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 Sammanträdesdatum Blad 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Kf § Dnr KS2019/0003 
 
Nytt medborgarförslag att rusta Kungsstenen i Säterdalen 
 
Förslag till beslut: 
Kommunfullmäktige beslutar hänskjuta medborgarförslag till kommunstyrelsen för 
beredning. 
 
 
Ärendebeskrivning: 
Ett medborgarförslag om att rusta Kungastenent lämnas in till kommunfullmäktiges 
sammanträde 2019-02-14 av Bengt-Åke Johansson, Säter. 
 
Medborgarens förslag 
”Direkt i anslutning till Bruksvägen i Dalen finns den s.k Kungsstenen. Den placera-
des där 1897 i samband med att Oscar II skulle besöka Säter och Sätedalen.  
 
Eftersom Kungsstenen enligt mitt och många Säterbors förmenande är en lokal kul-
tur och turistsymbol bör kommunen snarast ta ansvar för att den rustats och text och 
namn göres synliga.” 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Ks § Dnr KS2019/0004 
 
Nytt medborgarförslag om en gång- och cykelväg efter Fritidsvägen 
 
Förslag till beslut: 
Kommunfullmäktige beslutar hänskjuta medborgarförslag till kommunstyrelsen för 
beredning. 
 
Ärendebeskrivning: 
Ett medborgarförslag om en gång- och cykelväg efter Fritidsväge lämnas in till kom-
munfullmäktiges sammanträde 2019-02-14 av Nils-Erik Unnerud, Säter. 
 
Medborgarens förslag 
”Framdragning av en gång- och cykelväg parallellt efter Fritidsvägen från Säters cam-
pingplats till vattentornet på Åsen.” 
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 Sammanträdesdatum Blad 

Kommunfullmäktige 2019-02-14 5  
   
 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Kf § Dnr KS2019/0019 
 
Nytt medborgarförslag om trappen vid Biografmuseet 
 
Förslag till beslut: 
Kommunfullmäktige beslutar hänskjuta medborgarförslag till samhällsbyggnads-
nämnden för beslut. 
 
Ärendebeskrivning: 
Ett medborgarförslag om att riva trappen och bygga en ny mellan parkeringen vid 
Folkets Hus och Film- och Biografmuseet lämnas in till kommunfullmäktiges sam-
manträde 2019-02-14 av Dan Ericson, Säter. 
 
Medborgarens förslag 
”För länge sedan byggdes en läktare och trapp ner till museigården. Den är utdömd 
har så varit en längre tid. Riv allt och sätt dit en järntrappa med räcken och gallersteg 
och det snarast, det kan inte kosta mycket.” 
 

  

11



12



SÄTERS KOMMUN KALLELSE 
 Sammanträdesdatum Blad 

Kommunfullmäktige 2019-02-14 6  
   
 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Kf § Dnr KS2019/0044 
 
Nytt medborgarförslag om belysning mellan Mora by och Naglarby 
 
Förslag till beslut: 
Kommunfullmäktige beslutar hänskjuta medborgarförslag till samhällsbyggnads-
nämnden för beslut. 
 
Ärendebeskrivning: 
Ett medborgarförslag om belysning mellan Mora by och Naglarby lämnas in till kom-
munfullmäktiges sammanträde 2019-02-14 av Birgitta Myrén, Gustafs. 
 
Medborgarens förslag 
”Jag och många med mig, önskar belysning på vägen mellan Mora by och Naglarby 
(Mystavägen ) i Gustafs. Vägen är mycket mörk kvällstid – känns inte tryggt att vara 
där då.” 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Ks §  Dnr KS2019/0045 
 
Nytt medborgarförslag om utegym i Gustafs 
 
Förslag till beslut: 
Kommunfullmäktige beslutar hänskjuta medborgarförslag till samhällsbyggnads-
nämnden för beslut. 
 
Ärendebeskrivning: 
Ett medborgarförslag om ett utegym i Gustafs lämnas in till kommunfullmäktiges 
sammanträde 2019-02-14 av Birgitta Myrén, Gustafs. 
 
Medborgarens förslag 
”Jag och många jag pratat med önskar ett utegym i Gustafs. Jag vet att det var på 
gång för ett antal år sedan, vad hände med det? Utegymmet skulle kunna vara place-
rat på Morbyvallen där övriga frilufts- och träningsytor finns.” 
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SÄTERS KOMMUN KALLELSE 
 Sammanträdesdatum Blad 

Kommunfullmäktige 2019-02-14 8  
   
 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Kf §  Dnr KS2017/0406 
 
Svar på motion om valfrihet för äldre 
 
Beslut: 
Kommunfullmäktige beslutar bordlägga motionen till kommande sammanträde med 
kommunfullmäktige. 
 
Förslag till beslut från kommunstyrelsen: 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige besluta hänskjuta förslaget till 
budgetberedningen 2019 samt att motionen därmed är besvarad  
 
Reservation: 
Caroline Willfox (M), Roger Siljeholm (M) och Daniel Ericgörs (KD) reserverar sig 
mot beslutet. 
 
___________ 
 
Ärendebeskrivning  
En motion om valfrihet för äldre lämnades till kommunfullmäktiges sammanträde av 
Nya Moderaterna den 30 november 2017 (KS 2017/0406-1). Motionären vill att Sä-
ters kommun utreder möjligheten att inför lagen om valfrihetssystem (LOV). Kom-
munstyrelsens arbetsutskott remitterade motionen till socialnämnden för yttrande.  
 
Socialnämnden utgick från sitt svar från tidigare förstudie, Dnr SN 10/000104 (bifo-
gad) där utredaren konstaterar att det krävs ett fördjupat arbete och stor osäkerhet 
kring konsekvenserna av att införa LOV i Säters kommun och att socialnämnden 
saknar medel för att göra en utredning. Socialnämnden föreslog därför att motionen 
avslås (KS 2017/0406-2).  
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den sjätte november, 2018, att ge kom-
mundirektören i uppdrag att lämna förslag på inriktning för en utredning av LOV 
och hur den ska finansieras.  
 
Underlag för kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut  
Kommunstyrelseförvaltningen konstaterar att förvaltningen saknar kompetens för att 
göra en utredning av den här storleken själva, och medel för att ge uppdraget till en 
extern utförare. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår därför att ärendet hänskjuts 
till budgetberedningen.  
 
Kommunstyrelseförvaltningen menar även att de saknar kompetens för att ange in-
riktning för utredningen, men konstaterar med SKL att LOV är mer vanligt i större 
kommuner än mindre och att det finns en stigande trend av kommuner som avbryter 
LOV efter införandet, och att det där kan finnas frågor av särskilt intresse för en 
kommun av Säters storlek och karaktär. (Kommunernas valfrihetssystem - besluts-
läge oktober 2018. Bifogad)  
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Kf §  forts 
 
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår därför att en utredning för att undersöka möj-
ligheterna för att införa LOV i Säters kommun hänförs till budgetberedningen och 
att motionen härmed anses besvarad. 
 
Beslutsunderlag: 
Motion från moderaterna om valfrihet för äldre. 
Yttrande från socialnämnden 2018-04-12 som föreslår avslag till motionen eftersom 
socialnämnden i sin budget saknar medel att utreda frågan. 
Förstudie gällande Säter och valfrihetssystem  
Kommunernas valfrihetssystem - beslutsläge oktober 2018  
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SÄTERS KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

Datum Diarienummer 
2018-11-26 Dnr KS2017/0406 

 

Svar på motion angående valfrihet för äldre i Säters kommun 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att hänskjuta förslaget till 
budgetberedningen 2019 samt att motionen därmed är besvarad   
 
Ärendebeskrivning 
En motion om valfrihet för äldre lämnades till kommunfullmäktiges sammanträde av 
Nya Moderaterna den 30 november 2017 (KS 2017/0406-1). Motionären vill att 
Säters kommun utreder möjligheten att inför lagen om valfrihetssystem (LOV). 
Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterade motionen till socialnämnden för 
yttrande.  
 
Socialnämnden utgick från sitt svar från tidigare förstudie, Dnr SN 10/000104 
(bifogad) där utredaren konstaterar att det krävs ett fördjupat arbete och stor 
osäkerhet kring konsekvenserna av att införa LOV i Säters kommun och att 
socialnämnden saknar medel för att göra en utredning. Socialnämnden föreslog därför 
att motionen avslås (KS 2017/0406-2). 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den sjätte november, 2018, att ge 
kommundirektören i uppdrag att lämna förslag på inriktning för en utredning av LOV 
och hur den ska finansieras.  
 
Underlag för kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut 
 
Kommunstyrelseförvaltningen konstaterar att förvaltningen saknar kompetens för att 
göra en utredning av den här storleken själva, och medel för att ge uppdraget till en 
extern utförare. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår därför att ärendet hänskjuts till 
budgetberedningen.  
 
Kommunstyrelseförvaltningen menar även att de saknar kompetens för att ange 
inriktning för utredningen, men konstaterar med SKL att LOV är mer vanligt i större 
kommuner än mindre och att det finns en stigande trend av kommuner som avbryter 
LOV efter införandet, och att det där kan finnas frågor av särskilt intresse för en 
kommun av Säters storlek och karaktär. (Kommunernas valfrihetssystem - beslutsläge 
oktober 2018. Bifogad)  
 
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår därför att en utredning för att undersöka 
möjligheterna för att införa LOV i Säters kommun hänförs till budgetberedningen och 
att motionen härmed anses besvarad.  
 
 

Helena Axelsson-Fisk   
 
Bilagor 
 

1. Förstudie gällande Säter och valfrihetssystem 
2. Kommunernas valfrihetssystem - beslutsläge oktober 2018 
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Lag om valfrihetssystem – LOV 
Utredningsuppdraget har varit att undersöka möjligheterna till och konsekvenserna av ett 
införande av LOV enligt Lag (2008:962) om valfrihetssystem i Säters kommun, i första 
hand inom hemtjänstverksamheten.  

Sammanfattning  
Utredningen kan konstatera att det föreligger osäkerhet vad gäller konsekvenserna av ett 
införande av Lagen om valfrihetssystem i Säters kommun.  
Det beror på att det dels finns begränsade antal studier i ämnet samt att få kommuner 
med mycket glesbygd har infört kundval. 
 
De studier som hittills gjorts visar att ett införande av kundval inte har påverkat 
kommunernas ekonomi, omsorgstagarnas nöjdhet eller befintlig personals anställning i 
någon större grad. Statistiska Centralbyråns, SCB:s, statistik visar däremot att 
befolkningsstrukturen kommer att förändras i Säters kommun de kommande 20 åren.  
Redan idag ligger Säter över riksgenomsnittet (ca 18,5%) när det gäller andel äldre över 65 
år, en trend som tycks förstärkas. År 2030 kommer mer än var fjärde person i Säter att 
vara över 65 år. En större andel äldre kommer att öka trycket inom vården vilket måste 
mötas med effektiviseringar eller ökade resurser om inte kvaliteten ska bli lidande. 
 
Om Säters kommun inför kundval behöver resurser tillsättas i ett inledningsskede för att 
ställa om verksamheten till ett nytt arbetssätt. På sikt kan det dock finnas möjligheter att 
spara pengar. En risk för Säters kommun är att med den relativt stora glesbygd som 
kommunen har, kopplat till en relativt liten befolkning, så kan det bli svårt för privata 
utförare att få lönsamhet. Resultatet kan då bli att Säter på papperet får valfrihet men inte 
i praktiken. 
 
Enkäten ”Rådslag Säter” visar bland annat att trots att 84 % ansåg att det var viktigt att 
kunna påverka valet av utförare av beviljade insatser så var det endast 38 % som skulle 
överväga ett annat alternativ än kommunen om det var möjligt. Det visar att möjligheten 
att kunna välja är viktigare än själva valet. 
 
Utredningens syfte är att undersöka möjligheterna till och konsekvenserna av ett 
införande av LOV enligt lagen om valfrihetssystem i Säters kommun, i första hand inom 
hemtjänstverksamheten, och därmed utgöra underlag för ett politiskt inriktningsbeslut 
om eventuellt införande av kundval. Den är därför medvetet översiktligt hållen och ger en 
beskrivning av vad som kan göras men inte hur. Om beslut om införande av kundval 
fattas får framtagande av handlingsplaner och ekonomiska beräkningar tas fram senare i 
samverkan med verksamheten. 
 
Slutsats 
Det viktigaste inför ett eventuellt införande av kundvalssystem är dock att det förs en 
diskussion om varför man vill ha kundval. Med ett svar på den frågan kan man på ett 
bättre sätt utforma ett passande system. Det medför också att ett införande underlättas 
och att berörda, som omsorgstagare, anställda i hemtjänsten, fackliga organisationer, 
pensionärs- och handikappföreningar, har lättare att anamma förändringen att gå från 
kommunal ensamrätt till fritt företagande. 
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Ett sätt, för att politiskt komma fram till syftet med ett eventuellt införande av 
kundvalssystem, är att t.ex. bjuda in en representant för Sveriges Kommuner och 
Landsting, SKL, med kunskap om valfrihetsfrågor till en studiedag för fördjupning i 
ämnet.  
Det som saknas i Säters kommun inför ett eventuellt införande av kundvalssystem är en 
politisk diskussion om varför man vill ha eller inte ha kundval. Med ett svar på den frågan 
kan man på ett bättre sätt utforma ett system som passar Säters kommun. 

Uppdraget/Ärendebeskrivning 
Socialnämnden beslutade 2010-04-07 att uppdra åt förvaltningen att utreda för- och 
nackdelar samt kostnader för att införa valmöjligheter inom hemtjänsten i Säters 
kommun enligt Lag (2008:962) om valfrihetssystem - LOV. 
 
Socialchefen har efter utredning 2010-09-06 föreslagit socialnämnden att ge extern aktör 
uppdrag att närmare utreda förutsättningarna för införandet av ett valfrihetssystem 
avseende kommunens hemtjänst. 
 
Socialnämnden beslutade 2011-06-08 att ansöka om medel hos socialstyrelsen för 
finansiering av utredning avseende förutsättningarna för införandet av ett valfrihetssystem 
samt under förutsättning att medel beviljas ge socialchefen i uppdrag att ge extern aktör 
detta uppdrag. Socialnämnden vill ha utrett vad ett införande av LOV har för 
konsekvenser för hemtjänstverksamheten och för personlig assistans. 
 
Säters kommun har 2011-11-02 beviljats 554 311 kronor i stimulansbidrag från Social-
styrelsen att använda till konkreta insatser dels för att utreda kommunens förutsättningar 
för att utveckla och tillämpa ett valfrihetssystem i enlighet med lagen (2008:962) om 
valfrihetssystem, dels för att efter politiskt beslut införa ett sådant valfrihetssystem. En 
extern utredare har tillsatts för att ta fram underlag för kommande politiskt beslut. 
 
Kommunen skall senast 31 december 2012 meddela Socialstyrelsen sitt beslut att införa 
valfrihetssystem eller inte. 

Syfte 
Utredningens syfte är att undersöka möjligheterna till och konsekvenserna av ett 
införande av LOV enligt lagen om valfrihetssystem i Säters kommun, i första hand inom 
hemtjänstverksamheten.  

Utredningsmetod  
Ansvarig utredare har inhämtat information och kunskap från kommuner som infört 
LOV samt deltagit i nätverk för kommuner i länet som utrett införande av LOV. 
Inhämtat uppgifter från kommunens egen organisation samt andra organisationer och 
myndigheter som Sveriges Kommuner och Landsting, Socialstyrelsen och Statistiska 
centralbyrån.  

Bakgrund 
1 januari 2009 trädde lagen om valfrihetssystem (LOV) i kraft. Lagen är ett alternativ till 
lagen om offentlig upphandling (LOU) (2007:1 091). Lagen om valfrihetssystem är ett 
frivilligt verktyg för kommuner men för landstingets primärvård är den obligatorisk från 
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och med 1 januari 2010. 
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Den stora skillnaden mellan LOU och LOV, är att inom LOU så är det den 
upphandlande myndigheten som beslutar om vem som ska utföra arbetet för den enskilde 
personen och anbuden konkurrerar genom pris och/eller kvalitet.  
 
Inom LOV förflyttas beslutet till den enskilde brukaren som väljer om det är kommunen 
eller det/de företag som kommunen godkänt som utför beviljad insats.  
 
Det är den enskildes möjlighet till val och omval som är kärnan i systemet och som ska 
bidra till att kvalitén i tjänsterna upprätthålls och vidareutvecklas.  
Detta ger brukaren valfrihet, delaktighet och inflytande över sina insatser. Som enskild 
brukare har man rätt att byta utförare om man inte är nöjd med insatsen, ett sådant byte 
ska ske på ett enkelt sätt.  
 
Det tvingar alla utförare, både i kommunens regi och privata företag, att hålla hög kvalitet 
på insatserna hos brukarna. 

Förutsättningar 
Ett antal förutsättningar kommer att påverka införande av valfrihetssystem enligt LOV i 
Säters kommun som t.ex. lagstiftning, befolkningsutveckling, kommunens geografi, 
nuvarande organisation samt blivande utförare och nyttjare av systemet.    

Lagstiftning 
Det finns ett antal olika lagar som på olika sätt berör det här området. Här följer en kort 
beskrivning av de lagar som påverkar. 
 
Lag om valfrihetssystem, LOV, är ett komplement till LOU, lag om offentlig 
upphandling. Många kommuner har upplevt att LOU inte alltid passar för äldre- och 
handikappomsorgens verksamhet. Bland annat är möjligheten för mindre utförare att 
svara på upphandlingar enligt LOU svårare på grund av bristande kunskap om 
upphandling samt den administrativa tidsåtgången. Både LOU och LOV kan användas 
när man vill konkurrenspröva verksamhet i egen regi inom omsorgs‐och stödverksamhet 
för äldre och personer med funktionsnedsättning. Vilken av lagarna som tillämpas beror 
på vad man vill uppnå med konkurrensprövningen. 
 
LOV används enligt LOV‐utredningen (SOU 2008:15) när kommunen vill flytta makt 
från politiker till medborgare och därmed öka valfriheten och inflytandet för brukarna 
och ge möjlighet för fler utövare att etablera sig. Lagen om valfrihetssystem anger former 
för auktorisation av utförare och är en modell för upphandling för verksamheten.  
 
LOV innebär i korthet att kommunen godkänner och skriver kontrakt med de externa 
utförare som uppfyller de kvalitetskrav som angetts i ett förfrågningsunderlag. LOV 
reglerar på så sätt förhållandet mellan kommunerna och de externa utförarna. 
Annonsering ska löpande ske i en nationell databas som administreras av 
Kammarkollegiet.  
I lagen ingår grundläggande krav på utförare som att följa svensk lagstiftning, föreskrifter 
och anvisningar. Kraven kan kompletteras med de kvalitetskrav som kommunen ställer 
på utförarna. Dessa krav skall vara relevanta och proportionella.  När en utförare svarat 
på förfrågningsunderlaget och bedöms uppfylla de krav som ställts, tecknas kontrakt 
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mellan utföraren och kommunen. Det ges dock inga garantier att en utförare får ett visst 
antal brukare, ett visst antal timmar eller ett visst geografiskt område som i en 
upphandling enligt LOU.  
 
Kommunen kan inte ange hur många utförare som ska finnas. Alla som vill har rätt att 
ansöka. Styrning sker genom formuleringen av förfrågningsunderlaget, som 
valfrihetssystemets innehåll, krav på kvalitet, kontraktslängd och det ersättningssystem 
som används. De utförare som inte får kontrakt har möjlighet att begära överprövning. 
Alla utförare, såväl den egna regin som de externa, får samma ersättning för utförda 
tjänster och konkurrerar därmed enbart med kvalitet. Samma krav ställs på alla utförare, 
till exempel att kraven på kvalitet uppfylls. I ett valfrihetssystem har kommunen kvar det 
övergripande ansvaret för verksamheten.  
 
Kommunens ansvar för äldreomsorgen regleras i Socialtjänstlagen (SoL). Lagen, som 
är en ramlag, reglerar kommunens ansvar för den enskildas rätt till hjälp med det som 
hon/han inte själv klarar och som inte kan tillgodoses på annat sätt för att uppnå en 
skälig levnadsnivå. Kommunen har även ett övergripande planeringsansvar att genom 
hemtjänst, dagverksamheter och annat underlätta för den enskilde att bo kvar hemma och 
ha kontakt med andra. 
 
Hemtjänst kan innehålla insatser i form av service och/eller insatser i form av personlig 
omvårdnad och sociala aktiviteter. Hemtjänst beviljas som ett bistånd och kan överklagas 
om den sökande inte är nöjd med beviljad insats. Verkställighet av beviljade insatser ska 
utformas i samråd med den enskilde. Beslut om bistånd och hur det verkställts skall 
dokumenteras. I de fall omsorgstagaren inte får beslutade insatser eller om avvikelser 
förekommer skall detta dokumenteras. Även beslut om avgift kan överklagas. Detta 
innebär att rättssäkerheten är inbyggd i Socialtjänstlagen. 
 
Kommunen ska, enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL), erbjuda en god hälso-och 
sjukvård till de som bor i särskilda boendeformer, äldreboenden, eller bostäder med 
särskild service, LSS-boenden, samt inom dagverksamheter. För närvarande pågår ett 
arbete att samordna Dalarnas 15 kommuner för att överta hemsjukvården från 
landstinget. Detta arbete skall vara klart att gälla fr.o.m. 2013. Kommunen får då även 
ansvar för de personer i ordinärt boende som har rätt till kommunal hemsjukvård. 
I samband med detta ska kommunen erbjuda habilitering, rehabilitering och hjälpmedel 
för funktionshindrade. Hälso- och sjukvårdsansvaret omfattar inte läkarnivå. 
Kommunens Mas, medicinskt ansvarig sjuksköterska, ansvarar för tillsyn av att 
verksamheten uppnår god vårdsäkerhet. 
 
