingen de äldre eller några elever äta innan 10:30 
eller efter 13:00. För utökade öppettider krävs troligtvis utökad bemanning i matsalen.  
 
Kostenhetens verksamhet är inriktad på att laga en specifik mängd mat utifrån antalet elever och lärare. 
Ett varierande antal externa ätande innebär en svårighet att få maten att räcka  eller ett stort matsvinn 
beroende på antal gäster som kommer den dagen.  
 
Båda dessa problem innebär ökade kostnader och att priset för en lunch skulle behöva sättas högre än de 
föreslagna 30-35 kronor för att skolan inte behöver subventionera maten för de äldre som kommer och 
äter. 
 
Socialförvaltningen ser inga hinder i att utreda och kanske införa detta. Det finns många 
forskningsrapporter om att det behövs sociala mötesplatser för äldre, god mathållning och möjligheten att 
träffa andra människor är bara positivt för den äldre människan. Beträffande infektionsrisker befaras inte 
att det är ”farligare” att äta i en skolmatsal än att träffas på ett PROmöte. 
 
Barn- och utbildningsförvaltningen svarar att skolorna har ett komprimerat schema för att få alla barn att 
äta lunch under rimlig tid på dagen. Det gör att matsalarna nyttjas till fullo under lunchtiden. Det gör att 
om man vill blanda barn/elever med äldre finns inte utrymme för den utökning som kan uppstå. Hur det 
är med möjligheten att nyttja lokalerna efter skollunchen är kostenheten bäst att svara på då det blir en 
kapacitetsfråga.  

Bakgrund 
Sverigedemokraterna har lämnat en motion om att låta våra äldre få möjlighet att äta på våra skolor. De 
anser att det skulle vara en stor vinning att låta de äldre äta på exempelvis Klockarskolan. Det skulle bli ett 
naturligt möte mellan de yngre i samhället och de äldre. Alla i vårt samhälle har inte en naturlig 
mötespunkt med yngre respektive äldre generationer skriver de. 
 
Malin Lilja Altörn  Malin Karhu Birgersson 
Handläggare  Förvaltningschef 
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Ks §  Dnr KS2019/0217 
 
Svar på motion om att ta ställning mot återvändande IS-terrorister 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäk-
tige besluta att i enlighet med nedanstående avslå motionen 
 
_________ 
 
Bakgrund och ärendebeskrivning  
I en motion daterad 2019-04-06 rubricerad ”Ta ställning mot återvändande IS-terro-
rister” föreslår Sverigedemokraterna Marie Jakobsson, Marie Sundlöf, Roger Carlsson 
och Rolf Printz att Säters kommun sluter upp bakom Staffanstorps kommuns håll-
ning och tydligt deklarerar att inga återvändande IS-terrorister eller andra som delta-
git i eller stött terrorism ska vara välkomna till Säters kommun.  Kommunfullmäktige 
beslöt 2019-05-02, § 134, att remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning.  
 
Kommunstyrelseförvaltningen avger följande yttrande.  
 
Bedömning 
Först skall konstateras att det föreligger en skillnad mellan det som beslutats i 
Staffanstorp och det beslutsförslag som Sverigedemokraterna i Säter skriver i mot-
ionen. Motionärerna vill att kommunfullmäktige ”sluter upp bakom Staffanstorps 
kommuns hållning” och ”tydligt deklarerar ” att inga återvändande IS-terrorister eller 
andra som deltagit i eller stött terrorism ska vara välkomna till Säters kommun. I tex-
ten innan beslutsförslaget i motionen hänvisas dock till Staffanstorps beslut att neka 
dessa individers möjlighet till kommunal samhällsservice såsom försörjningsstöd, 
hjälp till bostad, vuxenutbildning och liknande.  
 
Mot bakgrund härav utgår kommunstyrelseförvaltningen från att Sverigedemokra-
terna i Säter fullt ut vill ha ett beslut i enlighet med beslutet i Staffanstorp. 
 
I motionen framhålls att det lagliga utrymmet att agera på föreslaget sätt är begränsat. 
Detta är en riktig bedömning. Den lag som främst är aktuell är Socialtjänstlagen. I 
denna lag regleras bl a rätten till bistånd i form av försörjningsstöd.  
 
Varje kommun har en skyldighet att verka för människors ekonomiska och sociala 
trygghet. Kommunen har också det yttersta ansvaret för kommunens invånare. Varje 
person har rätt att ansöka om bistånd och detta är inget som ett generellt förbud där 
vissa grupper undantas kan upphäva. Riksdagen har stiftat Socialtjänstlagen och ett 
politiskt beslut i kommunfullmäktige kan inte ändra på lagens regler. 
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Ks §   forts 
 
Om motionen skulle bifallas får detta konsekvenser för bl a socialsekreterarnas ar-
bete. Om en socialsekreterare skulle avslå en ansökan om försörjningsstöd med hän-
visning till att personen har kopplingar till IS kan socialsekreteraren göra sig skyldig 
till tjänstefel.  Om motionen bifalls kan även beslutet komma att strida mot likställig-
hetsprincipen i kommunallagen.  Kommunstyrelseförvaltningens sammantagna be-
dömning är att förslagen i motionen strider mot lag och att motionen därför ska av-
slås.  
 

  



 

Tjänsteutlåtande 
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SÄTERS KOMMUN 
Kommunstyrelseförvaltningen 

Datum Diarienummer 
2019-08-20 Dnr KS2019/0217 

 

Svar på motion om att ta ställning mot återvändande IS-terrorister 
 
Förslag till beslut  
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 
att i enlighet med nedanstående avslå motionen 
 
Bakgrund och ärendebeskrivning  
I en motion daterad 2019-04-06 rubricerad ”Ta ställning mot återvändande IS-terrorister” 
föreslår Sverigedemokraterna Marie Jakobsson, Marie Sundlöf, Roger Carlsson och Rolf Printz 
att Säters kommun sluter upp bakom Staffanstorps kommuns hållning och tydligt deklarerar att 
inga återvändande IS-terrorister eller andra som deltagit i eller stött terrorism ska vara välkomna 
till Säters kommun.  Kommunfullmäktige beslöt 2019-05-02, § 134, att remittera motionen till 
kommunstyrelsen för beredning.  
 
Kommunstyrelseförvaltningen avger följande yttrande.  
 
Bedömning 
Först skall konstateras att det föreligger en skillnad mellan det som beslutats i Staffanstorp och 
det beslutsförslag som Sverigedemokraterna i Säter skriver i motionen. Motionärerna vill att 
kommunfullmäktige ”sluter upp bakom Staffanstorps kommuns hållning” och ”tydligt deklarerar 
” att inga återvändande IS-terrorister eller andra som deltagit i eller stött terrorism ska vara 
välkomna till Säters kommun. I texten innan beslutsförslaget i motionen hänvisas dock till 
Staffanstorps beslut att neka dessa individers möjlighet till kommunal samhällsservice såsom 
försörjningsstöd, hjälp till bostad, vuxenutbildning och liknande.  
 
