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Friskvård och hälsofrämjande insatser 
 
Beslut 
Personalutskottet hänskjuter ärendet till kommunstyrelsens arbetsutskott utan eget 
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Tillväxt skapas 
av friska medarbetare
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KONTORSGYMNASTIK 
PÅ TAKET

TILL SKANDIAS HUVUDKONTOR
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Framtidens utmaning – ökande sjukskrivningar

Sjukpenningtalet är antalet utbetalda nettodagar med sjukpenning eller rehabiliteringspenning per registrerad försäkrad 16-64 år. 
Källa: Försäkringskassan

Dagar
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Den psykiska ohälsan ökar
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Diagnoser kopplade
till muskler och skelett

Övriga diagnoser

Sjukskrivningar

Antal pågående sjukskrivningar uppdelat per diagnos. 
Källa: Försäkringskassan
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Vårdgarantin – når ej upp till målen

Källa: www.vantetider.se 170915

Kontakt med 
Primärvården

0 dagar

Läkarbesök
Primärvården

7 dagar

Första besök
Specialistvården

90 dagar

Operation/åtgärd

90 dagar

88% 89% 76% 68%

187dagar
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Ohälsan innebär höga kostnader för företagen

27 %* av 
lönekostnaderna 

70 %** på grund av 
stress och smärta

Sjuknärvaro 
kostar ännu mer

*Källa: Proactive Health Partner, 2014, Sveriges 100 största företag
**Källa: Försäkringskassan

Total kostnad: 

74
Miljarder*
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• Sjukskrivningar kostar Sverige 57 miljarder/år

• Alla förlorar: 
Individen, företagen och samhället

• Fokus behöver förflyttas till förebyggande insatser. 

• Möjlig samhällsvinst: 19 miljarder
Om sjukskrivningarna minskar med en tredjedel

Ny rapport denna vecka:
”Samhällsförlusten av sjukskrivningar”

STOCKHOLM

13368
MILJONER

V. GÖTALAND

10760
MILJONER

SKÅNE

6283
MILJONER

NORRBOTTEN

1462
MILJONER

Exempel på kostnad/län
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Vårt hälsoarbete lönar sig!

2009

Skapar friska företag 
genom förebyggande 

arbete

2016

Utmärkelser 
för vårt arbete

2003

Hög sjukfrånvaro

2017

App för en 
hälsosammare 

livsstil
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Företagshälsa för 
friskare företag

Medarbetaren får:
• Hälso- och privatvårdsförsäkring via Hälsoslussen
• Sjukförsäkring

Arbetsgivaren kan koppla på
• Hälsoapp
• Effektiva hälsotjänster
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Hälsokedjan tar ett helhetsgrepp

Hälsoförsäkring
Förebyggande insatser 

och rehabilitering 

Privatvårdsförsäkring
Sjukvård med operation 

inom 20 dagar

Sjukförsäkring
Ekonomisk ersättning vid 
sjukskrivning >90 dagar

Börjar känna sig dålig Blivit sjuk, snabbt tillbaka LångtidssjukHålla sig frisk

Hälsotjänster
Effektiva verktyg
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Effektiva hälsotjänster

Skandias partners

Sjuk
Beroende utredning och behandling,
Frisk- och sjukanmälan

Förebygga
Hälsoapp, Hälsoundersökning, 
Hälsostrategisk rådgivning, Seminarium,
Ergonomi, Konflikthantering

Frisk
Hälsoapp, Arbetsmiljö- och medarbetarenkät,
Prestationsanalys, Livsstilskartläggning,
Hälsocoach, Friskvård, Hälsoevent

18
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Våra kunder är 
friskare än andra
• På 10 år har vi halverat 

sjukskrivningarna tillsammans 
med våra kunder

• 8 av 10 använder vår hälsoförsäkring 
förebyggande innan sjukskrivning

• Våra kunder får sänkta premier 
med upp till 80% tack vare 
friskare företag  
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Hälsoappar tar steget 
in på arbetsplatsen
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Ge dina medarbetare koll på hälsan 
på ett inspirerande sätt

Beroende på aktivitetsnivå 
så tjänar man poäng 

kopplat till en hälsobonus, 
upp till 1 000 kr/år.

Livsstils-
profil

Aktivitet

Kollegor
Vänner

Utmaningar

Bra vanor

Dagliga 
tips
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• Vad händer med de uppgifter 
jag lämnar ifrån mig?

• Vad kan min arbetsgivare se om mig?

• PuL och GDPR-lagstiftningen?

Hur delas den privata informationen?
23



34% kollar appen varje dag
och i genomsnitt gör man det 
2,7 gånger per dag.

Virgin Pulse – engagemang bland våra medarbetare

86% anmälda

72%
connectar med kollegor 
och vänner och i 
genomsnitt har man 
12,5 vänner.

773
8 miljoner steg/dag

Bli aktiv
Äta hälsosamt
Sova bra
Minska stress
Lära sig nya saker

Vi går över

personer
49% 
män

51% 
kvinnor

Top 5

Det betyder

7,5 km/dag, 11 000 steg
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Exempel på kunder som använder hälsoappen
25
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Hållbar hälsa på jobbet med 
hälsostrategisk rådgivning 

Som företagskund med vår Hälsoförsäkring erbjuder vi en genomgång  
hur försäkringen effektivt kan integreras i företagets nuvarande arbetsmiljö- 
och hälsoarbete.

Det finns stora sociala och ekonomiska 
vinster att hämta genom att införa ett 
strategiskt hälsoarbete. Hälsofrämjande 
insatser gör att medarbetarna mår bättre 
vilket leder till förbättrad effektivitet,  
produktivitet och kvalitet. 

Vi vill med vår kompetens vägleda organi-
sationer och företag att implementera ett 
hälsofrämjande arbete som en prioriterad 
del i affärsstrategin, hela vägen från led-
ningsnivå till varje enskild medarbetare.

Vad kännetecknar ett  
friskt företag?
• Tydligt ledarskap, roller och ansvars- 

fördelning
•  Tydliga mål och visioner samt förståelse 

för hur de olika delarna i företaget  
samspelar

•  En kultur av kommunikation och 
feedback

•  Ett väl fungerande systematiskt  
arbetsmiljöarbete

•  Ett stimulerande arbetsklimat med 
god kompetensutveckling

•  Tillräckliga resurser och stöd för att 
utföra arbetet

Hälsostrategisk rådgivning  
kan göra skillnad
• Genom en tydlig hälsostrategi bidra 

till att uppnå organisatoriska mål
• Tydliggöra ett hälsoinriktat och  

långsiktigt hållbart arbetsmiljöarbete
•  Integrera Skandia Hälsoförsäkring med 

organisationens befintliga rutiner för 
arbetsmiljö- och hälsoarbete. Detta  
syftar till att främja hälsa, minska  
antalet sjukskrivningar samt finnas som 
stöd under rehabilitering och när med- 
arbetaren kommer tillbaka till arbetet 

•  Ge en ökad kunskap om betydelsen av 
gällande lagar och föreskrifter samt hur 
dessa praktiskt kan tillämpas 

Så här går det till
• Ett strategiskt hälsoarbete är en 

kontinuerlig process som startar med 
att kartlägga företagets nuläge. I ett 
gemensamt möte kartlägger och disku-
terar vi företagets befintliga friskfaktorer 
såväl som visioner och utmaningar

•  Förslag på specifika åtgärder  
sammanställs i en handlingsplan

• Därefter har vi en gemensam dialog 
kring vilka insatser som kan vara 
lämpliga för att nå målen tillsammans.

Är du intresserad av hälsostrategisk 
rådgivning är du välkommen att kontakta 
Hälsoslussen på 0771-51 55 10.

Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt
Säte: Stockholm
Org.nr: 516406-0948
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Friskare företag genom 
Skandias Hälsokedja
Vi vet att friskare medarbetare bidrar till att ditt företag blir mer lönsamt. 
Det mest effektiva och lönsammaste sättet att hantera hälsoproblem är att 
förutse och förebygga dem. Genom att satsa på förebyggande insatser har 
vi tillsammans med våra kunder de senaste 10 åren halverat medarbetarnas 
sjukfrånvaro och ökat företagens lönsamhet, bland annat genom:
 Tidiga insatser för att minska risken för sjukskrivning
 Stöd till dig som arbetsgivare i arbetet med hälsa- och arbetsmiljö
 Samordningsansvarig hälso- och rehabvägledare 

Hälsokedjan tar ett helhetsgrepp och ger friskare medarbetare

Hälsoförsäkring
Få hjälp tidigt
 •  Hjälper medarbetaren vid t.ex.  

nedstämdhet, stress eller värk 
 •  8 av 10 kontaktar hälsoförsäkringen 

förebyggande innan sjukskrivning

Privatvårdsförsäkring
Blivit sjuk, snabbt tillbaka
•  Ger medarbetaren snabb tillgång till 

specialistläkare och privat vård
•  Garanterad kontakt med läkare inom  

7 dagar och operation inom 20 dagar 

Sjukförsäkring
Långtidssjuk
•  Ersättning upp till 90 % av lönen vid 

långtidssjukskrivning
•  När du tecknar sjukförsäkring läggs 

hälsoförsäkringen till kostnadsfritt 

Hälsokedjan är ett heltäckande koncept som ger dina medarbetare rätt skydd, stöd och motivation som alla tjänar på.

Det finns ett stort värde av att samla dessa tre försäkringar i Skandia eftersom samordningen av hälso- och rehabiliteringsinsatser  
kan effektiviseras. Hälsoförsäkringen är en förmån som Skandia förnärvarande lägger till kostnadsfritt när du tecknar sjukförsäkring. 
Det går också att köpa försäkringarna separat om du t.ex. redan har en sjukförsäkring i kollektivavtalet.
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Detta material har tagits fram i marknadsföringssyfte och innehåller endast allmän produktinformation.

Ett telefonnummer in  
– 0771-51 55 10
Genom vår Hälsosluss får både du och dina 
medarbetare snabb kontakt med en hälso- 
och rehabvägledare. Som arbetsgivare kan 
du via Hälsoslussen få stöd i frågor som rör 
arbetsmiljön eller medarbetarnas hälsa. 
Dina medarbetare ringer samma telefon-
nummer till Hälsoslussen när de behöver 
hjälp, t.ex. vid nedstämdhet, stress eller 
värk. Det spelar ingen roll om problemen 
beror på jobbet eller är privata.

Hälsoapp ingår
Stress och ett stillasittande arbete är  
vardag för många idag. Med hälsoappen 
Virgin Pulse vill vi hjälpa dina medarbetare 
att må bättre. 

  Koll på stress, sömn, matvanor och 
motion

  Hälsobonus upp till 1 000 kr/år

Hälsoappen Virgin Pulse ingår kostnadsfritt 
till företag med fler än 30 medarbetare och 
som har någon av våra försäkringar för ett 
friskare företag till alla sina medarbetare.

Investera i din personal – komplet-
tera med effektiva hälsotjänster
Använd oss som ett komplement eller alter-
nativ till traditionellt upphandlad företags-
hälsovård. När du tecknar någon av våra 
försäkringar för ett friskare företag får du 

möjlighet att komplettera med värdefulla 
hälsotjänster. I samarbete med Sophia- 
hemmet Rehab Center och andra partners 
inom arbetsmiljö- och hälsa erbjuder vi ett 
stort utbud av hälsotjänster.  
Här är ett urval:
• Hälsostrategisk rådgivning
• Ergonomiföreläsning/rond
• Chefsstöd
• Organisatorisk och social arbetsmiljö
• Krishantering
•  Digitala verktyg för organisations- 

utveckling
• Sjuk- och friskanmälan
• Arbetsmiljö- och medarbetarenkät
• Livsstils- och hälsokartläggning 
• Allmän Hälsoundersökning
• Föreläsningar/workshop
• Beroendeutredning/behandling

Vill du också ha 
ett friskare företag?
Det tål att upprepas – vår Hälsokedja är 
inte bara en förmån som uppskattas av 
medarbetare, det är även lönsamt för ditt 
företag och gör dig till en attraktiv arbets-
givare. 

Är du intresserad av att teckna försäkringar
i Skandias Hälsokedja är du välkommen att 
prata med din rådgivare eller boka ett möte 
med oss på  skandia.se/företag. 

30
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Ks §  Dnr KS2019/0101 
 
Lönepolicy 
 
Beslut 
Personalutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige 
anta lönepolicy. 
Upphäva nu gällande dokument  
- Lönekriterier och prestationsbedömning 
- Riktlinjer för löneprocess 
 
__________ 
 
Ärendebeskrivning: 
Personalchefen redogör för förslag till ny lönepolicy som ersätter lönepolicy antagen 
2013-05-30.  
Ny lönepolicy ersätter dessutom dokumenten lönekriterier och prestationsbedöm-
ning samt riktlinjer för löneprocess 
 
 

  



 

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 
2019-04-26 Dnr KA 00-000 

 
 
 
 

Lönepolicy 
 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige anta ny lönepolicy 
 
 
Bakgrund och ärendebeskrivning 
Säters kommuns lönepolitik ska spegla kommunens personalpolitik och skapa grunden för 
kommunen att kunna rekrytera, behålla och stimulera medarbetare.  
 
Förändringar av löner och anställningsvillkor får stor betydelse för kommunens samlade 
ekonomi. Det är viktigt att i det lönepolitiska arbetet ta hänsyn till både de kort- och 
långsiktiga följder för verksamheten. 
 
Lönen ska vara likartad mellan kommunens lika och likvärdiga arbeten. Skillnader i 
lönesättning på grund av kön, funktionshinder, etnicitet, sexuell läggning eller 
anställningsform ska inte förekomma.  
 
Kommunens förvaltningar konkurrerar inte lönemässigt mellan sig.  
 
 
 
 
Malin Karhu-Birgersson 
Förvaltningschef/personalchef  kommunstyrelseförvaltningen 
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Inledning 
Säters kommuns lönepolitik ska spegla kommunens personalpolitik och skapa grunden för 
kommunen att kunna rekrytera, behålla och stimulera medarbetare.  Lönepolicyn är beslutad av 
kommunfullmäktige och gäller för samtliga verksamheter.  
En väl förankrad lönepolitik är ett effektivt styrmedel när det gäller att uppfylla kommunens 
övergripande mål.   
Förändringar av löner och anställningsvillkor får stor betydelse för kommunens samlade ekonomi. 
Det är viktigt att i det lönepolitiska arbetet ta hänsyn till både de kort- och långsiktiga följder för 
verksamheten. 
Lönen ska vara likartad mellan kommunens lika och likvärdiga arbeten. Skillnader i lönesättning på 
grund av kön, funktionshinder, etnicitet, sexuell läggning eller anställningsform ska inte förekomma. 
Kommunens förvaltningar konkurrerar inte lönemässigt mellan sig, men kommunen ska stimulera 
till personalrörligheten. Byte av befattning med samma typ av uppgifter och/eller ansvar är inte skäl 
till löneförändringar utan ska hanteras i löneöversynen 

Antagen av kommunfullmäktige  
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Grundläggande principer  
Arbetets svårighet och den anställdes utveckling, kompetens och arbetsresultat är grunden för 
lönesättningen. Lönen på individnivå ska avgöras på den nivå i organisationen där den enskildes 
resultat kan bedömas.  Lönepolitiken skall vara känd och förankrad bland chefer och medarbetare. 

Lönepolitiken skall ha ett långsiktigt syfte och verka för en praktisk och resultatinriktad lönesättning 
och bidra till en lönedifferentiering som av de anställda uppfattas som rättvis och tydlig. 
Lönesättningen skall utgå från gällande lagar, avtal och andra föreskrifter. 

Ansvarsfördelning 
 Kommundirektören har i samråd med ledningsgrupp och HR-chef det övergripande ansvaret 

för ett gemensamt förhållningssätt kring lönefrågor. 
Förankrar lönekriteriearbetet och följer upp att medarbetarsamtal genomförs 
Ansvarar för att cheferna inom respektive förvaltning har god kännedom om Säters 
kommuns lönepolitik och har den information och utbildning som krävs. 
 

 Närmaste chef genomför medarbetarsamtal med medarbetarna minst en gång varje år. 
Målet är att strukturerade samtal med medarbetare ska föras oftare 
Sätter lön utifrån dialog chef- medarbetare där den modellen fastställs 
Ger förslag på ny lön för medarbetare med traditionell förhandling 
Ansvarar för att Säter kommuns lönepolicy följs. 
 

 Personalenheten 
Ger stöd kring lönefrågor. Genomför tillsammans med förvaltningarna överläggningar och 
avstämningar med de fackliga organisationerna inför löneöversynen.  
Svarar för underlag inför löneöversynen, löneanalyser och lönekartläggningar. 

Ändrade arbetsuppgifter 
Förändringar av arbetsinnehåll och ansvarstagande är en naturlig utveckling i de flesta befattningar 
och innebär inte att ny lönesättning ska göras. Grundprincipen är att förändrade arbetsuppgifter ska 
hanteras i löneöversynen. För att kunna bedöma om befattningen ändrats så att det är skäligt att 
göra en ny löneprövning av befattningen ska samma kriterier som i arbetsvärderingen användas. 

Enskilda överenskommelser vid förändrade arbetsuppgifter 
Säters kommuns principiella inställning i frågan om enskilda överenskommelser mellan 
löneöversynstillfällena är att det ska ske endast då synnerliga skäl föreligger. Ett sådant skäl kan vara 
då arbetsuppgifterna förändrats avsevärt och stadigvarande.  I överenskommelsen 
(anställningsinformationen) ska det tydlig framgå när personen ska ingå i nästa löneöversyn. Beslut 
om enskild överenskommelse ska fattas av förvaltningschef i samråd med personalchef. Gällande 
frågor om anställning och lönesättning av chefer ska alltid dialog föras med närmaste chef och 
personalchefen. 
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Lönetillägg 
Säters kommun är mycket restriktiv med lönetillägg. I de fall då lönetillägg kan användas ska 
uppdraget vara tidsbegränsat och tydligt definierat.  Förändrade arbetsuppgifter eller utökat ansvar 
som ingår i befattningen ska hanteras i löneöversynen.  Beslutet av lönetillägg ska dokumenteras på 
därav avsedd blankett och med tydlig motivering. Beslut om lönetillägg görs av förvaltningschef och 
HR-chef i samråd. 

Vikariebesättning vid ställföreträdarskap 
Om det finns behov att utse en ställföreträdande eller vikarierande chef vid ordinarie chefs frånvaro 
ska bedömmas från fall till fall. För frånvaro under fyra veckor utses ingen ersättare om det inte finns 
särskilda skäl. Att göra en överordnandes arbetsuppgifter i dennes frånvaro kan vara en del av 
medarbetarens arbetsuppgifter och vara en del av den individuella bedömningen i löneöversynen. 

Medarbetare som får ersättning för uppdraget ersätter chefen både i arbetsuppgifter och i ansvar. 
Gällande arbetsmiljöansvar så kvarstår den skriftliga uppgiftsfördelning som finns och följer inte med 
ställföreträdarskapet. 
Nivå på ersättning ska ske i samråd med kommundirektör eller HR-chef. Vid oenighet avgör 
kommundirektör. 

Lönekartläggning 
Lönekartläggning ska säkerställa att alla ges lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, 
könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 
funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.  

Arbetsgivare ska årligen kartlägga och analysera löner mellan kvinnor och män som utför arbete som 
är att betrakta lika eller likvärdigt. Detta gör man för att kunna upptäcka, åtgärda och förebygga 
löneskillnader som inte kan förklaras med könsneutrala argument. 

Arbetsvärdering är en systematisk metod att jämföra olika arbeten genom att värdera de krav 
arbetsuppgifterna ställer på den anställde. Kraven i arbetet motsvaras av den kompetens som krävs 
för att utföra arbetsuppgifterna på ett fullgott sätt.  

Arbetsvärdering utgör en hjälp i lönesättningsarbetet men kan även utgöra ett underlag för 
diskussion mellan chef och medarbetare om innehåll och förändring/utveckling av arbetsuppgifter, 
prestationsvärdering och kompetensbehov.  

Löneöversyn 
Enligt de centrala avtalen görs en översyn av alla medarbetares löner. Förutsättningarna regleras i de 
centrala avtalen och i de överläggningar som görs lokalt med respektive facklig organisation.   

I samband med löneöversyn ska chefen värdera medarbetarens prestation och dennes bidrag till 
verksamhetens mål utifrån de individuella lönekriterier som gäller för verksamheten. Medarbetarna 
ska veta på vilka grunder lönen sätts och av vem.  
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Varje verksamhet eller arbetsplats kan själva ta fram kriterier för lönesättning. Detta för att så nära 
verksamheten som möjligt skapa förståelse för koppling mellan uppdrag, mål och resultat. 
Lönekriterier ska ha tydlig koppling mot uppdraget. För verksamheter som inte arbetet fram egna 
kriterier finns kommunövergripande lönekriterier. 

Lönen ska spegla sambandet mellan uppdraget, mål, resultat och lön. Goda arbetsprestationer ska 
premieras. Vad som är goda arbetsprestationer har sin grund i verksamhetens uppdrag, mål och samt 
fastlagda lönekriterier  

Vid löneöversynen kan inte löften ges om utfall i kommande löneöversyner 

 Chefer ska tydligt klargöra vad som förväntas av varje medarbetare utifrån tydliga 
kommunicerade uppdrag.   

 Chefer ska genomföra årliga medarbetar- och lönesamtal. 
 Medarbetare ska känna till vad som förväntas av dem.  
 Chefens ansvar för lönesättning gäller både för tillsvidare- och tidsbegränsat anställda. 

Föräldralediga ska inte missgynnas. Den värdering som gällde då medarbetaren senast var i tjänst ska 
vara grunden vid lönesättningen. 
Även medarbetare med lång sjukledighet ska ingå i löneöversynen.  
Vid tjänsteledigheter ska individuell prövning göras om befattningen ska ingå i löneöversynen eller 
om lönesättning ska ske när medarbetaren återgår i arbete 

Överläggning och avstämning  
• Överläggning inför löneöversyn genomförs av personalenheten och de fackliga 

organisationerna 
• Avstämning efter löneöversyn genomförs av personalenheten och de fackliga 

organisationerna. Innan avstämning ska medarbetare ha besked om ny lön. 
• Används traditionell förhandling ska besked om ny lön ges när förhandlingen är slutförd. 

Övergripande lönekriterier   
♦ Arbetsprestation - ansvar - omdöme 

-  Förmåga att utföra och ta ansvar för den huvudsakliga uppdraget och arbetsuppgifter. 
-  Medansvar för enhetens gemensamma uppdrag och arbetsuppgifter. 
-  Förmåga att utveckla och förändra arbetsinnehållet i enlighet med verksamhetens mål. 
-  Omdöme  initiativförmåga  idérikedom. 

♦ Samverkan - samarbete - kommunikation 
-  Samarbetsförmåga. 
-  Förmåga att dela med sig av och ta till sig kunskaper och färdigheter. 
-  Serviceinriktat och etiskt förhållningssätt i kontakten med Säterbon och andra. 
-  Medverkan till ett positivt arbetsklimat. 

♦ Kompetensutveckling 
- Förmåga och vilja att utveckla den egna kompetensen. 
- Förmåga att använda sig av förvärvade kunskaper. 
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Medarbetar- och lönesamtal   

Medarbetarsamtal och lönesamtal hör ihop, de kan genomföras vid samma tillfälle men en tydlig 
markering mellan samtalen krävs. Medarbetarsamtal ska genomföras minst en gång per år men 
helst med tätare regelbundenhet 

Medarbetarsamtalet ska innehålla:  

 Uppdraget  
 Mål och planering  
 Uppföljning sedan senaste samtal 
 Feedback på resultat och prestation 
 Genomgång av arbetsmiljö och OSA 
 Vid behov en individuell utvecklingsplan  

Lönesamtal kan genomföras som två samtal. Ett samtal om resultat och ett resultatsamtal eller 
som ett lönesättande samtal då dialog för om resultat och ny lön vid samma tillfälle. Det kan vara 
olika form på samtalen utifrån olika överenskommelser med olika fackliga organisationer. Inför 
lönesamtalet ska chefen värdera medarbetarens arbetsprestationer utifrån medarbetarens 
uppdrag och mål. Lönesamtalet ska innehålla:  

Bedömning av individuell prestation utifrån, - yrkesskicklighet - utvecklingsförmåga  

 Lönen ska ha en verklig koppling till medarbetarens arbetsresultat.  
 förmåga att nå mål och goda resultat  
  förmåga att planera, organisera och följa upp arbetet.  

Lönesättning vid intern rekrytering 
Vid byte mellan likvärdiga befattningar görs ingen ny löneprövning. Internrekryteringar till annan typ 
av befattning är att betrakta som nyanställningar och lönen ska ses över som vid nyanställning. Byte 
till en befattning med lägre krav på utbildning eller lägre kvalifikationer kan medföra en lägre lön 
utifrån den befattningens löneläge. Vid löneprövning finns ingen garanti för löneförändring. 

Nyanställning 
Vid nyanställning sätts lön av lönesättande chef i samråd med personalenheten. Vid oenighet tas 
beslut av kommundirektör. I de fall där fastställda löneriktlinjer finns sätts lön av närmsta chef. 
Lönesättning görs vanligtvis för ett år och befattningen ingår inte i kommande löneöversyn. Vad som 
gäller ska framgå av anställningsinformationen. Lönesättning kan göras för längre period i speciella 
fall, det skall i så fall framgå i anställningsavtalet. Vid anställningar efter den 1 december gäller 
lönesättningen alltid för nästkommande år.   

Om anställning vid ett tidigare datum inte ska ingå i kommande löneöversynen ska detta framgå av 
anställningsavtalet. 
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Lönen ska sättas med hänsyn till de faktorer som redovisas nedan och landa på en lönepolitisk 
försvarbar nivå. För höga ingångslöner utan tydliga objektiva skäl får en oönskad lönedrivande effekt. 
För låga ingångslöner skapar problem i kommande löneöversyner.  Lönesättande chef ansvarar för 
att lönesättningarna ligger på de nivåer som är lönepolitiskt och ekonomiskt försvarbara.  Lönen ska 
sättas utifrån den faktiska bedömning som görs. Lönesättningen vid anställningen är en 
överenskommelse mellan medarbetare och chef. Löften om framtida nivåer av löneökningar i 
samband med anställning kan aldrig ges. 
I Säters kommun ska ingen anställas utan att lönen är överenskommen innan anställningen börjar. Är 
det fråga om befattning där övertidsersättning ingår i överenskommen lön, ska detta framgå av 
anställningsavtalet 

Följande faktorer ska beaktas vid lönesättning av nyanställd: 

 Befattningens krav på 
o Ansvarstagande, arbetsinsats/komplexitet/ansträngningar, arbetsmiljö, kompetens 

 Utbildningsbakgrund 
o erforderlig utbildning 
o annan adekvat utbildning 

 Den nyanställdes erfarenhet 
o i yrket, i yrkeslivet, andra erfarenheter av betydelse 

 Aktuellt löneläge för motsvarande eller likvärdig befattningen i Säters kommun 
 Eventuellt marknadsläge 

Omplacering 
Omplaceringen kan ske till alla typer av befattningar. Omplacering kan göras av olika orsaker, de 
vanligaste är på grund av medicinska skäl, organisationsförändringar eller eget val. Vid 
omplaceringen av eget val ska lönesättning göras utifrån den nya befattnings löneläge. Vid 
omplacering av medicinska skäl eller organisationsförändringar till en befattning med lägre löneläge 
tillämpas HÖK. 

Reglering av lön vid omplacering 
Om inte annat överenskoms mellan arbetsgivare och arbetstagare och/eller 
arbetstagarorganisation gäller följande:  
Om en arbetstagare på grund av organisatoriska skäl eller sjukdom omplaceras till en annan 
anställning utanför anställningsavtalet och överenskommelse träffats om lägre lön utges ett tillägg till 
arbetstagaren. Tillägget utgörs av mellan-skillnaden mellan den gamla och den nya lönen. De första 
tolv månaderna utbetalas hela tillägget. Därefter minskas tillägget med 1/12 av tillägget per 
kalendermånad.  
Om den nya anställningen innebär lägre sysselsättningsgrad reduceras tillägget enligt följande  
(a - b) x c = d  
a = ursprunglig lön vid heltid  
b = ny lön vid heltid  
c = ny sysselsättningsgrad  
d = tillägg  
Vid stadigvarande förflyttning enligt AB § 6 tillämpas inte denna reglering.  
För det fall avvikande lokal överenskommelse har träffats som reglerar ovanstående äger dessa” 
fortsatt giltighet. 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Ks §  Dnr KS2019/0080 
 
Förslag till ny renhållningstaxa 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäk-
tige besluta fastställa ny renhållningstaxa fr o m 1 januari 2020. 
 
__________ 
 
Bakgrund och ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår 2019-04-10, § 44, att ny renhållningstaxa fast-
ställs fr o m 2020. 
 
Med anledning av de förändringar som renhållningsverksamheten genomför behöver 
renhållningstaxan förändras från och med 1 januari 2020. Insamling av matavfall 
medför ökade kostnader och behovet av en omstrukturering av renhållningstaxan. 
Även ombyggnation av återvinningscentralen och arbete med avfallsminimering 
medför ökade kostnader som behöver täckas av renhållningstaxan. 
 
 

 
  



  
Tjänsteutlåtande 

 

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

 

Datum Diarienummer 
2018-00-00 Dnr SBN 00-000 

 

Renhållningstaxa 

Förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att 
fastställa ny renhållningstaxa enligt följande.  

Bakgrund och ärendebeskrivning 
Med anledning av de förändringar som renhållningsverksamheten genomför behöver 
renhållningstaxan förändras från och med 1 januari 2020. Insamling av matavfall medför 
ökade kostnader och behovet av en omstrukturering av renhållningstaxan. Även 
ombyggnation av återvinningscentralen och arbete med avfallsminimering medför ökade 
kostnader som behöver täckas av renhållningstaxan.  

 
 
 
 

Camilla Sundberg Skogström  Liv Almstedt 
Återvinningsansvarig  Enhetschef, VA- och Renhållningsenheten 
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Renhållningstaxa för Säters kommun 
Allmänt 
 
För bortforsling och omhändertagande av avfall skall erläggas avgifter enligt renhållningstaxa tagen i 
kommunfullmäktige.  
  
Avgifter enligt taxa för renhållningsabonnemang erläggs vid de tidpunkter som förutbestämts och 
som anges i räkning. Övriga avgifter för speciella renhållningsuppdrag debiteras i efterskott.  
  
Vid försäljning av fastighet skall avgiften för denna regleras mellan säljare och köpare för den 
räkningsperiod under vilken försäljningen ägde rum.  
  
Önskad förändring i abonnemang anmäls till kommunen för verkställighet samt för justering av 
debiteringsunderlag. Förändring som berättigar till annan avgift påverkar debiteringen fr o m 
nästföljande betalningsperiod. I samtliga priser ingår eventuell destruktionsavgift.  
 
VA- & Renhållningsenheten i Säters kommun förbehålls rätten att vid behov ändra kundens 
abonnemang för att passa avfallsmängden eller för att passa utsorteringsgraden.  
  
Lagstadgad mervärdeskatt tillkommer på samtliga priser.  
  
Det ankommer på Samhällsbyggnadsnämnden att på kommunens vägnar avgöra tolkning och 
tillämpning av denna taxa.  
 
Denna taxa kan regleras efter konsumentprisindex, efter beslut av Samhällsbyggnadsförvaltningen. 
Regleringen kan fördelas på de poster i taxan där behov av förändring finns för att uppnå t.ex. 
miljöstyrning. 
 
Avgifterna i denna taxa är i kr inklusive moms. 
 
Denna taxa gäller från och med 1 januari 2020.  
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Hämtningsintervaller - hushållsavfall  
 
Ordinarie hämtning av restavfall från helårsboenden sker var 14:e dag eller en gång per månad vid 
enfamiljshushåll. Vid fritidshus sker hämtning av restavfall var 14:e dag eller en gång per månad 
under perioden 1 maj – 30 september. Vid flerfamiljshus och verksamheter sker hämtningen av 
restavfall var 14:e dag, en gång i veckan eller två gånger i veckan, beroende på vilket alternativ 
kunden väljer. Kärlet för matavfall töms var 14:e dag, oavsett vilken tömningsfrekvens kunden valt 
för restavfallet. 

Vid särskilda uppsamlingsstationer s.k. Ministationer sker ordinarie hämtning var 14:e dag. Vid 
Ministationer för fritidshus sker ordinarie hämtning var 14:e dag under perioden 1 maj – 30 
september. Möjligheten till ministation prövas separat och avgörs av Samhällsbyggnadsnämnden. 
  
Sophämtning i övrigt benämns extra hämtning. 

Taxekonstruktion och styreffekter 
 
Kostanden delas upp i fyra delar, Grundavgift, Kärlhyra och transport, Matavfallsavgift och 
Tömningsavgift. Grundavgiften finansierar fasta kostnader för bl.a. fri avlämning för hushållen av 
sorterat grovavfall vid återvinningscentralen, kundtjänst och administration. Taxans övriga avgifter 
täcker kostnaderna för hämtning och behandling av matavfall och restavfall. 

De val helårsboende villaägare och fritidsboende erbjuds är kärl med storleken 80, 140, 190 och 370 
liter, med tömningsfrekvenserna var 14e dag eller varje månad. Kärlet för matavfallsinsamling är 140 
liter där är tömningsfrekvensen var 14e dag. 

Vid delat kärl mellan två fastigheter betalar båda fastighetsinnehavarna varsin grundavgift och 
matavfallsavgift. Avgiften för kärlhyra och transport och tömningsavgift delas mellan 
fastighetsinnehavarna. Kärl för matavfall kan delas, men ger inte fastighetsägarna någon reducerad 
avgift. 

Avgiften för matavfall finansierar kostnaden för insamling, materialbehandling, kärlhyra och 
papperspåsar. De hushåll som hemkomposterar och har en av Samhällsbyggnadsförvaltningen 
godkänd varmkompost betalar inte avgiften för matavfall. Till hemkomposterare erbjuds 80-, 140- 
eller 190-liters kärl för restavfall. 
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Brännbart restavfall och matavfall 
Enfamiljshushåll (villa) 
Kärlet för matavfall töms varannan vecka. Matavfallskärlet som erbjuds är 140 liter. 
För restavfallet finns valet att låta kärlet tömmas varannan vecka eller en gång i månaden.  
 

Avgift kr inkl moms 
Grundavgift 1063 
Matavfallsavgift 225 
 
Permanentboende enfamiljshus, årsavgift.  
Tömning varannan vecka 

Kärlstorlek (liter) Kärlhyra och transport Tömningsavgift 
80 150   156  
140  200  188 
190  313  788 
370  375  1875 

 
Permanentboende enfamiljshus, årsavgift.  
Månadstömning 

Kärlstorlek (liter) Kärlhyra och transport Tömningsavgift 
80 100 78  
140  133 94  
190  208 394  
370  250 938  

 
 
Räkneexempel: 

1. En kund önskar ett 140-liters kärl för Restavfall och ett kärl för Matavfall med tömning 
varannan vecka. Avgiften blir då: 
1063 + 225 + 200 + 188 = 1676 kr per år. 

 
2. En kund önskar ett 140-liters kärl för Restavfall med tömning varannan vecka och har en 

fungerande och av Samhällsbyggnadsförvaltningen godkänd varmkompost för sitt eget 
matavfall. Avgiften blir då: 
1063 + 200 + 188 = 1451 kr per år. 
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Fritidshus 
Period maj-september 

Kärltömning vid fritidshus sker under sommarperiod, som är 1 maj till 30 september. Vid övriga 
önskemål om tidsintervaller så hänvisas kund till taxa för enfamiljshushåll. Fritidshusägaren ansvarar 
för att avfallskärlen står på överenskommen plats under tömningsdagen. Under perioden 30 
september till 1 maj ansvarar fastighetsägaren för kärlets förvaring. 
 

Avgift kr inkl moms 
Grundavgift 744 
Matavfallsavgift 113 

 
Fritidshus, årsavgift. 
Tömning varannan vecka. 

Kärlstorlek (liter) Kärlhyra och transport Tömningsavgift 
80 75 78 
140  100 94 
190  156  394 
370  188  938 

 
 
Fritidshus, årsavgift. 
Månadstömning. 

Kärlstorlek (liter) Kärlhyra och transport Tömningsavgift 
80 50 39 
140  67 47 
190  104  197 
370  125  469 
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Ministationer 

En ministation är när tre eller fler fastighetsinnehavare delar på en eller flera behållare för avfall. 
Avgifterna gäller per hushåll.  

Möjligheten till ministation prövas separat och avgörs av Samhällsbyggnadsnämnden. 

Priset är oberoende av storlek på kärl. 
 
Minstationer. Helårsboende.  
Årsavgift.  
Tömning varannan vecka 

Grundavgift Kärlhyra och Matavfallsavgift Tömningsavgift 
transport 

1063 104 225 197 
 
 
Minstationer. Fritidsboende. 
Årsavgift. 
Tömning varannan vecka, period maj-september 

Grundavgift Kärlhyra och Matavfallsavgift Tömningsavgift 
transport 

744 52 113 99 
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Flerfamiljshushåll  

Kärlet för matavfall töms varannan vecka. 

Grundavgift och matavfallsavgift är en kostnad per hushåll. Kärlhyra och transport och 
Tömningsavgift är en kostnad per avfallskärl. 

För restavfallet finns valet att låta kärlet tömmas varannan vecka, en gång i veckan eller två gånger i 
veckan 
 

Avgift kr inkl moms 
Grundavgift 1000 
Matavfallsavgift 225 

 
Flerfamiljshushåll och verksamheter, årsavgift.  
Tömning varannan vecka 

Kärlstorlek (liter) Kärlhyra och transport Tömningsavgift 
140  188 375 
190  213  875 
370  250  1125 
660  500  1625 

 
Flerfamiljshushåll och verksamheter, årsavgift.  
Tömning en gång i veckan 

Kärlstorlek (liter) Kärlhyra och transport Tömningsavgift 
140  469 750 
190  531 1750 
370  625  2250 
660  1250  3250 

 
Flerfamiljshushåll och verksamheter, årsavgift.  
Tömning två gånger i veckan 

Kärlstorlek (liter) Kärlhyra och transport Tömningsavgift 
140 1313 1500 
190 1488  3500 
370 1750  4500 
660 3500  6500 
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Verksamheter med avfall jämförbart 
med hushållsavfall 
 
Med avfall från verksamheter som är jämförligt med hushållsavfall menas sådant avfall som liknar 
det avfall som också kan uppstå vid användning av mark eller byggnad för bostadsändamål. Avfallet 
uppkommer som ett resultat av att människor använder och vistas i lokaler eller anläggningar. 
Exempel på sådan verksamhet är personalutrymmen, toaletter, skolor, förskolor, väntrum och 
serveringar.  
 
Grundavgiften är en kostnad per verksamhet. Kärlhyra och transport och Tömningsavgift är en 
kostnad per avfallskärl. 
 
För restavfallet finns valet att låta kärlet tömmas varannan vecka, en gång i veckan eller två gånger i 
veckan 
 

Brännbart restavfall. Verksamheter 
 

Avgift kr inkl moms 
Grundavgift 938 

 
Brännbart restavfall för verksamheter med avfall jämförbart med hushållsavfall, årsavgift. 
Tömning varannan vecka. 

Kärlstorlek (liter) Kärlhyra och transport Tömningsavgift 
140 500 813 
190 563 1 375 
370 875  2 375 
660 1 375 3 750 

 
Brännbart restavfall för verksamheter med avfall jämförbart med hushållsavfall, årsavgift. 
Tömning 1 ggr/vecka. 

Kärlstorlek (liter) Kärlhyra och transport Tömningsavgift 
140  1 250 1 625 
190  1 406 2 750 
370  2 188  4 750 
660  2 000  7 500 

 
Brännbart restavfall för verksamheter med avfall jämförbart med hushållsavfall, årsavgift. 
Tömning 2 ggr/vecka. 

Kärlstorlek (liter) Kärlhyra och transport Tömningsavgift 
190 3 516  5 500 
370 5 469  9 500 
660 5 000  15 000 
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Matavfall. Verksamheter 
 
Matavfall för verksamheter med avfall jämförbart med hushållsavfall, årsavgift.  
Tömning varannan vecka. 

Kärlstorlek (liter) Kärlhyra och transport Tömningsavgift 
140  375 875 
190  438  1 375 
240  625  2 188 

 
Matavfall för verksamheter med avfall jämförbart med hushållsavfall, årsavgift.  
Tömning 1 ggr/vecka. 

Kärlstorlek (liter) Kärlhyra och transport Tömningsavgift 
140  750 1 750 
190  875 2 750 
240  1 250  4 375 

 
Matavfall för verksamheter med avfall jämförbart med hushållsavfall, årsavgift.  
Tömning 2 ggr/vecka. 

Kärlstorlek (liter) Kärlhyra och transport Tömningsavgift 
140 1 500 3 500 
190 1 750  5 500 
240 2 500  8 750 
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Storbehållare 
Beloppen gäller kronor per år. Grundavgift och matavfallsavgift ska betalas av alla hushåll som 
nyttjar storbehållaren. Verksamheter med avfall jämförbart med hushållsavfall betalar ingen 
matavfallsavgift, de betalar efter valt tömningsintervall. 
 

Avgift Kr, inkl. moms 
Grundavgift flerfamiljshushåll 1000 

Matavfallsavgift, flerfamiljshushåll 225 
Grundavgift verksamhet med avfall jämförbart med hushållsavfall 938 

 
Underjordsbehållare Pris  per styck 

Brännbart restavfall 

Underjordsbehållare 5 m3, tömning var 14e dag 17 000 
Underjordsbehållare 5 m3, tömning 1 ggr/veckan 34 000 
Underjordsbehållare 5 m3, tömning var 2 ggr/veckan 68 000 
    
Matavfall, verksamheter med avfall jämförbart med hushållsavfall 
Underjordsbehållare 0,75 m3, tömning var 14e dag 15 000 
Underjordsbehållare 0,75 m3, tömning 1 ggr/veckan 30 000 
Underjordsbehållare 0,75 m3, tömning var 2 ggr/veckan 60 000 
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Extra hämtning och tilläggstjänster 
Kostnaden för tilläggstjänst för låsta och olåsta dörrar är en årsavgift. Fastighetsägaren ansvarar för 
överlämnande av nycklar till renhållaren.  

Dragmeter är gångtillägg för tömning av kärl som står längre än 2 meter innanför tomtgräns eller 
renhållarfordonets möjliga uppställningsplats. Priset är per kärl och dragtillfälle. Dragväg ska vara 
jämn och ha hård ytbeläggning som tål tyngdens belastning. Längsta dragväg är 20 meter enkel väg. 
 

Avgift Kr, inkl. moms 
låst dörr 1ggr/vecka 520 
låst dörr 2ggr/vecka 1040 
låst dörr 14-dagars 260 
låst dörr 4v 130 
    
olåst dörr 1ggr/vecka 156 
olåst dörr 2ggr/vecka 312 
olåst dörr 14-dagars 78 
olåst dörr 4v 39 
    
Dragmeter 1kr/meter 
    
Byte av sopkärl 360 
  
Extra tömning utöver abonnemang  
Rest- eller matavfall upp till 370 liter 400 
Restavfall 660 liter 600 
Extra säck 85 
Underjordsbehållare 1500 

 
 

Avgift *Avgift kr inkl moms 
Felsorteringsavgift   200 kr/kärl     
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Latrin 
Återvinningscentralen i Säter tar emot latrinkärl. Endast latrinkärl godkända och inköpta hos 
återvinningscentralen i Säter får lämnas. I priset för latrinkärlet ingår kostanden för inlämning av fyllt 
kärl.  
 

Avgift Kr, inkl. moms 
Köp och inlämning av latrinkärl  500 kr/kärl 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Ks §  DnrKS2019/0238 
 
Begäran om utökad borgen för Säterbostäder AB 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta bevilja Säterbostäder AB utö-
kad kommunal borgen med 157 000 000 kr, som därmed totalt kommer att uppgå till 
435 000 000 kr. 
 
Bakgrund och ärendebeskrivning 
Säterbostäder AB har idag en beslutad kommunal borgen på 278 mkr varav 207,5 m 
kr är intecknade. Bolaget har en investeringsplan för åren 2019 – 2022 på 290 mkr. I 
investeringsplanen ingår den pågående nybyggnationen av 70 lägenheter i kv Liljan, 
nybyggnation av bostäder med placering i kv Åkaren, ombyggnad av Sockenstugan i 
Stora Skedvi, ombyggnad av särskilda boendet Fågelsången, stamrenovering av ca 
200 lägenheter, samt mindre ersättningsinvesteringar och energieffektiviseringar.  
 
Upplåningsbehovet under planperioden bedöms till 250 mkr vilket utgör 86% av in-
vesteringsvolymen. Den utökade borgen bolaget begär nu avser att i första hand sä-
kerställa finansieringen av investeringar för perioden 2020 till 2022 om 191 mkr.  
 
Bolaget har gjort en bedömning av den ekonomiska utvecklingen under planperi-
oden. Resultaten före skatt bedöms ligga på mellan 3 och 6 mkr. Soliditeten kommer 
genom ökad upplåning att sjunka från 22,4% 2018 till 15,1% 2022. 
 
Skuldsättningstak 
Säters kommun har i riktlinjer för god ekonomisk hushållning angett ett tak för kom-
munkoncernens skuldsättning. Skuldsättningstaket är beräknat på det sätt som Kom-
muninvest fastställer limitar för kommunkoncernen vid utlåning. Kommuninvest 
riktpunkt för limit är 123 000 kr/invånare. Skuldsätt-ningstaket är fastställt till 75 % 
av limiten eller 92 250 kr/invånare. 2018-12-31 låg kommunens skuldsättning på 57 
734 kr/invånare. 

 

Kommunkoncernen  2018-12-31 Kr/invånare
Avsättningar långfristiga 11 602 1 043
Långfristiga skulder 372 748 33 511
Kortfristiga skulder 149 396 13 431
Extern borgen 16 098 1 447
Ansvarsförbindelse pensioner 231 604 20 822
Kassa/bank -21 865 -1 966
Kapitalförvaltning 85 % -117 407 -10 555
Summa åtaganden 2018-12-31 642 176 57 734
2017-12-31 49 538
2016-12-31 44 609
2015-12-31 44 821
2014-12-31 35 568
2013-12-31 34 811
2012-12-31 33 772
Riktpunkt Kommuninvest 123 000
Kommunens skuldsättningstak 1 026 097 92 250
75%  av KI:s riktpunkt
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Ks §   forts 
 
Den utökade borgen på 157 mkr som Säterbostäder nu begär innebär en utökad 
skuldsättning med ca 14 100 kr/invånare.  
 
Med planerade upplåningar i Säters kommun enligt budget 2019, budgetförutsättning 
2020-2022 samt den utökade borgen för Säterbostäder 2020-2022 prognosticeras 
skuldsättningstaket år 2022 till 87 592 kr/invånare. 
 
 

  



 
Tjänsteskrivelse 

 

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

 

Datum Diarienummer 
2019-04-25  

 

Begäran om utökad borgen för Säterbostäder AB 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta bevilja Säterbostäder AB utökad kommunal 
borgen med 157 000 000 kr, som därmed totalt kommer att uppgå till 435 000 000 kr. 

Bakgrund och ärendebeskrivning 
Säterbostäder AB har idag en beslutad kommunal borgen på 278 mkr varav 207,5 m kr är intecknade. 
Bolaget har en investeringsplan för åren 2019 – 2022 på 290 mkr. I investeringsplanen ingår den pågående 
nybyggnationen av 70 lägenheter i kv Liljan, nybyggnation av bostäder med placering i kv Åkaren, 
ombyggnad av Sockenstugan i Stora Skedvi, ombyggnad av särskilda boendet Fågelsången, 
stamrenovering av ca 200 lägenheter, samt mindre ersättningsinvesteringar och energieffektiviseringar.  
 
Upplåningsbehovet under planperioden bedöms till 250 mkr vilket utgör 86% av investeringsvolymen. 
Den utökade borgen bolaget begär nu avser att i första hand säkerställa finansieringen av investeringar för 
perioden 2020 till 2022 om 191 mkr.  
 
Bolaget har gjort en bedömning av den ekonomiska utvecklingen under planperioden. Resultaten före 
skatt bedöms ligga på mellan 3 och 6 mkr. Soliditeten kommer genom ökad upplåning att sjunka från 
22,4% 2018 till 15,1% 2022. 
 
Skuldsättningstak 
Säters kommun har i riktlinjer för god ekonomisk hushållning angett ett tak för kommunkoncernens 
skuldsättning. Skuldsättningstaket är beräknat på det sätt som Kommuninvest fastställer limitar för 
kommunkoncernen vid utlåning. Kommuninvest riktpunkt för limit är 123 000 kr/invånare. Skuldsätt-
ningstaket är fastställt till 75 % av limiten eller 92 250 kr/invånare. 2018-12-31 låg kommunens 
skuldsättning på 57 734 kr/invånare. 
 

 
 
 

Kommunkoncernen  2018-12-31 Kr/invånare
Avsättningar långfristiga 11 602 1 043
Långfristiga skulder 372 748 33 511
Kortfristiga skulder 149 396 13 431
Extern borgen 16 098 1 447
Ansvarsförbindelse pensioner 231 604 20 822
Kassa/bank -21 865 -1 966
Kapitalförvaltning 85 % -117 407 -10 555
Summa åtaganden 2018-12-31 642 176 57 734
2017-12-31 49 538
2016-12-31 44 609
2015-12-31 44 821
2014-12-31 35 568
2013-12-31 34 811
2012-12-31 33 772
Riktpunkt Kommuninvest 123 000
Kommunens skuldsättningstak 1 026 097 92 250
75%  av KI:s riktpunkt



 
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  

 

 
Den utökade borgen på 157 mkr som Säterbostäder nu begär innebär en utökad skuldsättning med ca 14 
100 kr/invånare.  
Med planerade upplåningar i Säters kommun enligt budget 2019, budgetförutsättning 2020-2022 samt den 
utökade borgen för Säterbostäder 2020-2022 prognosticeras skuldsättningstaket år 2022 till 87 592 
kr/invånare. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
Torbjörn Matsson  
ekonomichef 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

Ks §  Dnr KS2019/0212 
 
Förslag till budget 2020 och plan för 2021-2022 
 
Beslut 
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta: 
1. Fastställa driftsbudgetram för 2020, 679 680 000 kr enligt bilaga 1 Au § 146/19. 
2. Fastställa investeringsbudgetram för 2020, 76 590 000 kr enligt bilaga 2 Au 

146/19. 
3. För 2021 och 2022 fastställa totalramar för kommunen enligt följande, 

Driftsbudgetram 2021: 701 400 000 kr 
Driftsbudgetram 2022: 721 900 000 kr 
Investeringsram 2021: 49 040 000 kr  
Investeringsram 2022: 39 740 000 kr  

4. Fastställa finansiella mål 2020-2022, bilaga 3 Au § 146/19. 
5. Bemyndiga kommunstyrelsen att ianspråktaga upp till 500 000 kr per ärende av 

medel som innebär förändring av det egna kapitalet. 
6. Bemyndiga samhällsbyggnadsnämnden att för kommunens räkning förvärva el-

ler överlåta fastigheter eller fastighetsdel till ett belopp om högst 500 000 kr per 
ärende. 

7. Bemyndiga kommunstyrelsen att för kommunens räkning förvärva eller överlåta 
fastigheter eller fastighetsdel till ett belopp om högst 10 000 000 kr per ärende. 

8. Bemyndiga kommunstyrelsen under år 2019 att omsätta och uppta nya lån upp 
till 270 000 000 kr, samt utnyttja krediten om 38 000 000 kr på kommunens kon-
cernkonto. 

9. Såsom egen skuld ingå borgen för Säterbostäder AB:s låneförpliktelser upp till 
totalt högsta lånebelopp om 435 000 000 kr, jämte därpå löpande ränta och kost-
nader. Det totala högsta lånebeloppet skall beräknas på skuldebrevens respektive 
ursprungliga belopp. 

10. Såsom för egen skuld ingå borgen för Säters Kommuns Fastighets AB:s låneför-
pliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 2 400 000 kr, jämte därpå lö-
pande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet skall beräknas på 
skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp. 

11. Bemyndiga kommunstyrelsen att besluta om budgetförutsättningar för 2021-
2023. 

 
__________ 
 
Ärendebeskrivning 
Förslag till budget 2020 och plan 2021-2022. 
Genomgång och presentation av respektive nämnds/förvaltnings budgetförslag samt 
förslag till budget 2020 och plan för 2021-2022. 
Sammanfattning av budgetdirektiv. Genomgång av intäktsläget, de samlades äskan-
den i drift och investeringsbudgetar samt övriga ärenden som skall behandlas i sam-
band med budget. 
 

  



Bilaga 1 Au 146/19 

 

 

 

 

 

 

 

DRIFTBUDGET 
SÄTERS KOMMUN
1000-tal kr Nämndernas behov Tj.mannaförslag

Prel Behovs- Volym- Nya behov Besparing Summa Utökad NY RAM
ram kalkyl förändring äskat ram

Nämnd/förvaltning 2020 befintlig
Kommunstyrelsen exkl pensioner 57 855      58 524       669 -      57 855       57 855        
  Pensioner 14 404      14 404       14 404       14 404        
Verksamhet i samverkan
  Räddningstjänst Dalamitt 10 181      10 181       204        10 385       204            10 385        
  Överförmyndare i samverkan ÖiS 1 006         1 006          1 006         1 006          
  Upphandling FBR 1 078         1 078          1 078         1 078          
Samhällsbyggnadsnämnd 40 254      40 836       634        41 470       634            40 888        
Miljö- och byggnämnd 3 285         3 285          1 281     4 566         305            3 590          
Kulturnämnd 15 718      15 775       300        57 -        16 018       300            16 018        
Barn- och utbildningsnämnd 275 969    276 326     1 450    277 776     1 807        277 776     
  Ung i Säter
Socialnämnd 254 485    256 719     2 960     5 194 -   254 485     200            254 685     
Revision 962            962             962             962             
Volymförändringsreserv 5 001         -              3 450 -       1 031          
SUMMA 680 200    520 -           679 680     
Ökning 2,53%

-0,70%
*Preliminära siffror Fritid samt Södra D  1,83%

Utökning ramar från volymförändringsreserv

Volymförändringsreserv 5 001     Ingående i budgetprocess

Räddningstjänsten 204        Utökade behov
Samhällsbyggnadstjänsten 634        Volymförändring-kapitalkostnader fritidsanläggningar
Milj- och byggnämnd 305        Nya behov-1st Miljöinspenktör, netto/självfinansiering
Kulturnämnd 100        Nya behov-renovering kulturmiljöer
" 200        Nya behov-nytt bibliotekssystem
Barn- och utbildningsnämnd 1 187     Volymförändring-grundskolan
" 620        Volymförändring-ökade kostnader kost
Socialnämnd 200        Volymförändring-ökade kostnader kost

3 450     

Sänkning av volym-
förändringsreserv 520        För att nå resultatmålet 2%

Volymförändringsreserv 1 031     Utgående i budgetprocess



 

Bilaga 2 Au 146/19 

Investeringsbudgetramar 

 

 

2019: Investeringsbudgetram 76 590 000 kr 

2020: Investeringsbudgetram 49 040 000 kr  

2021: Investeringsbudgetram 39 740 000 kr 

 

 

 

 

 

 

Investeringsbudget   2020 - 2022 Ram 2020-22

165 500

Nämnd Utfall Budget 2019 Budget Plan Plan S:a perioden
kkr 2018 exkl till. anslag 2020 2021 2022 2020-22
Totalnivå 71 262 100 320 76 590 49 040 39 740 165 370
Kulturnämnd 864 870 260 160 260 680
Barn- och utbildningsnämnd 1 808 1 500 2 300 1 500 2 200 6 000
Socialnämnd 485 500 500 4 200 500 5 200
Samhällsbyggnadsnämnd skattefinansierat 40 313 71 750 50 150 22 700 20 000 92 850
SBN VA/Renhållningsenhet 16 407 17 500 14 400 12 000 9 800 36 200
Kommunstyrelsen 8 994 3 700 4 800 4 300 2 500 11 600
KS IT-enhet 2 391 4 500 4 180 4 180 4 480 12 840
Tillkommer överfört från 2018 22 825 130

Säters Kommun



 Bilaga 3 Au § 146/19 

1 

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

Intäktsutvecklingen 
Tre saker är av avgörande betydelse för intäktsutvecklingen; befolkningsutvecklingen, 
skatteunderlagets utveckling, det kommunala utjämningssystemets utformning, samt statens anslag 
till detta. 
 
Befolkningsökningen har varit för 2015: 144 personer, 2016: 77 personer och 2017: 74 personer  
för att nå upp till 11 160 personer 2017. 2018 sjönk befolkningen med -37 personer till 11 123. 
För perioden 2019-20 prognostiseras en tillfällig avmattning av befolkningsökningen då tillgången 
på lediga bostäder är begränsad. Beräkningsgrunden för 2020 läggs på 11 200 personer (1/11 
2019). 
 