Socialtjänstlagen och Hälso- och sjukvårdslagen omfattas av sekretess enligt 
Sekretesslagen. Offentlighetsprincipen ställs då åt sidan i individuella ärenden och 
kommunal personal har yppandeförbud i enskilda ärenden inom SoL och HSL. Det är 
den enskilde som avgör vad som är till men för honom/henne och brott mot sekretessen 
kan prövas i domstol. Sekretessen kan skrivas in i avtal för externa leverantörer men 
möjlighet till eventuella sanktioner är svårare att genomföra. 
 
Enligt Lag om servicetjänster har kommunen befogenhet att utan individuell 
behovsprövning tillhandahålla servicetjänster åt personer som fyllt 67 år. De 
servicetjänster som lagen avser är tjänster som är avsedda att förebygga skador, olycksfall 
eller ohälsa och som inte utgör personlig omvårdnad, så kallade fixartjänster. Kommunen 
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har rätt, men inte skyldighet, att ta ut avgift för servicetjänsterna. Sådan avgift är inte 
momsbefriad och får inte överstiga kommunens självkostnad. Det krävs ingen 
dokumentation och tjänster enligt denna lag går inte att överklaga. Kommunens beslut att 
tillhandahålla servicetjänster kan prövas genom laglighetsprövning. 
 
Enligt Kommunallagen ska alla kommuninnevånare, enligt likställighetsprincipen, 
behandlas lika. Om kommunen erbjuder en tjänst måste alla, över till exempel en viss 
ålder, erbjudas oavsett behov av insatsen. Likställighetsprincipen påverkar och styr krav 
och regler vid införande av kundval. 

Befolkningsutveckling 
Både i Europa och i Sverige uppmärksammas den kommande ålderspuckeln som innebär 
att mer kommer att krävas av den gemensamma ekonomin. Ålderspuckeln beror på den 
stora 40-talistgenerationen som inom en 5-10 års period ska försörjas av färre 
förvärvsarbetande. Den äldre befolkningen blir inte bara fler utan de förväntas också leva 
längre. Från 1995 till 2010 har kvinnor och män vid 65 års ålder ökat sin förväntade 
medellivslängd med 1,35 respektive 2,24 år. Den ökade livslängden kommer att få stora 
konsekvenser för befolkningens sammansättning. Under 1900-talet var antalet personer 
65 år och äldre i befolkningen tämligen oförändrat men under de kommande decennierna 
kommer gruppen att växa. Andelen personer 65 år och äldre, som år 2000 var 17,2%  och 
år 2010, 18,5% kommer enligt prognosen att stiga till 20,8% år 2020 och 22,7% år 2030. 
År 2030 beräknas drygt var femte svensk att vara ålderspensionär. 
Som kuriosa kan nämnas att Stora Skedvi var den tätort med färre än 1 000 invånare som 
hade högst andel 65 år och äldre år 2010 med 46,6%  att jämföra med rikets 18,5%.    
 
Tabell 1. Återstående förväntad livslängd vid födelsen och vid 65 års ålder, män och kvinnor, 
1986-1990, 1991-1995, 1996-2000,2001-2005, 2006-2010. 
 
 Vid födelsen 

Män 
 
Kvinnor 

Vid 65 års ålder 
Män 

 
Kvinnor 

1986-1990 74,37 80,22 15,09 18,91 
1994-1998 76,47 81,62 16,13 19,82 
2000-2004 77,79 82,26 16,97 20,20 
2001-2005 77,99 82,41 17,11 20,30 
2006-2010 79,13 83,19 17,96 20,87 

Källa: Statistiska centralbyrån, Befolkningsstatistik. 
 
En ökande andel äldre som lever längre innebär ökade kostnader för samhället av två 
anledningar. Dels genom längre tid för utbetalning av pensioner och dels för ökat behov 
av insatser. När det gäller pensionerna har Sverige infört ett system som på sikt verkar 
hålla även om pensionerna inte värdesäkras som i det tidigare systemet. När det gäller 
behov av insatser finns två synsätt. Det ena är att de äldre också blir friskare och behov 
av insatser skjuts upp vilket gör att kostnaderna inte ökar. Det andra synsättet är att 
forskning visar att de äldre blir lika sjuka men lever längre med sin sjukdom vilket gör att 
kostnaderna ökar. Med stor sannolikhet kommer behovet av insatser att öka i framtiden 
och därmed ökar behovet av personal för att utföra insatserna. Det är därför viktigt att 
vårdyrket görs attraktivt för att underlätta rekrytering av personal som kan tillgodose 
kommande ökat vårdbehov. 
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Hur ser då befolkningsutvecklingen ut i Säters kommun? Statistik från SCB visar hur 
befolkningsutvecklingen beräknas bli fram till år 2030. Man kan se att Säter redan idag 
ligger över riksgenomsnittet (ca 18,5 procent) när det gäller andel äldre över 65 år, en 
trend som tycks förstärkas. År 2030 kommer mer än var fjärde person i Säter att vara 
över 65 år. 

 
Tabell 2. Totalt invånarantal, Antal invånare över 65, procentsats över 65 och försörjningskvot i 
Säters kommun, år 2010, 2015, 2020, 2025,2030. 
 
 2010 2015 2020 2025 2030 
Totalt 10 871 10 809 10 905 11 011 11 057 
Antal över 65 2265 2607 2853 3056 3171 
Procent över 65 20,83 24,12 26,16 27,75 28,68 
Försörjningskvot 2,80 2,31 2,03 1,86 1,77 

Källa: Statistiska centralbyrån, Befolkningsstatistik. 
 
Försörjningskvoten visar antalet i arbetsför ålder 19-64 år i relation till antalet personer 
över 65, alltså hur många i arbetsför ålder som försörjer en pensionär. Man kan se att 
försörjningskvoten förväntas sjunka från 2,80 år 2010 till 1,77 år 2030. Trots att Säter 
förväntas ha en svagt positiv befolkningsutveckling innebär en allt äldre befolkning att 
färre ska försörja en allt större grupp äldre. Eventuellt kan trenden att fortsätta arbeta 
efter 65 år till viss del motverka nergången i försörjningskvot. 
 
Antalet personer i åldersgruppen 80-89 år förändras inte nämnvärt från år 2009 till 2020 
då en markant ökning sker, från 563 personer år 2020 till 890 personer år 2030 en ökning 
med 327. Åldersgruppen 90 år och äldre ökar konstant från år 2009 till 2030 en ökning 
med totalt 45 personer. Från år 2009 till 2013 ökar antalet 90 år och äldre med 28 
personer. 
Källa: SCB 

Vård och omsorg om äldre 
I Socialstyrelsens skrift ”Tillståndet och utvecklingen inom hälso- och sjukvård och 
socialtjänst” Lägesrapport 2012, redovisas följande sammanfattande iakttagelser. 
 
Citat: 

• I Sverige kan personer som är 65 år förvänta sig fler år med god hälsa än i andra 
jämförbara länder. Med ökande livslängd förskjuts perioderna med nedsatt 
funktionstillstånd och hjälpberoende uppåt i åldrarna, men de blir inte kortare. 

• Äldreomsorgens omstrukturering fortsätter. Andelen äldre personer som bor  
i särskilt boende fortsätter att minska samtidigt som allt fler får omfattande 
hemtjänst. 

• Jämfört med andra länder ligger Sverige på en mellannivå i andelen äldre som får 
offentligt finansierade vård- och omsorgstjänster. 

• Äldre med goda inkomster köper i ökad utsträckning tjänster på den privata 
marknaden med skatteavdrag (RUT-avdrag), medan äldre personer med små 
inkomster ibland avstår från hemtjänst eftersom de tycker att avgiften är alltför hög. 
I denna grupp är det också vanligare med hjälp av anhöriga. 

28



 
 

8 

• Personalens arbetstid inom kommunernas vård och omsorg är i stort sett 
oförändrad, samtidigt som antalet anställda minskar. Inom enskilt drivna särskilda 
boenden finns en påtagligt lägre personaltäthet och lägre andel arbetsterapeuter och 
sjukgymnaster än inom kommunalt drivna enheter. De har dock en större andel 
sjuksköterskor och enhetschefer i personalen. 

• En ökande andel av de anställda har en lämplig yrkesutbildning och fler har 
eftergymnasial vård- och omsorgsutbildning inom den verksamhet som 
kommunerna finansierar. Fortfarande är dock personalens utbildningsnivå låg 
jämfört med till exempel förskoleverksamheten. 

• De flesta äldre personer som får hemtjänst och som besöker primärvården uppger 
att de känner sig delaktiga i den vård och omsorg de får. Lägst omdömen ger de 
som har dålig hälsa. 

• All vård och omsorg behöver bättre tillgång till geriatrisk och gerontologisk 
kompetens samt kompetens i vårdhygien. 

• Brister i läkemedelsbehandlingen leder till allvarliga livskvalitetsförluster för många 
äldre människor, vilket också gäller brister i strokevården. 

• Det finns indikationer på att tillgängligheten till särskilt boende har förbättrats. Men 
primärvården är inte tillräckligt anpassad till de mest sjuka äldres behov och 
väntetiderna vid akutmottagningar är för långa. 

• Alldeles för få äldre i särskilt boende får beslut om vilka insatser de ska få inom 
boendet. 

Slut citat. 

Kundval i glesbygd 
En relevant fråga för Säters kommun är – Hur fungerar kundval i en kommun som till 
stor del består av glesbygd? I magisteruppsatsen ”Fungerar valfrihetsmodellen i 
glesbygdskommuner?” från 2007 ställer Josefin Nilsson denna fråga. Hon menar att det i 
kundvalssystemet finns en inbyggd ineffektivitet som försvårar nyttan av samordnings-
fördelar. Med nuvarande modell kan kommunen serva flera omsorgstagare som bor nära 
varandra geografiskt. Med kundval finns risken/möjligheten att omsorgstagarna inom 
samma område gör olika val av utförare. Detta leder till att fler utförare får åka till samma 
område vilket ökar transportkostnader samt påverkar miljön negativt.   
Genom att ge utförarna möjlighet att på olika sätt avgränsa verksamheten kan kommunen 
skapa förutsättningar för fler utförare att etablera sig på marknaden. Det kan ske genom 
att sätta kapacitetstak, tidsbegränsning och geografisk avgränsning.  
Det viktigaste för att skapa förutsättningar för ett fungerande kundval är ersättningsnivån, 
som kan göra att det blir svårare eller ekonomiskt omotiverat att skapa tillräckligt bra 
förutsättningar för flera utförare att verka i glesbygdsområden.  

Varför LOV? 
Enligt Konkurrensverkets skrift ”Lagen om valfrihetssystem – en introduktion” är syftet 
med LOV att underlätta för upphandlande myndigheter att ge brukaren tillgång till vissa 
tjänster med bästa möjliga kvalitet. Avsikten är att valfriheten ska leda till ökade 
möjligheter för brukaren att bestämma vem som ska utföra tjänsten. Detta kan leda till 
ökad konkurrens på berörda marknader samt underlätta för små och medelstora företag 
att erbjuda sina tjänster. 
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Personal kan starta egen verksamhet och tillsammans med andra externa utförare 
konkurrera med kommunen om att bli utförare. Detta ökar möjligheterna att stimulera 
såväl småföretagande som kvinnligt företagande.  
 
Ökad konkurrens bör leda till både högre kvalitet och effektivare verksamhet.  Genom att 
ge den äldre frihet att välja vem som ska utföra beviljade insatser ökar inflytandet och 
möjligheten att påverka sin egen vardag.  

Omvärld 
Att se på hur andra kommuner gjort vid införande av kundval kan vara ett sätt att undgå 
eventuella fallgropar på vägen. Enligt rapport från SKL, Sveriges kommuner och 
landsting, mars 2012 hade 248 av landets 290 kommuner sökt och beviljats 
stimulansbidrag för att förbereda eller utveckla valfrihetssystem enligt LOV inom äldre- 
och handikappomsorgen. Av dessa hade 118 kommuner inrättat tjänster av detta slag. 
Ytterligare 51 kommuner hade beslutat att införa sådana tjänster medan 94 kommuner 
inte tagit ställning. 27 kommuner hade beslutat att inte införa LOV. Den tjänst med 
valfrihet som kommunerna oftast erbjuder eller planerar för är hemtjänst i ordinärt 
boende. 

Omfattning 
Av SKL:s rapport mars 2012 framgår att det är stor variation på vilka tjänster som 
kundvalet omfattar. På ”Valfrihetswebben”, där kommunerna publicerar sina 
förfrågningsunderlag finns 24 olika tjänster med valfrihet.  
Vanligaste tjänsten som omfattas av valfrihet är Hemtjänst – service (108 kommuner) 
följt av Hemtjänst – omvårdnad (76) samt Hemtjänst – hemsjukvård (47) och därefter 
Ledsagning (16), Avlösning (14) och Daglig verksamhet LSS (13).  
Sex kommuner erbjuder Särskilt boende för äldre som en valfrihetstjänst. Andra tjänster 
som erbjuds som valfrihet kan vara Dagverksamhet för äldre, Familjerådgivning, 
Boendestöd, Daglig sysselsättning socialpsykiatri, och andra insatser som ryms inom 
begreppet hemtjänst och vanligen utförs av hemtjänstens personal. 
 
Av de 47 kommuner där hemsjukvård ingår som valfrihetstjänst har 6 st. valt att låta 
ansvaret för hela HSL-området ingå medan 41 st. har valt att låta delegerade uppgifter 
enligt HSL ingå. 

Ersättning 
Ersättningen till de olika utförarna/anordnarna kan hanteras på en rad olika sätt. Viktigt 
är att den ersättning kommunen beslutar om ger alla anordnare, inklusive den egna regin, 
rimliga ekonomiska förutsättningar.   
I Sveriges Kommuner och Landstings, SKLs, skrift ”Val av ersättningsmodell och 
beräkning av ersättningsnivå, 2009” sidan 9-10 beskrivs tre olika modeller för ersättning. 
 
Citat: 
I nedanstående redovisas ett antal ersättningsmodeller för hemtjänst och särskilt boende. 
Alla ersättningsmodeller har sina för- och nackdelar. Vilken modell som passar er 
kommun bäst är beroende av kommunens syfte och lokala förutsättningar.  
 
Hemtjänst 
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Utöver de generella fördelarna med valfrihet finns fördelar (och nackdelar) som är 
beroende på vilken ersättningsmodell kommunen väljer.  
 
Umeå och Varberg använder sig av en modell där ersättningen utgår för den 
biståndsbedömda tiden. I dessa fall använder kommunerna huvudsakligen samma modell 
som före införande av valfrihet för att reglera ersättningen till egenregi. Därmed skapas 
det inte något behov av nya administrativa rutiner, IT-stöd etc. För att säkerställa att 
biståndsbesluten efterlevs förutsätter modellen någon form av avvikelserapportering från 
de biståndsbedömda insatserna. 
 
I Järfälla och Nacka är ersättningen baserad på utförd tid. I Nackas fall var det angeläget 
att förbättra rättssäkerheten för brukarna genom att utveckla biståndsbeslutens 
verkställande. Modellen förutsätter att anordnarna rapporterar in tidsåtgången för de 
utförda insatserna.  
 
I Solna har man gått ett steg längre och valt en ersättningsmodell som baseras på utförda 
aktiviteter. 
Modellen förutsätter att tidsåtgången för de olika insatserna beräknas och att anordnarna 
rapporterar vilka insatser som de har genomfört. Solna valde sin modell för att öka 
enhetligheten i biståndsbedömningen samt för att besluten tydligare skulle påverka 
omsorgens genomförande. I korthet syftar Solna-modellen till att skapa incitament att 
fullgöra biståndsbesluten samt ge anordnarna incitament att arbeta effektivt. Det bör 
dock beaktas att en ersättningsmodell baserad på utförd aktivitet ställer mer omfattande 
administrativa krav samt krav på metoder för uppföljning av utförda aktiviteter samt att 
den riskerar att begränsa brukarens och anordnarens möjligheter att utforma omsorgen 
efter de individuella förutsättningarna och önskemålen. 
 
I enlighet med erfarenheterna från de studerade kommunerna grupperas de skilda 
ersättningsmodellerna i följande kategorier: Baserad på 1) biståndsbedömd tid, 2) utförd 
tid och 3) utförd aktivitet.  
En sammanfattning av fördelar och nackdelar (ur kommunens, brukarens och 
anordnarens perspektiv) med de olika ersättningsmodellerna presenteras nedan i Tabell 1. 
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Tabell 1. HEMTJÄNST –  
FÖRDELAR (+) OCH NACKDELAR (-) MED OLIKA ERSÄTTNINGSMODELLER 

 
Biståndbedömd tid        Utförd tid          Utförd aktivitet 

 
Kommun 

 
(+) Lätt att administrera 
(+) Små förändringar för 
anordnarna och 
kommunen 
(-) Begränsade incitament 
att utföra beslutet med risk 
för rättsosäkerhet och 
kvalitetsbrister 
 

 
(+) Anordnaren har 
incitament för att utföra 
beslutet (rättssäkerhet, 
kvalitet)  
(-) Anordnaren har inte 
incitament att använda 
tiden effektivt 
(-) Kostnadsutvecklingen 
kan vara svår att förutse 
(-) Ökad administration 
 

 
(+) Anordnaren har 
incitament för att utföra 
beslutet (rättssäkerhet, 
kvalitet) samt att effektivisera 
verksamheten vilket kan skapa 
utrymme för att hålla nere 
ersättningsnivåerna 
(-) Kostnadsutvecklingen 
kan vara svår att förutse 
(-) Ökad administration, 
eftersom det kräver utökad 
klassificering av tjänsterna 
och registrering av utförda 
aktiviteter 

 
Brukare 

 
(-) Eventuell negativ 
inverkan på servicens 
kvalitet pga. begränsade 
incitament att utföra 
beslutet 
 

 
(+) Utrymme att påverka 
innehållet för den 
biståndsbedömda tjänsten i 
dialog med anordnaren 
(+) Anordnaren har 
incitament för att utföra den 
beslutade tiden (rättssäkerhet, 
kvalitet) 

 
(+) Anordnaren har 
incitament för att utföra de 
beslutade aktiviteterna 
(rättssäkerhet, kvalitet) 
(-) Risk för stressfylld 
kontakt med 
omvårdnadspersonalen 

 
Anordnare 

 
(+) Möjlighet att öka 
lönsamheten genom att 
”göra så litet som möjligt” 
för den garanterade 
inkomsten 
 

 
(+) Utrymme för att 
påverka innehållet i tjänsten 
i dialog med brukaren 
(-) Avsaknad av incitament 
för att använda tiden 
effektivt 

 
(+) Utrymme för att 
påverka lönsamheten genom 
effektivare tidsanvändning 

Slut citat. 

Begränsningar 
Ett sätt att stimulera och underlätta för företag är att kommunen kan ge vissa möjligheter 
att begränsa verksamheten. Ett företag kan till exempel erbjuda endast service även om 
kommunen lagt ut både service och omvårdnad. De flesta kommuner erbjuder företagen 
den möjligheten till begränsning. 
Ett annat sätt att begränsa är att ange på vilka tider som tjänster kan utföras. Små företag 
som erbjuder t ex service kanske inte kan erbjuda tjänster på kvällar och helger.  
De flesta kommuner har kvar hemtjänst på natten i kommunal regi. 
Kommunen kan även göra en geografisk indelning där företagen kan välja inom vilka 
områden de vill etablera sig. Risken med detta är att det blir färre utförare i glesbygd.  
Kommunen kan också dela in i områden med en del stad och en del landsbygd för att 
möta ett sådant problem. 
 
Att inte kräva att en utförare ska erbjuda tjänster i hela kommunen är ett sätt att 
underlätta för små företag som inte kan täcka hela kommunens yta. 
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Ickevalsalternativ 
När en omsorgstagare inte kan eller vill välja utförare blir det handläggaren som tvingas 
göra ett val åt den enskilde vilket kan leda till att godtycklighet uppstår. 
 
I lagen står att den upphandlande myndigheten ska tillhandahålla ett ickevalsalternativ. 
I propositionen står att ”Ickevalsalternativet ska vara ett kvalitativt full-gott alternativ. Den 
upphandlande myndigheten ska i förväg bestämma vad som gäller om den enskilde inte väljer. Den 
upphandlande myndighetens handläggare får inte slumpvis välja bland de leverantörer som tecknat avtal 
med den upphandlande myndigheten. Viktning eller rangordning av leverantörerna är, som tidigare 
påpekats, inte tillåtet i ett valfrihetssystem. 
 
Kommunen har därmed möjlighet att utforma ett ickevalsalternativ efter eget önskemål. 
Många kommuner har valt att låta egenregin vara ickevalsalternativ och andra har skapat 
ett turordningssystem eller lottning. 

Kravspecifikation 
Som ansvarig för verksamheten måste kommunen ställa krav på utföraren på flera 
områden. Kraven skall kunna följas upp och är en viktig del i kommunens 
förfrågningsunderlag. De EG-rättsliga principerna om icke-diskriminering, öppenhet, 
förutsägbarhet, ömsesidigt erkännande och proportionalitet måste gälla när kraven 
formuleras. 

Pensionärs- och handikapporganisationer 
De Kommunala Pensionärsrådet och Kommunala Handikapprådet har vid sina 
sammanträden fått information om det pågående arbetet med en förstudie om 
konsekvenser av och möjlighet till eventuellt införande av valfrihetssystem. 