Mot bakgrund härav utgår kommunstyrelseförvaltningen från att Sverigedemokraterna i Säter 
fullt ut vill ha ett beslut i enlighet med beslutet i Staffanstorp. 
 
I motionen framhålls att det lagliga utrymmet att agera på föreslaget sätt är begränsat. Detta är en 
riktig bedömning. Den lag som främst är aktuell är Socialtjänstlagen. I denna lag regleras bl a 
rätten till bistånd i form av försörjningsstöd.  
 
Varje kommun har en skyldighet att verka för människors ekonomiska och sociala trygghet. 
Kommunen har också det yttersta ansvaret för kommunens invånare. Varje person har rätt att 
ansöka om bistånd och detta är inget som ett generellt förbud där vissa grupper undantas kan 
upphäva. Riksdagen har stiftat Socialtjänstlagen och ett politiskt beslut i kommunfullmäktige kan 
inte ändra på lagens regler. 
  



 

Tjänsteutlåtande 
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SÄTERS KOMMUN 
Kommunstyrelseförvaltningen 

Om motionen skulle bifallas får detta konsekvenser för bl a socialsekreterarnas arbete. Om en 
socialsekreterare skulle avslå en ansökan om försörjningsstöd med hänvisning till att personen 
har kopplingar till IS kan socialsekreteraren göra sig skyldig till tjänstefel.  Om motionen bifalls 
kan även beslutet komma att strida mot likställighetsprincipen i kommunallagen.  
Kommunstyrelseförvaltningens sammantagna bedömning är att förslagen i motionen strider mot 
lag och att motionen därför ska avslås.  
 
 
 
Malin Karhu Birgersson   
Kommundirektör   

 



Svar på motion från Sverigedemokraterna 2019-04-06 ”Ta ställning 
mot återvändande IS-terrorister”. 

I en motion daterad 2019-04-06 rubricerad ”Ta ställning mot återvändande IS-terrorister” 
föreslår Sverigedemokraterna Marie Jakobsson, Marie Sundlöf, Roger Carlsson och Rolf 
Printz att Säters kommun sluter upp bakom Staffanstorps kommuns hållning och tydligt 
deklarerar att inga återvändande IS-terrorister eller andra som deltagit i eller stött terrorism 
ska vara välkomna till Säters kommun.  
 
Kommunfullmäktige beslöt 2019-05-02, § 134, att remittera motionen till kommunstyrelsen för 
beredning. 
 
Kommunstyrelseförvaltningen avger nedanstående yttrande.  
 
Besluten i Staffanstorps kommun 
Eftersom motionärerna hänvisar till beslut i Staffanstorps kommun redogörs först för de beslut som 
fattats i Staffanstorps kommun. 
 
Kommunstyrelsen i Staffanstorps kommun beslöt 2019-03-20, § 64 under rubriken ”Direktiv kring 
kommunala insatser gentemot medborgare som deltagit i eller undersött terrorism” följande: 
 
”Som första svenska kommun uttalar Staffanstorps kommun följande: 
Den som deltagit i, eller understött, terrorism, t ex återvändande IS-terrorister, är inte välkommen till 
Staffanstorps kommun. 
Sådana personer har genom sitt agerande vänt sig mot vårt fria samhälle och därmed också förverkat 
sina möjligheter att få kommunens hjälp. Därför kommer de inte att erhålla stöd av kommunen i 
någon form. 
Kommunen kommer inte att utbetala försörjningsbidrag, hjälpa till med bostad, vuxenutbildning eller 
på annat sätt bidra med samhällelig service. 
Staffanstorps kommun prioriterar genom detta ställningstagande våra kommuninvånares trygghet 
och säkerhet, samtidigt som vi tar ställning för alla dem som blivit terroristernas offer.” 
I samma beslut beslöt kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige besluta att  ”uppdra åtl 
samtliga nämnder och styrelser som berörs av kommunstyrelsens uttalande ovan, att utarbeta 
direktiv som förhindrar att Staffanstorps kommuns ekonomiska eller personella resurser tas i anspråk 
för någon typ av bistånd, insats eller annat till återvändande IS-terrorister eller andra som deltagit i 
eller stött terrorism”.   
Kommunfullmäktige i Staffanstorps kommun beslöt 2019-04-03, § 35, i enlighet med 
kommunstyrelsens förslag.  
 
Besluten i Staffanstorp har inte överklagats och de har därmed vunnit laga kraft. 
  



Bedömning 
Först skall konstateras att det föreligger en skillnad mellan det som beslutats i Staffanstorp och det 
beslutsförslag som Sverigedemokraterna i Säter skriver i motionen. Motionärerna vill att 
kommunfullmäktige ”sluter upp bakom Staffanstorps kommuns hållning” och ”tydligt deklarerar ” att 
inga återvändande IS-terrorister eller andra som deltagit i eller stött terrorism ska vara välkomna till 
Säters kommun. I texten innan beslutsförslaget i motionen  hänvisas dock till Staffanstorps beslut att 
neka dessa individer s möjlighet till kommunal samhällsservice såsom försörjningsstöd, hjälp till 
bostad, vuxenutbildning och liknande.  Mot bakgrund härav utgår kommunstyrelseförvaltningen från 
att Sverigedemokraterna i Säter fullt ut vill ha ett beslut i enlighet med beslutet i Staffanstorp. 
I motionen framhålls att det lagliga utrymmet att agera på föreslaget sätt är begränsat. Detta är en 
riktig bedömning. Den lag som främst är aktuell är Socialtjänstlagen. I denna lag regleras bl a rätten 
till bistånd i form av försörjningsstöd. Varje kommun har en skyldighet att verka för människors 
ekonomiska och sociala trygghet. Kommunen har också det yttersta ansvaret för kommunens 
invånare. Varje person har rätt att ansöka om bistånd och detta är inget som ett generellt förbud där 
vissa grupper undantas kan upphäva. Riksdagen har stiftat Socialtjänstlagen och ett politiskt beslut i 
kommunfullmäktige kan inte ändra på lagens regler. Om motionen skulle bifallas får detta 
konsekvenser för bl a socialsekreterarnas arbete. Om en socialsekreterare skulle avslå en ansökan 
om försörjningsstöd med hänvisning till att personen har kopplingar till IS kan socialsekreteraren 
göra sig skyldig till tjänstefel. Detta skulle medföra ohållbara situationer i socialsekreterarnas redan 
idag utsatta arbete.  Om motionen bifalls kan även beslutet komma att strida mot 
likställighetsprincipen i kommunallagen.  
 
Kommunstyrelseförvaltningen ser också svårigheter för kommunen att få reda på vilka personer som 
har den aktuella IS-kopplingen. Fråga är om någon individ överhuvudtaget åkt från Säter eller 
återkommit till Säter efter ett IS-engagemang.  
 