De egna skatteintäkterna och bidraget från inkomstutjämningen är beroende av hur skatte-
underlaget, de totala taxerade inkomsterna, utvecklas. Det exakta utfallet är inte tillgängligt förrän 
vid definitiv taxering i november året efter inkomståret. Vid budgeteringstillfället bygger intäkts-
beräkningen på prognoser för det framtida utfallet. Kommunen använder sig av de prognoser som 
görs av Sveriges kommuner och landsting, 4 – 5 gånger per år.  
För de egna skatteintäkterna görs en justering utifrån historiska utfall.  
 



 Bilaga 3 Au § 146/19 

2 

SKL har v 18 presenterat sin senaste skatteunderlagsprognos. Ur denna kan citeras: 
 
” Den starka svenska konjunkturen börjar nu mattas av. BNP-tillväxten i Sverige bedöms falla till 
låga 1,4 procent både 2019 och 2020, från 2,4 procent 2018. Den långa perioden av stigande 
sysselsättning i Sverige ser därför ut att upphöra. Vi räknar med att vändpunkten kommer under 
loppet av 2019. Den bedömda konjunkturavmattningen går långsamt och slår igenom med 
fördröjning på arbetsmarknaden. Nedväxlingen i den svenska BNP-tillväxten sker jämsides lägre 
tillväxt hos viktiga svenska handelspartners. Svaghetstecknen för global handel och 
industrikonjunktur är i nuläget påtagliga. I vår prognos är det dock inte nettoexporten som är 
huvudförklaringen till den låga svenska BNP-tillväxten 2019 och 2020, utan en svag inhemsk 
efterfrågetillväxt. Sjunkande bostadsinvesteringar, samt en svag utveckling för övriga investering 
inom näringslivet är det som framförallt står för dämpningen. Trots låg BNP-tillväxt förblir alltså 
arbetsmarknadskonjunkturen rätt stark i vår prognos. Vi räknar också med att den hittills 
långsamma uppgången i löneökningstakten fortsätter kommande år. Men löneökningarna förblir 
historiskt sett rätt dämpade. Den svaga produktivitetstrend vi sett sedan finanskrisen 2008 antas 
hänga kvar. KPIF-inflationen bedöms ligga kvar i närheten av 2 procent och vi antar att 
Riksbanken höjer reporäntan i maklig takt kommande år. 
Vår bedömning är att både den faktiska och underliggande ökningstakten fortsätter avta i år. 
Orsaken är att sysselsättningen ökar långsammare. Nedväxlingen i timmar motverkas samtidigt 
bara till en mindre del av stigande löneökningstakt. Dessutom höjs grundavdragen ånyo för 
personer som fyllt 65 år (och kompenseras ånyo via en höjning av anslaget Kommunalekonomisk 
utjämning). Prognosen för nästa år är att högkonjunkturen går mot sitt slut, med ännu svagare 
sysselsättningsutveckling och en minskning av arbetade timmar som följd. Effekten på 
skatteunderlaget motverkas av att lönehöjningarna blir lite större liksom vissa sociala ersättningar 
samtidigt som grundavdragen endast ökar svagt. Ny statistik visar att utvecklingen på 
arbetsmarknaden under slutet av 2018 var starkare än vi räknade med i februariprognosen. Det 
innebär att 2019 startar på en högre sysselsättningsnivå än enligt vår förra bedömning och har 
bidragit till en ljusare syn på sysselsättningen den närmaste tiden.” 
 
 
Skatteunderlaget ökade 2018 med 3,6 %. 2019 beräknas skatteunderlaget öka med 3,0 %, 2020 med 
3,1 % och 2021 med 3,1 %.  
 
Det system som finns för att utjämna skillnader i kostnadsnivå mellan kommunerna vilar till stor 
del på demografiska skillnader, kommunens åldersstruktur jämfört med rikets åldersstruktur. 
Demografiska förändringar påverkar i stor utsträckning kostnadsutjämningen där kommunens 
demografi jämförs med rikets snitt. I Säter ökar andelen äldre snabbare än i riket.  
 
Det särskilda system för utjämning av LSS-kostnader (Lag om särskilt stöd till vissa handikappade) 
som infördes 2004 har visat sig vara väldigt instabilt, och svårt att bedöma.  
För 2019 beräknas utjämningsavgiften uppgå till 5,0 mkr och för 2020 ökar den till 6,4 mkr. 
 
 
Den kommunala fastighetsavgiften beräknas ge efter den nya fastighetstaxeringen 2018 för 2019 
och 2020 28,3 mkr per år. 
I den senaste budgetpropositionen från april 2018 redovisades inga förslag till höjningar i de 
generella statsbidragen. De 10 miljarder till välfärden kommuner och landsting som infördes 2017 
fördelas enligt samma principer 2018, 2019, 2020 och förutsätts ligga på samma nivå för Säters 
kommun. Kommuner och landsting kompenseras för den skattesänkning som genomförs för 
pensionärer, samt för reformer som påverkar kommunernas kostnader. 
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Sammantaget innebär ovanstående utveckling att kommunens intäkter från skatter, generella 
statsbidrag och utjämning ökar 2019 med 21,0 mkr jämfört med 2018. 2020 ökar intäkterna med 
17,1 mkr. 
 

Resultatmål 
Målet är att resultatet skall överstiga 2 % av skatteintäkter generella statsbidrag och utjämning. 
Detta innebär för Säters kommun ett plusresultat på c:a 13,5 mkr. Plusresultatet är inte en vinst 
utan ett överskottsmål, som bl. a skall täcka: 
 

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

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

 
 
Resultatmål för planperioden: 
 
Resultatmålet är lagt på det balanskravsavstämda resultatet, där hänsyn tagits till såväl avkastning 
som tillskott från kommunens pensionsmedelsförvaltning. 
 
Justerat resultat 
2020: + 13,5 mkr 
2021: + 14,5 mkr 
2022: + 14,7 mkr 
 
 

 
 

Investeringar  
Investeringsbehovet är fortsatt stort. Barn- och utbildningsnämndens verksamheter behöver nya 
lokaler för förskola. Socialnämnden behöver nya lokaler för särskilt boende. Standarden på 
kommunens fastigheter behöver generellt höjas framför allt på ventilation och brandskydd. På 
gatusidan behövs ombyggnader, förbättrad gatubelysning och nya gång- och cykelvägar. Även 
infrastruktur för genomfart och centrum Säter. Anläggningar för vatten och avlopp behöver byggas 
om och förbättras. Användningen av IT inom skola och administration kräver löpande 
investeringar. 
 
För att inte kostnaderna för investeringar ska ta alltför stort utrymme av den kommunala kakan 
behöver investeringsnivåerna anpassas i storlek och tid. Över en fyraårsperiod, tre föregående år 
plus beräkningsår, ska minst 60 % av investeringarna vara självfinansierade. Med självfinansiering 
menas det likvida utrymme som skapas av kommunens resultat och nivån för avskrivningar. 
 

2019 Pr 2019 Bu 2020 2021 2022
Resultat 1 335      5 221      5 750    8 409      8 472     
Avkastning pensionsmedel 1 331 -     1 331 -     1 301 -   1 238 -     1 177 -    
Andra justeringar -           -           -        -           -          
Tillskott pensionsmedel 9 300      9 300      9 100    7 300      7 400     
Resultatutjämningsreserv -           -           -        -           -          
Justerat resultat 9 304      13 190    13 549  14 471    14 695   
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Följande investeringsnivåer föreslås för perioden. För åren 2020 – 22 är de preliminära nivåerna 
fördelade jämt över tidsperioden; 
 
2019: 100,3 mkr 
2020: 76,6 mkr 
2021:  49,0 mkr 
2022: 39,7 mkr 

Skuldsättning 
 
Säters kommun har 2018-12-31 en låneskuld på 160 mkr. Med planerade investeringar 2019 – 21 
kommer en utökad upplåning att behöva göras med 70 mkr 2019, 40 mkr 2020 samt 15 mkr 2021.  
 
Säters kommun har en jämförelsevis låg skuldsättningsnivå. Det har även kommunens 
bostadsbolag, Säterbostäder AB. Både kommunen och bostadsbolaget står dock inför stora 
investeringar som kräver ökad upplåning, och skuldsättningen behöver styras. I riktlinjer för god 
ekonomisk hushållning har därför ett skuldsättningstak införts. Detta är relaterat till Kommun-
invests limit för kommunkoncerner. Kommunens skuldsättning ska maximalt uppgå till 75 % av 
Kommuninvests limit. I skuldsättning ingår kommunkoncernens kortfristiga och långfristiga 
skulder, avsättningar, pensionsåtaganden och extern borgen med avräkning av kassa/bank samt 85 
% av det bokförda värdet på kommunens kapitalförvaltning (pensionsmedel). 
2018-12-31 uppgick kommunkoncernens skuldsättning till 57 734 kr/invånare. 75 % av koncernens 
limit var 92 250 kr/invånare.  

Pensionsförvaltning 
Vid försäljningen av Säters energiverk avsattes 70 mkr till kapitalförvaltning för framtida 
pensionskostnader. 1998 placerades dessa medel i aktiv kapitalförvaltning hos två förvaltare. I det 
reglemente som reglerar hur förvaltarna får placera kapitalet har angetts att huvuddelen skall vara 
placerat i räntebärande värdepapper. Aktiemarknadens svängningar har påverkat kapitalets 
utveckling. När kursutvecklingen har varit god har avkastningen bidragit till att förbättra 
kommunens kapital. Vid nedgången i börsen sjunker värdet. För att motverka svängningar i 
kapitalets värde, är kapitalet placerat i Statliga realränteobligationer samt övriga räntebärande 
värdepapper. Detta ger en långsammare, men mer stabil värdeökning. 
 
Kommunen skall för varje år ta ett beslut om hur mycket av pensionsfonden som skall utnyttjas för 
pensionsutbetalningar. Fonderingen av pensionsmedel, och utnyttjandet av de fonderade medlen 
kan utgöra grund för att frångå kravet på balans i budget och bokslut. Budgeten kan 
underbalanseras med det belopp som används ur fonden. 
 
Kommunen fastställer följande mål för pensionsförvaltningen för planperioden 2020 - 2022 

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

belopp över denna nivå tillskjuts medel från pensionsförvaltningen.  
• 2016:  0 kr. Överförs till 2017, 2018, 2019 och 2020. 
• 2017: 9,2 mkr (varav 2,0 mkr från 2016) 
• 2018: 8,8 mkr (varav 1,6 mkr från 2016) 
• 2019: 9,3 mkr (varav 2,1 mkr från 2016) 
• 2020: 9,1 mkr (varav 1,5 mkr från 2016) 
• 2021: 7,3 mkr 
• 2022: 7,4 mkr  
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Driftbudgetramar för nämnder, KS och 
samverkansverksamheter 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

DRIFTBUDGET 
SÄTERS KOMMUN
1000-tal kr Nämndernas behov

Prel Behovs- Volym- Nya behov Besparing Summa Utökad NY RAM
ram kalkyl förändring äskat ram

Nämnd/förvaltning 2020 befintlig
Kommunstyrelsen exkl pensioner 57 855      58 524       669 -      57 855       57 855        
  Pensioner 14 404      14 404       14 404       14 404        
Verksamhet i samverkan
  Räddningstjänst Dalamitt 10 181      10 181       204        10 385       204            10 385        
  Överförmyndare i samverkan ÖiS 1 006         1 006          1 006         1 006          
  Upphandling FBR 1 078         1 078          1 078         1 078          
Samhällsbyggnadsnämnd 40 254      40 836       634        41 470       634            40 888        
Miljö- och byggnämnd 3 285         3 285          1 281     4 566         305            3 590          
Kulturnämnd 15 718      15 775       300        57 -        16 018       300            16 018        
Barn- och utbildningsnämnd 275 969    276 326     1 450    277 776     1 807        277 776     
  Ung i Säter
Socialnämnd 254 485    256 719     2 960     5 194 -   254 485     200            254 685     
Revision 962            962             962             962             
Volymförändringsreserv 5 001         -              3 450 -       1 031          
SUMMA 680 200    520 -           679 680     
Ökning 2,53%

-0,70%
*Preliminära siffror Fritid samt Södra D  1,83%

Investeringsbudget   2020 - 2022 Ram 2020-22

165 500

Nämnd Utfall Budget 2019 Budget Plan Plan S:a perioden
kkr 2018 exkl till. anslag 2020 2021 2022 2020-22
Totalnivå 71 262 100 320 76 590 49 040 39 740 165 370
Kulturnämnd 864 870 260 160 260 680
Barn- och utbildningsnämnd 1 808 1 500 2 300 1 500 2 200 6 000
Socialnämnd 485 500 500 4 200 500 5 200
Samhällsbyggnadsnämnd skattefinansierat 40 313 71 750 50 150 22 700 20 000 92 850
SBN VA/Renhållningsenhet 16 407 17 500 14 400 12 000 9 800 36 200
Kommunstyrelsen 8 994 3 700 4 800 4 300 2 500 11 600
KS IT-enhet 2 391 4 500 4 180 4 180 4 480 12 840
Tillkommer överfört från 2018 22 825 130

Säters Kommun
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R E S U L T A T R Ä K N I N G
Utfall Prognos Budget Budget Budget Budget
2018 2019 2019 2020 2021 2022

Verksamhetens intäkter 138 880 145 518 145 518 148 701 152 931 157 142
Verksamhetens kostnader -756 588 -773 312 -770 312 -786 641 -809 553 -831 848
Avskrivningar -25 960 -31 406 -31 406 -32 640 -34 003 -34 764
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0 0 0

VERKSAMHETENS NETTOKOSTN. -643 668 -659 200 -656 200 -670 580 -690 625 -709 470

Skatteintäkter 529 652 541 984 543 763 554 639 567 763 587 914
Generella statsbidrag och utjämning 112 167 117 760 117 867 122 798 133 696 134 003
Finansiella intäkter 4 701 1 235 1 235 1 217 1 193 1 118
Finansiella kostnader -107 -1 775 -2 775 -3 625 -4 856 -6 270

RESULTAT FÖRE MINORITETSANDEL 2 745 4 3 890 4 449 7 171 7 295

Pensionsförvaltning 2 631 1 331 1 331 1 301 1 238 1 177

ÅRETS RESULTAT 5 376 1 335 5 221 5 750 8 409 8 472

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

Nettokostnadernas (exkl avskr. o 
jämförelsestörande poster) andel av 
skatteintäkter o generella statsbidrag 96,2% 95,2% 94,4% 94,2% 93,6% 93,5%
Finansnettots andel av skatteint. -0,7% 0,1% 0,2% 0,4% 0,5% 0,7%
Andel av skatteint. disp. för investeringar 4,5% 4,8% 5,3% 5,5% 5,9% 5,8%

Årets resultat 5 376 1 335 5 221 5 750 8 409 8 472
Kassaflöde (förändring räntebärande
tillgångar och skulder) -34 496 -67 579 -63 693 -38 100 -10 428 2 196

Soliditet 58% 53% 54% 52% 51% 52%
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B A L A N S R Ä K N I N G
Utfall Prognos Budget Budget Budget Budget
2018 2019 2019 2020 2021 2022

Immateriella anl.tillg. 832 832 832 832 832 832

Fastigheter o inventarier 466 141 535 055 535 055 579 004 597 837 604 109

Materiella anläggningstillgångar 466 141 535 055 535 055 579 004 597 837 604 109

Aktier o andelar 34 099 34 099 34 099 34 099 34 099 34 099
Övr. långfristiga fordr. 1 788 1 788 1 788 1 788 1 788 1 788

Finansiella anläggningstillgångar 35 887 35 887 35 887 35 887 35 887 35 887

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 502 860 571 774 571 774 615 723 634 556 640 828

Exploateringsmark 6 242 6 242 6 242 6 242 6 242 6 242
Övriga kortfrist. fordr. 77 252 77 252 77 252 77 252 77 252 77 252
Pensionsmedel, omsättn.tillg. 138 126 130 331 130 331 123 031 115 480 108 158
Kassa och bank 17 156 28 258 31 258 40 358 52 481 61 999

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR 238 776 242 083 245 083 246 883 251 455 253 651

SUMMA TILLGÅNGAR 741 636 813 857 816 857 862 606 886 011 894 479

Årets resultat 5 376 2 221 5 221 5 749 8 405 8 468
Resultatutjämningsreserv 5 936 5 936 5 936 5 936 5 936 5 936
Övrigt eget kapital 422 277 427 653 427 653 432 874 438 623 447 028

EGET KAPITAL 433 589 435 810 438 810 444 559 452 964 461 432

Pensionsavsättning 11 602 11 602 11 602 11 602 11 602 11 602

AVSÄTTNINGAR 11 602 11 602 11 602 11 602 11 602 11 602

Långfristiga lån 160 000 230 000 230 000 270 000 285 000 285 000
Övriga långfrist. skulder 8 585 8 585 8 585 8 585 8 585 8 585

Långfristiga skulder 168 585 238 585 238 585 278 585 293 585 293 585

Kortfristiga lån 0 0 0 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 127 860 127 860 127 860 127 860 127 860 127 860

Kortfristiga skulder 127 860 127 860 127 860 127 860 127 860 127 860

SKULDER 296 445 366 445 366 445 406 445 421 445 421 445

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTT-
NINGAR OCH SKULDER 741 636 813 857 816 857 862 606 886 011 894 479

Soliditet 58% 54% 54% 52% 51% 52%
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

Ks Dnr KS2017/0367 
 
Bilden av Säter 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 

1. Anta Platsvarumärkesplattform för Säters kommun 
2. Ge kommunstyrelsen i uppdrag att leda arbetet med kommunens platsvaru-

märke. 
3. Utse en styrgrupp för arbetet med platsvarumärket. 
4. Projektet finansieras 2019-2020 inom kommunstyrelsens budgetram. 
5. Fortsatt finansiering fr o m 2021 hänskjuts till budgetberedningen 2020.  

 
Reservation 
Caroline Willfox reserverar sig mot beslutet. 
 
__________ 
 
Bakgrund 
Under ett år pågick processen kring Bilden av Säter. Genom workshops och möten 
inom och utom organisationen, bilder Säters kommun samt tidigare genomförds at-
traktivitetsstudie, kristalliserade sig olika vägval framåt. 
 
Work shopsen och mötena har varit viktiga i så mån att de lagt grunden till att det 
fortsatta arbetet kommer att utgå från det som i grunden är Säters styrkor i förhål-
lande till omvärlden.  
 
Det finns en tydlig skillnad mellan platsvarumärket Säters kommun och visionen för 
Säters kommun. 
 
Platsvarumärket är en del i arbetet med att nå fram till visionen, utifrån de aspekter 
ett platsvarumärke kan påverka. Därför har det också varit relevant att vänta in den 
nya mandatperioden och en eventuell ny vision. Detta för att inte riskera att platsva-
rumärket inte bygger bilden av Säter i en annan riktning än vad det är kommunen 
strävar efter att erbjuda potentiella inflyttare, företagare, elever med flera. Platsvaru-
märket är dessutom en process som inte ägs av kommunen, utan av alla Säterbor, 
även om kommunen har rollen som platsledare. Det innebär att kommunen tar rollen 
av att driva frågan om och samla de som verkar för att platsen Säters kommun ska 
vara attraktiv i olika sammanhang.  
 
Arbetet med work shopsen la grunden till ett involverat arbete framöver. Det är nöd-
vändigt med en bred överenskommelse när det gäller valet av väg fram när det gäller 
platsmarknadsföringen av Säters kommun. Det är absolut nödvändigt att inriktningen 
av platsmarknadsföringen grundar sig i det Säter är idag och vill växa sig starkare 
inom. Vi måste ”sälja” det vi har, inte det vi önskar vi hade. Det handlar om trovär-
dighet.  Det handlar också om att Säters befolkning ska känna att det är deras kom-
mun som marknadsförs, så att de vill och kan fungera som det viktigaste vi har ur 
platsvarumärkesperspektiv: ambassadörer för platsen Säters kommun. 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Ks §   forts 
 
Detta innebär dock inte att stå stilla med vad vi redan har. Tvärtom. Framgångsrik 
platsmarknadsföring innebär att vi ska ha en strategisk riktning som ska vägleda 
framtida beslut, så att besluten stärker den inriktning vi valt. Alla våra ”konkurrenter” 
blir starkare med tiden, det måste Säters kommun också bli.  
 
Platsvarumärket är inte en vision, den är ett sätt att nå visionen, och vision och plats-
varumärke måste samspela. För att vi ska kunna marknadsföra platsen Säters kom-
mun måste det hela tiden finnas nya framsteg att berätta om. Platsvarumärket kan 
endast bli framgångsrikt om det sker en ständig förbättring, och att det är förbätt-
ringar som märks, framförallt för Säterborna själva. Det innebär att platsvarumärket 
är beroende av platsutvecklingen. 
 
Utifrån de möjliga inriktningarna valde Kommunstyrelsen att gå vidare med den in-
riktning som de avgjorde skapar de bästa förutsättningarna för att lyckas sprida en 
bild av Säters kommun som ger nytta för Säterborna. De valde inriktning utifrån att 
den ska fungera i de sammanhang Säters kommuns platsmarknadsföring behöver på-
verka. Ínriktningen berättar om livet i kommunen och ger: 

• anledningar till att bosätta sig i kommunen. 
• anledningar till externa intressenter att tro på kommunen som en plats som 

människor i familj- och arbetsliv tycker är attraktiv. Därmed skapas incita-
menten till att vilja investera i form av bostadsbyggande och företagande 
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SÄTERS KOMMUN 

 

Datum Diarienummer 
2018-04-08 
 
 

Dnr KS2017/0367 

 
Bilden av Säter 
 
Förslag till beslut 
Att anta Platsvarumärkesplattform för Säters kommun 
Att ge kommunstyrelsen i uppdrag att leda arbetet med kommunens platsvarumärke. 
Att utse en styrgrupp för arbetet med platsvarumärket. 
Att hänskjuta ärendet till budgetberedningen. 
 
Bakgrund 
Under ett år pågick processen kring Bilden av Säter pågått. Genom workshops och möten 
inom och utom organisationen, bilder Säters kommun samt tidigare genomförds 
attraktivitetsstudie, kristalliserade sig olika vägval framåt. 
 
Work shopsen och mötena har varit viktiga i så mån att de lagt grunden till att det fortsatta 
arbetet kommer att utgå från det som i grunden är Säters styrkor i förhållande till 
omvärlden.  
 
Det finns en tydlig skillnad mellan platsvarumärket Säters kommun och visionen för Säters 
kommun. 
 
Platsvarumärket är en del i arbetet med att nå fram till visionen, utifrån de aspekter ett 
platsvarumärke kan påverka. Därför har det också varit relevant att vänta in den nya 
mandatperioden och en eventuell ny vision. Detta för att inte riskera att platsvarumärket 
inte bygger bilden av Säter i en annan riktning än vad det är kommunen strävar efter att 
erbjuda potentiella inflyttare, företagare, elever med flera. Platsvarumärket är dessutom en 
process som inte ägs av kommunen, utan av alla Säterbor, även om kommunen har rollen 
som platsledare. Det innebär att kommunen tar rollen av att driva frågan om och samla de 
som verkar för att platsen Säters kommun ska vara attraktiv i olika sammanhang.  
 
Arbetet med work shopsen la grunden till ett involverat arbete framöver. Det är 
nödvändigt med en bred överenskommelse när det gäller valet av väg fram när det gäller 
platsmarknadsföringen av Säters kommun. Det är absolut nödvändigt att inriktningen av 
platsmarknadsföringen grundar sig i det Säter är idag och vill växa sig starkare inom. Vi 
måste ”sälja” det vi har, inte det vi önskar vi hade. Det handlar om trovärdighet.  Det 
handlar också om att Säters befolkning ska känna att det är deras kommun som 
marknadsförs, så att de vill och kan fungera som det viktigaste vi har ur 
platsvarumärkesperspektiv: ambassadörer för platsen Säters kommun. 
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SÄTERS KOMMUN 

 

Detta innebär dock inte att stå stilla med vad vi redan har. Tvärtom. Framgångsrik 
platsmarknadsföring innebär att vi ska ha en strategisk riktning som ska vägleda framtida 
beslut, så att besluten stärker den inriktning vi valt. Alla våra ”konkurrenter” blir starkare 
med tiden, det måste Säters kommun också bli. Platsvarumärket är inte en vision, den är ett 
sätt att nå visionen, och vision och platsvarumärke måste samspela. För att vi ska kunna 
marknadsföra platsen Säters kommun måste det hela tiden finnas nya framsteg att berätta 
om. Platsvarumärket kan endast bli framgångsrikt om det sker en ständig förbättring, och 
att det är förbättringar som märks, framförallt för Säterborna själva. Det innebär att 
platsvarumärket är beroende av platsutvecklingen. 
 
Utifrån de möjliga inriktningarna valde Kommunstyrelsen att gå vidare med den inriktning 
som de avgjorde skapar de bästa förutsättningarna för att lyckas sprida en bild av Säters 
kommun som ger nytta för Säterborna. De valde inriktning utifrån att den ska fungera i de 
sammanhang Säters kommuns platsmarknadsföring behöver påverka. Ínriktningen berättar 
om livet i kommunen och ger: 
• anledningar till att bosätta sig i kommunen. 
• anledningar till externa intressenter att tro på kommunen som en plats som människor i 

familj- och arbetsliv tycker är attraktiv. Därmed skapas incitamenten till att vilja 
investera i form av bostadsbyggande och företagande. 

 
Inriktningen kallas övergripande för ”Balans i livet” 
”Balans i livet” är en inriktning som kräver en långsiktig strategi för utveckling, men som är 
marknadsföringsbar redan idag. Mycket av det vi menar med Balans i livet finns redan idag 
i kommunen, men det har också stor potential till ytterligare utveckling. Ytterligare beslut 
och verksamhet som verkar i riktningen för Balans i livet gör det troligare att vår 
marknadsföring kommer att lyckas. Att organisationen genom strategiskt arbete arbetar för 
att nå fram till visionen är av stor vikt för hur lyckosamt arbetet med platsvarumärket kan 
bli. 
 
Utifrån val av inriktning finns det nu ett förslag till platsvarumärkesplattform för Säters 
kommun.. Det är inte en slogan. Balans i livet är budskapsplattformen, det vi utgår från när 
vi formulerar budskapen. Budskapen i varumärkesplattformen kommer att utformas utifrån 
målgrupper och situationer, och ge utrymme för att modifieras utifrån kommande 
omvärldsförändringar. En platsvarumärkesplattform ska kunna leva under lång tid. 
När Säters kommun fastställer sin varumärkesplattform påbörjas ett långsiktigt arbete som 
kräver uthållighet och till viss del mod. Alla delar av den kommunala organisationen 
kommer att behöva arbeta med att bidra till Bilden av Säter utifrån 
platsvarumärkesplattformen. I mångt och mycket är det arbete som ska in i det ordinarie 
kommunikationsarbetet, men det behövs förstärkas genom övergripande inriktningar inom 
respektive verksamhetsfält. Det behövs också samverkan mellan verksamhetsfälten.  
Dessutom behövs mötesplatser för alla, även utanför organisationen, där arbetet kan ta 
konkret form.  
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I arbetet ingår att skapa material som kan användas av många: 
Våra företag och den egna organisationen ska kunna ta fram det när de träffar kunder och 
vill göra en kort introduktion till var de finns/kommer ifrån.  
Vi behöver grafiskt material (bilder/filmer som är fria för alla och envar att använda – om 
det inte gäller kommersiell reklam – då krävs särskilda avtal) 
Texter som kan användas i sin helhet eller delar (t.ex. när kommunen eller företag söker 
personal). 
 
Fortsatt arbete 
Med en platsvarumärkesplattform har vi grunden för att kunna arbeta strategiskt, uthålligt 
och med ett fokus som gör det möjligt att påverka människors bild av Säter. 
Säters kommuns verksamheter och andra funktioner i samhället behöver skapa sina 
strategier för hur de kan bidra till Bilden av Säter utifrån det valda platsvarumärket. Det 
innebär anpassningar av nuvarande kommunikation. Till exempel behöver kommunens 
grafiska profil uppdateras för att stödja Bilden av Säter.  
Det krävs också en målmedveten satsning på att nå våra externa målgrupper med vår 
kommunikation. I dagens kommunikationssamhälle är det en komplex uppgift. 
 
Ju mer som görs som bidrar till att leva upp till vårt löfte, ju mer platsen utvecklar sig mot 
att erbjuda balans i livet, desto enklare kommer det också att bli att nå fram med den Bild 
av Säter som vi önskar är den som dels Säterborna känner igen sig och dels är den som vi 
tror kommer få fler att få upp ögonen för livet och möjligheterna i Säters kommun. 
 
Långsiktigheten och inkludering i ordinarie verksamhet är avgörande, kombinerat med 
riktade insatser som skapar intresse och kännedom om Säters kommun. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Platsvarumärkesarbetet kan ske i olika former, och beroende på satsningar får vi olika 
resultat. 
 
I en långsiktig strategi för ett platsvarumärke ingår en idé om ekonomiskt utrymme på lång 
sikt, och budgeteringar i varje kommande budget. I huvudsak skapas kostnaderna i 
verksamhet som redan finns, men som höjer ambitionsnivån i att kommunicera externt. I 
projekt som utvecklar platsen Säters kommun är det en förutsättning att det finns avsatta 
resurser för kommunikation. Dessutom har kommunstyrelsen ett mer övergripande ansvar 
för den externa kommunikationen, och för långsiktig effekt i 
platsvarumärkesmarknadsföringen krävs resurser för att skapa kännedom om platsen Säters 
kommun i prioriterade målgrupper.  
 
Sannolikheten för att platsvarumärkesmarknadsföringen blir lyckosam är större om det 
finns medel tydligt avsatta/specificerade i de olika nämndernas budgetar. Förutsetts arbetet 
ske inom ram för verksamheten finns risk att avsedd satsning på bilden av Säter 
nedprioriteras i förhållande till övriga uppdrag inom nämndernas verksamheter.  
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Ambitionsnivån bör därför avgöras av i hur hög grad kommunen ser platsmarknadsföring 
som förutsättning för bland annat inflyttning.  
 
Eftersom kommunen aldrig kommer att kunna göra satsningar som stora kommuner och 
varumärken kommer det krävas smarthet och tydlighet i de satsningar som görs. För bästa 
effekt kommer kommunen behöva välja ut en tydlig kampanjstrategi, och sedan följa den 
noggrant. Arbetet görs tillsammans med upphandlad byrå för tillgång till hög kompetens 
inom såväl strategi som produktion. 
 
Årsplanering alt 1. 
Årsplaneringen utgår från ett startår, men startåret bör inte förskjutas alltför långt i 
framtiden, eftersom platsvarumärkesmarknadsföring är ett långsiktigt arbete som får 
resultat efter ett längre, uthålligt arbete.  
 
Budget grund kommunstyrelsen År 1 
Utveckling grafisk profil, framtagande av texter och bilder till verktygslåda: 250 000 
kr 
Detta är den gemensamma grunden från vilken all kommunikation utgår. Det ska vara ett 
innehåll som stärker platsvarumärket och innehållet ska få en attraktiv form. I arbetet ingår 
också att ta fram de prioriterade målgrupp (er), så att formen och innehållet på det material 
vi tar fram stödjer att vi arbetar primärt mot vår målgrupp. 
 
Budget tillägg År 1, alt år 2, alt år 3 
Korta signatursfilmer för verktygslåda: 250 000 kr 
Film förstärker kommunikationen avsevärt. Den kombinerade visuella och audioupplevelse 
film skapar ger möjlighet att väcka känslor. Det ger tillgång till andra annonsplattformar 
(främst youtube). Att ha några starka och välproducerade korta filmer är nästan en 
förutsättning för att ha en chans att märkas i det gigantiska medieutbud som finns. 
Signaturfilmerna signalerar starka känslor som bygger upp en igenkänning för kommunen.  
 
Film behöver inte ingå från starten av platsvarumärkesarbetet, men bör läggas in så snart 
som möjligt. 
 
År 2-10 Årsbudget  
För långsiktig kampanj utöver nämndernas eget arbete (förutsätter flerårig 
satsning). Platsmarknadsföring kräver tid. 250 000 kr/år. 
Den övergripande budgeten används till att komplettera verktygslådan vid behov, men 
främst till att köpa medialt utrymme och delta i och skapa platsvarumärkesstärkande 
aktiviteter. 
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Förmodade konsekvenser av årsplanering alt 1 

• Sammanhållande grundläggande kommunikativa verktyg.  
• Går att följa upp användandet av kommunikativ plattform/verktyg.  
• Möjligt att arbeta målgruppsriktat med särskilda insatser.  
• Behov av sammanhållande diskussion kring platsens utveckling. Detta innebär att 

det övergripande krävs beslut som skapar förutsättningar för att själva utvecklingen 
av platsen Säters kommun sker sammanhållet, med platsvarumärket som en av 
grundstenarna i utvecklingen. När faktiskt, praktiskt utveckling sker i samklang med 
platsvarumärkesarbetet skapas goda förutsättningar för att marknadsföringen ska 
vara relevant och ”sälja” in kommunen på ett sätt som upplevs som sant av de som 
granskar platsvarumärkets budskap. 

 
Årsplanering alt 2 
Platsvarumärkesplattformen fastställs. Arbetet med att genomföra den görs inom ramen för ordinarie 
verksamhet.  
 
Förmodade konsekvenser av årsplanering år 1:  

• Brist på sammanhållande kommunikation.  
• Svårighet att följa upp.  
• Endast generell kommunikation kopplad till pågående verksamhet. 
• Kommer sannolikt inte att i någon större grad öka kännedomen om vad Säters 

kommun erbjuder. 
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Ks §  
 
Verksamhetsinformation 
 
 
Verksamhetsinformation/kommunstyrelsens uppföljningsansvar 
 
Information om socialnämndens verksamhet 
Information om barn- och utbildningsnämndens verksamhet 
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Strategiskt markköp Milan11 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta om inköp av Mi-
lan 11 till ett belopp om 540 574 kr. 
 
___________ 
 
Förvaltningens ståndpunkt 
Ett inköp av fastigheten Milan 11 är att betrakta som strategiskt viktigt då det ger 
kommunen rådighet över en större sammanhängande geografisk yta i området. Detta 
skapar goda möjligheter att i framtiden bygga om korsningen Smedjebacksvägen-
Hyttgatan-Torggatan så att den fungerar bättre utifrån de behov som finns.  
 
Priset för inköpet är skäligt då det speglar den värdering som är gjord tillsammans 
med det strategiska värdet som finns i området. Priset är också fördelaktigt för kom-
munen då ett inköp i ett senare läge, där ett nytt hus uppförts på tomten, sannolikt 
skulle betinga ett mycket högre värde. 
 
Bakgrund och ärendebeskrivning 
Fastigheten Milan 11 är av strategiskt läge för eventuella ombyggnationer av kors-
ningen Smedjebacksvägen/Hyttgatan/Torggatan. Hyttgatan har idag en bristfällig 
utformning där den både fungerar som yta för parkering samt utfart från verksam-
heter samtidigt som den ingår i huvudnätet och matar trafik mot såväl Gärdet som 
Ovangårdarne. Samtidigt finns utmaningar med infart och parkering kopplat till verk-
samheterna i området. En eventuell ombyggnation av korsningen kommer att utredas 
vidare i takt med att genomfarten fortsatt utreds. För att kunna ändra infarten kom-
mer sannolikt detaljplaner behöva ändras i området men i dagens läge ses inga direkta 
hot mot ändrad användning. 
 
I samband med en brand på fastigheten Milan 11 totalförstördes det hus som varit 
uppfört på platsen under många år. I samband med återuppbyggnad av huset har dis-
kussioner uppstått om möjligheten för kommunen att köpa fastigheten. I dialog med 
ägarna har en samsyn uppstått kring försäljning av fastigheten i kombination med att 
ägarna istället köper en av tomterna på Skönviksstrand och uppför ett hus där. 
 
En värdering av fastigheten har gjorts, denna visar på ett värde av ca. 200 000 kr. När 
de strategiska aspekterna i fastigheten vägs in ses att köpeskillingen om 540 574 kr är 
skälig. Markköpet belastar Kommunstyrelsens investeringsbudget för exploatering. 
 
Bilagor 
Värdering 
Köpeavtal inkl. kartor. 
 

  



  
Tjänsteutlåtande 

 

 Postadress Besöksadress Telefon E-postadress  
 Säters Kommun Samhällsbyggnadsförvaltningen 0225-55 000 (vxl) sbn@sater.se  
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 783 27 Säter Säter 0225-516 65 www.sater.se  

 

Datum Diarienummer 
2019-05-07 KS2019/0231 

 

Strategiskt markköp Milan 11 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå 
Kommunstyrelsen besluta: 

 Inköp av Milan 11 till ett belopp om 540 574 kr. 

Förvaltningens ståndpunkt 
Ett inköp av fastigheten Milan 11 är att betrakta som strategiskt viktigt då det ger 
kommunen rådighet över en större sammanhängande geografisk yta i området. Detta 
skapar goda möjligheter att i framtiden bygga om korsningen Smedjebacksvägen-
Hyttgatan-Torggatan så att den fungerar bättre utifrån de behov som finns.  
 
Priset för inköpet är skäligt då det speglar den värdering som är gjord tillsammans med 
det strategiska värdet som finns i området. Priset är också fördelaktigt för kommunen då 
ett inköp i ett senare läge, där ett nytt hus uppförts på tomten, sannolikt skulle betinga ett 
mycket högre värde.   

Bakgrund och ärendebeskrivning 
Fastigheten Milan 11 är av strategiskt läge för eventuella ombyggnationer av korsningen 
Smedjebacksvägen/Hyttgatan/Torggatan.  Hyttgatan har idag en bristfällig utformning 
där den både fungerar som yta för parkering samt utfart från verksamheter samtidigt som 
den ingår i huvudnätet och matar trafik mot såväl Gärdet som Ovangårdarne. Samtidigt 
finns utmaningar med infart och parkering kopplat till verksamheterna i området. En 
eventuell ombyggnation av korsningen kommer att utredas vidare i takt med att 
genomfarten fortsatt utreds. För att kunna ändra infarten kommer sannolikt detaljplaner 
behöva ändras i området men i dagens läge ses inga direkta hot mot ändrad användning.  
 
I samband med en brand på fastigheten Milan 11 totalförstördes det hus som varit 
uppfört på platsen under många år. I samband med återuppbyggnad av huset har 
diskussioner uppstått om möjligheten för kommunen att köpa fastigheten. I dialog med 
ägarna har en samsyn uppstått kring försäljning av fastigheten i kombination med att 
ägarna istället köper en av tomterna på Skönviksstrand och uppför ett hus där.  
 
En värdering av fastigheten har gjorts, denna visar på ett värde av ca. 200 000 kr. När de 
strategiska aspekterna i fastigheten vägs in ses att köpeskillingen om 540 574 kr är skälig. 
Markköpet belastar Kommunstyrelsens investeringsbudget för exploatering  
 
Bilagor 
Värdering 
Köpeavtal inkl. kartor.  
 
 
 

Per Wallnor  Mikael Spjut 

Handläggare  Bitr. Samhällsbyggnadschef  
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KÖPEKONTRAKT 
 
1. Säljare   

edan kallad säljaren, säljer till 
 

  

2. Köpare Säters Kommun, Rådhuset, 783 27 Säter (org.nr. 212000-2247), nedan 
kallad köparen 

 
 

3. Fast egendom Fastigheten Säter Milan 11, Bergslagsgatan 28, 783 34 Säter. 
 

 
 

4. Köpeskilling Fastigheten överlåts för en köpeskilling av 
Femhundrafyrtiotusenfemhundrasjuttiofyra kronor (540.574:- kronor) 

 

 
5. Tillträde Tillträde skall ske XXXXX. Äganderätten övergår på tillträdesdagen. 

 
 

6. Betalning Köpeskillingen, 540.574:- kronor, betalas mot faktura. Handpenning 10% be-
talas i samband med underskrift av detta kontrakt. 
 
 
 

7. Inskrivningar Säljaren garanterar att fastigheten på tillträdesdagen inte besväras av några in-
teckningar, inskrivna eller oinskrivna servitut eller nyttjanderätter. 
 
 
 

8. Skick m.m. Fastigheten överlåts i befintligt och av köparen godkänt skick. 
Köpare och säljare är medvetna om sin undersöknings- respektive upplys-
ningsplikt.  
 
  

 9. Byggande  
 
 
 

10. Vite  
 
 

  
11. Avgifter Avgifter för fastigheten som belöper på tiden fr o m tillträdesdagen betalas av 

köparen. Skatter, räntor o andra periodiska utgifter för fastigheten, som avser 
tiden före tillträdesdagen, betalas av säljaren. Därefter betalas de av köparen. 
Part har rätt till avkastning av fastigheten för samma tid som han svarar för ut-
gifterna.  
Betalningsskyldighet gentemot staten för fastighetsskatt åvilar den som 1 ja-
nuari respektive år är ägare till fastigheten. 
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12. Lagfart mm Alla inskrivnings- och inteckningskostnader som uppkommer vid köpet beta-
las av köparen. 
 
 

13. Va-anslutning 
mm      

 
 
 
 

14. Handlingar På tillträdesdagen ska kommunen lämna över de handlingar för fastigheten 
som säljaren innehar och som är av betydelse för köparen. 
 
 

15. Pantförskrivning  
 

  
17. Kontraktsbrott 
 

Skulle någon part inte fullgöra sina skyldigheter enligt detta kontrakt, har 
motparten rätt till skälig ersättning. Skulle kontraktsbrottet vara väsentligt, har 
motparten dessutom rätt att häva kontraktet. Vid bedömning av denna ersätt-
nings- och hävningsrätt ska dock hänsyn tas till extraordinära omständigheter, 
som avtalsparten inte kunnat råda över. 
Vid köparens kontraktsbrott regleras säljarens ersättning i första hand ur be-
tald handpenning. Om handpenningen inte täcker säljarens skada, är köparen 
skyldig att genast betala mellanskillnaden. Är skadans storlek mindre än 
handpenningen, ska mellanskillnaden återbetalas till köparen. 

  
  
  

 
Detta kontrakt har upprättats i två likalydande exemplar av vilka kommunen och köparen tagit var sitt. 
 
 
Säter 2019-   Säter 2019- 
 
SÄLJARE   KÖPARE SÄTERS KOMMUN 
 
 

    
   Anna Nygren 

   
  
 
Säljarens namnteckningar bevittnas Köparens namnteckning bevittnas 
 
…………………………..  …………………………. 
 
…………………………..  …………………………. 
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KÖPEKONTRAKT 

1. Säljare Säters kommun, (org.nr 212000-2247), Box 300, 783 27 Säter, nedan 
kallad säljaren, säljer till 
 

 
2. Köpare 

, nedan kallad köparen. 
 
 

3. Fast egendom Fastigheten Säter Skönvik 1:32, Skönviksstrand 11, 783 32, Säter 
 

 
 

4. Köpeskilling Fastigheten överlåts för en köpeskilling av 
Femhundrafyrtiotusenfemhundrasjuttiofyra kronor (540.574:-) 

kronor, fördelat på kostnader enligt pkt 13. 
 

 

 
5. Tillträde Tillträde ska ske XXXXX.  Äganderätten övergår på tillträdesdagen. 

 
 

6. Betalning Köpeskillingen, 540.574:- kronor, betalas mot faktura. Handpenning 
10% betalas i samband med underskrift av detta kontrakt. När hela kö-
peskillingen är betald utfärdar kommunen köpebrev. 
 
 
 

7. Inskrivningar Säljaren garanterar att fastigheten på tillträdesdagen inte besväras av 
några inteckningar, inskrivna eller oinskrivna servitut eller nyttjande-
rätter. 
 
 
 

8. Skick m.m. Fastigheten överlåts i befintligt och av köparen godkänt skick. 
Köpare och säljare är medvetna om sin undersöknings- respektive upp-
lysningsplikt. Köparen svarar själv för alla kostnader för grundunder-
sökning före bebyggelse.  
 
 
  

 9. Byggande Köparen förbinder sig att inom två år från tillträdesdagen uppföra bo-
stadshus för permanent boende, samt förbinder sig att se till att slutbe-
sked kan utfärdas inom nämnda tid. Kommunen kan medge tidsför-
längning när skäl för detta föreligger. 
Köparen får inte sälja fastigheten vidare utan kommunens godkännande 
innan slutbesked har utfärdats. 
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10. Vite Om köparen inte bebyggt fastigheten i enlighet med punkt 9, första 

stycket, inom två år från tillträdesdagen eller om den säljs vidare i strid 
med bestämmelserna i punkt 9, andra stycket, ska köparen betala ett 
vite på lika stort belopp som köpeskillingen. 
 
 
 

11. Avgifter Avgifter för fastigheten som belöper på tiden fr.o.m. tillträdesdagen be-
talas av köparen. 
Skatter, räntor och andra periodiska utgifter för fastigheten, som avser 
tiden före tillträdesdagen, betalas av säljaren. Därefter betalas de av kö-
paren. Part har rätt till avkastning av fastigheten för samma tid som han 
svarar för utgifterna. 
Betalningsskyldig gentemot staten för fastighetsskatt åvilar den som 1 
januari respektive år är ägare till fastigheten. 
 
 
 

12. Lagfart mm Alla inskrivnings- och inteckningskostnader som uppkommer vid köpet 
betalas av säljaren. 
 
 

13. Va-anslutning 
mm      

Fastigheten ska anslutas till det allmänna va-nätet. Anläggningsavgiften 
för vatten och avlopp till anslutningspunkt vid tomtgräns ingår i detta 
köp, samt kostnaden för nybyggnadskarta. 
 
Tomtkostnad                                350.000:- 
VA-anslutning inkl spillvatten    118.120:- 
Nybyggnadskarta                             5 600:- 
Anslutning el inkl moms                35.250:- 
Anslutning fiber inkl moms            31.604:- 
 
 

14. Handlingar På tillträdesdagen ska kommunen lämna över de handlingar om fastig-
heten som kommunen innehar och som är av betydelse för köparen. 
 
 

15. Pantförskriv-
ning 

Om det krävs för köparens finansiering av köpet, förbinder sig säljaren 
att på köparens bekostnad, ansöka om nya inteckningar och hjälpa till 
vid köparens pantförskrivning av pantbrev avseende fastigheten innan 
köparen har beviljats lagfart. 
 
 

  
17. Kontraktsbrott 
 

Skulle någon part inte fullgöra sina skyldigheter enligt detta kontrakt, 
har motparten rätt till skälig ersättning. Skulle kontraktsbrottet vara vä-
sentligt, har motparten dessutom rätt att häva kontraktet. Vid bedöm-
ning av denna ersättnings- och hävningsrätt ska dock hänsyn tas till ex-
traordinära omständigheter, som avtalsparten inte kunnat råda över. 
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Vid köparens kontraktsbrott regleras säljarens ersättning i första hand 
ur betald handpenning. Om handpenningen inte täcker säljarens skada, 
är köparen skyldig att genast betala mellanskillnaden. Är skadans stor-
lek mindre än handpenningen, ska mellanskillnaden återbetalas till kö-
paren. 

 
 
18.  Åtagande 

 
 
Säljaren förbinder sig att flytta två friggebodar samt ett mindre lusthus 
från fastigheten Milan 11 till fastigheten Skönvik 1:32. 
 

  
  

 
Detta kontrakt har upprättats i två likalydande exemplar av vilka kommunen och köparna tagit 
var sitt. 
 
 
Säter 2019-    Säter 2019- 
 
För SÄTERS KOMMUN 
 
 
 
…………………………..    

     
 

 
 
………………………… 
Per-Olov Grundström 
Fastighetschef 
  
 
 
  
Säljarens namnteckningar bevittnas  Köparens namnteckning bevittnas 
 
…………………………..   …………………………. 
 
…………………………..   …………………………. 
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 Sammanträdesdatum Blad 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
KS §  Dnr KS2019/0126 
 
Remissvar till förslag Regional energi- och klimatstrategi 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås rekommendera kommunstyrelsen att anta tjänste-
mannaskrivelsen som styrelsens egen för vidarebefordran till Länsstyrelsen i Dalarnas län 
 
__________ 
 
Bakgrund och ärendebeskrivning 
Länsstyrelsen i Dalarna har skickat ut ett förslag till regional energi- och klimatstrategi på re-
miss. Planen har namnet ” På väg mot ett Energiintelligent och klimatsmart Dalarna 2045”. 
 
Sedan 2017 har Sverige ett klimatpolitiskt ramverk, med en klimatlag och nya tidsatta ut-
släppsmål. Det långsiktiga målet är att Sverige senast år 2045 inte ska ha några nettoutsläpp 
av växthusgaser. Målet innebär konkret att utsläppen av växthusgaser inom svenskt territo-
rium ska vara minst 85 % lägre år 2045 än de var 1990. 
 
2018 antogs även nya energipolitiska mål i propositionen ”Energipolitikens inriktning”. Här 
fastställs att Sverige år 2030 ska ha 50 procent effektivare energianvändning jämfört med 
2005, och att elproduktionen i Sverige ska vara helt förnybar 2040. 
 
De nya nationella målen är ambitiösare än målen i den regionala energi och klimatstrategin 
från 2012. Därför behövs en ny energi- och klimatstrategi. 
 
Remissen avser den fjärde regionala energi- och klimatstrategin i ordningen och är framtagen 
i samverkan med aktörer i Energiintelligent Dalarna. Strategin är en övergripande vägvisande 
strategi och innehåller inga åtgärder. Åtgärder inom området återfinns i åtgärdsprogrammet 
för miljömålen 2018-2022 och andra beslutade planer och strategier inom området. Strategin 
syftar till att påvisa våra gemensamma principer och prioriteringar samt vad vi särskilt vill 
arbeta kring under de kommande åren. 
 
I strategin framgår att Dalarna aktivt ska bidra till: 

• De energi- och klimatrelaterade målen i Agenda 2030 
• De nationella målen om: 

o Minst 85% utsläppsminskning till 2045, jämfört med 1990 
o 70 % utsläppsminskning i transportsektorn till 2030, jämfört med 2010 
o 100 % förnybar elproduktion till 2040 
o 50 % effektivare energianvändning till 2030, jämfört med 2005 

• Att de konsumtionsbaserade utsläppen per person ska vara mindre än 2 ton koldioxi-
dekvivalenter år 2045. 

 
I första hand önskas synpunkter på följande frågor: 

1. Vilka områden kan er organisation medverka inom för att bidra till att nå målen till 
2045? 

2. Vilka möjligheter och hinder bedömer ni är störst i er bransch/organisation? 
3. Vad ser ni är viktigast att lyfta i det fortsatta arbetet med färdplaner? 

 
  



SÄTERS KOMMUN KALLELSE 
 Sammanträdesdatum Blad 

Kommunstyrelsen 2019-05-21 15  
   
 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Ks §   forts 
 
Remissyttrande 
Säters kommun välkomnar ett nytt förslag på en Regional energi- och klimatstrategi 
som är anpassad till dagens situation och nya kunskaper. Det är en fördel att strategin 
inte tillför ytterligare åtgärder utöver de som redan finns i andra fastställda lagar, pro-
gram och strategier inom området. Strategin knyter an till Säters strategiska mål 
såsom ”Ett miljöarbete på väg mot en hållbar kommun” och ”En omsorgsfull boen-
deutveckling”. Som svar på remissens huvudfrågor kan följande anföras: 
 
1. Vilka områden kan er organisation medverka inom för att bidra till att nå målen till 

2045? 
Kommunen bedömer att den största inverkan på utsläppen kommer att åstadkommas genom över-
gången till fossilfria fordon enligt den nya fordonspolicyn. Kommunens fastighetsbestånd har redan 
fossilfri uppvärmning och den köpta elen är från förnyelsebara källor. Vid byggnad och ombyggnad 
av fastigheter finns goda möjligheter att påverka genom val av material, konstruktioner med utbyt-
bara och reparerbara komponenter och hög energiprestanda. Inom konsumtionsområdet kan ytterli-
gare åtgärder vidtas såsom återanvändning och genom minskning av plast och engångsmaterial. 
Bättre sortering av avfall enligt den antagna avfallsplanens intentioner är också en bidragande fak-
tor. 
 
2. Vilka möjligheter och hinder bedömer ni är störst i er bransch/organisation? 
De största möjligheterna är beskrivna ovan. En svårighet är att ge incitament till en beteendeföränd-
ring och att ändra befästa beteendemönster. En annan att det i en kommun med långa avstånd är 
svårt att skapa den täta kollektivtrafik som kan behövas för att byta från bil till annat färdmedel.  
En ny infrastruktur för fossilfria drivmedel måste skapas. 
 
3. Vad ser ni är viktigast att lyfta i det fortsatta arbetet med färdplaner? 
Säters kommun har ingen tung industri och de viktigaste områdena är därför transporter, byggande 
och konsumtion.  
 
Bilagor 
Remissversion av regional energi- och klimatstrategi 
Följebrev 

  



  
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 
2019-05-02 Dnr KS2019/0126 

 

Remissvar till förslag Regional energi- och klimatstrategi 

Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut:  
  

 
• Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås rekommendera Kommunstyrelsen att 

anta tjänstemannaskrivelsen som nämndens egen för vidarebefordran till 
Länsstyrelsen i Dalarnas län 
 

  

Bakgrund och ärendebeskrivning 
Länsstyrelsen i Dalarna har skickat ut ett förslag till regional energi- och klimatstrategi på 
remiss. Planen har namnet ” På väg mot ett Energiintelligent och klimatsmart Dalarna 
2045”. 
 
Sedan 2017 har Sverige ett klimatpolitiskt ramverk, med en klimatlag och nya tidsatta 
utsläppsmål. Det långsiktiga målet är att Sverige senast år 2045 inte ska ha några 
nettoutsläpp av växthusgaser. Målet innebär konkret att utsläppen av växthusgaser inom 
svenskt territorium ska vara minst 85 % lägre år 2045 än de var 1990. 
 
2018 antogs även nya energipolitiska mål i propositionen ”Energipolitikens inriktning”. 
Här fastställs att Sverige år 2030 ska ha 50 procent effektivare energianvändning jämfört 
med 2005, och att elproduktionen i Sverige ska vara helt förnybar 2040. 
 
De nya nationella målen är ambitiösare än målen i den regionala energi och 
klimatstrategin från 2012. Därför behövs en ny energi- och klimatstrategi. 
 
Remissen avser den fjärde regionala energi- och klimatstrategin i ordningen och är 
framtagen i samverkan med aktörer i Energiintelligent Dalarna. Strategin är en 
övergripande vägvisande strategi och innehåller inga åtgärder. Åtgärder inom området 
återfinns i åtgärdsprogrammet för miljömålen 2018-2022 och andra beslutade planer och 
strategier inom området. Strategin syftar till att påvisa våra gemensamma principer och 
prioriteringar samt vad vi särskilt vill arbeta kring under de kommande åren. 
 
I strategin framgår att Dalarna aktivt ska bidra till: 
 

• De energi- och klimatrelaterade målen i Agenda 2030 
• De nationella målen om: 

o Minst 85% utsläppsminskning till 2045, jämfört med 1990 
o 70 % utsläppsminskning i transportsektorn till 2030, jämfört med 2010 
o 100 % förnybar elproduktion till 2040 
o 50 % effektivare energianvändning till 2030, jämfört med 2005 

• Att de konsumtionsbaserade utsläppen per person ska vara mindre än 2 ton 
koldioxidekvivalenter år 2045. 
 



  
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  

 

I första hand önskas synpunkter på följande frågor: 
 

1. Vilka områden kan er organisation medverka inom för att bidra till att nå målen till 
2045? 

2. Vilka möjligheter och hinder bedömer ni är störst i er bransch/organisation? 
3. Vad ser ni är viktigast att lyfta i det fortsatta arbetet med färdplaner? 

Remissyttrande 
Säters kommun välkomnar ett nytt förslag på en Regional energi- och klimatstrategi som 
är anpassad till dagens situation och nya kunskaper. Det är en fördel att strategin inte 
tillför ytterligare åtgärder utöver de som redan finns i andra fastställda lagar, program och 
strategier inom området. Strategin knyter an till Säters strategiska mål såsom ”Ett 
miljöarbete på väg mot en hållbar kommun” och ”En omsorgsfull boendeutveckling”. 
Som svar på remissens huvudfrågor kan följande anföras: 
 

1. Vilka områden kan er organisation medverka inom för att bidra till att nå målen till 2045? 
 
Kommunen bedömer att den största inverkan på utsläppen kommer att åstadkommas genom 
övergången till fossilfria fordon enligt den nya fordonspolicyn. Kommunens fastighetsbestånd har 
redan fossilfri uppvärmning och den köpta elen är från förnyelsebara källor. Vid byggnad och 
ombyggnad av fastigheter finns goda möjligheter att påverka genom val av material, 
konstruktioner med utbytbara och reparerbara komponenter och hög energiprestanda. Inom 
konsumtionsområdet kan ytterligare åtgärder vidtas såsom återanvändning och genom minskning 
av plast och engångsmaterial. Bättre sortering av avfall enligt den antagna avfallsplanens 
intentioner är också en bidragande faktor. 
 