Facken 
De fackliga organisationerna har fått information om att en förstudie angående 
förutsättningar för införande av LOV i Säters kommun pågår. 

Organisation idag och vid eventuellt kundval  
Biståndshandläggning 
Nuläge: 
I Säters kommun arbetar idag en 1:e Biståndshandläggare med övergripande ansvar för 
biståndsbedömning inom äldreomsorgen och tre Biståndshandläggare där två har varsitt 
geografiskt område och en arbetar med personer med demenssjukdom.  När ärenden 
kommer in fördelas de geografiskt. När bedömning och beslut om insats skett görs en 
beställning ut till de olika hemtjänstgrupperna. Till biståndsenheten hör också en 
Anhörigkonsulent/Syn- och hörselinstruktör. Biståndsenheten sorterar direkt under 
Socialchefen. 
 
Kundval: 
Biståndshandläggningen förändras inte i ett valfrihetssystem. Däremot tillkommer ett 
moment då de enskilda omsorgstagarna själva får välja vilken enhet som ska utföra 
hemtjänsten hos dem. I de kommuner där man infört kundvalsmodell har 
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biståndshanläggarnas administrativa arbetsuppgifter ökat och hembesöken tar längre tid 
(Hjalmarsson 2003). Biståndshandläggaren ska förutom behovsbedömning också på ett 
neutralt sätt informera omsorgstagaren och eventuella anhöriga om vilka möjliga utförare 
av de beviljade insatserna som finns att tillgå. Informationen ska vara både muntlig och 
skriftlig. 
 
Biståndshandläggaren har genom kundvalsmodellen fått den svåra och viktiga rollen att 
vara ”konsumentupplysare” och ska enligt tillämpningsföreskrifterna ge en korrekt och 
saklig information om vilka utförare den enskilde kan välja mellan. Biståndshandläggarens 
roll förändras till att bli mer av en mäklare som förmedlar information om aktuella 
utförare (Edebalk & Svensson, 2005). Biståndshandläggarens roll försvåras om den 
enskilde inte själv av olika anledningar kan välja. I de fall där den enskilde inte själv kan 
välja ska kommunen ha ett färdigt ickevalsalternativ att erbjuda.  

Hemtjänsten 
Nuläge: 
Hemtjänsten leds av en verksamhetsområdeschef som även ansvarar för särskilt boende 
för äldre, SäBo. För hemtjänsten finns två enhetschefer med var sin administrativ 
assistent.   
 
En enhetschef ansvarar för tre hemtjänstgrupper i centrala Säter och en renodlad 
städgrupp samt dagverksamhet för dementa. I ansvaret ingår även ”Fixar Lena”. 
 
En enhetschef ansvarar för hemtjänstgrupperna i Gustafs och Stora Skedvi samt för 
nattpatrullen. Nattpatrullen arbetar över hela kommunen. 
 
Hemtjänstärendena fördelas i centrala Säter utifrån att den grupp som har lägst 
arbetsbelastning får ta nytillkomna ärenden. Hemtjänstgrupperna i Gustafs och Stora 
Skedvi planerar sin verksamhet var för sig geografiskt men hjälper varandra vid behov. 
Vid behov hjälper även de centrala grupperna och grupperna i ytterområdena varandra. 
Totalt arbetar ca 85 personer (ca 62 årsarbetare) i hemtjänsten idag. 
 
Städgruppen har idag ca 20 personer som får hjälp med enbart städning. De senaste fyra 
åren har gruppen tappat ca 100 ärenden som troligen har gått till privata utförare. 
Uppföljning av hemtjänstverksamheten sker månadsvis då grupperna redovisar 
biståndsbedömd tid, utförd tid samt en gång om året redovisas antal körda mil.  
 
”Fixar Lena” är kommunens skadeförebyggande arbete för personer 65 år och äldre. Lena 
kan hjälpa till med sysslor som betraktas som riskmoment och lätt kan leda till fallskador 
och frakturer. Hjälpen är kostnadsfri men eventuellt material bekostas och tillhandahålls 
av den som får hjälpen. Arbetsuppgifter som kräver yrkeskunnig hantverkare samt 
trädgårdsarbete, snöskottning och fönsterputsning utförs inte. 
 
Kundval: 
Hur hemtjänsten kommer att förändras om kommunen beslutar att införa kundval enligt 
LOV beror på vilka delar man beslutar att konkurrensutsätta. Om kundval införs och 
omfattar städning samt servicetjänster kan det påverka organisationens volym om många 
omsorgstagare väljer privata utförare. Det kan i sin tur leda till att kommunens 
personalbehov minskar. För de kommuner som infört kundval har det inte blivit något 
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stort problem med övertalighet. Det har oftast lösts med pensionsavgångar samt att 
personal tagit anställning i de nya företagen. 
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Hälso- och sjukvård 
Nuläge: 
Ansvaret för hemsjukvården, för omsorgstagare som bor i ordinärt boende, ligger i dag på 
landstinget. Ett regionalt arbete pågår som syftar till att ansvaret för hemsjukvård i 
ordinärt boende skall övergå från landstinget till länets kommuner från årsskiftet 2013. 
Detta under förutsättning att kommunfullmäktige i samtliga länets kommuner och 
landstingsfullmäktige fattar motsvarande beslut. 
 
Kommunen ansvarar i dagsläget för hälso- och sjukvård, upp till sjuksköterskenivå, vid 
särskilda boenden och dagverksamhet för dementa inom äldreomsorgen samt 
gruppboenden och dagcenter inom LSS verksamhetsområde och boende inom 
socialpsykiatrin.   
 
Hälso- och sjukvårdsarbetet leds av en verksamhetsområdeschef med ansvar för MAS, 
medicinskt ansvarig sjuksköterska, samt omvårdnadsansvariga sjuksköterskor, 
arbetsterapeuter och en sjukgymnast. 
De omvårdnadsansvariga sjuksköterskorna, OAS, är geografiskt fördelade och placerade 
på de olika boendena och dagverksamheterna inom kommunens ansvarsområde. Två 
sjuksköterskor är inte placerade utan arbetar där behov uppstår vid semester och annan 
frånvaro.  
På natten arbetar en sjuksköterska med ansvar för hela kommunen. 
Arbetsterapeuter och sjukgymnast arbetar kommunövergripande med insatser där de 
behövs. 
 
Kundval: 
I ett kundvalssystem där hälso- och sjukvårdsinsatser ingår och antalet utförare blir fler 
ökar troligen tidsåtgången för sjuksköterskorna att utveckla och behålla det samarbete 
med omvårdnadspersonal som är nödvändigt för att upprätthålla en god kvalité. Om/när 
omsorgstagarna väljer olika utförare blir det svårare att skapa relationer till och bedöma 
den kunskapsnivå som är nödvändig för att delegera hälso- och sjukvårdsuppgifter till 
omvårdnadspersonalen. 
 
På samma sätt innebär ett införande av kundval ökad tidsåtgång för medicinskt ansvarig 
sjuksköteraska, MAS, att nå ut med information och rutiner samt bedriva tillsyn för att 
granska kvalitet och patientsäkerhet. 
 
Även för arbetsterapeuter och sjukgymnast blir det vid ett införande av kundval fler 
aktörer att samarbeta med vilket leder till ökad tidsåtgång. 

Administration 
Nuläge: 
Den administrativa personal som i första hand berörs är löneassistenter, ekonom och 
personalansvariga som arbetar med specifika insatser riktade mot hemtjänsten och är 
behjälpliga med sina kunskaper inom respektive område. 
 
Kundval: 
Det är svårt att beräkna hur de administrativa personalgrupperna påverkas då deras arbete 
med hemtjänstens personal är fördelat på flera små delar av deras tjänster.  
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Till en början kommer troligen det administrativa arbetet att öka då ett införande av 
kundval säkert leder till en hel del omorganisationer för att kunna administrera ett ökat 
antal utförare. 
På sikt kan det eventuellt bli mindre administrativt arbete om de nytillkomna utförarna 
själva sköter administrationen för sin personal. 

Yttersta ansvaret 
Enligt socialtjänstlagen har kommunen alltid det yttersta ansvaret för medborgarna. 
Socialnämnden ansvarar för att de personer som beviljats insatser enligt socialtjänstlagen 
får dessa utförda. Det ansvaret kan kommunen inte frånsäga sig genom att i en 
kundvalsmodell anlita externa utförare. Om ett externt företag inte klarar av sitt åtagande 
är kommunen skyldig att lösa problemet. Kommunen måste därför i förväg ha fastställt 
en plan för hur man ska hantera en sådan händelse. 
 
Vissa orsaker som leder till att utförare inte klarar av sitt åtagande och som leder till att 
kommunen måste gå in kan vara av tillfällig art. 
Andra orsaker kan vara mer definitiva som att företaget går i konkurs eller att avtalet sägs 
upp på grund av annan omständighet. Kommunen måste då ha beredskap och en 
handlingsplan för vem som ska utföra insatser till dess att omsorgstagarna gjort omval 
och ny utförare kan börja utföra insatsen. 

Den enskildes kvalitét 
Syftet med att införa kundvalsmodeller för äldreomsorgen är enligt socialstyrelsen: 
 
”att ge brukarna möjlighet att välja mellan olika utförare av de tjänster, som biståndsbeslutet berättigar 
till. Kundvalsmodellen skall vara så konstruerad att den ger förutsättningar för att en mångfald av 
utförare skall kunna etablera sig och ge förutsättningar för konkurrens och kvalitet inom området”. 
 
Då ersättningen är beslutad av kommunen och lika för alla, konkurrerar utförarna med 
kvalitén på de erbjudna och utförda tjänsterna. När utförarna inte kan påverka priset 
kallas den uppkomna konkurrenssituationen för kvalitetskonkurrens. Genom att på olika 
sätt öka och kvarhålla kvaliteten i hemtjänsten konkurrerar utförarna om att få 
omsorgstagarna att välja dem som utförare. Eftersom utförarna inte garanteras några 
omsorgstagare, så har de starka ekonomiska incitament att agera så att omsorgstagarna 
väljer just dem och att de stannar kvar (Edebalk & Svensson, 2006). Om den enskilde 
omsorgstagaren inte är nöjd med kvaliteten har hon/han själv makt att byta utförare. 
Den enskilde får ett större ansvar att själv klara av och bestämma över sin hjälp och vara 
beredd att aktivt byta utförare om det inte fungerar bra. Det innebär att det ställs höga 
krav på kommunen att genomföra goda uppföljningar. 
 
Införande av kundval kan leda till bra kvalitet och att utförare som inte klarar kvalitén 
väljs bort av omsorgstagarna. Det förutsätter att det finns flera olika utförare att välja 
mellan och att omsorgstagaren vill och förmår att välja. En risk är att det i glesbygds-
kommuner etableras så få företag att det inte finns alternativa valmöjligheter. 
 
En kommun kan inte räkna med att kvaliteten kan garanteras genom att omsorgstagarna 
aktivt byter utförare vid missnöje. Erfarenheter har visat att de äldre inte klagar om de är 
missnöjda och inte tror att de har en faktisk möjlighet att påverka. Det kan också vara ett 
faktum att den äldre inte kan göra ett aktivt omval. Även om ett kundvalssystem faktiskt 
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stärker den äldres möjlighet att klaga är det inte säkert att alla omsorgstagare utnyttjar sin 
möjlighet att byta utförare om de är missnöjda. 
 
Studier visar också att informationen om de olika utförarna som ges till 
kunden/omsorgstagaren ofta är bristfällig och inte underlättar valet för omsorgstagarna. 
Det är med andra ord väldigt viktigt att kommunen definierar vad som menas med 
kvalitét och att detta är något mätbart som löpande kan följas upp och utvärderas. Det är 
också av stor vikt att den information som lämnas till omsorgstagaren är tydlig och 
korrekt och att informationen verkligen når fram (Levenius & Wolf). 
 
Framtida pensionärer kommer troligen att ha andra behov än dagens och därmed ställa 
andra krav. Tilläggstjänster, som den enskilde själv betalar, kan då ge utförarna möjlighet 
att möta dessa krav samtidigt som de kan profilera sig och tillgodose olika behov.   
 
Det finns inte mycket forskning om vilka effekter ett kundvalssystem har på vårdens 
kvalitét och hur omsorgstagarna upplever förändringen. Det är därför svårt att säga om 
kundval har inneburit en verklig förändring av kvalitén för omsorgstagarna. 

Personalfrågor 
Ett kundvalssystem innebär inte att antalet omvårdnadspersonal blir färre men däremot 
att antalet arbetsgivare kan komma att öka. En del personal kan välja att starta egna 
företag och profilera sig inom särskilda områden medan andra vill ha fortsatt anställning 
men med fler arbetsgivare att välja mellan. Då andelen äldre enligt befolkningsprognosen 
ökar torde det inte vara risk för övertalighet för omvårdnadspersonalen. I en 
undersökning av hur personal upplever kundval, som Ramböll Managements utfört i 
Stockholm avseende perioden 1998-2001, visades att personal som hade övergått till 
enskilda utförare i viss mån upplevde en positiv utveckling beträffande 
utvecklingsmöjligheter och större ansvar. Å andra sidan framgick det att personalen 
många gånger var negativt inställd till konkurrensutsättning och upplevde en försämrad 
arbetsmiljö i form av ökad stress och högre arbetstakt. Undersökningen visade även att 
personalen inom de privata utförarna var mer kostnadsmedvetna och att de upplevde att 
de hade en kortare väg till chefen. Vidare kom det i undersökning fram att de privata 
utförarna hade ett högre arbetstempo och fler timanställda vilket upplevdes som negativt. 
I den kommunala regin upplevde personalen en bättre trygghet.  

Uppföljning 
Som myndighet i ett kundvalssystem har kommunen ett ansvar att följa upp och 
kontrollera att alla utförare, såväl interna som externa, uppfyller förfrågningsunderlagets 
krav. Det gäller kravet på kvalitét för omsorgstagarna och de formella kraven på 
utförarna. Alla krav i förfrågningsunderlaget ska vara möjliga att följa upp.   
Utförarna ska också medverka och vara kommunen behjälplig med de underlag som 
behövs för att uppföljning och granskning ska kunna ske. MAS, medicinskt ansvarig 
sjuksköteraska, skall ha rätt att när som helst granska kvaliteten och patientsäkerheten i 
utförarnas hälso- och sjukvård.  

Avtal 
Lag om valfrihetssystem, LOV, är ett alternativt sätt för kommunen att upphandla och 
reglerar hur certifiering och/eller auktorisation av företag skall ske. Med auktorisation 
konkurrerar företagen om kunderna/omsorgstagarna på marknaden. Kommunen sätter 
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upp de minimikrav som företagen skall uppfylla, och om företagen motsvarar kraven får 
de tillgång till marknaden. Kommunen ger inte några löften om antal kunder eller tillgång 
till viss del av marknaden utan bara möjlighet för företagen att konkurrera. 
Upphandlingen sker löpande och man kan när som helst ansöka om tillträde till 
marknaden.  
Möjligheten att alla företag får ansöka om auktorisation kan ge fler utförare och därmed 
större valfrihet för omsorgstagarna. Det kan också innebära att fler mindre företag med 
varierande inriktning kan etablera sig i kommunen.  
 
Syftet med auktorisation i ett kundvalssystem är att flytta makten från kommunens 
tjänstemän till den enskilde omsorgstagaren. Dessa avgör kvaliteten hos utförarna, och 
om det levererande företaget inte lever upp till omsorgstagarens förväntningar, finns alltid 
möjligheten att byta utförare. Genom att upphandlingen sker löpande ökar möjligheterna 
till konkurrens och därigenom förväntas kvaliteten för omsorgstagarna öka.  
 
Vid en LOU-upphandling är avtalstiden ofta tre år med möjlighet att förlänga med ett till 
två år. När avtal skrivs med LOV är det möjligt att göra på samma sätt. Det är dock inte 
vanligt med så långa avtalstider. Många tecknar ettårsavtal som omförhandlas varje år. En 
annan variant är att ha tillsvidareavtal med uppsägningstid. Oavsett vilken typ av avtal 
som kommunen väljer att teckna med utförarna, är det viktigt att se till att det finns 
utrymme att gå in och göra justeringar, till exempel förändring av prisnivån.  

Information 
En förutsättning för att omsorgstagarna ska kunna välja är att information om 
hemtjänstutförarna och vilka tjänster de erbjuder finns tillgänglig. Om det saknas 
information om möjligheten att välja och vilka alternativ det finns blir följden att 
omsorgstagarna inte kan tillgodogöra sig valfriheten.  
Biståndshandläggarna får en ny och viktig roll att lämna information till omsorgstagarna 
som ska vara saklig, relevant, jämförbar och lätt att förstå. Informationen måste vara 
neutral och får inte gynna någon specifik utförare. Det kan av omsorgstagarna upplevas 
som en frustration att de inte får tillräcklig hjälp från biståndshandläggaren i 
valsituationen.  Orsaken kan vara att handläggaren är rädd för att inte vara konkurrens-
neutral vid valet av utförare. SKL menar att det inte behöver vara en motsättning mellan 
att brukarna får relevant information och kravet på konkurrensneutralitet. En jämförande 
beskrivning av utförarnas kvalitetsindikatorer kan tillgodose den enskildes behov av 
information. Här kan till exempel personalens kompetens, tillgänglighet, bemötande och 
flexibilitet beskrivas.  
Ett annat sätt att underlätta för omsorgstagarna och samtidigt förhålla sig neutral till de 
olika alternativen är att biståndshandläggaren hjälper omsorgstagaren att själv beskriva 
vad som är viktigt för dem. Genom att till exempel ställa öppna frågor kan omsorgs-
tagaren få hjälp att definiera sina behov. Man kan exempelvis utforma en mall med 
pedagogiska frågor och/eller metoder som biståndshandläggaren kan använda sig av.  
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Ekonomi 
Ett tungt argument för att låta privata aktörer komma in på den marknad som av hävd 
tillhört kommunerna har varit kostnader. Anhängarna menar att de privata utförarnas 
konkurrens leder till en effektivare verksamhet som i sin tur generar lägre kostnader. 
 
I Sveriges Kommuner och Landstings, SKLs, skrift ”Utvärdering av valfrihetssystem i 
kommuner och landsting, 2009”, sidan 35-37 redovisas kommunernas syn på ersättning 
och kostnadsutveckling. 
 
Citat: 
I kommunernas dokumentation finns få exempel på kostnadsjämförelser över tid för en 
viss tjänst. Detta beror bland annat på att tjänsternas innehåll har förändrats så att de inte 
går att jämföra, ändrade redovisningsprinciper eller på att kostnader för lednings-
organisation och kringservice på olika sätt belastar den redovisade kostnaden för tjänsten 
till medborgaren.  
Detta påverkar också möjligheterna att jämföra kommunernas kostnader. Exempelvis 
innehåller urvalet inte två kommuner där kostnaderna för en viss tjänst redovisas på ett 
sådant sätt att de är direkt jämförbara. Inte ens i kommuner där ersättningen till utförarna 
utgår per timme. Skälet till detta är bland annat att varje kommun bestämmer 
omfattningen av insatserna i enlighet med socialnämndens övergripande mål och 
värdegrund. Detta sker utifrån den enskildes behov. Kommunerna har också utformat 
beställningen till utföraren på olika sätt. Bland annat skiljer sig graden av detaljering och 
kopplingen mellan vad insatsen avses bestå av, tidsåtgången och ersättningen till 
utföraren. En annan avgörande skillnad är att en del kommuner ersätter beställd tid, 
medan andra kommuner endast betalar ersättning för faktiskt utförda insatser eller för 
den tid det har tagit att genomföra beställda insatser. Utförarnas åtagande är olika för 
arbete under kvällar och nätter. Dubbelbemanning ersätts enligt olika principer.  
 
Det finns också modeller med förenklad biståndsbedömning upp till ett visst antal timmar 
per månad för ett basuppdrag, där medborgaren väljer utförare och bestämmer vad som 
ska utföras inom ramen för beviljat antal timmar. I vissa kommuner har utföraren även 
möjlighet att erbjuda tilläggstjänster. I de flesta kommuner har timkostnader kalkylerats 
först i samband med att valfrihet infördes. Möjlighet att jämföra bakåt i tiden saknas. 
Andra kommuner har gått från ersättning för beställd tid till utförd tid eller från 
ersättning kopplad till vårdnivå till timersättning, eller vice versa.  
 
Måluppfyllelse 
Kommunerna har angivit målen för valfrihetsinförandet i öppna svar. Svaren 
är genomgående allmänt hållna men i förening med information från intervjuerna kan vi 
se mönster, som vi återkommer till i våra slutsatser (”teser”). Ofta framhålls att 
valfrihetsreformerna inte syftat till att ”spara pengar”, även om valfriheten har lett till 
effektivitetsvinster. Kommunerna svarar nästan genomgående att de har nått målen helt, 
delvis eller i huvudsak. Målen har sällan ändrats, vilket möjligen kan förklaras av att flera 
kommuner har prövat de nya formerna under kort tid eller av att målen är ganska allmänt 
formulerade. 
 
Kostnadsutveckling 
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Det generella mönstret är att valfrihetssystemen inte har påverkat kostnaderna, eller 
snarare minskat dem, samtidigt som kvaliteten i verksamheten har ökat. Svaren tyder på 
att konkurrensen mellan olika utförare har påverkat kostnadsutvecklingen gynnsamt, men 
bilden är inte entydig och varierar från område till område. Den generella bild som växer 
fram ur olika svar från olika sektorer, är att kvaliteten ökar till följd av 
valfrihetsreformerna, medan kostnaderna är opåverkade eller i några fall ökande. I den 
mån kostnaderna för administration har ökat, har detta kompenserats av ökad effektivitet 
i verksamheten.  
 