Kommunstyrelseförvaltningens sammantagna bedömning är att förslagen i motionen strider mot lag 
och att motionen därför ska avslås. Om motionen bifalls och beslutet därefter överklagas skulle  
beslutet med stor sannolikhet upphävas med hänvisning till 13 kap, 8 §, punkt 4 i kommunallagen. 
Kommunfullmäktiges ordförande får även i enlighet med 5 kap, 57 §, stycke två, i kommunallagen 
vägra lägga fram ett förslag till beslut, om ordföranden anser att förslaget skulle leda till ett beslut 
som strider mot lag eller annan författning. Fullmäktige får dock besluta att förslaget ändå ska läggas 
fram.   
 
 
Malin Karhu Birgersson 
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Ks §  Dnr KS 2019/0286 
 
Rekrytering av kommundirektör 
 
 
Ärendebeskrivning 
Information om processen rekrytering av ny kommundirektör. 
 
Rekryteringsplan för rekrytering av ny kommundirektör antogs av personalutskottet 
2019-06-10 
Juni 2019 Dialog om kravprofil med politiken 
Juni/juli 2019 Annons i sociala medel att rekrytering kommer att starta efter 

sommaren 
Juni/juli 2019 Direktupphandling av rekryteringsföretag 
Augusti/sep 2019 Dialog med ledningsgrupp och fackliga organisationer om 

krav på tjänsten  
September 2019 Annons och ansökan 
Oktober 2019 Intervjuer och anställning 
Prel februari 2020 Tillträde 
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Ks §  
 
Kalendarium 2020 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta fastställa förslag 
till kalendarium för 2020. 
 
___________ 
 
Ärendebeskrivning: 
Förslag till kalendarium för 2020 har tagits fram av förvaltningen. 
 

  



Färgförkl. Ksau, PU, FU
KS

Kalendarium 2020 Kf

Kommunstyrelsens Au, FU , PU, Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige

Januari Februari Mars April Maj Juni
1 Onsdag  Nyårsdagen        v. 1 1 Lördag 1 Söndag 1 Onsdag 1 Fredag   1 maj 1 Måndag                         v 23

2 Torsag 2 Söndag 2 Måndag                          v 10 2 Torsdag 2 Lördag 2 Tisdag

3 Fredag 3 Måndag        SMG-ÄB            v 6 3 Tisdag      KS 3 Fredag 3 Söndag 3 Onsdag

4 Lördag 4 Tisdag 4 Onsdag 4 Lördag 4 Måndag    AU-Budget             v 19 4 Torsdag

5 Söndag   Trettondagsafton 5 Onsdag 5 Torsdag 5 Söndag 5 Tisdag      AU-Budget 5 Fredag

6 Måndag  Trettondag jul       v 2 6 Torsdag 6 Fredag 6 Måndag                             v 15 6 Onsdag 6 Lördag  Nationaldagen

7 Tisdag 7 Fredag 7 Lördag 7 Tisdag       KS 7 Torsdag 7 Söndag

8 Onsdag 8 Lördag 8 Söndag 8 Onsdag 8 Fredag 8 Måndag       SMG-ÄB           v 24

9 Torsdag 9 Söndag 9 Måndag   SMG-ÄB                 v 11 9 Torsdag 9 Lördag 9 Tisdag

10 Fredag 10 Måndag                            v 7 10 Tisdag 10 Fredag    Långfredag 10 Söndag 10 Onsdag

11 Lördag 11 Tisdag       AU/FritidU 11 Onsdag   Styrgrupp SÄBO 11 Lördag    Påskafton 11 Måndag                           v 20 11 Torsdag      KF

12 Söndag 12 Onsdag    Strygrupp SÄBO 12 Torsdag 12 Söndag   Påskdagen 12 Tisdag 12 Fredag

13 Måndag      SMG-ÄB              v 3 13 Torsdag 13 Fredag 13 Måndag  Annadag påsk         v 16 13 Onsdag     Styrgrupp SÄBO 13 Lördag

14 Tisdag 14 Fredag 14 Lördag 14 Tisdag       SMG-ÄB 14 Torsdag 14 Söndag

15 Onsdag    Styrgrupp SÄBO 15 Lördag 15 Söndag 15 Onsdag      Strygrupp SÄBO 15 Fredag 15 Måndag                         v 25

16 Torsdag 16 Söndag 16 Måndag                             v 12 16 Torsdag 16 Lördag 16 Tisdag     AU/FritidU/ KS

17 Fredag 17 Måndag                             v 8 17 Tisdag      AU/PersU 17 Fredag 17 Söndag 17 Onsdag

18 Lördag 18 Tisdag 18 Onsdag 18 Lördag 18 Måndag                            v 21 18 Torsdag

19 Söndag 19 Onsdag 19 Torsdag 19 Söndag 19 Tisdag     AU/PersU 19 Fredag Midsommarafton

20 Måndag                              v 4 20 Torsdag      KF 20 Fredag 20 Måmdag                             v 17 20 Onsdag 20 Lördag  Midsommardagen

21 Tisdag             AU/PersU 21 Fredag 21 Lördag 21 Tisdag         AU/FritidU 21 Torsdag  Kisti himmelfärdsdag 21 Söndag

22 Onsdag 22 Lördag 22 Söndag 22 Onsdag 22 Fredag 22 Måndag                          v 26

23 Torsdag 23 Söndag 23 Måndag                              v 13 23 Torsdag      KF 23 Lördag 23 Tisdag

24 Fredag 24 Måndag                               v 9   24 Tisdag 24 Fredag 24 Söndag 24 Onsdag

25 Lördag 25 Tisdag 25 Onsdag 25 Lördag 25 Måndag                             v 22 25 Torsdag

26 Söndag 26 Onsdag 26 Torsdag      KF 26 Söndag 26 Tisdag      KS 26 Fredag

27 Måndag                            v 5 27 Torsdag 27 Fredag 27 Måndag        SMG-ÄB            v 18 27 Onsdag 27 Lördag