2. Vilka möjligheter och hinder bedömer ni är störst i er bransch/organisation? 
 
De största möjligheterna är beskrivna ovan. En svårighet är att ge incitament till en beteendeförändring 
och att ändra befästa beteendemönster. En annan att det i en kommun med långa avstånd är svårt att 
skapa den täta kollektivtrafik som kan behövas för att byta från bil till annat färdmedel.  En ny 
infrastruktur för fossilfria drivmedel måste skapas. 
 

3. Vad ser ni är viktigast att lyfta i det fortsatta arbetet med färdplaner? 
 
Säters kommun har ingen tung industri och de viktigaste områdena är därför transporter, byggande och 
konsumtion.  
 
Bilagor 
Remissversion av regional energi- och klimatstrategi 
Följebrev 
  
   

Anna Nygren  Pär Jerfström 
Handläggare SBN  Kommundirektör 
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Förord 

”Klimatfrågan är vår tids ödesfråga. Det är också regeringens högst 

prioriterade miljöfråga.” - står det i propositionen gällande godkän-

nande av Parisavtalet. Sedan dess har klimatfrågans allvar ytterli-

gare förstärkts genom IPCCs rapport från 2018 med beskrivningar 

av konsekvenser av en höjning av medeltemperaturen med 2 gra-

der jämfört med en höjning med 1.5 grad. 

Det är mycket möjligt att vi står inför den största samhällsomställ-

ningen vi kommer behöva göra som mänsklighet. I denna omställ-

ning går Sverige före. År 2045 ska vi vara klimatneutrala. 

I Dalarna vill vi aktivt bidra till denna omställning, dels genom att 

likt våra Dalapiloter visa vägen genom att våga gå före, testa nya 

metoder och vara föregångare inom en rad områden och dels ge-

nom att lyfta fram en positiv bild av hur det är att leva och verka i 

en fossilfri och resurseffektiv framtid. 
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Avsiktsförklaring 

Att bidra till att begränsa den globala klimat-

påverkan och vara en föregångare i arbete 

med minskning av växthusgaser, energieffek-

tivisering och förnybar energi har länge varit 

en ambition såväl nationellt som i Dalarna. 

 

Även om länets och landets utsläpp är små i förhål-

lande till de globala utsläppen ligger ett stort värde 

i att, likt våra Dalapiloter, vara framstående före-

gångare. 

 

En av målbilderna i den regionala utvecklingsstra-

tegin Dalastrategin 2020 är att Dalarna är välkänt 

och respekterat för sitt miljöarbete och sitt sätt att 

omvandla energi- och klimatproblematiken till ut-

veckling och tillväxt. Denna målbild står vi bakom. 

 

Det är vår övertygelse att vi genom att tidigt ställa 

om till ett klimatneutralt och resurseffektivt sam-

hälle skapar förutsättningar för goda levnadsvillkor 

och ett levande näringsliv. Genom proaktivt håll-

barhetsarbete stärker vi länets konkurrenskraft, 

både gällande möjligheterna att sälja varor och 

tjänster som produceras här och möjligheterna att 

attrahera människor och kompetens till länet. 

 

Energi- och klimatarbetet är även en viktig pussel-

bit i det regionala arbetet för att uppnå miljömålen, 

särskilt miljömålet begränsad klimatpåverkan och 

det nationella generationsmålet, samt de globala 

Agenda 2030 målen. Med gemensamma krafter kan 

vi bidra till att uppnå dessa mål. 

Om energi- och klimatstrategin 

Den regionala energi- och klimatstrategin har ta-

gits fram inom Energiintelligent Dalarna och syftar 

till att påvisa våra gemensamma principer och prio-

riteringar samt vad vi särskilt vill samarbeta kring 

under de kommande åren. 

 

Energi och klimatstrategin är en övergripande väg-

visande strategi och innehåller inga åtgärder. Åt-

gärder inom området återfinns i åtgärdsprogram-

met för miljömålen 2018-2022 samt i handlings-

planen för klimat- och miljöperspektivet i Da-

larnas tillväxtarbete 2017-2020. 

  

De sektorsvisa målbilderna är formulerade utifrån 

underlag som tagits fram under sektorsvisa mål-

bildsseminarier.  

Energiintelligent Dalarna  

Energiintelligent Dalarna är både ett nätverk för 

alla som är engagerade i energi– och klimatfrå-

gorna och en samverkansplattform där regionala 

aktörer samordnar pågående och planerade ini-

tiativ, processer och projekt.  

 

Vi, de undertecknande aktörerna; Länsstyrelsen i 

Dalarnas län, Region Dalarna, Högskolan Dalarna, 

ByggDialog Dalarna och Dalarna Science Park är 

regionala aktörer som medverkar i samverkan. Vi  

samlar  återkommande näringsliv, offentlig sektor, 

akademi och ideella föreningar kring frågor gäl-

lande energi och klimat och har därför ett särskilt 

ansvar i det fortsatta arbetet med att involvera och 

inspirera hela länet att bidra till omställningen.  

 

Aktörerna  har olika uppdrag, roller och huvudsak-

liga arbetsområden och kommer därför vara olika 

mycket delaktiga och ansvariga för de sju priorite-

rade områdena i strategin. 

Avsiktsförklaring 

Med undertecknandet av denna strategi visar vi att 

vi är beredda att ta ett gemensamt ansvar för att 

Dalarna bidrar till att de nationella energi- och kli-

matmålen uppnås. Detta gör vi genom att: 

-  aktivt kommunicera energi– och klimatfrågor för 

ökad kunskap och engagemang. 

- förse andra med konkreta verktyg att bidra till 

omställningen.  

- se till att energi– och klimatfrågor prioriteras i 

våra uppdrag och inom våra organisationer.  

- gemensamt ta ansvar för att sektorsvisa färdpla-

ner initieras och utarbetas inom de prioriterade 

områden vi arbetar inom. 

- bidra aktivt till att de energi- och klimatåtgärder 

som identifieras i Åtgärdsprogrammet för miljömå-

len samt i handlingsplanen för klimat och miljöper-

spektivet i Dalarnas tillväxt arbete genomförs. 

- vid behov initiera nya åtgärder inom de områden 

vi arbetar inom.  

 

Genom att aktivt delta i samverkan inom Energiin-

telligent Dalarna bidrar vi till att främja och leda 

omställningen i länet. 

REMISSVERSION; PÅ VÄG MOT ETT ENERGIINTELLIGENT OCH KLIMATSMART DALARNA 2045 
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Förutsättningar i Dalarna 

Alla län har olika och specifika förutsättning-

ar för att bidra till Sveriges mål gällande 

energieffektivisering, förnybar energi och 

minskad klimatpåverkan. För att ta till vara 

energiomställningens och klimatarbetets 

möjligheter till näringslivsutveckling, ökad 

sysselsättning och ökad livskvalitet behöver 

vi i Dalarna utveckla våra styrkor och han-

tera våra svagheter. 

Dalarna är ett skogslän 

Ungefär 70 % av länets yta består av skog och vi 

har en lång tradition av skogsbruk och trähusbyg-

gande. Skogsbruk, pappers- och massabruk samt 

produktion av träråvaror är idag en viktig del av 

länets näringsliv. Bioekonomin och den skogliga 

biomassans roll som framtida ersättare av diverse 

produkter, så som drivmedel, plast, textilier och 

cement är en möjlighet för länet. 

Dalarna har många större industrier  

Bland länets större industrier finns förutom tre 

pappers- och massabruk även tre stålverk och två 

kalkverk. För stålverk och kalkverk finns idag 

inga kostnadseffektiva lösningar för att ersätta 

det fossila bränslet. Detta innebär att Dalarna 

troligen inte kommer vara bland de första länen i 

landet att minska utsläppen med minst 85 % rela-

tivt 1990. En möjlighet för våra basindustrier är 

att den nationella satsningen på att minska pro-

cessindustrins utsläpp och energianvändning kan 

innebära att våra industrier redan innan 2045 

kan erbjuda klimatneutrala produkter och därmed 

få en konkurrensfördel gentemot andra länders 

producenter.   

Dalarna har en stor besöksnäring 

Dalarna har en stor besöksnäring. Besöksnäringen 

växer och innebär ökade möjligheter till sysselsätt-

ning på landsbygden. Turister i Dalarna är idag till 

stor del bilburna, vilket innebär en särskild utma-

ning när det gäller att minska utsläppen i trans-

portsektorn. Det behövs infrastruktur för laddning 

och förnybara drivmedel för att möjliggöra en ökad 

andel fossilfria fordon. Det behövs även mer lång-

siktiga lösningar med bättre möjligheter till kollek-

tivt resande hela eller delar av resan till, i och från 

Dalarna. Besöksnäringen innebär även att Dalar-

na har en stor andel fritidshus, där både beteende 

och lägre krav på husets energiprestanda i många 

fall innebär en högre energianvändning och lägre 

materialåtervinning. Det finns alltså särskilda ut-

maningar kopplat till byggande och boende och 

konsumtion på grund av turismen i länet. 

Dalarna är ett glesbygdslän 

Dalarna är till stora delar ett glesbygdslän, med en 

stor andel småhus och spridd bebyggelse,. Detta 

innebär bland annat sämre förutsättningar för 

kostnadseffektiv kollektivtrafik, och särskilda ut-

maningar kopplat till målet att minska utsläppen 

med 70 % inom transportsektorn. Men, det innebär 

även att vi har särskilt goda förutsättningar för att 

bidra till förnybar energi i form av vattenkraft, 

vind och bioenergi. Att bo i småhus är mindre 

energieffektivt än att bo i flerbostadshus, som in-

nebär att energieffektivisering av småhus är en 

särskild utmaning inom området byggande och 

boende. En stor andel småhus möjliggör istället 

egen produktion av exempelvis solel. 

REMISSVERSION; PÅ VÄG MOT ETT ENERGIINTELLIGENT OCH KLIMATSMART DALARNA 2045 
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Vi vill samverka inom sju prioriterade områden: 

Vårt arbete bygger på följande principer 

1. Vi tänker globalt 

De nationella klimatmålen gäller utsläpp vi orsakar inom landets gränser, men klimatfrågans globala karak-

tär och det nationella generationsmålet ger oss även ett ansvar att titta på utsläpp och miljöpåverkan i andra 

länder. I vårt arbete strävar vi efter att minska både de faktiska utsläppen i länet och utsläppen av växthus-

gaser i andra länder. Utsläppen i andra länder kan minska dels genom förändring av vår konsumtion av varor 

och tjänster och dels genom utveckling, produktion och export av klimatsmarta varor och tjänster.  

2. Vi strävar efter resurseffektiva lösningar 

Den alltmer globaliserade handeln och arbetet med den europeiska energiunionen innebär att resurser och 

energi som inte används här enkelt kan användas på andra platser i världen för att minska utsläppen där. 

Därför bör resurseffektiva lösningar som tar hänsyn till hela livscykelns energi- och materialåtgång priorite-

ras. Livscykeln innefattar råvaruutvinning, alla processer och produktionssteg fram till färdig produkt, an-

vändning av produkten och hur produkten hanteras när den är slutanvänd och ska kasseras. 

3. Vi tar hänsyn till andra hållbarhetsaspekter 

Även om klimatfrågan är en av våra största utmaningar får lösningarna på denna inte ske på bekostnad av 

andra miljömål, människors hälsa eller vår välfärd. Genom att arbeta med och tydligt lyfta fram både syner-

gier och målkonflikter kan bättre beslut fattas och hållbara lösningar formuleras.   
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Mål och vision 

Parisavtalet och Agenda 2030 

I Parisavtalet, som tecknades 2015, kom världens länder 

överens om att begränsa den globala temperaturökningen 

till väl under 2 grader och sträva efter att begränsa den till 

1,5 grad. Hösten 2018 publicerade IPCC en rapport som 

påvisade de förödande konsekvenserna av att låta den glo-

bala medeltemperaturen öka med 2 grader. IPCC påvisade 

även att världens samlade utsläpp behöver halveras innan 

2030 och att hela världen behöver vara klimatneutral 2050 

för att vi ska undvika dessa konsekvenser. 

Agenda 2030 är FN:s globala mål för en hållbar utveckling 

som beslutades 2015. Ett av sjutton mål är att bekämpa 

klimatförändringarna och ett handlar om förnybar energi. 

Ytterligare fem har direkt kopplingar till energi och klimat-

arbetet, och flera av de övriga målen har indirekt koppling 

genom synergier (god hälsa) och målkonflikter (biologisk 

mångfald). 

Nationella energi– och klimatmål 

Sverige har tagit utmaningen på allvar och 2017 antogs ett 

långsiktigt nationellt mål om att Sverige ska vara klimat-

neutralt 2045. Detta är definierat som minst 85 % lägre 

växthusgasutsläpp inom landets gränser jämfört med 1990. 

Målet innebär i princip att alla sektorer och verksamheter 

behöver vara fossilfria 2045. Kvarvarande utsläpp härrör 

från jordbrukets verksamheter och en del industriella pro-

cesser. Efter 2045 ska Sverige vara klimatpositiva, d.v.s. 

bidra till ett nettoupptag av växthusgaser. De nationella 

målen bidrar till det internationella Parisavtalet samt det 

europeiska målet om 85-90 % minskning av utsläppen till 

2050.  

Samtidigt som det långsiktiga målet antogs, antogs även 

etappmål för de sektorer som inte ingår i handel med ut-

släppsrätter, samt ett sektorsspecifik mål gällande trans-

porter; att utsläppen från transportsektorn ska minska 

med 70 % till 2030 jämfört med 2010. 

2018 antogs nya nationella energimål; att Sverige år 2040 

ska ha 100 % förnybar elproduktion och att Sverige år 2030 

ska ha 50 % effektivare energianvändning jämfört med 

2005, uttryckt i termer av tillförd energi i relation till brut-

tonationalprodukten (BNP). 

Regionala mål 

I Dalarnas regionala energi- och klimatstrategi från 2012, 

finns regionala övergripande och sektorsvisa mål om ut-

släppsminskning, till 2020 och 2050. Målen till 2050 är inte 

tillräckligt ambitiösa i förhållande till de nya nationella 

målen och vad som behövs för att undvika de förödande 

konsekvenser som beskrivs i IPCCs rapport.  

Nya regionala sektorsvisa mål planeras att tas fram i det 

fortsatta arbetet med färdplaner. Tills dessa är framtagna 

jobbar vi för att bidra till de nationella målen.  

I Dalarnas regionala energi- och klimatstrategi från 2012, 

finns ett regionalt mål om konsumtionens klimatpåverkan. 

Även om konsumtionens klimatpåverkan följs upp nation-

ellt sedan några år tillbaka finns ännu inget nationell mål 

gällande detta. Med anledning av klimatfrågans global ka-

raktär behålls det regionala målet om att konsumtionens 

klimatpåverkan ska vara under 2 ton koldioxid per person 

år 2050. Även konsumtionsmålet kan komma att revideras 

i det fortsatta arbetet. 

Dalarna ska aktivt bidra till:  

 De energi– och klimatrelaterade målen i Agenda 2030. 

 De nationella målen om: 

 minst 85 % utsläppsminskning till 2045, jämfört med 1990  

 70 % utsläppsminskning i transportsektorn till 2030, jämfört med 2010 

 100 % förnybar elproduktion till 2040  

 50 % effektivare energianvändning till 2030, jämfört med 2005. 

 Att de konsumtionsbaserade utsläppen per person ska vara mindre än 2 ton CO2ekv 2045. 

REMISSVERSION; PÅ VÄG MOT ETT ENERGIINTELLIGENT OCH KLIMATSMART DALARNA 2045 
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Visionen innebär att rätt förutsättningar har skapats för 

att göra det lätt att göra rätt för både privatpersoner och 

företag. Det innebär att energi- och klimatfrågorna varit en 

viktig del vid beslut gällande utveckling av samhället och 

näringslivet och att människor fått rätt verktyg i form av 

kunskaper, tillgängliga alternativ och stöd för att göra 

energiintelligenta och klimatsmarta val i sin vardag och i 

sin profession. Visionen innebär även att de investeringar 

vi gör idag i infrastruktur, industrier, elproduktionsanlägg-

ningar och bebyggelse behöver vara långsiktigt hållbara för 

att styra mot visionen och bidra till de nationella och inter-

nationella målen.  

För att uppnå visionen behöver vi förutom nya mål även 

diskutera hur vi vill att detta samhälle ska se ut. Målen 

kan uppnås på flera sätt men olika drivkrafter leder till 

olika framtider. Vi bör sträva efter en framtid där synergi-

erna med andra hållbarhetsmål gällande exempelvis folk-

hälsa, jämställdhet, jämlikhet och andra mänskliga rättig-

heter är störst.  

Vi bör även ta hänsyn till hur vår utveckling kan bidra till 

minskade utsläpp, minskad miljöpåverkan och ökad social 

hållbarhet i länder som producerar varor till vår konsumt-

ion eller konsumerar varor som vi producerar. 

”Att leva och verka energiintelligent och klimat-
smart är naturligt och enkelt i Dalarna 2045”  

De energi- och klimatrelaterade målen i Agenda 2030:  

 Väsentligen öka andelen förnybar energi i den globala energimixen (Mål 7.2) 

 Fördubbla den globala förbättringstakten vad gäller energieffektivitet (Mål 7.3) 

 Förbättra den globala resurseffektiviteten i konsumtion och produktion [...] (Mål 8.4) 

 Anpassa industrin och göra dessa hållbara, med effektiv resursanvändning och fler rena och 
miljövänliga tekniker och industriprocesser [...] (Mål 9.4) 

 Tillhandahålla säkra, ekonomiskt överkomliga, tillgängliga och hållbara transportsystem för 
alla […] Särskilt genom att bygga ut kollektivtrafiken […] (Mål 11.2) 

 Öka antalet städer och samhällen som antar och genomför integrerade strategier och planer 
för inkludering, resurseffektivitet, begränsning av och anpassning till klimatförändringarna […] 
(Mål 11.b) 

 Halvera det globala matsvinnet per person i butik och konsumtionsledet [...] (Mål 12.3) 

 Väsentligen minska mängden avfall genom åtgärder för att förebygga, minska, återanvända 
och återvinna avfall. (Mål 12.5) 

 Främja hållbara offentliga upphandlingsmetoder [...] (Mål 12.7) 

 Säkerställa att människor har den information och medvetenhet som behövs för en hållbar 
utveckling [.] (Mål 12.8)  

 Förbättra utbildningen, medvetenheten och den mänskliga och institutionella kapaciteten vad 

gäller begränsning av klimatförändringarna. (13.3) 

Visionen är: 
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Nuläge - Energi och utsläpp i Dalarna 

Utsläppen i Dalarna har minskat de senaste tio 

åren. År 2015 hade vi minskat utsläppen med 

25 % jämfört med 1990.  

Det är framförallt inom sektorerna bostäder och ser-

vice samt pappersmassaindustrin som de stora 

minskningarna skett tack vare att kol- och oljean-

vändning bytts mot biobränsle och el. En del av 

minskningen i industrisektorn beror även på att  

stålindustrin delvis gått från olja till naturgas och att 

industrier har minskat sin produktion. 

Industri och transporter 

Industriverksamhet och transporter, inklusive ar-

betsmaskiner står tillsammans för 80 % av utsläppen 

i länet. Det är framförallt inom dessa sektorer som en 

kraftig omställning behöver ske.  

I industrin krävs kostnadseffektiva ersättningsbräns-

len för att fasa ut olja och gasol. Industrin är bero-

ende av den global utvecklingen och kan inte ställa 

om på bekostnad av sin globala konkurrenskraft. Det 

är troligt att den stora omställningen i länets indu-

strier sker efter 2030. 

I transportsektorn har omställningen redan börjat 

med en kraftigt ökande användning av biodrivmedel 

och elfordon. För att uppnå det sektorsspecifika må-

let om 70 % minskning i sektorn till 2030 krävs dock 

både omställning av fordonen, nya bränslen och ett 

minskat transportbehov. 

Ökad takt i alla sektorer 

För att uppnå det nationella målen behöver utsläp-

pen minska i en högre takt än tidigare i alla sektorer. 

Mellan 2005 och 2015 minskade utsläppen med i ge-

nomsnitt knappt 3 % per år. 

I de kommunicerade nationella utsläppsscenarierna 

utgår man från en lika stor utsläppsminskning varje 

år fram till 2045. Det innebär att den procentuella 

minskningen från år till år kommer bli betydligt 

större mot slutet av tidsperioden . 

Vissa forskare, bland annat forskare på CEMUS vid 

Uppsala universitet jobbar med koldioxidbudgetar 

och menar att utsläppsminskningarna i Sverige istäl-

let bör vara lika stora procentuellt sett per år; ca. 

10 % per år behövs enligt dem för att vi ska klara att 

hålla oss under 2 graders uppvärmning. 

För att undvika ett stort behov av koldioxidavskilj-

ning och lagring är en snabb minskning av utsläppen 

att föredra. I vilken takt vi i Dalarna tror oss kunna 

minska våra utsläpp är dock en fråga för det fortsatta 

färdplansarbetet.  

REMISSVERSION; PÅ VÄG MOT ETT ENERGIINTELLIGENT OCH KLIMATSMART DALARNA 2045 
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Energianvändning  

Energianvändningen i länet har minskat med 4 % 

jämfört med 2005. Det har skett en generell minsk-

ning i alla sektorer förutom i transportsektorn. Det 

finns inget nationellt mål om att minska energian-

vändningen. Däremot finns ett mål om att effektivi-

sera energianvändningen med 50 % till 2030 jämför 

med 2005.  

Ökad energieffektivitet 

Energieffektiviteten i samhället mäts i energiintensi-

tet, som nationellt beräknas som totalt tillförd energi 

per BNP. 

Energiintensitet är ett mått på energianvändning i 

relation till ekonomiskutveckling. Det nationella må-

let om 50 % effektivare energianvändning till 2030 

jämfört med 2005 mäts i energiintensitet. 

Regionalt finns inte statistik om totalt tillförd energi, 

därför beräknas den regionala energiintensiteten som 

total slutlig energianvändning per bruttoregionalpro-

dukt (BRP). Skillnaden blir att de regionala sifforna 

inte inkluderar förluster i el och värmeproduktionen, 

och inte heller får med effektiviseringar i form av 

minskade förluster.  

Den regionala energiintensiteten i Dalarna har mins-

kat med 8 % sedan 2005. Minskningen beror både på 

energieffektiviseringsåtgärder och en förändring av  

näringslivsstrukturen. En ökande tjänstekonsumtion 

minskar intensiteten i samhället.  

Förnybar och återvunnen energi 

Av elproduktionen i länet kommer 99 % kommer från 

förnybara energikällor som vatten, vind och 

biobränsle. Den lilla icke-förnybara delen består i 

huvudsak av den fossila andelen av el från avfallsför-

bränning i kraftvärmeverk. Länets elproduktion vari-

erar betydligt från år till år på grund av vattenkraf-

tens och vindkraftens variationer. 

Dalarna har goda förutsättningar för vindkraft, både 

på grund av vindläget och på grund av att länet är 

relativt glesbefolkat.  

Av länets fjärrvärmeproduktion var 65 % baserad på 

förnybara bränslen, och ytterligare 18 % är återvun-

nen energi i form av rest/spillvärme från industrin 

eller rökgaskondensering.  
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Klimatsmart konsumtion är en förutsättning för att de globala utsläppen av växthusgaser 
och den totala resursförbrukningen ska minska. Klimatsmart konsumtion innebär en för-
ändring av efterfrågan, d.v.s. att konsumenterna, privatpersoner så väl som upphandlare/
inköpare väljer klimatsmarta och energiintelligenta varor och tjänster, eller medvetet mins-
kar konsumtionen av varor och tjänster. 
 
Det finns ingen regional statistik gällande konsumtionsbaserade utsläpp, men den nation-
ella statistiken visar att vi orsakar nästan dubbelt så mycket växthusgasutsläpp per person 
om vi beräknar konsumtionens klimatpåverkan. Åtgärder inom området påverkar således 
både utsläppen i länet/landet och utsläppen utomlands. 
 
Ut ett konsumtionsperspektiv är transporter, livsmedel och boende de områden som gene-
rerar mest växthusgasutsläpp.  

Klimatsmart  

Konsumtion  
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amspelet mellan utbud och efterfrågan är 

komplext och som konsument kan man 

ibland känna sig både maktlös och otillräck-

lig. En viktig insats är därför att underlätta 

för konsumenterna att göra medvetna val genom 

enkel information, samt framtagande och spridning 

av enkla kunskapsunderlag. 

Lärande för hållbar utveckling  

Insatser för att höja konsumenternas kunskaper 

genom exempelvis folkbildning, lärande för hållbar 

utveckling och högskolans utveckling av högre ut-

bildningar är viktiga pusselbitar. 

Hållbar handel 

Handeln har en viktig roll att förenkla för konsu-

menten att hitta varor och tjänster med lägre miljö- 

och klimatpåverkan i butikerna samt arbeta med 

nya affärsmodeller som främjar resurseffektivitet, 

exempelvis genom att erbjuda uthyrning, leasing 

eller funktionsavtal.  

Ökat delande och återbrukande  

Att främja ökat delande och ökat återbrukande inom 

offentlig sektor, mellan privatpersoner och offentlig 

sektor samt mellan privatpersoner är en annan vik-

tig åtgärd.  

Hälsa och hållbarhet 

Det finns många exempel på synergier mellan hälsa 

och hållbarhet. Inte minst gällande transporter, ex-

empelvis åtgärder som syftar till att öka rörelsen i 

vardagen genom ökad gång och cykling, eller mat-

konsumtion, där en minskad konsumtion av kött är 

bra för både folkhälsan och klimatet.  

Upphandling med relevanta miljökrav 

I konsumtionsbaserad utsläppstatistik skiljer man 

på privat och offentlig konsumtion. Offentlig kon-

sumtion sker i stor utsträckning genom upphandling 

av varor och tjänster. Bara i Dalarna upphandlas 

varor för motsvarande 43 Miljarder kr per år. Ef-

tersom offentlig sektor ska vara föregångare i energi

- och klimatarbetet är det av stor betydelse att rele-

vanta krav på energiprestanda och utsläpp ställs i 

upphandlingarna samt att möjligheterna till åter-

bruk övervägs. Genom aktiv upphandling där rele-

vanta miljökrav ställs på både produkter och tjäns-

ter, kan företag och offentlig sektor minska utsläp-

pen från offentlig konsumtion och samtidigt stimu-

lera utveckling av miljöteknik och klimatsmarta 

koncept. En viktig insats är att sprida kunskap om 

det arbete som pågår på nationell nivå om hur miljö-

krav kan ställas vid upphandling. 

Ökad kunskap  

Dalarnas särarter gällande privatkonsumtion hand-

lar troligen mest om skillnaderna mellan stad och 

landsbygd. Konsumtionsmönster är tydligt kopplade 

till livsstil, vilket påverkas av exempelvis disponibel 

inkomst och utbildningsnivå. Även skillnader i bo-

ende, civilstånd och tillgänglighet till samhälls-

funktioner påverkar. Ökad kunskap om livsstilar, 

attityder och konsumtionsmönster i länet är en vik-

tig insats för att veta vilka åtgärder som behövs. 

Särskilt fokus på turisters beteenden kan vara befo-

gat.  

S 

I Dalarna 2045:  

 Äger vi färre saker och delar mer. 

 Lönearbetar vi mindre och har mer tid för annat, socialt umgänge samhällsnyttiga arbeten 

eller reparationer.  

 Deklarerar vi årligen vår klimat- och miljöpåverkan 

 Är det lätt att göra rätt - alla varor och tjänster  är bra ur miljö- och klimathänseende. 

 Finns det lokala resurshus där man kan låna, laga och umgås. 

 Äter vi mer grönt och mindre kött. 

 Konsumerar vi hållbara upplevelser utan resor. 

Målbilden är formulerad utifrån resultatet av en seminarieserie och speglar deltagarnas samlade målbild 

Vill du delta i arbete med en färdplan för klimatsmart konsumtion och handel? Kontakta länsstyrelsen 

REMISSVERSION; PÅ VÄG MOT ETT ENERGIINTELLIGENT OCH KLIMATSMART DALARNA 2045 
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Klimatsmarta  

Varor och tjänster 

Klimatsmarta varor och tjänster bidrar till att utsläppen minskar när de används. Antingen 
genom att vara ämnade att bidra till utsläppsminskning eller genom att på olika sätt för-
bättra prestandan så att utsläppen minskar. Efterfrågan på klimatsmarta och resurseffek-
tiva varor och tjänster ökar och konkurrensfördelarna med att erbjuda sådana blir allt tydli-
gare.  
 
För näringslivet i Dalarna finns en stor möjlighet att utveckla, producera och sälja varor och 
tjänster som leder till att utsläpp och resursförbrukningen minskar globalt, samtidigt som 
det leder till ökad sysselsättning och tillväxt i regionen.  

Källa: www.lohas.se 
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llt fler aktörer, så väl privata konsumenter 

som inköpare i större bolag och offentlig sek-

tor efterfrågar resurseffektiva och klimat-

smarta varor och tjänster, och konkurrensfördelar-

na med att erbjuda sådana blir allt tydligare.   

Produktutveckling & innovation  
För företagen i Dalarna finns en möjlighet att pro-

ducera och erbjuda energiintelligenta och klimat-

smarta varor och tjänster som leder till att de glo-

bala utsläppen och den globala resursförbrukning-

en minskar. För företag som utvecklar sådana pro-

dukter och sedan lyckas kommersialisera dem, 

finns dessutom en stor världsmarknad som väntar.  

 

En viktig insats är att stötta företag och entre-

prenörer i länet att våga jobba med produkt-

utveckling och innovation, dels genom att ge 

dem inspiration, mod och ambitioner och dels ge-

nom att erbjuda testmiljöer, stöd i innovationspro-

cessen, inkubatorverksamhet och stöd till export av 

miljöteknik.  

Livscykelperspektiv & Ekodesign 
För att beräkna hur klimatsmarta varor och tjäns-

terna är behöver man använda sig av ett så kallat 

livscykelperspektiv, exempelvis genom EkoDesign 

metodiken. Detta innebär att produktens hela 

livscykel ska vara resurseffektiv och utsläppssnål. 

Livscykeln innefattar råvaruutvinning, alla proces-

ser och produktionssteg fram till färdig produkt, 

användning av produkten och hur produkten han-

teras när den är slutanvänd och ska kasseras, in-

klusive alla transporter och all energiåtgång i mel-

lanleden. 

Cirkulär ekonomi & Bioekonomi 
Varor kan exempelvis utformas för minskad resur-

sanvändning i användarskedet, ökade möjligheter 

till reparationer, återanvändning, återvinning och 

på så sätt bidra till omställningen till en mer cirku-

lär ekonomi. Nya affärsmodeller och  nya digitala 

tjänster kan exempelvis möjliggöra ett ökat delande 

och bidra till delandets ekonomi.  

 

I ett skogslän som Dalarna finns även stora möjlig-

heter till produktutveckling inom trävaror, biodriv-

medel och andra produkter som bidrar till en om-

ställning till bioekonomi.  

 

En viktig insats är att sprida kunskap om det 

arbete som pågår på nationell nivå om hur ett 

förändrat produktutbud och nya affärsmodeller kan 

bidra till både omställningen och ökad miljödriven 

tillväxt hos företagen. 

 

A 

Produkter som produceras i Dalarna 2045:  

 Har låg klimat- och miljöpåverkan ur ett livscykelperspektiv. 

 Har hög kvalitet och är designade för att hålla länge.  

 Är designade för att möjliggöra reparation och återanvändning av material. 

 är i stor utsträckning producerade av biologiskt eller återvunnet materia. 

 Säljs, hyrs och leasas med nya typer av avtal, som inkluderar mervärden så som service, 

reparation och tilläggstjänster 

Tjänster som produceras i Dalarna 2045:  

 Har låg klimat- och miljöpåverkan. 

 Bidrar till återbruk, genom ett ökande antal tjänster för reparation och renovering samt 

tjänster för smidig försäljning av begagnade varor. 

 Hjälper människor att ta klimatsmarta och energiintelligenta beslut 

 Underlättar delandets ekonomi 

 Erbjuder digitala upplevelser som kan ersätta fysiskt resande 

Målbilden är formulerad utifrån resultatet av en seminarieserie och speglar deltagarnas samlade målbild 

Målbilden är formulerad utifrån resultatet av en seminarieserie och speglar deltagarnas samlade målbild 

REMISSVERSION; PÅ VÄG MOT ETT ENERGIINTELLIGENT OCH KLIMATSMART DALARNA 2045 
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Fossilfri och resurseffektiv  

Produktion 
Fossilfri och resurseffektiv produktion innebär att alla fossila bränslen har fasats ut och att 
produktionen hushållar med resurser i form av energi och material.   
 
I Dalarna står processindustrin för mer än en tredjedel av totala utsläppen och industrin till-
sammans med byggsektorn står för hälften av energianvändningen. Produktionen av varor i 
Dalarna är dock relativt utsläppssnål i ett globalt perspektiv och kan på så sätt bidra till att 
utsläppen och energianvändningen globalt blir lägre än om varorna producerades någon an-
nanstans. 
 
Förutom processindustrin finns ett 100-tal stora företag och en mängd små och medelstora 
företag. Bland dessa finns  företag inom verkstadsindustrin och trävaruindustrin, producen-
ter av livsmedel, företag som driver hotell, butiker och restauranger, service- och reparat-
ionsverkstäder och hantverkare. Alla dessa behöver också ställa om till fossilfri och resurs-
effektiv produktion. 
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ållbar produktion av varor och tjänster 

handlar om produktion med hänsyn till 

miljö, sociala faktorer och ekonomi. Kopp-

lat till energi- och klimatarbetet handlar det fram-

för allt om att minska mängden fossila bränslen och 

hushålla med resurser i form av energi och materi-

al.  

Länets processindustri 
I länet finns åtta processindustrier som är med i 

handeln med utsläppsrätter; tre stålverk, tre pap-

persbruk och två kalkverk. Tillsammans står dessa 

industrier för 85 % av industrisektorns utsläpp. 

Pappersbruken i länet har under senaste 10 åren i 

stort sett helt gått över till biobränslen, medan stål-

industrin och kalkverken fortfarande är beroende 

av fossila bränslen.  

Regional plattform för samverkan 
De stora processindustrierna deltar ofta i nationella 

samarbetet kring åtgärder och strategier för att 

minska utsläppen via sina koncernledningar och 

branschorganisationer. Huvudsakliga regionala 

insatser inom området handlar om att erbjuda en 

regional plattform där länets industrier kan dela 

erfarenheter om och eventuellt även samarbeta 

kring fortsatt minskning av energi- och resursan-

vändning, strategier för att uppnå fossilfrihet och 

fossilfria och resurseffektiva godstransporter. God 

infrastruktur för godstransporter är extra viktig i 

Dalarna eftersom länet inte har någon egen hamn. 

Övriga företag 

Förutom basindustrin finns en handfull stora före-

tag i länet och flera tusen små och medelstora verk-

samheter. Bland dessa finns företag inom verk-

stadsindustrin och trävaruindustrin, producenter 

av livsmedel, företag som driver hotell, butiker och 

restauranger, service- och reparationsverkstäder 

och hantverkare, samt fastighetsägare och bostads-

rättsföreningar.  

Utökad rådgivning 
I Dalarna har insatser kopplat till energikartlägg-

ningar och effektivisering i små och medelstora fö-

retag pågått sedan 2011. En av erfarenheterna från 

detta arbete är att arbetet ger mest effekt om man 

kan jobba branschvis. En viktig insats är att fort-

sätta arbetet med branschvis energieffektivisering, 

exempelvis riktat till lantbrukare, fastighetsägare 

och transportföretag. Arbete kan med fördel bred-

das till att innefatta rådgivning gällande  möjlig-

heter till utsläppsminskning, fossilfrihet och resur-

seffektivitet.  

Stötta genomförande 
Stora företag omfattas av lagen om energikartlägg-

ningar och känner därmed till sin energianvänd-

ning och möjliga åtgärder men behöver tid och re-

surser att genomföra identifierade insatser. En vik-

tig insats till både stora företag och de små och me-

delstora företag som redan gjort energikartlägg-

ningar är därför att informera om de investe-

ringsstöd som finns och stötta företagen att 

genomföra identifierade åtgärder.  

Produktionen i Dalarna 2045:  

 Är fossilfri 

 Är resurseffektiv – både i den egna produktionen och genom att restprodukter från en indu-

stri blir råvara i en annan. 

 Är i stor utsträckning baserad på biologiskt eller återvunnet material. 

 Är i ökande utsträckning lokal, bland annat tack vare effektiva 3D skrivare. 

H 

Målbilden är formulerad utifrån resultatet av en seminarieserie och speglar deltagarnas samlade målbild 

REMISSVERSION; PÅ VÄG MOT ETT ENERGIINTELLIGENT OCH KLIMATSMART DALARNA 2045 
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Klimatsmart och resurseffektivt  

Byggande och boende 

Sektorn bostäder och service står för en relativt liten andel av utsläppen i länet, men en 
större andel av totala energianvändningen. Utsläppen av växthusgaser från sektorn har 
minskat drastiskt sedan 1990, tack vare en utfasning av olja för uppvärmning. Sedan 2010 
har även energianvändningen minskat inom sektorn.  
 
De byggnader som uppförs idag kommer finnas kvar en lång tid framöver och påverka vår 
framtida energi– och resursanvändning. Därför är det viktigt att dessa fastigheter byggs 
med låg energiförbrukning som standard. Det är också viktig att i allt större utsträckning 
titta på utsläppen från byggprocessen ur ett livscykelperspektiv samt minimera avfallet från 
byggprocessen. 
 
I Dalarna är andelen småhus och fritidshus hög och trots bostadsbrist nationellt är nybygg-
nationstakten i länet relativt låg. Därför behövs insatser för energieffektiv renovering av 
befintligt bebyggelse. 
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ektorn bostäder och service stod för ca 

30 % av Dalarnas totala energianvänd-

ning och 9 % av utsläppen 2015. Utsläp-

pen av växthusgaser från sektorn har 

minskat drastiskt sedan 1990 och sedan 2010 har 

även energianvändningen minskat inom sektorn. 

Utsläppen har minskat tack vare en kraftig om-

ställning i sektorn där användningen av olja för 

uppvärmning i princip fasats ut med hjälp av 

biobränsle– och avfallsbaserad fjärrvärme, samt 

enskilda biobränslepannor och värmepumpar. 

Nära-nollenergi fastigheter 
I Dalarna har insatser för att främja byggande 

av låg- och nära-nollenergifastigheter pågått 

under flera år. 2013 tog ByggDialog Dalarna fram 

en regional strategi för långenergibyggande och 

flera av länets kommuners fastighetsbolag är idag 

mycket duktiga på detta. Äldreboenden, flerbo-

stadshus samt förskolor och skolor byggs ofta med 

bra energiprestanda. Det är viktigt att detta goda 

arbete fortsätter och att även nybyggda villor och 

fritidshus i allt större utsträckning byggs med låg 

energiförbrukning. 

Utsläpp från byggprocessen 
Senaste åren har även utsläppen från själva bygg-

processen börjat redovisas i Boverkets statistik. Om 

utsläppen beräknas med ett livscykelperspektiv och 

de inneboende utsläppen i materialen som används 

medräknas ger byggprocessen upphov till lika 

mycket utsläpp som uppvärmningen av byggnader 

(se bild). Fokus har därför delvis skiftat från ut-

släpp från användningsfasen till utsläpp från 

byggnationsfasen där val av material, logistik av 

transporter till bygget och resurseffektivitet vid 

byggnation blivit allt viktigare.  

 

Träbyggande 
Ett sätt att minska utsläppen från byggprocessen 

är att använda trä som byggmaterial. Trä ger upp-

hov till betydligt mindre utsläpp än exempelvis ce-

ment vid produktion och förbättrar dessutom möj-

ligheterna till återanvändning av materialet vid 

rivning av byggnaden. En viktig insats som bedrivs 

i Dalarna är att främja träbyggande. Många av 

länets kommuner har antagit träbyggnadsstrate-

gier.  

Energirenovering & effektivisering 
Dalarnas byggnadsbestånd skiljer sig från det nat-

ionella på flera sätt. Miljonprogrammet mellan år 

1965 och 1975 fick inte lika stort genomslag i Da-

larna som i övriga landet och andelen småhus och 

fritidshus är hög. Där för är energieffektivise-

ringsåtgärder i befintliga småhus och fritids-

hus en viktig insats. Trots bostadsbrist nationellt 

är nybyggnationstakten i länet relativt låg. Därför 

behövs insatser för energieffektiv renovering 

av befintliga flerbostadshus och lokaler samt  

Vid nybyggnation och renovering bör prioritering av åtgär-

der utgå från den så kallade Kyotopyramiden. Att minska vär-

mebehovet innan uppvärmningssystem väljs är det resurseffek-

tiva valet.  

S 

I DALARNA 2045:  

 Har bostäder och byggnader lågt värmebehov och möjlighet till lokal självförsörjning, ge-
nom egen produktion samt samverkan med grannar och lokala energibolag. 

 Är bostäder och byggnader flexibla så att användningen enkelt kan ändras efter behov utan 

att byggas om. 

 Är bostadsområden byggda med socialt fokus för att möjliggöra ökat delande, ökad samvaro 
och lokal odling. 

 Är byggnader i stor utsträckning producerade av trä eller återvunnet material. 

Målbilden är formulerad utifrån resultatet av en seminarieserie och speglar deltagarnas samlade målbild 

REMISSVERSION; PÅ VÄG MOT ETT ENERGIINTELLIGENT OCH KLIMATSMART DALARNA 2045 
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Prioritering av trafikslag vid planering, i investeringar,  i 

resepolicys och vid val av resesätt bör utgå från trafikpyramiden. 

Transportsektorn står för ungefär en tredjedel av alla växthusgasutsläpp i Dalarna och är 
förutom industrin den enda sektorn som fortfarande är fossilberoende. För att uppnå det 
nationella målet om att minska utsläppen från transportsektorn med 70 % till 2030 måste 
vi både minska behovet av transporter och få till stånd mer resurssnåla och klimatneutrala 
transporter av både personer och gods.  
 
I Dalarna står personbilar för hälften av utsläppen i sektorn. För att minska utsläppen från 
personbilar behövs både att bilen ersätts av gång eller cykel för korta resor, och att nya 
fordon och bränslen, eller kollektiva lösningar ersätter befintliga fordon och fossila bränslen. 
 
För tunga lastbilar och arbetsmaskiner behövs också både nya fordon och bränslen samt att 
utsläpp och energianvändning minskar tack vare effektivisering av rutter. 

Klimatsmarta och resurseffektiva  

Transporter 
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ersonbilar står för hälften av utsläppen i 

transportsektorn i Dalarna. Där ingår både 

invånarnas bilresor och de resor som sker av 

besökande i länet.  

Transportsnål fysisk planering  
Transportsnål fysisk planering kan minska be-

hovet att transportera sig samt möjliggöra att en 

ökad andel av resorna, framför allt inom tätorterna, 

sker till fots eller med cykel. Förtätning och funkt-

ionsblandning är viktiga insatser som visat sig 

minska transporterna. Att ny bebyggelse plane-

ras i närheten av starka kollektivtrafikstråk 

samt satsningar på säkra och sammanhäng-

ande cykel– och gångbanor till och från skolor, 

förskolor och kollektivtrafikhållplatser är andra 

viktiga insatser som passar både i tätorterna och på 

landsbygden. På landsbygden är även det regionala 

serviceprogrammet som syftar till att öka till-

gången till service på landsbygden av stor bety-

delse för utvecklingen inom området. 

Attraktiv kollektivtrafik  
Många kommuner i Dalarna är dessutom glest be-

folkade och mellan många orter är kollektivtrafik 

inte tillräckligt attraktiv och tillgänglig för att vara 

ett reellt alternativ för hela resan. Insatser för att 

skapa en attraktiv kollektivtrafik på lands-

bygden är en viktig insats. Genom att jobba med 

starka kollektivtrafikstråk, skapa attraktiva rese-

centrum och bytespunkter där det är lätt att byta 

från ett transportsätt till ett annat kan kollektiv-

trafiken bli ett reellt alternativ för en ökande andel 

av pendlingsresorna.  

 

Det behövs även mer långsiktiga lösningar för 

besöksnäringens transporter med bättre möjlig-

heter till kollektivt resande hela eller delar av re-

san till, i och från Dalarna.  

Mobility management  
Mobility management är ett koncept för att främja 

hållbara transporter genom att förändra männi-

skors attityder och beteenden genom informations- 

och kommunikationsåtgärder. En viktig del är att 

utnyttja digitaliseringens möjligheter till samord-

ning av transporttjänster, exempelvis samåknings– 

och bilpoolstjänster, samt koordinering av olika 

transportslag.  

Fossiloberoende fordon 
Personbilar kommer fortsatt vara en naturlig del av 

livet på landsbygden. Därför är insatser gällande 

laddinfrastruktur och infrastruktur för förny-

bara drivmedel viktiga för att möjliggöra omställ-

ningen till fossiloberoende fordonsflotta. Eftersom 

turismen i Dalarna till stor del är bilberoende är 

detta en viktig insats för omställning av besöksnä-

ringens transporter. 

 

Infrastrukturen för personbilar och tyngre fordon 

är delvis olika. För effektiv framdrift med el behö-

ver tyngre fordon något slags matning av el från 

vägen, exempelvis som Elväg E16 utanför Sandvi-

ken eller Elways på Arlanda. Gällande biogas är 

det mackar för flytande biogas som behövs för 

tunga transporter. 

 

Arbetsmaskiner behöver också ställas om. Här in-

går industri- och byggverksamheters arbetsmaski-

ner, arbetsmaskiner i kommunal förvaltning samt 

hushållens arbetsmaskiner . 

 

P 

I DALARNA 2045:  

 Är alla transporter fossilfria 

 Är gång och cykel det naturliga valet för kortare transporter i tätorterna.  

 Finns flexibla och attraktiva lösningar för bildelning och kollektivtrafik. 

 Används självkörande fordon för att förbättra och förenkla kollektivtrafik och bildelning. 

 Samordnas godstransporter i högre utsträckning, genom regionala och lokala logistikhub-

bar. 

 Används drönare i stor utsträckning för kortare transporter av enskilda varor.  

 Används tåg och sjöfart i större utsträckning vid långa resor - resan blir en del av upplevel-

sen 

 Är många resor och upplevelser enbart virtuella, och sker från hemmet eller i det lokala 
upplevelsecentrumet. 

Målbilden är formulerad utifrån resultatet av en seminarieserie och speglar deltagarnas samlade målbild 

REMISSVERSION; PÅ VÄG MOT ETT ENERGIINTELLIGENT OCH KLIMATSMART DALARNA 2045 
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Förnybart och resurseffektivt 

Energisystem 

Energisystemet innefattar traditionellt produktion, distribution och användning av el, värme 
och kyla.   
  
I Dalarna är 99 % av elproduktionen förnybar och kommer från vattenkraft, vindkraft och 
biobränslebaserad kraftvärme. Elproduktionskapaciteten i länet har ökat kraftigt sedan 
2005, tack vare utbyggnad av vindkraft. Även produktionen av solel har ökat kraftigt men 
ligger fortfarande på en låg nivå i förhållande till befintlig produktion. 
 
Av fjärrvärmen är 83 % förnybar eller baserad på återvunnen värme. Den kvarvarande fos-
sila andelen består till stor del av den fossila delen av avfallsförbränningen och olja som an-
vänds som spetslast vid kalla dagar. All uppvärmning förutsätts vara fossilfri innan 2045.   
 
Den stora utmaningen för energisystemet handlar om att öka den förnybara elproduktionen 
och samtidigt behålla den goda tillförlitlighet vi har på elnäten idag. 
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Dalarna har vi goda förutsättningar för att 

bidra till en ökning av förnybar energi. Vi har 

mycket vattenkraft och skog och har goda för-

utsättningar för vindkraft i länet.  

Vindkraft 
Det är framför allt vindkraften som behöver öka för 

att vi nationellt ska kunna uppnå målet om 100 % 

förnybar elproduktion till 2040. Nationellt upp-

skattas att ytterligare 70-90 TWh landbaserad 

vindkraft behöver byggas till 2045.  

 

I Dalarna är ett av hindren för utbyggnad av vind-

kraft att kapaciteten i det regionala nätet inte är 

tillräcklig. Detta kan dock komma att ändras då en 

till två ytterligare stamnätsstationer planeras.  

 

Ytterligare ett hinder som identifierats är brist på 

kommunala planer där lämpliga områden för vind 

pekas ut. Detta har förbättrats under åren men en 

ökad tydlighet och en tidig dialog med lokala aktö-

rer kan ytterligare underlätta tillståndsprocessen 

och hantera målkonflikter med natur– och kultur-

intressen, så som biologisk mångfald, natur– och 

kulturturism och friluftsliv. På senare tid har även 

målkonflikter med försvarets intressen blivit allt 

tydligare.   

Nätstabilitet 
En fråga som blir allt viktigare för energisystemet 

framöver är den om effektproblematik. Både elsy-

stemet och värmesystemet riskerar att drabbas av 

effektbrist och effektöverskott vid olika tillfällen, 

vilket kan påverka nätstabiliteten. Att utreda det 

framtida behovet av effektbalansering är en 

viktig insats, liksom titta på möjligheterna 

och behoven av tillfällig lokal självförsörj-

ning. 

 

Att följa det nationella arbete som pågår inom 

området och implementera lösningar är en 

viktigt insats. Det finns också en möjlighet att 

hitta områden i länet där ny teknik kan testas och 

demonstreras. I Dalarna är effektbrist vanligast i 

Sälen-området under högsäsong för skidturismen. I 

framtiden kan effektbristen bli vanligare, bland 

annat på grund av att ett antal större datacenter 

planeras i länet. Effektbrist på grund av laddning 

av elfordon kan bli ett problem i de kommuner  som 

har stor genomfartstrafik om en större andel av 

fordonen i framtiden är elfordon. 

Rest-/spillvärme 
Tack vare industrin och dess samarbete med fjärr-

värmebolagen i länet återvinns idag mycket av den 

rest-/spillvärme som uppstår i industrierna. Även 

om mycket av restvärmen redan tas tillvara finns 

fortfarande en outnyttjad potential, både från 

större industrier och från mindre industrier. Att 

tänka på möjligheterna till återvinning av värme 

vid nyetableringar av exempelvis datacenter i länet 

är också viktigt. 
 

I 

I DALARNA 2045:  

 Är all el- och värmeproduktion förnybar och fossilfri. 

 Använder vi energi effektivare, vilket leder till mindre energi per person, mindre energi per 

producerad enhet och mindre energi per BRP. 

 Har produktionen av vindkraftsel ökat kraftigt för att bidra till nationella målet om 100% 
förnybar elproduktion. 

 Bidrar solenergi till elproduktionen i länet på ett betydande sätt. 

 Samverkar elsystem och fjärrvärmesystem med industri- och transportsystemen för uppnå 
ett flexibelt och resurseffektivt energisystem. 

 Samspelar den småskaliga och den storskaliga elproduktionen för att möjliggöra en resurs-

effektiv och tillförlitligt elproduktion. 

 Balanseras effekttoppar genom smarta lokala och regionala energilager, samt smarta sy-
stem och tjänster som möjliggör styrning av energianvändningen i hem och verksamheter. 

 Används hela den hållbara potentialen av biomassa från jord– och skogsbruk. 

Målbilden är formulerad utifrån resultatet av en seminarieserie och speglar deltagarnas samlade målbild 

REMISSVERSION; PÅ VÄG MOT ETT ENERGIINTELLIGENT OCH KLIMATSMART DALARNA 2045 
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Klimatsmart  

Jord- och skogsbruk 

Jord- och skogsbruk står för en mycket liten del av utsläppen i Dalarna, men bidrar till så-
väl utsläpp som upptag av växthusgaser.  
 
I jordbruket uppkommer växthusgasutsläpp framförallt från nerbrytningsprocesser. Dessa 
utsläpp går att minska men är svåra att helt förhindra. Därför är jordbrukssektorn en av få 
sektorer där en del växthusgasutsläpp kommer kvarstå 2045. Drivmedlen till jordbrukets 
arbetsmaskiner och bränslen för torkning uppvärmning antas dock vara fossilfria innan 
2045. 
 
Även i skogsbruket uppkommer växthusgasutsläpp från nerbrytningsprocesser i uppkörd 
mark och från arbetsmaskiner vid avverkning av skog. 
 
Både jord– och skogsbruk har möjlighet att bidra till att minska växthusgasutsläppen. Det  
handlar dels om att ställa om produktionen för att utnyttja hela den hållbara potentialen i 
länet till att skapa hållbara biobaserade produkter och livsmedel och dels om ökad inbind-
ning av kol i skog och mark. 
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v Dalarnas landyta används mer än 70 % 

till jord- och skogsbruk. Framförallt skogs-

bruket är omfattande i Dalarna, vilket kan 

bero på att Dalarna har en större andel skogsmark 

(ca 65 %) och en mindre andel jordbruksmark 

(2,7 %) än riksgenomsnittet.  

 

Jord- och skogsbruk står för en mycket liten del av 

utsläppen i Dalarna. I jordbruket uppkommer växt-

husgasutsläpp framförallt från nerbrytningsproces-

ser i bearbetad mark, dikning av mulljordar eller 

som metangaser från djurens matsmältning. Dessa 

utsläpp går att minska men är svåra att helt för-

hindra. Drivmedlen till jordbrukets arbetsmaskiner 

och bränslen för torkning uppvärmning antas dock 

vara fossilfria innan 2045. 

 

Även i skogsbruket uppkommer växthusgasutsläpp 

från nerbrytningsprocesser i uppkörd mark, men 

även från maskiner vid avverkning av skog och 

kanske framförallt vid transport av skogsråvaran.  

Ökad kolinlagring  
Kolinlagring kan ske bland annat genom ökad till-

växt i skogen och ökad inbindning av kol i jord-

bruksmark. En ökad lagring av kol kan också ske 

genom ett ökat användande av trä som byggmateri-

al.   

  

Dessa upptag räknas med i det man kallar markan-

vändning, förändrad markanvändning och skogs-

bruk, LULUCF, (Land use, land-use change and 

forestry.) 

Bioekonomi 
För både jord– och skogsbruket finns stora möjlig-

heter att bidra till både nationella och globala 

minskningar av utsläppen genom klimatsmart pro-

duktion av exempelvis livsmedel och biodrivmedel. 

Det är framförallt i dessa sektorer som möjligheter-

na med bioekonomi finns.  

 

Det är dock av yttersta vikt att uttaget av biomassa 

och ökad produktion av livsmedel eller energigrö-

dor, sker på ett hållbart sätt som främjar biologisk 

mångfald  och bidrar till att miljömålen ett rikt od-

lingslandskap och levande skogar kan nås. 
 

”En hållbar produktion av biomassa för att möjlig-

göra en ökad användning inom en rad samhälls-

sektorer. Syftet är att minska klimatpåverkan och 

användningen av fossila råvaror. Ett ökat föräd-

lingsvärde av biomassa, samtidigt som ener-

giåtgången minimeras och näring och energi tas 

tillvara från slutprodukterna. Syftet är att opti-

mera ekosystemtjänsternas värde och bidrag till 

ekonomin." 

  Formas definition av Bioekonomi 

I DALARNA 2045:  

 Är jord- och skogsbruket i länet fossilfritt och bidrar till en ökad inbindning av kol. 

 Har arbete med en miljö– och klimatsmart livsmedelskedja skapat ekosystemtjänster och 

bidragit till livsmedelsbranschens värdeskapande och lönsamhet. 

 Har den regionala livsmedelsproduktionen ökat med mer än 50 % (produktionsvärde).  

 Är livsmedelsproduktionen i länet mer varierad med exempelvis klimatsmarta proteingrödor 

och landbaserad produktion av exempelvis alger och fisk.  

 Används hela den hållbara potentialen av biomassa från jord– och skogsbruket. 

A 

Målbilden är formulerad utifrån resultatet av en seminarieserie och speglar deltagarnas samlade målbild 

REMISSVERSION; PÅ VÄG MOT ETT ENERGIINTELLIGENT OCH KLIMATSMART DALARNA 2045 



Energiintelligent Dalarna ǀ 28 

 

Genomförande 

 

Det strategiska arbetet med energi- och klimat-

frågor är viktigt, men det strategiska arbetet är 

inte något värt om det inte leder till handling 

och genomförande.  

Ingen kan göra allt... 

...men alla kan göra något. Vi har alla – enskilda, fö-

retag, organisationer, kommuner, myndigheter m.fl. 

ansvar för att bidra till genomförandet.  

 

För att uppnå de nationella målen krävs att dessa 

frågor beaktas och prioriteras i alla beslut, i alla verk-

samheter och på alla nivåer hos medverkande aktö-

rer. 

Regional samverkan 
Det krävs även en bred samverkan mellan regionala 

och lokala aktörer från olika delar av samhället för 

att driva arbetet som leder till att de nationella och 

regionala målen uppnås. Idag sker detta bland annat 

genom den regionala samverkansplattformen Energi-

intelligent Dalarna och de processer och projekt som 

medverkande aktörer driver.  