Ersättningssystem 
Valfrihetssystemen har ofta påskyndat utvecklingen som innebär att en budgetfinansiering 
som är oberoende av faktisk prestation ersätts av en intäktsfinansiering där ersättningen 
följer med prestationen. Fokus har förskjutits från att ersätta utföraren för dennes 
kostnader, till att betala för tjänstens innehåll och kvalitet.  
Slut citat. 
 
Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, har 2012 gjort en sammanställning av den 
ersättning som kommuner som infört LOV beslutat om för privata utförare och för 
kommunenes egenregi. Den visar att spridningen är stor mellan kommunernas 
ersättningar. Det område som de flesta kommuner infört valfrihetssystem inom är 
hemtjänst. Ersättningen baseras ofta på en analys av vad den egna verksamheten kostar. 
Man har också tagit hänsyn till hur andra i regionen satt pris samt marknadssituation, 
effektiviseringskrav och politiska prioriteringar.  
SKL:s genomgång av de 132 kommuner som ingår visar att ersättningen är i genomsnitt 
352 kronor per timme men att den varierar mellan 227 kronor och 414 kronor. Det kan 
till viss del förklaras av att man ersätter på olika sätt.  
 
I Falun ersätter man med 277 kronor per timme för serviceinsatser och med 397 kronor 
per timme för omsorgsinsatser till både privat och egen regi. 
I Leksand och Rättvik ersätter man med samma belopp 375 kronor per timme för 
service- och omsorgsinsatser till både privat och egen regi. 
En genomgång av kostnader för hemtjänst i Säter visar att för år 2011 kostar en 
hemtjänsttimme som avser både service- och omsorgsinsatser 407 kronor. 
 
Ett införande av kundvalssystem innebär troligen att kostnaderna ökar i ett 
inledningsskede, dels på grund av framtagande av information till omsorgstagarna för att 
de ska kunna göra medvetna val samt för kostnader som uppkommer vid förändring av 
rutiner och organisation. En del kommuner har funnit att genomgång av kommunens 
nuvarande system och organisation inför ett införande av kundvalssystem på sikt kommer 
att resultera i besparingar.  

Datastöd 
Vid ett eventuellt införande av kundvalssystem är ett fungerande IT-stöd av flera orsaker 
viktigt. Kommunen har fortsatt ett ansvar att rapportera in korrekt statistik från alla 
utförare, även de externa. Systemet skall även utgöra underlag för avgiftsdebitering till 
omsorgstagarna. Dokumentation kring omsorgstagarna måste vara säker och tillgänglig 
för både beställare och alla utförare.  
Allt detta bör ske i ett gemensamt godkänt och säkert datasystem vilket kräver att det 
finns resurser för support och utbildning.  
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Ett införande av kundvalssystem innebär också för Säters kommun att ett nytt 
tidrapporteringssystem behöver införas då leverantören av nuvarande system, Smith, 
aviserat att det kommer att läggas ned. Införande av nya system bland användarna är en 
process som tar tid och bör vara klar innan ett införande av LOV. 
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Rådslag Säter 
Som en del i förstudien har Säters kommuninnevånare, via en enkät som distribuerats till 
samtliga hushåll i kommunen, fått möjlighet ge sin syn på valfrihet. Enkäten innehöll 
frågor om äldres behov av boende, service, valfrihet och trygghet.  267 personer 
besvarade enkäten, 180 kvinnor och 87 män. Av svaren framgår att de allra flesta vill bo 
kvar hemma så länge som möjligt och där få sina behov tillgodosedda. Den viktigaste 
servicen, utöver personlig omvårdnad, var tillgång till trygghetslarm. Annan ospecificerad 
service som ansågs viktig var social samvaro. 84 % ansåg att det var viktigt att kunna 
påverka valet av utförare av beviljade insatser medan endast 38 % skulle överväga ett 
annat alternativ än kommunen om det var möjligt. Endast 9 % ansåg att Säters kommun 
inte var en trygg kommun att bo och åldras i. Se bilaga. 

Utredningen  
Att som utredare föreslå att Säters kommun bör införa kundval enligt LOV är inte möjligt 
och är inte heller syftet med utredningen. Anledningen till att en kommun vill införa 
kundval kan vara skiftande vilket i sin tur innebär att utformningen av kundvalsystem kan 
se olika ut beroende på syftet med införandet. Nedan följer några exempel på vad som 
kan ligga till grund för ett införande av kundvalssystem och hur utformningen påverkas 
av det.  
 
Ett exempel kan vara Principen. Man kan hävda att kommunen av princip inte skall ha 
ensamrätt på en marknad där det inte är nödvändigt. Man kan också anse att en 
grundläggande princip är pensionärernas rätt att själva få välja utförare. 
 
Ett annat exempel kan ha fokus på Omsorgstagarna. Vad vill pensionärerna ha? Enligt 
”Rådslag Säter” anser 84 % av de svarande att det är viktigt att kunna påverka valet av 
utförare även om endast 38 % säger att man skulle överväga ett annat alternativ än 
kommunen om det fanns. Det visar att möjligheten att kunna välja är viktigare än själva 
valet. 
 
Ett tredje exempel kan vara Kostnaderna. Genom att skapa en situation där det uppstår 
konkurrens förstärks incitamentet att effektivisera verksamheten och på så sätt sänka 
kostnaderna. Ser man till den forskning som finns inom området så är det dock svårt att 
entydigt säga att införandet av kundvalssystem medför sänkta kostnader. 
 
Ett fjärde exempel kan vara Kvaliteten. På samma sätt som konkurrens kan antas sänka 
kostnaderna kan man anta att konkurrens kan höja kvaliteten. Genom att konkurrens 
skapas finns det anledning för utförarna att leverera bättre kvalitet än de andra utförarna. 
Det kan också tänkas att fler möjliga utförare att välja bland innebär att omsorgstagarna 
väljer det företag som de anser passar dem bäst och på så sätt upplever en ökad kvalitet. 
Även för detta exempel saknas det forskning som klart visar att det finns ett samband 
mellan kundval och höjd kvalitet. 
 
Det femte exemplet kan vara Småföretagandet. Kommunen kan stimulera småföretagande, 
och då speciellt kvinnligt företagande, genom att öppna upp en marknad som tidigare 
varit förbehållen enbart kommunen. En viktig fråga blir då hur kommunen kan underlätta 
för lokalt småföretagande och vad det får kosta. 
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Dessa exempel på vad som kan ligga till grund för införande av kundvalssystem 
motverkar inte varandra. En kommun som inför kundvalssystem kan troligen se effekt på 
flera av dem.  
 
Slutsats 
Det viktigaste inför ett eventuellt införande av kundvalssystem är dock att det förs en 
diskussion om varför man vill ha kundval. Med ett svar på den frågan kan man på ett 
bättre sätt utforma ett passande system. Det medför också att ett införande underlättas 
och att berörda, som omsorgstagare, anställda i hemtjänsten, fackliga organisationer, 
pensionärs- och handikappföreningar, har lättare att anamma förändringen att gå från 
kommunal ensamrätt till fritt företagande. 
 
Ett sätt, för att politiskt komma fram till syftet med ett eventuellt införande av 
kundvalssystem, är att t.ex. bjuda in en representant för Sveriges Kommuner och 
Landsting, SKL, med kunskap om valfrihetsfrågor till en studiedag för fördjupning i 
ämnet.  
Det som saknas i Säters kommun inför ett eventuellt införande av kundvalssystem är en 
politisk diskussion om varför man vill ha eller inte ha kundval. Med ett svar på den frågan 
kan man på ett bättre sätt utforma ett system som passar Säters kommun. 

44



 
 

24 

 

Referenslista  
 
Edebalk, P. G & Svensson, M. (2005). Kundval för äldre och funktionshindrade i Norden 
– Konsumentperspektivet.  Tema Nord 2005:507. Köpenhamn: Nordiska Ministerrådet. 
 
Edebalk, P. G & Svensson, M. (2010). Kundval i äldreomsorgen – Stärks brukarens 
ställning i ett valfrihetssystem? SKL, Sveriges Kommuner och Landsting, 
 
Hjalmarsson, I. (2003). Valfrihet i äldreomsorgen – en reform söker sin form. En 
utvärdering av kundvalsmodellen i Stockholms stad. Rapport 2003:4. Stiftelsen 
Stockholms Läns Äldrecentrum. 
 
Konkurrensverket – ”Lagen om valfrihetssystem – en introduktion” 2011. 
 
Levenius & Wolf. (2004)Ger KUNDVALSSYSTEMET de äldre utökade 
valmöjligheter?En fallstudie från Nacka kommun. Lunds universitet, Socialhögskolan, 
Komparativ socialpolitik. 
 
LOV att välja – Lag om valfrihetssystem. (SOU 2008:15). 
 
LOV UTREDNINGEN, Svenljunga kommun 2009. 
 
Nilsson, J. (2007) Magisteruppsats 15 p vid Ekonomprogrammet Linköpings universitet. 
Fungerar valfrihetsmodellen i glesbygdskommuner? 
 
PLS RAMBÖLL Management, 2001.  ”Utvärdering av konkurrensutsättningen inom 
Stockholms stad. Analys av process och effekter.” 
 
SCB, Statistiska centralbyrån, Befolkningsstatistik. 
 
SKL, Sveriges Kommuner och Landsting, Val av ersättningsmodell och beräkning av 
ersättningsnivå, 2009. 
 
SKL, Sveriges Kommuner och Landsting, Utvärdering av valfrihetssystem i kommuner 
och landsting, 2009.  
 
SKL, Sveriges Kommuner och Landsting, Kommuner och valfrihetssystem, Beslutsläge 
LOV, mars 2012. 
 
SKL, Sveriges Kommuner och Landsting, Hemtjänstersättning 2012.  
 
Socialstyrelsen. ”Tillståndet och utvecklingen inom hälso- och sjukvård och socialtjänst” 
Lägesrapport 2012. 
 
Säters kommun, beslut SN 2010-04-07, 2010-09-06, 2011-06-08. 

45



 
 

25 

 

Bilaga 
 
Rådslag Säter – enkätundersökning kring valfrihet. 
 

Frågor angående Valfrihetssystem 

Fråga 1 
Äldres behov och önskemål förändras över tid. Hur ser 
Dina behov/önskemål ut? 
□ Att få den hjälp jag behöver i mitt eget hem   
□ Att då hjälpbehov uppstår flytta till särskilt boende  
    för äldre 
□ Vet ej 
 
Fråga 2 
Vilken typ av service, utöver personlig omvårdnad, tycker 
Du är viktigt att äldreomsorgen tillhandahåller? (Rangordna 
1-6) 
□ Hjälp med städning  
□ Tvättservice 
□ Inköp 
□ Trygghetslarm 
□ Hjälp till utevistelse 
□ Annan insats, lämna gärna förslag   
----------------------------------------------------- 
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Fråga 3 
Är det viktigt för Dig att kunna påverka valet av utförare av 
hemtjänst? 
□ Ja  
□ Nej 
□ Vet ej 
 
Fråga 4 
Skulle Du överväga ett annat alternativ än kommunen om 
det fanns? 
□ Ja 
□ Nej 
□ Vet ej 
 
Upplever Du att Säters kommun är en trygg kommun att 
bo och åldras i? 
□ Ja 
□ Nej 
□ Vet ej 
 
Några uppgifter om Dig själv 
 
Ålder: ……………  Kommundel: ……………………….. 
 
Kön: □ Man        □ Kvinna 
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Kommunernas valfrihetssystem
- beslutsläge oktober 2018

LOV i drift (160 st)
Beslut taget att införa LOV (7 st)
Inget beslut, eller beslut att inte införa LOV (109 st)
Beslut om att avbryta LOV (14 st)
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Kommuners LOV-införande 2010-2018

Antalsuppgift per oktober varje år
* Inget beslut taget, utreder frågan, eller beslut att inte införa LOV

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

LOV i drift 45 96 129 144 153 157 162 161 160
Beslut att införa LOV 72 69 42 37 25 19 14 11 7
Inget LOV * 173 125 119 109 109 111 108 108 109
Avslutat LOV - - - - 3 3 6 10 14

Befolkningsmässigt bor ca 7,6 miljoner människor i kommuner som infört LOV, motsvarande ca 75% av 
befolkningen i sin helhet
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Tjänster med valfrihet oktober 2018
www.valfrihetswebben.se
Uppgifter hämtade oktober 2018

LOV-tjänst Antal LOV-tjänst Antal

Hemtjänst 158 kommuner Matdistribution 6 kommuner
- varav service 25 kommuner Gruppbostad enligt LSS 4 kommuner
- varav service, omsorg 126 kommuner Arbetsmarknadinsatser 3 kommuner
- varav service, omsorg, HSL 7 kommuner Korttidstillsyn enligt LSS 3 kommuner

Daglig verksamhet 32 kommuner HVB barn 2 kommuner
Särskilda boenden äldre 21 kommuner HVB vuxna 1 kommun
Ledsagning enligt LSS 19 kommuner Fotvård i särskilt boende 1 kommun
Avlösarservice enligt LSS 18 kommuner Gruppbostad socialpsykiatri 1 kommun
Familjerådgivning 15 kommuner Familjebehandling 1 kommun
Boendestöd 12 kommuner Öppenvård missbruk 1 kommun
Personlig assistans (ev. bara ickeval) 8 kommuner Korttidsboende för äldre utomlands 1 kommun
Sysselsättning socialpsykiatri 8 kommuner Konsulentstödda jour- och familjehem 1 kommun
Dagverksamhet för äldre 8 kommuner Kvalificerad tillsyn 1 kommun
Korttidsvistelse enligt LSS 6 kommuner Kolloverksamhet 1 kommun
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Kommuner med LOV särskilt boende äldre

Danderyd, Halmstad, Kävlinge, Lidingö, Nacka, Norrtälje, Ronneby , Simrishamn, 
Sollentuna, Solna, Staffanstorp, Stockholm, Sundbyberg, Sölvesborg, Täby, 
Upplands Väsby, Uppsala, Uppvidinge, Växjö och Österåker

Samt Upplands-Bro som tillkommit
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Trender

• Fortsatt stabilt avseende antal LOV-kommuner

• Fler avslutar sina LOV-system
främst gäller det kommuner som fått in få utförare, eller där få brukare valt annan aktör

• Befintlig LOV-kommuner inför LOV på fler verksamhetsområden

Daglig verksamhet LSS (+2), Säbo äldre (+1), Avlösarservice LSS (+1), Daglig verksamhet äldre (+1)

• LOV tillämpas främst i kommuner med många invånare
48 000 invånare i snittkommunen som infört LOV mot 19 500 invånare i snittkommunen som inte infört LOV 

• Flera ser över sina system avseende:

- Hälso- och sjukvårdsansvaret i valfrihetssystemen

- Ersättningsmodell, främst avseende beviljad eller utförd tid

- Hur nya krav på tillstånd påverkar behov av förändring i förfrågningsunderlag och andra strategiska vägval

58



	 	

Motion från Caroline Willfox (m) 

Säter den 2017-11-08 

Motion angående valfrihet för äldre i Säter kommun 

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

Yrkande 

Med anledning av ovanstående föreslår jag kommunfullmäktige 
besluta 

att 	 Säter kommun utreder möjligheterna att inför LOV i vår 
	 kommun 

59



SÄTERS KOMMUN 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-04-12 
Blad 

6 
 

Justerande signatur Utdragsbestyrkande 

 

Sn § 55   Diarienummer: SN2017/0204 
 
 

Motion angående valfrihet för äldre i Säters kommun 

Socialnämndens beslut 

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

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

 
Yrkande 2 

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

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

Omröstning  
Omröstning begärs och genomförs.  
Följande omröstningsordning fastställs; Den som röstar ja röstar för att motionen avslås. Den 
som röstar nej röstar för att motionen bifalles. Med 6 ja-röster mot 3 nej-röster finner ordföran-
den att motionen ska avslås. 
Namn:  Ja/Nej 
Jan-Erik Steen S Ja 
Hans-Göran Steneryd S Ja 
Birgitta Sputnes S Ja 
Sune Hemmingsson C Ja 
Annette Berg C Ja 
Jenny Nordahl SD Nej 
Leo Thorsell M Nej 
Håkan Gustâv L Nej 
Maj-Lis Nyberg C Ja 

 
 
    Forts.  
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SÄTERS KOMMUN 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-04-12 
Blad 

7 
 

Justerande signatur Utdragsbestyrkande 

 

Sn § 55 forts. 
 

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

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

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

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

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

 

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

SÄTERS KOMMUN 
SOCIALNÄMNDEN 

Datum Diarienummer 
2018-03-26 SN2017/0204 
 

Motion angående valfrihet för äldre i Säters kommun 

Förslag till beslut 
- 

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

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

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

 

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

SÄTERS KOMMUN 
SOCIALNÄMNDEN 

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

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

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

 
Kf §  DnrKS2018/0415 
 
Vision samt strategiska mål år 2020-2023 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  

1. Anta förslaget till Vision alternativ 1,  
”Säter är en välkomnande kommun.  
Vi bygger framtiden genom engagemang och samarbete. Vi skapar framtids-
tro och livskvalitet. Vi strävar mot ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt håll-
bart samhälle. ” 
 

2. Anta sex strategiska mål för år 2020-2023. 
Ett rikare liv  
Alla människor har behov av att känna samhörighet. Fritid är den tid vi inte 
är i skola eller på jobb. Rik fritid innebär rekreation och social gemenskap 
som är tillgänglig för alla. Rik fritid stimulerar och skapar välbefinnande. Fler 
människor ska kunna utöva och ta del av det ökande utbudet av organiserade 
och oorganiserade aktiviteter och sysselsättningar. 
 
Ett miljöarbete på väg mot en hållbar kommun 
Säters kommun tar sitt ansvar för vår gemensamma framtid. De nationella 
och regionmiljöarbete. Kommunens verksamheter ska utveckla ett förhåll-
ningssätt som innebär kloka beslut och agerande utifrån ett miljöperspektiv. 
Vi ska bidra till att öka kunskap, förmåga och motivation till ett miljö- och 
klimatmedvetet förhållningssätt.  
 
En omsorgsfull boendeutveckling 
I Säters kommun ska det alltid vara möjligt att bo, i miljöer som är hälsofräm-
jande och som upplevs passa den egna levnadssituationen. I all planering och 
byggnation är hållbarhet prioriterat. Det innebär att miljöpåverkan minime-
ras, att det möjliggör att människor kan skapa och upprätthålla goda sociala 
relationer och ger möjlighet att leva rika liv. Det är tryggt att bo och leva i Sä-
ters kommun. 
 
En bra start i livet 
Alla i Säters kommun ska ha en egen försörjning och ett liv med god hälsa. 
Unga ska ha förutsättningar för att göra val i livet baserat på förmågor och 
intressen. De unga årens upplevelser och lärande ska öka barn och ungas för-
måga och motivation att delta i samhällslivet och den demokratiska proces-
sen. 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Kf §  forts 
 
En stimulerad tillväxt 
I Säters kommun ska det vara möjligt att etablera, bedriva och utveckla 
många sorters företagande. Det innebär att vi ska öka vår förmåga att kunna 
bistå med planlagd mark, bistå med att hitta lokaler och tillsammans med nä-
ringslivet arbeta för goda kommunikationer, tillgång till kompetens och före-
tag som ligger i framkant av utvecklingen. 
 
En uppdragsbaserad kommun  
Säters kommun ska erbjuda den kommunala service som människor behöver 
och vill ha nu och framöver. Det kräver att vi utvecklar en ännu mer kompe-
tent organisation som anpassar sig, är innovativ och vågar prova nya meto-
der. Kommunen utvecklar förhållningssätt som innebär att invånare och 
andra som kommer i kontakt med oss i högre grad upplever att vi är profess-
ionella, och ger effektivt och behovsanpassat bemötande. 
 
 

__________ 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige står inför att besluta om vision samt strategiska mål för peri-
oden 2020-2023. 
 
Sedan slutet av 2018 har Kommunstyrelsen arbetat med att ta fram förslag till vision 
och strategiska mål för Säters kommun. Arbetet har bedrivits i bred samverkan och 
förslaget utgår från de gemensamma överläggningarna. Syftet med arbetet har varit 
att visionen ska beskriva vad alla små och stora beslut kommer at resultera i på sikt, 
för våra Säterbor, att visionen ska motivera organisationen och skapa framtidstro, 
samt att den ska vägleda beslut och förbättringsarbetet. Visionen skapar en inriktning 
för de strategiska målen där de strategiska målen fungerar som milstolpar på vägen 
mot visionen, aktiviteter som bygger ny kunskap, utvärderar nya möjligheter och ut-
vecklar innovationer. De strategiska målen är övergripande, vilket innebär att de krä-
ver samarbete och samverkan mellan förvaltningar och mellan kommun och andra 
intressenter. 
 
De strategiska målen ska vara utgångspunkten för när nämnderna sedan tar fram sin 
nämndsplan. I nämndplanerna bryts de strategiska målen ner och uppföljningsme-
toder dokumenteras. Nämndsplanerna är uppdraget till förvaltningarna som reali-
seras i förvaltningarnas verksamhetsplaner. Verksamhetsplanerna bryts sedan ner i 
enhetsplaner.  
 