28 Tisdag      KS 28 Fredag 28 Lördag 28 Tisdag 28 Torsdag 28 Söndag

29 Onsdag 29 Lördag 29 Söndag 29 Onsdag 29 Fredag 29 Måndag                        v 27

30 Torsdag 30 Måndag                            v 14 30 Torsdag   30 Lördag 30 Tisdag

31 Fredag 31 Tisdag 31 Söndag



År 2020
Juli Augusti September Oktober November December

1 Onsdag 1 Lördag 1 Tisdag         KS 1 Torsdag 1 Söndag 1 Tisdag

2 Torsdag 2 Söndag 2 Onsdag 2 Fredag 2 Måndag                           v 45 2 Onsdag

3 Fredag 3 Måndag                             v 32 3 Torsdag 3 Lördag 3 Tisdag      KS 3 Torsdag      KS

4 Lördag 4 Tisdag 4 Fredag 4 Söndag 4 Onsdag 4 Fredag

5 Söndag 5 Onsdag 5 Lördag 5 Måndag                              v 41 5 Torsdag 5 Lördag

6 Måndag                             v 28 6 Torsdag 6 Söndag 6 Tisdag         KS 6 Fredag 6 Söndag

7 Tisdag 7 Fredag 7 Måndag      SMG-ÄB               v 37 7 Onsdag 7 Lördag 7 Måndag      SMG-ÄB             v 50

8 Onsdag 8 Lördag 8 Tisdag 8 Torsdag 8 Söndag 8 Tisdag

9 Torsdag 9 Söndag 9 Onsdag 9 Fredag 9 Måndag                           v 46 9 Onsdag

10 Fredag 10 Måndag                            v 33 10 Torsdag 10 Lördag 10 Tisdag 10 Torsdag

11 Lördag 11 Tisdag 11 Fredag 11 Söndag 11 Onsdag 11 Fredag

12 Söndag 12 Onsdag 12 Lördag 12 Måndag      SMG-ÄB            v 42 12 Torsdag 12 Lördag

13 Måndag                             v 29 13 Torsdag 13 Söndag 13 Tisdag 13 Fredag 13 Söndag

14 Tisdag 14 Fredag 14 Måndag                            v 38 14 Onsdag 14 Lördag 14 Måndag                             v 51

15 Onsdag 15 Lördag 15 Tisdag       AU/FritidU 15 Torsdag 15 Söndag 15 Tisdag    AU/FritidU

16 Torsdag 16 Söndag 16 Onsdag 16 Fredag 16 Måndag     SMG_ÄB             v 47 16 Onsdag

17 Fredag 17 Måndag       SMG-ÄB                    v 34 17 Torsdag 17 Lördag 17 Tisdag 17 Torsdag

18 Lördag 18 Tisdag 18 Fredag 18 Söndag 18 Onsdag 18 Fredag

19 Söndag 19 Onsdag 19 Lördag 19 Måndag                             v 43 19 Torsdag 19 Lördag

20 Måndag                            v 30 20 Torsdag 20 Söndag 20 Tisdag       AU/FritidU 20 Fredag 20 Söndag

21 Tisdag 21 Fredag 21 Måndag         SMG-ÄB          v 39 21 Onsdag 21 Lördag 21 Måndag                              v 52

22 Onsdag 22 Lördag 22 Tisdag 22 Torsdag      KF 22 Söndag 22 Tisdag

23 Torsdag 23 Söndag 23 Onsdag 23 Fredag 23 Måndag                              v 48 23 Onsdag

24 Fredag 24 Måndag                             v 35 24 Torsdag       KF 24 Lördag 24 Tisdag      AU/PersU 24 Torsdag  Julafton

25 Lördag 25 Tisdag      AU/PersU 25 Fredag 25 Söndag 25 Onsdag 25 Fredag Juldagen

26 Söndag 26 Onsdag 26 Lördag 26 Måndag                            v 44 26 Torsdag     KF 26 Lördag Annandag jul

27 Måndag                            v 31 27 Torsdag 27 Söndag 27 Tisdag   Ev. extra AU (Budget) 27 Fredag 27 Söndag 

28 Tisdag 28 Fredag 28 Måndag                               v 40 28 Onsdag 28 Lördag 28 Måndag                           v 53

29 Onsdag 29 Lördag 29 Tisdag     Au/PersU 29 Torsdag 29 Söndag 29 Tisdag

30 Torsdag 30 Söndag 30 Onsdag 30 Fredag  Alla helgons afton 30 Måndag                             v 49 30 Onsdag

31 Fredag 31 Måndag                             v 36 31 Lördag  Alla helgons dag 31 Torsdag  Nyårsafton
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Tillvägagångssätt
Uppdraget har genomförts på följande sätt:

 Uppstartsmöte med kommunstyrelsens presidium för 
genomgång av händelsen. Vid mötet valdes intervjupersoner 
ut. 

 Genomgång av avtal, stadgar, protokoll avseende ärenden 
kring Folkets Hus.

 Intervjuer med berörda politiker, tjänstemän och 
representanter för Folkets Hus.

 Analys

 Redovisning av slutsatser i skriftlig rapport.

Vi har i analysen utgått från avtal mellan Säters kommun och 
föreningen Folkets Hus u.p.a. Våra iakttagelser baseras till stor 
del på uppgifter som vi erhållit i intervjuer och i vissa fall kan 
dessa uppgifter inte styrkas av formella dokument såsom 
protokoll, överenskommelser och övriga styrdokument.  

Bakgrund

Den ekonomiska föreningen Folkets Hus Säter u.p.a, erhåller ett 
ekonomiskt driftsbidrag på 2,4 Mkr per år från Säters kommun. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har fått kännedom om händelser 
som lett till en osäkerhet kring hur väl föreningen hanteras. En av 
dessa händelser är att styrelsen har underlåtit att kalla 
kommunens adjungerade styrelserepresentanter då avgörande 
beslut om verksamheten togs. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har därför initierat en utredning 
för att genomlysa dessa händelser och föreningens formella 
hantering. 

Uppdrag
Syfte med uppdraget har varit att få svar på följande 
frågeställningar:

 Hur bedrivs styrelsearbetet i föreningen i form av kallelser, 
protokoll och underlag?

 Tas beslut i enlighet med föreningens ansvarsordning?

 Erhåller kommunen den insyn i föreningen via sina 
adjungerade ledamöter som är nödvändig för att bedöma 
föreningens verksamhet och utveckling?

Bakgrund, syfte och metod
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Samarbetet mellan Säters kommun och föreningen Folkets Hus i Säter u.p.a regleras genom det avtal som gäller fram till 2019-12-31. I övrigt 
så styrs den ekonomiska föreningen av lagen för ekonomiska föreningar samt stadgar. Vi har i analysen utgått från dessa för att reda ut de 
frågeställningar som uppdraget bestått av. 

Vår analys visar att styrelsen i Folkets Hus bedriver styrelsearbetet i enlighet med stadgarna samt lagen för ekonomiska föreningar. Vad gäller 
styrelsemötet den 29 april så anser vi att styrelsen i föreningen inte har brutit mot några lagar och regler men att hanteringen vid kallelsen 
borde ha följt ordinarie rutiner vid styrelsemöten. Den hantering som nu skedde ledde till misstroende och minskat förtroende mellan 
kommunala representanter och föreningens styrelse. 

Vad gäller hanteringen av personal så anser vi att styrelsen i föreningen i sitt ansvar som styrelseledamöter har rätt att besluta om 
anställningar och uppsägningar enligt det arbetsgivaransvar som åligger ekonomiska föreningar. Med den information vi fått i intervjuer ser vi 
inte att några felaktigheter har begåtts i den process som ägt rum när Folkets Hus föreståndare sades upp.