 

Det pågår aktiviteter inom alla strategiska områden i 

strategin. En viktig del i  det fortsatta arbetet blir att 

identifiera hur långt vi når med pågående och plane-

rade åtgärder och identifiera vilka ytterligare åtgär-

der som behövs för att vi ska kunna bidra till att ut-

släppen av växthusgaser minskar. 

En annan viktig del  i det fortsatta arbetet är att 

stödja små och medelstora företag och kommuner i 

länet. Detta kan ske med exempelvis kunskaps-

höjande insatser och gemensamma projekt. 

Framtiden skapas nu 
De investeringar som sker nu i bebyggelse, industrier, 

infrastruktur för transporter och elproduktionsan-

läggningar kommer att påverka utsläppen i många år 

framöver. Därför behöver ambitionen om ett fossilfritt 

och resurseffektivt samhälle beaktas i alla långsiktiga 

investeringar. 

 

De åsikter, behov och önskemål vi framför idag är 

med och skapar framtiden. Efterfrågas klimatsmarta 

varor och tjänster kommer dessa skapas. Efterfrågas 

ett annorlunda sätt att leva och verka kan vi med ge-

mensamma krafter se till att detta blir verklighet. 

Det är bråttom  
Även om klimatförändringarna och dess konsekvenser 

kan tyckas långt bort, har dess effekter redan märkts 

över hela världen. Det var en av slutsatserna i IPCCs 

femte rapport om klimat förändringarna som kom 

2014. Den varma och torra sommaren 2018 är exem-

pel på extremväder som med stor sannolikhet kom-

mer bli allt vanligare. I Dalarna blev konsekvenserna 

av detta förödande bränder och foderbrist. 

 

Det har blivit allt tydligare att minskningar av ut-

släppen globalt behöver ske tidigare och snabbare än 

vad man tidigare trodde. Enligt IPCCs specialrapport 

(IPCC, 2018) behövs en minskning av de globala ut-

släppen med 45 % till 2030 jämfört med 2010 års ut-

släppsnivåer, och netto-noll utsläpp senast 2050, för 

att begränsa medeltemperaturökningen till 1.5 °C. 

Det pågående arbetet behöver således intensifieras 

och takten i utsläppsminskningar öka. 

 

Det behövs både direkta utsläppsminskande åtgärder, 

så som fortsatt utfasning av fossila bränslen, och 

långsiktiga åtgärder, exempelvis investeringar i infra-

struktur som stödjer omställningen och satsningar på 

att få till cirkulära materialflöden. 
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Regionala sektorsvisa färdplaner 
På initiativ av Fossilfritt Sverige har ett antal nat-

ionella branschvisa färdplaner för fossilfri konkur-

renskraft tagits fram under 2018 och fler förväntas 

koma under 2019 . Under 2019 förväntas även Ener-

gimyndighetens nationella sektorsstrategier för ener-

gieffektivisering bli klara.  

 

I det fortsatta arbetet kommer regionala sektorsvisa 

färdplaner tas fram med utgångpunkt i de nationella 

färdplaner och sektorsstrategierna.  

 

Syftet med det regionala färdplansarbetet är att 

sprida kunskap om och implementera det nationella 

arbetet. Syftet är också att reflektera över våra speci-

fika förutsättningar och möjligheter, och utifrån 

dessa skapa samsyn kring vilka åtgärder som är av 

störst betydelse i Dalarna. 

 

Färdplanerna ska innehålla: 

 En regional vision/målbild för området   

 En beskrivning av vilka utmaningar och möj-

ligheter som finns regionalt inom området 

 En analys av 

 Hur långt vi tror att vi når med dagens 

takt och planerade insatser. (Bottom-up). 

 Vad som behöver hända när för att vi ska 

nå målen. (Top-down) 

 Analys av gapet mellan hur långt vi tror 

vi når och hur långt vi behöver nå. 

 Delmål och indikatorer för uppföljning 

 Åtgärder på kort och lång sikt för att klara 

energi– och klimatomställningen 

 

De regionala färdplanerna blir långsiktiga sektors-

visa handlingsplaner. 

Uppföljning och utvärdering 
Förutom genomförande är uppföljning viktigt, så att 

resultaten kan mätas och kontinuerliga uppdatering-

ar av möjligheterna att nå målen kan göras.  

 

Genom länsstyrelsens arbete med miljömålen följs 

arbetet upp dels genom ett antal indikatorer och dels 

genom uppföljningen av åtgärdsprogrammet för mil-

jömålen där över 70 åtgärder är relaterade till energi

– och klimatarbetet. 

 

Senaste åren har även ett mer strukturerat sätt att 

arbeta med den övergripande energi– och klimatsta-

tistiken tillämpats. Ambitionen är att en regional 

rapport gällande energi- och klimatstatistik ska pub-

liceras vartannat år. 

 

Energi– och klimatstatistiken har dock en betydande 

fördröjning med två års eftersläpning. Därför behöver 

vi hitta sätt att mäta vilken effekt det faktiska arbe-

tet ger. I arbete med färdplanerna är en viktig del ta 

fram smarta delmål och indikatorer för att följa upp 

hur arbete går inom respektive sektor. 

 

 
 
 
 



SÄTERS KOMMUN KALLELSE 
 Sammanträdesdatum Blad 

Kommunstyrelsen 2019-05-21 16  
   
 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Ks §  Dnr KS2019/0206 
 
Remiss om stråktrafik  
 
Beslut  
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå kommunstyrelsen yttra sig enligt ställt för-
slag.  
 
__________ 
 
Förslag till yttrande  
”Säters kommun har tagit del av samrådshandlingar och ser att förslaget framförallt 
rör kommunen genom förändringar i linje 101 samt linje 131. Vårt yttrande fokuserar 
därför på effekterna av dessa förändringar.  
 
Som övergripande synpunkter vill vi först lyfta följande farhågor:  

• När antalet turer minskas för länets direktbusslinjer kommer det behöva 
kompletteras med mer landsbygdstrafik för att boende i exempelvis Gustafs 
och Stora Skedvi ska kunna ta sig till tågstationen i Säter alt. någon hållplats 
för stråktrafiken, för vidare färd. I remissen framgår att eventuella förstärk-
ningar i landsbygdstrafiken ska hanteras i en separat utredning under våren 
2019. Säter kommun ser att denna utredning behöver göras parallellt och vill 
även ha svar från Regionen hur kompletteringen i landsbygdstrafik ska se ut 
och bekostas.  

• En farhåga är att boende på landsbygden, exempelvis Stora Skedvi och Gus-
tafs, kommer att välja bilen direkt till målpunkten i stället för att åka lands-
bygdstrafik till Säter för att sedan byta till tåg. Gymnasieelever som inte har 
möjligheten att välja bil kommer att få längre restid och i vissa fall kanske 
omöjliggöras resa, exempelvis de dagar då skoldagen inte passar in i normala 
pendlingsmönster.  

 
För linje 101 säger förslaget att antalet turer minskar från 25 till 22. Neddragningar 
sker under dagtid och Regionen gör bedömningen att effekterna på pendling och stu-
dieresande är försumbara. Vidare påtalar Regionen att en överflyttning av resenärer 
från buss till tåg under dessa tider bör vara möjlig. Säter kommun vill påtala vikten av 
att förändringarna inte får påverka möjligheten till pendling och skolresor negativt 
enligt vad som sagts ovan. Erfarenheten är att tidigare förändringar i denna typ av 
trafik leder till svårigheter för dessa trafikantgrupper, framförallt för de som bor på 
landsbygden. Vidare vill Säter kommun påtala att en viss överflyttning till tåg kan 
vara möjlig för vissa resenärer utmed stråk 101, detta gäller dock inte alla då tåget 
bara stannar i Säter och Borlänge.  

  



SÄTERS KOMMUN KALLELSE 
 Sammanträdesdatum Blad 

Kommunstyrelsen 2019-05-21 17  
   
 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Ks §  forts 
 
För linje 131 säger förslaget att antalet turer minskar från 17 till 16. Neddragningar 
sker dagtid medan resorna i pendlingstid förstärks vilket enligt Regionen underlättar 
pendling och skolresor. Störst påverkan sker på resande från landsbygden i Stora 
Skedvi då det blir svårare att resa till och från Fäggeby. Säter kommun ser att trafiken 
utmed väg 131 behöver förstärkas snarare än minskas. Säter kommun ser att förslaget 
till trafik försämrar möjligheterna för exempelvis gymnasieelever i området, dessa är 
beroende av linje 131 i riktning mot Falun eller Hedemora då något fungerande alter-
nativ ej finns. Att hänvisa till tågresa går inte då det ej är praktiskt möjligt att först 
resa till Säter för vidare färd. 
 
Säter kommun önskar vidare dialog med Regionen för att hitta fungerande lösningar för linje 
131. Säter kommun ser att antalet stopp även behöver ökas utmed linjen för att arbets- och 
skolresa ska vara möjlig, lämpliga stopp kan vara i Hysta och i Pingbo.  
 
Bakgrund och ärendebeskrivning  
Region Dalarna genomför förändringar i Stråktrafiken i Dalarna. Förslaget till för-
ändringar har skickats till kommunerna i Dalarna för yttrande. Säter kommun har be-
rett ärendet mot Kommunstyrelsen för beslut. Kommunstyrelsen har i sin tur remit-
terat ärendet till Barn- och utbildningsnämnden för yttrande.  
 
 
 
 
Delge beslutet till:  
Region Dalarna  
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 
2019-05-07 KS2019/0080 

 

Remiss om stråktrafik 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå 
Kommunstyrelsen yttra sig enligt ställt förslag.  

Förslag till yttrande 
”Säters kommun har tagit del av samrådshandlingar och ser att förslaget framförallt rör 
kommunen genom förändringar i linje 101 samt linje 131. Vårt yttrande fokuserar därför 
på effekterna av dessa förändringar. 
 
Som övergripande synpunkter vill vi först lyfta följande farhågor:  

 När antalet turer minskas för länets direktbusslinjer kommer det behöva 
kompletteras med mer landsbygdstrafik för att boende i exempelvis Gustafs och 
Stora Skedvi ska kunna ta sig till tågstationen i Säter alt. någon hållplats för 
stråktrafiken, för vidare färd. I remissen framgår att eventuella förstärkningar i 
landsbygdstrafiken ska hanteras i en separat utredning under våren 2019. Säter 
kommun ser att denna utredning behöver göras parallellt och vill även ha svar 
från Regionen hur kompletteringen i landsbygdstrafik ska se ut och bekostas.  

 En farhåga är att boende på landsbygden, exempelvis Stora Skedvi och Gustafs, 
kommer att välja bilen direkt till målpunkten i stället för att åka landsbygdstrafik 
till Säter för att sedan byta till tåg. Gymnasieelever som inte har möjligheten att 
välja bil kommer att få längre restid och i vissa fall kanske omöjliggöras resa, 
exempelvis de dagar då skoldagen inte passar in i normala pendlingsmönster.  

 
För linje 101 säger förslaget att antalet turer minskar från 25 till 22. Neddragningar sker 
under dagtid och Regionen gör bedömningen att effekterna på pendling och 
studieresande är försumbara. Vidare påtalar Regionen att en överflyttning av resenärer 
från buss till tåg under dessa tider bör vara möjlig. Säter kommun vill påtala vikten av att 
förändringarna inte får påverka möjligheten till pendling och skolresor negativt enligt vad 
som sagts ovan. Erfarenheten är att tidigare förändringar i denna typ av trafik leder till 
svårigheter för dessa trafikantgrupper, framförallt för de som bor på landsbygden. Vidare 
vill Säter kommun påtala att en viss överflyttning till tåg kan vara möjlig för vissa 
resenärer utmed stråk 101, detta gäller dock inte alla då tåget bara stannar i Säter och 
Borlänge.  
 
För linje 131 säger förslaget att antalet turer minskar från 17 till 16. Neddragningar sker 
dagtid medan resorna i pendlingstid förstärks vilket enligt Regionen underlättar pendling 
och skolresor. Störst påverkan sker på resande från landsbygden i Stora Skedvi då det blir 
svårare att resa till och från Fäggeby. Säter kommun ser att trafiken utmed väg 131 
behöver förstärkas snarare än minskas. Säter kommun ser att förslaget till trafik försämrar 
möjligheterna för exempelvis gymnasieelever i området, dessa är beroende av linje 131 i 
riktning mot Falun eller Hedemora då något fungerande alternativ ej finns. Att hänvisa till 
tågresa går inte då det ej är praktiskt möjligt att först resa till Säter för vidare färd.  

  



  
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  

 

Säter kommun önskar vidare dialog med Regionen för att hitta fungerande lösningar för 
linje 131. Säter kommun ser att antalet stopp även behöver ökas utmed linjen för att 
arbets- och skolresa ska vara möjlig, lämpliga stopp kan vara i Hysta och i Pingbo.  

Bakgrund och ärendebeskrivning 
Region Dalarna genomför förändringar i Stråktrafiken i Dalarna. Förslaget till 
förändringar har skickats till kommunerna i Dalarna för yttrande. Säter kommun har 
berett ärendet mot Kommunstyrelsen för beslut. Kommunstyrelsen har i sin tur 
remitterat ärendet till Barn- och utbildningsnämnden för yttrande.  
 
Delge beslutet till: 
Region Dalarna 
Samhällsbyggnadsnämnden 
 
 
 
  

Mikael Spjut  Pär Jerfström 

Biträdande Samhällsbyggnadschef  Kommundirektör 
 



 

 

 

Tjänsteskrivelse 

2019-03-26 
Göran Garmo     
E-postadress: goran.garmo@edu.sater.se   Dnr Bun 2019/0102 
Tel. nr: 0225-55176 

 

Remiss om stråktrafik 
Förvaltningens förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden ställer sig bakom Kommunstyrelseförvaltningens förslag till ytt-
rande: 

”Säters kommun har tagit del av samrådshandlingar och ser att förslaget framförallt rör 
kommunen genom förändringar i linje 101 samt linje 131. Vårt yttrande fokuserar där-
för på effekterna av dessa förändringar. 

 

Som övergripande synpunkter vill vi först lyfta följande farhågor:  

• När antalet turer minskas för länets direktbusslinjer kommer det behöva komplett-
eras med mer landsbygdstrafik för att boende i exempelvis Gustafs och Stora 
Skedvi ska kunna ta sig till tågstationen i Säter alt. någon hållplats för stråktrafiken, 
för vidare färd. I remissen framgår att eventuella förstärkningar i landsbygdstrafi-
ken ska hanteras i en separat utredning under våren 2019. Säter kommun ser att 
denna utredning behöver göras parallellt och även ha svar från Regionen hur kom-
pletteringen i landsbygdstrafik ska se ut och bekostas.  

• En farhåga är att boende på landsbygden, Stora Skedvi och Gustafs, kommer att 
välja bilen direkt till målpunkten i stället för att åka landsbygdstrafik till Säter för att 
sedan byta till tåg. Gymnasieelever som inte har möjligheten att välja bil kommer 
att få längre restid och i vissa fall kanske omöjliggöras resa, exempelvis de dagar då 
skoldagen inte passar in i normala pendlingsmönster.  

 

För linje 101 säger förslaget att antalet turer minskar från 25 till 22. Neddragningar sker 
under dagtid och Regionen gör bedömningen att effekterna på pendling och studiere-
sande är försumbara. Vidare påtalar Regionen att en överflyttning av resenärer från buss 
till tåg under dessa tider bör vara möjlig. Säter kommun vill påtala vikten av att föränd-
ringarna inte får påverka möjligheten till pendling och skolresor negativt enligt vad som 
sagts ovan. Erfarenheten är att tidigare förändringar i denna typ av trafik leder till svå-
righeter för dessa trafikantgrupper, framförallt för de som bor på landsbygden. Vidare 
vill Säter kommun påtala att en viss överflyttning till tåg kan vara möjlig för vissa rese-
närer utmed stråk 101, detta gäller dock inte alla då tåget bara stannar i Säter och Bor-
länge.  

 

För linje 131 säger förslaget att antalet turer minskar från 17 till 16. Neddragningar sker 
dagtid medan resorna i pendlingstid förstärks vilket enligt Regionen underlättar pend-
ling och skolresor. Störst påverkan sker på resande från landsbygden i Stora Skedvi då 
det blir svårare att resa till och från Fäggeby. Säter kommun ser att trafiken utmed väg 
131 behöver förstärkas snarare än minskas. Säter kommun ser att förslaget till trafik för 
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sämrar möjligheterna för exempelvis gymnasieelever i området, dessa är beroende av 
linje 131 i riktning mot Falun eller Hedemora då något fungerande alternativ ej finns. 
Att hänvisa till tågresa går inte då det ej är möjligt att först resa till Säter för vidare färd.  

 

Säter kommun önskar vidare dialog med Regionen för att hitta fungerande lösningar för 
linje 131. Säter kommun ser att antalet stopp även behöver ökas utmed linjen för att ar-
bete och skolresa ska vara möjlig, lämpliga stopp kan vara i Hysta och i Pingbo.” 

Sammanfattning av ärendet 
”Kollektivtrafikförvaltningen har fått i uppdrag att se över vilka åtgärder som skulle kunna ge-
nomföras för att effektivisera trafiken i de regionala stråken. 
Direktbusstrafiken bör därför avvecklas på sträckor där tåget har en god turtäthet och där 
bussar och tåg körs i samma tidslägen.” 
Det man föreslår går ut på några delar: 

• Tåg och buss ska inte gå för nära varandra i tid. 

• Bussturer tas bort mitt på dagen (i stort sett helt mellan kl. 10 och 14). 

• Viss utökning av turer under pendlingstid. 
Detta verkar kunns medföra att t.ex. gymnasieelever kan få svårt att hinna i tid till skolans start 
eller tvingas åka mycket tidigare. Det gör det dessutom svårt och för elever från Gustafs och 
Stora Skedvi nästan omöjligt att ta sig hem om schemat slutar tidigt en dag. Detta eftersom 
man mitt på dagen är helt hänvisad till tåget. 

Beslutsunderlag 
Dalatrafiks skrivelse om samråd för ny stråktrafik i länet (Dnr RD19/00337) 
 
 

Barnperspektiv 
Dalatrafiks förslag riskerar att försämra för gymnasieelever (och grundskoleelever) att kunna ta 
sig till skolor i Borlänge, Hedemora och Falun. Det gäller framför allt de som bor i Gustafs och 
Stora Skedvi. Denna farhåga lyfts i förslaget till beslut. 

 

 
Ärendet 
Kollektivtrafikförvaltningen på Region Dalarna (Dalatrafik) har skickat ut en inbjudan till sam-

råd om ”Förslag till ny stråktrafik i Dalarnas län (linje 101,0102,0131 och 132) 

 

 

Göran Garmo, Utredare 



SÄTERS KOMMUN 
 
Barn- och utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-04-17 
Blad 

3 
 

  

 

Dnr Bun 2019/0102 

§ 47 
Yttrande över remiss stråktrafik 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden ställer sig bakom Kommunstyrelseförvaltningens för-
slag till yttrande. 

__________ 
 

Ärendebeskrivning 

Barn- och utbildningsnämnden har från kommunstyrelsens arbetsutskott den 19 mars 
2019, § 107 fått möjlighet att yttra sig över remiss om stråktrafik.  

Kommunstyrelseförvaltningen har yttrat sig över förslaget vilket barn- och utbild-
ningsförvaltningen ställer sig bakom. 
 
Yttrande  

”Säters kommun har tagit del av samrådshandlingar och ser att förslaget framförallt rör 
kommunen genom förändringar i linje 101 samt linje 131. Vårt yttrande fokuserar där-
för på effekterna av dessa förändringar. 

 
Som övergripande synpunkter vill vi först lyfta följande farhågor:  

• När antalet turer minskas för länets direktbusslinjer kommer det behöva kom-
pletteras med mer landsbygdstrafik för att boende i exempelvis Gustafs och 
Stora Skedvi ska kunna ta sig till tågstationen i Säter alt. någon hållplats för 
stråktrafiken, för vidare färd. I remissen framgår att eventuella förstärkningar i 
landsbygdstrafiken ska hanteras i en separat utredning under våren 2019. Säter 
kommun ser att denna utredning behöver göras parallellt och även ha svar från 
Regionen hur kompletteringen i landsbygdstrafik ska se ut och bekostas.  

 

• En farhåga är att boende på landsbygden, Stora Skedvi och Gustafs, kommer 
att välja bilen direkt till målpunkten i stället för att åka landsbygdstrafik till Sä-
ter för att sedan byta till tåg. Gymnasieelever som inte har möjligheten att välja 
bil kommer att få längre restid och i vissa fall kanske omöjliggöras resa, exem-
pelvis de dagar då skoldagen inte passar in i normala pendlingsmönster.  

 
För linje 101 säger förslaget att antalet turer minskar från 25 till 22. Neddragningar 
sker under dagtid och Regionen gör bedömningen att effekterna på pendling och stu-
dieresande är försumbara. Vidare påtalar Regionen att en överflyttning av resenärer 
från buss till tåg under dessa tider bör vara möjlig. Säter kommun vill påtala vikten av 



SÄTERS KOMMUN 
 
Barn- och utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-04-17 
Blad 

4 
 

  

 

att förändringarna inte får påverka möjligheten till pendling och skolresor negativt en-
ligt vad som sagts ovan. Erfarenheten är att tidigare förändringar i denna typ av trafik 
leder till svårigheter för dessa trafikantgrupper, framförallt för de som bor på lands-
bygden. Vidare vill Säter kommun påtala att en viss överflyttning till tåg kan vara möj-
lig för vissa resenärer utmed stråk 101, detta gäller dock inte alla då tåget bara stannar i 
Säter och Borlänge.  

 
För linje 131 säger förslaget att antalet turer minskar från 17 till 16. Neddragningar 
sker dagtid medan resorna i pendlingstid förstärks vilket enligt Regionen underlättar 
pendling och skolresor. Störst påverkan sker på resande från landsbygden i Stora 
Skedvi då det blir svårare att resa till och från Fäggeby. Säter kommun ser att trafiken 
utmed väg 131 behöver förstärkas snarare än minskas. Säter kommun ser att förslaget 
till trafik försämrar möjligheterna för exempelvis gymnasieelever i området, dessa är 
beroende av linje 131 i riktning mot Falun eller Hedemora då något fungerande alter-
nativ ej finns. Att hänvisa till tågresa går inte då det ej är möjligt att först resa till Säter 
för vidare färd.  
 

Säter kommun önskar vidare dialog med Regionen för att hitta fungerande lösningar 
för linje 131. Säter kommun ser att antalet stopp även behöver ökas utmed linjen för 
att arbete och skolresa ska vara möjlig, lämpliga stopp kan vara i Hysta och i Pingbo.” 

Sammanfattning 

”Kollektivtrafikförvaltningen har fått i uppdrag att se över vilka åtgärder som skulle 
kunna genomföras för att effektivisera trafiken i de regionala stråken. 
Direktbusstrafiken bör därför avvecklas på sträckor där tåget har en god turtäthet och 
där bussar och tåg körs i samma tidslägen.” 
Det man föreslår går ut på några delar: 

• Tåg och buss ska inte gå för nära varandra i tid. 
• Bussturer tas bort mitt på dagen (i stort sett helt mellan kl. 10 och 14). 
• Viss utökning av turer under pendlingstid. 

Detta verkar kunna medföra att t.ex. gymnasieelever kan få svårt att hinna i tid till sko-
lans start eller tvingas åka mycket tidigare. Det gör det dessutom svårt och för elever 
från Gustafs och Stora Skedvi nästan omöjligt att ta sig hem om schemat slutar tidigt 
en dag. Detta eftersom man mitt på dagen är helt hänvisad till tåget 

Beslutsunderlag 
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Arbetsutskottet den 3 april 2019, § 19 
 
Delges 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
  



 
 
 
 

           Kollektivtrafikförvaltningen 

 
 

Utveckling av stråktrafik  
i Dalarnas län 

 
Borlänge 

2019-02-11 

  



 

UTVECKLING AV STRÅKTRAFIK 2 (30) 

I DALARNAS LÄN 
Datum 
2019-02-11 
 
 

Diarienummer 
RD19/00337 
 
 

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 0243-31 80 20 
   trafikutveckling@dalatrafik.se 
 

Sammanfattning 
Stommen i Dalatrafiks trafiksystem utgörs av den så kallade Stråktrafiken, bestående av tåg 
och direktbussar som förbinder länets huvudorter. I dagsläget körs trafik på fyra olika tåglinjer 
samt nio direktbusslinjer, varav fem trafikerar sträckor som går parallellt med tågtrafikens linjer. 

Kollektivtrafikförvaltningen har fått i uppdrag att se över vilka åtgärder som skulle kunna 
genomföras för att effektivisera trafiken i de regionala stråken. I dagsläget körs bussar och tåg 
på samma sträckor, ofta i motsvarande tidslägen. En stor andel av befintliga resenärer skulle 
kunna hänvisas till tåget, som erbjuder en snabbare resa med högre komfort än busstrafiken. 
Genom detta minskar behovet av att köra parallell direktbusstrafik.  

Att överföra resenärer från landsväg till järnväg kan komma att möta visst motstånd. Dels 
genom att busstrafiken är mer flexibel i form av att man når fler målpunkter längs vägen. Med 
tåget når man i regel ortens järnvägsstation/resecentrum varifrån det kan behövas en 
anslutningsresa med exempelvis stadstrafiken för att nå sin arbetsplats eller skola. I ett flertal 
fall konstateras dock att den sammanlagda restiden för tåg och anslutningsresa inte blir längre 
än den restid som idag erbjuds med direktbuss. Däremot upplevs byten i sig ofta vara ett hinder 
när resenären planerar sin resa, och en osäkerhetsfaktor som gör att man i vissa fall väljer 
andra färdsätt. Det är därför viktigt att de nya tidtabellerna är pålitliga och att man som resenär 
kan förvänta sig att bussen (och tåget) går i tid.   

Om förslaget genomförs kommer antalet turer på länets direktbusslinjer att minska, i vissa fall 
kraftigt. Det föranleder ett vidare arbete med att se över befintlig landsbygdstrafik på de 
sträckor som berörs. I vissa fall, exempelvis mellan Gagnef och Borlänge, kommer det 
sannolikt att krävas en förstärkning av landsbygdstrafiken för gymnasiependlingens skull. De 
åtgärder som kan tänkas behöva genomföras i landsbygdstrafiken behandlas inte av denna 
rapport utan utreds istället vidare under våren 2019. 

Länets kommuner bjuds in till samråd och vidare dialog kring förslaget under februari 2019, 
innan ärendet behandlas av Kollektivtrafiknämnden.   
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1. Inledning 
Stommen i Dalatrafiks trafiksystem utgörs av den så kallade Stråktrafiken, bestående av tåg 
och direktbussar som förbinder länets huvudorter. I dagsläget körs trafik på fyra olika tåglinjer 
samt nio direktbusslinjer, varav fem trafikerar sträckor som går parallellt med tågtrafikens linjer. 

Tågtrafiken består till största del av Tåg i Bergslagens regionaltåg, vilka upphandlas och 
finansieras via Region Dalarna tillsammans med de tre övriga ägarregionerna (Gävleborg, 
Västmanland och Örebro). Nuvarande entreprenör för regionaltågen är SJ AB. Utöver detta 
körs kommersiell trafik från Dalarna mot Stockholm och Göteborg. Dalatrafiks periodbiljetter 
är giltiga på samtliga tåg inom länet. För Tåg i Bergslagens trafik är länsbiljetterna även giltiga 
till första huvudort på andra sidan av länsgränserna.  

Direktbusstrafiken körs i huvudsak med så kallade komfortbussar, fordon med hög standard 
och bekvämlighet. Exempelvis är fordonen utrustade med toalett och wifi. Nuvarande 
entreprenörer för busstrafiken är Keolis och Sambus. Sedan 2018 finns även wifi på samtliga 
Tåg i Bergslagens tåg och SJ har installerat wifi i majoriteten av sina vagnar. Detta innebär 
goda möjligheter för resenären att använda restiden för arbete vid såväl buss- som tågresor.  

1.1 Bakgrund 
Kollektivtrafikförvaltningen har fått i uppdrag att se över vilka möjliga effektiviseringsåtgärder 
som är möjliga att genomföra inom stråktrafiken. Fokus i denna utredning ligger därför på de 
fem direktbusslinjer som körs parallellt med tågtrafiken. I flera fall körs buss och tåg med korta 
mellanrum, vilket skapar en parallelltrafik som inte alltid är motiverad. Tåget har en hög 
kapacitet och bedömningen är att många bussresenärer ryms i befintliga tåg.   

Utgångspunkten är därför att tågtrafiken i framtiden ska ses som det huvudsakliga valet vid 
regionala resor inom länet. Redan idag körs tåg en gång i timmen på sträckan Ludvika-Falun. 
Det långsiktiga målet är att utöka turtätheten även på sträckan Mora-Borlänge för att uppnå 
motsvarande timmestrafik där, åtminstone under morgon och eftermiddag. Tågtrafiken har 
större möjligheter att konkurrera med bilen i och med de kortare restiderna, jämfört med 
busstrafiken på motsvarande sträcka. Tidsvinsten är stor – cirka 15 minuter från Ludvika, 20 
minuter från Rättvik och 40 minuter från Mora, räknat till Borlänge. Också komforten anses 
vara betydligt högre i tåg, inte minst för det större benutrymmet.  

Direktbusstrafiken bör därför avvecklas på sträckor där tåget har en god turtäthet och där 
bussar och tåg körs i samma tidslägen. På sträckor där tåget inte är tillräckligt, utifrån turtäthet 
och kapacitet, kompletteras trafiken med direktbussar i mellanliggande tidslägen. En översyn 
behöver även göras av befintlig landsbygdstrafik i stråken, för att den i större utsträckning ska 
kunna användas även för regional pendling.  

Nedan beskrivs det föreslagna trafikeringsupplägget för stråken Avesta-Borlänge/Falun 
respektive Mora-Borlänge/Falun. Ärendet förväntas behandlas av Kollektivtrafiknämnden i 
mars 2019. Om det nya trafikeringsupplägget då beslutas kommer det att gälla från och med 
den 17 juni 2019. Stråket Smedjebacken-Ludvika-Borlänge/Falun hanteras dock i ett separat 
projekt med planerad trafikstart i augusti 2019 och omfattas därför inte av denna utredning.  
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2. Stråket Avesta (Krylbo) – Borlänge/Falun 
Samlingstabell för den föreslagna stråktrafiken på sträckan Avesta (Krylbo) – Borlänge/Falun 
redovisas i bilaga 1.  

2.1 Tågtrafik 
Befintlig tågtrafik på Dalabanan mellan Avesta och Borlänge/Falun består i huvudsak av 
Intercity- och snabbtåg som körs av SJ. Turtätheten uppgår till ett tåg varannan timme större 
delen av trafikdygnet (11 dubbelturer/vardag) och tågen trafikerar stationerna Avesta Krylbo, 
Hedemora, Säter, Borlänge och Falun. SJ-tågen kompletteras under morgon och eftermiddag 
med Tåg i Bergslagens regionaltåg, vilket skapar timmestrafik under kortare perioder. 
Regionaltågen stannar, utöver ovanstående stationer, även vid Avesta centrum.  

I dagsläget planeras ingen utökning av tågtrafiken på Dalabanans södra del. Det är inte heller 
aktuellt med justeringar av gällande tidtabell.  

2.2 Direktbuss 101 (Avesta – Borlänge)  
Direktbusstrafiken mellan Avesta och Borlänge annonseras som linje 101. I dagsläget finns 
det på vardagar 14 dubbelturer på sträckan. De hållplatser som angörs är Avesta busstation, 
Månsbo backe, Gussarvsgatan (Hedemora), Centrumrondellen (Hedemora), Västerby rv 70, 
Bispberg vsk, Säter torget, Gustafs rv 70, SSAB Västra porten, Borlänge centrum och Borlänge 
resecentrum. 

2.2.1 Trafikeringsförslag 
Förslaget innebär att linje 101 körs i styv timmestrafik under morgon och eftermiddag. 
Tidtabellen anpassas för att ge ankomst till Borlänge på minuttal 45. Avgång från Borlänge 
läggs på minuttal 12. Tidtabellen medger då även goda anslutningar till och från stadstrafiken 
i Avesta, för anslutning mot lasarettet och Krylbo. Mellan Borlänge och Säter tidtabellsläggs 
tidigare förstärkningsturer för att skapa halvtimmestrafik under kortare perioder både på 
morgon och eftermiddag.  

Mitt på dagen, tidig morgon och sen kväll reduceras busstrafiken till förmån för befintlig tåg-
trafik. Även på helger reduceras busstrafiken något. De helgturer som finns kvar skapar 
timmestrafik under vissa perioder, kombinerat med befintlig tågtrafik. 

Linje 101 föreslås också få ett utökat antal stopp i befintlig linjesträckning under lågtrafiktider, 
det vill säga all tid utanför högtrafikperioderna på morgon och eftermiddag (vardagar). De 
hållplatser som föreslås trafikeras under lågtrafik är Rembostugan, Sandsätersbro, Grådö såg 
rv 70, Tjärnan rv 70, Yttre Heden rv 70, Kullsveden samt Gyllerondellen. Detta bedöms kunna 
minska behovet av kompletterande landsbygdstrafik på linjerna 212, 261 och 267.  
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2.2.2 Påverkan och konsekvenser 
Det sammanlagda turutbudet i stråket (direktbussar och tåg) minskar från 25 till 22 dubbelturer 
på vardagar. Neddragningen görs på de turer som körs mitt på dagen samt den första 
södergående turen på morgonen och sista norrgående turen på kvällen. Påverkan på arbets- 
och studiependling bedöms därför vara försumbar. Störst påverkan blir det på resenärer som 
i dessa tidslägen reser till eller från Gustafs, Bispberg och Västerby, där tåget inte stannar. 
Samtliga dessa orter nås dock med landsbygdstrafik.  

En överflyttning av resenärer från landsväg till järnväg kan komma att möta visst motstånd hos 
befintliga resenärer. Främst i Avesta, där det krävs en bakåtresa med stadstrafiken för att ta 
sig till järnvägsstationen i Krylbo. Stadstrafiken kan behöva kompletteras med något fler turer 
för att ge adekvata anslutningar. Även i Hedemora är det sannolikt att resenärer upplever att 
avståndet från stadskärnan till resecentrum är långt jämfört med att stiga på bussen i centrum. 
Däremot är placeringen av järnvägsstationen i Säter mer central och avståndet dit upplevs 
sannolikt inte som något större problem. Inte heller i Borlänge är placeringen av resecentrum 
ett hinder, där finns också goda möjligheter att byta till anslutande stadstrafik.  

Restiderna kommer att kortas för de resenärer som väljer tåget istället för bussen. Trots 
anslutningsresan till Krylbo kommer restiderna från Avesta till Borlänge att motsvara bussens 
körtid, förutsatt att bytestiden mellan buss och tåg uppgår till omkring 10 minuter.  
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2.3 Direktbuss 131 (Hedemora – Falun)  
Direktbusstrafiken mellan Hedemora och Falun annonseras som linje 131. I dagsläget finns 
det på vardagar 7 dubbelturer på sträckan. De hållplatser som angörs är Hedemora rese-
centrum, Centrumrondellen (Hedemora), Folkets park (Hedemora), Fäggeby, Sörbo rv 69, 
Fernviken, Hälsingberg E16, Manhemsvägen (Falun), Falu lasarett Svärdsjögatan, Kristine-
gymnasiet (Falun), Knutpunkten (Falun) och Falun resecentrum. 

2.3.1 Trafikeringsförslag  
Förslaget innebär att linje 131 körs i timmestrafik under morgon och eftermiddag. Tidtabellen 
anpassas för att i regel ge ankomst till Falun på minuttal 52. Avgång från Falun läggs på 
minuttal 02. Tidtabellen medger då även goda anslutningar till och från linje 101 i Hedemora, 
både i riktning mot Avesta och Säter. 

Det nya upplägget på morgon- och eftermiddagstrafiken innebär ett utökat turutbud anpassat 
för arbets- och studiependling. Mitt på dagen reduceras däremot busstrafiken till förmån för 
befintlig tågtrafik. För lokala resor till Vika och Fäggeby hänvisas resenärer till befintlig 
landsbygdstrafik.  

2.3.2 Påverkan och konsekvenser  
Det sammanlagda turutbudet i stråket (direktbussar och tåg) minskar från 17 till 16 dubbelturer 
på vardagar. Genom att reducera trafiken mitt på dagen och istället utöka antalet turer under 
morgon och eftermiddag ges bättre möjligheter till arbets- och studiependling i båda riktningar. 
Störst påverkan blir det på resenärer som reser till eller från Fäggeby och Vika mitt på dagen. 
Båda dessa orter täcks dock upp av landsbygdstrafik. Sjukresor till Falu lasarett under 
förmiddagen kommer också att påverkas då resenärer tidigare kunnat kliva av eller på vid 
Svärdsjögatan. Resenärer får nu ett byte till stadstrafiken vid Falun resecentrum.  

En överflyttning av resenärer från landsväg till järnväg kan komma att möta visst motstånd hos 
befintliga resenärer. I Hedemora är det sannolikt att resenärer upplever att avståndet från 
stadskärnan till resecentrum är långt jämfört med att stiga på bussen i centrum. Även när det 
gäller Falun kommer avståndet från resecentrum att upplevas som ett hinder, särskilt för de 
resenärer som är vana att resa till eller från hållplatserna längs Svärdsjögatan. 

Genom de justerade avgångstiderna underlättas bytet från linje 131 till linje 101 i Hedemora. 
Detta innebär att det blir enklare att arbetspendla från Falun mot Avesta eller från Fäggeby 
mot Säter och Borlänge via ett byte i Hedemora.  
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2.4 Resandestatistik 
I tabell 1 och 2 redovisas nuvarande och föreslagen tidtabell för stråktrafiken på sträckorna 
Avesta-Borlänge respektive Hedemora-Falun. Den befintliga trafiken kompletteras med 
påstigandestatistik motsvarande det genomsnittliga antalet påstigande per tur och vardag 
under hösten 2018. Påstigandestatistik saknas dock för de Intercity- och snabbtåg som körs 
av SJ. För Tåg i Bergslagens regionaltåg gäller att statistiken avser enbart de resenärer som 
reser på Dalatrafiks färdbevis. Enkel- och Resplusbiljetter ingår alltså inte.  

Tabell 1: Tidtabell för linje 101 inklusive resandestatistik på befintliga turer. 
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Tabell 2: Tidtabell för linje 131 inklusive resandestatistik på befintliga turer. 
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3. Stråket Mora – Rättvik – Borlänge/Falun  
Samlingstabell för den föreslagna stråktrafiken på sträckan Mora – Rättvik – Borlänge/Falun 
redovisas i bilaga 2.  

3.1 Tågtrafik 
Befintlig tågtrafik på Dalabanan mellan Mora och Borlänge består i huvudsak av Tåg i Bergs-
lagens regionaltåg. Tillsammans med de Intercity-tåg som SJ kör uppgår turtätheten till ett tåg 
varannan timme större delen av trafikdygnet (9 dubbelturer/vardag). Tågen trafikerar 
stationerna Morastrand (dock ej SJ), Mora, Rättvik, Tällberg, Leksand, Insjön, Gagnef, Djurås 
och Borlänge. 

Kollektivtrafikförvaltningen har gett Tåg i Bergslagen i uppdrag att utreda möjligheterna att från 
och med hösten 2020 trafiksätta ytterligare två tågsätt på Dalabanans norra del. Detta för att 
skapa timmestrafik under morgon och eftermiddag på sträckan Mora-Borlänge. Förändringen 
är del av en större trafikutredning som innefattar all linjetrafik i kommunerna Älvdalen, Mora, 
Orsa, Rättvik, Leksand och Gagnef. Om och när tågtrafiken är möjlig att utöka enligt plan finns 
inget behov av parallell direktbusstrafik. 

3.2 Direktbuss 102 (Rättvik – Borlänge) 
Direktbusstrafiken mellan Rättvik och Borlänge annonseras som linje 102. I dagsläget finns 
det på vardagar 10 dubbelturer på sträckan. De hållplatser som angörs är Rättvik resecentrum, 
Tällbergsporten, Leksand resecentrum, Insjön Hjultorget, Gagnef station, Djurås resecentrum, 
Djurmoskolan, Hagaskolan (Borlänge), Borlänge centrum och Borlänge resecentrum. 

3.2.1 Trafikeringsförslag 
Förslaget innebär att linje 102 reduceras kraftigt till förmån för befintlig tågtrafik. Busstrafiken 
som finns kvar körs, i den utsträckning det är möjligt, mellan tågen. På grund av bussens längre 
körtider är det dock inte möjligt att skapa en jämn timmestrafik kombinerat med tågen. 
Tidtabellen läggs utifrån prioriteringen att södergående trafik ska ankomma Borlänge med en 
timmes förskjutning från tågen på morgonen. Omvänt för norrgående trafik på eftermiddagen.  

För att stärka möjligheterna till arbetspendling mot Mora föreslås norrgående trafik på 
morgonen kopplas mot linje 132, med ankomst till Mora med en timmes förskjutning från tågen. 
Omvänt gäller för södergående trafik på eftermiddagen. Från Leksand blir det då möjligt att ta 
sig till Mora före klockan 07:00 och tillbaka en gång i timmen mellan 14:30 och 18:30.  

På vardagkvällar samt hela trafikdygnet på helger hänvisas resenärer till befintliga tåg.  

Landsbygdstrafiken på sträckorna Leksand-Djurås (linje 255) och Djurås-Borlänge (linje 216) 
behöver utredas vidare. En förstärkning av landsbygdstrafiken på sträckan Gagnef-Borlänge 
är sannolikt nödvändig för att kapaciteten ska räcka till, främst för gymnasiependlingens skull. 
Det är också önskvärt att knyta ihop de båda linjerna i Djurås för att ge ett gott komplement till 
tågtrafiken och underlätta resor från Borlänge mot Gagnef och Leksand i de tidslägen då tåget 
inte går.  
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3.2.2 Påverkan och konsekvenser 
Det sammanlagda turutbudet i stråket (direktbussar och tåg) minskar från 19 till 14 dubbelturer 
på vardagar. Reduceringen är i huvudsak förlagd till tider mitt på dagen samt tidig morgon och 
sen kväll, men även turer i nära anslutning till tågets avgångar under högtrafik föreslås dras 
in. 

En överflyttning av resenärer från landsväg till järnväg kan komma att möta visst motstånd hos 
befintliga resenärer. Det gäller främst de resenärer som pendlar till arbete eller studier i och 
omkring Teknikdalen i Borlänge, som tidigare kunnat använda hållplatser längs E16 och som 
får ett bakåtresande för att ta sig till tåget. Övriga stationer i stråket används dock av både tåg 
och buss redan idag, vilket innebär att resenärerna inte får något längre avstånd till hållplats. 
Undantaget är Tällberg, men där har tåget sannolikt en fördel jämfört med bussen i och med 
järnvägsstationens mer centrala läge jämfört med busshållplatserna vid Tällbergsporten 
(riksväg 70). 

Den enda orten i befintligt stråk som inte nås av tågen över huvud taget är Djurmo. Orten 
trafikeras dock av ett flertal andra linjer, främst landsbygdstrafik. Under lågtrafik trafikeras 
Djurmo även av direktbuss 121 (Sälenfjällen-Borlänge). Utbudet anses därmed vara tillräckligt 
i förhållande till ortens storlek.   

Restiderna kommer att kortas för de resenärer som väljer tåget istället för bussen. Trots 
anslutningsresan från Borlänge resecentrum till Teknikdalen blir den totala restiden ungefär 
lika lång som med buss hela vägen från Rättvik eller Leksand.  

  



 

UTVECKLING AV STRÅKTRAFIK 12 (30) 

I DALARNAS LÄN 
Datum 
2019-02-11 
 
 

Diarienummer 
RD19/00337 
 
 

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 0243-31 80 20 
   trafikutveckling@dalatrafik.se 
 

3.3 Direktbuss 132 (Mora – Falun)  
Direktbusstrafiken mellan Mora och Falun annonseras som linje 132. Turutbudet på vardagar 
uppgår i dagsläget till 20 dubbelturer på sträckan Rättvik-Falun, av dessa utgår 14 från Mora. 
De hållplatser som angörs är Fridhemsplan (Mora), Mora resecentrum, Noret köpcentrum, Fu, 
Garsås, Vikarbyns pizzeria, Gymnasieskolan Rättvik, Rättvik resecentrum, Söderås rv 69, 
Jungfrubergsrondellen/Brandstationen (Falun), Manhemsvägen (Falun), Falu lasarett 
Svärdsjögatan, Kristinegymnasiet (Falun), Knutpunkten (Falun) och Falun resecentrum. 

3.3.1 Trafikeringsförslag 
Förslaget innebär att linje 132 reduceras kraftigt till förmån för befintlig tågtrafik. Av dagens 14 
dubbelturer till och från Mora behålls fem stycken, som körs under morgon och eftermiddag 
på de timmar då tåget inte går. Söder om Rättvik behålls i stort sett det tidigare utbudet, men 
det anpassas så att alla tåg som ankommer från Mora har anslutning mot Falun (och omvänt). 

Trafiken på linje 132 integreras med linje 350, som idag trafikerar sträckan Bjursås-Rättvik. 
Redan idag angör linje 132 hållplatserna i Grycksbo, Bjursås och Mårtanberg under lågtrafik. 
Genom att låta turer angöra samma hållplatser ett antal gånger även under högtrafik finns inte 
längre behovet av att köra linje 350. Några morgonturer i södergående riktning och några 
eftermiddagsturer i norrgående riktning föreslås dock behålla den gamla linjesträckningen för 
att behålla den snabba resan för arbets- och studiependling.   

På helger föreslås endast sträckan Rättvik-Falun trafikeras. Turerna läggs varannan timme 
för att ge anslutning med tåget till och från Mora. Detta innebär att antalet förbindelser på 
sträckan ökar något jämfört med innevarande tidtabell. 

Det minskade turutbudet på sträckan Rättvik-Mora föranleder en vidare utredning av 
landsbygdstrafiken i området, främst på sträckorna Vikarbyn-Rättvik (linje 352) och Garsås-
Mora (linje 324). För att upprätthålla trafik för arbets- och studiependling kan landsbygds-
trafiken här komma att behöva kompletteras med ytterligare turer.  

3.3.2 Påverkan och konsekvenser 
Det sammanlagda turutbudet i stråket (direktbussar och tåg) minskar från 20 till 17 dubbelturer 
på vardagar på delsträckan Rättvik-Falun. På delsträckan Rättvik-Mora minskar turutbudet 
från 23 till 14 dubbelturer. Den relativt kraftiga reduceringen antas väcka skarpa reaktioner 
bland befintliga resenärer. Sträckan mellan Rättvik och Mora har dock haft ett över-
dimensionerat utbud i förhållande till den arbets- och studiependling som finns i området. Buss 
och tåg har i många fall körts i precis samma tidslägen. Den föreslagna tidtabellen innehåller 
en förbindelse i timmen under en stor del av trafikdygnet, vilket är jämförbart med sträckor som 
Ludvika-Borlänge och Leksand-Borlänge.  

En överflyttning av resenärer från landsväg till järnväg kan komma att möta visst motstånd hos 
befintliga resenärer. Orterna Vikarbyn, Garsås och Fu påverkas hårdast i form av reducerat 
antal turer i och med att tågen inte stannar där. Även om landsbygdstrafiken täcker upp för 
behovet in till respektive kommuncentrum kommer den kommunöverskridande pendlingen från 
dessa orter att påverkas. Konsekvensen av förslaget blir att resenärer från exempelvis 
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Vikarbyn till Mora i vissa tidslägen kommer att behöva resa via Rättvik för att där byta till tåget. 
Befintlig resandestatistik tyder dock på ett mycket lågt resande norrut från Vikarbyn samt 
söderut från Garsås och Fu, vilket presenteras i kapitel 3.4 (tabell 6). Det anses därmed inte 
vara motiverat att ersätta den tidigare direktbusstrafiken med annat trafikslag.  

I Mora trafikerar regionaltågen båda stationerna (Mora resecentrum och Morastrand) vilket 
skapar en god tillgänglighet till både centrum och anslutande bussar. Att flytta över resenärer 
från landsväg till järnväg innebär sannolikt att resenärerna får en punktligare resa. Busstrafiken 
genom Mora dras i dagsläget med stora förseningar till följd av trafiksituationen. Kommande 
ombyggnationer av E45 och riksväg 70 kommer under en period att skapa ytterligare 
störningar. Med tågtrafiken når resenären centrum (Morastrand) snabbt och enkelt, utan att 
riskera att fastna i köer. Däremot kommer de resenärer som har rest till Noretområdet med 
den tidigare direktbussen att få en bakåtresa med anslutande stadstrafik från resecentrum. 
Mora lasarett nås relativt enkelt genom byte till linje 141 (Mora-Orsa) som i regel avgår i 
anslutning till ankommande tåg.   

Bytet mellan buss och tåg i Rättvik för de resenärer som reser sträckan Falun-Mora väntas 
också väcka reaktioner. Störst påverkan blir det sannolikt för de resenärer som reser mellan 
de två orterna för sjukhusbesök, exempelvis på Falu lasarett. Det tillkommande bytet riskerar 
att öka antalet sjukresor med taxi på sträckan, varför det på längre sikt kan vara lämpligt att 
göra en översyn av länets sjuktransporter och försöka få till en bättre styrning av besökstiderna 
så att resor kan samordnas bättre. Redan idag går det att resa med den så kallade 
Sjukreselinjen mellan Mora och Falun, men antalet turer är begränsat till en dubbeltur dagligen.  

Kollektivtrafikförvaltningen anser dock att Rättvik resecentrum är en lämplig bytespunkt mellan 
buss och tåg. Avståndet mellan hållplatser och perronger är kort, det förekommer inga nivå-
skillnader och det finns en väntsal i stationshuset. Däremot är det mycket viktigt att buss-
trafikens tidtabeller ses över för att säkerställa tidhållningen. Tågen kan i regel inte invänta 
försenade bussar, då de i möjligaste mån behöver använda de planerade tåglägena för att inte 
skapa följdförseningar på andra tåg. Kommunikationen mellan trafikledningarna hos SJ och 
Dalatrafik behöver förbättras. Även på planeringsnivå är det av stor vikt att dialogen mellan 
trafikplanerare hos Kollektivtrafikförvaltningen och främst Tåg i Bergslagen fördjupas. Med ett 
upplägg där busstrafiken byggs upp för anslutning mot tåg behöver varje minutjustering av 
tågen följas upp noggrant för att se om det påverkar aktuella bytesmarginaler för resenären.  
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3.4 Resandestatistik 
I tabell 3, 4 och 5 redovisas nuvarande och föreslagen tidtabell för stråktrafiken på sträckorna 
Rättvik-Borlänge, Mora-Rättvik respektive Rättvik-Falun. Den befintliga trafiken kompletteras 
med påstigandestatistik motsvarande det genomsnittliga antalet påstigande per tur och vardag 
under hösten 2018. Påstigandestatistik saknas dock för de Intercity- och snabbtåg som körs 
av SJ. För Tåg i Bergslagens regionaltåg gäller att statistiken avser enbart de resenärer som 
reser på Dalatrafiks färdbevis. Enkel- och Resplusbiljetter ingår alltså inte. 

I tabell 6 redovisas påstigandestatistik från hållplatserna i Vikarbyn, Garsås och Fu.  

Tabell 3: Tidtabell för linje 102 inklusive resandestatistik på befintliga turer. 
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Tabell 4: Tidtabell för linje 132 (sträckan Mora-Rättvik) inklusive resandestatistik på befintliga turer. 
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Tabell 5: Tidtabell för linje 132 (sträckan Rättvik-Falun) inklusive resandestatistik på befintliga turer. 
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Tabell 6: Påstigande per vardag och riktning vid hållplatserna i Vikarbyn, Garsås och Fu. 
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4. SWOT-analys 
Nedan presenteras den SWOT-analys som har Kollektivtrafikförvaltningen har tagit fram för 
den föreslagna trafikförändringen. 

Styrkor 
• Kortare restider när resenärer väljer tåget framför bussen. 
• Högre komfort på tågen – större möjligheter att arbeta under resan. 
• Mindre miljöpåverkan i form av minskad busstrafik. 
• Trafiken blir kostnadseffektiv och utnyttjandegraden av fordonen höjs.  

Svagheter 
• Järnvägen är störningskänslig – lågt förtroende för tågtrafik hos allmänheten. 
• Tåget når inte målpunkter i samma utsträckning som bussen. Leder till fler byten. 
• Det finns i dagsläget ingen naturlig koppling mellan Dalatrafik och tågresor. Trafiken 

behandlas som två separata system. 
• Sjukresor med kallelse på tågen är i dagsläget inte möjligt.  

Möjligheter 
• Ökat resande om tåget tydligare säljs in som ett gott alternativ till bilen. 
• En bättre spridning av buss och tåg kan i vissa fall upplevas som en utökning av 

turutbudet.  
• Tågen integreras och blir en fullvärdig del av Dalatrafiks trafiksystem.  

Hot 
• Minskat resande ifall resenärer väljer bil framför tåg.  
• Ökat resandeincitament till tågoperatörerna leder till mindre ekonomisk besparing för 

Region Dalarna.  
• Signalfel och andra stopp på järnvägsnätet leder till stora störningar även i regional-

trafiken. Det är därför mycket viktigt att SJ säkerställer att all störningsinfo når fram, för 
vidare distribution till resenärer via Dalatrafiks ordinarie kanaler. 
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Bilaga 1: Samlingstidtabell Avesta (Krylbo) – Borlänge/Falun 
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Bilaga 2: Samlingstidtabell Mora – Rättvik – Borlänge/Falun 
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UTVECKLING AV STRÅKTRAFIK 1 (1) 

I DALARNAS LÄN 
Datum 
2019-02-11 
 
 

Diarienummer 
RD19/00337 
 
 

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 0243-31 80 20 
   trafikutveckling@dalatrafik.se 
 

Kollektivtrafikförvaltningen 
Region Dalarna 
Box 924 
781 29 Borlänge 
 

 
 
 

Inbjudan till samråd 
Förslag till ny stråktrafik i Dalarnas län (linje 101, 102, 131 och 132) 
Stommen i Dalatrafiks trafiksystem utgörs av den så kallade Stråktrafiken, bestående av tåg 
och direktbussar som förbinder länets huvudorter. I dagsläget körs trafik på fyra olika tåglinjer 
samt nio direktbusslinjer, varav fem trafikerar sträckor som går parallellt med tågtrafikens linjer. 

Kollektivtrafikförvaltningen har fått i uppdrag att se över vilka åtgärder som skulle kunna 
genomföras för att effektivisera trafiken i de regionala stråken. I dagsläget körs bussar och tåg 
på samma sträckor, ofta i samma eller närliggande tidslägen. En stor andel av befintliga 
resenärer skulle kunna hänvisas till tåget, som erbjuder en snabbare resa med högre komfort 
än busstrafiken. Genom detta minskar behovet av att köra parallell direktbusstrafik. 

Det aktuella trafikeringsförslaget berör linjerna 101 (Avesta-Borlänge), 102 (Rättvik-Borlänge), 
131 (Hedemora-Falun) samt 132 (Mora-Falun) och redovisas i bifogad rapport Utveckling av 

stråktrafik i Dalarnas län. De kommuner som berörs direkt av förslaget är Avesta, Hedemora, 
Säter, Borlänge, Falun, Gagnef, Leksand, Rättvik och Mora. Samtliga kommuner i länet är 
dock inbjudna att delta i samrådet.  

Synpunkter och frågor på förslaget ska vara Kollektivtrafikförvaltningen tillhanda 
senast den 4 mars 2019 till adress Kollektivtrafikförvaltningen, Region Dalarna, Box 924, 781 
29 Borlänge, alternativt via mail trafikutveckling@dalatrafik.se. 

Kollektivtrafikförvaltningen kommer även att anordna två diskussionsträffar där 
förslaget presenteras och där det finns möjlighet att ställa frågor direkt till berörda 
trafikutvecklare. Anmälan till diskussionsträffarna görs via mail trafikutveckling@dalatrafik.se 
senast den 20 februari. 

• Diskussionsträff linje 101 och 131: 22 februari 2019, 13:00-15:00 
• Diskussionsträff linje 102 och 132: 22 februari 2019, 10:00-12:00 

mailto:trafikutveckling@dalatrafik.se
mailto:trafikutveckling@dalatrafik.se


SÄTERS KOMMUN KALLELSE 
 Sammanträdesdatum Blad 

Kommunstyrelsen 2019-05-21 18  
   
 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

Ks § Dnr KS2019/0154 
 
Felparkeringsavgifter inom Säters kommun 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslår kommunstyrelsen föreslå kom-
munfullmäktige besluta fastställa förslag till felparkeringsavgifter fr o m 2019-07-31. 
 