Detta skapar en obruten målkedja från vision till aktiviteter i kommunens enheter. 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Kf §   forts 
 
Återrapportering, analys och bedömning av måluppfyllnad sker sedan i obruten kedja 
från nämnderna via Kommunstyrelsen upp till Kommunfullmäktige. Denna återrap-
portering, analys och bedömning sker två gånger per år, i samband med den ekono-
miska uppföljningen.  
 
Uppföljningen bygger på de rapporter och analyser som förvaltningarna tar fram på 
nämndernas uppdrag, och grundar sig på resultat och analyser som görs i enheterna.  
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Tjänsteutlåtande 

 

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

 

SÄTERS KOMMUN 
Nämnd 

Datum Diarienummer 
2019-01-07 Dnr KS2019/ 

 

Vision samt strategiska mål år 2020-2023 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta 

1. Anta förslaget till Vision alternativ X, samt strategiska mål för år 2020-2023 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige står inför att besluta om vision samt strategiska mål för perioden 
2020-2023. 
 
Sedan slutet av 2018 har Kommunstyrelsen arbetat med att ta fram förslag till vision 
och strategiska mål för Säters kommun. Arbetet har bedrivits i bred samverkan och 
förslaget utgår från de gemensamma överläggningarna. Syftet med arbetet har varit att 
visionen ska beskriva vad alla små och stora beslut kommer at resultera i på sikt, för 
våra Säterbor, att visionen ska motivera organisationen och skapa framtidstro, samt att 
den ska vägleda beslut och förbättringsarbetet. Visionen skapar en inriktning för de 
strategiska målen där de strategiska målen fungerar som milstolpar på vägen mot 
visionen, aktiviteter som bygger ny kunskap, utvärderar nya möjligheter och utvecklar 
innovationer. De strategiska målen är övergripande, vilket innebär att de kräver 
samarbete och samverkan mellan förvaltningar och mellan kommun och andra 
intressenter. 

 
De strategiska målen ska vara utgångspunkten för när nämnderna sedan tar fram sin 
nämndsplan. I nämndplanerna bryts de strategiska målen ner och 
uppföljningsmetoder dokumenteras. Nämndsplanerna är uppdraget till förvaltningarna 
som realiseras i förvaltningarnas verksamhetsplaner. Verksamhetsplanerna bryts sedan 
ner i enhetsplaner.  
 
Detta skapar en obruten målkedja från vision till aktiviteter i kommunens enheter. 
 
Återrapportering, analys och bedömning av måluppfyllnad sker sedan i obruten kedja 
från nämnderna via Kommunstyrelsen upp till Kommunfullmäktige. Denna 
återrapportering, analys och bedömning sker två gånger per år, i samband med den 
ekonomiska uppföljningen.  
 
Uppföljningen bygger på de rapporter och analyser som förvaltningarna tar fram på 
nämndernas uppdrag, och grundar sig på resultat och analyser som görs i enheterna.  
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 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 

 
Förslag till vision 
Alt 1: Säter är en välkomnande kommun.  
 

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

 
Alt 2:  Säter är en välkomnande och inkluderande kommun som ger framtidstro och 
god livskvalitet. Vi strävar mot att nå ett ekologiskt ekonomiskt och socialt hållbart 
samhälle. 
 
Alt 3: Säters kommun präglas av framtidstro och hållbar utveckling. Här känner alla 
trygghet och livskvalitet. 
 
Alt 4:  Säter en attraktiv kommun. 

• Ett- grönt tryggt, hållbart samhälle 
• Bygger framtid genom engagemang 

 
 
 
Förslag till strategiska mål för år 2020-2023 
Ett rikare liv 
Alla människor har behov av att känna samhörighet. Fritid är den tid vi inte är i skola 
eller på jobb. Rik fritid innebär rekreation och social gemenskap som är tillgänglig för 
alla. Rik fritid stimulerar och skapar välbefinnande. Fler människor ska kunna utöva 
och ta del av det ökande utbudet av organiserade och oorganiserade aktiviteter och 
sysselsättningar.  
 
Ett miljöarbete på väg mot en hållbar kommun 
Säters kommun tar sitt ansvar för vår gemensamma framtid. De nationella och 
regionala miljömålen ligger till grund för ett ansvarsfullt och strategiskt lokalt 
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 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 

miljöarbete. Kommunens verksamheter ska utveckla ett förhållningssätt som innebär 
kloka beslut och agerande utifrån ett miljöperspektiv.  Vi ska bidra till att öka kunskap, 
förmåga och motivation till ett miljö- och klimatmedvetet förhållningssätt. 
 
En omsorgsfull boendeutveckling 
I Säters kommun ska det alltid vara möjligt att bo, i miljöer som är hälsofrämjande och 
som upplevs passa den egna levnadssituationen. I all planering och byggnation är 
hållbarhet prioriterat. Det innebär att miljöpåverkan minimeras, att det möjliggör att 
människor kan skapa och upprätthålla goda sociala relationer och ger möjlighet att 
leva rika liv. Det är tryggt att bo och leva i Säters kommun. 
 
En bra start i livet 
Alla i Säters kommun ska ha en egen försörjning och ett liv med god hälsa. Unga ska 
ha förutsättningar för att göra val i livet baserat på förmågor och intressen. 
De unga årens upplevelser och lärande ska öka barn och ungas förmåga och 
motivation att delta i samhällslivet och den demokratiska processen.  
 
En stimulerad tillväxt 
I Säters kommun ska det vara möjligt att etablera, bedriva och utveckla många sorters 
företagande. Det innebär att vi ska öka vår förmåga att kunna bistå med planlagd 
mark, bistå med att hitta lokaler och tillsammans med näringslivet arbeta för goda 
kommunikationer, tillgång till kompetens och företag som ligger i framkant av 
utvecklingen.  
 
En uppdragsbaserad kommun 
Säters kommun ska erbjuda den kommunala service som människor behöver och vill 
ha nu och framöver. Det kräver att vi utvecklar en ännu mer kompetent organisation 
som anpassar sig, är innovativ och vågar prova nya metoder. Kommunen utvecklar 
förhållningssätt som innebär att invånare och andra som kommer i kontakt med oss i 
högre grad upplever att vi är professionella, och ger effektivt och behovsanpassat 
bemötande. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Pär Jerfström 
  Kommundirektör 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Kf §  Dnr KS2018/0411 
 
Antagande av Fördjupad översiktsplan för Gustafs (Enbacka, Mora 
By m.m.) i Säters kommun 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta anta fördjupad översiktsplan 
för Gustafs (Enbacka, Mora By mm) i Säters kommun. 
 
__________ 
 
Bakgrund och ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att kommunfullmäktige antar fördjupad över-
siktsplan för Gustafs (Enbacka, Mora By mm) i Säters kommun. 
 
En fördjupad översiktsplan innebär att man pekar ut ett område som behöver speci-
ficeras mer i detalj än vad översiktsplanen tillåter. Det är kommunens aktuella be-
dömning om hur mark- och vattenområden i Gustafs (Enbacka, Mora By m.m) bör 
användas samt hur bebyggelsen ska utvecklas och bevaras de kommande åren. 
 
Arbetet med den fördjupade översiktsplanen inleddes genom beslut i Kommunstyrel-
sen 2014-06-03 § 93. Samrådstiden pågick mellan 2016-08-24 – 2016-10-05. Samråds-
redogörelsen godkändes av Samhällsbyggnadsnämnden 2017-09-05 §117. 
 
Granskningstiden pågick mellan 2018-06-25 – 2018-08-20 och totalt inkom 18 ytt-
randen. Dessa redovisas samt besvaras i granskningsutlåtandet och har föranlett en 
del mindre justeringar och kompletteringar i den fördjupade översiktsplanen, men 
inga sådana att en ny granskning blir nödvändig. Bland annat har namnet ändrats från 
Fördjupad översiktsplan för Gustafs tätort till Fördjupad översiktsplan för Gustafs (Enbacka och 
Mora by m.m). 
 
Den fördjupade översiktsplanen för Gustafs (Enbacka och Mora by m.m.) är därmed 
redo att antas. 
 
Bilaga 
1. FÖP Gustafs (Enbacka och Mora by m.m.) Antagandehandling 
2. Bilaga FÖP Gustafs (Enbacka och Mora by m.m.) Antagandehandling 
3. Granskningsutlåtande, 2018-10-03 
4. Samrådsredogörelse, Godkänd av SBN 2017-09-05 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Kf §  Dnr KS2018/0389 
 
Program Säterdalen 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta anta Program Säterdalen. 
 
__________ 
 
Bakgrund och ärendebeskrivning 
I antagen Utvecklingsplan för Säterdalen 2018 (Kf 20171130) är en av aktiviteterna att 
låta ta fram en illustrationsplan där det arbete som sker inom ramen för de olika be-
söksanledningarna och stödfunktionerna samlas.  
 
Beslutad strategi för utveckling av Säterdalen (Kf 2017-01-26), innehåller en situat-
ionsplan med övergripande markanvändning. Ett antaget koncept för fäboden finns 
sedan några år. En plan avseende leken beslutades i slutet av 2017. Sammantaget så 
saknas förutsättningar att på ett bra sätt att hålla ihop och synliggöra Säterdalens ut-
veckling som helhet samt utifrån de olika delarna.  
 
Syftet är att säkerställa att utvecklingsarbetet drar nytta av möjliga synergier samt att 
tillgängliggöra ett verktyg som underlättar extern kommunikation. Det har kombine-
rats med att övergripande planer för vidareutveckling av besöksanledningarna Natur-
miljön och Parken arbetats fram. 
 
Under arbetets gång har benämningen av föreslaget dokument ändrats från illustrat-
ionsplan till program. 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Kf §  Dnr KS2018/0418 
 
Utvecklingsplan för Säterdalen 2019 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta anta Utvecklingsplan för Sä-
terdalen 2019. Utvecklingsplanen justeras till kommunstyrelsens sammanträde. 
 
___________ 
 
Bakgrund och ärendebeskrivning 
Av kommunfullmäktige antagen Strategi för utveckling av Säterdalen utgör grunden 
för besöksmålets utvecklingsarbete. Strategin synliggör utvecklingspotentialen, den 
konkretiserar vart vi vill och vad som krävs (framgångsfaktorer). Därefter ges en be-
skrivning av de besöksanledningar som prioriterats och nödvändiga stödfunktioner, 
vilket ska svara på frågan hur vi tar oss dit. Strategin omsätts i årliga utvecklingspla-
ner som antas av kommunfullmäktige. Där prioriteringar av aktiviteter, inom ramen 
för strategins besöksanledningar och stödfunktioner sker. Samrådsgrupp för Säterda-
len som inrättades av kommunstyrelsen 2016-08-30, § 103, följer arbetet. Det är ett 
långsiktigt arbete vilket underlättas av långsiktig planering.  
 
Strategi, antagna konceptualiseringar för besöksanledningarna och Utvecklingsplan 
2018 har utgjort grunden för framtagandet av förslag till Utvecklingsplan för Säterda-
len 2019. Utvecklingsplanens prioriteringar av aktiviteter utgår från identifierade ut-
vecklingsmöjligheter.  
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 Postadress Besöksadress Telefon E-postadress  
 Säters Kommun Salutorget 0225-55 000 (vxl) naring@sater.se  
 Box 300 Säter  Internetadress  
 783 27 Säter   www.sater.se  
 

Datum Diarienummer 
2019-12-20 KS2018/0418 
 

Utvecklingsplan för Säterdalen 2019 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta antaga 
Utvecklingsplan för Säterdalen 2019 

Bakgrund och ärendebeskrivning 
Av KF antagen Strategi för utveckling av Säterdalen utgör grunden för besöksmålets utvecklingsarbete. 
Strategin synliggör utvecklingspotentialen, den konkretiserar vart vi vill och vad som krävs 
(framgångsfaktorer). Därefter ges en beskrivning av de besöksanledningar som prioriterats och 
nödvändiga stödfunktioner, vilket ska svara på frågan hur vi tar oss dit. Strategin omsätts i årliga 
utvecklingsplaner som antas av kommunfullmäktige. Där prioriteringar av aktiviteter, inom ramen för 
strategins besöksanledningar och stödfunktioner sker. Samrådsgrupp för Säterdalen som inrättades av 
kommunstyrelsen 2016-08-30, § 103, följer arbetet. Det är ett långsiktigt arbete vilket underlättas av 
långsiktig planering.  
 
Strategi, antagna konceptualiseringar för besöksanledningarna och Utvecklingsplan 2018 har utgjort 
grunden för framtagandet av förslag till Utvecklingsplan för Säterdalen 2019. Utvecklingsplanens 
prioriteringar av aktiviteter utgår från identifierade utvecklingsmöjligheter.  
 
 
 
 
 
Helena Åkerberg Hammarström  
Näringslivs- och arbetsmarknadsenheten  
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UTVECKLINGSPLAN för SÄTERDALEN 2019                                                   

Besöksanledning 
& Insatsområden Aktivitet & förväntad effekt                                                     Nuläge Övergripande Målbild Genomförande

Besöksanledning;  FOLKPARKEN "kultur- & musikevenemang"…………....................……..….……………………….

Stora Scenen & 
Gamla Teatern

Säkerställa möjlighet för externa 
att hyra anläggning (befintligt 

skick) för kompletterande 
arrangemang. Utökat utbud för 

Säterdalens besökare. 

Idag sker de flesta arrangemang i nuvarande entreprenörs 
regi. Viss uthyrning/samarbete vid externa förfrågningar. 
Anläggningen har behov av investeringar för att vara ett 
attraktivt alternativ. Det saknas fakta, säljmaterial och 

avtal. För att nå framgång krävs investeringar samt någon 
som koordinerar och säljer in möjligheterna aktivt. I väntan 
på det så finns möjlighet att hyra anläggningen i befintligt 

skick.

Dalen attraherar fler aktörer och 
evenemang som kompletterar 

nuvarande samarbetsaktörs utbud.

Verkställighet.  Personella resurser 
från kommunens sida.

Besöksanledning;  SÄTERDALENS FÄBOD -Barnens fäbod……………………….……………………………..…………

Byggnader

Investera i byggnader i enlighet 
med antaget koncept och beviljat 

bygglov för att säkerställa 
djurhållning enligt gällande 

lagstiftning.

Byggnaderna är av varierande karaktär (byggnadssätt och 
material). Behov att bygga om, bygga ut och bygga nytt för 
att möta gällande krav för djurhållning. Förutsättningar för 

aktiviteter som är väderoberoende saknas. 
Serveringsbyggnaden ger förutsättningar för enklare 

servering. Finns ingen möjlighet för gäster att sitta under 
tak. Duschmöjligheter & andra utrymmen saknas 

(personal). Mindre åtgärder för bättre tillgänglighet krävs.

Fäbodens byggnader är 
ändamålsenliga för verksamheten 

med fokus på djuhållning, 
aktiviteter och servering och bidrar 
på ett positivt sätt till besökarnas 
upplevelse då de förstärker bilden 

av en traditionell fäbodmiljö.

Verkställighet.  Personella resurser 
och investeringsmedel.

Uppleveser (stig & 
tun)

Upplevelsen utmed fäbodstigen & 
på fäboden som förstärker antaget 

koncept. 
Det som avser utvecklas finns inte idag.

Besöket på fäboden börjar med 
fäbodstigen. Upplevelsen där och 

övriga insatser på fäboden är en del 
av det utbud av lekmiljöer som 

dalen erbjuder och kopplingen till 
den unika naturmiljön är tydlig. 

Verkställighet.  Personella resurser 
och investeringsmedel.
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Samarbetsaktör för 
fäbodens drift

Rekrytera samarbetsaktör för 2019 
& introducera. Ambitionen ett mer 

långsiktigt samarbete. Minskad 
arbetsinsats och bättre 

förutsättningar för såväl 
kommunen som samarbetsaktör. 

Ingen aktör finns. 

Långsiktigt väl fungerande 
samarbete med aktör/er som drivs 
av att förverkliga antaget koncept 

och ser sin del i Säterdalens 
utveckling.

Kommunstyrelsen sluter avtal, 
därefter verkställighet . Personella 

resurser från kommunens sida.

Besöksanledning;  NATURMILJÖN……………...………………………………………………………..……….………………

Naturreservatet

Löpnade dialog med Länsstyrelsen 
hur vi tillsammans kan bidra till att 

synliggöra ravinsystemet 
Säterdalen. Skapa en tydligare 

alternativ entren till 
naturreservatet från Skjutarkröken. 
Fler upptäcker de olika delarna av 
Säterdalen, bidrar till fler besök. 

Många besöker reservatet, men det finns potential att nå 
ut till fler. Huvudentré är i Norddalen. Den möjliga entrén 
från Skjutarkröken måste synliggöras på ett bättre sätt då 
de som besöker den delen av Säterdalen är en potentiell 
målgrupp av även upptäcka det fantastiskt naturreservat. 
Länsstyrelsen har investerat i tillgänglighetsanpassaning 

fram till Kärleksudden som en del av länets dopgåva. De ser 
potentialen och är intresserade av utökad samverkan. 

Säterdalens naturreservat har ökat 
antalet besökare. Det finns en 

tydlig entré från Skjutarkröken som 
lockar till besök och att utforska 

ravinsytemet, vilket når nya 
målgrupper. Fram till Kärleksudden 
är det lättillgängligt att besöka och 

ta till sig lärande kopplat till 
naturen med fokus på barn. 

Samhällsbyggnadsnämnden 
beslutar ambitionsnivå därefter 

verkställighet.  Framför allt 
personella resurser från 

kommunens sida, men även 
investeringsmedel.

Outdoor

Säkerställa att Säterdalens 
potential tillvaratas i andra 
pågående processer, såsom 

Frilufsliv Säter, Cykelleder & Biking 
mfl, synergier kan skapass för 

framtida prioriteringar. Utveckling 
av startplats för cykel ska 

realiseras.

Outdoor är ett populärt begrepp som täcker in olika 
naturnära friluftsaktiviteter. Folkhälsa men också 

besöksnäring då det är ett sätt att uppleva naturen/nya 
platser. Cykel är en aktivitet med stor potentiel i Säter. 
Dispans finns för cykling genom reservatet. I planen för 

utveckling av Biking Säter är Gruvplan startplat, vilket ger 
möjligheter men för det krävs insatserl

Säterdalen erbjuder fantastiska 
miljöer för outdooraktiviteter att 

göra tillsammans. Säterdalen utgör 
navet för Cykla i Säter som är ett 
etablerat begrepp som bidrar till 

vår besöksnäring.

Verkställighet.  Personella resurser 
från kommunens sida.

Synliggöra 
naturmiljön

De "gömda" stigarna och dess 
entreer ska synliggöras och 

naturupplevelsen förstärkas. 
Strategin är att redan i parkmiljön 
uppmärksamma naturmiljön. Fler 

använder och inspireras att 
utforska ravinlandskapets unika 

naturmiljö. 

Naturmiljön är relativt okända för många av de som 
besökar kommunens del av Säterdalen. Möjligheten 

behöver synliggöras. Skötsel som säkerställer en positiv 
upplevelse är förutsättning för återbesök och framtida 

ambassdörer. Då det är lättillgängligt finns det goda 
förutsättningar att öka intresset för ravinlandskapet.

Redan i parken skapas nyfikenhet 
för den naturmiljö Säterdalen 

erbjuder. De "gömda" stigarna och 
dess entreer är en naturlig del av 

besöket i Sätedalen. Här inspirerar 
man att utforska mer av 

ravinlandskapets unika naturmiljö

Verkställighet.  Framför allt 
personella resurser från 

kommunens sida i samverkan med 
bla Länsstyrelsen.
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Besöksanledning;   PARKEN..................................................................................................................................................                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Utveckla 
Skjutarkröken 

Utveckla Skjutarkröken till en 
samlingsplats för den unika 

naturmiljön i "kommunens" del av 
Säterdalen. Här ska finnas 

förutsättningar för grupper och 
picknick bla genom en takad 

byggnad med grillmöjligheter.

Många av dagens besökare har inte kännedom om 
reservatet "bortom kröken". Det krävs insatser för att 

synliggöra, inspirera och öka nyfikenhet/medvetenheten. 
Det finns inte heller en nod för naturmiljön. Finns 

förutsättningar att nå en ny målgrupp.  Fantastisk miljö 
som inbjuder till picknick, men idag då vi endast har två 

små slogbodar är det väderkänsligt. Finns inte en plats för 
större grupper att äta sin picknick eller grilla under tak i 
hela dalen. Säterdalen behöver fler konkurrenskraftiga 

produkter/ tjänster och även det ges bättre förutsättnignar 
med en byggnad där större grupper kan samlas.

Skjutarkröken är en naturlig del av 
Säterdalen som fungerar som en 

nod för den unika naturmiljön och 
utgångspunkt för besöks i 

reservatet. Aktiviteter på initiativ 
av ideela och privata startar här då 

det finns byggnad som minskar 
väderberoendet och upplevelser. 

Enkelt att attrahera entreprenörer 
och nya verksamheter kring 

naturmijöupplevelsen. Bidrar till att 
vi en positiv upplevelse och 

förhoppningsvis längre besök.

Samhällsbyggnadsnämnden 
beslutar ambitionsnivå, därefter 
verkställighet.  Investeringsmedel 

samt personella resurser. 
Samverkan m Länsstyrelsen.  

Besöksanledning;   LEKPLATS I NATURMILJÖ………………………………………………….……………………………….

Småbarnsleken -Lilla 
Säter

Projektering för att skapa 
förutsättningar att förverkliga 
delen som vänder sig mot de 

minsta barnen (utifrån framtagen 
plan för "Leken i Säterdalen" (se 
bilaga). Om möjigt även påbörja 

genomförandet.           