Enligt vår mening har kommunen fått den insyn som de enligt avtal har rätt till genom de adjungerade ledamöternas deltagande i 
styrelsemöten samt de redovisningar som föreningen gjort till kulturnämnden. Då det inte är reglerat i avtalet på vilket sätt de adjungerade 
ledamöterna ska agera i sin roll i föreningen så finns det inget att anmärka på i det styrelsearbete som skett fram till händelsen den 29 april. 
Då inget finns skrivet i avtalet om de adjungerades roll är det upp till styrelsen i föreningen att avgöra vilken insyn som de adjungerade ska ha 
i styrelsearbetet.

Med den analys som har genomförts i uppdraget blir det tydligt hur viktigt det är att säkerställa förutsättningar och riktlinjer i avtal mellan 
kommunen och parter som det finns en samverkan med. I ett framtida avtal anser vi att Säters kommun på ett tydligare sätt ska reglera på 
vilket sätt det ekonomiska bidraget ska användas samt säkerställa att bidraget används för att bidra till de av kommunfullmäktige beslutade 
strategiska målen för Säters kommun. Det bör dessutom säkerställas att föreningen innehar tillräcklig kompetens för att klara sina åtaganden i 
avtalet.

Baserat på vår analys rekommenderar vi Säters kommun att:

- Säkerställa tydligare principer i det nya avtalet med Folkets Hus i Säter u.p.a

- Förtydliga syftet med att adjungera ledamöter till Folkets hus styrelse samt beskriva rollen för dessa i det nya avtalet

- Utreda om insyn och uppföljning kan ske på ett tillräckligt sätt utan att adjungera ledamöter i föreningens styrelse

Sammanfattning



Bakgrund
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Den 29 april 2019 hade ordförande i föreningen Folkets hus kallat till ett extra styrelsemöte. Samtliga ledamöter kallades till mötet utom de två 
adjungerade ledamöterna från Säters kommun. 

När detta uppdagades kontaktade en av de adjungerande ledamöterna ordförande för att få en förklaring. Ordförandens förklaring var att det endast 
fanns ett ärende på dagordningen. Ärendet var att styrelsen skulle ge arbetsutskottet i uppdrag att genomföra en omorganisation som skulle 
medföra en facklig förhandling och arbetsutskottet ville ha ett uppdrag från styrelsen att genomföra denna förhandling. Ärendet krävde ett beslut 
från styrelsen men eftersom de adjungerande ledamöterna inte har beslutanderätt hade ordföranden gjort bedömningen att de inte skulle kallas.

Beslutet vid styrelsemötet den 29 april medförde att föreståndaren för Folkets Hus sades upp efter en facklig förhandling. Förhandlingen slutade i 
en överenskommelse som är sekretessbelagd. Arbetsgivarorganisationen KFO samt den anställdes fackförbund deltog i dessa förhandlingar. Den 
anställde har förhandlat bort återanställningsrätten då det inte är aktuellt i förekommande fall.

Vid styrelsemöte för föreningen den 27 maj överlämnade de adjungerade ledamöterna ett skriftligt uttalande att det var fel att inte kalla kommunens 
utsedda adjungerade ledamöter till styrelsemötet den 29 april. I uttalandet framgår att hanteringen av frågan väckt misstankar med minskat 
förtroende och tillit för styrelsen som konsekvens. 

Ordförande erkände misstaget och beklagade detta. Vid mötet uppstod dock ytterligare diskussioner om styrelsearbetet och kommunens 
representation som föranledde att de adjungerade ledamöterna rapporterade om händelsen till Kulturnämnden. När dessa fick information om detta 
på sammanträdet den 13 juni beslutade nämnden att skicka ärendet vidare till Kommunstyrelsen för vidare bedömning. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade att genomföra en utredning av händelsen via uppdrag till KPMG.

Händelse som ligger till grund för utredning
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Gällande lagar och stadgar

Den ekonomiska föreningen Folkets Hus i Säter u.p.a styrs av lagen för ekonomiska föreningar samt föreningens stadgar. Årsstämman är det 
högsta beslutande organet där andelsägarna beslutar om föreningens verksamhet och ekonomiska redovisning samt väljer styrelse.

I föreningens stadgar framgår att medlemskap i föreningen kan erhållas av förening, enskild person eller annan juridisk person, som vill främja 
föreningens verksamhet och syfte. Medlemskap uppnås genom köp av en eller flera andelar i föreningen. En andel har ett värde om 100 kronor. 
Varje andelsägare har 1 röst per 5 andelar. I nuläget finns det 131 andelsägare. Säters kommun är en av andelsägarna med 200 andelar. 

Styrelsen består av minst fem ordinarie ledamöter och två suppleanter. Högsta antalet ledamöter skall vara 11 respektive 5 suppleanter. 
Föreningsstämman utser en av ledamöterna att vara ordförande. I övrigt konstituerar sig styrelsen själv. Styrelsen får inom sig utse arbetsutskott. 

Styrelsen skall i enlighet med stadgarna sköta föreningens angelägenheter och verksamhet. Föreningens firma tecknas av styrelsen eller de 
ledamöter styrelsen utser. Styrelsen äger rätt att delegera hela eller delar av firmateckningsrätten till icke styrelseledamot. 

Styrelsens organisation

Styrelsen består av åtta ordinarie ledamöter samt fyra suppleanter. Tre adjungerade styrelseledamöter deltar på styrelsemöten. Två av dessa är
enligt avtal med Säters kommun utsedda från Kulturnämnden. Den tredje adjungerade ledamoten är ekonomisk talesperson och timanställd i 
föreningen.

Styrelsen har utsett ett arbetsutskott där ordförande, vice ordförande samt en adjungerad styrelseledamot (ekonomisk talesperson i föreningen) 
ingår. Arbetsutskottets uppgift enligt information som vi har tagit del av är att bereda ärenden inför styrelsen samt verkställa beslut som styrelsen tar 
om verksamheten. 

I stadgarna finns ingen skrivelse om hur styrelsen kan adjungera ledamöter eller vilket ansvar och befogenheter dessa har.

Verksamhetens organisation

Sedan föreståndaren fått sluta består föreningens personal av vaktmästare och administratör som har deltidstjänster och tekniker/biografmaskinist, 
ekonomisk hjälp samt kökspersonal som är timanställda. Flera av dessa arbetar till viss del även ideellt men avlönas för vissa uppdrag eller 
evenemang.

Den omorganisation som beslutades vid mötet 29 april innebär mer ideellt arbete inom föreningen men enligt intervjuer ska även nyanställningar 
genomföras eller eventuellt kommer befintliga timanställningar att utökas. 