__________ 
 
Ärendebeskrivning: 
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår 2019-03-06 lommunfullmäktige besluta om fel-
parkeringsavgifter. 
 
Kommunerna har rätt att ta ut felparkeringsavgifter för parkeringsförseelser i Trafik-
förordningen eller beslutade genom lokal trafikföreskrift. Säters kommun har tidigare 
beslutat om avgifter på nivåerna 400 respektive 600 kr. 
 
I det tidigare beslutet saknades felparkeringsavgifter för vissa förseelser och detta 
ärende syftar till att komplettera listan. Inga andra förändringar har gjorts. 
 

  



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 
2019-04-09 Dnr KS2019/0154 

Felparkeringsavgifter inom Säters kommun 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta fastställa förslag till felparkeringsavgifter fr o m 
2019-07-31. 

Ärendebeskrivning: 
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår 2019-03-06 lommunfullmäktige besluta 
om felparkeringsavgifter. 

Kommunerna har rätt att ta ut felparkeringsavgifter för parkeringsförseelser i 
Trafikförordningen eller beslutade genom lokal trafikföreskrift. Säters kommun 
har tidigare beslutat om avgifter på nivåerna 400 respektive 600 kr. 

I det tidigare beslutet saknades felparkeringsavgifter för vissa förseelser och 
detta ärende syftar till att komplettera listan. Inga andra förändringar har gjorts.  

Margareta Jakobsson Malin Karhu Birgersson 
Handläggare Förvaltningschef 



SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Blad 

Samhällsbyggnadsnämnden 2019-03-06 3  

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

Sbn § 20 Dnr: SBN2019/0113 

Felparkeringsavgifter

Beslut  
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar föreslå Kommunfullmäktige besluta om  
felparkeringsavgifter. 

Bakgrund och ärendebeskrivning  
Kommunerna har rätt att ta ut felparkeringsavgifter för parkeringsförseelser i Trafik-
förordningen eller beslutade genom lokal trafikföreskrift. Säters kommun har 
tidigare beslutat om avgifter på nivåerna 400 respektive 600 kr. I det tidigare beslutet 
sakna-des felparkeringsavgifter för vissa förseelser och detta ärende syftar till att 
komplet-tera listan. Inga andra förändringar har gjorts. I bilaga ses det aktuella 
förslaget på av-gifter.  



Tjänsteutlåtande 

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

Datum 
2018-02-12 

Diarienumme 
SBN2019/0113

Felparkeringsavgifter 

Förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår Samhällsbyggnadsnämnden föreslå 
Kommunfullmäktige besluta om felparkeringsavgifter.  

Bakgrund och ärendebeskrivning 
Kommunerna har rätt att ta ut felparkeringsavgifter för parkeringsförseelser i 
Trafikförordningen eller beslutade genom lokal trafikföreskrift. Säters kommun har 
tidigare beslutat om avgifter på nivåerna 400 respektive 600 kr. I det tidigare beslutet 
saknades felparkeringsavgifter för vissa förseelser och detta ärende syftar till att 
komplettera listan. Inga andra förändringar har gjorts. I bilaga ses det aktuella förslaget på 
avgifter.  

Mikael Spjut Andreas Mossberg 

Gatuchef Samhällsbyggnadschef 



 
 
 

Felparkeringsavgifter inom Säters kommun fr o m 2019-07-31 

Överträdelse av bestämmelser i trafikförordningen (1998:1276)  

Stannat eller parkerat fordon  
 

01 På allmän plats inom tätbebyggt område som är terräng  3 kap. 48§ 400 SEK 
02 På gång-eller cykelbana  3 kap. 48§ 600 SEK 
03 Mot färdriktningen  3 kap. 52§ 600 SEK 
04 På eller inom ett avstånd av 10 m före ett övergångsställe, en 

cykelpassage eller en cykelöverfart. 
3 kap. 53§ 400 SEK 

    
05 I en vägkorsning eller inom ett avstånd av 10 m från korsande 

körbanas närmaste ytterkant 
3 kap. 53§ 400 SEK 

06 I ett körfält eller en körbana för fordon i linjetrafik m fl. 3 kap. 53§ 400 SEK 
07 För annat ändamål än på- eller avstigning på hållplats, 

ändamålsplats eller laddplats. 3 kap. 54§ 400 SEK 

08 För annat ändamål än på- eller avstigning på plats avsedd för viss 
trafikantgrupp eller visst fordonsslag.  

3 kap. 54§ 600 SEK 

09 Enligt antecknad överträdelse  400 SEK 
 

Parkerat fordon 
 

20 Med något hjul utanför uppställningsplats eller annan 
markering 3 kap. 49§ 400 SEK  

21 Längre tid än 24 timmar i följd på vardagar, utom 
vardagar före sön- och helgdag 

3 kap. 49a§                                                                                                            400 SEK  

22 Utan giltig parkeringsbiljett eller motsvarande är synlig 
och läsbar 

3 kap. 
49a§ 

400 SEK NY 

23 Utan att tiden på parkeringsskiva eller motsvarande har 
ställts in enligt 3 kap. 49a§ eller utan att angivelsen är 
synlig och läsbar  

3 kap. 
49a§ 

400 SEK NY 

24 Framför infart till fastighet eller så att fordonstrafik till 
eller från fastigheten väsentligt försvåras 

3 kap. 55§ 400 SEK  

25 På en huvudled 3 kap. 55§ 400 SEK  
26 På en gågata eller i ett gångfartsområde 8 kap. 1§ 600 SEK  
27 Enligt antecknad överträdelse  400 SEK  
 
Överträdelse av bestämmelser i lokala trafikföreskrifter  

Stannat eller parkerat fordon 

30 Inom område där fordon inte får stannas eller parkeras 400 SEK 
31 På plats där fordon inte får stannas eller parkeras 400 SEK 
33 Enligt antecknad överträdelse 400 SEK 

 
Parkerat fordon 

34 Inom område där fordon inte får parkeras 400 SEK  
35 På plats där fordon inte får parkeras 400 SEK  
37 På fel sida av vägen enligt bestämmelser om datumparkering 400 SEK  
38 Längre än tillåten tid 400 SEK  
39 Utan att visa att avgift eller motsvarande är betald 400 SEK NY 
41 Utan att parkeringsskiva eller motsvarande har använts 400 SEK NY 
42 Enligt antecknad överträdelse 400 SEK  

 
 
 
 





SÄTERS KOMMUN KALLELSE 
 Sammanträdesdatum Blad 

Kommunstyrelsen 2019-05-21 19  
   
 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Ks § Dnr KS2019/0144 
 
Genomförande nytt särskilt boende för äldre i Säter 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsen föreslå Kom-
munfullmäktige besluta:  

1. Utse Kommunstyrelsen som projektägare för byggnation av särskilt boende i 
Säter 

2. Utifrån beslutad Programhandling, ge Kommunstyrelsen startbesked för upp-
handling och projektering till färdiga bygghandlingar 

3. Finansiera investeringsmedel för upphandling och projektering till färdiga 
bygghandlingar genom upplåning upp till 25 miljoner kronor i enlighet med 
de ekonomiska riktlinjerna 

4. Ge Kommunstyrelsen i uppdrag att besluta om projektorganisation inklusive 
ansvar, roller och entreprenadform samt tillsätta styrgrupp för projektet  

5. Uppdra till Kommunstyrelsen att utreda projektets totala kostnad inklusive 
upphandling och projektering till färdiga bygghandlingar inför igångsättnings-
beslut för byggnation i Kommunfullmäktige 

6. Kommunfullmäktiges startbesked gäller under förutsättning att detaljplan för 
Prästgärdet vinner laga kraft 

 
__________ 
 
Bakgrund och ärendebeskrivning 
I november 2018 beslutade Kommunfullmäktige att godkänna framtagen program-
handling för nytt särskilt boende i Säter. I samband med detta så gavs uppdrag att 
arbeta fram förfrågningsunderlag samt utreda finansieringsalternativ av särskilt bo-
ende om 70 platser.  
 
I linje med givna uppdrag samt att projektet övergår från planeringsfas till genomfö-
randefas/projektering så behöver beslut om igångsättning av upphandling och pro-
jektering till färdiga bygghandlingar.  
 
Investeringsmedel för upphandling och projektering till färdiga bygghandlingar kan 
vid ett eventuellt beslut om att en extern part bygger och äger ett nytt särskilt boende 
för äldre i Säter, säljas till den externa parten och ingår då i den förhandlade hyres-
kostnaden. 
 
Bifogat till ärendet finns även beskrivning över förslag till roller och ansvar avseende 
genomförande 
 
Bilaga 
Tidigare beslut 
Beskrivning process 
Utkast ansvar & roller 

  



  
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 
2019-04-09 Dnr KS2019/0144 

 
Genomförande nytt särskilt boende för äldre i Säter 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsen föreslå 
Kommunfullmäktige besluta:  

• Utse Kommunstyrelsen som projektägare för byggnation av särskilt boende i 
Säter 

• Utifrån beslutad Programhandling, ge Kommunstyrelsen startbesked för 
upphandling och projektering till färdiga bygghandlingar 

• Finansiera investeringsmedel för upphandling och projektering till färdiga 
bygghandlingar genom upplåning av 25 miljoner kronor i enlighet med de 
ekonomiska riktlinjerna 

• Ge Kommunstyrelsen i uppdrag att besluta om projektorganisation inklusive 
ansvar, roller och entreprenadform samt tillsätta styrgrupp för projektet  

• Uppdra till Kommunstyrelsen att utreda projektets totala kostnad inklusive 
upphandling och projektering till färdiga bygghandlingar inför 
igångsättningsbeslut för byggnation i Kommunfullmäktige 

• Kommunfullmäktiges startbesked gäller under förutsättning att detaljplan för 
Prästgärdet vinner laga kraft 

 

Bakgrund och ärendebeskrivning 
I november 2018 beslutade Kommunfullmäktige att godkänna framtagen 
programhandling för nytt särskilt boende i Säter. I samband med detta så gavs 
uppdrag att arbeta fram förfrågningsunderlag samt utreda finansieringsalternativ av 
särskilt boende om 70 platser.  
 
I linje med givna uppdrag samt att projektet övergår från planeringsfas till 
genomförandefas/projektering så behöver beslut om igångsättning av upphandling 
och projektering till färdiga bygghandlingar.  
 
Investeringsmedel för upphandling och projektering till färdiga bygghandlingar kan 
vid ett eventuellt beslut om att en extern part bygger och äger ett nytt särskilt boende 
för äldre i Säter, säljas till den externa parten och ingår då i den förhandlade 
hyreskostnaden. 
 
 
 
 
 



  
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  

 

Bifogat till ärendet finns även beskrivning över förslag till roller och ansvar avseende 
genomförande 
 
Bilaga 
Tidigare beslut 
Beskrivning process 
Utkast ansvar & roller 
 
 
 
 
Per-Olov Grundström        Andréas Mossberg  Pär Jerfström 
Fastighetschef              Samhällsbyggnadschef  Kommunchef 

 
 
 
Bilaga tidigare beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2018-11-15 KF§25: 
1. Godkänna redovisad programhandling inklusive bilaga 1 som funktionshandling för särskilt boende om 70 platser.  
2. Uppdra till Kommundirektören att utifrån godkänd programhandling inklusive bilaga 1 genomföra förprojektering fram till 
färdigt förfrågningsunderlag inför upphandling av entreprenad. Finansiering av förprojektering sker ur 
Samhällsbyggnadsnämndens ordinarie investeringsram från 2019-01-01.  
3. Uppdra till Kommundirektören att till Kommunstyrelsen mars månad 2019 utreda och redovisa finansieringsalternativ av 
särskilt boende om 70 platser.  
 
Kommunstyrelsen beslutade 2019-02-19 KS§94 
1. Tacka för informationen sett gentemot det uppdrag som gavs på kommun-fullmäktige KF§ 25 2018-11-15 punkt 3.  
2. Uppdra till Kommundirektören att ta fram fördjupad utredning avseende möjligheten av byggnation av Särskilt boende i egen 
regi sett gentemot kommunens riktlinjer för god ekonomisk hushållning.  
3. Uppdra till Kommundirektören att ta fram en långsiktig utredning som visar hur Säters kommuns investeringsbehov fram till 
2030 påverkar kommunens utfall gentemot en god ekonomisk hushållning. I utredningen skall det ingå en analys av 
kommunens fastighetsportfölj och hur planerade åtgärder påver-kar kommunens likviditet och driftskostnad över tid.  
4. Finansiering avseende del av utredning/-ar som berör projekt särskilt boende belastar projekteringen enligt beslut KF § 25 
2018-11-15, övriga delar finansieras inom årets driftsbudget.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
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  

 

 
Bilaga beskrivning process 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



  
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  

 

 
Bilaga ansvar & roller 
 

 
 

 



SÄTERS KOMMUN KALLELSE 
 Sammanträdesdatum Blad 

Kommunstyrelsen 2019-05-21 20  
   
 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Ks §  Dnr KS2018/0294 
 
Inrättande av Fritidsbank i Säters kommun 
 
Beslut 
Fritidsutskottet föreslå kommunstyrelsen att besluta bevilja projektet Fritidsbank 
150 000 kronor ur Sociala investeringsfonden för att starta upp verksamheten. 
 
__________ 
 
Bakgrund och ärendebeskrivning 
Fritidsenheten (tidigare Samhällsbyggnadsförvaltningen) har tillsammans med verk-
samheten funktionsnedsättning inom Socialförvaltningen arbetat sedan våren 2018 
med att se över möjligheterna att inrätta en Fritidsbank i Säters kommun. 
Man har sett över möjligheten att tillsammans skapa en verksamhet inom kommunen 
som kan vara till nytta för alla våra kommunmedborgare. I arbetet har vi jobbet efter 
ett ekonomiskt med även miljömedvetet tänk där långsiktighet och hållbarhet har va-
rit två ledord. 
 
Verksamheten kommer framförallt bygga på att man använder befintliga lokaler och 
även befintlig personal. 
Vilket gör att vi nyttjar våra resurser bättre och kan erbjuda arbetstagare inom kom-
munen en meningsfull sysselsättning som skapar stolthet. En Fritidsbank bygger på 
att man lånar ut insamlade sport- och friluftsartiklar gratis, vilket gör att man undan-
röjer ekonomiska hinder och bidrar till miljötänket i samhället. 
 
Dialogen med Dalarnas Idrottsförbund och Fritidsbankens moderorganisation har 
vart väldigt bra sen start. 
I de senaste diskussionerna har de ställt sig väldigt positiva till att Säters kommun ar-
betar med att inrätta en Fritidsbank. 
 
 
 

  



  

Tjänsteskrivelse 

 

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

Datum Diarienummer 
2019-05-09 KS2018/0294 
 

Inrättande av Fritidsbank i Säters kommun 
 
Förslag till beslut 
Fritidsenheten föreslår Fritidsutskottet föreslå Kommunstyrelsen att: Bevilja projektet Fritidsbank 150 000 
kronor ur Sociala investeringsfonden för att starta upp verksamheten. 
 

Bakgrund och ärendebeskrivning 
Fritidsenheten (tidigare Samhällsbyggnadsförvaltningen) har tillsammans med verksamheten 
funktionsnedsättning inom Socialförvaltningen arbetat sedan våren 2018 med att se över möjligheterna att 
inrätta en Fritidsbank i Säters kommun. 
Man har sett över möjligheten att tillsammans skapa en verksamhet inom kommunen som kan vara till nytta 
för alla våra kommunmedborgare. I arbetet har vi jobbet efter ett ekonomiskt med även miljömedvetet tänk 
där långsiktighet och hållbarhet har varit två ledord. 
 
Verksamheten kommer framförallt bygga på att man använder befintliga lokaler och även befintlig personal. 
Vilket gör att vi nyttjar våra resurser bättre och kan erbjuda arbetstagare inom kommunen en meningsfull 
sysselsättning som skapar stolthet. En Fritidsbank bygger på att man lånar ut insamlade sport- och 
friluftsartiklar gratis, vilket gör att man undanröjer ekonomiska hinder och bidrar till miljötänket i samhället. 
 
Dialogen med Dalarnas Idrottsförbund och Fritidsbankens moderorganisation har vart väldigt bra sen start. 
I de senaste diskussionerna har de ställt sig väldigt positiva till att Säters kommun arbetar med att inrätta en 
Fritidsbank. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nima Khaledian   
Fritidssamordnare   
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Ansökan 
 

 
Namn på den sociala investeringen: 
Inrättande av Fritidsbank i Säters kommun. 

 
Beskrivning av den sociala investeringens innehåll: 
Syftet är att kunna erbjuda så många människor som möjligt tillgång till en aktiv fritid. 

Ett syfte som vi anser ligger helt rätt i tiden med tanke på att vi människor rör oss allt mindre. 

Att ha tillgång till en aktiv fritid är idag inte självklarhet för alla på grund av olika orsaker. 
 

 
En Fritidsbank bygger på de tre ledorden: 

 

 

• Alla får låna 

• Allt är gratis 

• Fokus på miljö 

Med ovannämnda orsaker ser vi att en Fritidsbank skulle vara ett berikande inslag inom Säters 
kommun och stärka möjligheten och närvaron gällande en aktiv fritid vilket i sin tur leder till 
ett bättre välmående. 

 
 
 
 
 
 

Vilka verksamheter i kommunen är delaktiga i den sociala investeringen: 
Fritidsenheten inom Kommunstyrelseförvaltningen har tillsammans med verksamheten 

funktionsnedsättning inom Socialförvaltningen har varit delaktiga i arbetet med att jobba för 

en Fritidsbank i Säters kommun. 



 

 

 
 
 

Vilka är målgruppen för den sociala investeringen 
Hur har målgruppen identifierats: 

Återkommande rapporter visar att vi idag rör som betydligt mindre gentemot vad vi tidigare 
har gjort. 
Vi blir i stället allt mer stillasittande och allt färre som klarar av att nå upp till den 
rekommenderande dosen av 60 minuters fysisk aktivitet om dagen. 

Betydelsen av att kontinuerligt bedriva fysisk aktivitet stärker hälsan både på lång och kort 
sikt. 
Något som man kan applicera på alla åldersgrupper i samhället men framförallt ser vi att det är 
viktigt på våra barn och unga. 

 
 
 
 

På vilket sätt riskerar målgruppen ett socialt utanförskap: 
Om våra kommunmedborgare inte ges möjligheten att fysiskt aktivera sig samt ha tillgång till 
en aktiv fritid riskeras ett socialt utanförskap. Psykisk- och fysisk ohälsa, dålig ekonomi, 
arbetslöshet, sjukdom men även att nästkommande generationer påverkas är exempel på ett 
socialt utanförskap som personer utan tillgång till en aktiv och hälsosam fritid riskerar att 
drabbas av. 

 
Vilka problem satsningen ska lösa: 
Primärt att våra kommunmedborgare fysiskt skall aktiveras och därmed stärka folkhälsan. 
Men även kunna erbjuda en meningsfull arbetsplats för arbetstagare inom daglig verksamhet. 
Bidra till ett mer hållbart samhälle sett till miljöaspekten då vi återanvänder sport- och 
friluftsartiklar. 

 
Med ovannämnda punkter så kan satsningen leda till att man stärker den enskilda personer ur 
många aspekter så som ökad självkänsla, samhörighet och meningsfullhet. 

 
Ur ett samhällsekonomiskt perspektiv kan satsningen bidra till en minskad psykisk- och fysisk 
ohälsa, minskat missbruk, minskad sjukfrånvaro, minskade kostnader för rehabilitering, ökad 
integration och ökad miljömedvetenhet. 



 

Vilka olika effekter kommer den sociala investeringen att ge för de personer 
som ingår i målgruppen: 
En tillfredställande och aktiv fritid bidrar till ett välmående som smittar av sig i flera aspekter. 
Den generar en social tillhörighet, känsla av samhörighet och meningsfullhet. Ger goda 
möjligheter till en god psykisk- och fysisk hälsa vilket är en förutsättning för att klara av skola, 
jobb, privatliv och fritid. 

 
Beskrivning av metod/arbetssätt för den sociala investeringen och 
referenser till forskning eller evidensbaserad praktik: 

 
 

I rapporten Få unga rör sig tillräckligt (2017) visar undersökningar att unga generellt är mindre 
fysiskt aktiva idag. I studien bland årskurs 5, årskurs 8 samt gymnasiets årskurs 2 där 1700 
barn och ungdomar bär rörelsemätare, visar resultaten att enbart 22 % av flickorna och 44 % 
av pojkarna uppnår läkarkårens rekommendation om 60 minuters fysisk aktivitet om dagen. 

 
 

Två av ledorden som en Fritidsbank bygger på är att: 

• Alla får låna 

• Allt är gratis 
 
 

Det här två punkterna ökar möjligheten för människor i samhället att få tillgång till sport- och 
friluftsutrustning. 
Vilket gör att man undanröjer bland annat socioekonomiska hinder. 

 
 
 

Tidsperiod för insatserna i den sociala investeringen: 
Implementeringen av verksamhet är tänkt att ske hösten 2019 och sedermera få det till en 
bestående verksamhet inom Säters kommun. 

 

 

När förväntas de olika effekterna att inträffa: 
Rimligtvis ser vi effekt på individnivå redan vid ett klartecken att inrätta en Fritidsbank i Säters 
kommun. 
Genom att arbetstagare inom daglig verksamhet kommer att vara delaktiga med att göra 
iordning lokalen och verksamhet inför start. 

På samhällsnivå ser vi att effekterna troligtvis startar i takt med att Fritidsbanken öppnar upp 
och utlåning av sport- och friluftsartiklar påbörjas. 

 
Vid vilka tidpunkter ska mätningen av effekten göras: 
Mätningar av antalet utlån kommer att ske månadsvis. 

 

 
 

Referenser: 
Nyberg, G, (2017). Få unge rör sig tillräckligt. Stockholm: Karolinska Institutet 



 

EKONOMI 
 

 

 
Kostnad för den sociala investeringen fördelat per år under tidsperioden 
150 000 kronor ansöks för inrättande utav en Fritidsbank i Säters kommun. 

 
 

Hur ska effekterna av den sociala investeringen mätas 
Genom att bland annat mäta antalet utlån. 

 
 

På vilket sätt bidrar den sociala investeringen till samhällsekonomisk nytta 
En Fritidsbank bidrar med en meningsfull arbetsplats, man bidrar till integration och 

möjliggör för personer med sämre socioekonomiska förhållanden att tillgodogöra sig en aktiv 

fritid. Man bidrar till ett ökat miljötänk med återanvändning som fokus. Men framförallt 

bidrar man till folkhälsan vilket i sin tur ger friskare kommunmedborgare. 
 
 
 

På vilket sätt bidrar investeringen till att kommunens totala kostnader under 
en viss period minskar 
Att människor blir friskare vilket leder till sjukfrånvaron minskar, arbetslösheten minskar och 

studieresultaten ökar. 
 

 
 

I vilka verksamheter sker kostnadsminskningar på grund av investeringen 
Inom hela kommunen är tanken att man skall kunna minska kostnaderna med införandet av 

en Fritidsbank, den påverkar som många olika delar inom samhället. 
 

 

Med hur mycket kan man anta att kommunens totala kostnader minskar 
I exakta kostnader är det såklart svårt att uppskatta. Vi finner mervärdet i att inrättande av en 

Fritidsbank har många beröringspunkter i samhället. Vilket gör att de minskade kostnaderna 

kan ska inom flera olika delar av kommunen. 
 

 

För vilken tidsperiod är det rimligt att räkna på minskade kostnader 
I både ett kortare men framförallt längre perspektiv känns det rimligt att kunna räkna på 

minskade kostnader i och med inrättande av en Fritidsbank. 
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Bakgrund 
2013 öppnades den första Fritidsbanken i Deje i Forshaga kommun i Värmland. Det var ifrån 
början ett samarbete mellan Forshaga kommun och Forshaga-Munkfors församling. Därefter har 
allt fler Fritidsbanker öppnat i Sverige och vid dagens datum finns det totalt 74 Fritidsbanker i 
Sverige varav tre stycken i Dalarna (Vansbro, Hedemora och Smedjebacken). Visionen framöver 
är att det ska finnas minst en Fritidsbank i landets alla kommuner. 
Första idén om en Fritidsbank i Säters kommun såddes under våren 2018. 
Samhällsbyggnadsförvaltningen tog då kontakt med Tobias Hedwall som jobbar på Dalarnas 
Idrottsförbund med projektet Fritidsbank. Förvaltningen insåg tidigt i planeringsstadiet vikten av 
att involvera fler förvaltningar i ett projekt likt detta. En kontakt togs då med Socialförvaltningen 
och även där fanns ett stort intresse att samarbeta kring idén med en Fritidsbank. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 
 
 
 

Vad innebär begreppet Fritidsbank? 
 

En Fritidsbank kan liknas vid dagens bibliotek fast med innehåller istället sport- och 
fritidsartiklar. Här kan man låna utrustning för att bidra till en aktiv fritid, exempel kan vara 
skidor, skridskor, inlines, flytvästar, snowboards och mycket mer. Utlåningstiden är satt till 14 
dagar och vem som helst har rätt att låna utrustningen. 

 
Man kan dra paralleller till kommunbibliotekens framväxt under början 1900-talet. Genom dem 
så ökade människors tillgång till kultur och kunskap. På samma sätt vill konceptet Fritidsbank 
bidra till att ge människor tillgång till lek och fritid genom motion och hälsa. 

 
Grundkonceptet till en Fritidsbank bygger på tre viktiga delar: 

 
• Alla får låna 

• Allt är gratis 

• Fokus på miljö 
 

 
Det ska vara gratis att låna utrustning, det finns ingen deponeringsavgift och ingen 
föreningsavgift för den delen heller. Skulle något gå är det ett tecken på att någon har haft roligt 
och nyttjat utrustning. Inga böter eller ersättningskrav med andra ord. 

 

 
 

De allra flesta artiklarna som finns i en Fritidsbank är skänkta. Barn växer ur sin utrustning och 
vuxna tröttnar möjligtvis och människor är ofta väldigt glada när de kan skänka vidare saker. 
Ibland kan det vara bättre att låna utrustning de gånger du behöver, det spar både på miljön och 
ens egna ekonomi. 

 
 
 
 

Syfte 
 

 
En Fritidsbanks verksamhet kan bestå utav ett flertal olika syften. Skulle man skala ner syftena till 
det mest primära, så handlar det om att kunna erbjuda så många människor som möjligt tillgång 
till en aktiv fritid. Ett syfte som ligger helt rätt i tiden med tanke på att vi människor idag rör oss 
allt mindre. Kan man då ge gemene kommunmedborgarna den här möjligheten är mycket 
vunnet. Vi får även möjligheten att erbjuda arbetstagare inom kommunens LSS-verksamhet en 
meningsfull sysselsättning som kommer att stärka individen och känslan av ett sammanhang. 



 

Fritidsbank 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Arbetsmarknad och tillväxt    Natur och friluftsliv Miljö 
 

Hälsa Inkludering Idrott, Lek, fysiskaktivitet 
 
 

 
Bilden ovan illustrerar de ledord som en Fritidsbank bär med sig: 

1.   Idrott, lek och fysiskaktivitet är i särklass den största delen och är själva grundidén med en 

Fritidsbank. Att får människor att idrotta, leka och därmed utöva fysisk aktivitet. 

2.   Arbetsmarknad och tillväxt bygger framförallt på idén att personalen i en Fritidsbank skall 

kunna bestå utav personer som kan är en bit ifrån arbetsmarknaden. 

3.   Natur och friluftsliv är en självklar del av en Fritidsbank. Med den utrustning som finns att 

låna i Fritidsbank vill man uppmuntra människor att röra sig mer i naturen. Därmed 

möjligheten att upptäcka de fina vi har i vårt land. 

4.   Miljö är en viktig fråga som tar allt mer plats i dagens samhälle. Grundidén med en 

Fritidsbank är att använda sig av utrustning skänkt av människor. Därmed bidrar man till ett 

mer hållbart och miljömedvetet samhälle. 

5.   Hälsa är en viktig del i Fritidsbankens koncept. Vi människor rör oss idag allt mindre och med 

en fritidsbank vill vi uppmuntra människor att röra sig vilket bidrar till en bättre hälsa. 

6.   Inkludering I dagens samhälle har inte alla möjligheten att utöva olika typer av sporter och 

friluftsaktiviteter. Det ekonomiska kan vara en bit en, i och med möjligheten att låna gratis 

ökar vi möjligheten för människor att utöva aktiviteter. Därmed bidrar vi till ett mer 

inkluderande samhälle. Även biten där människors ges möjligheten att ha meningsfull 

sysselsättning bidrar till inkludering. 
 

Sammanfattningsvis är syften med en Fritidsbank ganska många och de hänger till vissa delar 
ihop med varandra. 



 

 

 
 
 
 

Organisation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Organisationsmässigt är grundtanken att som huvudman för projektet kommer 

Fritidsenheten/Kommunstyrelseförvaltningen vara. 

Fritidsenheten kommer ha det övergripande ansvaret och bland annat sköta kontakterna med 

moderorganisationen för Fritidsbanker. Även det övergripande ansvaret vad gäller ekonomi 

kommer ligga hos fritidssamordnare. 

 
Socialförvaltningen kommer att bära ansvaret vad gäller personalbiten. Bemanningen utav 

Fritidsbanken ska ske med arbetstagare som idag är verksamma inom Socialförvaltningens 

LSS-verksamhet med stöd från ordinarie personal. 

När det gäller lokal kommer även där Socialförvaltningen att bära ansvaret. 

Fritidsbanken tänker vi skall inrymmas i nuvarande Dagcenter Gärdet (Oliven 1). 

En lokal som Socialförvaltningen idag har till sitt förfogande och där personal och 

arbetstagare inom LSS-verksamheten redan vistas. 

Socialförvaltningen känner även att behovet finns att effektivisera användningen av lokalerna 

och då skulle en Fritidsbank vara ett välkommet inslag. 

Verksamheten inom LSS har på senare år förändrats vilket har medfört att lokalerna de har till 

sitt förfogande har känts väldigt stora. Flertalet utav arbetstagarna inom LSS är idag ute på 

olika platser inom kommunen om dagarna, vilket har gjort att personer som dagligen vistas i 

Gärdets lokaler har minskat. 

Socialförvaltningen ser därför att inrättandet utav en Fritidsbank skulle vara ett välkommet 

inslag i deras lokaler men även att man då utnyttjar lokalerna mer effektivt. 



 

Ekonomi 
 

 
Grundtanken med idén att inrätta en Fritidsbank bygger på att försöka hålla verksamheten så 
kostnadsneutral som möjligt för kommunen. 
När det gäller valet av lokal så har vi inriktat oss på nuvarande dagcenter Gärdet, en lokal som 
Socialförvaltningen idag förfogar över och bedriver verksamhet i. Även närheten till befintlig 
idrottsanläggning (Säter idrottsplats) och anslutande motionsspår har spelat in i valet av lokal. 

 
Bemanningen av Fritidsbanken kommer att bestå av arbetstagare som idag är en del utav 
Socialförvaltningens LSS verksamhet med stöttning från personal anställda inom 
Socialförvaltningen. 
Arbetstagarna framförallt ges då möjligheten att inneha en meningsfull sysselsättning och känna 
känslan att man gör något viktigt för resterande kommuninvånare. 
Man får även möjligheten att möta många glada människor som uppskattar möjligheten att kunna 
låna olika typer av friluftsutrustning. 

 
När vi pratar siffror kring ekonomin handlar det i grunden om ett startkapital för verksamheten. 
För att få igång verksamheten kommer det krävas ekonomiska medel, det kan handla om att göra 
iordning lokalen, köpa in material, reklam, kläder, maskiner och förbrukningsmaterial. 
I diskussionerna mellan Kommunstyrelseförvaltningen och Socialförvaltningen har vi kommit 
överens om att en summa om 150 000 kronor är önskvärt i startkapital för verksamheten. 
Även ett årligt driftsbidrag vill vi ska finnas med för verksamheten om 25 000 kronor per år. 
Driftsbidraget kommer användas för att ges möjlighet att tillhandahålla förbrukningsmaterial. 

 
•  150 000: ‐ Startbidrag 

•  25 000: ‐ Driftbidrag/år 
 
 

Utöver ovan nämnda summor handlar det om tid som befintlig personal inom 
Kommunstyrelseförvaltningen samt Socialförvaltningen lägger ner i samband med uppstart samt 
att driva projektet med en Fritidsbank här i Säters kommun. 

 
Kommunstyrelseförvaltningen tillsammans med Socialförvaltningen kommer att lämna in en 
ansökan om bidrag till sociala investeringsfonden kopplat till projektet med inrättande av 
Fritidsbank. 



 

Lokal 
 
 
 

 

 
 

Adressen till den tilltänkta lokalen är: 

Malmsteinsgatan 25, 783 34 Säter, DC Gärdet (Oliven 1) 

 
Den rödmarkerade delen i lokalen är tilltänkt som lokal för Fritidsbanken i Säter. Den blå 

markerade delen är tänkt att fungera som förråd och verkstad. 



 

Tidsplan 
 
 
 
 
 
 

Mars‐April 

• Ansökan Socialainvesteringsfonden 

• Plocka ur befintlig lokal och börja iordningställa 
 
 
 
 
 

 
 
 

Maj‐Juni 

• Fortsättning med iordningställning av lokal 

• Start insamling utav material och utrustning 

• Se över rutiner, scheman, marknadsföring med mera 
 
 

 
 
 

 
Juli‐ 

September 

• Insamlingsevent 

• Göra klart lokalen 

• Gå ut med marknadsföring 

• Start eventuellt Augusti/September månad. 
 

 
 
 
 
 
 

Under perioden mars-april kommer en gemensam ansökan från Socialförvaltningen och 
Kommunstyrelseförvaltningen skickas in till Sociala investeringsfonden. 
En översyn om möjliga medel från Dalarnas idrottsförbund, Riksidrottsförbundet samt andra 
organisationer kommer att ske. 
En första urplockning av tilltänkt lokal vid DC Gärdet kommer att påbörjas. Man kommer redan i 
detta skede involvera personer som är tilltänkta att jobba i Fritidsbanken. 

 
Under perioden maj-juni fortsätter arbetet med att iordningställa lokalen. I detta skedde kan det 
handla om målning, uppsättning av hyllor och skåp samt dekorera lokalen. Gatu- samt 
fastighetsenheten är informerade om planerna med Fritidsbanken, de kommer även vara med och 
fräscha upp kring nuvarande DC Gärdet. 
Vidare är tänkt att påbörja insamling utav material, inlämning kommer att kunna ske varje dag. 
Vi kommer även undersöka möjligheterna att få till en insamlingsdel på återvinningscentralen 
ämnad för Fritidsbanken. 
Det kommer att tas fram rutiner kopplade till Fritidsbanken, scheman och fastställa öppettider. 

 
Under perioden mellan juli-september planeras för ett insamlingsevent för att få in material och 
utrustning till verksamheten. 
Tanken är även att lokalen skall göras klar och fyllas på med material och utrustning inför öppning. 
Gå ut hårdare med marknadsföring då pratar vi bland annat sociala medier, kommunens hemsida, 
och säterbladet för att nämna några exempel. 

 
Målbilden är att verksamheten skall kunna startas upp ifall allt går som planerat någon gång efter 
semestern lämpligtvis i september. 



 

 

Riktlinjer för  
Social investeringsfond 

Säters kommun 
Antagna av KF 2014-12-15

SÄTERS KOMMUN 
KLK Ekonomienheten 
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Social investeringsfond i Säters kommun 

Inledning och syfte 
 
Säters kommun har i likhet med många andra kommuner beslutat att inrätta en social 
investeringsfond. Den sociala investeringsfonden skall användas till förebyggande insatser för  
att bryta negativa händelseförlopp i ett tidigt skede.  Med tidigt skede menas insatser under 
uppväxtåren. Detta för att minska risken för ett socialt utanförskap med negativa konsekvenser 
för hälsa, välbefinnande och möjlighet att delta i samhället. Utöver att vålla mänskligt lidande för 
utanförskapet med sig stora kostnader för samhället. Den som står utanför samhället bidrar inte 
till att bygga samhället. I stället uppstår kostnader i våra offentliga försäkringssystem och för vård 
och behandling.  
 
Utgångspunkten i användandet av den sociala investeringsfonden är att identifiera grupper med 
riskfaktorer, där det genom en kedja av möjliga händelser finns en större risk än för andra att 
hamna utanför samhället. Kommunen avsätter ett startkapital för förebyggande insatser genom 
att öronmärka del av eget kapital till ändamålet. Kommunens förvaltningar kan sedan söka medel 
ur investeringsfonden för olika förebyggande projekt som syftar till att bryta en negativ 
utveckling för barn- och ungdomar i Säters kommun. Kostnadsminskningen för kommunen kan 
till exempel handla om minskat behov av resurser, som lägre kostnader för försörjningsstöd, eller 
minskat behov av särskilt stöd i skolan. För samhället kan vinsterna vara att fler personer bidrar 
till samhällsutvecklingen, att kostnaderna för sjukförsäkring och förtidspension minskar och färre 
personer behöver tas om hand inom kriminalvården och den psykiatriska vården. 
 

Mål  
 
Det övergripande målet för den sociala investeringsfonden är att genom tidiga insatser minska 
socialt utanförskap. Ett underordnat mål är att kunna pröva för kommunen nya metoder för att 
åstadkomma detta. De insatser som efter utvärdering bedöms ge effekt skall sedan implementeras 
i ordinarie verksamhet. Ett annat delmål är att utveckla en gränsöverskridande samverkan mellan 
kommunens verksamheter, samt med andra aktörer i samhället.  

Sociala investeringar definieras som förebyggande insatser med långsiktiga effekter. Det ska vara 
målgruppsinriktade och offensiva satsningar. Målgruppen kan vara individer och/eller familjer. 
Det kan vara insatser som riktar sig direkt mot barn- och ungdomar men även insatser för att 
stödja föräldrar i sin föräldraroll och som indirekt gynnar barns och ungdomars utveckling.. Det 
ska vara insatser som går utöver den ordinarie verksamheten.  

Det ska finnas evidens i såväl framtagande av målgrupp och i insatsernas utformning och 
metodik. Med detta menas att målgruppen för insatsen riskerar ett faktiskt utanförskap och att 
insatserna kan förväntas motverka utanförskapet. Insatserna ska beröra minst två av kommunens 
förvaltningar och gärna externa aktörer. 
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Ekonomi 
 
I april 2014 beslutade kommunfullmäktige att öronmärka 3,5 mkr till en social investeringsreserv 
Den sociala investeringsreserven ska användas för investeringar i förebyggande arbete som dels 
ger samhällsekonomiska vinster och dels på sikt ger minskade kommunala kostnader.  
 
Eftersom den sociala investeringen inte kan hanteras enligt gällande redovisningsprinciper för 
investeringar, har uppbyggnaden av nödvändigt investeringskapital i stället lösts genom en 
öronmärkning av driftsresultatet. Ytterligare medel kan komma att tillföras genom ny 
öronmärkning av kommande års positiva resultat.  
 
För att kunna bedöma investeringens ekonomiska effekter på samhällsekonomi och på den 
kommunala ekonomin skall till ansökan bifogas en social investeringskalkyl utifrån den modell 
som tagits fram av Skandia. Av kalkylen skall framgå vilka samhällsekonomiska vinster och vilka 
sänkta kommunala kostnader som kan göras genom den sociala investeringen, samt ett 
tidsperspektiv på när effekterna kan förväntas infalla. 
 
För att få ett utgångsläge över kostnader som skulle kunna påverkas genom det förebyggande 
arbetet, sammanställs vissa kostnader som i dag uppstår i det kommunala systemet fördelade på 
invånarnas ålder och i vilken verksamhet som kostnaderna uppstår. När en mätbar effekt har 
åstadkommits på de kommunala kostnaderna, kan anslaget till den aktuella verksamheten minskas 
och frigjort ekonomiskt utrymme öronmärkas för nya sociala investeringar. 
 

Ansökan 
 
Kommunens förvaltningar ges möjlighet att ansöka om medel från kommunens sociala 
investeringsfond. Kravet är att minst två förvaltningar ska beröras av satsningen. Även externa 
aktörer, som Dalarnas läns landsting, statliga myndigheter och föreningsliv kan vara berörda av 
ansökan, men endast en kommunal förvaltning kan vara projektägare. 
 
Ansökan delges projektansvarig nämnd och övriga deltagare och insänds därefter till 
ekonomichefen. Ansökan diarieförs i kommunstyrelsens diarium. Ansökan ska behandlas inom 
tre månader  

Ansökan ska innehålla en utförlig beskrivning av den sociala investeringen där nedanstående 
frågor besvaras; 

• Namn på den sociala investeringen 

• Beskrivning av den sociala investeringens innehåll  

• Vilka verksamheter i kommunen är delaktiga i den sociala investeringen 

• Vilka är målgruppen för den sociala investeringen 

• Hur har målgruppen identifierats 

• På vilket sätt riskerar målgruppen ett socialt utanförskap?  
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Mål och effekt 

• Vilka problem satsningen ska lösa 

• Vilka olika effekter kommer den sociala investeringen att ge för de personer som ingår i målgruppen.  

• Metod 

• Beskrivning av metod för den sociala investeringen och referenser till forskning eller evidensbaserad 
praktik 

Tidsperiod 

• Tidsperiod för insatserna i den sociala investeringen 

• När förväntas de olika effekterna att inträffa 

• Vid vilka tidpunkter ska mätningen av effekten göras 

Ekonomi 

• Till ansökan skall bifogas en social investeringskalkyl enligt modell från Skandia 
• Kostnad för den sociala investeringen fördelat per år under tidsperioden 

• Hur ska effekterna av den sociala investeringen mätas 

• På vilket sätt bidrar den sociala investeringen till samhällsekonomisk nytta  

• På vilket sätt bidrar investeringen till att kommunens totala kostnader under en viss period minskar 

• I vilka verksamheter sker kostnadsminskningar på grund av investeringen 

• Med hur mycket kan man anta att kommunens totala kostnader minskar 

• För vilken tidsperiod är det rimligt att räkna på minskade kostnader 
 

Prioriteringsordning  
 
Om en prioritering bland ett flertal inkomna ansökningar behöver göras, skall förutom de 
grundläggande kraven på evidens avseende målgrupp och metodik, tillämpas ett antal 
urvalskriterier. Den insats som uppfyller flest av de nedan listade kriterierna ska värderas högst. 
Prioriteringen görs av den kommunledningsgruppen KLG. Kriterierna är inte inbördes viktade.  
 
- Effektivitet: en insats som bedöms generera störst samhällsekonomisk effekt, samt en 

långsiktig kostnadseffektivitet för kommunen  
- Gränsöverskridande: en insats som berör fler än två förvaltningar 
- Resultat och uppföljning: en insats som kan visa upp en trovärdig och tydlig analys kring 

vilka effekter som kan förväntas, under vilken tidsperiod effekterna kommer att inträffa och 
hur mätningen av dessa avses genomföras  

- Varaktighet: en insats som, med hjälp av beskrivna följdinvesteringar, kan förvalta effekten 
av investeringen under en längre tid 
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Organisation och beslutsordning 
 
Kommunfullmäktige har i sitt beslut om öronmärkning av medel till den sociala investerings-
fonden delegerat beslutanderätten till kommunstyrelsen att ta medlen i anspråk. Det är därmed 
kommunstyrelsen som fattar beslut om vilka av de inkomna ansökningarna som ska godkännas 
och tilldelas medel.  
 
Ansökningarna bereds i kommunledningsgruppen (KLG). Föredragande i KLG och i Ks är 
ekonomichefen, som ansvarar för att ansökan är komplett innan beredning. KLG värderar 
ansökan utifrån regelverket och lägger förslag till beslut i Ks. I förekommande fall gör KLG 
även en prioritering mellan inkomna ansökningar. 
 

Uppföljning och utvärdering 
 
Den nämnd som äger projektet är ansvarig för att beviljade medel används till kostnader som kan 
hänföras till projektet och att det sker en ekonomisk uppföljning och uppföljning av 
verksamheten. 
  
Alla sociala investeringar kommer kontinuerligt att utvärderas. Till grund för utvärderingen ligger 
främst den ansökan som insatsen bygger på, men också de resultat som presenteras i de inkomna 
uppföljningsrapporterna.  
 
Uppföljning av de sociala investeringarna görs i samband med delårsrapport och årsredovisning. 
Projektägande förvaltning ansvarar för att en redovisning av verksamhet och ekonomi inlämnas 
till ekonomienheten senast 15 september respektive 28 februari.  
 
Om det under uppföljningen/utvärderingen skulle visa sig att insatsen inte ger förväntat resultat 
kan projektet avslutas i förtid. Beslut att avbryta ett projekt tas av Ks efter beredning i kommun-
ledningsgruppen. 
 
I den redovisning som görs när halva projektiden har passerat ska även reflektioner kring en 
eventuell implementering av insatsen i ordinär verksamhet ingå. 



SÄTERS KOMMUN KALLELSE 
 Sammanträdesdatum Blad 

Kommunstyrelsen 2019-05-21 21  
   
 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Ks §  Dnr KS2019/0090 
 
Integrationsarbetets organisering 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslår att kommunfull-
mäktige beslutar 

1. Verksamhetsansvaret för kommunens integrationsarbete flyttas från social-
nämnden till kommunstyrelsen.  

2. I samband med att verksamhetsansvaret flyttas över till kommunstyrelsen så 
överflyttas även följande medel från socialnämndens budget:  

a. Grundersättning för nyanlända personer med uppehållstillstånd 
232 500 (år 2019) 

b. Schablonersättning 0-20 år – 10% till kommunstyrelsen, 90% till BUN 
c. Schablonersättning 20-64 år – 20% till kommunstyrelsen,  

75% till BUN, 5% till SN 
d. Schablonersättning 65 år och äldre – 100% kommunstyrelsen 

3. Integrationssamordnartjänsten finansieras även fortsättningsvis via ersättningar 
från Migrationsverket med förändringen att tjänsten organisera som en del av 
verksamheten Fler i egen försörjning.  

4. Socialnämndens och kommunstyrelsens reglemente justeras med ovanstående 
förslag. 

 
__________ 
 
Ärendebeskrivning 
Integration är ett komplext uppdrag med många inblandade aktörer och kräver an-
strängning både av det mottagande samhället och de nyanlända. En avgörande del av 
integrationen är självförsörjning och någorlunda jämlika ekonomiska förutsättningar. 
Även jämlik hälsa och jämlika fritidsmöjligheter är viktiga delar av en lyckad integrat-
ion. Mottagandet av nyanlända inte kan beskrivas som ett renodlat uppdrag för vare 
sig socialnämnden eller kommunstyrelsen men det kan det finnas ett signalvärde i att 
mottagandet placeras under kommunstyrelsen, och därmed får en stark koppling till 
arbete, folkhälsa  och fritid. 
 
Yttranden 
Socialnämnden föreslår i sitt yttrande SN2019/0054 enligt ovan, och menar att: ”Ge-
nom att organisera ansvaret för integrationen under kommunstyrelsen tydliggörs att 
mottagandet av nyanlända är en övergripande kommunal angelägenhet med arbetslin-
jen i fokus.”  
 
 
Bilagor:  
Integrationsarbetets organisering, KS2019/0090 
Yttrande gällande integrationsarbetets organisering, SN2019/0054 

  



 

Tjänsteutlåtande 

 

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

SÄTERS KOMMUN 
SOCIALNÄMNDEN 

Datum Diarienummer 
2019-05-08 KS2019/0090 
 

Integrationsarbetet organisering 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige, i enlighet med Socialnämndens yttrande 
SN2019/0054, beslutar att: 

1. Verksamhetsansvaret för kommunens integrationsarbete flyttas från socialnämnden till 
kommunstyrelsen.  

2. I samband med att verksamhetsansvaret flyttas över till kommunstyrelsen så överflyttas även 
följande medel från socialnämndens budget:  

a. Grundersättning för nyanlända personer med uppehållstillstånd 232 500 (år 2019) 
b. Schablonersättning 0-20 år – 10% till kommunstyrelsen, 90% till BUN 
c. Schablonersättning 20-64 år – 20% till kommunstyrelsen, 75% till BUN, 5% till SN 
d. Schablonersättning 65 år och äldre – 100% kommunstyrelsen 

3. Integrationssamordnartjänsten finansieras även fortsättningsvis via ersättningar från 
Migrationsverket med förändringen att tjänsten organisera som en del av verksamheten Fler i 
egen försörjning.  

4. Socialnämndens och kommunstyrelsens reglemente justeras med ovanstående förslag. 

Ärendebeskrivning 
Integration är ett komplext uppdrag med många inblandade aktörer och kräver ansträngning både av det 
mottagande samhället och de nyanlända. En avgörande del av integrationen är självförsörjning och 
någorlunda jämlika ekonomiska förutsättningar. Även jämlik hälsa och jämlika fritidsmöjligheter är viktiga 
delar av en lyckad integration. Mottagandet av nyanlända inte kan beskrivas som ett renodlat uppdrag för 
vare sig socialnämnden eller kommunstyrelsen men det kan det finnas ett signalvärde i att mottagandet 
placeras under kommunstyrelsen, och därmed får en stark koppling till arbete, folkhälsa  och fritid. 
 
Yttranden 
Socialnämnden föreslår i sitt yttrande SN2019/0054 enligt ovan, och menar att: ”Genom att organisera 
ansvaret för integrationen under kommunstyrelsen tydliggörs att mottagandet av nyanlända är en 
övergripande kommunal angelägenhet med arbetslinjen i fokus.”  
 
 
Bilagor:  
Integrationsarbetets organisering, KS2019/0090 
Yttrande gällande integrationsarbetets organisering, SN2019/0054 
 
 
 
 
Helena Axelsson-Fisk  NN 
Handläggare  Förvaltningschef 
 





 

Tjänsteutlåtande 

 

 Postadress Besöksadress Telefon E-postadress  
 Säters Kommun Rådhuset 0225-55 000 (vxl) socialnamnden@sater.se  
 Box 300 Åsgränd 2  Internetadress  
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SÄTERS KOMMUN 
SOCIALNÄMNDEN 

Datum Diarienummer 
2019-04-26 SN2019/0054 
 

Yttrande gällande integrationsarbetets organisering 

Förslag till beslut 
Socialnämnden förslag till beslut: 
° Verksamhetsansvaret för kommunens integrationsarbete flyttas från socialnämnden till 

kommunstyrelsen. 
° I samband med att verksamhetsansvaret flyttas över till kommunstyrelsen så överflyttas även följande 

medel från socialnämndens budget: 
-grundersättning för nyanlända personer med uppehållstillstånd 232 500kr (år 2019)  
-schablonersättning 0-20 år - 10% till kommunstyrelsen, 90% till BUN 
-schablonersättning 20-64 år - 20% till kommunstyrelsen, 75% till BUN, 5% till SN, 
-schablonersättning 65 år och äldre - 100% kommunstyrelsen,       

° Integrationssamordnartjänsten finansieras även fortsättningsvis via ersättningar från Migrationsverket 
med förändringen att tjänsten organiseras som en del av verksamheten Fler i egen försörjning. 

Förvaltningens ståndpunkt 
Genom att organisera ansvaret för integrationen under kommunstyrelsen tydliggörs att mottagandet av 
nyanlända är en övergripande kommunal angelägenhet med arbetslinjen i fokus.  
 

Ärendebeskrivning 
Från och med den 1 mars 2016 trädde den nya bosättningslagen i kraft och alla kommuner blev skyldiga 
att ta emot nyanlända för bosättning. Syftet med den nya bosättningslagen (2016:38) är att förbättra 
nyanländas möjligheter att komma in i samhället och på arbetsmarknaden. Bosättningslagen omfattar 
nyanlända som har beviljats uppehållstillstånd som flyktingar eller annan skyddsbehövande enligt vissa 
bestämmelser i utlänningslagen (2005:716) samt anhöriga till dessa personer.  
 
Integrationen har som mål att nyanlända når egen försörjning och integreras i samhället. Mycket få 
nyanlända blir dock självförsörjande eller integrerade efter den avslutade etableringsperioden (ca 2 år) utan 
är i fortsatt behov av stöd och åtgärder i form av språkstudier, praktik och arbetsträning mm för att kunna 
etablera sig på arbetsmarknaden. Om integrationssamordnaren införlivas med Fler i egen försörjning (Fie) 
samlas kommunens resurser med kompetens att underlätta för nyanländas inträde på arbetsmarknaden.  
 
 
 
 
 
 
 
Ann-Marie Molin  Ingalill Frank 
Verksamhetschef IFO  Socialchef 
 



 

Tjänsteutlåtande 

 

 Postadress Besöksadress Telefon E-postadress  
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SÄTERS KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

Datum Diarienummer 
  
 

Integrationsarbetets organisering 

Förslag till beslut  
Kommunstyrelsens arbetsutskott remittera förslaget till organisering av 
integrationsarbetet till socialnämnden för yttrande med följande förslag till förändring; 

1. Verksamhetsansvaret för kommunens integrationsarbete flyttas från 
socialnämnden till kommunstyrelsen.  

2. Medel för mottagningsverksamheten flyttas till kommunstyrelsen. 
3. Integrationssamordnaren blir del av Fler i egen försörjning 

 

Ärendebeskrivning 

Integration är ett komplext uppdrag med många inblandade aktörer och kräver 
ansträngning både av det mottagande samhället och de nyanlända. En avgörande del 
av integrationen är självförsörjning och någorlunda jämlika ekonomiska 
förutsättningar. Även jämlik hälsa och jämlika fritidsmöjligheter är viktiga delar av en 
lyckad integration. 
 
Mottagandet av nyanlända inte kan beskrivas som ett renodlat uppdrag för vare sig 
socialnämnden eller kommunstyrelsen men det kan det finnas ett signalvärde i att 
mottagandet placeras under kommunstyrelsen, därmed får en stark koppling till arbete 
och fritid.  
 

Bakgrund 

Sedan 2013 ansvarar socialnämnden för kommunens integrationsenhet. 
Integrationsarbetet består främst av ett handfast och konkret mottagande, där de 
nyanlända får hjälp med bostad, försörjning, eventuell vårdkontakt och kontakt med 
andra relevanta myndigheter, den lagstadgade samhällsinformationen, och 
omvärldsbevakningen när det gäller kommunmottagande och flyktingsituationen. 
Tidigare fanns även ett HVB-hem för ensamkommande, men det har avvecklats, och 
från halvårsskiftet 2019 finns bara en tjänst som integrationssamordnare kvar i 
organisationen.  
 
Tidigare organisation 
2011 gjordes en översyn av kommunorganisationen av KPMG, varefter 
Personalutskottet gav Organisationsutredningsgruppen (OUG) i uppdrag att utreda 
organisationen och ge förslag på förbättringar. Integrationsarbetet låg då under 
kommunstyrelsen. OUG rekommenderade att ansvaret för integration skulle flyttas till 
socialnämnden och att en arbetsmarknadsenhet skulle tillskapas under 
kommunstyrelsen (OUG Slutrapport till PU, 2012-08-30). Så skedde, men 
Socialnämnden säger i sitt yttrande över Gemensamt reglemente och reglementen för styrelsen 
och nämnder i Säters kommun 2018 att den lösningen var aktuell medan det fanns ett 
reguljärt inflöde av ensamkommande barn och att: 
”Socialförvaltningen anser att för att få mer dignitet åt integrationsfrågan och få mer 
fokus på vad som bör göras inom området så bör ansvaret återföras till 
kommunstyrelseförvaltningen.” (SN2018/0135) 
 
 



 

Tjänsteutlåtande 
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SÄTERS KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens ansvar 
Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens arbetsmarknadsinsatser genom enheten 
Fler i egen försörjning, vars målgrupp är arbetslösa från 16 till 64 år, som bedöms inte 
behöva koordinerat stöd av flera myndigheter, eller står i process att få stöd från flera 
myndigheter. Enheten är placerad i Dahlanders kunskapscentrum, tillsammans med 
IM och Vuxenutbildningen, vilket borgar för ett nära samarbete mellan de 
kompetenshöjande och de arbetsinriktade insatserna. Kommunstyrelsen ansvarar även 
för folkhälso- och fritidsfrågorna i ett fritidsutskott 
Socialnämnden, å sin sida, ansvarar för ett ”samverkansteam”, som arbetar med 
säterbor mellan 16 och 64 år som har ett konstaterat behov av ett koordinerat stöd av 
flera myndigheter.  
 
Arbetsförmedlingen nära samarbete med kommunen 
Arbetsförmedlingen ansvarar för etableringsperioden plus i förekommande fall jobb- 
och utvecklingsgarantin. En stor del av den perioden ägnar de nyanlända åt att lära sig 
svenska (kommunalt ansvar) och vissa fall göra praktik/arbetsträning, ofta inom 
kommunala verksamheter. Om individen vid tiden för avslut med Arbetsförmedlingen 
inte har lyckats etablera sig på arbetsmarknaden, eller börjat studera, blir hen hänvisad 
till kommunens försörjningsstöd för sin försörjning och till kommunens 
arbetsmarknadsenhet för hjälp in på arbetsmarknaden. Kommunen är alltid part i 
processen. Fler i egen försörjning, Samverkansteamet och integrationssamordnaren 
har alla väl upparbetade kontakter med Arbetsförmedlingen.  
 