Säterdalen är ett populärt besöksmål för barnfamiljer & 
förskolor/skolor. Finns lekutrustning, men föråldrad 

(undantaget rutschekanorna & hinder/parcourbana). Unika 
naturmiljöer med Ljusterån attrahera till spontanlek. 

Människor med någon form av funktionsnedsättning (1 
miljon) är en potential. En annan är vikten av att främja 

fysisk aktivitet. Naturmiljön ger förutsättningar för lärande. 
Idag attraheras främst de yngre barnen. Viktigt för att 

behålla de som redan idag besöker dalen samt att locka 
fler.          

Säterdalen erbjuder ett äventyr för 
lek i unik naturmiljö med Ljusterån 
som en röd tråd. Såväl de yngsta 

som de lite äldre barnen utmanas 
fysiskt och inspireras till lärande. 

De olika delarna av lek binder ihop 
Säterdalen som besöksmål, vars 

attraktivetet till stor del består av 
leken.

Kommunstyrelsen. Eventuellt 
genomförande är verkställighet . 

Personella och ekonomiska 
resurser.
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Storbarnslek -slänten 
vid hinder-

/parcourbana

Utifrån framtagen plan för "Leken i 
Säterdalen" (se bilaga) förverkliga 
den här delen som vänder sig mot 

de lite äldre barnen. Vi skapar 
förusättningar att familjer 

förlänger den period i livet när 
Säterdalen är attraktivt besöksmål.                             

Säterdalen är ett populärt besöksmål för barnfamiljer & 
förskolor/skolor. Finns lekutrustning, men föråldrad 

(undantaget rutschekanorna & hinder/parcourbana). Unika 
naturmiljöer med Ljusterån attrahera till spontanlek. 

Människor med någon form av funktionsnedsättning (1 
miljon) är en potential. En annan är vikten av att främja 

fysisk aktivitet. Naturmiljön ger förutsättningar för lärande. 
Idag attraheras främst de yngre barnen. Viktigt för att 

behålla de som redan idag besöker dalen samt att locka 
fler.          

Säterdalen erbjuder ett äventyr för 
lek i unik naturmiljö med Ljusterån 
som en röd tråd. Såväl de yngsta 

som de lite äldre barnen utmanas 
fysiskt och inspireras till lärande. 

De olika delarna av lek binder ihop 
Säterdalen som besöksmål, vars 

attraktivetet till stor del består av 
leken.

Samhällsbyggnadsnämnden 
beslutar ambitionsnivå, därefter 
verkställighet.  Investeringsmedel 

samt personella resurser.

79



UTVECKLINGSPLAN för SÄTERDALEN 2019                           
Stödfunktion & 
Insatsområden Aktivitet och förväntad effekt Nuläge Övergripande Målbild Genomförande

Stödfunktion;  KOMMUNIKATION………………………….…………..……………………………………………………

Marknads-
kommunikation

Fortsatt arbete kring att skapa 
samsyn & samordna aktörers 

marknadskommunikation.                                                                          

Säterdalen är framföra allt känt utifrån 
Folkparkstraditionen & Barnens dal. 

Naturreservatet/naturmiljön som reseanledning är 
relativt okänt. Kommunikationen av Säterdalen som 

helhet behöver förstärkas (finns temasida under 
visitdalarna.se (saterdalen.se), en FB-sidan & 

gemensamt formspråk).

Säterdalens marknadskommunikation 
bidrar till att på ett professionellt, 

inspirerande & kostnadseffektivt sätt 
förstärka bilden av Säterdalens varumärke 

som ETT besöksmål med många olika 
besöksanledningar.

Verkställighet.  Personella och 
ekonomiska resurser. 

Värdskap 

Stort fokus på löpande information & 
kommunikation om 

utvecklingsarbetet med Säterbor & 
dalens aktörer, inkluderar och bidrar 

till acceptans och förankring.

Säterdalen engagerar Säterborna. En potential som 
inte utnyttjas fullt ut. Dessutom behöver dalens 
aktörer samarbeta mera och dra åt samma håll. 

Attitydfråga som kan utvecklas med ökad kunskap & 
delaktighet.

Alla talar väl om Säterdalen och det goda 
värdskapet genomsyrar upplevelsen! Det 
lokal ambassadörsskapet är stärkt genom 

stolta Säterbor & dalens aktörer. 

Verkställighet.  Framförallt personella 
resurser.

Vägvisning, 
skyltning & 

information på 
plats

Påbörja genomförande av åtgärder 
enligt framtagen plan för information 
& vägvisning  (budskap, gestaltning & 

fysiska placeringar). Bidrar till att 
underlätta och höja kvaliten för våra 

besökare.

Det är svårt att hitta hit och hitta runt. Upplevelsen 
och entreprenörerna påverkas negativt av att 
besökarna missar vissa aktiviteter. En plan har 

arbetats fram & ett par insatser har genomförts. 

Det ska vara lätt att hitta till och i dalen. 
Tydliga vägskyltar från genomfarten, via 

entréer och inne i parken bidrar till 
besökarnas positiva upplevelse. Tydlig och 
lättillgänglig information om Säterdalens 

utbud.

Verkställighet.  Personella och 
ekonomiska resurser. 

Stödfunktion;  KOORDINERING…………………………………...…………………………………………………….……………..

Samverkan mellan 
dalens aktörer

Forsätt arbete för att ge 
förutsättningar för ökad samverkan 

mellan dalens aktörer.

Dalens aktörer är inför 2019 entreprenörer på 
folkpark & fäbod, Säters kommun, Länsstyrelsen, 

Turis-tåget, föreningar, VD och potentiella 
evenemangsarrangörer. Samarbetet kan & behöver 

utvecklas & förstärkas.

Dalens aktörer står alla för Säterdalens 
goda värdskap. Förståelse för vikten av 
samverkan & intresset att bidra är stort 

hos alla aktörer. 

Verkställighet.  Framförallt personella 
resurser.
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Drift & Underhåll

Löpande analys av framtida drifts- 
och underhållskostnader vid nya 

aktiviteter, parkskötsel, skogsskötsel, 
vinterväghållning samt 

fastighetsunderhåll. Skapa 
förutsättningar för det ideella och 

privata att bidra.                                                

Det finns löpande behov av drift och underhåll på 
såväl fastigheter som park. Det hanteras inom normal 

ram. Avser insatserna en ambitonshöjning alt att 
insatsen inte ryms i budget lyfts det för prioritering 
mot övriga utvecklingsinsatser. Ökat antal besökare 

kommer innebära behov av personella resurser 
dagligen under högsäsong.

Löpande underhåll genomförs. Det finns 
resurser prioriterade för drift så att vi 
säkerställer att besökarna möts av en 

anläggning som är väl omhändertagen. När 
vi utvecklar Säterdalen beaktas alltid 

framtida drifts- och underhållskostnader.

Verkställighet.  Personella resurser.

Extern finansering
I alla utvecklingsprocesser ska vi 
sträva efter att identifiera möjlig 

extern finansering.

Kommunala resurser finns i såväl drift som 
investeringsbudgeten avsatt för Säterdalen. Behoven 

är stora och det är välkommet med ytterligare 
resurser för genomförande av utvecklignsinsatser.

Att genomföra aktiviteter som ligger i linjer 
med Strategin för utvecklings av 

Säterdalen i högre takt än ordinarie 
ekonomi tillåter.

Verkställighet.  Krävs personella 
resurser.

Stödfunktion;  DESTINATIONS- & PRODUKTUTVECKLING………………………….……….……………………………………

Attrahera 
entreprenörer & 
nya verksamheter

Införsäljning hos potentiella 
entreprenörer/aktörer som 
identifieras utifrån omvärldsspaning. 
Utgångspunkten är 
besöksanledningarnas identifierade 
möjligheter.

Säterdalen behöver fler konkurrenskraftiga 
produkter/ tjänster. Bla det geografiska läget & 
naturmiljön ger goda förutsättningar. Idag finns inte 
ngn entreprenör/aktör förutom de som har avtal med 
kommunen för att driva folkparken & fäboden. 
Kommunens ska ha en förutsättningsskapande roll 
och möjliggöra för andra entreprenörer/aktörer att 
bedriva professionell verksamhet. Förutsättningarna 
bedöms bättre när utvecklingsarbetet kommit längre.

Många entreprenörer och andra aktörer 
(föreningslivet) är aktiva utifrån Säterdalen 
för att ensamma eller tillsammans erbjuda 
Säterdalens besökare olika upplevelser 
som kompletterar varandra.  

Verkställighet.  Framförallt personella 
resurser.

Stödfunktion;  TILLGÄNGLIGHET, INFRASTRUKTUR & TRANSPORTER……………………………………..…………….....

Trafiksituation

Utifrån genomförd undersökning 
genomföra konkreta enklare åtgärder 

för att skapa bästa tillräde för alla 
trafikantgrupper.

Det finns utvecklingsbehov kring parkering, entréer, 
tillfarter, tillgänglighet mm. Dagens trafikflöden där vi 

i många fall har en blandning av nyttotrafik samt 
besökare som kommer med såväl fordon som till fots 

är inte trafiksäkert. 

Det upplevs enkelt och tryggt att ta sig till 
Säterdalen oavsett om man kommer med 
egen bil, gående från tågstationen, med 

cykel, gående med barnvagn eller åkandes 
med turisttåget. Alla transporter som är 

nödvändiga för verksamhetsutövarna har 
lösningar som innebär att 

intressekonflikterna har minimerats. 

Verkställighet avseende 
trafiksäkerhet. Kommunstyrelsen 

avseende ökad tillgänglighet. 
Personella och ekonomiska resurser.
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Parkeringar
I enlighet med trafikutredning 
genomföra mindra åtgärder. 

Finns parkeringar på fyra olika platser, varav en 
handikapparkering. Tyvärr är parkeringsutbudet 

tydligt, vilket bidrar till att det upplevs oinbjudande & 
otryggt. Funktionaliteten kan också förbättras.

Besökare som färdas i bil & buss har 
tillgång till funktionella parkeringar. Det 

upplevs enkelt och tryggt. 

Verkställighet.  Personella och 
ekonomiska resurser.

Gruvplan och 
entré

Bevaka framtida utvecklingsarbete 
på/kring Gruvplan framför allt då 
dess funktion som parkering är en 

förutsättning för verksamhet i 
Säterdalen. 

Gruvplan utgör den huvusakliga 
parkeringsmöjligheten för dalens besökare och 
således det första intrycket. Gruvplan och dess 

omkringliggande område fyller dock flera funktioner; 
fritid i form spontanidrott. Utpekad startplats för 
cykelutvecklingen. Är den enda befintliga stora 

stadsnära yta för arrangemang. Den fungerar som 
ställplats. Lastbilar använder ytan för planerade 

stopp. I samband med att infrastrukturen förändras 
(järnväg, riksväg, bytespunkt, entre till staden mm) 

påverkas sannolikt Gruvplan och tillfarterna.

Gruvplan bidrar till att förstärka 
Säterdalsbesökarnas positiva upplevelse. 
Det är enkelt att hitta dit via tillfarter. På 
plats är det inbjudande, funktionellt för 

den bilburna som enkelt kan parkera och 
tydlig vägvisning skapar trygghet för alla 

besökare. Gruvplan är utformad så att den 
på ett naturligt sätt skapar en känsal av att 

staden och dalen är en enhet. 
Cykelturismen bidrar till att göra platsen 

levande.

Kommunstyrelsen.  Personella resurser.
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SÄTERS KOMMUN KALLELSE 
 Sammanträdesdatum Blad 

Kommunfullmäktige 2019-02-14 18  
   
 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

Kf §  Dnr KS2018/0272 
 
Fordonspolicy för Säters kommunkoncern 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta anta förslag till Fordonspo-
licy för Säters kommunkoncern. 
 
Reservation 
Roger Siljeholm (M) reserverar sig mot bakgrundsbeskrivningen. 
 
__________ 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har skickat ett förslag till Fordonspolicy för Säters 
kommunkoncern på remiss till kommunens nämnder och till Säterbostäder. Ett antal 
svar har kommit in, se bilagor. Förslaget har kompletterats med förtydligande om att 
även tjänstebilar omfattas samt ett krav på alkolås när så är möjligt. Socialnämnden 
har också inkommit med ett kompletterande yttrande om behovet av en handlings- 
och tidsplan. För att uppnå målsättningen i policyn är det viktigt att varje förvaltning 
gör en plan för sitt framtida behov av fordon och att detta koordineras med behovet 
av t.ex. laddpunkter samt med upphandlingsprocessen i samarbete med Upphand-
lingscenter men detta bedöms vara ett arbete som inte bör regleras i själva policyn.  
 
Bakgrund 
De stora utsläppen av koldioxid och andra klimatstörande gaser måste minska kraf-
tigt. Enligt FN:s vetenskapliga klimatpanel IPCC har 

• Vart och ett av de tre senaste årtiondena på jordytan har varit varmare än 
samtliga tidigare årtionden sedan 1850. På norra halvklotet har de senaste årt-
iondena sannolikt varit de varmaste under åtminstone de senaste 1400 åren. 

• Koncentrationen av växthusgaser i atmosfären har stigit till nivåer utan mot-
svarighet under åtminstone de senaste 800 000 åren. Koncentrationen av kol-
dioxid har ökat med 40 procent sedan förindustriell tid, i första hand till följd 
av förbränning av fossila bränslen och i andra hand på grund av förändrad 
markanvändning   (källa naturvårdsverket.se) 

 
I december 2015 enades världens länder om ett nytt klimatavtal som binder alla län-
der och ska börja gälla senast år 2020. Den globala temperaturökningen ska hållas 
långt under 2 grader och vi ska jobba för att den ska stanna vid 1,5 grader. Avtalet 
trädde i kraft i november 2016 och det långsiktiga målet är att utsläppen ska ner till 
noll. 
 
Sveriges nationella klimatmål innebär bl.a. att Sverige senast år 2045 inte ska ha några 
nettoutsläpp av växthusgaser i atmosfären och att utsläppen från inrikes transporter 
ska minska med minst 70% från år 2010 till år 2030. För att detta ska vara möjligt 
måste alla arbeta på en snabb omställning och kommunerna är viktiga aktörer denna 
process. (källa regeringen.se)  
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SÄTERS KOMMUN KALLELSE 
 Sammanträdesdatum Blad 

Kommunfullmäktige 2019-02-14 19  
   
 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Kf §  forts 
 
Konsekvensbeskrivning  
Några av de konsekvenser som väntas vid en uppvärmning av planeten är följande: 

• Extrema väderhändelser 
• Hotad livsmedelsproduktion 
• Havsisarna smälter vid polerna/Stigande havsytor 
• Hot mot ekosystem 
• Havsförsurning 

 
Bilagor 
Bilaga 1 – Förslag till fordonspolicy 
Bilaga 2- ? Remissvar 
Bilaga 3 – Komplettering från SN 
  
 
Delge beslutet till:  
Nämnderna i Säters kommun, Säterbostäder 
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Tjänsteutlåtande 

 

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

 

Datum Diarienummer 
2018-11-28 Dnr KS2018/0272 

 

Fordonspolicy för Säters kommunkoncern 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att anta bifogat förslag till Fordonspolicy 
för Säters kommunkoncern 

Ärendebeskrivning 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har skickat ett förslag till Fordonspolicy för Säters 
kommunkoncern på remiss till kommunens nämnder och till Säterbostäder. Ett antal svar 
har kommit in, se bilagor. Förslaget har kompletterats med förtydligande om att även 
tjänstebilar omfattas samt ett krav på alkolås när så är möjligt. Socialnämnden har också 
inkommit med ett kompletterande yttrande om behovet av en handlings- och tidsplan. 
För att uppnå målsättningen i policyn är det viktigt att varje förvaltning gör en plan för 
sitt framtida behov av fordon och att detta koordineras med behovet av t.ex. laddpunkter 
samt med upphandlingsprocessen i samarbete med Upphandlingscenter men detta 
bedöms vara ett arbete som inte bör regleras i själva policyn.  

 
Bakgrund 
 
De stora utsläppen av koldioxid och andra klimatstörande gaser måste minska kraftigt. 
Enligt FN:s vetenskapliga klimatpanel IPCC har 

• Vart och ett av de tre senaste årtiondena på jordytan har varit varmare än 
samtliga tidigare årtionden sedan 1850. På norra halvklotet har de senaste 
årtiondena sannolikt varit de varmaste under åtminstone de senaste 1400 åren. 

• Koncentrationen av växthusgaser i atmosfären har stigit till nivåer utan 
motsvarighet under åtminstone de senaste 800 000 åren. Koncentrationen av 
koldioxid har ökat med 40 procent sedan förindustriell tid, i första hand till följd 
av förbränning av fossila bränslen och i andra hand på grund av förändrad 
markanvändning   (källa naturvårdsverket.se) 

 
I december 2015 enades världens länder om ett nytt klimatavtal som binder alla länder 
och ska börja gälla senast år 2020. Den globala temperaturökningen ska hållas långt under 
2 grader och vi ska jobba för att den ska stanna vid 1,5 grader. Avtalet trädde i kraft i 
november 2016 och det långsiktiga målet är att utsläppen ska ner till noll. 
 
Sveriges nationella klimatmål innebär bl.a. att Sverige senast år 2045 inte ska ha några 
nettoutsläpp av växthusgaser i atmosfären och att utsläppen från inrikes transporter ska 
minska med minst 70% från år 2010 till år 2030. För att detta ska vara möjligt måste alla 
arbeta på en snabb omställning och kommunerna är viktiga aktörer denna process. 
(källa regeringen.se) 
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Tjänsteutlåtande 

 

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

 

Konsekvensbeskrivning  
Några av de konsekvenser som väntas vid en uppvärmning av planeten är följande: 

• Extrema väderhändelser 
• Hotad livsmedelsproduktion 
• Havsisarna smälter vid polerna/Stigande havsytor 
• Hot mot ekosystem 
• Havsförsurning 

 
Bilagor 
Bilaga 1 – Förslag till fordonspolicy 
Bilaga 2- ? Remissvar 
Bilaga 3 – Komplettering från SN 
  
 
Delge beslutet till: Nämnderna i Säters kommun, Säterbostäder AB 
 
  

 

Anna Nygren  Pär Jerfström 
Handläggare  Kommundirektör 
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Fordonspolicy för Säters kommunkoncern 
Beslutad av Kommunfullmäktige 2018-xx-xx 

SÄTERS KOMMUN 
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Fordonspolicy för Säters kommun och Säterbostäder AB 
 

 

Mål 
Senast 2025 ska samtliga fordon vara möjliga att köra på fossilfria bränslen och senast år 
2030 ska alla fossila bränslen vara utfasade. Alla fordon ska så snart det är möjlig t 
framföras fossilfritt. 

Syfte 
Fordonspolicyn ska styra mot en utfasning av fossila bränslen både vad gäller egna och inköpta 
transporter samt en hög trafiksäkerhet och ekonomisk medvetenhet. Transporttjänsterna ska ha 
så liten miljöpåverkan som möjligt och utvecklingen ska styras av de nationella miljömålen. 
 

Omfattning 
Fordonspolicyn omfattar samtliga fordon som ägs, leasas eller hyrs av  
Säters kommun eller dess bolag. Med fordon avses samtliga registreringspliktiga och 
försäkringspliktiga fordon, samt elcyklar och cyklar som används i tjänsten. Fordonspolicyn 
omfattar även upphandlingar och inköp av transporttjänster, utförandeentreprenader och varor 
där godstransport ingår samt tjänstebilar. 
 

Avsteg 
Vid inköp av exempelvis arbetsmaskiner och specialfordon eller upphandling av tjänster där 
sådana fordon ingår kan avsteg från fordonspolicyn vara nödvändiga, dessa ska godkännas av 
förvaltningschef eller vd.  
 

Inköpskrav 
Endast fordon som kan drivas med fossilfria bränslen ska köpas in till kommunkoncernen. 
Fordon som kan drivas med gas och el ska prioriteras så snart försörjningsmöjligheter finns. 
Utvecklingen av teknik och drivmedel ska följas så att användning fossila bränslen kan upphöra 
så snart som möjligt. Exempel på detta är vätgas och nya tekniker för biodiesel. 
 
Minsta möjliga fordon med lägsta möjliga bränsleförbrukning som uppfyller policyns 
trafiksäkerhetskrav och beställarens kravspecifikation ska köpas in. Högsta möjliga miljöklass ska 
eftersträvas enligt EU Emission Standards. Bedömning av ett drivmedels miljöpåverkan ska göras 
utifrån ett livscykelperspektiv. 
 

Säkerhet 
Bilar som köps in ska uppfylla fem stjärnor vid provning enligt European New Car Assessment 
Programme (http://www.euroncap.com/sv). 
Bilar som köps in ska förses med alkolås om det inte är uppenbart olämpligt. Ett likvärdigt 
alternativ är nyckelskåp med alkolås. Förvaltningschef eller VD beslutar om undantag. 
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Däck 
De däck som köps in ska minst uppfylla energiklass C eller motsvarande enligt 
Upphandlingsmyndighetens förslag på miljökriterier (medelnivå).   
 

Drivmedel till befintliga fordon 
Befintliga fordon ska, fram till att de fasas ut, tankas med fossilfria drivmedel i så stor 
utsträckning som möjligt. 
 
Dieselfordon ska tankas med drivmedel som har högsta möjliga inblandning av förnybar råvara, 
exempelvis HVO-inblandning eller ren HVO om fordonet godkänts för det. HVO som används 
ska i möjligaste mån vara fri från palmolja och palmoljederivat. 
 