Styrelsearbete och organisation Folkets Hus i Säter u.p.a
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Avtal Säters kommun och Folkets hus i Säter u.p.a
Folkets Hus i Säter drivs av den ekonomiska föreningen Folkets Hus i Säter u.p.a. i av Säters Kommun ägda lokaler. Föreningen åtar sig genom 
avtal med kommunen att mot uppdragsersättning utveckla Folkes Hus i Säter till en allmänt känd och uppskattad mötesplats för kultur- och 
nöjesupplevelser samt arrangemang som stödjer demokrati- och samhällsutveckling, bildning och kreativt skapande. 

Till avtalet finns även ett hyresavtal som bilaga där föreningens tillgång till lokalerna regleras. 

I avtalet regleras föreningens åtagande på ett övergripande plan samt hur den kommunala ersättningen beräknas. Föreningen äger enligt avtalet 
rätt att uppbära samtliga intäkter i verksamheten. 

Det framgår också hur kommunikation ska ske mellan kommunen och föreningen samt på vilket sätt uppföljning av verksamheten och ekonomin 
skall ske till kulturnämnden. Enligt intervjuer så har det alltid fungerat bra och rapportering har skett till nämnden enligt överenskommelse i avtalet. 
Företrädare för Folkets Hus har även deltagit vid andra tillfällen för att svara på frågor eller berätta om verksamhetens planer.

I avtalet står det att samverkansområden årligen ska regleras i en överenskommelse samt att det regelbundet skall följas upp i gemensamma 
överläggningar hur samverkan med föreningslivet och former för främjande av ett levande förenings- och kulturliv i kommunen ska ske. Enligt 
intervjuer så har det skett löpande genom muntliga avstämningar och möten då samverkan och arrangemang diskuterats.

I gällande avtal framgår att kulturnämnden utser två adjungerade ledamöter i föreningens styrelse. Det finns dock ingen beskrivning av vad som 
förväntas av de adjungerade ledamöterna eller hur ansvaret ser ut för uppdraget. I avtalet framgår att två revisorer ska utses från kommunen. 
Kommunfullmäktige har beslutat att entlediga dessa men avtalet har inte justerats utifrån detta beslut. 

I avtalet har det inte reglerats hur den kommunala ersättningen ska användas. Under åtagande beskrivs att föreningen ska sköta administration, 
vaktmästeri, annan service som sammanhänger med uppdraget, marknadsföra lokalerna samt erbjuda arrangörsmässig kompetens. Tidigare har 
en stor del av bidraget använts till personalkostnader. Det sker en särredovisning för arrangemang som föreningen bekostar med egna medel vid 
tillfällen när det inte är lämpligt att kommunala bidrag subventionerar kostnader. 

Avtalstid, uppsägningstid och hävning av avtalet finns reglerat i avtalet. 

Nytt avtal från 2020

Nuvarande avtal är uppsagt gemensamt av båda parter och löper ut den 2019-12-31. Båda parter var eniga om att avtalet behövde omarbetas och 
därför sades det upp i god tid för att dialog skulle hinna hållas. En arbetsgrupp har bildats inom kommunen för att diskutera vilken inriktning 
kommunen vill att samarbetet ska ha från 2020 och framåt. Dialog mellan kommunen och föreningen har påbörjats sedan tidigare men företrädare 
från Folkets Hus upplever att den stannat av efter årsskiftet. Enligt intervjuer beror det endast på att många andra frågor har fått lov att prioriteras 
men att intresset och avsikten med dialogen kvarstår och att den ska komma igång igen.



Uppdraget
Svar på frågeställningar
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Enligt intervjuer sammanträder styrelsen ungefär en gång per månad med undantag för sommaren. Kallelse till möte sker via e-post till de 
ledamöter som har e-post och i annat fall per post. Till kallelsen skickas en dagordning. Inga underlag skickas inför möten. Föreningens 
administratör deltar på styrelsemöten för att ta anteckningar till protokollet. Protokollen förvaras i en pärm på Folkets Hus. Vid styrelsemötet den 1 
juli togs beslut om att protokollen skall skickas digitalt till alla styrelseledamöter efter varje styrelsemöte. 

Samtliga ledamöter och suppleanter kallas till styrelsemöten inklusive de adjungerade ledamöterna. Undantaget är det extra styrelsemötet 29 april 
som föranledde denna utredning.

Analys
Styrelsearbetet sker i enlighet med stadgar och gällande lag för ekonomiska föreningar. Däremot hade inte den nya styrelsen registrerats hos 
Bolagsverket i inledningen av utredning vilket kan få allvarliga konsekvenser och personer som inte längre är valda i styrelsen är ansvariga i lagens 
mening. Det har dock åtgärdats och uppgifter om ny styrelse och firmatecknare registrerades den 4 juli 2019.

Vad gäller styrelsemötet den 29 april så anser vi inte att styrelsen i föreningen har brutit mot några lagar och regler. Styrelsen för Folkets Hus har 
rätt att avgöra hur stor insyn i styrelsearbetet de adjungerade ledamöterna från Säters kommun har då det inte finns någon beskrivning av de 
adjungerade ledamöters roll i avtal med Säters kommun.

Dock anser vi att kallelsen till mötet den 29 april hanterades felaktigt då kommunens adjungerade ledamöter inte blev kallade. En kallelse skulle ha 
skickats enligt samma rutin som brukar gälla för styrelsemöten. Ordförande kunde sedan ha informerat de adjungerade ledamöterna att det endast 
var en punkt på agendan och att de p.g.a. sekretess i ärendet inte kunde beredas möjlighet att delta under detta ärende. Däremot anser vi inte att 
något fel har begåtts i hanteringen under styrelsemötet den 29 april när styrelsen tog upp frågan om omorganisation och mandat att genomföra den 
fackliga förhandlingen. 

Enligt intervjuer har ordförande i föreningen bett om ursäkt för detta misstag och insett att det borde hanterats på ett annat sätt för att inte 
kommunens representanter skulle ha undanhållits information om att mötet skulle äga rum. En förklaring som angetts från styrelsen är att de var 
oroliga för att de adjungerade ledamöterna skulle informera nämnden om det som beslutats på föreningens styrelsemöte. Styrelsen såg en risk att 
känsliga uppgifter i sådana fall skulle riskera att bli offentliga innan föreningen hunnit verkställa beslutet och informerat berörda i ärendet. 

Hur bedrivs styrelsearbetet i föreningen i form av kallelser, 
protokoll och underlag?
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Avtal och inköp

Det som har framkommit i utredningen är att det funnits vissa otydligheter kring hantering av tecknande och uppsägning av avtal mellan styrelsen 
och en enskild anställd. Det har också initierats en upphandling av föreningens tidigare föreståndare som fick skjutas upp då kontakt togs med 
leverantörer som sedan skulle kunna lämna anbud vilket inte är tillåtet. Upphandlingen skulle genomföras av kommunen då inköpet hör till 
fastigheten och inte föreningens inventarier. Upphandlingen har därför försenats och har fortfarande inte genomförts.