Nytt skede i integrationsarbetet 
Som en följd av att allt färre nyanlända kommer till Säter kan integrationsarbetet 
fokusera på resurshöjning och arbetsmarknadsinkludering. Där kommer 
vuxenutbildningen och Fler i egen försörjning att vara viktiga parter. Men livet upphör 
inte att vara komplicerat och nyanlända behöver stöd bland annat med 
myndighetskontakter långt efter att de är etablerade som säterbor. Det är viktigt att ta 
till vara på den kompetens och de kontakter som kommunen har byggt upp under 
åren, och komma fler till del än bara de nyaste säterborna, vilket skulle bli en naturlig 
följd av att integrationssamordnaren ingår i Fler i egen försörjning.  
 
Förslag till beslut  
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:  
1. Verksamhetsansvaret för kommunens integrationsarbete flyttas från 

socialnämnden till kommunstyrelsen.  
2. § 3 Integrationen i Gemensamt reglemente och reglementen för styrelsen och nämnder i Säters 

kommun under socialnämnden skrivs som §3, punkt 16 under kommunstyrelsen: 
”Kommunstyrelsen ansvarar i enlighet med tecknade avtal med 
Migrationsverket för mottagande och boende för asylsökande och 
flyktingar. Kommunstyrelsen ansvarar i samverkan med andra aktörer för 
integrationen i samhället.”  

3. Medel för mottagningsverksamheten flyttas till kommunstyrelsen. 
4. Integrationssamordnaren blir del av Fler i egen försörjning 
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SÄTERS KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

 
 

Helena Axelsson Fisk   

Samordnare   
 

 
 
 



SÄTERS KOMMUN KALLELSE 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Ks §  Dnr KS2019/0162 
 
Utökat uppdrag om tillståndsgivning tillsyn av tobak samt justering 
av reglemente för gemensamma nämnden för alkohol, tobak och re-
ceptfria läkemedel 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäk-
tige besluta att Säters kommun ställer sig positiva till förslaget men vill förtydliga för 
punkt 1 att Tillsynen av försäljning av tobak och liknande produkter enligt nya to-
bakslagen (LTLP) ska ingå i den gemensamma nämndens uppdrag. 
 
__________ 
 
Förvaltningens ståndpunkt 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har inget att invända mot att Gemensamma nämn-
den för alkohol, tobak och receptfria läkemedel tar hand om tillstånd och tillsynen 
kring försäljning av tobak och liknande produkter. Dock krävs det ett förtydligande 
så att det inte uppstår någon osäkerhet i ansvarsfördelningen mellan Gemensamma 
nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel och de enskilda kommunerna. 
  
Den första punkten i förslaget (sammanträdesprotokoll 2019-03-19, Gemensamma 
nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel) är att ”Tillsyn av tobak enligt 
nya tobakslagen (LTLP) ska ingå i den gemensamma nämndens uppdrag”. Det skulle 
kunna tolkas som att gemensamma nämnden ska ta ansvar för all tillsyn enligt den 
nya lagen dvs. även de rökfria miljöerna enligt kapitel 6.  
Kommunerna har hittills själva haft tillsyn på de rökfria miljöerna och man kan anta 
att denna tillsyn även fortsättningsvis är tänkt att ligga på kommunerna. 
Därför kan det behövas ett förtydligande om att det är tillsynen av försäljning av to-
bak som ligger på Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkeme-
del medans tillsynen av de tobaksfria miljöerna även fortsättningsvis ligger på kom-
munerna. 
 
Bakgrund och ärendebeskrivning 
En ändring av Lagen om tobak och liknande produkter träder i kraft 2019-07-01. 
 
Lagen omfattar tobaksvaror och örtprodukter för rökning tex. elektroniska cigaretter 
och påfyllningsbehållare. 
 
Det krävs tillstånd att sälja tobaksvaror och örtprodukter för rökning både för detalj-
handel och partihandel.  
 
     forts 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Ks §  forts 
 
När det gäller tobaksfria miljöer avser förbudet 
- Rökning av tobak 
- Inhalering efter förångning eller annan upphettning av tobak 
- Användning av elektroniska cigaretter 
- Rökning av örtprodukter för rökning 
- Användning av njutningsmedel som till användningssättet motsvarar rökning 

men som inte innehåller tobak. 
 
De rökfria miljöerna utökas till att gälla även för bl.a. uteserveringar, idrottsplatser, 
hållplatser, lekplatser och vid entréer som allmänheten har tillträde till.  
 
Bilagor:  
1. Sammanträdesprotokoll 2019-03-19 Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och re-

ceptfria läkemedel. 
2. Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter 
 
 
 
 

  



  
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 
2019-05-06 Dnr SBN2019/0364 

Dnr KS2019/0162 
 

Yttrande över utökat uppdrag för gemensamma nämnden för alkohol, 
tobak och receptfria läkemedel 

Förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår Kommunstyrelsens arbetsutskott att föreslå 
Kommunstyrelsen att föreslå Kommunfullmäktige att besluta enligt följande: 
 
Säters kommun ställer sig positiva till förslaget men vill förtydliga för punkt 1 att   
Tillsynen av försäljning av tobak och liknande produkter enligt nya tobakslagen (LTLP) 
ska ingå i den gemensamma nämndens uppdrag. 

Förvaltningens ståndpunkt 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har inget att invända mot att Gemensamma nämnden 
för alkohol, tobak och receptfria läkemedel tar hand om tillstånd och tillsynen kring 
försäljning av tobak och liknande produkter. Dock krävs det ett förtydligande så att det 
inte uppstår någon osäkerhet i ansvarsfördelningen mellan Gemensamma nämnden för 
alkohol, tobak och receptfria läkemedel och de enskilda kommunerna. 
  
Den första punkten i förslaget (sammanträdesprotokoll 2019-03-19, Gemensamma 
nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel) är att ”Tillsyn av tobak enligt 
nya tobakslagen (LTLP) ska ingå i den gemensamma nämndens uppdrag”. Det skulle 
kunna tolkas som att gemensamma nämnden ska ta ansvar för all tillsyn enligt den nya 
lagen dvs. även de rökfria miljöerna enligt kapitel 6.  
Kommunerna har hittills själva haft tillsyn på de rökfria miljöerna och man kan anta att 
denna tillsyn även fortsättningsvis är tänkt att ligga på kommunerna. 
Därför kan det behövas ett förtydligande om att det är tillsynen av försäljning av tobak 
som ligger på Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel 
medans tillsynen av de tobaksfria miljöerna även fortsättningsvis ligger på kommunerna. 

Bakgrund och ärendebeskrivning 
En ändring av Lagen om tobak och liknande produkter träder i kraft 2019-07-01. 
 
Lagen omfattar tobaksvaror och örtprodukter för rökning tex. elektroniska cigaretter och 
påfyllningsbehållare. 
 
Det krävs tillstånd att sälja tobaksvaror och örtprodukter för rökning både för 
detaljhandel och partihandel.  
 
När det gäller tobaksfria miljöer avser förbudet 
- Rökning av tobak 
- Inhalering efter förångning eller annan upphettning av tobak 
- Användning av elektroniska cigaretter 
- Rökning av örtprodukter för rökning 
- Användning av njutningsmedel som till användningssättet motsvarar rökning men 

som inte innehåller tobak. 
 



  
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  

 

De rökfria miljöerna utökas till att gälla även för bl.a. uteserveringar, idrottsplatser, 
hållplatser, lekplatser och vid entréer som allmänheten har tillträde till.  
 
Bilagor:  
1. Sammanträdesprotokoll 2019-03-19 Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och 

receptfria läkemedel. 
2. Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter 

 
 
 

Helena Olander  Mikael Spjut 
Miljö- och byggchef  Biträdande samhällsbyggnadschef 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Ks § Dnr KS2019/0206 
 
Ägardirektiv Säterbostäder AB 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäk-
tige fastställa reviderade ägardirektiv till Säterbostäder AB. 
 
__________ 
 
Ärendebeskrivning: 
En översyn har genomförts av ägardirektiven till Säterbostäder AB. Sociala mål och 
klimat- och miljömål har reviderats 
 
 

  



 

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 
2019-05-05 Dnr KS2019/0206 

 

Ägardirektiv till Säterbostäder AB 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige fastställa reviderade ägardirektiv till Säterbostäder AB. 
 
Ärendebeskrivning: 
En översyn har genomförts av ägardirektiven till Säterbostäder AB. Sociala mål 
och klimat- och miljömål har reviderats 
 
 
 
 
 

Pär Jerfström   
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. 
  

 



 
4. Klimat- och miljömål 

 
Bolaget ska aktivt driva klimat- och miljöfrågor i sin verksamhet 
Bolaget ska långsiktiga mål skall vara att minska energianvändningen med 20% per kvm till år 2020 i 
förhållande till användningen år 1995 i enlighet med de nationella målen. 
 
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 bidra till ett bra boende för äldre genom att satsa på tillgänglighet och möjlighet till 
kvarboende. 
Bolaget ska medverka till att skapa social gemenskap och ökad integration i bostadsområden. 
 
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 i tillämpliga delar. 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. 
 

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 KS2019/0074 
 
Redovisning av partistöd 2018 
 
Beslut  
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslår kommunfull-
mäktige besluta godkänna redovisningen. 
 
__________ 
Bakgrund och ärendebeskrivning  
Kommuner och landsting får ge ekonomiskt bidrag och annat stöd till politiska par-
tier för att stärka deras ställning i den kommunala demokratin (partistöd). Stödet ges 
till de partier som finns representerade i fullmäktige, och kommunen kan genom be-
slut besluta att mandat som inte är besatta av vald kandidat (tomma stolar) inte ska 
beaktas vid utbetalning av stöd.  
 
Fullmäktige ska besluta att en mottagare av partistöd årligen ska lämna en skriftlig 
redovisning som visar att partistödet har använts för det ändamål som anges Kom-
munallagen 2 kap. § 9. Redovisningen ska avse perioden 1 januari-31 december och 
ges in till fullmäktige senast sex månader efter redovisningsperiodens utgång. Full-
mäktige får besluta att stöd inte ska betalas till parti som inte lämnar redovisning och 
granskningsrapport.  
 
I Säters kommun består partistödet av ett grundstöd per parti och ett mandatstöd per 
varje mandat som respektive parti har i kommunfullmäktige. Mandatstöd utgår end-
ast för de mandat som är besatta. Partistöd utgår under 3 månader efter det att repre-
sentationen upphört.  
 
Partistöd betalas ut årligen i förskott under mars månad efter beslut av fullmäktige. 
Har redovisning och granskningsrapport inte lämnats in till kommunstyrelsen inom 
föreskriven tid utbetalas inget stöd för nästkommande år.  
 
Samtliga partier i kommunfullmäktige har lämnat in redovisning för år 2018 och be-
dömningen är att redovisningarna följer kommunallagens intentioner varför det före-
slås att kommunfullmäktige godkänner redovisningarna  
 
Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse Redovisning av partistöd 2018 
• Redovisnings av partistöd 2018 Socialdemokraterna 
• Redovisning av partistöd 2018, Centerpartiet 
• Redovisning av partistöd 2018, Moderaterna 
• Redovisning av partistöd 2018, Kristdemokraterna 
• Redovisning av partistöd 2018, Liberalerna 
• Redovisning av partistöd 2018 Sverigedemokraterna 
• Redovisning av partistöd 2018 Vänsterpartiet 
• Redovisning av partistöd 2018 Miljöpartiet  

  



 

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 
2019-04-05 Dnr KS2019/0074 

 

Redovisning av partistöd 2018 
Förslag till beslut  
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
godkänna redovisningen. 
 
Bakgrund och ärendebeskrivning  
Kommuner och landsting får ge ekonomiskt bidrag och annat stöd till politiska partier för att 
stärka deras ställning i den kommunala demokratin (partistöd). Stödet ges till de partier som finns 
representerade i fullmäktige, och kommunen kan genom beslut besluta att mandat som inte är 
besatta av vald kandidat (tomma stolar) inte ska beaktas vid utbetalning av stöd.  
 
Fullmäktige ska besluta att en mottagare av partistöd årligen ska lämna en skriftlig redovisning 
som visar att partistödet har använts för det ändamål som anges Kommunallagen 2 kap. § 9. 
Redovisningen ska avse perioden 1 januari-31 december och ges in till fullmäktige senast sex 
månader efter redovisningsperiodens utgång. Fullmäktige får besluta att stöd inte ska betalas till 
parti som inte lämnar redovisning och granskningsrapport.  
 
I Säters kommun består partistödet av ett grundstöd per parti och ett mandatstöd per varje 
mandat som respektive parti har i kommunfullmäktige. Mandatstöd utgår endast för de mandat 
som är besatta. Partistöd utgår under 3 månader efter det att representationen upphört.  
 
Partistöd betalas ut årligen i förskott under mars månad efter beslut av fullmäktige. Har 
redovisning och granskningsrapport inte lämnats in till kommunstyrelsen inom föreskriven tid 
utbetalas inget stöd för nästkommande år.  
 
Samtliga partier i kommunfullmäktige har lämnat in redovisning för år 2018 och bedömningen är 
att redovisningarna följer kommunallagens intentioner varför det föreslås att kommunfullmäktige 
godkänner redovisningarna  
 
Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse Redovisning av partistöd 2018 
• Redovisnings av partistöd 2018 Socialdemokraterna 
• Redovisning av partistöd 2018, Centerpartiet 
• Redovisning av partistöd 2018, Moderaterna 
• Redovisning av partistöd 2018, Kristdemokraterna 
• Redovisning av partistöd 2018, Liberalerna 
• Redovisning av partistöd 2018 Sverigedemokraterna 
• Redovisning av partistöd 2018 Vänsterpartiet 
• Redovisning av partistöd 2018 Miljöpartiet 

 
 

   
Margareta Jakobsson  
Handläggare 

 Malin Karhu Birgersson 
Förvaltningschef 
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 Sammanträdesdatum Blad 

Kommunstyrelsen 2019-05-21 26  
   
 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Ks §  Dnr KS2019/0194 
 
Komplettering till Instruktion för Kommundirektör 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta anta komplette-
rad instruktion för kommundirektören. 
 
__________ 
 
Ärendebeskrivning 
Mot bakgrund av att den nya kommunallagen (2017:725) som trädde i kraft den 1 ja-
nuari 2018 fastställde kommunstyrelsen 2018-01-23 en instruktion för hur kommun-
direktören ska leda förvaltningen under styrelsen.  
 
Sveriges kommuner och landsting (SKL) och Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap (MSB) har tecknat en överenskommelse om kommunernas arbete med 
krisberedskap för perioden 2019-2022. Det är en justering av ett tidigare avtal mellan 
SKL och MSB som gällde 2014-2018. En av förändringarna 
jämfört med den tidigare överenskommelsen är att kommundirektörens roll i den 
kommunala krisberedskapen lyfts fram. Kommundirektörens instruktion komplette-
ras därför med även denna roll. 
 
Ansvarsområden 
Kommundirektören är kommunens högsta tjänsteman även vid kris eller svår på-
frestning och ansvarsprincipen är grunden för kommundirektörens agerande. Det 
innebär att den som har ansvar för en verksamhet i normala situationer också har 
motsvarande ansvar vid störningar i samhället. 
 

  



 
Tjänsteskrivelse 

 

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

Datum Diarienummer 
2019-04-05 Dnr KS2019/0194 
 

Komplettering till Instruktion för Kommundirektör 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta anta kompletterad instruktion för 
kommundirektören. 
 
Ärendebeskrivning 
Mot bakgrund av att den nya kommunallagen (2017:725) som trädde i kraft den 1 januari 2018 fastställde 
kommunstyrelsen 2018-01-23 en instruktion för hur kommundirektören ska leda förvaltningen under 
styrelsen.  
 
Sveriges kommuner och landsting (SKL) och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har 
tecknat en överenskommelse om kommunernas arbete med krisberedskap för perioden 2019-2022. Det är 
en justering av ett tidigare avtal mellan SKL och MSB som gällde 2014-2018. En av förändringarna 
jämfört med den tidigare överenskommelsen är att kommundirektörens roll i den kommunala 
krisberedskapen lyfts fram. Kommundirektörens instruktion kompletteras därför med även denna roll. 
 
Ansvarsområden 
Kommundirektören är kommunens högsta tjänsteman även vid kris eller svår påfrestning och 
ansvarsprincipen är grunden för kommundirektörens agerande. Det innebär att den som har ansvar för en 
verksamhet i normala situationer också har motsvarande ansvar vid störningar i samhället. 
 
 
 
 
 
Margareta Jakobsson  Malin Karhu Birgersson 
Handläggare  Förvaltningschef 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Postadress: Säters kommun, Box 300, 783 27 Säter  │  Besöksadress: Rådhuset, Åsgränd 2, Säter 
Tfn vx: 0225 – 550 00  │  Fax: 0225 - 517  92  │  E - post: kommun@sater.se  │  Hemsida: www.sater.se 

 
Instruktion för Kommundirektör i Säters kommun 
 

Antagen av kommunstyrelse 2018-01-23  

Kommunstyrelsen anställer kommundirektören och är dennes arbetsgivare. Vissa av de 
beslut som rör kommundirektörens anställning har kommunstyrelsen rätt att delegera i 
enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. 
 
Kommundirektören har den ledande ställningen bland kommunens tjänstemän och är chef 
för kommunens hela organisation.  
Kommundirektören är chef över kommunens förvaltningschefer. 
 
Kommundirektören har det yttersta ansvaret för att lägga fram förslag till och verkställa 
kommunstyrelsens beslut. 
 
Kommundirektören är kommunens högsta tjänsteman även vid kris eller svår påfrestning 
och ansvarsprincipen är grunden för kommundirektörens agerande. Det innebär att den 
som har ansvar för en verksamhet i normala situationer också har motsvarande ansvar vid 
störningar i samhället. 
 
För kommundirektörens övriga befogenheter och arbetsuppgifter hänvisas till 
kommunstyrelsens delegationsordning. 
 
 
 
 
 
 
 
 



SÄTERS KOMMUN KALLELSE 
 Sammanträdesdatum Blad 

Kommunstyrelsen 2019-05-21 27  
   
 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Ks §  Dnr KS2018/0400 
 
Revidering av arkivreglemente för Säters kommun 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslår kommunfull-
mäktige 

1. Anta förslag till arkivreglemente för Säters kommun 
2. Därmed upphäva nu gällande arkivreglemente för Säters kommun antaget av 

kommunfullmäktige 1997-11-27 §50. 
 
__________ 
 
Förvaltningens ståndpunkt 
Kommunstyrelseförvaltningen förordar att ovan nämnda förslag till beslut antas av 
kommunfullmäktige. Inga övriga beslutsalternativ föreligger. 
 
Bakgrund samt ärendebeskrivning 
Nu gällande arkivreglemente för Säters kommun är från 1997 och anses av kommun-
styrelseförvaltningen vara i behov av revidering. Särskilt har beaktats att revideringen 
skall underlätta styrningen av digital informationshantering. Övriga förändringar av 
vikt är att den tidigare benämningen dokumenthanteringsplan har ersatts av den mer 
övergripande benämningen informationshanteringsplan, en modell för redovisning 
av information har lagts till samt att tillsynen av arkivvården har fått ett eget kapitel 
där tillsynsarbetet mer ingående specificeras. Förslaget har varit ute på remiss hos 
samtliga nämnder där ingen synpunkt inkom. 
 
Delges 
Beslutet delges dem förslaget till arkivreglementet är avsett att gälla vilka omnämns i 
punkt 1.1 i förslaget. 
 

  



 

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 
Nämnd 

Datum Diarienummer 
2019-04-03 Dnr KS2018/0400 
 

Revidering av arkivreglemente för Säters kommun 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunfullmäktige att 
 
° anta kommunstyrelseförvaltningens förslag till revidering av 
arkivreglemente för Säters kommun dnr KS2018/0400. 
 
° därmed upphäva nu gällande arkivreglemente för Säters kommun dnr 
97/KA0339 antaget av kommunfullmäktige 1997-11-27 §50. 
 
Förvaltningens ståndpunkt 
Kommunstyrelseförvaltningen förordar att ovan nämnda förslag till beslut antas av 
kommunfullmäktige. Inga övriga beslutsalternativ föreligger. 
 
Bakgrund samt ärendebeskrivning 
Nu gällande arkivreglemente för Säters kommun är från 1997 och anses av 
kommunstyrelseförvaltningen vara i behov av revidering. Särskilt har beaktats att 
revideringen skall underlätta styrningen av digital informationshantering. Övriga 
förändringar av vikt är att den tidigare benämningen dokumenthanteringsplan har 
ersatts av den mer övergripande benämningen informationshanteringsplan, en modell 
för redovisning av information har lagts till samt att tillsynen av arkivvården har fått 
ett eget kapitel där tillsynsarbetet mer ingående specificeras. Förslaget har varit ute på 
remiss hos samtliga nämnder där ingen synpunkt inkom. 

 
Delges 
Beslutet delges dem förslaget till arkivreglementet är avsett att gälla vilka omnämns i 
punkt 1.1 i förslaget.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Per Boholm  Malin Karhu-Birgersson 
Handläggare  Förvaltningschef 
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1. Arkivreglemente för Säters kommun
Förutom de i arkivlagen (SFS 1990:782) och arkivförordningen (SFS 1991:446) intagna
bestämmelserna om arkivvård gäller för den kommunala arkivvården inom Säters kommun
följande reglemente, meddelat med stöd av 16§ arkivlagen.

1.1 Tillämpningsområde (1–2§§ AL) 
Detta reglemente gäller för kommunens myndigheter och till dessa hörande organ.  Med 
myndigheter avses fullmäktige, kommunens revisorer och fullmäktigeberedningar, 
kommunstyrelsen, övriga nämnder med underställda förvaltningar samt kommunala organ med 
självständig ställning. 

Reglementet gäller även för aktiebolag, handelsbolag, ekonomiska föreningar och stiftelsen där 
kommunen utövar ett rättsligt bestämmandeinflytande samt de samägda företag för vilka 
kommunen har arkivansvar enligt särskild överenskommelse. 

1.2 Arkivverksamhetens syften (3§ AL)  
De kommunala myndigheternas arkiv är en del av det nationella kulturarvet. Arkiven ska bevaras, 
hållas ordnade och vårdas så att de befrämjar:  

• Rätten att ta del av allmänna handlingar
• Behovet av information för rättskipning och förvaltning
• Forskningens behov

2. Myndighetens arkivansvar (4§ AL)
Varje myndighet ansvarar för att dess arkiv vårdas enligt arkivlagen och på det sätt som
framgår av punkterna 5 - 11 i detta reglemente.

Hos myndighet skall finnas arkivansvarig och arkivredogörare fullgörande arkivuppgifter hos 
myndigheten.     

Arkivansvariges arbetsuppgifter: 
1. Känna till bestämmelser och anvisningar som rör arkivvård.
2. Bevaka arkivlagens och arkivreglementets tillämpning.
3. Bevaka arkivfrågor i budgetarbete och övrigt planeringsarbete.
4. Bevaka arkivfrågorna när myndighetens organisation, verktyg eller arbetssätt

förändras.
5. Initiera utarbetande och uppföljning av informationshanteringsplaner.
6. Initiera utarbetande och uppföljning av arkivredovisning
7. Initiera utarbetande och uppföljning av bevarandeplaner för it-system som

innehåller information som ska bevaras
8. Samråda med arkivmyndigheten/kommunarkivet och arkivredogörarna.

Arkivredogörares arbetsuppgifter: 



 

 
 
 
 
1. Känna till bestämmelser och anvisningar som rör nämndens/förvaltningens 

arkivvård.   
2.  Vårda nämndens/förvaltningens handlingar (närarkivet). 
3. Hålla handlingarna tillgängliga enligt offentlighetsprincipen. 
4. Delta vid utarbetandet av informationshanteringsplan och hålla den aktuell, samt 

att bevaka att arkivbildningen sker enligt planen. 
5. Delta vid upprättande av arkivredovisning och att hålla den aktuell. 
6.  Deltar vid utarbetandet av bevarandeplaner för it-system som innehåller 

information som ska bevaras. 
7. Verkställa beslutad och föreskriven gallring. 
8. Förbereda överlämning av handlingar till kommunarkivet. 
9. Samråda med arkivansvarige och arkivmyndigheten/kommunarkivet i arkivfrågor. 
10. Informerar berörd personal om arkivfrågor, både digital och analog hantering. 

 

3. Arkivmyndigheten (7–9§§ AL) 
Kommunstyrelsen är arkivmyndighet.  
 
Arkivmyndigheten utövar tillsyn över att kommunens myndigheter fullgör sina skyldigheter 
beträffande arkivbildningen och dess syften samt över arkivvården i kommunen.  
 
Arkivmyndigheten har rätt att utfärda riktlinjer för hur arkivreglementet ska tillämpas. 
 

3.1 Kommunarkivet  
Hos arkivmyndigheten skall finnas ett kommunarkiv. Kommunarkivet består av en central 
arkivfunktion med kompetens inom både analog och digital arkivering. Arkivfunktionen skall ta 
emot och vårda förvarat arkivbestånd, samt främja arkivens återanvändning. 
 
Möjlighet skall finnas att även ta emot enskilda arkiv av betydelse för forskning om Säters 
kommun. 
 
Den centrala arkivfunktionens arbetsuppgifter: 
1.  Ge råd och, i mån av tid, biträde i arkivvårdsfrågor. 
2.       Känna till lagstiftningen på arkivområdet. 
3.  Bevaka utvecklingen inom informations- och arkivhantering. 
4. Under kontrollerade former: ta emot, vårda och förteckna till arkivmyndigheten 

överlämnade handlingar. 
5. Hålla handlingarna tillgängliga enligt offentlighetsprincipen, 
6. Verkställa föreskriven och beslutad gallring. 
7. Bevaka arkivfrågorna vid förändringsarbete (organisations - och rutinförändringar, 

bolagsbildning och digitalisering). 
8. Informera och utbilda kommunens personal i arkivfrågor. 
9. Biträda vid utarbetandet av informationshanteringsplaner. 



 

10. I mån av tid biträda vid utarbetandet av myndigheternas arkivredovisning. 
11. Vid behov biträda vid upphandling/utveckling av IT-system. 
12. Övergripande planera för inleveranser av digitala handlingar till arkivmyndighetens e-

arkiv. 
13. Medverka i leveransprojekt av digitala handlingar som ska e-arkiveras. 
14.     Svara för kontakten med allmänheten vid mottagande av enskilda arkiv. 
15.    Tillsyna arkivvården i kommunen.  
 
 

4. Tillsyn av arkivvården (5§ AF) 
Tillsyn sker genom besök hos myndigheterna och dokumenteras genom skriftliga rapporter som 
delges arkivmyndigheten, berörd nämnd/styrelse och kommunens revisorer. Vid tillsynen 
framkomna brister ska åtgärdas och redovisas arkivmyndigheten inom sex månader. Uppenbara 
missförhållanden som inte åtgärdas kan rapporteras till kommunens revisorer. 
 
Arkivmyndigheten får ge vidare anvisningar för tillsynen av arkivvården vid Säters kommuns 
myndigheter. 
 

5. Arkivredovisning (6§ 2p AL) 
Säters kommuns myndigheter ska redovisa sina arkiv enligt modellen Verksamhetsbaserad 
informationsredovisning. Varje myndighets verksamhet och arkivbildning ska redovisas i en 
arkivredovisning som består av tre delar: 
 

• en arkivbeskrivning 
• en klassificeringsstruktur med processbeskrivningar 
• en arkivförteckning. I Säters kommun motsvaras arkivförteckningen av 

informationshanteringsplanen. 
 
 



 

 
 
 
 
 

 
 

 
Arkivredovisningen ska gälla retroaktivt från och med 2019-01-01.  
 
Arkivredovisningen ska fortlöpande revideras. 
 

5.1 Arkivbeskrivning 
Varje myndighet ska beskriva sitt arkiv i syfte att ge allmänhet och forskare information om hur 
verksamheten är organiserad och vilka handlingar som hanteras.  
 
Arkivbeskrivningen ska även uppfylla de krav som ställs på redovisning av allmänna handlingar 
enligt kap.4§ 2 Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). 
 
Arkivbeskrivningen ska innehålla:  

• Organisation och verksamhet 
• Register, förteckningar och sökhjälpmedel 
• Tekniska hjälpmedel 
• Upplysningar om de allmänna handlingarna 
• Bestämmelser om sekretess 
• Uppgifter som myndigheten hämtar och lämnar till andra 
• Rätt till försäljning av personuppgifter 
• Gallringsregler 
• Arkivansvar 



 

 
 

5.2 Klassificeringsstruktur med processkartläggningar 
En klassificeringsstruktur med processkartläggningar ska beskriva de processer som förekommer 
i kommunens verksamhetsområden. 
 
Kommunstyrelsen ansvarar för att: 

• en gemensam, övergripande struktur för kommunen tas fram och hålls aktuell 
• att kartlägga och beskriva de processer inom ledning och styrning samt verksamhetsstöd, 

som är gemensamma för kommunen 
 

Varje myndighet ska kartlägga och beskriva de processer som förekommer i sin verksamhet. 
Processerna ska redovisas enligt den kommungemensamma strukturen. 
 
Undantag för kartläggning och beskrivning av processer får finnas. Arkivmyndigheten får ge 
vidare anvisningar för processbeskrivningen samt om vilka undantag som får göras. 
 

5.3 Informationshanteringsplan (6§ 1p AL) 
Varje myndighet skall upprätta en plan som beskriver myndighetens handlingar och hur dessa 
hanteras (informationshanteringsplan). Informationshanteringsplanen utgör myndigheternas 
gallringsbeslut. 
 
Informationshanteringsplanen ska redovisas utifrån klassificeringsstrukturen med 
processkartläggningarna. 
 
Vad gäller informationshanteringsplanen ansvarar kommunstyrelsen för att: 

• Redogöra för den information som bildas i de kommungemensamma processerna enligt 
ovan, samt fatta gallringsbeslut härom. 

 

6. Rensning (6§ 4p AL) 
Handlingar som inte skall tillhöra arkivet skall fortlöpande rensas eller på annat sätt avskiljas från 
arkivhandlingarna. Med rensning avser man att akten i ett ärende, pärmar, eller digitala kataloger, 
befrias från sådant material som inte är allmänna handlingar eller bör bli det vid arkivläggningen.  
 
Rensningen bör utföras av en person med god kännedom om handlingarnas betydelse för 
förståelsen av ärendet, dvs normalt sett den som har handlagt ärendet. Rensningen ska ske så 
snart ärendet har avslutats. 
 
Alla handlingar som överlämnas till kommunarkivet blir allmänna vid leverans. 
 
 

7. Bevarande och gallring (10§ AL) 
Myndighet beslutar efter samråd med arkivmyndigheten om gallring av handlingar i sitt arkiv, 
såvida ej annat följer av lag eller förordning.  
 



 

Arkivmyndigheten beslutar om arkiv som överlämnats till denna, efter samråd med 
överlämnande myndighet. 
 
Gallring innebär att allmänna handlingar förstörs eller att uppgifter som ingår i en upptagning 
utplånas. Med gallring avses även då åtgärder medför: 
 

• förlust av betydelsebärande data 
• förlust av möjliga sammanställningar 
• förlust av sökmöjligheter eller 
• förlust av möjlighet att bedöma handlingarnas autenticitet 

 
Beslut om gallring ska ha föregåtts av en utredning av informationens bevarandevärde. 
Arkivmyndigheten får utfärda anvisningar om att genomföra en gallringsutredning. 
 
Gallringsbara handlingar ska förstöras utan dröjsmål. Sekretesskyddade handlingar ska förstöras 
under kontroll. Den verkställda gallringen ska redovisas i gallringsprotokoll.  
 

8. Överlämnande (9, 14§§ AL) 
Arkivmyndighet kan överta arkiv eller delar därav från myndigheterna efter överenskommelse 
eller enligt bestämmelser i arkivlagen eller annan författning.  
 
Handlingar ska inte överlämnas till kommunarkivet så länge handlingarna behövs i den 
arkivbildande myndigheten av följande skäl: 
 

• juridiskt värde,  innan preskriptionstid har löpt ut 
• uppföljning som är en del av ärendeprocessen 
• Handlingar av värde för kommunens krisberedskap 
• Bearbetning, redovisning eller kontroll har slutförts, tidsfrist för revision och preskription 

har gått ut och betydelsen för styrkande av rättigheter och skyldigheter samt i övrigt från 
rättslig synpunkt har upphört. 

 
Vid ett överlämnande av handlingar för arkivering hos kommunarkivet ska handlingarna vara 
rensade och ordnade i enlighet med kommunarkivets instruktioner. Oordnade eller oanmälda 
leveranser tas inte emot, utan sänds i retur. Föreskriven gallring vara genomförd, om inte något 
annat har överenskommits med kommunarkivet. Vad som överlämnas ska framgå av en 
leveransreversal. 
 
Om en kommunal myndighet upphör och dess verksamhet inte förs över till annan myndighet 
inom kommunen, ska arkivet överlämnas till arkivmyndigheten inom tre månader, såvida inte 
fullmäktige har beslutat något annat. Annat överlämnande, t ex till myndighet utanför 
kommunen, kräver stöd av lag eller särskilt beslut av fullmäktige. 
 

9. Samråd 
När en myndighets organisation eller arbetssätt ändras ska myndighetens arkivbildning ses över. 
Den inverkan som ändringen kan få på arkivbildningen och på förutsättningarna för gallring ska 
beaktas. Samråd med arkivmyndigheten ska ske: 
 



 

• Vid revidering av uppgift om gallringsbeslut samt om leveransfrist i myndighetens 
informationshanteringsplan  

• Vid upphandling/inköp av nya it-system 
• Vid väsentlig ändring i myndighetens uppdrag/verksamhetsområden 

 
Samråd med arkivmyndigheten ska ske i god tid innan den ändring som ska samrådas om sker. 
 

10. Arkivbeständighet och arkivförvaring (5–6§§ AL) 
Handlingar som skall bevaras, analoga såväl som digitala, ska framställas med material och 
metoder som garanterar informationens beständighet. 
 
Vid en förändring ska arkivbeständigheten planeras för i god tid: för IT-system som innehåller 
allmänna handlingar som ska bevaras ska förutsättningarna för långsiktigt digitalt bevarande 
beaktas när systemen upphandlas eller utvecklas. 
 
Även gallringsbara handlingar måste framställas och förvaras så att informationen garanteras 
under den tid som krävs enligt lag. 
 
Arkivhandlingar ska alltid förvaras under betryggande former så att de är skyddade mot fukt, 
brand, förstörelse och obehörig åtkomst. Handlingarnas läsbarhet, autenticitet och integritet ska 
bevaras över tid. En god informationssäkerhet är därför en del av ett långsiktigt bevarande. 
 
Närmare bestämmelser om långsiktigt bevarande och förvaring meddelas av arkivmyndigheten.  
 

11. Utlåning 
Förutsättningen för utlån är att utlämnandet kan ske enligt tryckfrihetsförordningens och 
sekretesslagens bestämmelser. Den som lånar en handling får i sin tur inte låna ut handlingen 
vidare utan särskilt medgivande från myndigheten.  
 
Arkivhandlingar får endast utlånas för:  

• tjänsteändamål till annan myndighet  
• vetenskapligt ändamål till institution med beviljad inlåningsrätt av Riksarkivet  
• inbindning/mikrofilmning/digitalfotografering till av arkivmyndigheten känd institution  

 
Utlåning av arkivhandlingar skall ske under sådana former att risk för skador eller förluster inte 
uppkommer. 
 
Arkivhandlingar får inte lånas ut till enskild. 
 
------------------------------------------------------------------- 
Detta reglemente avses träda i kraft den ……….då kommunalt arkivreglemente 
från………..upphör att gälla. 
 
 
 
 
 



SÄTERS KOMMUN KALLELSE 
 Sammanträdesdatum Blad 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Ks § 
 
Registerförteckning från systemet GDPR Hero 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar lägga redovisningen till handlingarna. 
 
Ärendebeskrivning 
Med anledning av den nya Dataskyddsförordningen redovisas arbetet med att upp-
rätta och administrera register över de behandlingar av personuppgifter som utförs i 
kommunstyrelsens verksamheter.  Kategorier av personer som berörs, benämns i re-
gistret.  
 
För att hålla ordning och lätt kunna ta fram rapporter till de registrerade samt regis-
terutdrag till personuppgiftsansvarig och till tillsynsmyndigheten använder sig Säters 
kommun av IT-systemet GDPR Hero. I registret beskrivs vilka personuppgifter som 
hanteras, vilken lag som ger oss rätt att hantera personuppgifterna, hur länge behand-
lingen ska pågå, vilka som har åtkomst till uppgifterna. 
 
Bakgrund  
Enligt Dataskyddsförordningen Artikel 30, ska varje personuppgiftsansvarig (dvs. 
varje nämnd och styrelsen) föra ett register över de behandlingar av personuppgifter 
som utförs.  
 
Det här innebär att varje förvaltning under den nämnd eller styrelse som är person-
uppgiftsansvarig ska ha en aktuell och gällande förteckning över samtliga behand-
lingar som sker i dess verksamhet. Denna förteckning ska upprättas skriftligt, ska 
vara tillgänglig i elektroniskt format och hållas uppdaterat. På begäran ska registret 
göras tillgängligt för tillsynsmyndigheten. 

  



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 
2019-04-05 

Diarienummer 

Registerförteckning från systemet GDPR Hero 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar lägga redovisningen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Med anledning av den nya Dataskyddsförordningen redovisas arbetet med att upprätta och 
administrera register över de behandlingar av personuppgifter som utförs i kommunstyrelsens 
verksamheter.  Kategorier av personer som berörs, benämns i registret.  

För att hålla ordning och lätt kunna ta fram rapporter till de registrerade samt registerutdrag till 
personuppgiftsansvarig och till tillsynsmyndigheten använder sig Säters kommun av IT-systemet 
GDPR Hero. I registret beskrivs vilka personuppgifter som hanteras, vilken lag som ger oss rätt 
att hantera personuppgifterna, hur länge behandlingen ska pågå, vilka som har åtkomst till 
uppgifterna. 

Bakgrund  
Enligt Dataskyddsförordningen Artikel 30, ska varje personuppgiftsansvarig (dvs. varje nämnd 
och styrelsen) föra ett register över de behandlingar av personuppgifter som utförs.  

Det här innebär att varje förvaltning under den nämnd eller styrelse som är 
personuppgiftsansvarig ska ha en aktuell och gällande förteckning över samtliga behandlingar 
som sker i dess verksamhet. Denna förteckning ska upprättas skriftligt, ska vara tillgänglig i 
elektroniskt format och hållas uppdaterat. På begäran ska registret göras tillgängligt för 
tillsynsmyndigheten.  

Anki Alriksson Malin Karhu Birgersson 
Dataskyddhandläggare Förvaltningschef 



Avdelningar

1 Personuppgifter (!)

(/gdprgov/herov11sv.nsf/categories.xsp)

2 Behörigheter

(/gdprgov/herov11sv.nsf/personlist.xsp)

3 System

(/gdprgov/herov11sv.nsf/systems.xsp)

4 Underleverantörer

(/gdprgov/herov11sv.nsf/externa.xsp)

5 Uppdrag (!)

(/gdprgov/herov11sv.nsf/interna.xsp)

6 Incidenthantering

(/gdprgov/herov11sv.nsf/incidents.xsp)

7 Rapporter

(/gdprgov/herov11sv.nsf/reports3.xsp)

Register över behandling

Internt namn

Ny lista över personuppgiftsbehandling

  Intern kommentar

Personuppgiftsansvariges kontaktuppgifter

Namn

anki alriksson

Telefon

Epost

  Extern kommentar (Skrivs ut i rapporten)

Vilka mottagare eller kategorier av mottagare ska ta del av 

personuppgifterna

Beskriv de tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som vidtagits 

eller kommer att vidtas.

Vilka kategorier av personuppgifter berörs

Lägg till personuppgifter



Information

GDPR Hero hjälper er att snabbt 

finna den information som era 

registrerade har rätt att få ut, 

administrera rapporter, och utforma 

motiveringar till bland annat 

automatiserat beslutsfattande och 

profilering. GDPR Hero hjälper er 

även att utforma 

registerförteckningar som kan 

skickas till Datainspektionen. 

Registerförteckningarna är sök- och 

sorteringsbara.

De registrerades rättigheter är 

framför allt att:

- få tillgång till sina personuppgifter;

- få felaktiga uppgifter rättade;

- få sina personuppgifter raderade;

- invända mot att personuppgifterna 

används för direktmarknadsföring;

- invända mot att personuppgifterna 

används för automatiserat 

beslutsfattande och profilering;

- flytta personuppgifterna 

(dataportabilitet).

De registrerades rättigheter beror på 

bl.a. lagstödet och syftet med 

behandlingen. Exempelvis finns det 

specialreglering i arkivlagen 

(1990:782) och patientdatalagen 

(2008:355) som samspelar med 

GDPR på detta område.
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Kategori av 

registrerade Personuppgiftsbehandling Personuppgifter

Företagare i 

kommunen

Anmälningssystem (Magnet 

i Paloma)

Namn,Adress,Epostadress,Telefon,Befattning,Bostadsort,Företagsnamn,Hälsouppgifter,Organisationsnummer,Personnummer

Kommunanställda Anställningsavtal (WinLas) Namn,Adress,Telefon,Anställningsnummer,Anställningstid,Personnummer

Kommunanställda Anställningsnummer (Excel-

fil)

Anställningsnummer,Personnummer

Arbetssökande Arbetsansökningar 

(Webcruiter)

Namn,Adress,Epostadress,Telefon,Födelsedag,Referenser,Språkkunskaper,Utbildning,Yrkeserfarenhet

Kommunanställda Arbetsmiljökartläggning 

(Healthwatch)

Namn,Epostadress,Befattning,Civilstånd,Födelsedag,Hälsouppgifter,Inkomst,Kön,Utbildning

Arkivbildare Arkivförteckning över 

enskilda arkiv (Visual Arkiv)

Namn,Arkivbildarnummer,Historik

Arkivbildare Arkivförteckning över 

enskilda arkivs fotografier 

(Sofie)

Namn,Fotografi,Historik

Kunder Bankgiro 

betalningsbeställning 

(Pagero)

Referenser

Kunder Bankgiro inbetalning kund 

(Pagero)

Namn,Adress,Referenser

Kunder Bankgiro 

leverantörsbetalningar 

(Pagero)

skuld

Kunder Bankgiro 

Makulerade/Godkända 

medgivanden (Pagero)

Personnummer

Kunder Bankgiro Återredovisning 

leverantörsbetalningar 

(Pagero)

Namn,Företagsnamn

Kunder Bankgiro Återredovisning 

(Pagero)

Referenser

Anställdas 

behörighet i 

system

Behörighetsuppgifter till 

trådlöst nätverk (NCS)

Namn,Arbetsplats,Mac-Adress

Anställdas 

behörighet i 

system

Behörighetsuppgifter 

(Agresso, Safe com)

Namn,Epostadress,Behörighetsroll

Anställdas 

behörighet i 

system

Behörighetsuppgifter (Azure 

AD, AD,Mobility Gaurd )

Namn,Epostadress,Telefon,Arbetsplats,Befattning,Personnummer

Anställdas 

behörighet i 

system

Behörighetsuppgifter (Public 

360)

Namn,Epostadress,Arbetsplats,Behörighetsroll

Kommunicera 

med/besöka 

kommunen 

Besöksliggare (appentré) Namn,Klockslag

en tjänst från (http://sallbergco.se)Säl lberg & Co

(http://sallbergco.se)

styrelsefor (Säters kommun)



Kategori av 

registrerade Personuppgiftsbehandling Personuppgifter

Kommunicera 

med/besöka 

kommunen 

Besöksstatistik Hemsidan 

www.sater.se

IP-Adress

Medborgare Bokningar av kommunens 

lokaler (FRI)

Namn,Adress,Epostadress,Telefon,Personnummer

Kommunicera 

med/besöka 

kommunen 

Cookies (hemsida) 

www.sater.se

IP-Adress

Anställdas 

behörighet i 

system

E-postkatalog över 

användare (Office 365, 

Outlook)

Namn,Epostadress,Arbetsplats,Befattning,Datornummer,IP-Adress

Kommunicera 

med/besöka 

kommunen 

E-postloggar

Arrangörer i 

kommunen

Evenemangs arrangörer Namn,Adress,Epostadress,Telefon,Bostadsort,Diarienummer,Fotografi,Företagslogga,Företagsnamn,Historik,Organisationsnummer,Personnummer

Kommunicera 

med/besöka 

kommunen 

Fax-loggar

Medborgare Föreningsregister Namn,Adress,Epostadress,Bankgironummer

Företagare i 

kommunen

Företagsbefrämjande 

insatser (h:/naring o teams)

Namn,Adress,Epostadress,Telefon,Fotografi,Företagslogga,Företagsnamn,Kontaktperson,Organisationsnummer

Förtroendevalda Förtroendemannaregister 

(Troman)

Namn,Adress,Epostadress,Telefon,Arvodesuppgift,Individnummer,Partibeteckning,Personnummer,Uppdrag

Kommunicera 

med/besöka 

kommunen 

Gemensamma bilder 

(mapp)

Fotografi

Kommunicera 

med/besöka 

kommunen 

Intranätet Namn,Epostadress

Elever Inventarieregister datorer, 

ipads (Nilex)

Namn,Datornummer,Skola

Kommunanställda Inventarieregister datorer, 

ipads (Nilex, Lap Top DB, 

IT-lager, Sisco Prime)

Namn,Epostadress,Telefon,Arbetsplats,Befattning,IP-Adress

Kommunanställda Kartläggning av 

långtidssjuka (Excel-fil)

Namn,Arbetsplats

Kommunala 

skyddsjägare

Kommunala skyddsjägare Namn,Adress,Epostadress,Telefon

Kommunicera 

med/besöka 

kommunen 

Kommunikation med medier 

(Mynewsdesk)

Namn,Epostadress,Telefon,Arbetsplats,Befattning,Fotografi,Företagsnamn,IP-Adress,Kontaktperson,Partibeteckning

Företagare i 

kommunen

Kontaktuppgifter för digitala 

utskick (Paloma)

Namn,Adress,Epostadress,Telefon,Företagsnamn,Kontaktperson

Sakägare Kontaktuppgifter för 

ärendeparter (Public 360)

Namn,Adress,Epostadress,Telefon,Diarienummer
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Kategori av 

registrerade Personuppgiftsbehandling Personuppgifter

Företagare i 

kommunen

Kontaktuppgifter till berörda 

inom företagsärenden 

(teams)

Namn,Adress,Epostadress,Telefon,Arbetsplats,Bostadsort,Fastighetsbeteckning,Företagsnamn,Historik,Kontaktperson,Organisationsnummer,Personnummer

Potentiella 

inflyttare 

Kontaktuppgifter till 

nyinflyttade och potensiella 

Säterbor.

Namn,Adress,Epostadress,Telefon,Bostadsort,Kontaktväg

Kunder Kundreskontra (Agresso) Namn,Adress,Fordringar,Personnummer

Kommunanställda LAS-register (WinLas) Namn,Adress,Telefon,Anställningsnummer,Anställningstid,Arbetsplats,Befattning,Företagsnamn,Kön,Personnummer

Kommunanställda Löneuppgifter (sysarb) Namn,Befattning,Lön,Personnummer

Kommunanställda Medarbetarsamtal (Winlas 

Webb)

Namn,Epostadress,Telefon,Anställningstid,Arbetsplats,Befattning,Lön,Personnummer

Kommunicera 

med/besöka 

kommunen 

Mentometer (enkätverktyg i 

mobil/dator)

Namn,Epostadress,Arbetsplats,IP-Adress,Kön

Förtroendevalda Styrelsemöte.se Namn,Epostadress,Partibeteckning

Kommunicera 

med/besöka 

kommunen 

Synpunkter Hemsida 

www.sater.se

Namn,Epostadress,IP-Adress

Kommunicera 

med/besöka 

kommunen 

Säters kommuns 

Facebooksidor

Namn,IP-Adress

Anställdas 

behörighet i 

system

Telefonbok (CMG Web) Namn,Epostadress,Telefon,Befattning

Kommunicera 

med/besöka 

kommunen 

Telefonloggar

Kommunanställda Uppgifter om tillbud och 

olyckor (KIA)

Namn,Epostadress,Telefon,Arbetsplats

Medborgare Utbetalning av bidrag - FRI Namn,Adress,Epostadress,Telefon,Bankgironummer,Diarienummer

Vigselpar Vigseluppgifter (Word-

dokument)

Namn,Adress,Personnummer

Tillbaka Skriv ut Spara   Raderas
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SÄTERS KOMMUN KALLELSE 
 Sammanträdesdatum Blad 

Kommunstyrelsen 2019-05-21 29  
   
 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Ks §  Dnr KS2019/0218 
 
Avgift för myndighetsutövning avseende brandskydd 2019 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäk-
tige besluta  
1. Fastställa de av förbundsdirektionens föreslagna avgifter för myndighetsutövning avse-

ende brandskydd enligt underbilaga 9.1. 
2. Fastställa föreslagna prislista med artikelregister enligt underbilaga 9.2 
3. Avgifterna gäller fr o m när medlemskommunerna har beslutat om avgifterna. 
 
__________ 
 
Bakgrund och ärendebeskrivning  
Avgifter för myndighetsutövning avseende brandskydd ska fastställas hos respektive 
medlemskommun. För 2019 föreslås en prisjustering på i genomsnitt ca 4 % vilket 
orsakas av framförallt prisökning på brandskyddsmaterial. 
 
MSBs schablonersättningar tillämpas vid räddningsinsats i annan kommun och av 
andra räddningstjänst inom RDMs geografiska insatsområde. 
 
Med anledning av att nya sotningstaxor införs från och med april kommer prislistan 
att uppdateras under våren. 
 

  



 
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 
2019-04-26 Dnr KS2019/0218 
 

Avgift för myndighetsutövning avseende brandskydd2019 
 
Förslag till beslut  
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta  
Fastställa de av förbundsdirektionens föreslagna avgifter för myndighetsutövning avseende brandskydd 
enligt underbilaga 9.1. 
Fastställa föreslagna prislista med artikelregister att gälla från och med 2019-01-01 enligt underbilaga 9.2 
 
Bakgrund och ärendebeskrivning  
Avgifter för myndighetsutövning avseende brandskydd ska fastställas hos respektive medlemskommun. 
För 2019 föreslås en prisjustering på i genomsnitt ca 4 % vilket orsakas av framförallt prisökning på 
brandskyddsmaterial. 
 
MSBs schablonersättningar tillämpas vid räddningsinsats i annan kommun och av andra räddningstjänst 
inom RDMs geografiska insatsområde. 
Med anledning av att nya sotningstaxor införs från och man april kommer prislistan att uppdateras under 
våren. 
 
 
 
Malin Karhu-Birgersson 
Förvaltningschef 





2013

Förslag till prislista för myndighetsutövning 2019 med 2019 års priser, höjning i % och 2018 års priser.

Artikelgrupp

Grupp 

nr Art nr Benämning 2019 års priser

Höjning i % (avrundat till 

procent med en decimal) 2018 års priser

Tillsyn 31 Tillsyn

momsfri 31-011 Timtaxa tillsyn 1 009 kr/tim 4,0% 970 kr/tim

31-012 Tillsyn enl LSO, fast avg 2 153 kr 4,0% 2 070 kr

31-013 Tillsyn brandfarliga varor enl LBE,  fast avg 2 153 kr 4,0% 2 070 kr

31-014 Samplanerad tillsyn enl  LSO/LBE, fast avg 2 860 kr 4,0% 2 750 kr

31-016 Byggteknisk rådgivning/granskning, bygg- o revisionsbesiktn 1 009 kr/tim 4,0% 970 kr/tim

31-017 Byggteknisk rådgivning/granskning, årsavgift för Falun och Borlänge 62 400 kr/år 4,0% 60 000 kr/år

31-018 Yttrande alkoholtillstånd/offentlig tillställning 1 009 kr/tim 4,0% 970 kr/tim

31-019 Övriga tjänster 1 009 kr/tim 4,0% 970 kr/tim

Tillstånd 31-201 Anläggning med mindre hantering av brandfarlig vara (B1) 5 418 kr 4,0% 5 210 kr

brandfarliga och 31-202 Anläggning med måttlig hantering av brandfarlig vara (B2) 8 559 kr 4,0% 8 230 kr

explosiva varor 31-203 Anläggning med omfattande hantering av brandfarlig vara (B3) 13 020 kr 4,0% 12 520 kr

Pris per ärende 31-204 Anl med mycket omfattande och komplex hantering av brandfarlig vara (B4) 22 152 kr 4,0% 21 300 kr

31-205 Ej vanligt förekommande anläggningar med hant av brandfarlig vara (B5) 5 418 kr 4,0% 5 210 kr

31-206 Ändring av tillstånd inim ramen för tillståndstiden (B6) 5 418 kr 4,0% 5 210 kr

31-207 Avslag av ansökan om brandfarlig vara (B7) 2 860 kr 4,0% 2 750 kr

31-251 Fyrverkeriförsäljning (E1) 5 418 kr 4,0% 5 210 kr

31-252 Förvaring av explosiva varor i mindre omfattning (E2) 5 418 kr 4,0% 5 210 kr

31-253 Förvaring av explosiva varor i större omfattning (E3) 8 559 kr 4,0% 8 230 kr

31-254 Godkännande av föreståndare (E4) 1 492 kr 4,0% 1 435 kr

31-256 Tillstånd för överföring (E5) 1 492 kr 4,0% 1 435 kr

31-257 Avslag av ansökan om explosiv vara (E6) 2 860 kr 4,0% 2 750 kr

31-271 Timdebitering då ärendet tar väsentligt längre tid än ett standardärende 1 009 kr/tim 4,0% 970 kr/tim
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SÄTERS KOMMUN KALLELSE 
 Sammanträdesdatum Blad 

Kommunstyrelsen 2019-05-21 30  
   
 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Ks §  Dnr KS2019/0204 
 
Nya och uppdaterade frister för rengöring/sotning  
 
Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäk-
tige besluta fastställa nya och uppdaterade frister för rengöring/sotning enligt bifogat 
förslag  
 
___________ 
 
Bakgrund och ärendebeskrivning  
Räddningstjänsten DalaMitt genomför för närvarande ett omfattande förändringsar-
bete av sotningsväsendet som bland annat motiveras till följd av utökning av förbun-
det, upphandling av sotningsleverantörer inom förbundet, utveckling av sotningsvä-
sendet på ett nationellt plan och ett allmänt utvecklingsbehov inom området. Nya 
föreskrifter om frister för sotning bör därför beslutas i närtid för att skapa tydlighet 
mot kommuner, kommuninvånare och leverantörer. 
 
 

  



 
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 
2019-04-29 Dnr KS2019/0204 
 

Nya och uppdaterade frister för rengöring/sotning  
 
Förslag till beslut  
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta fastställa 
nya och uppdaterade frister för rengöring/sotning enligt bifogat förslag  
 
Bakgrund och ärendebeskrivning  
Räddningstjänsten DalaMitt genomför för närvarande ett omfattande förändringsarbete av 
sotningsväsendet som bland annat motiveras till följd av utökning av förbundet, upphandling av 
sotningsleverantörer inom förbundet, utveckling av sotningsväsendet på ett nationellt plan och ett allmänt 
utvecklingsbehov inom området. Nya föreskrifter om frister för sotning bör därför beslutas i närtid för att 
skapa tydlighet mot kommuner, kommuninvånare och leverantörer. 
 
 
 
 
 
Malin Karhu-Birgersson 
Förvaltningschef 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 







 

Datum  
2019-03-06 
 
Diarienummer  
2019-000063-001-001  

 
 

   
Handläggare  

Mårten Ribbing    
023-488826   
marten.ribbing@dalamitt.se 

 

Uppdaterad föreskrift om frister för rengöring (sotning) 

 
Bilaga 1: förslag till nya och uppdaterade föreskrifter om sotningsfrister för beslut i kommunfullmäktige 
Bilaga 2: Förslag till nya sotningsfrister uppställt bredvid de av MSB beslutade kontrollfristerna 

Underbilaga 4.1



 
Bilaga 1: förslag till nya och uppdaterade föreskrifter om sotningsfrister för beslut i kommunfullmäktige 

___________ kommun föreskrifter om frister för rengöring (sotning) 
Beslutade den ________ 

Med stöd av 3 kap. 1§ förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor föreskriver _______ kommun följande. 

Allmänna råd:  
I anslutning till paragrafer har i vissa fall förtydliganden gjorts i form av allmänna råd. Dessa allmänna råd 
är markerade med kursiv text och mot grå bakgrund. 

Inledande bestämmelser 

1§ Denna författning innehåller bestämmelser om hur ofta rengöring (sotning) skall ske i _______ kommun 
enligt 3 kap. 4 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor. 

2§ I denna författning används följande begrepp med nedan angiven betydelse. 
Anläggning  Fast förbränningsanordning och därtill hörande rökkanaler eller avgaskanaler samt imkanaler och 

de övriga byggnadsdelar som ska rengöras enligt denna författning. 