Fordon som kan köras på flera drivmedel, exempelvis etanol/bensin och gas/bensin, ska tankas 
med det fossilfria alternativet så långt det är möjligt. 
 

Upphandling av transporttjänster 
Fordonspolicyn ska användas som riktlinje vid upphandling och inköp av transporttjänster, 
utförandeentreprenader och varor där godstransport ingår som en naturlig del. Exempel på 
tillämpningsområden kan vara avfallstransport, snöröjning och varutransport. 
 

Cyklar i tjänsten 
Kortare tjänsteresor ska göras till fots eller med cykel. Cyklar och elcyklar ska tillhandahållas för 
tjänsteresor. Cyklarna ska servas regelbundet och utrustas med vinterdäck under vintersäsongen. 
 

Utbyggnad av fossilfri drivmedelsförsörjning 
 
För att det ska vara möjligt att fasa ut de fossila drivmedlen måste det vara enkelt och snabbt att 
få tillgång till fossilfria alternativ. Antalet platser där tankning av biogas, laddning av elbilar eller 
användande av annan fossilfri teknik kan ske behöver därför öka kontinuerligt och ska 
budgeteras och följas upp årligen. 
 

Uppföljning och revidering 
Fordonspolicyn ska följas upp inom ramen för respektive organisations ordinarie mål och 
resultatuppföljning. Fordonspolicyn i sin helhet ska följas upp i kommunens miljöbokslut. 
Indikatorer för uppföljning: 
 

• Antal och andel inköpta fordon per drivmedelstyp 
• Antal och andel fordon per drivmedelstyp av den totala fordonsflottan 
• Deklarerat koldioxidutsläpp för inköpta fordon (gCO2/km) 
• Inköpt drivmedel fördelat på drivmedelstyp 
• Avsteg från riktlinjernas miljö- och trafiksäkerhetskrav vid inköp 
• Utökning av antal leveranspunkter för fossilfria drivmedel  
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SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum   Blad 

Kulturnämnden 2018-09-13 10 

   

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

  

 Kn § 61    Dnr KN2018/0046 

 Remiss, Fordonspolicy för Säters kommunkoncern. 

 

 Kulturnämndens yttrande. 

 Kulturnämnden antar kommunstyrelsens förslag om Fordonspolicy för Säters 

 kommunkoncern. 

 Bakgrund och ärendebeskrivning 

  Kommunstyrelsens arbetsutskott skickar bilagda förslag om Fordonspolicy till 

nämnderna samt Säterbostäder AB för yttrande. Återrapportering ska vara 
kommunkansliet tillhanda senast den 31 oktober 2018. 

 
 De stora utsläppen av koldioxid och andra klimatstörande gaser måste minska 

kraftigt. Enligt FN:s vetenskapliga klimatpanel IPCC har 

o Vart och ett av de tre senaste årtiondena på jordytan har varit varmare än samtliga 
 tidigare årtionden sedan 1850. På norra halvklotet har de senaste årtiondena 
 sannolikt varit de varmaste under åtminstone de senaste 1400 åren. 

o Koncentrationen av växthusgaser i atmosfären har stigit till nivåer utan 
motsvarighet under åtminstone de senaste 800 000 åren. Koncentrationen av 
koldioxid har ökat med 40 procent sedan förindustriell tid, i första hand till följd 
av förbränning av fossila bränslen och i andra hand på grund av förändrad 
markanvändning (källa naturvårdsverket.se) 

 
 I december 2015 enades världens länder om ett nytt klimatavtal som binder alla 

länder och ska börja gälla senast år 2020. Den globala temperaturökningen ska 
hållas långt under 2 grader och vi ska jobba för att den ska stanna vid 1,5 grader. 
Avtalet trädde i kraft i november 2016 och det långsiktiga målet är att utsläppen ska 
ner till noll. 

 Sveriges nationella klimatmål innebär bl.a. att Sverige senast år 2045 inte ska ha några 
nettoutsläpp av växthusgaser i atmosfären och att utsläppen från inrikes transporter 

ska minska med minst 70% från år 2010 till år 2030. För att detta ska vara möjligt 
måste alla arbeta på en snabb omställning och kommunerna är viktiga aktörer i 

denna process. (källa regeringen.se) 
 
 Konsekvensbeskrivning 
 Några av de konsekvenser som väntas vid en uppvärmning av planeten är följande: 

o Extrema väderhändelser 

o Hotad livsmedelsproduktion 

o Havsisarna smälter vid polerna/Stigande havsytor 

o Hot mot ekosystem 

o Havsförsurning 
 

 __________   

  

 Delges Kommunkansliet 

 

90



 

Tjänsteutlåtande 

 

SÄTERS KOMMUN 
BARN OCH 

UTBILDNINGSNÄMNDEN 

Datum Diarienummer 
2018-10-01 BUN2018/0256 
 

Yttrande över förslag till Fordonspolicy för Säters kommunkoncern 

Förslag till beslut 
Barn och utbildningsnämnden ställer sig bakom kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 
avseende fordonspolicy för Säters kommunkoncern. 

Förvaltningens ståndpunkt 
Att fordonspolicyn för Säters kommunkoncern är nödvändig för att kunna nå de nationella 
miljömålen. Att införskaffa cyklar för kortare resor inom kommunen understryks som enkel och 
effektiv åtgärd. 

Ärendebeskrivning 
Fordonspolicyn ska styra mot en utfasning av fossila bränslen både vad det gäller egna och 
inköpta transporter samt en hög trafiksäkerhet och ekonomisk medvetenhet. Transporttjänsterna 
ska ha en så liten miljöpåverkan som möjligt och utvecklingen ska styras av de nationella målen. 
Fordonspolicyn omfattar samtliga fordon som ägs, leasas eller hyrs av Säters kommun eller dess 
bolag. Med fordon avses samtliga registreringspliktiga och försäkringspliktiga fordon, samt el 
cyklar och cyklar som används i tjänsten. Fordonspolicyn omfattar även upphandlingar och inköp 
av transporttjänster, utförandeentreprenader och varor där godstransporter ingår. 

Bakgrund 
Kommunstyrelsens arbetsutskott vill att Barn och utbildningsnämnden yttrar sig över förslag för 
fordonspolicy för Säters kommunkoncern 
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SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Blad 

Miljö- och byggnämnden 2018-09-26 18  
   
 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
 
Mbn § 119  Dnr: SBN2018/0870 
 
 
Fordonspolicy för Säters kommunkoncern
 
Beslut 
Miljö- och byggnämnden beslutar att godkänna förslaget till Fordonspolicy för Säters 
kommunkoncern. 
 
Bakgrund och ärendebeskrivning 
De stora utsläppen av koldioxid och andra klimatstörande gaser måste minska kraf-
tigt. Enligt FN:s vetenskapliga klimatpanel IPCC har 

Vart och ett av de tre senaste årtiondena på jordytan har varit varmare än samtliga 
tidigare årtionden sedan 1850. På norra halvklotet har de senaste årtiondena sanno-
likt varit de varmaste under åtminstone de senaste 1400 åren. 
Koncentrationen av växthusgaser i atmosfären har stigit till nivåer utan motsvarighet 
under åtminstone de senaste 800 000 åren. Koncentrationen av koldioxid har ökat 
med 40 procent sedan förindustriell tid, i första hand till följd av förbränning av fos-
sila bränslen och i andra hand på grund av förändrad markanvändning     (källa na-
turvårdsverket.se) 

 
I december 2015 enades världens länder om ett nytt klimatavtal som binder alla län-
der och ska börja gälla senast år 2020. Den globala temperaturökningen ska hållas 
långt under 2 grader och vi ska jobba för att den ska stanna vid 1,5 grader. Avtalet 
trädde i kraft i november 2016 och det långsiktiga målet är att utsläppen ska ner till 
noll. 
 
Sveriges nationella klimatmål innebär bl.a. att Sverige senast år 2045 inte ska ha några 
nettoutsläpp av växthusgaser i atmosfären och att utsläppen från inrikes transporter 
ska minska med minst 70% från år 2010 till år 2030. För att detta ska vara möjligt 
måste alla arbeta på en snabb omställning och kommunerna är viktiga aktörer denna 
process. 
(källa regeringen.se) 
 
Konsekvensbeskrivning  
Några av de konsekvenser som väntas vid en uppvärmning av planeten är följande: 

Extrema väderhändelser 
Hotad livsmedelsproduktion 
Havsisarna smälter vid polerna/Stigande havsytor 
Hot mot ekosystem 
Havsförsurning 

  
Bilagor 
Bilaga 1 – Förslag till fordonspolicy 
Bilaga 2 – Uppdrag från Kommunstyrelsens arbetsutskott 
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SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Blad 

Samhällsbyggnadsnämnden 2018-10-03 6  
   
 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Sbn § 111  Dnr: SBN2018/0869  
 
 
Fordonspolicy för Säters kommunkoncern
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
o föreslå Kommunstyrelsen att godkänna förslaget till Fordonspolicy för Säters 

kommunkoncern. 
o Se över frågan att förtydliga policyn tjänstebil, privatbil i tjänsten samt alkolås  

 
Bakgrund och ärendebeskrivning 
De stora utsläppen av koldioxid och andra klimatstörande gaser måste minska kraf-
tigt. Enligt FN:s vetenskapliga klimatpanel IPCC har 

Vart och ett av de tre senaste årtiondena på jordytan har varit varmare än samtliga 
tidigare årtionden sedan 1850. På norra halvklotet har de senaste årtiondena sanno-
likt varit de varmaste under åtminstone de senaste 1400 åren. 
Koncentrationen av växthusgaser i atmosfären har stigit till nivåer utan motsvarighet 
under åtminstone de senaste 800 000 åren. Koncentrationen av koldioxid har ökat 
med 40 procent sedan förindustriell tid, i första hand till följd av förbränning av fos-
sila bränslen och i andra hand på grund av förändrad markanvändning     (källa na-
turvårdsverket.se) 

 
I december 2015 enades världens länder om ett nytt klimatavtal som binder alla län-
der och ska börja gälla senast år 2020. Den globala temperaturökningen ska hållas 
långt under 2 grader och vi ska jobba för att den ska stanna vid 1,5 grader. Avtalet 
trädde i kraft i november 2016 och det långsiktiga målet är att utsläppen ska ner till 
noll. 
 
Sveriges nationella klimatmål innebär bl.a. att Sverige senast år 2045 inte ska ha några 
nettoutsläpp av växthusgaser i atmosfären och att utsläppen från inrikes transporter 
ska minska med minst 70% från år 2010 till år 2030. För att detta ska vara möjligt 
måste alla arbeta på en snabb omställning och kommunerna är viktiga aktörer denna 
process. 
(källa regeringen.se) 
 
Konsekvensbeskrivning  
Några av de konsekvenser som väntas vid en uppvärmning av planeten är följande: 

Extrema väderhändelser 
Hotad livsmedelsproduktion 
Havsisarna smälter vid polerna/Stigande havsytor 
Hot mot ekosystem 
Havsförsurning 

  
Fortsättning 
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SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Blad 

Samhällsbyggnadsnämnden 2018-10-03 7  
   
 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

Fortsättning Sbn § 111 
 
 
Bilagor 
Bilaga 1 – Förslag till fordonspolicy 
Bilaga 2 – Uppdrag från Kommunstyrelsens arbetsutskott 
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SÄTERS KOMMUN 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-10-11 
Blad 

10 
 

Justerande signatur Utdragsbestyrkande 

 

Sn § 130   Diarienummer: SN2018/0134 
 
 
Fordonspolicy för Säters kommunkoncern 

Socialnämnden beslut 
Socialnämnden ställer sig bakom förslag till fordonspolicy för Säters kommunkoncern. 
______ 
 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2018-08-28 att skicka förslag om Fordonspolicy till 
nämnderna samt Säterbostäder AB för yttrande. 
 
Förvaltningens ståndpunkt 
Socialförvaltningen anser att fordonspolicyn för Säters kommunkoncern är nödvändig för att 
kunna nå de nationella miljömålen. 
 
Policyn 
Fordonspolicyn ska styra mot en utfasning av fossila bränslen både vad det gäller egna och in-
köpta transporter samt en hög trafiksäkerhet och ekonomisk medvetenhet. Transporttjänsterna 
ska ha en så liten miljöpåverkan som möjligt och utvecklingen ska styras av de nationella målen. 
Fordonspolicyn omfattar samtliga fordon som ägs, leasas eller hyrs av Säters kommun eller dess 
bolag. Med fordon avses samtliga registreringspliktiga och försäkringspliktiga fordon, samt el 
cyklar och cyklar som används i tjänsten. Fordonspolicyn omfattar även upphandlingar och in-
köp av transporttjänster, utförandeentreprenader och varor där godstransporter ingår. 
 
 
Underlag till beslut Delges 
Tjänsteutlåtande 
Förslag till fordonspolicy 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
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Tjänsteutlåtande 

 

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

SÄTERS KOMMUN 
SOCIALNÄMNDEN 

Datum Diarienummer 
2018-09-05 SN2018/0134 
 

Yttrande över förslag till Fordonspolicy för Säters kommunkoncern 

Förslag till beslut 
Socialnämnden ställer sig bakom kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag avseende fordonspolicy för 
Säters kommunkoncern. 

Förvaltningens ståndpunkt 
Att fordonspolicyn för Säters kommunkoncern är nödvändig för att kunna nå de nationella miljömålen. 

Ärendebeskrivning 
Fordonspolicyn ska styra mot en utfasning av fossila bränslen både vad det gäller egna och inköpta 
transporter samt en hög trafiksäkerhet och ekonomisk medvetenhet. Transporttjänsterna ska ha en så liten 
miljöpåverkan som möjligt och utvecklingen ska styras av de nationella målen. Fordonspolicyn omfattar 
samtliga fordon som ägs, leasas eller hyrs av Säters kommun eller dess bolag. Med fordon avses samtliga 
registreringspliktiga och försäkringspliktiga fordon, samt el cyklar och cyklar som används i tjänsten. 
Fordonspolicyn omfattar även upphandlingar och inköp av transporttjänster, utförandeentreprenader och 
varor där godstransporter ingår. 

Bakgrund 
Kommunstyrelsens arbetsutskott vill att Socialnämnden yttrar sig över förslag för fordonspolicy för Säters 
kommunkoncern.  
 
 
 
 
 
 
Stig Eriksson 

  
 
Ingalill Frank 

Handläggare  Förvaltningschef 
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SÄTERS KOMMUN 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2018-11-08 
Blad 

6 
 

Justerande signatur Utdragsbestyrkande 

 

Sn § 140   Diarienummer: SN2018/0145 
 
 
Handlingsplan till fordonspolicy för Säters kommunkoncern 

Socialnämnden beslut 

Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen att fordonspolicyn för Säters kommunkoncern kom-
pletteras med en handlings- och tidplan, samt att upphandling av nya fordon samordnas, så att 
förutsättningar finns för att uppnå målen. 
______ 
 
 
Förvaltningens ståndpunkt 
Socialnämnden anser att den idag inte kan påbörja arbetet med att uppnå målen som beskrivs i 
förslaget till fordonspolicy, då vissa grundläggande förutsättningar saknas, bland annat ladd-
ningsstationer för eldrivna fordon. 
 
Ärendebeskrivning 
Socialförvaltningen står i begrepp att byta ut ett antal av förvaltningens leasingfordon under det 
kommande året och uppmärksammar efter nämndens senaste sammanträde i oktober att gäl-
lande avtal för leasing av tjänstefordon enbart omfattar eldrivna fordon. För att kunna använda 
dessa fordon krävs i första hand att det finns tillräckligt antal laddningsstationer placerade i di-
rekt anslutning till där fordonen normalt parkeras. Det finns idag inga sådana i direkt anslutning 
till socialförvaltningens leasade fordon i Säter, Gustafs eller i Stora Skedvi. För att kunna uppnå 
målen i fordonspolicyn, bör en handlings- och tidplan upprättas samt att riktlinjer inför kom-
mande upphandlingar av fordon samordnas så att förutsättningarna för att uppnå miljömålen 
finns. 
 
Bakgrund 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2018-08-28 att skicka förslag om Fordonspolicy till 
nämnderna samt Säterbostäder AB för yttrande. Socialnämnden beslutade i § 130, 2018-10-11, 
att ställa sig bakom förslag till policyn. 
 
 
Underlag till beslut Delges 
Tjänsteutlåtande Kommunstyrelsen 
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Tjänsteutlåtande 

 

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

SÄTERS KOMMUN 
SOCIALNÄMNDEN 

Datum Diarienummer 
2018-10-19 SN2018/0145 
 

Komplettering till yttrande över förslag till Fordonspolicy för Säters kommunkoncern 

Förslag till beslut 
Socialnämnden föreslår att fordonspolicyn kompletteras med en handlings- och tidplan, samt att 
upphandling av nya fordon samordnas, så att förutsättningar finns för att uppnå målen. 

Förvaltningens ståndpunkt 
Socialnämnden anser att den idag inte kan påbörja arbetet med att uppnå målen som beskrivs i förslaget 
till fordonspolicy, då vissa grundläggande förutsättningar saknas, bland annat laddningsstationer för 
eldrivna fordon. 

Ärendebeskrivning 
Socialförvaltningen står i begrepp att byta ut ett antal av förvaltningens leasingfordon under det 
kommande året och uppmärksammar efter nämndens senaste sammanträde i oktober att gällande avtal för 
leasing av tjänstefordon enbart omfattar eldrivna fordon. För att kunna använda dessa fordon krävs i 
första hand att det finns tillräckligt antal laddningsstationer placerade i direkt anslutning till där fordonen 
normalt parkeras. Det finns idag inga sådana i direkt anslutning till socialförvaltningens leasade fordon i 
Säter, Gustafs eller i Stora Skedvi. För att kunna uppnå målen i fordonspolicyn, bör en handlings- och 
tidplan upprättas samt att riktlinjer inför kommande upphandlingar av fordon samordnas så att 
förutsättningarna för att uppnå miljömålen finns. 
 

Bakgrund 
Socialnämnden vill komplettera beslutet i SN 2018-10-11 § 130 över förslag till fordonspolicy för Säters 
kommunkoncern, på förekommen anledning. 
 
 
Stig Eriksson 

  
Ingalill Frank 

Handläggare 
 

 Förvaltningschef 
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SÄTERS KOMMUN KALLELSE 
 Sammanträdesdatum Blad 

Kommunfullmäktige 2019-02-14 20  
   
 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Kf §  Dnr KS2019/0008 
 
Revidering av reglemente för samhällsbyggnadsnämnden 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att reglementet för samhälls-
byggnadsnämnden revideras med nedanstående tillägg. 
 
_________ 
 
Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnadsnämndens reglemente behöver revideras enligt följande: 
 
§ 1 Nämndens ansvarområde kompletteras med: 
Nämnden är kommunens VA-huvudman och ansvarar också för verksamheterna 
kost och lokalservice. 
 
§ 2 Nämnden åligger särskilt 
Fastighet och anläggningar: sista punkten ändras till ”- förvalta kommunägda lokaler 
och anläggningar 
 
VA och Renhållning kompletteras med: 
Svara för kommunens lagstadgade skyldigheter vad gäller allmänna vattentjänster  
 

  

99



 

Tjänsteutlåtande 

 

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

 

SÄTERS KOMMUN 
Kommunstyrelseförvaltningen 

Datum Diarienummer 
2019-01-07 Dnr KS2019/0008 

 

Revidering av reglemente för samhällsbyggnadsnämnden 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta att reglementet för samhällsbyggnadsnämnden revideras 
enligt nedanstående. 
  
Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnadsnämndens reglemente behöver revideras enligt följande: 
 
§ 1 Nämndens ansvarområde kompletteras med: 
Nämnden är kommunens VA-huvudman och ansvarar också för verksamheterna kost 
och lokalservice. 
 
§ 2 Nämnden åligger särskilt 
Fastighet och anläggningar: sista punkten ändras till ”- förvalta kommunägda lokaler 
och anläggningar 
 
VA och Renhållning kompletteras med: 
Svara för kommunens lagstadgade skyldigheter vad gäller allmänna vattentjänster  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Margareta Jakobsson  Andreas Mossberg 
Handläggare  Förvaltningschef 

 

100



Samhällsbyggnadsnämndens reglemente 
Utöver det som föreskrivs om nämnd i kommunallagen och det gemensamma 
regelmentet för kommunens nämnder gäller bestämmelserna i detta reglemente. 
 
1 § Nämndens verksamhetsområde  
 
Samhällsbyggnadsnämnden är kommunens organ för fysisk planering och 
exploatering, gatu- och park. Nämnden ansvarar vidare för naturvårdsfrågor som 
inte handläggs av nämnd med specialreglerade uppgifter. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden är kommunens VA-huvudman och ansvarar också 
för verksamheterna kost- och lokalservice. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden är kommunens trafiknämnd enligt ”Lag om nämnder 
för vissa trafikfrågor (SFS 1978:234)”, trafik-planeringsfrågor samt kommunens 
trafiksäkerhetsarbete. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden bevakar, driver, förvaltar och underhåller det 
allmänna intresset enligt fastighetsbildnings-, anläggnings- och 
ledningsrättslagarna. Säkerställer god kommunal fastighetsförvaltning och 
tillhandahålla ändamålsenliga verksamhetslokaler och god service i samverkan 
med nyttjaren. 
 
2 § Nämnden åligger särskilt 
 
Allmänt 
− att svara för kommunens fysiska planering av mark och vatten samt 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

och samordna trafiksäkerhetsarbetet inom hela kommunen 
− att handlägga ärenden rörande skolskjutsar 
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Gata och park 
− att svara för gaturenhållning och för renhållning utomhus där 

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

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

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

 
Fastighet och anläggningar  

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

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

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

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

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

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

och dylikt 
− förvalta kommunägda lokaler och anläggningar idrotts- och 

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

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

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

avfallsfrågor. 
− Svara för kommunens lagstadgade skyldigheter vad gäller allmänna 

vattentjänster. 
 