Enligt stadgarna får styrelsen inom sig utse ett arbetsutskott. Styrelsen har utsett ett arbetsutskott där ordförande, vice ordförande samt en 
adjungerad styrelseledamot (ekonomisk talesperson i föreningen) ingår. Det står inget i stadgarna om vilken roll och mandat arbetsutskottet har 
om det utses. 

Arbetsgivaransvar

I föreningar har styrelsen ett kollektivt arbetsgivaransvar för anställda. Styrelsen kan delegera till en ledamot att vara kontaktperson för de 
anställda. I intervjuer har det framkommit att föreningen Folkets Hus har delegerat detta till ordförande.

Analys
Den otydliga hanteringen av teckningsrätt mellan anställd och styrelseledamot har säkerställts genom att styrelsen beslutat att firman tecknas av 
två styrelseledamöter i förening. Ingen teckningsrätt har getts till person utanför styrelsen.

Vi anser att arbetsutskottet såsom vi tolkar stadgarna bör bestå av ordinarie ledamöter då ett arbetsutskott ofta utgör kärnan i 
föreningens/styrelsens interna arbete. Idag finns även en adjungerad ledamot i arbetsutskottet. Adjungerade ledamöter är inte formellt en del av 
styrelsen då dessa inte är valda av stämman. Vi menar även att styrelsens syn på adjungerade ledamöter bör följa samma principer. De av 
kommunen adjungerade ledamöterna bedöms inte omfattas av sekretessförbindelsen i föreningen och får därför inte full insyn i styrelsens arbete 
och den tredje adjungerade ledamoten är en del i arbetsutskottet med full insyn i styrelsens arbete.

Vad gäller hanteringen av personal så anser vi att styrelsen i sitt ansvar som styrelseledamöter har rätt att besluta om anställningar och 
uppsägningar enligt det kollektiva arbetsgivaransvar som gäller för ekonomiska föreningar. Med den information vi fått vid intervjuer ser vi inte att 
några felaktigheter har begåtts och att det fanns både dokumenterade och kända brister i den anställdes uppdrag i föreningen som ligger till grund 
för uppsägning. Överenskommelsen mellan den uppsagde medarbetare och föreningen är sekretessbelagd och vi har därför inte tagit del av 
informationen som finns i den. 

Tas beslut i enlighet med föreningens ansvarsordning?
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Säters kommun har i sitt avtal med föreningen kommit överens om hur insyn samt återrapportering ska fungera mellan föreningen och kommunen.

Förutom deltagande från de adjungerade ledamöterna i föreningens styrelse samt att föreningen rapportera om verksamhet och ekonomi två 
gånger per år till kulturnämnden så bjuds representanter från föreningen in till kulturnämnden för att berätta om verksamheten.

Kommunfullmäktige utsåg tidigare två ordinarie ledamöter till föreningens styrelse med rätt till full insyn i styrelsens arbete. Kommunfullmäktige 
valde att entlediga dessa med grund i att de adjungerade ledamöterna från kulturnämnden var tillräcklig representation från Säters kommun.

Enligt intervjuer har återrapportering fungerat enligt avtal och en bra dialog har funnits mellan föreningen och kommunen.

Analys
Vi anser att kommunen har fått den insyn som de enligt avtal har rätt till genom de adjungerade ledamöternas deltagande i styrelsemöten samt de 
redovisningar som föreningen gjort till kulturnämnden. Då det inte är reglerat i avtalet på vilket sätt de adjungerade ledamöterna ska agera i sin roll i 
föreningen så finns det inget att anmärka på i det styrelsearbete som skett fram till händelsen den 29 april.

Erhåller kommunen den insyn i föreningen via sina 
adjungerade ledamöter som är nödvändig för att bedöma 
föreningens verksamhet och utveckling?
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Avtal

Gällande avtal mellan Säters kommun och den ekonomiska föreningen Folkets Hus i Säter u.p.a är skrivet på en övergripande nivå som gör det 
svårt att följa upp. Det är inte reglerat vare sig hur omfattande verksamheten behöver vara för att föreningen ska uppfylla åtaganden utifrån avtalet 
eller på vilket sätt det ekonomiska bidraget ska fördelas mellan exempelvis personalkostnader, aktiviteter, marknadsföring osv. 

Det är otydligt vad syftet är med att adjungera ledamöter från kulturnämnden till föreningens styrelse samt vad deras uppdrag är.

Anställningar i föreningen Folkets Hus i Säter u.p.a

Inom föreningen finns två deltidsanställda samt ett antal timanställda som till viss del även arbetar ideellt i föreningen. Det har i intervjuer 
framkommit att tre anställda av fem är anhöriga till styrelseledamöter i föreningen. 

Om verksamheten skulle jämställas med en kommunal verksamhet så hade anställningar skett efter en mer formaliserad rekryteringsprocess. 

Vi vill uppmärksamma styrelsen på att nuvarande hantering av anställningar leder till att flera styrelseledamöter riskerar att hamna i en jävig eller 
obekväm situation om något skulle hända inom organisationen som rör de anställda.

Övriga iakttagelser
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Samarbetet mellan Säters kommun och föreningen Folkets Hus i Säter u.p.a regleras genom det avtal som gäller fram till 2019-12-31. I övrigt så 
styrs den ekonomiska föreningen av lagen för ekonomiska föreningar samt stadgar. Vi har i analysen utgått från dessa för att reda ut de 
frågeställningar som uppdraget bestått av. 

Vår analys visar att styrelsen i Folkets Hus bedriver styrelsearbetet i enlighet med stadgarna samt lagen för ekonomiska föreningar. Vad gäller 
styrelsemötet den 29 april så anser vi att styrelsen för Folkets Hus har rätt att besluta att de adjungerade ledamöterna från Säters kommun inte har 
rätt till full insyn i föreningens styrelsearbete då det inte finns någon beskrivning av hur adjungerade ledamöter skall hanteras, varken i stadgarna 
eller i avtal med Säters kommun. Detta behöver dock förtydligas både i avtal och beslut i föreningen så att det inte finns tveksamheter om de 
adjungerade ledamöternas roll och vilket syfte kommunen har med att adjungera ledamöter till den ekonomiska föreningen. 

Vi anser att hanteringen av mötet den 29 april skedde på ett felaktigt sätt då kommunens adjungerade ledamöter inte kallades till styrelsemötet. En 
kallelse skulle ha skickats enligt samma rutin som brukar gälla för styrelsemöten. Ordförande kunde sedan ha informerat de adjungerade 
ledamöterna att det endast var en punkt på agendan och att de p.g.a. sekretess i ärendet inte kunde delta under detta ärende. 