Eldningsapparat Del av eldstad för automatisk inmatning och förbränning av bränslet samt till apparaten 
monterade delar såsom fläkt, spjäll och övrig reglageutrustning. 

Fritidshus Byggnad för boendeändamål som inte nyttjas som permanentbostad och där ingen är folkbokförd 

Imkanal  Frånluftskanal från matlagningsutrymme i restauranger, storkök och därmed jämförbara 
utrymmen samt till kanalen monterade delar såsom fläkt, avskiljare och spjäll.  

Lokaleldstad Eldstad som till sin funktion och konstruktion endast är avsedd att värma upp det rum den är 
uppställd i eller en begränsad del av ett hus. Exempel på lokaleldstäder är braskamin, kakelugn 
och öppen spis. 

Mindre omfattning Korta eldningscykler någon gång per vecka eller mindre. Sådan eldning övergår normalt inte 500 
kg (ca en kubikmeter) normaltorkad ved eller 200 kg (ca 13 småsäckar) värmepellets per år. 

Mottagningskök 
(uppvärmningskök) 

Kök som tar emot måltidernas huvudkomponent varm/kall/fryst från ett centralkök 
(tillagningskök). Potatis, pasta, ris, grönsaker och liknande samt sallad tillagas eller iordningställs 
på plats. 

Rökkanal  Kanal för bortledande av rökgaser från förbränningsanordning som eldas med fasta eller flytande 
bränslen samt till kanalen monterade delar såsom förbindelsekanal, fläkt, avskiljare och spjäll. 

Tjära Sotavlagringar i skorsten med högt innehåll av lättantändliga tjärprodukter (s.k. blanksot, knotter, 
mm) med ett genomsnittligt djup på 1,5 mm eller tjockare. 

Tung eldningsolja  Eldningsolja som vanligen betecknas med kvalitetsnummer 3 eller högre. 

Värmecentral  En särskild byggnad innehållande en eller flera fasta förbränningsanordningar med tillhörande 
skorsten för produktion av värme eller kraft för exempelvis en större industrianläggning eller för 
flera byggnader inom område med flerbostadshus, militäranläggning eller sjukhusanläggning. 

Särskilt utsatt 
bebyggelsemiljö 

Enskilda eller grupper av byggnader som till följd av avstånd till andra byggnader, storlek på 
byggnader, antalet personer i byggnader och brandrisker i övrigt fordrar särskild försiktighet. 

Nyttjandegrad Anläggningens nyttjande över tid främst med avseende på mängden rökgaser som passerar 
genom skorstenen alternativt mängden fett som passerar genom imkanalen. 

Kommentar [MI1]: kommunnamn 

Kommentar [MI2]: datum 

Kommentar [MI3]: kommunnamn 

Kommentar [MI4]: kommunnamn 

Underbilaga 4.1



 

Rengöring (sotning) 

3§ Sotningsfrister 

1 Värme-, varmvatten-, varmlufts- och ångpannor 
    
1.1 Om eldning sker med fasta bränslen ska sotning göras enligt följande frister. 
  Beskrivning Intervall 
1.1.1 Konventionella pannor. 4 ggr/år 
1.1.2 Pannor med keramisk inklädnad i förbränningskammaren eller motsvarande konstruktion för effektiv 

förbränning av bränslet (ved, flis, sädesslag) och där pannan är ansluten till ackumulatortank eller motsvarande 
anordning. 

3 ggr/år 

1.1.3 Pannor där eldning sker i helautomatisk, standardiserad anläggning speciellt konstruerad för eldning med pellets 
och där eldningsapparaten är speciellt konstruerad för effektiv förbränning av bränslet. 

2 ggr/år 

1.1.4 Pannor där eldning sker med träpellets och anläggningen inte är helautomatisk och standardiserad men där 
eldningsapparaten är speciellt konstruerad för effektiv förbränning av bränslet. 

2 ggr/år 

1.1.5 Eldning sker i mycket begränsad omfattning, enstaka tillfällen per år. 3 år 
1.1.6 Pannor som ingår i en värmecentral som står under kontinuerlig övervakning av personal, med 

driftingenjörsutbildning eller av annan kvalificerad driftsledare. 
3 år 

    
1.2 Om eldning sker med flytande bränsle ska sotning göras enligt följande frister. 
  Beskrivning Intervall 
1.2.1 Pannor där eldning sker med tung eldningsolja eller annat från sotbildningssynpunkt motsvarande bränsle. 4 ggr/år 
1.2.2 Pannor där eldning sker med lätt eldningsolja eller annat, från sotbildningssynpunkt, motsvarande bränsle och 

pannans märkeffekt överstiger 60 kW. 
1 år 

1.2.3 Pannor där eldning sker med lätt eldningsolja eller annat från sotbildningssynpunkt motsvarande bränsle och 
pannans märkeffekt uppgår till högst 60 kW. 

2 år 

1.2.4 Eldning sker i mycket begränsad omfattning, enstaka tillfällen per år. 3 år 
1.2.5 Pannor som ingår i en värmecentral som står under kontinuerlig övervakning av personal, med 

driftingenjörsutbildning eller av annan kvalificerad driftsledare. 
3 år 

    
1.3 Om eldning sker med gasformigt bränsle ska sotning göras enligt följande frister. 
  Beskrivning Intervall 
1.3.1 Pannor som eldas uteslutande med gas. sotas ej 
   
2 Köksspisar, ugnar och andra jämförbara förbränningsanordningar för matlagning 
    
2.1 Om eldning sker i större omfattning än för enskilt hushålls behov ska sotning göras enligt följande frister. 
  Beskrivning Intervall 
2.1.1 Eldstäder där eldning sker med fasta bränslen, tung eldningsolja eller annat från sotbildningssynpunkt 

motsvarande bränsle. 
6 ggr/år 

2.1.2 Eldstäder där eldning sker med lätt eldningsolja eller annat, från sotbildningssynpunkt, motsvarande bränsle. 1 år 
    
2.2 Om eldning sker för enskilt hushållsbehov ska sotning göras enligt följande frister. 
  Beskrivning Intervall 
2.2.1 Eldstäder som är avsedda för matlagning. 1 år 
2.2.2 Eldstäder som är avsedda för matlagning och som finns i ett fritidshus men som inte eldas i mindre omfattning. 1 år 
2.2.3 Eldstäder som är avsedda för matlagning och som finns i ett fritidshus och som eldas i mindre omfattning. 3 år 
    
2.3 Om eldning sker med gasformigt bränsle oaktat nyttjandeform, ska sotning göras enligt följande frister. 
  Beskrivning Intervall 
2.3.1 köksspisar, ugnar, mm som eldas uteslutande med gas. sotas ej 
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3 Lokaleldstäder 
  Beskrivning Intervall 
3.1.1 Eldstäder som utgör den huvudsakliga källan för uppvärmning av det rum där eldstaden är uppställd.  1 år 
3.1.2 Eldning med pellets i anläggning som är helautomatisk och speciellt konstruerad för eldning med pellets. 1 år 
3.1.3 Eldning med pellets i anläggning som är helautomatisk och speciellt konstruerad för eldning med pellets och där 

eldning sker i mindre omfattning. 
3 år 

3.1.4 Eldstäder som finns i ett fritidshus men som inte eldas i mindre omfattning eller som är den huvudsakliga källan 
till uppvärmning av det rum där eldstaden är uppställd.  

1 år 

3.1.5 Eldstäder som eldas i mindre omfattning och som inte är den huvudsakliga källan till uppvärmning av det rum 
där eldstaden är uppställd.  

3 år 

3.1.6 Eldstaden finns i ett fritidshus. 3 år 
3.1.7 Eldning uteslutande med gas. sotas ej 
   
4 Imkanaler 
  Beskrivning Intervall 
4.1.1 Imkanal som betjänar kolgrill eller liknande fastbränsleeldade anordningar. 6 ggr/år 
4.1.2 Restauranger eller andra storkök med omfattande tillagning som genererar stora mängder fettavlagringar eller 

nedsmutsning. 
4 ggr/år 

4.1.3 Restauranger eller andra storkök.  3 ggr/ år 
4.1.4 I mottagningskök (uppvärmningskök) eller liknande verksamhet. 1 år 
   
5 Bebyggelsemiljö 
  Beskrivning Intervall 
5.1.1  Restauranger eller andra storkök med stort rengöringsbehov i särskilt utsatt bebyggelsemiljö  6 ggr/år 

4§ Planering av sotningstillfälle för enskilda anläggningar 

Planering av sotningstillfälle ska ske så att förrättning blir återkommande utifrån kalenderåret i så stor 
utsträckning som det är möjligt. 

Ett sotningstillfälle får planeras utifrån andra frister än enligt 3§ om det är befogat och inte försämrar 
brandsäkerheten nämnvärt. Om intervall mellan föregående sotningstillfälle och planerat sotningstillfälle 
avviker från frist enligt 3§, skall förrättning ändå anses ha utförts enligt gällande sotningsfrister för att 
underlätta den framtida planeringen på samma objekt enligt första stycket.  

Sotningstillfälle med påföljande frister för en anläggning får vid enstaka tillfälle förskjutas över kalenderåret 
om det är befogat och inte försämrar brandsäkerheten nämnvärt. Vid sådan permanent förändring ska inte 
bestämmelse om återgång till utifrån kalenderåret återkommande sotningstillfällen enligt andra stycket gälla. 

Allmänt råd: 
Ett sotningstillfälle bör inte avvika från fristen enligt 3§ med mer än 10% av angivet intervall om fristen är 
ett år eller mer. För frister under ett år bör sotningstillfällena spridas ut jämt över året. 

5§ Undantag från sotning när en anläggning har varit obrukad mellan två sotningstillfällen 

Har en anläggning inte eldats eller nyttjats sedan senaste sotningstillfälle behöver ny sotning inte göras av 
anläggningen. 

Vid bestämmande av nästa sotningstillfälle skall sotning anses gjord enligt gällande sotningsfrister. 

Allmänt råd: 
Vid undantag från sotning bör fastighetsägare intyga att eldning eller användning ej har skett för att därmed 
tydliggöra ansvarsförhållandet mellan fastighetsägare och sotningsväsende. 
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6§ Ändrade sotningsfrister i enskilda fall 

Skorstensfejartekniker med delegation att utföra brandskyddskontroll äger rätt att besluta om ändrade 
sotningsfrister på enskild anläggning efter brandskyddskontroll eller baserat på inkommen uppgift. Ett sådant 
beslut om ändrade frister i enskilt fall ska vara påkallat av brandskyddsmässiga skäl.  

Sotningsfrister för olika typer av anläggningar ska prövas och fastställas mot bakgrund av hur brandskyddet 
påverkas av  
 sotbildning  
 bränsle 
 typ av anläggning 
 energibehov med hänsyn till klimatförhållanden 
 bebyggelsestruktur 
 nyttjandegrad och användningssätt 

Allmänt råd: 
Ett sådant beslut om ändrade sotningsfrister i enskilda fall bör dokumenteras i protokoll från 
brandskyddskontroll eller i tjänsteanteckning samt separat beslut. Beslutet bör tillgängliggöras för 
fastighetsägare, räddningstjänst och sotningsväsende. 

7§ Sotningsfrister vid nyinstallation eller väsentlig ändring 

När en anläggning nyinstallerats eller väsentligen ändrats och därefter tas i bruk skall nyttjandegraden 
fastställas. Anläggningen ska placeras i det kortaste möjliga intervallet för anläggningens aktuella syfte, 
bränsletyp och utformning enligt 3§. När minst en frist förlöpt, och om erfarenhet visar på att den aktuella 
anläggningen har en annan nyttjandegrad än vad som tidigare har fastställts, skall rätt sotningsfrist enligt 3§ 
meddelas och kommande sotningstillfälle bestäms utifrån det senaste sotningstillfället samt eventuella 
samordningsvinster. Planering sker enligt 4§. 

Påträffande av tjära eller annan beläggning 

8§ Tillfällig frist inför borttagning av tjära eller kraftig beläggning 

Om det vid sotningstillfälle påträffas tjära eller annan svårborttagen beläggning som inte omedelbart kan tas 
bort fullständigt ska fristen vid ett tillfälle sättas till 2 veckor eller kortare från det datum då tjära eller 
svårborttagen beläggning påträffas.   

Sotningstillfälle som föranleds av tillfällig frist enligt första stycket får ej tillgodoräknas som ordinarie 
sotningstillfälle utifrån frister i 3§.  

Anläggning med tillfällig frist enligt första stycket får ej undantas från sotning när ingen eldat mellan två 
rengöringstillfällen enligt 5§. 

Allmänt råd: 
Ny avisering bör om möjligt göras omedelbart på plats och fastighetsägare bör kontaktas och informeras om 
den akuta fristen.  

9§ Tillfällig frist efter borttagning av tjära eller kraftig beläggning 

Om det vid sotningstillfälle påträffas tjära eller annan svårborttagen beläggning ska den berörda anläggningen 
under en begränsad tid omfattas av tillfälligt förkortade frister.  
 Anläggningar som har frister på ett år eller längre ändras omedelbart till frister på ett halvår. 
 Anläggningar som har frister under ett år berörs ej. 

De tillfälligt förkortade fristerna ska fortsätta gälla intill dess att orsaken till uppkomst av tjära eller 
beläggning enligt första stycket har försvunnit och att brandsäkerheten har återställts.  

Om undantag från sotning när ingen eldat mellan två sotningstillfällen enligt 5§ kan göras ska istället 
bestämmande av nästa sotningstillfälle göras utifrån senaste sotningstillfälle och uppehållet får vara som mest 
ett år. 
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Efter att tillfälligt förkortade frister upphör ska ordinarie frister enligt 3§ nyttjas. Planering av nästa 
sotningstillfälle ska göras utifrån 4§ tredje eller fjärde stycke. 

Allmänt råd: 
Anläggningar med sotningsintervall under ett år, som i utgångspunkt ej berörs av tillfälligt förkortade frister, 
bör vid nästkommande sotningstillfälle genomgå en mer noggrann sotning och bedömning än normalt.  

Övergångsbestämmelser 

10§ Övergångsfrister 

Bestämmandet av det första sotningstillfället efter ikraftträdandet av dessa sotningsfrister skall ske med 
utgångspunkt från senaste sotningen före ikraftträdandet. 
 
 
 
 
 
 
 
Denna författning träder i kraft den ________. ______ kommun tidigare föreskrifter om rengöring (sotning) 
ska samtidigt upphöra att gälla. 
 

Kommentar [MI5]: datum 

Kommentar [MI6]: kommunnamn 
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Postadress: Telefon: E-post: 
Räddningstjänsten Dala Mitt 023-48 88 00 info@dalamitt.se 
Lugnetleden 3   Hemsida: 
791 38 Falun   www.dalamitt.se 
Organisationsnr: 222000–1099  

Bilaga 2: Förslag till nya sotningsfrister uppställt bredvid de av MSB beslutade kontrollfristerna 

 
1 Värme-, varmvatten-, varmlufts- och ångpannor 
   
1.1 Om eldning sker med fasta bränslen ska sotning och brandskyddskontroll göras enligt följande frister. 
  Beskrivning Rengöringsintervall Kontrollintervall 
1.1.1 Konventionella pannor. 4 ggr/år 3 år 
1.1.2 Pannor med keramisk inklädnad i förbränningskammaren eller motsvarande konstruktion för 

effektiv förbränning av bränslet (ved, flis, sädesslag) och där pannan är ansluten till 
ackumulatortank eller motsvarande anordning. 

3 ggr/år 3 år 

1.1.3 Pannor där eldning sker i helautomatisk, standardiserad anläggning speciellt konstruerad för 
eldning med pellets och där eldningsapparaten är speciellt konstruerad för effektiv förbränning 
av bränslet. 

2 ggr/år 6 år 

1.1.4 Pannor där eldning sker med träpellets och anläggningen inte är helautomatisk och 
standardiserad men där eldningsapparaten är speciellt konstruerad för effektiv förbränning av 
bränslet. 

2 ggr/år 3 år 

1.1.5 Eldning sker i mycket begränsad omfattning, enstaka tillfällen per år. 3 år 6 år 
1.1.6 Pannor som ingår i en värmecentral som står under kontinuerlig övervakning av personal, med 

driftingenjörsutbildning eller av annan kvalificerad driftsledare. 
3 år 6 år 

   
1.2 Om eldning sker med flytande bränsle ska sotning och brandskyddskontroll göras enligt följande frister. 
  Beskrivning Rengöringsintervall Kontrollintervall 
1.2.1 Pannor där eldning sker med tung eldningsolja eller annat från sotbildningssynpunkt 

motsvarande bränsle. 
4 ggr/år 3 år 

1.2.2 Pannor där eldning sker med lätt eldningsolja eller annat, från sotbildningssynpunkt, 
motsvarande bränsle och pannans märkeffekt överstiger 60 kW. 

1 år 6 år 

1.2.3 Pannor där eldning sker med lätt eldningsolja eller annat från sotbildningssynpunkt 
motsvarande bränsle och pannans märkeffekt uppgår till högst 60 kW. 

2 år 6 år 

1.2.4 Eldning sker i mycket begränsad omfattning, enstaka tillfällen per år. 3 år 6 år 
1.2.5 Pannor som ingår i en värmecentral som står under kontinuerlig övervakning av personal, med 

driftingenjörsutbildning eller av annan kvalificerad driftsledare. 
3 år 6 år 

   
1.3 Om eldning sker med gasformigt bränsle ska sotning göras enligt följande frister. 
  Beskrivning Rengöringsintervall Kontrollintervall 
1.3.1 Pannor som eldas uteslutande med gas. sotas ej 6 år 
    
2 Köksspisar, ugnar och andra jämförbara förbränningsanordningar för matlagning 
   
2.1 Om eldning sker i större omfattning än för enskilt hushålls behov ska sotning och brandskyddskontroll göras enligt följande 

frister. 
  Beskrivning Rengöringsintervall Kontrollintervall 
2.1.1 Eldstäder där eldning sker med fasta bränslen, tung eldningsolja eller annat från 

sotbildningssynpunkt motsvarande bränsle. 
6 ggr/år 3 år 

2.1.2 Eldstäder där eldning sker med lätt eldningsolja eller annat, från sotbildningssynpunkt, 
motsvarande bränsle. 

1 år 6 år 

   
2.2 Om eldning sker för enskilt hushållsbehov ska sotning och brandskyddskontroll göras enligt följande frister. 
  Beskrivning Rengöringsintervall Kontrollintervall 
2.2.1 Eldstäder som är avsedda för matlagning. 1 år 6 år 
2.2.2 Eldstäder som är avsedda för matlagning och som finns i ett fritidshus men som inte eldas i 

mindre omfattning. 
1 år 6 år 

2.2.3 Eldstäder som är avsedda för matlagning och som finns i ett fritidshus och som eldas i mindre 
omfattning. 

3 år 6 år 

   
2.3 Om eldning sker med gasformigt bränsle oaktat nyttjandeform, ska sotning och brandskyddskontroll göras enligt följande 

frister. 
  Beskrivning Rengöringsintervall Kontrollintervall 
2.3.1 köksspisar, ugnar, mm som eldas uteslutande med gas. sotas ej 6 år 
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Postadress: Telefon: E-post: 
Räddningstjänsten Dala Mitt 023-48 88 00 info@dalamitt.se 
Lugnetleden 3   Hemsida: 
791 38 Falun   www.dalamitt.se 
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3 Lokaleldstäder 
  Beskrivning Rengöringsintervall Kontrollintervall 
3.1.1 Eldstäder som utgör den huvudsakliga källan för uppvärmning av det rum där eldstaden är 

uppställd. 
1 år 3 år 

3.1.2 Eldning med pellets i anläggning som är helautomatisk och speciellt konstruerad för eldning 
med pellets. 

1 år 6 år 

3.1.3 Eldning med pellets i anläggning som är helautomatisk och speciellt konstruerad för eldning 
med pellets och där eldning sker i mindre omfattning. 

3 år 6 år 

3.1.4 Eldstäder som finns i ett fritidshus men som inte eldas i mindre omfattning eller som är den 
huvudsakliga källan till uppvärmning av det rum där eldstaden är uppställd.  

1 år 6 år 

3.1.5 Eldstäder som eldas i mindre omfattning och som inte är den huvudsakliga källan till 
uppvärmning av det rum där eldstaden är uppställd.  

3 år 6 år 

3.1.6 Eldstaden finns i ett fritidshus. 3 år 6 år 
3.1.7 Eldning uteslutande med gas. sotas ej 6 år 
    
4 Imkanaler 
  Beskrivning Rengöringsintervall Kontrollintervall 
4.1.1 Imkanal som betjänar kolgrill eller liknande fastbränsleeldade anordningar. 6 ggr/år 2 år 
4.1.2 restauranger eller andra storkök med omfattande tillagning som genererar stora mängder 

fettavlagringar eller nedsmutsning. 
4 ggr/år 2 år 

4.1.3 Restauranger eller andra storkök.  3 ggr/ år 2 år 
4.1.4 I mottagningskök (uppvärmningskök) eller liknande verksamhet. 1 år 2 år 
    
5 Bebyggelsemiljö 
  Beskrivning Rengöringsintervall Kontrollintervall 
5.1.1  Restauranger eller andra storkök med stort rengöringsbehov i särskilt utsatt bebyggelsemiljö 6 ggr/år 2 år 

 
 
Övriga bestämmelser kopplat till frister: 
 Sotningstillfälle ska ske återkommande utifrån kalenderåret men får förskjutas tillfälligt eller permanent 

om det går att motivera 
 Om eldning ej skett sedan senaste sotningen så behöver inte sotning utföras. 
 Om det är påkallat av brandskyddsmässiga skäl så kan sotningsfrister för enskilda objekt ändras 
 Vid nyinstallation eller ändring av anläggning nyttjas lägsta möjliga frist 
 Om tjära påträffas som inte omedelbart kan tas bort så infaller tillfällig frist om maximalt två veckor 
 Om tjära påträffas förkortas frister tillfälligt för anläggningar som normalt sett sotas med ett intervall om 

ett år eller mer 
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SÄTERS KOMMUN KALLELSE 
 Sammanträdesdatum Blad 

Kommunstyrelsen 2019-05-21 31  
   
 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Ks §  Dnr KS2019/0158 
 
Samverkan för trygg och effektiv utskrivning från sluten hälso-och 
sjukvård. 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäk-
tige besluta godkänna överenskommelse mellan Region Dalarna och kommunerna i 
Dalarna om samverkan för trygg och effektiv utskrivning från sluten hälso- och sjuk-
vård. 
 
___________ 
 
Ärendebeskrivning 
Socialnämnden ställer sig positiv till samverkansformen och föreslår kommunfull-
mäktige att godkänna överenskommelsen. 
 
Region Dalarna har reviderat överenskommelsen om samverkan för trygg och effek-
tiv utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. Överenskommelsen har anpassats till 
att även gälla psykiatrisk vård utan undantag. 
 
Region Dalarna ber alla medlemskommuner beslut att anta den reviderade överens-
kommelsen. 
 
Bakgrund 
Överenskommelsen har sin grund i lag om samverkan vid utskrivning från sluten 
hälso-och sjukvård fr.o.m 1 januari 2018 och har uppdaterats fr.o.m 1 januari och an-
passats för att gälla all psykiatrisk vård utan undantag 
 
 

 
 

  



SÄTERS KOMMUN 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-05-09 
Blad 

4 
 

Justerande signatur Utdragsbestyrkande 

 

Sn § 59   Diarienummer: SN2019/0047 
 
 
Samverkan för trygg och effektiv utskrivning från sluten hälso- och sjukvård 

Socialnämndens beslut  
1. Socialnämnden ställer sig positiv till samverkansformen och föreslår kommunfullmäk-

tige att godkänna överenskommelsen. 
2. Paragrafen förklaras för omedelbart justerad. 

______ 
 
 
Förvaltningens ståndpunkt 
Den nya lagstiftningen om samverkan vid utskrivning från slutenvården har tillämpats sedan 1 
januari 2018, syftet med lagstiftningen är att personer som vårdas inom sluten vård inte ska bli 
kvar på sjukhus längre än nödvändigt, det har fungerat bra både på lokal och nationell nivå. 
Samverkansformer har utvecklats och ytterligare samverkansformer med psykiatrin håller på att 
utvecklas. 
Samverkan innebär att eventuella fortsatta vårdåtgärder identifieras under vårdtiden på sjukhus 
och övertas av öppenvården via vårdcentral eller kommunal hälso-och sjukvård/omsorg. Allt i 
syfte att utskrivningen ska bli trygg och säker och utgå från den enskildes behov. 

Förvaltningen ställer sig positiv till denna samverkansform. 
 
Ärendebeskrivning 
Region Dalarna har reviderat överenskommelsen om samverkan för trygg och effektiv utskriv-
ning från sluten hälso- och sjukvård. Överenskommelsen har anpassats till att även gälla psykia-
trisk vård utan undantag. 
Region Dalarna ber alla medlemskommuner beslut att anta den reviderade överenskommelsen. 
 
 
Underlag till beslut Delges 
Tjänsteutlåtande 
Remiss från Region Dalarna 

Kommunfullmäktige 

  



 

Tjänsteutlåtande 

 

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

SÄTERS KOMMUN 
SOCIALNÄMNDEN 

Datum Diarienummer 
20190417 SN2019/0047 
 

Länsövergripande överenskommelse mellan Region Dalarna och kommunerna i 
Dalarna om Samverkan för trygg och effektiv utskrivning från sluten hälso-och 
sjukvård. 

Förslag till beslut 
Att ärendet lämnas till kommunstyrelsen för behandling. 

Förvaltningens ståndpunkt 
Den nya lagstiftningen om samverkan vid utskrivning från slutenvården har tillämpats sedan 1 januari 
2018, syftet med lagstiftningen är att personer som vårdas inom sluten vård inte ska bli kvar på sjukhus 
längre än nödvändigt, det har fungerat bra både på lokal och nationell nivå.. Samverkansformer har 
utvecklats och ytterligare samverkansformer med psykiatrin håller på att utvecklas. 
Samverkan innebär att eventuella fortsatta vårdåtgärder identifieras under vårdtiden på sjukhus och 
övertas av öppenvården via vårdcentral eller kommunal hälso-och sjukvård/omsorg. Allt i syfte att 
utskrivningen ska bli trygg och säker och utgå från den enskildes behov. 
Förvaltningen ställer sig positiv till denna samverkansform. 

Ärendebeskrivning 
Samtliga dalakommuner ska efter uppdatering 1 januari 2019 av samverkansavtal mellan Region Dalarna, 
ta beslut om överenskommelse med Region Dalarna om Samverkan för trygg och effektiv utskrivning från 
sluten hälso-och sjukvård. 

Bakgrund 
Överenskommelsen har sin grund i lag om samverkan vid utskrivning från sluten hälso-och sjukvård 
fr.o.m 1 januari 2018 och har uppdaterats fr.o.m 1 januari och anpassats för att gälla all psykiatrisk vård 
utan undantag. 
 
 
 
 
 
Marianne Henriksson 
 
MAS/Medicinskt ansvarig sjuksköterska 

 
MariannM 



 

 

 

Handläggare 
Elisabet Franson 
Elisabet.franson@ltdalarna.se 
 

Missiv 
Sida 
1(2) 

2019-03-15  
 

 
 

 
 

 
  

 

Överenskommelse – Samverkan för trygg och 
effektiv utskrivning från sluten hälso- och sjukvård 
 

Ärendet: 

Överenskommelsen har sin grund i lag om samverkan vid utskrivning från 
sluten hälso- och sjukvård och gäller fr.o.m. 1 januari 2018. Överenskommelsen 
ersätter tidigare överenskommelse om samordnad vårdplanering som tecknats 
mellan landstinget och respektive kommun. 
 
Överenskommelse har uppdaterats och gäller fr.o.m. 1 januari 2019. 
Överenskommelsen har anpassats till att även gälla psykiatrisk vård utan 
undantag. 
 
Justeringar i texten utifrån tidigare överenskommelse. 
Den utskickade versionen har justerats enligt följande: 

- På sidan 4 under rubriken” Inledning”, har stycket gällande psykiatrisk 
hälso- och sjukvård tagits bort. 

- På sidan 5 under rubriken ”Definitioner” har underrubrik och i text, 
huvudhandläggare bytts ut till ansvarig handläggare. 

- På sidan 7 under rubriken ”Kommunens betalningsansvar”, har sista 
stycket gällande, betalningsansvar för patienter inom sluten psykiatrisk 
vård 30 kalenderdagar, tagits bort. 

- På sidan 8 under rubriken” Öppenvård”, har sista meningen i andra 
stycket ”och i den mån en SIP skall genomföras”, tagits bort. 

- På sidan 8 under rubriken ”Öppen psykiatrisk tvångsvård/öppen 
rättspsykiatrisk vård”, har en del av texten ändrats med stöd av Lagen 
”Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård”. 

- På sidan 9 under rubriken ”Beräkning av kalenderdagar” sista punkten 
har ”om annan vård avses, än psykiatrisk vård”, tagits bort. 

- På sidan 10 under rubriken ”Ekonomisk reglering”, text angående 
psykiatrisk vård tagits bort och årtal ändrats från 2018 till 2019. 
Under samma rubrik har även stycket angående ”Beräkning av 
kalenderdagar – psykiatrisk slutenvård”, tagits bort helt. 

mailto:Elisabet.franson@ltdalarna.se
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- På sidan 11 under rubriken ”Uppföljning, utvärdering osv.”, har i andra 
stycket sista meningen tagits bort. 

- På sidan 13 under rubriken ”Ikraftträdande och upphörande”, har i 
första stycket lagts till datum 2019-01-01 – 2020-01-01 och sista 
meningen tagits bort. 

 
Länsnätverket förvaltningschefer ställde sig bakom förändringarna i 
dokumentet 2018-12-14 och rekommenderar att godkänna överenskommelsen 
mellan 
Region Dalarna och kommunerna i samverkan för trygg och 
effektiv utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. 
 
 
 
Medlemmarna ombeds att efter beslut skicka protokollsuppdrag i ärendet till 
Halsaoch.valfard@ltdalarna.se 
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1. Överenskommelsens parter 
▪ Region Dalarna 

▪ Avesta kommun 

▪ Borlänge kommun 

▪ Falu kommun 

▪ Gagnefs kommun 

▪ Hedemora kommun 

▪ Leksand kommun 

▪ Ludvika kommun 

▪ Malung-Sälens kommun 

▪ Mora kommun 

▪ Orsa kommun 

▪ Rättviks kommun 

▪ Smedjebackens kommun 

▪ Säters kommun 

▪ Vansbro kommun 

▪ Älvdalens kommun 

 

Kommunerna benämns i överenskommelsen gemensamt kommunerna och var för 
sig kommun. Region Dalarna benämns Region Dalarna. Kommunerna och Region 
Dalarna benämns gemensamt parterna.  
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2. Inledning  
Överenskommelsen har sin grund i lag om samverkan vid utskrivning från sluten 
hälso- och sjukvård och gäller fr.o.m. 2018-01-01. Överenskommelsen ersätter 
tidigare överenskommelse om samordnad vårdplanering som tecknats mellan 
Region Dalarna och respektive kommun.   

Den medicinska och tekniska utvecklingen gör det idag möjligt att individen i ökad 
omfattning själv kan vara delaktig och ges vård och omsorg av god kvalitet på ett 
tryggt och säkert sätt i hemmet.   

En trygg och säker utskrivning från sjukhuset börjar redan vid inskrivning. Risker 
och behov måste identifieras och planeringen anpassas utifrån den enskildes behov. 

Att vara i behov av vård på sjukhus innebär en stor förändring för den enskilde och 
närstående. Om det finns behov av stöd efter utskrivning ska kontakter knytas 
mellan kommun och Region Dalarnas öppenvård för planering av den fortsatta 
vården och omsorgen.   

Överenskommelsen syftar till:   
▪ att skapa trygg och effektiv övergång till öppenvård efter en slutenvårds-

vistelse. Den ska vara en god grund för ett tillitsfullt samarbete mellan 
parterna, så att vårdens och omsorgens insatser kan samordnas utifrån 
individens delaktighet, behov och förutsättningar.  

▪ att tydliggöra parternas roller.  

För att reglera processen kring trygg och effektiv utskrivning ska länsgemensamma 
riktlinjer ge stöd i det vardagliga arbetet.  

Målgruppen är personer i alla åldrar, som efter utskrivning från den slutna vården 
behöver insatser från socialtjänsten och/eller den kommunalt finansierade hälso- 
och sjukvården eller från den Region Dalarnas finansierade öppna vården. 

3. Huvudprincip för samverkan  
Den enskildes livskvalitet står i centrum för överenskommelsens parter.  

▪ Vård och omsorg utgår från den enskildes behov och situation 

▪ Patientens och närståendes resurser tas tillvara genom en god dialog 

Huvudmännen är varandras förutsättningar för att åstadkomma goda insatser ur ett 
helhetsperspektiv för den enskilde. Förhållningssätt: 

▪ Positiv samspelskultur råder 

▪ Möten och kontakter på alla nivåer är präglade av tillit till varandra. 

▪ Förtroende finns för varandras kompetens. 

▪ Insatser som ska ges av annan huvudman utlovas inte. 

▪ Lojalitet mot fattade beslut och gällande rutiner är en självklarhet. 

4. Syfte 
▪ att säkra den enskildes rätt till trygghet, delaktighet och inflytande när vård, 

omsorg och stöd planeras och genomförs.  
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▪ att åstadkomma en god vård på rätt vårdnivå, där ledtiderna är så korta som 
möjligt, samt en säker utskrivning från sluten vård till fortsatt öppen hälso- 
och sjukvård och kommunal vård och omsorg/Socialtjänst. 

5. Mål 
▪ Överenskommelsen ska bidra till följande gemensamma målsättningar för 

parterna: 

▪ den enskilde känner sig trygg och delaktig i den fortsatta planeringen. 

▪ genomsnittligt antal dagar i sluten vård efter utskrivningsklar/hemgångsklar 
ska minimeras genom gott samarbete. 

▪ Undvikbar sluten vård ska minska.  

▪ oplanerade återinskrivningar ska minska.  

6. Definitioner  
Fast vårdkontakt  
En fast vårdkontakt ska utses för patienten om han eller hon begär det, eller om det 
är nödvändigt för att tillgodose hans eller hennes behov av trygghet, kontinuitet, 
samordning eller säkerhet. (6 kap 2§ patientlagen). En patient kan ha flera fasta 
vårdkontakter inom andra delar av vården.  

Oaktat detta, ska verksamhetschef inom den Region Dalarnas finansierade öppna 
vården som mottar ett inskrivningsmeddelande utse en namngiven person vid 
enheten som fast vårdkontakt.   

Ansvarig handläggare 
Ansvarig handläggare från kommunen har motsvarande funktion som fast 
vårdkontakt i öppna vården, förutom vad gäller kallelse till SIP vid utskrivning från 
slutenvården. Alltså primärt en kontaktperson med ett samverkansansvar för 
patienten samt med viss sammanhållande funktion kring patienten. Vem som utses 
till ansvarig handläggare bör utgå från patientens behov. 

Hemmet 
Med hemmet avses både ordinärt boende och boenden i kommunens särskilda 
boendeformer. 

Sluten vård 
Med sluten vård avses enligt 2 kap 3§ hälso-och sjukvårdslag, hälso- och sjukvård 
som ges till patient som är intagen vid en vårdinrättning.  

Region Dalarnas finansierad öppen vård 
Region Dalarnas finansierad öppen vård innefattar både öppenvårdsmottagningar 
inom specialistvården och primärvården. I de flesta fall innebär det vårdcentral eller 
psykiatrisk öppenvårdsmottagning. 
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 Behandlande läkare 
Med behandlande läkare avses den läkare som är huvudansvarig för en patients 
behandling under slutenvårdstillfället. (Rikstermbanken)  

Hälso- och sjukvård 
Åtgärder för att medicinskt förebygga, utreda och behandla sjukdomar och skador. 
(Socialstyrelsens termbank). 

Förebyggande hälso- och sjukvård   

Med förebyggande hälso- och sjukvård avses åtgärder som syftar till att bevara god 
hälsa, förhindra uppkomst av sjukdom, skada eller försämrat hälsotillstånd. 
(Socialstyrelsens termbank). 

Kommunalt finansierad hälso- och sjukvård  
Kommunalt finansierad hälso- och sjukvård innefattar såväl kommunala boenden, 
kortidsvistelser och hemsjukvård. Aktuella insatser utförs av legitimerad personal 
till och med sjuksköterskenivå, inklusive fysioterapeut och arbetsterapeut.  

Hälso- och sjukvård ges i såväl ordinärt, som i särskilt boende, samt i daglig 
verksamhet och dagverksamhet. 

Hemsjukvård  
Hemsjukvård ges i patients bostad eller motsvarande, och som är över tiden 
sammanhängande enligt särskilt avtal om hemsjukvård. (Socialstyrelsens termbank)   

Socialtjänst 
Insatser för en enskild person enligt författningarna om socialtjänst (SoL) och stöd 
och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt insatser enligt de särskilda 
författningarna om vård utan samtycke av unga eller av missbrukare (LVU, LVM).   

Utskrivningsklar  
Med utskrivningsklar avses att en patients hälsotillstånd är sådant att den 
behandlande läkaren har bedömt att patienten inte längre behöver vård vid en enhet 
inom den slutna vården. 

Inskrivningsmeddelande 
Ett inskrivningsmeddelande ska innehålla upplysningar om patientens namn, 
personnummer och folkbokföringsadress samt om beräknad tidpunkt för 
utskrivning. Inskrivningsmeddelande ska skickas inom 24 timmar efter inskrivning i 
sluten vård, eller inom 24 timmar från det att behandlande läkare först senare i ett 
vårdförlopp bedömer att patienten kan komma att behöva insatser.  

Kommunens betalningsansvar  
Kommunens betalningsansvar förutsätter att:  

▪ Inskrivningsmeddelande har lämnats i de fall som anges i 2 kap. 

▪ Behandlande läkare har bedömt att patienten är utskrivningsklar. 

▪ Kommunen har underrättats om att patienten är utskrivningsklar. 
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▪ Fast vårdkontakt har utsetts i den Region Dalarnas finansierade öppna 
vården för patienter med behov av fortsatt hälso- och sjukvård. 

▪ I de fall en samordnad individuell planering (SIP) ska genomföras, ska den 
fasta vårdkontakten ha kallat till en samordnad individuell planering (SIP). 

7. Parternas ansvar  
Alla parter har ansvar för att genomföra effektiva planeringsprocesser. Parterna ska 
tillhandahålla resurser, säkra kontaktvägar och informationsöverföring så att 
individen kan komma hem på ett tryggt sätt efter en slutenvårdsvistelse. Det är 
parternas gemensamma ansvar att avsätta tillräckliga resurser så att patienten får de 
insatser som behövs för att utskrivning från sluten vård kan ske på ett tryggt och 
effektivt sätt.  

Det är alla parters ansvar att, efter kallelse, delta i samordnad individuell planering. 
Den samordnade individuella planen (SIP) ska upprättas om patienten samtycker 
till det. I särskilda fall kan samtliga parter initiera att en SIP genomförs under 
sjukhusvistelsen.  

Alla berörda parter har ansvar att verka för att en SIP upprättas och följs upp om 
det finns behov av fortsatt stöd och/eller hälso- och sjukvårdsinsatser efter 
utskrivning. Planering via video ska användas när det är lämpligt.  

Om insatser behövs från den kommunalt finansierade hälso- och sjukvården ska 
även den Region Dalarnas finansierade öppna vården delta i den samordnade 
individuella planeringen. 

8. Kommunens ansvar  
Kommunerna ansvarar för att personer folkbokförda i aktuell kommun kan lämna 
sjukhuset när behandlande läkare bedömer att patienten är utskrivningsklar, samt 
att planering skett för insatser under den första tiden hemma, utifrån patientens 
behov.  

Kommunens betalningsansvar övergår i enlighet med vad som framgår av lagen 
oaktat detta. 

Kommunen ska utse en ansvarig handläggare för den enskilde patienten.   

9. Region Dalarnas ansvar  
Slutenvård 
Region Dalarna ansvarar för att underrätta kommunen och berörda 
öppenvårdsenheter i den Region Dalarnas finansierade öppenvården via 
inskrivningsmeddelande inom 24 timmar efter inskrivning eller inom 24 timmar 
från det att behandlande läkare först senare i ett vårdförlopp bedömer att patienten 
kan komma att behöva insatser. Om den beräknade tidpunkten för utskrivning 
ändras efter att inskrivningsmedelande har skickats, ska den slutna vården så snart 
det är möjligt underrätta de berörda enheterna om ny beräknad tid.  

Behandlande läkare i slutenvården har ansvar att bedöma att patienten är 
utskrivningsklar.   
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Patienten ska få en skriftlig sammanfattning av den vård och behandling som getts 
under vårdtiden och få uppgifter om befintliga planer för vård och omsorg efter 
utskrivning om det finns behov.  

Utöver detta ska patienten även vara hemgångsklar enligt gällande riktlinjer för 
samverkan, vid utskrivning från slutenvården. 

Öppenvård 
Verksamhetschef inom Region Dalarnas finansierad öppenvård som mottar ett 
inskrivningsmeddelande ska utse en fast vårdkontakt. Fast vårdkontakt ska ha 
utsetts innan personen skrivs ut från den slutna vården. Om patienten redan har en 
fast vårdkontakt inom den Region Dalarnas finansierade öppna vården får hen 
fortsätta. 

Den utsedda fasta vårdkontakten ska kalla till samordnad individuell planering 
senast tre dagar efter att en underrättelse mottagits om att patienten är 
utskrivningsklar. 

Öppen psykiatrisk tvångsvård/öppen rättspsykiatrisk vård 
Vid övergång till öppen psykiatrisk tvångsvård/öppen rättspsykiatrisk vård och för 
den som ges rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning gäller särskilda 
bestämmelser.  

Arbetssättet skall följa riktlinjerna för all samverkan vid in-utskrivning av patienter i 
slutenvården i Dalarnas län. Vid vård på RPK eller inför ÖPT/ÖRV har patienten 
även en fast vårdkontakt i slutenvården. 

Ansökan om öppen psykiatrisk tvångsvård/öppen rättspsykiatrisk vård förutsätter 
att en samordnad vårdplan biläggs ansökan till förvaltningsrätten. Om en patient 
har behov av insatser ifrån socialtjänsten, den kommunala hälso- och sjukvården, 
primärvården eller den psykiatriska öppenvården ska vårdplanen upprättas i samråd 
med dessa, enligt LPT 7 a § och SOSFS 2008:18 kapitel 3, 5 §. Kommunerna skall 
arbeta skyndsamt så att det finns möjlighet att pröva insatser under permission. 

Tvångsvården fortgår tills förvaltningsrätten beslutar om bifall eller avslag gällande 
ansökan om ÖPT/ÖRV. Läkaren bedömer om patienten är utskrivningsklar efter 
beslut från förvaltningsrätten. Betalningsansvar infaller enligt betalningsmodell – se 
under rubrik Ekonomisk reglering. 

Läkaransvaret ligger kvar inom psykiatrin så länge patienten vårdas enligt 
ÖPT/ÖRV. 

I fråga om den som ges rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning 
måste läkarens bedömning om att den rättspsykiatriska vården ska upphöra prövas 
av förvaltningsrätten.   

Region Dalarnas läkare ska fortsatt utgöra ett adekvat stöd för den fortsatta hälso- 
och sjukvården i kommunal regi. 

10.   Processen kring trygg och effektiv utskrivning 
Parterna är överens om att en god utskrivningskvalitet minskar återinskrivningar i 
sluten vård som om möjligt kan undvikas. Genom god och säker 
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läkemedelsbehandling och bedömning av hälsotillståndet hos individer i hemmet 
enligt systematisk bedömningsstruktur kan inskrivning i sluten vård undvikas. 
Parterna ska arbeta strukturerat med det vårdpreventiva arbetet. Samarbetet i 
processen kring trygg och effektiv utskrivning regleras i länsgemensamma riktlinjer 
för att säkra och ge utrymme för en i högre grad individualiserad planeringsprocess 
för särskilt utsatta.  

11.   Ekonomisk reglering   
Ersättningsmodell  
I Dalarna eftersträvas att en person inte ska behöva vistas kvar på sjukhus efter att 
hen är utskrivningsklar. En kommun ska betala ersättning till Region Dalarna när 
utskrivningsklara patienter som behöver socialtjänst och/ eller kommunal hälso- 
och sjukvård vårdas längre inom den slutna vården än vad som är överenskommet.  

Patienter tillhör den kommun där de är folkbokförda. Om en kommun beslutat att 
patienten ska vistas i en annan kommun, i sådan boendeform eller bostad som 
avses i 5 kap. 5 § andra stycket, 5 kap. 7 § tredje stycket eller 7 kap. 1 § första 
stycket 2 socialtjänstlagen (2001:453), har den placerande kommunen 
ersättningsskyldighet oavsett var patienten är folkbokförd.  

Beräkning av kalenderdagar  
Gränsen för att en kommun ska betala ersättning till Region Dalarna beräknas 
utifrån ett genomsnittligt antal kalenderdagar, efter underrättelse om att patienten är 
utskrivningsklar, tills utskrivningen äger rum. Samtliga utskrivningsklara patienter 
under en kalendermånad ingår i underlaget, undantaget de patienter som beskrivs 
under rubrik Individuell beräkning av ersättningsskyldighet i vissa fall.  

Antal kalenderdagar beräknas per patient och startar när slutenvården meddelar att 
patienten är utskrivningsklar. Tidpunkten beräknas utifrån när 
utskrivningsmeddelandet skickats:  

▪ Om berörda enheter underrättas före kl. 14:00 räknas samma dag som 
kalenderdag ett (1) och den efterföljande dagen som dag två (2) och så 
vidare.  

▪ Om berörda enheter underrättas efter kl. 14:00 så räknas nästa dag som 
kalenderdag ett (1) och den efterföljande dagen som dag två (2) och så 
vidare.  

För att påbörja beräkning av dagar krävs att:  

▪ slutna vården har underrättat kommunen och/eller den landstings-
finansierade öppenvården om att patienten har skrivits in, via skickat 
inskrivningsmeddelande.  

▪ slutna vården har underrättat berörda enheter i kommunen och/eller den 
Region Dalarnas finansierade öppenvården att patienten är utskrivningsklar, 
via utskrivningsmeddelande ska den fasta vårdkontakten i den Region 
Dalarnas finansierade öppna vården ha kallat till samordnad individuell 
plan, om en sådan ska genomföras. - alla parter ska informera varandra så 
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att patienten ska kunna lämna den slutna vården på ett tryggt och säkert 
sätt.  

Om patienten inte har behov av insatser från både kommun och Region Dalarna i 
form av hälso- och sjukvård eller socialtjänst, eller om patienten inte lämnar 
samtycke till en samordnad individuell plan, kan inte den fasta vårdkontakten kalla. 
Förutsatt att övriga villkor är uppfyllda beräknas antal kalenderdagar på lika sätt 
som för övriga patienter.  

Ekonomisk reglering  
Varje kalenderår fastställs ett genomsnittligt antal kalenderdagar som gräns för när 
kommunernas ersättningsskyldighet ska inträda. För 2019 fastställs antalet 
genomsnittliga dagar till två kalenderdagar.  

Länsnätverket förvaltningschefer utser en gruppering med representanter från både 
kommuner och Region Dalarna som ska föreslå det genomsnittliga antalet 
kalenderdagar. Länsnätverket förvaltningschefer ska även utse en uppföljnings-
grupp med representanter från både kommuner och Region Dalarna som har till 
uppdrag att ha avstämningar en gång i månaden avseende överenskommelsen och 
indikatorer som reglerar samverkan.  

Ersättningsskyldighet inträder för en kommun när minst två av de tre senaste 
månaderna (”rullande” tre månader) har ett genomsnittligt antal kalenderdagar som 
överstiger den fastställda gränsen. Den eventuella ersättning som kommunen ska 
ersätta bygger på det belopp som regeringen årligen fastställer. Det motsvarar 
genomsnitts-kostnaden i landet för ett vårddygn i den slutna vården. Om 
fakturering blir ifrågasatt ska en gemensam analys genomföras. Berörd kommun 
initierar analysen till länsnätverket förvaltningschefer.  

Individuell beräkning av ersättningsskyldighet i vissa fall  
Om det dröjer mer än sju (7) kalenderdagar från underrättelse om att en patient är 
utskrivningsklar tills utskrivning sker, så övergår den genomsnittliga kalenderdags-
beräkningen till en individuell beräkning av ersättningsskyldigheten. Kommunen 
ska då erlägga ersättning för de dagar som överskrider tre (3) kalenderdagar. Det är 
samma gräns som finns i lagstiftningens förslag. Berörda patienter ska inte räknas 
med i månadens genomsnittliga kalenderdagar som ligger till grund för fakturering. 

Ersättningsmodell se bilaga 1 

Tvist  
Tvister och samarbetsproblem hanteras i första hand på lokal chefsnivå. Om 
problemet inte kan lösas där lyfts frågan i Länsnätverk förvaltningschefer alternativt 
i adekvat gruppering inom samverkansorganisationen. Tvist som inte kan lösas får 
lyftas till allmän domstol. 

12.  Uppföljning, utvärdering och revideringar i överenskommelsen  
Länsnätverk förvaltningschefer ansvarar för att löpande följa upp och analysera 
överenskommelsen under minst de tre första åren gällande:   

▪ följsamheten till överenskommelsen.   
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▪ intentionen med överenskommelsen (måluppfyllelse).  

▪ resultat i planeringsprocessen vid utskrivningar från sluten hälso- och 
sjukvård (bl.a. patientens/närståendes upplevelse av delaktighet i vården, 
arbetet med löpande planeringen, antal samordnade individuella planer 
(SIP), utskrivningsklara dagar, återinskrivningar).   

▪ avvikelser i planeringsprocessen på aggregerad nivå.   

▪ ekonomiska överenskommelsen i ersättningsmodellen.  

Uppföljning av överenskommelsen ska följa en särskild plan som utgår ifrån 
gemensamma indikatorer.  

För att vara bindande ska ändringar och tillägg till denna överenskommelse, vara 
skriftliga och undertecknade av parterna, samt i förekommande fall godkända av 
parternas beslutande organ.  

Länsnätverk förvaltningschefer kan initiera och godkänna beslut om ändringar av 
mindre betydelse och som inte påverkar överenskommelsens huvudsakliga innehåll. 
Det kan till exempel vara språkliga ändringar, anpassningar till förändringar i lagtext 
eller nationella riktlinjer. Sådana ändringar ska dokumenteras och biläggas 
överenskommelsen. 

välfärdsrådet ska få en rapportering om utvärderingen. 

13.  Ikraftträdande och upphörande  
Denna överenskommelse gäller från 2019-01-01 – 2020-01-01.  

Överenskommelsen kan sägas upp i sin helhet och för samtliga parter efter att 
beslut tagits av varje enskild huvudman.  

Överenskommelsen kan också sägas upp avseende endast de ekonomiska villkoren, 
vilket innebär att lagens bestämmelser gäller, såvida parterna inte träffar en ny 
överenskommelse i denna del.  
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Bilaga 1 

   

 

X = medeldygnen ligger under fastställd gräns för ersättningsskyldigheten.  

O = medeldygnen ligger över fastställd gräns för ersättningsskyldigheten. 

Beräkning av exempel: 
Fastställd gräns = 2,0 kalenderdagar  

Månadens genomsnitt = 2,45 kalenderdagar  

Exempel på ersättningsnivå per dag = 6 000 kronor    

0,45 (dagar) x 15 (patienter) x 6 000 (ers/dag) = 40 500 kr  

0,45 (dagar) x 40 (patienter) x 6 000 (ers/dag) = 108 000 kr  

0,45 (dagar) x 120 (patienter) x 6 000 (ers/dag) = 324 000 kr 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Ks §  Dnr KS2018/0065 
 
Svar på motion att låta våra äldre äta på våra skolor 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäk-
tige besluta 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 ma-
ten att räcka  eller ett stort matsvinn beroende på antal gäster som kommer den da-
gen.  
 
Båda dessa problem innebär ökade kostnader och att priset för en lunch skulle be-
höva sättas högre än de föreslagna 30-35 kronor för att skolan inte behöver subvent-
ionera 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. 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Ks §   forts 
 
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 nytt-
jas 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 kapa-
citetsfråga.  

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 ex-
empelvis 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 respek-
tive äldre generationer skriver de. 
 

  



 

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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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Ks §  Dnr KS 2019/0243 
 
Kris och krigsorganisation 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att  

- Processen med att krigsplacera Säters kommuns personal ska inledas under tredje 
kvartalet 2019. 

 
Uppdra till kommundirektören att  

- Skapa en förstärkt organisation som kan hantera extra ordinära händelser, kris, höjd 
beredskap och krig  

- Komplettera risk och sårbarhetsanalysen med riskanalys utifrån höjd beredskap. 
 
Uppdra till kommundirektören att ta fram förslag på 

- prioriteringsordning för vilka verksamheter som ska bedrivas 
- att fastställa riktlinjerna för krigsplaceringen 

 
Kommunstyrelsen rekommenderar även Säterbostäder att krigsplacera berörd perso-
nal.  
 
__________ 
 
Bakgrund och ärendebeskrivning  
På grund av en förändrad hotbild i omvärlden har man från myndigheter inom stats-
makten uttalat att en sammanhängande planering för totalförsvaret måste återupptas. 
För att som kommun kunna hantera extra ordinära händelser, kris, höjd beredskap 
och krig har kommunen ett behov av att utveckla säkerhetsorganisationen. Ett annat 
områdena som prioriteras är personalplanering och krigsplacering av personal.  
 
Krigsplacering av personal har inte genomförts i Säters kommun de senaste decenni-
erna men det ska genomföras under hösten 2019. En viktig utgångspunkt är att så 
stor del som möjligt av kommunens prioriterade verksamheter kan upprätthållas.  
I första hand berörs personal inom samhällsviktiga funktioner som har betydelse för 
totalförsvaret. Även vissa politiker kan komma att krigsplaceras.  
 
Denna process innebär följande 

- disponibilitetskontroll hos Rekryteringsmyndigheten Av disponibilitetskontrollen 
framgår det vilka medarbetare som är tillgängliga för krigsplacering och vilka medar-
betare som är ianspråktagna av annan aktör. 

- analys görs utifrån riktlinjerna för vilka personalkategorier eller nyckelpersoner som 
ska krigsplaceras. 

- krigsplacering sker av berörd personal.  
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Ks §  forts 
 
Innan krigsplacering kan ytterligare registerkontroll komma att genomföras av viss 
personal, i första hand personal som verkar inom känslig infrastruktur.  
Några exempel på verksamhetsområden av särskild vikt för totalförsvaret som direkt 
eller indirekt berör kommunen:  

- Ledning och samverkan 
- Vatten 
- El  
- IT- och telekommunikationer  
- Väghållning  
- Livsmedel och drivmedel 

 
 
 

  



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

Diarienummer 
Dnr  

Datum 
2019-05-06 

Kris och krigsorganisation 

Förslag till beslut  Kommunstyrelsen beslutar att 

- Processen med att krigsplacera Säters kommuns personal ska inledas under tredje kvartalet  2019.

Uppdra till kommundirektören att 
- Skapa en förstärkt organisation som kan hantera extra ordinära händelser, kris, höjd beredskap och

krig
- Komplettera risk och sårbarhetsanalysen med riskanalys utifrån höjd beredskap.

Uppdra till kommundirektören att ta fram förslag på 
- prioriteringsordning för vilka verksamheter som ska bedrivas
- att fastställa riktlinjerna för krigsplaceringen

Kommunstyrelsen rekommenderar även Säterbostäder att krigsplacera berörd personal. 

Bakgrund och ärendebeskrivning  
På grund av en förändrad hotbild i omvärlden har man från myndigheter inom statsmakten uttalat att en 
sammanhängande planering för totalförsvaret måste återupptas. För att som kommun kunna hantera extra 
ordinära händelser, kris, höjd beredskap och krig har kommunen ett behov av att utveckla 
säkerhetsorganisationen. Ett annat områdena som prioriteras är personalplanering och krigsplacering av 
personal.  

Krigsplacering av personal har inte genomförts i Säters kommun de senaste decennierna men det ska 
genomföras under hösten 2019. En viktig utgångspunkt är att så stor del som möjligt av kommunens 
prioriterade verksamheter kan upprätthållas.  
I första hand berörs personal inom samhällsviktiga funktioner som har betydelse för totalförsvaret. Även 
vissa politiker kan komma att krigsplaceras.  

Denna process innebär följande 
– disponibilitetskontroll hos Rekryteringsmyndigheten Av disponibilitetskontrollen framgår det vilka

medarbetare som är tillgängliga för krigsplacering och vilka medarbetare som är ianspråktagna av
annan aktör.

- analys görs utifrån riktlinjerna för vilka personalkategorier eller nyckelpersoner som ska krigsplaceras.
- krigsplacering sker av berörd personal.