Vad gäller hanteringen av personal så anser vi att styrelsen i föreningen i sitt ansvar som styrelseledamöter har rätt att besluta om anställningar och 
uppsägningar enligt det arbetsgivaransvar som åligger ekonomiska föreningar. Med den information vi fått i intervjuer ser vi inte att några 
felaktigheter har begåtts och att det fanns både dokumenterade och kända brister i den anställdes uppdrag i föreningen som ligger till grund för 
uppsägning. Överenskommelsen mellan den uppsagde medarbetare och föreningen är sekretessbelagd så vi har inte tagit del av informationen 
som finns i den. 

Vi anser att det är olämpligt att ha en timanställd i föreningen som även är adjungerad ledamot i styrelsen då det finns risk för att jävsituation 
uppstår. På det sätt som vi tolkar stadgarna är det också tveksamt om en adjungerad ledamot ska vara en del i ett arbetsutskott för styrelsen då 
denna person inte är formellt vald av stämman och arbetsutskottet ofta utgör kärnan i styrelsen/föreningens arbete. 

Enligt vår mening har kommunen fått den insyn som de enligt avtal har rätt till genom de adjungerade ledamöternas deltagande i styrelsemöten 
samt de redovisningar som föreningen gjort till kulturnämnden. Då det inte är reglerat i avtalet på vilket sätt de adjungerade ledamöterna ska agera i 
sin roll i föreningen så finns det inget att anmärka på i det styrelsearbete som skett fram till händelsen den 29 april.

Med den analys som har genomförts i uppdraget blir det tydligt hur viktigt det är att säkerställa förutsättningar och riktlinjer i avtal mellan kommunen 
och parter som det finns en samverkan med. I ett framtida avtal anser vi att Säters kommun på ett tydligare sätt ska reglera på vilket sätt det 
ekonomiska bidraget ska användas samt säkerställa att bidraget används för att bidra till de av kommunfullmäktige beslutade strategiska målen för 
Säters kommun. Det bör dessutom säkerställas att föreningen innehar tillräcklig kompetens för att klara sina åtaganden i avtalet. Vi anser att 
uppdraget till den ekonomiska föreningen behöver vara tydligare för att även föreningen ska få rätt förutsättningar att bedriva sin verksamhet på ett 
bra sätt.

Slutsats
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Baserat på vår analys rekommenderar vi Säters kommun att:

- Säkerställa tydligare principer i det nya avtalet med Folkets Hus i Säter u.p.a

- Förtydliga syftet med att adjungera ledamöter till Folkets hus styrelse samt beskriva rollen för dessa i det nya avtalet

- Utreda om insyn och uppföljning kan ske på ett tillräckligt sätt utan att adjungera ledamöter i föreningens styrelse

Säters kommun i sin tur kan i sin samverkan med Folkets hus föreslå föreningen att: 

- Förtydliga arbetsutskottets mandat och roll i stadgar eller styrelsebeslut så att det finns dokumenterat

- Arbetsutskottet består av ordinarie ledamöter då adjungerande i formell mening inte är en del av styrelsen.

- Komplettera stadgarna med en skrivelse angående adjungering av ledamöter eller ta ett styrelsebeslut om hur adjungerade ledamöters roll i 
föreningen ska fungera vid de tillfällen det är aktuellt med adjungeringar. 

- Säkerställa att medarbetare i föreningen har tillräcklig kompetens för att uppfylla föreningens åtagande i avtal med kommunen.

Rekommendationer
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

Ks § 
 
Redovisning av delegationsärenden 
 

KS2019/0078 Förhandling enligt § 11 MBL ang hemfixaruppgifter för människor med SOL beslut 
 
KS2019/0078 Förhandling enligt § 11 MBL om lönepolicy 
 
KS2019/0195 Beslut om att bevilja bidrag för spår- och ledskötsel, Säters IF skidor 
 
KS2019/0195 Beslut om att bevilja bidrag för spår- och ledskötsel, Stora Skedvi skoterklubb 
 
KS2019/0203 Beslut om att bevilja Borlänge konståkningsklubb/Säteravdelningen 8.400 kr i kom-

munalt aktivitetsstöd. 
 
KS2019/0276 Besluta om att bevilja skötselbidrag för leder och spår, Säterbygdens skoterklubb. 
 
KS2019/0307 Beslut om att bevilja skötselbidrag för leder och spår, Stora Skedvi IK SOFF 
 
KS2019/0318 Beslut om uppsägning från arbetsgivarens sida. 
 
KS2019/0351 Anställningar enligt delegation, 190401-190731. 
 
KS23019/0352 Skriftlig varning, allvarlig försummelse 
 
KS2019/0352 Skriftlig varning, otillåten frånvaro 
 
KS2019/0360 Fördelning av arbetsuppgifter i det systematiska arbetsmiljöarbetet och brandskydds-

arbetet, från kommundirektör till förvaltningschef Inga-Lill Frank. 
 
KS2019/0362 Fördelning av arbetsuppgifter i det systematiska arbetsmiljöarbetet och brandskydds-

arbetet, från kommundirektör till förvaltningschef Andreas Mossberg. 
 
KS2019/0363 Fördelning av arbetsuppgifter i det systematiska arbetsmiljöarbetet och brandskydds-

arbetet, från kommundirektör till förvaltningschef Anette Stengård. 
 
KS2019/0361 Fördelning av arbetsuppgifter i det systematiska arbetsmiljöarbetet och brandskydds-

arbetet, från kommunstyrelsen till kommundirektör Malin Karhu Birgersson 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

Ks § 
 
Delgivningar 
 

KS2019/0153 Avslutsbrev från Arbetsmiljöverket, gruppbostad Bergtäktsvägen 
 
KS2019/0334 Fastighetsreglering rörande Halvargårdarna 1:12 
 
KS2019/0320 Incident i serverrummet 
 
KS2018/0318 Tillsyn/granskning av kommunstyrelsens hantering av personuppgifter enligt Data-

skyddförordningen. 
 
KS2019/0346 Incidentrapport Netclean 

 
Verksamhetsberättelse 2019 Coompanion  Kooperativ Utveckling 
 
Kopia av polisanmälan gällande försök till stöld ur motordrivet fordon, reningsverket 
Säter, 190719--190723 
 
Protokollsutdrag från 

• Socialnämnden, 2019-06-13, § 85, RUT-rapport – 2019:521 Försörjningsstöd 
• Kulturnämnden, 2019-06-13, § 66, redovisning föreningen Biljettkassan/Sä-

ters biograf och TV-museum 
• Kulturnämnden, 2019-06-13, § 68, namnförslag på idrottshallen i Stora 

Skedvi 
 
Protokoll från sammanträde med: 

• Överförmyndare i Samverkan,  2019-06-05 
• Personalutskottet, 2019-06-10 
• Fritidsutskottet, 2019-06-18 
• Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2019-06-18 
• Styrelsen för Falun Borlänge regionen, 2019-05-24 
• Södra Dalarnas Samordningsförbund, 2019-06-14 
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Övriga ärenden 
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