Innan krigsplacering kan ytterligare registerkontroll komma att genomföras av viss personal, i första hand 
personal som verkar inom känslig infrastruktur.  



 
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  
 

 
Några exempel på verksamhetsområden av särskild vikt för totalförsvaret som direkt eller indirekt berör 
kommunen:  
- Ledning och samverkan 
- Vatten 
- El  
- IT- och telekommunikationer  
- Väghållning  
- Livsmedel och drivmedel  

 
 
Pär Jerfström    Malin Karhu-Birgersson 
Kommundirektör   Förvaltningschef 
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Kris/Krigsorganisation för Säters kommun 
 

En krigsorganisation handlar ytterst om att bidra till ett fungerande samhälle vid höjd beredskap och 
krig. Organisationen ska skapa förmåga att snabbt kunna ställa om verksamheten i händelse av höjd 
beredskap.  

Krigsorganisation 
En krigsorganisation förutsätter en tydlig beskrivning av de uppgifter som den ska utföra i händelse 
av höjd beredskap. Utformning och bemanning av krigsorganisationen är en kontinuerlig process som 
behöver fortgå över tid och genomföras i olika steg. 

I situationer med nära förestående eller pågående kriser eller under höjd beredskap bör ändringar i 
ledningsförhållanden, organisation och arbetssätt undvikas så långt det är möjligt. I planeringen ingår 
att säkerställa att omställningen till krigsorganisation kan genomföras så snabbt och smidigt som 
möjligt.  

Planeringen syftar till att skapa en ledningsförmåga vid höjd beredskap och ska även vara ett stöd för 
fortsatt ledning över tid. Därför är det viktigt att organisationen, inklusive ledningsfunktionerna, är 
flexibla och kan utökas eller minskas beroende på vilka behov som uppstår. Vid höjd beredskap 
kommer det att ställas andra krav på krisledningsorganisationen än vid fredstida kriser. Vissa 
verksamheter kan tillkomma och andra kan försvinna. En del verksamheter kan komma att utökas i 
omfattning medan andra reduceras. 

 

Lagstiftning vid kris och extra ordinär händelse 
Lagen om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och 
höjd beredskap reglerar den lokala krishanteringen i kommuner och landsting.  

Enligt lagen är kommuner och landsting skyldiga att förbereda sig och ha en plan för hur 
extraordinära händelser ska hanteras. Alla kommuner ska ha en särskild krisledningsnämnd som kan 
ta över de vanliga kommunala nämndernas och styrelsernas uppgifter under en kris.  

Lagen om skydd mot olyckor  

Lagen om skydd mot olyckor reglerar räddningstjänsten vid olyckor och överhängande fara för 
olyckor. Lagen ställer också krav på individer och företag, bland annat sägs att alla ska varna och kalla 
på hjälp vid brand eller allvarlig olycka. I samband med räddningstjänst har räddningsledaren en 
mycket stark ställning. Han eller hon kan beordra myndigheter, företag och individer att hjälpa till i 
räddningsarbetet och ta de resurser i anspråk som anses nödvändigt. Räddningsledaren kan också 
beordra inbrytning i fastigheter, trädgårdar och till och med låta riva eller spränga hus oavsett vad 
ägaren anser. 

Krisberedskapsförordningen  

Förordning om krisberedskap och höjd beredskap är ett slags ramverk för hur myndigheter ska 
arbeta för att samhällets krisberedskap ska utvecklas och bli bättre.  
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Smittskyddslagen  

Smittskyddslagen reglerar arbetet mot mycket allvarliga smittsamma sjukdomar. Det är sjukdomar 
som, om de sprids i samhället, kan leda till allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner.  

Hälso- och sjukvårdslagen  

Landstingen ska erbjuda god hälso- och sjukvård. Det görs inget undantag för kris. I landstingens 
skyldighet ingår också att de ska förbereda sig för att kunna hantera oförutsedda händelser.  

Polislagen  

Reglerar och styr polisens arbete och befogenheter.  

Krigslagar 

6 kap. Den allmänna tjänsteplikten  

1 §   När det råder höjd beredskap får regeringen föreskriva om allmän tjänsteplikt, om det behövs 
för att verksamhet som är av särskild vikt för totalförsvaret skall kunna upprätthållas. 
Föreskriften kan avse en viss del av landet eller en viss verksamhet. 

2 §   Allmän tjänsteplikt fullgörs genom att den som är totalförsvarspliktig 
   1. kvarstår i sin anställning eller fullföljer ett uppdrag, 
   2. tjänstgör enligt avtal om frivillig tjänstgöring inom totalförsvaret, eller 
   3. utför arbete som anvisas honom eller henne av den myndighet som regeringen bestämmer. 

Arbete enligt första stycket 3 får inte, utan att den som tjänstgör samtycker till det, vara förenat med 
bruk av vapen mot annan. 

3 §   Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer skall besluta 
   1. hos vilka arbetsgivare och uppdragsgivare som allmän tjänsteplikt skall fullgöras, och 
   2. vilka arbetstagare och uppdragstagare som skall omfattas av allmän tjänsteplikt. 

4 §   En totalförsvarspliktig som omfattas av ett beslut enligt 3 § skall få del av detta genom anslag på 
arbetsplatsen eller på annat lämpligt sätt. 

5 §   Arbetsgivare, uppdragsgivare, arbetstagare och uppdragstagare är skyldiga att till regeringen 
eller den myndighet som avses i 3 § lämna upplysningar om förhållanden som är av betydelse för 
tillämpningen av bestämmelserna om allmän tjänsteplikt enligt 2 § första stycket 1. 

6 §   Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får medge undantag från den 
allmänna tjänsteplikten 

Krigsdelegationen 

Krigsdelegationen kan vid behov ersätta riksdagen om Sverige skulle vara i krig eller krigsfara. 
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Organisation i händelse av kris/krig 
Krisledningsorganisationen måste kunna vara i funktion under betydligt längre tid än vid de flesta 
fredstida kriser. Arbetet kommer sannolikt att stundtals behöva genomföras under störda 
förhållanden med till exempel tele- och IT-störningar, bortfall av el och vatten.  

Det kan komma att behövas annan personal som stöd till ledningsplatserna för att möjliggöra 
kontinuerlig drift (till exempel tekniskt stöd och basal försörjning). I en mer omfattande 
beredskapsplanering ingår även många andra aspekter för att kunna bedriva ledning över tid under 
svåra förhållanden som logistik, hygien, vilomöjligheter, tekniska system och fysiskt skydd.  

I planeringen måste kommunen prioritera verksamheter som ska bedrivas. Beroende på situationen 
kan kommunen under höjd beredskap komma att tvingas till svåra prioriteringar där begränsade 
resurser måste användas till störst nytta för så många som möjligt.  

Det är därför nödvändigt att göra en rangordning av verksamheter i höjd beredskap. För att kunna 
göra en sådan prioritering behöver samhällsviktiga verksamheter identifieras. Vägledning för 
kontinuitetshantering, SS 22304:2014 är ett generellt stöd som kan användas. Avsnitt 8.2.2. beskriver 
konsekvensanalysen och utgör ett särskilt stöd 

 

Förbered förändringar av verksamheten 

 För att fortsatt kunna bedriva verksamhet under andra förhållanden än i fredstid bör behovet av att 
förbereda förändringar av verksamheten analyseras. Det kan till exempel röra sig om att leda från 
annan plats, flytta personal från en enhet för att förstärka en annan, skapa eller förstärka funktioner, 
skapa personalpooler eller ändra inriktningen på viss verksamhet. Ett sätt att göra det är att utifrån 
identifierade samhällsviktiga verksamheter:  

• kartlägga vad som behövs för att upprätthålla verksamheten, exempelvis interna och externa 
beroenden,  

• avgöra hur länge ett beroende kan ligga nere utan att det får konsekvenser för verksamheten,  

• identifiera hot och risker kopplade till beroendenas tillgänglighet,  

• planera för att kunna upprätthålla verksamheten.  

 

Bemanna krigsorganisationen  

Kommunen ska identifiera och beskriva viktiga befattningar i krigsorganisationen. Därefter kopplas 
kompetenser och namngiven personal till de verksamheter som ingår. De verksamheter som inte 
ingår i krigsorganisationen har personal som kan användas för att förstärka andra prioriterade 
verksamheter. En analys ska göras hur den personalen kan användas på bästa sätt. I arbetet ska 
risken beaktas för att delar av personalen kanske inte kommer kunna ta sig till arbetet av olika 
anledningar. En plan för hur kommunen ska hantera ett sådant bortfall ska tas fram 

 

 



Krigsorganisation och krigsplacering.  Skapad av kommunstyrelseförvaltningen 2019-04-11 
 

Frivilliga försvarsorganisationer  

I vissa fall kan behov av externt stöd lösas med hjälp av frivilligresurser. När det gäller bemanning kan 
till exempel de frivilliga försvarsorganisationerna tillhanda hålla:  

• utbildade och övade förstärkningsresurser,  

• erfarenhet från skarpa krisinsatser,  

• specialkompetenser,  

• ökad bemanning samt  

• ökad uthållighet – personalavlösning, flerskiftsarbete med mera. 

 

En förutsättning för en fungerande krigsorganisation är att organisationen utbildas och övas 
kontinuerligt. Utbildnings- och övningar ska ingå i kommunens övningsplan för krisarbete.  

MSB:s vägledning: Stöd för att utveckla en flerårig övningsplan MSB659.  
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Ks §  Dnr KS2019/0123 
 
Yttrande uppföljning granskning av tidigare granskningar 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen ställa sig bakom yttrandet. 
 
Kommunstyrelsen påpekar för revisonen att i rapporten under punkt 2.4.2, kommun-
styrelsens kommentar, att det inte är kommunstyrelsens svar, utan är ett svar från en 
tjänsteperson på ett mejl under sakgranskningen av rapporten. 
 
__________ 
 
Bakgrund och ärendebeskrivning  
Revisorerna genomförde 2016 granskningen med syfte att bedöma hanteringen av 
behörigheter och åtkomstkontroll i kommunens datoriserade verksamhetsstöd Proca-
pita HSL, vid socialförvaltningens hälso- och sjukvårdsteam/Hemsjukvården. 
Granskningen genomfördes av KPMG. KPMG´s bedömning utifrån granskningen 
var att det framgick otillfredsställande lite om vad som kommunövergripande gällde 
för informationssäkerhet inom granskat område. Det framkom både brister i befint-
liga styrdokument samt inom områden även brist på styrdokument. 
 
Rekommendationer till kommunstyrelsen 
Nedan presenteras de rekommendationer som lämnades i samband med gransk-
ningen samt vilka åtgärder Säter kommun har vidtagit med anledning av rekommen-
dationerna. 
 
— De dokument som övergripande styr informationssäkerheten i kommunen behö-
ver ses över och i varierande omfattning uppdateras eller ersättas. Ett sådant arbete 
pågår men inte i den omfattningen och enligt en tidsplan att resultatet varit gällande 
för granskningen.  
Svar 
En arbetsgrupp är tillsatt för att arbeta mer intensifierat med informationssäkerhets-
frågor. Dokumentet kommer att ses över under hösten 2019. 
 
— Övergripande och förvaltningsspecifikt styrdokument avseende informationssä-
kerhet står inte i vare sig praktisk eller logisk relation till varandra. Förvaltningsspeci-
fika styrdokument ska lyftas till beslut i en högre instans än till enskild tjänsteman. 
Om inte nämnden tar beslutet ska verksamhetschefen fatta beslutet.  
Svar 
I den befintliga strukturen finns ett flöde som vi bedömde då var logiskt. Eftersom 
detta är ett område som när strukturen togs fram var ganska nytt för oss så ser vi ett 
ständigt behov av utveckling av våra interna styrdokument. 
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— Säkerställa att den systematiska logguppföljningen genomförs och att verksamhet-
erna därmed följer lag, förordningar samt interna styrdokument.  
Svar 
Säters kommun har infört MIM som med automatik lägger upp användare och tar 
bort användare i AD utifrån anställning detta som ett komplement till loggkontroller 
som upptäcker om relevanta personer utifrån benämning/kategori har anställning. 
Det pågår också ett arbete med övergripande loggkontroller som IT-enheten ansva-
rar för. Systemförvaltaren ansvarar för att kontrollera att inte obehöriga har åtkomst 
till systemet.  Detta finns beskrivet i systemdokumentationen för respektive system. 
 
— Urvalsmetod och utförande som används vid kontroll av loggar och internkon-
troll bör lämpligen utsättas för en ny riskbedömning. Utöver att i riskanalysen utvär-
dera innevarande rutin rekommenderas att tillföra ytterligare instruktioner och meto-
der för att säkerställa att loggkontrollen kan bedömas ändamålsenlig.  
Svar 
Säters kommun har beslutat om en utökad metod för analys för internkontrollarbete 
med riskanalys. Där ingår området informationssäkerhet. 
 
— Upprätta rutiner för att säkerställa behörighetstilldelningen och införa kontroller 
som regelbundet visar att fungerar och efterlevs.  
Svar 
Gällande Procapita görs manuell hantering av behörigheter som systemförvaltaren 
ansvarar för 
Generellt gäller att MIM används och är en koppling mellan PA system och behörig-
heter 
 
— Införa kompletterande loggkontroller som upptäcker om relevanta personer uti-
från benämning/kategori i PA-systemet inte finns registrerade i Procapita 
Svar 
Gällande Procapita görs manuell hantering av behörigheter som systemförvaltaren 
ansvarar för. För att kunna logga in i Procapita krävs även att medarbetaren har en 
inlogg till användarkontot i katalogtjänsten. Procapita ligger på server innanför 
brandväggen. 
 
— Identifiera anledningarna till varför det i Procapita finns registrerade användare 
som inte gör avtryck i loggen genom att ha sparat och/eller läst. Säkerställ att förhål-
landet inte negativt påverkar verksamhetens uppdrag.   
Svar 
Sannolikheten att ovan beskriva händelse sker är mycket liten, det kräver att flera fak-
torer sammanfaller tex systemkrasch. Detta är ett område som systemförvaltaren be-
vakar. 
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Tjänsteutlåtande 

 

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

Datum Diarienummer 
2019-04-25 Dnr KS2019/0123 
 

Yttrande uppföljning granskning av tidigare granskningar 
 
 
Förslag till beslut  
Kommunstyrelsen arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen ställa sig bakom yttrandet. 
 
Kommunstyrelsen påpekar för revisonen att i rapporten under punkt 2.4.2, kommunstyrelsens 
kommentar, att det inte är kommunstyrelsens svar, utan är ett svar från en tjänsteperson på ett mejl under 
sakgranskningen av rapporten. 
 
Bakgrund och ärendebeskrivning  
Revisorerna genomförde 2016 granskningen med syfte att bedöma hanteringen av behörigheter och 
åtkomstkontroll i kommunens datoriserade verksamhetsstöd Procapita HSL, vid socialförvaltningens 
hälso- och sjukvårdsteam/Hemsjukvården. Granskningen genomfördes av KPMG. KPMG´s bedömning 
utifrån granskningen var att det framgick otillfredsställande lite om vad som kommunövergripande gällde 
för informationssäkerhet inom granskat område. Det framkom både brister i befintliga styrdokument samt 
inom områden även brist på styrdokument. 
     
Rekommendationer till kommunstyrelsen    
Nedan presenteras de rekommendationer som lämnades i samband med granskningen samt vilka åtgärder 
Säter kommun har vidtagit med anledning av rekommendationerna.   
— De dokument som övergripande styr informationssäkerheten i kommunen behöver ses över och i 
varierande omfattning uppdateras eller ersättas. Ett sådant arbete pågår men inte i den omfattningen och 
enligt en tidsplan att resultatet varit gällande för granskningen.  
 
Svar 
En arbetsgrupp är tillsatt för att arbeta mer intensifierat med informationssäkerhetsfrågor. Dokumentet 
kommer att ses över under hösten 2019. 
 
— Övergripande och förvaltningsspecifikt styrdokument avseende informationssäkerhet står inte i vare sig 
praktisk eller logisk relation till varandra. Förvaltningsspecifika styrdokument ska lyftas till beslut i en 
högre instans än till enskild tjänsteman. Om inte nämnden tar beslutet ska verksamhetschefen fatta 
beslutet.  
 
Svar 
I den befintliga strukturen finns ett flöde som vi bedömde då var logiskt. Eftersom detta är ett område 
som när strukturen togs fram var ganska nytt för oss så ser vi ett ständigt behov av utveckling av våra 
interna styrdokument. 
 
— Säkerställa att den systematiska logguppföljningen genomförs och att verksamheterna därmed följer 
lag, förordningar samt interna styrdokument.  
 



 
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  
 

Svar 
Säters kommun har infört MIM som med automatik lägger upp användare och tar bort användare i AD 
utifrån anställning detta som ett komplement till loggkontroller som upptäcker om relevanta personer 
utifrån benämning/kategori har anställning. Det pågår också ett arbete med övergripande loggkontroller 
som IT-enheten ansvarar för. Systemförvaltaren ansvarar för att kontrollera att inte obehöriga har åtkomst 
till systemet.  Detta finns beskrivet i systemdokumentationen för respektive system. 
 
— Urvalsmetod och utförande som används vid kontroll av loggar och internkontroll bör lämpligen 
utsättas för en ny riskbedömning. Utöver att i riskanalysen utvärdera innevarande rutin rekommenderas att 
tillföra ytterligare instruktioner och metoder för att säkerställa att loggkontrollen kan bedömas 
ändamålsenlig.  
 
Svar 
Säters kommun har beslutat om en utökad metod för analys för internkontrollarbete med riskanalys. Där 
ingår området informationssäkerhet. 
 
— Upprätta rutiner för att säkerställa behörighetstilldelningen och införa kontroller som regelbundet visar 
att fungerar och efterlevs.  
 
Svar 
Gällande Procapita görs manuell hantering av behörigheter som systemförvaltaren ansvarar för 
Generellt gäller att MIM används och är en koppling mellan PA system och behörigheter 
 
— Införa kompletterande loggkontroller som upptäcker om relevanta personer utifrån 
benämning/kategori i PA-systemet inte finns registrerade i Procapita 
 
Svar 
Gällande Procapita görs manuell hantering av behörigheter som systemförvaltaren ansvarar för. För att 
kunna logga in i Procapita krävs även att medarbetaren har en inlogg till användarkontot i katalogtjänsten. 
Procapita ligger på server innanför brandväggen. 
 
 
— Identifiera anledningarna till varför det i Procapita finns registrerade användare som inte gör avtryck i 
loggen genom att ha sparat och/eller läst. Säkerställ att förhållandet inte negativt påverkar verksamhetens 
uppdrag.   
 
Svar 
Sannolikheten att ovan beskriva händelse sker är mycket liten, det kräver att flera faktorer sammanfaller 
tex systemkrasch. Detta är ett område som systemförvaltaren bevakar. 
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 Postadress Besöksadress Telefon E-postadress  
 Säters Kommun Rådhuset 0225-55 000 (vxl) kommun@sater.se  
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 783 27 Säter Säter  www.sater.se  
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Uppföljande granskning av tidigare granskningar 
 
 

 
Yttrande från SBF med anledning av revisorernas uppföljning av tidigare gransknin: 
 
I åtgärder/kommentarer till punkten ”Bostadsförsörjning” i KMG:s rapport från 2019-01-
17 framgår insatser till och med våren 2018. Därefter har arbetet fortsatt enligt de givna 
intentionerna bl.a. enligt följande: 
  

• Bostadsfrågor tas upp i Samrådsgruppen. 
• En detaljplan för Särskilt boende är antagen och arbetet med projektet fortgår.  
• Säterbostäders byggande av kvarteret Liljan pågår.  
• Ett antal möten har hållits med externa intressenter med avseende på 

bostadsbyggande i Säter. 
• Ytterligare en planarkitekt är anställd. En politiskt fastställd prioriteringsordning av 

kommande planer finns. 
 
 
 
Säter 2019-05-07  
 
Anna Nygren Mikael Spjut 
t.f. Samhällsbyggnadschef Bitr. förvaltningschef 
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1 Inledning/bakgrund  
Vi har av Säter kommuns revisorer fått i uppdrag att följa upp tidigare revisionsrapporter. 
Detta med anledning av att de granskningsinsatser som genomförds ska leda till att 
verksamheterna utvecklas.  

1.1 Syfte 
Syftet med granskningen är att följa upp vilka åtgärder som vidtagits utifrån identifierade 
förbättringsområden/rekommendationer avseende följande granskningar:  

— Granskning av kommunens bostadsförsörjning, 2013 

— Granskning av grundskolans ledningsfunktion, 2015 

— Intern kontroll, 2015 

— Behörighet och loggkontroll, 2016 

1.2 Revisionskriterier  
Uppföljningen utgår från de bedömningar och rekommendationer som lämnades i 
respektive granskningsrapport samt utifrån de missiv som ansvarig nämnd lämnade som 
svar till revisionen efter det att granskningen kommunicerats.  

1.3 Metod  
De fyra för uppföljningen aktuella granskningsrapporterna med tillhörande missiv samt 
styrelsernas/nämndernas svar på respektive granskning har granskats. Utifrån detta 
underlag har ett antal frågor upprättats. Ansvariga tjänstemän har ombetts att besvara 
ett antal frågor rörande vilka åtgärder som vidtagits. 
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2 Resultat av granskningen 
I följande avsnitt presenteras respektive granskning som genomfördes 2013-2016. Först 
framställs de rekommendationer som framkom av tidigare genomförd granskning följt av 
respektive nämnd eller kommunstyrelsens åtgärder/kommentarer utifrån 
rekommendationerna. Efter varje granskning presenteras vår bedömning och slutligen 
ges vår sammanfattande bedömning. 

2.1 Kommunens bostadsförsörjning  
Syftet med granskningen som genomfördes 2013 var att bedöma om kommunens 
styrning, ledning och kontroll av bostadsförsörjningen var ändamålsenlig och uppfyllde 
gällande lagkrav. Den bedömning som gjordes utifrån granskningen var att kommunens 
proaktiva arbete för att komma tillrätta med bostadsbristen var tillfredsställande. I 
samband med granskningen riktades det kritik mot fyra områden rörande 
bostadsförsörjningen.  

2.1.1 Rekommendationer till kommunstyrelsen   

— Det framkom i granskningen att den politiska styrningen samt ansvaret inom 
förvaltningsorganisationen gällande bostadsförsörjning upplevdes otydligt. 
Kommunstyrelsen bör säkerställa att det finns en tydlighet i såväl den politiska 
styrningen som ansvaret inom förvaltningsorganisationen i frågor gällande 
bostadsförsörjning.  

— I granskningen framkom att kommunen saknar en fristående bostadsförsörjningsplan. 
Kommunen rekommenderades att utarbeta en fristående bostadsförsörjningsplan 
med utgångspunkt i befintliga styrdokument och strategier.  

— I granskningen framkom att det på sikt fanns en risk för brist på särskilt boende. För 
att kommunen inte skulle riskera att inte uppfylla lagstadgade krav rekommenderades 
de att vidta åtgärder för att påskynda ombyggnaden alternativt nybyggnad av särskilt 
boende. Kommunen uppmanades även att bevaka att nu aktiverad planering för 
ombyggnad alternativt nyproduktion av särskilda boenden får effekt samt att följa 
utvecklingen av tillgängliga bostäder i det ordinarie bostadsbeståndet. 

— I granskningen framkom att ansvarsfrågorna mellan kommunen och det kommunala 
bostadsbolaget inte var tillräckligt tydliggjorda. Kommunen rekommenderas att 
tydliggöra ansvarsgränssnittet mellan kommunen och Säterbostäder.  
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2.1.2 Åtgärder/Kommentar från kommunstyrelsen 

— Åtgärder/kommentar från samrådsgruppen: Det har beslutats av kommunstyrelsen 
att införa en samrådsgrupp där samtliga nämnder och bolag är representerade. 
Gruppens uppgift är att samråda och bereda kommunstrategiska processer såsom 
bostadsförsörjningsprocessen (stående punkt varje månads sammanträden). 
Kommunchef är sammankallande till mötet och kommunstyrelsens ordförande är 
ordförande. Även oppositionen är representerade i samrådsgruppen. 

— Åtgärder/kommentar från bostadsgruppen: Varje tisdag träffas representanter för 
samhällsbyggnadsförvaltningen, kommunstyrelseförvaltningen och Säterbostäder 
AB för att arbeta med aktuella bostadsärenden där externa aktörer vill bygga i Säter. 
Gruppen är en tjänstemannagrupp där varje deltagare representerar sin 
organisation. Gruppen fungerar beredande inför eventuella politiska beslut. Utöver 
detta hålls även möten med Säterbostäder i en ägardialog enligt ett fast schema. 

— Version 2 av bostadsplan antogs av Kommunfullmäktige under våren 2018. I 
samband med antagandet av planen så gav Kommunfullmäktige kommunstyrelsen 
samhällsbyggnadsnämnden och Säterbostäder olika uppdrag som knyter an till 
berörd bostadsplan. 

— Beslut om ett nytt särskilt boende togs av kommunfullmäktige år 2016. Boendets 
placering antogs år 2017 efter ett planprogram med olika placeringar som varit ute 
på samråd. Detaljplanen för det nya särskilda boendet går upp i kommunstyrelsen 
2018-11-05 för att därefter gå mot kommande kommunfullmäktige. Under 2018 var 
en genomförandeplan/programhandling för det särskilda boendet ute på remiss till 
alla bolag och nämnder. Socialnämnden beslutade att yttra sig att det särskilda 
boendet behöver ha 70 platser för att klara behovet (KF beslut var från början 60-65 
platser). Programhandlingen baseras nu på 70 platser. Nästa steg är att detaljplanen 
antas och att kommunfullmäktige godkänner programhandlingen och ger i uppdrag 
att gå vidare med projektering.  

— Säterbostäder börjar byggnation av 74 centrala lägenheter i november och de utreder 
på uppdrag av kommunfullmäktige att omvandla det gamla särskilda boendet till 
seniorbostäder alternativt trygghetsbostäder.  

— Gränsdragningsfrågan mellan Säterbostäder och kommunen hanteras löpande på 
ägardialog samt samrådsgrupp. Samverkan mellan kommunens och dess bolag 
upplevs som tydligare än tidigare tack vare detta. 

2.1.3 Vår bedömning  
Efter genomförd uppföljning är vår bedömning att kommunstyrelsen har genomfört eller 
påbörjat arbetet med de förbättringsområden/rekommendationer som framgick i 
granskningen av kommunens bostadsförsörjning från 2013.  
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Vid kontakt med samhällsbyggnadschefen fick vi informationen om att regeringen har 
fattat beslut om en förenkling av planprocessen. Detta skulle kunna innebära bland 
annat, färre detaljplaner då kommunen får större möjlighet att bedöma om det finns ett 
behov av detaljplan eller ej. Om någon detaljplan inte behövs kan byggprocessen i vissa 
fall förkortas väsentligt vilket skulle snabba upp byggandet. Förvaltningen har höjt deras 
planberedskap och genomförandekapacitet avseende detaljplaner då det är en av de 
viktigaste faktorerna för att skapa en bra grund för nya bostäder och externa etableringar. 

Kommunstyrelsen har även gett kommunchefen i uppdrag att ta fram förslag om 
handlingsalternativ avseende särskild boende i Säters kommun. Arbetet har påbörjats 
och utgångspunkten skall vara att kommunen långsiktig skall erbjuda särskild boende 
platser med likvärdig standard i Säter. Att noggrant räkna på den mest långsiktigt 
lönsamma lösningen för Säters kommun avseende utökningen av platser inom 
äldreomsorgen ligger också i uppdraget.   

Efterfrågan på attraktiva lägenheter för ungdomar och för äldre som vill flytta från villan, 
kan skapa omsättning på villamarknaden då det är ett omfattande arbete att bygga nytt. 
Samhällsbyggnadsförvaltningen menar att de behöver en bättre planberedskap för 
lägenheter i attraktiva områden. Dessutom menar förvaltningen att man bör bjuda in 
externa aktörer att bygga flerbostadshus som bland annat kan lösa bristen på 
flerbostadshus i Säters kommun.  

2.2 Grundskolans ledningsfunktion 
Revisionen genomförde 2015 en granskning av grundskolans ledningsfunktion med 
syfte att granska rektorernas arbetssituation inom grundskoleverksamheten fokuserat till 
ledningsfunktionen. Den bedömning som gjordes utifrån granskningen var att det fanns 
brister i rektorernas pedagogiska ledarskap. I samband med granskningen lämnades det 
fem förslag på åtgärder med syfte att möjliggöra ett tillfredsställande pedagogiskt 
ledarskap.  

2.2.1 Rekommendationer till barn- och utbildningsnämnden 
Nedan presenteras de rekommendationer som lämnades i samband med granskningen 
samt vilka åtgärder Säter kommun har vidtagit med anledning av rekommendationerna.  

— Huvudmannen bör genomföra en genomlysning av rektors arbetsuppgifter. Dessutom 
bör huvudman i samråd med rektor se över gällande rutiner som riskerar att skapa 
merarbete för rektor. 

— Rektorerna bör formalisera biträdande rektor/ledningsresurs uppdrag i 
delegationsordningen samt säkerställa att ansvarsfördelningen förmedlas till berörd 
personalgrupp. 

— Huvudmannen föreslås stärka ledningsgruppen och utöka dess funktion. 
Ledningsgruppen skulle exempelvis kunna fastställa ramar för lärarna att arbeta inom 
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samt även fungera som en handledningsgrupp och forum för kollegialt lärande mellan 
skolledarna och förvaltningsledningen  

— Huvudmannen bör se över om och på vilket sätt en rektor som deltar i utbildning kan 
få avlastning och stöd istället för kompensation i tid.  

— Huvudmannen bör kontinuerligt följa upp och revidera beslut för att säkerställa att 
rektor kan leda det pedagogiska arbetet och verka för utbildningens utveckling i 
enlighet med gällande lag. 

2.2.2 Åtgärder/Kommentar från nämnden 
Utifrån erhållna svar är samtliga frågor hanterade, men det är en pågående process där 
förvaltningen hela tiden har örat mot rälsen för att tidigt fånga problem i uppdragen och 
i ledningsgruppen. Det sker kontinuerligt uppdateringar av blanketter och annat material 
som används i arbetet. I framtagandet av gemensamma funktioner så som en ny 
plattform använder de sig av ett processinriktat ledarskap där alla nivåer bidrar och 
föreslår hur man ska ta arbeta framöver. Det gör att centrala beslut förankras i 
ledningsgruppen.  

2.2.3 Vår bedömning 
Efter genomförd uppföljning är vår bedömning att barn- och utbildningsnämnden har 
genomfört eller påbörjat arbetet med de flesta förbättringsområden/rekommendationer 
som framgick i granskningen av grundskolans ledningsfunktion från 2015. 

Nämnden har upprättat nya mål och fastställt en definition av rektors roll. Sedan har 
förändringar av struktur inom förvaltningens organisation arbetats fram för att ge 
förutsättningar att säkerställa och följa upp ledarskapet. Det framkommer av 
uppföljningen att Barn- och utbildningsnämnden fortsätter kontinuerligt att utveckla 
arbetet med intern kontroll. Ett av syftena med den interna kontrollen är att stödja 
rektorerna med att komma ihåg vissa väsentliga arbetsuppgifter och beslut. Genom 
interkontrollen samordnas och påminns rektorerna om när vissa beslut ska fattas och 
när vissa arbetsuppgifter ska genomföras. Dessutom har nämnden beslutat om en 
delegationsordning. Ett av syftena med delegation är skapa en effektivare förvaltning 
genom att beslutsvägarna blir kortare och handläggningen snabbare. Detta skall bidra 
till effektivitet i förskolans/skolans verksamhet där beslutsfattandet, så långt möjligt, skall 
ske i samråd med elever, föräldrar, skolpersonal och andra berörda. 

2.3 Intern kontroll 
Granskningen som genomfördes 2015 hade som syfte att bedöma om den interna 
kontrollen hade varit tillräcklig och ändamålsenlig samt om verksamheterna hade varit 
effektiva och uppfyllt kommunens mål. Den bedömning som gjordes utifrån 
granskningen var att kommunen hade tillfredsställande system och rutiner för en 
tillfredställande intern kontroll. Dessa system och rutiner fungerade ändamålsenligt i 
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vissa verksamheter men behövdes förbättras i andra. I samband med granskningen 
lämnades fem rekommendationer till kommunstyrelsen i syfte att utveckla verksamheten 
ytterligare. 

2.3.1 Rekommendationer till kommunstyrelsen 
Nedan presenteras de rekommendationer som lämnades i samband med granskningen 
samt vilka åtgärder Säter kommun har vidtagit med anledning av rekommendationerna.  

— Säkerställ att alla verksamheter har dokumenterat sina väsentliga processer. 

— Säkerställ att respektive förvaltning utarbetar sin egen risk- och väsentlighetsanalys. 
Att rutiner för definierade riskområden utformas och dokumenteras samt att relevanta 
kontrollmoment för dessa rutiner införs i nämndernas planer för intern kontroll.   

— Säkerställ att ansvaret för samordning av internkontrollfrågor preciseras, bl. a genom 
att utarbeta instruktioner för vad samordnaren ansvarar för. 

— Säkerställ att en grupp bestående av samtliga ansvariga för intern kontroll inom 
kommunen bildas för att utbyta erfarenheter och för att underlätta en 
kommungemensam styrning beträffande intern kontroll. 

— Säkerställ att de kommunala bolagen genomför intern kontroll i sin verksamhet.  

2.3.2 Åtgärder/Kommentar från nämnden 

— Nämnden skall senast mars månad varje år anta en särskild plan för innevarande års 
granskning/uppföljning av den interna kontrollen med utgångspunkt från en 
väsentlighets- och riskbedömning. I planen ska ingå vad som ska granskas under 
året, vilka regler och anvisningar som berörs, vem som är ansvarig för granskningen 
och när granskningen ska rapporteras till nämnd. Planen ska överlämnas till 
kommunstyrelsen senast den 31 mars. I samband med pensionsavgång av tidigare 
sammanhållande tjänsteman har funktionen att hålla samman dokumentationen 
övergått till nämndsekreterare för kommunstyrelsens förvaltning med 
rapporteringsansvar till kommunstyrelsen. Nämndernas samlade internkontrollplaner 
för kommande verksamhetsår samt resultat av innevarande års kontroll, samlas och 
delges kommunstyrelsen under april månad. Ett beslutssystem Hypergene håller på 
att implementeras. Ny centralt placerad ekonomtjänst är anställd med fokus på 
uppföljning/verksamhetsanalys, köptrohet mot gällande avtal samt 
direktupphandlingar mm. 

— Se ovan samt för att säkerställa att beslutad internkontrollplan i respektive nämnd 
följs upp och att eventuella brister åtgärdas tydliggörs respektive nämnds 
internkontrollplan i nämndsplan. 

—  I gällande årsarbetsplan där återkommande aktiviteter planeras in sker en 
avstämning av arbetsgruppen varje vecka året runt. Som ett led i det ordinarie 
beredningsarbetet utgår arbetet från en årsplanering där det varje vecka sker 
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avstämning av vilka kommunövergripande ärenden som skall beredas för de olika 
nämnderna. En gång i månaden träffas samtliga nämndsekreterare och 
kommunledningen i syfte att stämma av planeringen på längre sikt. Instruktioner till 
nämndsekretaren med samordningsansvar är att med framförhållning säkerställa att 
i detta fall reglementet för internkontroll följs. 

— Bolaget har ingen officiell internkontrollplan upprättad i dagsläget. Frågan om 
upprättande av kontrollplan kommer att lyftas upp på nästa styrelsemöte. 

2.3.3 Vår bedömning  
Efter genomförd uppföljning är vår bedömning att kommunstyrelsen har genomfört eller 
påbörjat arbetet med de flesta förbättringsområden/rekommendationer som framgick i 
granskningen av intern kontroll från 2015.  

Det framkommer av uppföljningen att förvaltningen senast mars månad varje år antar en 
särskild plan för innevarande års granskning/uppföljning av den interna kontrollen med 
utgångspunkt från en väsentlighets- och riskbedömning.  

Gällande årsarbetsplan där återkommande aktiviteter planeras in sker en avstämning av 
arbetsgruppen varje vecka året runt. Som ett led i det ordinarie beredningsarbetet utgår 
arbetet från en årsplanering där det varje vecka sker avstämning av vilka 
kommunövergripande ärenden som skall beredas för de olika nämnderna 

En rekommendation i genomförd granskning var att säkerställa att de kommunala 
bolagen genomför intern kontroll i sin verksamhet. Vår bedömning är att denna 
rekommendation kvarstår. Av den anledningen rekommenderar vi därför 
kommunstyrelsen att lyfta upp frågan på nästa styrelsemöte. 

2.4 Behörighet och loggkontroll 
Syftet med granskningen som genomfördes 2017 var att övergripande svara på om 
ansvariga efterlevde kommungemensamma och verksamhetsspecifika styrande 
dokument för behörighetshantering och åtkomstkontroll. Detta eftersom de är centrala 
komponenter i kommunens arbete med informationssäkerhet.    

2.4.1 Iakttagelser/rekommendationer till nämnden och kommunstyrelsen  
Nedan presenteras de kommentarer som lämnades i samband med granskningen: 
Kommunen har efter granskningen 2016 startat ett större åtgärdsarbete omfattande 
kommunens alla processer. Åtgärderna och bakgrunden till varför har kommunicerats till 
de anställda. Informationsklassificering och att arbeta processinriktat uppfattar vi vara 
centrala komponenter i åtgärdsarbetet tillsammans med beslutet att alla verksamheter 
omfattas. Det senare understryks av att det uppges att utformas utbildning för alla 
användare. Kommunen har köpt och infört ett systemstöd för åtgärdsarbetet. Mallar för 
nödvändig dokumentation är under framtagande. Kommunrevisionen gör bedömningen 
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att pågående åtgärdsarbete måste vara en prioriterad process även i arbetet inför 
Dataskyddsförordningens införande i maj 2018. 

2.4.2 Åtgärder/Kommentar från nämnden och kommunstyrelsen  
Kommentarer från Socialförvaltningen:  

Övergripande och förvaltningsspecifika styrdokument är tagna av socialnämnden och 
inte enskild tjänsteman, vid uppföljningen lämnades av misstag in en version av 
dokument där det inte framkom att dokumentet varit uppe i Socialnämnden och beslutats 
där. 

Socialförvaltningen tilldelar behörigheter utifrån skriftliga beställningar från ansvariga 
chefer för respektive verksamhet. Systemförvaltaren tar ut information ur systemet vilken 
verksamhet som användarna har behörighet och lämnar till ansvarig chef för kontroll och 
godkännande. Användare som inte är inloggade i systemet under 120 dagar inaktiveras 
automatiskt och behörigheter tas bort efter information från ansvarig chef. Vid kontrollen 
med granskare fick undertecknad information om att kontrollerna som skedde i systemet 
inte uppfyllde kraven och undertecknad svarade då att detta skulle revideras vilket 
granskare avrådde ifrån och rekommenderade att detta skulle ske först efter att 
kommunstyrelsen kommit med tydligare uppdaterade styrande dokument varför detta 
inte genomförts av socialförvaltningen. Loggkontroller och behörighetskontroller sker 
fortsatt inom socialförvaltningen enligt gällande styrande dokument men de brister i 
frekvensen av kontrollen då ansvariga chefer och undertecknad inte alltid hinner göra 
detta varje månad. Vid en uppdatering av de styrande dokumenten skulle frekvensen ha 
ändrats. 

Kommentarer från kommunstyrelsen:  

Kommunen har sedan den 1 januari 2019 anställd en arkivarie som har uppgiften att 
jobba specifikt med informationssäkerhet.  Det har därför inte pågått ett aktivt arbete 
under hösten med den delen. Kommunen har dock infört MIM (Microsoft Identity 
Manager) som per automatik lägger upp användare och tar bort användare i kommunens 
system utifrån anställning som ett komplement till loggkontroller. Den upptäcker om 
relevanta personer utifrån benämning/kategori har en anställning. Det pågår dessutom 
också ett arbete med övergripande loggkontroller som IT ansvarar för. Planen är att 
kommunen ska stå på tre ben: IT-säkerhet, informationssäkerhet och GDPR frågor. 

2.4.3 Vår bedömning 
Efter genomförd uppföljning är vår bedömning att socialnämnden och kommunstyrelsen 
har påbörjat arbetet med de förbättringsområden/rekommendationer som framgick i 
uppföljningsgranskningen ”Behörighet och loggkontroll” från 2017. 

Det finns inget formellt nedskrivet svar på granskningens rekommendationer till 
kommunrevisionen. Svaren vi erhållit har vi fått via mail. För att kunna tillse en 
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ändamålsenlig uppföljningsgranskning är vår rekommendation att nämnden svarar 
kommunrevisionen skriftligen och att svaret diarieförs. 

3 Sammanfattande bedömning  
Utifrån vår genomförda uppföljningsgranskning är vår översiktliga bedömning att 
kommunstyrelsen och de flesta nämnder tagit till sig, vidtagit åtgärder eller påbörjat ett 
arbete med de förbättringsområden/rekommendationer som framgick av respektive 
granskning 2013-2016.  

För att säkerställa en ändamålsenlig uppföljning av tidigare genomförda granskningar är 
vår rekommendation att respektive nämnd på anmodan från kommunrevisionen ska 
lämna ett skriftligt svar till kommunrevisionen avseende de förbättringsområden och 
rekommendationer som framgår av granskningen.  
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Ks §  Dnr KS2019/0122 
 
Yttrande om rapporten ”Granskning av intern kontroll i lönehante-
ringsprocessen” 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen anta yttrandet som sitt 
eget och överlämnar till revisionen 
 
__________ 
 
Bakgrund och ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen har av kommunens revisorer ålagts att yttra sig över rapporten 
Granskning av intern kontroll i lönehanteringsprocessen 
KPMG har granskat kommunen lönehanteringsprocess på central nivå genom inter-
vjuer och genomgång av gällande dokument samt i intervjuer med chefer. I den re-
visions granskning som gjorts av Falu kommuns löneprocess så har det i svaret till 
revisorerna beskrivits hur Falu kommuns process ser ut. 
 
Yttrande  
Yttrande om rapporten Granskning av intern kontroll i lönehanteringsprocessen. I 
yttrandet beskrivs vilka åtgärder KPMG anser att Säters kommun bör se över. 
 
Rekommendationer utifrån KPMG´s rapport till kommunstyrelsen är att 
 
1. Upprätta mer detaljerade styrdokument gällande ansvarsfördelningen mellan Säters kom-

mun och den gemensamma lönenämnden 
Kommunstyrelsens svar 
HR enheten har startat upp avstämningsmöten med lönechef och systemförvaltare i 
Falu kommun. Avstämningsmöten ska säkerställa om det finns områden som inte är 
tydliga i ansvarsfördelningen och åtgärda detta. 
 
2. Upprätta tydligare beskrivningar över rutiner, ansvar och befogenheter för de olika rol-

lerna i det löpande löneprocessarbetet 
Kommunstyrelsens svar 
HR enheten har ett löpande uppdrag att ständigt se över rutiner och revidera och 
förtydliga vid behov. Ansvar och befogenheter är reglerade i delegationsordningen 
som också den ses över regelbundet. 
 
3. Analysera riskerna med att en person både godkänner och attesterar 
Kommunstyrelsens svar 
Den enskilda medarbetaren ansvarar för att klarmarkera sin rapportering för måna-
den, detta innebär att en fösta kontroll finns där. Behovet av att dela godkännande 
och attest på två personer kan vara nödvändigt i verksamheter med många medarbe-
tare. Vilket redan görs. Handlar det om grupper med ett fåtal medarbetare är bedöm-
ningen att den chef som godkänner och attesterar har kontroll över arbetad tid och 
frånvaro. 
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4. Se över möjligheterna att cheferna attesterar lönelista innan utbetalning, alternativt i ef-

terhand för att säkerställa att kontrollen görs 
Kommunstyrelsens svar 
För att inte skapa mer administrativt arbete för cheferna så bör man se över vad 
Hypergene – stödsystem för uppföljning – kan bidra med innan en ny rutin införs 
 
5. Säkerställa att kontroller vid överföring mellan olika system genomförs. 
Kommunstyrelsens svar 
Ansvaret för systemfrågor är Falu kommuns. Det system Säters kommun ansvarar 
för är WINLAS som finns lokalt i Säter, kontroll av de överföringarna görs av syste-
mansvarig som tillika ansvarar för KLASSA det systemet. 
 
6. Överväga att införa krav på utbildning för nya chefer 
Kommunstyrelsens svar 
I nuläget sker en utbildning/genomgång av nya chefer i systemen HR plus och Med-
vind. Detta är inte formaliserat men har skett så länge HR plus och Medvind använts 
och också i samma form i det tidigare systemet Personec. 
 
I den utbildningsplan som HR tagit fram förslag på kommer utbildning av systemet 
vara en obligatorisk del för alla chefer då de börjar som chef i Säters kommun 
 
7. Säkerställa att cheferna har tillgång till adekvata rapporter för att kunna kontrollera utbe-

talda löner, sjukfrånvaro etc 
Kommunstyrelsens svar 
Ett arbete är inlett för att implementera Hypergene som en ett stödsystem för både 
ekonomi, personal och måluppföljning 
 
8. Införa rutiner för att upprätta och dokumentera riskanalyser 
Kommunstyrelsens svar 
Enligt antagen modell för internkontrollsplan görs i förarbetet en dokumenterad risk-
analys.  
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Datum Diarienummer 
2019-03-11 Dnr KS2019/0122 

Till  
Kommunrevisionen 

 
Yttrande om rapporten ”Granskning av intern kontroll i lönehanteringsprocessen” 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen antar yttrandet som sitt eget och överlämnar till revisionen 
 
Bakgrund och ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen har av kommunens revisorer ålagts att yttra sig över rapporten Granskning 
av intern kontroll i lönehanteringsprocessen 
KPMG har granskat kommunen lönehanteringsprocess på central nivå genom intervjuer och 
genomgång av gällande dokument samt i intervjuer med chefer. I den revisions granskning som 
gjorts av Falu kommuns löneprocess så har det i svaret till revisorerna beskrivits hur Falu 
kommuns process ser ut. 
 
Yttrande  
Yttrande om rapporten Granskning av intern kontroll i lönehanteringsprocessen 
I yttrandet beskrivs vilka åtgärder KPMG anser att Säters kommun bör se över. 
Rekommendationer utifrån KPMG´s rapport till kommunstyrelsen är att 
 

1. Upprätta mer detaljerade styrdokument gällande ansvarsfördelningen mellan 
Säters kommun och den gemensamma lönenämnden 

 
Kommunstyrelsens svar 
HR enheten har startat upp avstämningsmöten med lönechef och systemförvaltare i Falu 
kommun. Avstämningsmöten ska säkerställa om det finns områden som inte är tydliga i 
ansvarsfördelningen och åtgärda detta. 
 

2. Upprätta tydligare beskrivningar över rutiner, ansvar och befogenheter för 
de olika rollerna i det löpande löneprocessarbetet 
 

Kommunstyrelsens svar 
HR enheten har ett löpande uppdrag att ständigt se över rutiner och revidera och förtydliga vid 
behov. Ansvar och befogenheter är reglerade i delegationsordningen som också den ses över 
regelbundet. 
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3. Analysera riskerna med att en person både godkänner och attesterar 

Kommunstyrelsens svar 
Den enskilda medarbetaren ansvarar för att klarmarkera sin rapportering för månaden, detta 
innebär att en fösta kontroll finns där. Behovet av att dela godkännande och attest på två 
personer kan vara nödvändigt i verksamheter med många medarbetare. Vilket redan görs. 
Handlar det om grupper med ett fåtal medarbetare är bedömningen att den chef som godkänner 
och attesterar har kontroll över arbetad tid och frånvaro. 
 

4. Se över möjligheterna att cheferna attesterar lönelista innan utbetalning, 
alternativt i efterhand för att säkerställa att kontrollen görs 
 

Kommunstyrelsens svar 
För att inte skapa mer administrativt arbete för cheferna så bör man se över vad Hypergene – 
stödsystem för uppföljning – kan bidra med innan en ny rutin införs 
 

5. Säkerställa att kontroller vid överföring mellan olika system genomförs. 
 

Kommunstyrelsens svar 
Ansvaret för systemfrågor är Falu kommuns. Det system Säters kommun ansvarar för är 
WINLAS som finns lokalt i Säter, kontroll av de överföringarna görs av systemansvarig som 
tillika ansvarar för KLASSA det systemet. 
 

6. Överväga att införa krav på utbildning för nya chefer 
 
Kommunstyrelsens svar 
I nuläget sker en utbildning/genomgång av nya chefer i systemen HR plus och Medvind. Detta är 
inte formaliserat men har skett så länge HR plus och Medvind använts och också i samma form i 
det tidigare systemet Personec. 
 
I den utbildningsplan som HR tagit fram förslag på kommer utbildning av systemet vara en 
obligatorisk del för alla chefer då de börjar som chef i Säters kommun 

7. Säkerställa att cheferna har tillgång till adekvata rapporter för att kunna 
kontrollera utbetalda löner, sjukfrånvaro etc 
 

Kommunstyrelsens svar 
Ett arbete är inlett för att implementera Hypergene som en ett stödsystem för både ekonomi, 
personal och måluppföljning 
 

8. Införa rutiner för att upprätta och dokumentera riskanalyser 
 

Kommunstyrelsens svar 
Enligt antagen modell för internkontrollsplan görs i förarbetet en dokumenterad riskanalys.  
 
 
Malin Karhu-Birgersson   Pär Jerfström 
Förvaltningschef kommunstyrelseförvaltningen Kommunchef 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Ks §  Dnr KS2019/0201 
 
Regler för verksamhetsbesök för förtroendevalda inom kommunsty-
relsen verksamhet 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen arbetsutskott att föreslå kommunstyrelsen att besluta fastställa 
nedanstående regler för verksamhetsbesök inom kommunstyrelsens verksamhetsom-
råden för förtroendevalda 
 
__________ 
 
Bakgrund och ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2019-03-19, § 117, uppdra till respektive 
nämnd utarbeta och besluta om riktlinjer och ordningsregler för besök i respektive 
verksamhet. 
 
Förslag till riktlinjer 
Varje nämnd beslutar om riktlinjer och rutiner för verksamhetsbesök inom nämn-
dens verksamhetsområde. Om kommunstyrelsens ledamöter har för avsikt att besöka 
andra nämnders verksamheter sker detta utifrån respektive nämnds fastställda riktlin-
jer och rutiner.  

Kommunstyrelsen beslutade om regler för förtroendevalda politikers verksamhetsbe-
sök i kommunstyrelsens verksamhet. 

Syftet med verksamhetsbesöken är att lära sig mer om hur verksamheten fungerar. 

Besöken ska vara ett komplement till den ordinarie inhämtningen av information 
som sker genom nämndens handlingar och föredragningar/information från företrä-
dare från verksamheterna. 

Verksamhetsbesök ska vara planerade och förankrade med respektive chef. Genom 
att göra en planering för besöken säkerställer man dels att verksamheterna blir infor-
merade innan besöket, dels att det är tydligt vem/vilka det är från styrelsen som gör 
besöken men även ge verksamheterna chans att presentera sig på ett förberett och 
informativt sätt. 

 

  



 
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 
2019-04-09 Dnr KS2019/0201 
 

Regler för verksamhetsbesök för förtroendevalda inom kommunstyrelsen 
verksamhet 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen arbetsutskott att föreslå kommunstyrelsen att besluta fastställa nedanstående regler för 
verksamhetsbesök inom kommunstyrelsens verksamhetsområden för förtroendevalda 
 
Bakgrund och ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2019-03-19, § 117, uppdra till respektive nämnd utarbeta och 
besluta om riktlinjer och ordningsregler för besök i respektive verksamhet. 

Förslag till riktlinjer 
Varje nämnd beslutar om riktlinjer och rutiner för verksamhetsbesök inom nämndens 
verksamhetsområde. Om kommunstyrelsens ledamöter har för avsikt att besöka andra nämnders 
verksamheter sker detta utifrån respektive nämnds fastställda riktlinjer och rutiner.  

Kommunstyrelsen beslutade om regler för förtroendevalda politikers verksamhetsbesök i 
kommunstyrelsens verksamhet. 

Syftet med verksamhetsbesöken är att lära sig mer om hur verksamheten fungerar. 

Besöken ska vara ett komplement till den ordinarie inhämtningen av information som sker genom 
nämndens handlingar och föredragningar/information från företrädare från verksamheterna. 

Verksamhetsbesök ska vara planerade och förankrade med respektive chef. Genom att göra en planering 
för besöken säkerställer man dels att verksamheterna blir informerade innan besöket, dels att det är tydligt 
vem/vilka det är från styrelsen som gör besöken men även ge verksamheterna chans att presentera sig på 
ett förberett och informativt sätt. 

 

   
 Malin Karhu Birgersson 
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Ks § 
 
Extra kommunstyrelsen 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Ks § 
 
Redovisning av delegationsärenden 
 

KS2019/0050-4 Avskrivning fordran daterad 2019-04-17:1 
KS2019/0050-5 Avskrivning fordran daterad 2019-04-17:2 
KS2019/0050-6 Avskrivning fordran daterad 2019-04-17:3 
KS2019/0050-7 Avskrivning fordran daterad 2019-04-17:4 
KS2019/0050-8 Avskrivning fordran daterad 2019-04-17:4 
 
KS2019/0118 Utlämnande av allmän handling rörande e-arkiv 
 
KS2019/0163 Beslut om bidrag till Falu Domstolars Nämndemannaförening 
 
KS2019/0191 Ansökan om antagning i hemvärnet. 
 
KS2019/0197 Fördelning av arbetsmiljöuppgifter, Tobias Mårtensson 
 
KS2019/0213 Beslut om att utse skolchef 
 
KS2019/0222 Överenskommelse om avslutad anställning 
 
 Tillstyrkt beslut om arbetstidsminskning/omreglering av anställning 80-100 modellen 

med bibehållen tjänstepension. 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Ks § 
 
Delgivningar 
 
Från Arbetsmiljöverket 

KS2019/0153-4 Information om avslutat ärende, Enbackagården 
KS2019/0153-5 Information om avslutat ärende, Enbackagården, omsorgsteam 
KS2019/0153-6 Avslutsbrev Fågelsången 
KS2019/0153-7 Underrättelse om möjlighet att lämna synpunkter för beslut, Skedvigården 

 
KS2019/0167 Beslut från Länsstyrelsen i Dalarnas län om beviljats stöd till projekt bättre service 

för besökande på hembygdsgården. 
 
KS2019/0214 Länsstyrelsens yttrande gällande skogsriskans begäran om reservat vid Dammsjön. 
 
KS2019/0216 Redovisningsberäkning  2019-04-01 utbetalningar 2019 
 
KS2019/0224 Eldning utomhus Vägledning för Dalarnas län 
 
 Beslut från Länsstyrelsen om föreläggande att plantera två alléträd mellan Jönshytte-

vägen och fastigheterna Skönvik 1:28 och 1:29 i Säters kommun. 
 
 Information från SKL, säkerhetsprövning av förtroendevalda 
 
 Brev om Ineras nya styrelseordförande 
 
 Beslut från Region Dalarna om val av två ledamöter till POLSAM 
 
 Information från Livsmedelsverket om råd inför och vid vattenbrist. 
 
 Beslut från Bergsstaten 

 Ansökan enligt minerallagen (1991:45) om förlängd giltighetstid för undersök-
ningstillståndet Gumsberg nr 1 i Säters kommun 

 Medgivande till överlåtelse av undersökningstillståndet Älgberget nr 1, Falu 
Gruva nr 1 och Kalvbäcken nr 4 

 
Kopia av gällande arbetsplan för prospekteringsarbeten inom undersökningstillstån-
den Gumsberg nr 1, 2, 6, 7 och8. 
 
Anmälan om stöld i kontor, 2019-03-29—2019-04-03 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Ks §   forts 
 
Protokollsutdrag från 

• Kulturnämnden, 2019-04-11, § 58, kulturnämndens fribiljetter till kommu-
nens egna arrangemang. 

• Kulturnämnden, 2019-04-11, § 51, verksamhetsinformation Folkets Hus 
• Kulturnämnden, 2019-04-11, § 57, ansökan om medel ur Stärkta bibliotek, 

Statens kulturråd. 
• Kulturnämnden, 2019-04-11, § 56, Biblioteksplan 2019-2023 
• Barn-  och utbildningsnämnden, 2019-04-17, § 55, rekryteringsstrategi för 

barn- och utbildningsförvaltningen. 
 
Protokoll från sammanträde med: 

• Hjälpmedelsnämnden, 2019-03-21 
• GYSAM, styrgrupp, 2019-03-22 
• Överförmyndare i samverkan, 2019-03-06 
• Förbundsdirektionen Räddningstjänsten Dala Mitt,  2019-03-22 och 2019-04-

12 
• Styrelsen för Falun-Borlänge regionen AB, 2019-03-27 
• Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel, 2019-

04-16 
• Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2019-04-16 och 2019-05-06—07 och 2019-05-

14. 
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Ks § 
 
Övriga ärenden 
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