Miljöstrategiska frågor 
Ska arbeta med interna och externa miljö- och energistrategiska frågor med utgångspunkt 
i nationella, regionala och lokala miljömål. 
 
Ansvarar för energirådgivning mot allmänheten, organisationer och föreningar samt 
mindre och medelstora företag. 
 
Energi- och klimatrådgivningen ska förmedla lokalt och regionalt anpassad kunskap om 
energieffektivisering, energianvändning och klimatpåverkan samt om förutsättningar att 
förändra energianvändningen i lokaler och bostäder. 
 
Råd 
Ansvarar för Tillgänglighetsrådet. 
 
3 § Ekonomisk förvaltning 
Nämnden ansvarar för den ekonomiska förvaltningen av de medel, som i 
kommunfullmäktiges årsbudget ställs till nämndens förfogande. Vid delegation av 
fullmäktiges anvisade budgetram skall nämnden delegera budgetansvaret. 
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4 § Övriga uppgifter 
I nämndens uppgifter ingår vidare bl.a. inom nämndens verksamhetsområde, 
− informationsverksamheten 
− anpassning, utveckling och effektivisering av verksamheten 
− registeransvaret för de personregister som nämnden för i sin verksamhet 

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

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

 
− försäljning av obebyggd mark i hela kommunen enligt av 

kommunfullmäktige fastställda riktlinjer beträffande pris och 
villkor i övrigt 

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

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

 
− ärenden enligt lagen (2006:378) om lägenhetsregister 

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

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

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

Kommunfullmäktige 2019-02-14 21  
   
 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Kf §  Dnr KS2019/0005 
 
Kompetensförsörjningsplan 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta fastställa Kompetensförsörj-
ningsplan för Säters kommun. 
 
___________ 
 
Ärendebeskrivning 
2014 beslutade kommunfullmäktige anta en Kompetensförsörjningsplan med fokus 
på kritiska kompetenser. Sedan 2014 har arbetsmarknaden förändrats avsevärd även 
om man tidigt sett den demografiska utvecklingen. Vi ser andra kritiska kompetenser 
nu men de åtgärder som tidigare gjorts har varit väldigt inriktade på rekrytering.  Den 
nya planen har ett vidare perspektiv då kompetensförsörjning är mycket mer än re-
krytering. 
 
I förvaltningarnas arbete är kompetensförsörjning ett viktigt uppdrag och ska följas 
upp av nämnden Uppföljning av kommunens- samt förvaltningarnas kompetensför-
sörjningsplaner ska ske i varje år i kommunens kvalitetsarbete. 
 
Kompetensförsörjning ska även redovisas i delårsbokslut och bokslut 
 
Förvaltningarna ska till personalutskottet redovisa de åtgärder de vidtagit kopplat till 
kompetensför-sörjning. De projekt, aktiviteter och åtgärder som varit innovativa eller 
skapat ett mervärde utöver normalvärde ska redovisas för att kunna användas som 
positivt exempel i andra delar av kommunen. 
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Tjänsteutlåtande 

 

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

 

SÄTERS KOMMUN 
Kommunstyrelseförvaltningen 

Datum Diarienummer 
2019-01-10 KS2019/0005 

 

Kompetensförsörjningsplan 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta fastställa Kompetensförsörjningsplan för Säters kommun. 
  
Ärendebeskrivning 
2014 beslutade kommunfullmäktige anta en Kompetensförsörjningsplan med fokus på 
kritiska kompetenser. Sedan 2014 har arbetsmarknaden förändrats avsevärd även om 
man tidigt sett den demografiska utvecklingen. Vi ser andra kritiska kompetenser nu 
men de åtgärder som tidigare gjorts har varit väldigt inriktade på rekrytering.  Den nya 
planen har ett vidare perspektiv då kompetensförsörjning är mycket mer än 
rekrytering. 
 
I förvaltningarnas arbete är kompetensförsörjning ett viktigt uppdrag och ska följas 
upp av nämnden Uppföljning av kommunens- samt förvaltningarnas 
kompetensförsörjningsplaner ska ske i varje år i kommunens kvalitetsarbete. 
Kompetensförsörjning ska även redovisas i delårsbokslut och bokslut 
Förvaltningarna ska till personalutskottet redovisa de åtgärder de vidtagit kopplat till 
kompetensför-sörjning. De projekt, aktiviteter och åtgärder som varit innovativa eller 
skapat ett mervärde utöver normalvärde ska redovisas för att kunna användas som 
positivt exempel i andra delar av kommunen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Malin Karhu Birgersson   
Förvaltningschef   
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Nu går vi i in framtiden med mod, nyfikenhet 
och höga ambitioner 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                    

  
 
 
 
 

 
 

1. Inledning 
Säters kommun har i den tidigare kompetensförsörjningsplan som antogs 2014 beskrivit vilka 
utmaningar som respektive nämnd ser för sin verksamhet. Arbetet byggde på att identifiera 
kritiska kompetenser inom den egna verksamheten.  
Att lyckas med kompetensförsörjning är en av de avgörande faktorer om en organisation ska 
lyckas eller inte. Ambitionen är att Säters kommun ska ha den kompetens som krävs för att 
kunna utföra kommunens uppdrag på bästa sätt. 
Kompetensförsörjning är ett strategiskt arbete av högsta vikt som handlar om att attrahera, 
rekrytera, utveckla, behålla och avveckla.   

 
 

Attrahera Rekrytera Utveckla Behålla Avveckla

Bredda rekryteringen 

Förläng arbetslivet 
För de som vill 

Delaktighet och 
engagemang 

Använd kompetens rätt 

Låt fler jobba  

Nyttja tekniken 
Marknadsför 

jobben 

Visa karriärmöjlig-
heter 

Fantasi är viktigare än kunskap. 
Kunskap är begränsad till det vi 
redan vet och förstå, medan fanta-
sin omfattar hela världen och allt 
som vi överhuvudtaget kommer att 
kunna veta eller förstå. 
Albert Einstein 

 
 

”Tror du att du är för liten för att 
påverka då har du aldrig haft en 
mygga i sovrummet”.  

Will Rogers 
 

Mitt i svårigheterna finns möjligheterna 

Albert Einstein 
 ”Du måste vara förändringen du vill 

se i världen” 

Mahatma Gandhi 
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Men det räcker inte med det, det handlar också om att göra det på nya sätt. För att uppnå den 
förändring som krävs för att kunna möta medborgarna behov behöver Säters kommun arbeta 
med de beprövade metoder som finns men viktigaste av allt – tänka nytt. Kompetensbehovet 
i framtiden kommer att vara annorlunda än nu och nya yrken kommer att ersätta de vi känner 
till idag. Vi vet inte heller vilka förutsättningar som kommer att råda i framtiden vilket bidrar 
till att vi behöver arbeta med kompetensförsörjning med nya förutsättningar för nya förutsätt-
ningar 

1.1 Mål 
Den övergripande kompetensförsörjningsplanen ska bidra till att Säters kommun lyckas med 
att möta framtidens utmaningar. Planen ska även styra kompetensförsörjningsarbetet i för-
valtningarna med strategin att de ska utmana sig själva i nytänkande och innovativa lös-
ningar/förändringar med målet hur löser vi kompetensförsörjningsbehovet på fler och annat 
sätt än genom nyrekryteringar.  

1.2 Nästa steg är de förvaltningsspecifika processerna 
För att hitta de arbetssätt och aktiviteter som är gynnsamma/framgångsrika för verksamhet-
ernas i syfte att säkra kompetensförsörjningen ska varje förvaltning arbeta med de av förvalt-
ningen utvalda processer som bidrar till attraktivitet. 

Det kan vara olika processer under olika perioder men det avgörande för arbetet är att pro-
cessernas resultat utvärderas. De framgångsrika processer som provas ska kunna implemente-
ras i det ordinarie kompetensförsörjningsarbetet och även användas i andra verksamheter. 
Icke framgångsrika processer är lika värdefulla då det efter analys kan vara i behov av korrige-
ringar eller att man konstaterar att det inte var en framgångsrik process och drar lärdom av 
det.  

Förvaltningarna ska i verksamhetsplanen beskriva mer ingående och grundläggande kartlägga 
vilka kompetenser som finns och koppla dessa till eventuella kompetensbrister som finns i nu-
läget och som påverkar förvaltningen och organisationen framåt. Verksamhetsplanen ska 
också innehålla de processer som förvaltningen valt att prioritera för att hitta nya arbetssätt 
kring kompetensförsörjning. 
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2. Nulägesbeskrivning 
I Säters kommun finns 84 olika yrken vilka är fördelade på vård och omsorg 42 % procent, ut-
bildning 39 % procent, samhällsbyggnad 14 % procent, kultur 1 % procent, kommunstyrelse-
förvaltning 4 % procent. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Under de kommande fem åren har Säters kommun totalt ca 98 pensionsavgångar. Flest  
pensionsavgångar återfinns inom Utbildning och Vård och omsorg. 
 
Beräkningarna utgår från tillsvidareanställda födda 1953 samt att medarbetarna går i pension 
när de fyller 65 år. 
 

Säters kommuns pensionsavgångar 2019 2020 2021 2022 2023 
 
Totalt 

Vård och omsorg 6 5 9 9 9 38 

Utbildning 5 8 11 11 7 42 

Samhällsbyggnad 2 2 5 1 4 14 

Kommunstyrelseförvaltning 1   1   1 3 

Kultur     1     1 

Totalt 14 15 27 21 21 98 

 
 

Medarbetare inom olika verksamheter

Vård och omsorg 42 % Utbildning 39 %

Samhällsbyggnad 14 % Kommunstyrelseförvaltning 4 %

Kultur 1 %
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3. Vilka förändringar står Säters kommun inför? 
3.1 Demografi 
Idag bor omkring 10 miljoner personer i Sverige, 57 % av dem beräknas år 2018 vara mellan 
20 - 64 år och i arbetsför ålder. De övriga 43 % utgörs av barn och unga samt av äldre över 65 
år. Fram till 2070 beräknas befolkningen öka till knappt 13 miljoner. 
 

 
 
 I Säters kommun kommer under denna period åldersstrukturen att förändras, det är framför 
allt barn och unga och personer 80 år och äldre som förväntas öka fram till 2028. Föränd-
ringen av åldersstrukturen kommer att påverka både barnomsorg, skola och äldreomsorgen i 
kommunen. Det innebär att vi redan nu ska börja planera för hur vi kan möta behovet av ar-
betskraft på bred front och med andra lösningar än nyrekryteringar. För efterfrågan på arbets-
kraft kommer att vara stor i hela länet (riket) och oberoende bransch.  
 

3.2 Befolkningsprognos  
Sveriges folkmängd beräknas om 10 år (2028) passera 11 miljoner. Enligt SCB kommer ök-
ningen att fördelas i grupper som diagrammet nedan visar. Allra mest, procentuellt ökar de 
som är 80 år och äldre och år 2028 beräknas de vara 255 000 fler än idag, en ökning med 50 
procent. 
 

 
 
Under de närmaste åren kommer befolkningsmängden i Sverige att öka med ca 1 % per år. I 
Säter beräknas ökningen bli cirka 0,5 % per år. 

57%

43%

Sveriges befolkning år 2018

Arbetsför ålder mellan 20-64 år Barn- och unga samt äldre över 65 år

231 000

399 000

309 000

255 000

 0 100 000 200 000 300 000 400 000

Fler barn och unga

Fler i åldrarna 19-64 år

Fler som är 65 år och äldre

Fler som är 80 år och äldre

Ökning av Sveriges folkmängd år 2028
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Mest ökar befolkningen i Sveriges tätorter. På landsbygden är det skillnad mellan områden 
som ligger nära respektive längre från kommunernas centralorter.  
 

3.3 Rörlighet som samhällstrend 
Rörligheten på arbetsmarknaden ökar, både geografiskt, mellan kommunerna och till privata 
arbetsgivare. Arbetsmarknadsområdena bli större i takt med att kommunikationerna och tek-
niken förändras.  
 

Varje år slutar ca 14,9 % av Säters kommuns tillsvidareanställda sina anställningar, pensions-
avgångar inräknade. Oberoende tillgång till kompentens, förändrad demografi, framtida verk-
samhetsförändringar och förändring av arbetssätt kommer det att innebära ett behov av att 
rekrytera. Frågan är hur. 
Att ha en viss personalomsättning är naturligt. Troligtvis kommer omsättningen att öka i och 
med att vi kommer att se på arbete på nya sätt. Personalomsättning kan vara en av  
organisationens möjligheter att ställa om utifrån nya krav eller nya uppdrag. Personalomsätt-
ning ska inte bara se som något negativt. Det finns dock en gräns för när omsättningen blir så 
stor att inte uppdraget kan utföras. 
Det är också viktigt att analysera orsaken till personalomsättningen. 
 

3.4 Utveckling skapar effektivare arbetssätt och ger nya välfärdsjobb 
Effektiviseringar och produktivitetsökningar är nödvändiga. Det förutsätter nytänkande, inno-
vationer och nyttjande av ny teknik. Teknik- och IT-utveckling, kommunikations-möjligheter 
innebär att kompetenskraven förändras. Utvecklingen kan leda till nya jobb, ändrade arbets-
sätt och till att arbetsuppgifterna omfördelas mellan yrkesgrupper. 
 

3.5 Vilken kompetens behöver Säters kommun för att uppnå målen? 

Kommer den kompetens vi har i dag vara intressant i framtiden? 
Studier finns på att 60 procent av de ungdomar som i dag går i grundskolan kommer att ha yr-
ken som i dag inte finns. 
För att nå målen med andra förutsättningar måste organisationen vara flexibel och kunna 
ställa om. Det innebär att alla rekryteringar eller förändringar ska ses som en möjlighet att 
skapa nytt och alltid ställa sig frågan vad behöver vi nu för att komma ett steg längre. 
 

4. Vilka strategier har Säters kommun för att möta kompe-
tensbehovet? 
4.1 Kompetensbaserad rekrytering 
Säters kommun ska använda sig av kompetensbaserad rekrytering, detta för att säkerställa att 
de rekryteringar som görs är sakligt grundade. All rekrytering ska vara fri från all diskrimine-
ring och mångfalden ska öka bland Säter kommuns anställda 
Rekrytering ska alltid vara ett resultat av en analys i verksamheten om vilka behovs som finns 
och vilka kompetenser som efterfrågas. 
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4.2 Samverkanskompetens 
Många använder begreppet samverkan i många olika sammanhang men med olika  
definitioner. Ibland handlar det om samordning och ibland om samtal. Säters kommun har i en 
utbildningsinsats med Uppsala universitet under 2018 valt att problematisera begreppet sam-
verkan för att skapa en djupare förståelse för samverkans betydelse för organisationens för-
måga att lösa problem, både med externa parter och inom organisationen. 

 
 
I utbildningen används begreppet ”wicked problem” (här med wikipedias definition) 
Wicked problem har ingen direkt översättning till svenska som är riktigt användbar men 
”Komplexa, svårlösta situationer och vår gemensamma förmåga” är en sammanfattning. 
 
En ökad samverkanskomptens ger en möjlighet att klara uppdraget med större nytta för med-
borgaren och med detta skapa en bättre tillfredställelse av att klara komplexa utmaningar i 
organisationen och mellan organisationer. 
Viktigt  är utveckla samverkanskompetensen inom organisationen för en ökad måluppfyllelse 
men också öka attraktiviteten för medborgare och medarbetare. 
 

4.3 ARUBA 
Begreppet ARUBA används ofta inom HR för att beskriva kompetensförsörjningsprocessen 
 

 
Ett utvecklat arbetssätt kring samtliga delar bidrar till en mer hållbar organisation.  

Attrahera Rekrytera Utveckla Behålla Avveckla
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Att attrahera medarbetare är mycket viktigt och att göra med genom att medarbetare och 
medborgare är ambassadörer är ett mycket lyckosamt sätt.  
Säters kommun ska arbeta för att vara så bra arbetsgivare så att organisationen blir sin egen-
ambassadör. 
Säters kommun behöver vidga sin syn på kompetensförsörjning genom att hantera samtliga 
delar i ARUBA på ett klokt och kompetent sätt. 
 
 

4.4 Jämställdhet/Mångfald 
Att arbeta strategiskt med jämställdhet och mångfaldsfrågor är en viktig aspekt på kompe-
tensförsörjningen. Fler måste få tillgång till den arbetsmarknad som finns och som arbetsgi-
vare måste man våga anställa människor med olika förmågor, förutsättningar och bakgrund.  
Säters kommun behöver ökad mångfald, kommunens verksamheter och medarbetare behö-
ver spegla samhället 
Ett jämställdhetsarbete har initierats av Länsstyrelsen Dalarna under 2017, i arbetet har che-
fer och medarbetare på olika nivåer utbildats. 
 
Ett arbete som fortsätter att genomföra och analysera lönekartläggningar se till att det inte 
finns osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män  
  

4.5 Kommunikation ur ett rekryteringsperspektiv 
Våra framtida medarbetare ser vi som våra kunder i när vi ska rekrytera dem. Det ger oss en 
förståelse för att vi är en av många arbetsgivare de kan välja bland. Det ger oss en förståelse 
för att vi måste erbjuda dem ett attraktivt arbete, med möjlighet till attraktiv livsstil – utifrån 
vad de anser är attraktivt. 
När vi analyserar vilka vi vill och kan rekrytera lär vi oss vad vår kund söker i ett nytt arbete, en 
ny arbetsplats och i många fall: en ny livssituation. Vi lär oss vilka delar av vad det innebär att 
vara anställd hos Säters kommun som vi ska lyfta fram, och på vilket sätt vi kan skapa intresse 
för vårt jobberbjudande. Vi balanserar vår kommunikation mellan vad vi erbjuder utifrån vårt 
kunds behov och vad vi kräver av framtida medarbetare. 
 
Vi har förmågan att använda olika sätt, olika kanaler och olika ton i vår kommunikation. Vi an-
passar oss till läget inför varje rekrytering och kommunicerar på det sätt som gör att vi kan an-
ställa personer med hög kompetens och motivation att arbeta med oss. Vi låter inte administ-
rativa processer hindra oss från att hitta vår nästa medarbetare. 
 
Förutsättningarna för arbetet, och omvärlden förändras ständigt. Varje ny rekrytering kräver 
därför en egen kommunikationsplan.  
 

4.6 Fler måste jobba mer 
Antalet i arbetsför ålder matchar inte behovet av arbetskraft. SKL (Sveriges kommuner och 
landsting) har tagit fram nio strategier för att klara kompetensförsörjningen. I den strategin 
”Låt fler jobba mer” finns en beräkning att om den genomsnittliga arbetstiden höjs till minst 
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90 % av heltid i alla yrken och yrkesgrupper så minska rekryteringsbehovet med ca 22 000 (ca 
4%) fram till 2030. Skulle alla deltidsanställda i välfärden bara arbeta 1 timme mer i veckan så 
motsvarar det nästan 6000 heltidsanställningar. Därför att det mycket viktigt att hitta for-
merna för hur fler vill jobba mer. 
 
Hur får vi arbetslivet att stata tidigare? I en debattartikel från 2015 menade Eva Adolphson, 
pensionsekonom Alecta, och Annika Creutzer, privatekonom, själva verket är tidigare jobb-
start viktigare än senare pensionsålder. De anser att fokus främst bör ligga på att få ut ungdo-
mar snabbare i arbetslivet. I dag är genomsnittsåldern för examen exempelvis 29,7 år för dem 
med högskoleutbildning i Sverige, näst högst i hela västvärlden 
 
Vi måste också ta vara på den arbetskraft som passerat 63 år, man har rätt att arbeta till 67 år 
men medelsvensken går i pension vid drygt 63 års ålder. Här finns erfarenhet och kunskap 
som har stort värde för välfärden som organisationen inte ska gå miste om 
 

4.7 Använda kompetenserna på rätt sätt  
En förutsättning för att hantera kompetensförsörjning på ett klokt sätt är att använda den 
kompetens som finns i organisationen optimalt. Det kräver nya arbetssätt och kan innebära 
att de uppgifter som finns delat upp på fler kategorier. Viktigt är att professionerna arbetar 
med det de har utbildning och kompetens för. 

5.Medarbetarskap i Säters kommun  
MCU – medarbetardriven chefsstödd utveckling 

Kommunens verksamheter kännetecknas av respekt för alla människors lika värde.  
Medarbetare i Säters kommun har alltid Säterbon i fokus. Kommunens verksamheter ska  
bidrar till bättre förutsättningar för att leva, bo och arbeta i Säter.  
Som anställda i Säters kommun arbetar vi ytterst på uppdrag av våra folkvalda politiker, och 
vårt arbete finansieras genom skatter och avgifter.  
Alla förstår sitt uppdrag och förstår hur insatsen bidrar till hela kommunens utveckling, Alla 
har förståelse för innebörden av politisk styrning och följer politiskt fattade beslut. 
I takt med att Säters kommun växer och förändras, växer och förändras även våra uppdrag. 
Detta ställer krav på att vi hela tiden arbetar för att möta de krav som ställs på oss och vår 
kompetens.  
 
Ansvaret för kompetensutveckling ligger hos både chefer och medarbetare. 
Både chefer och medarbetare har ett ansvar för att åstadkomma en god arbetsmiljö. En god 
arbetsmiljö bidrar till väl fungerande verksamheter och ett långsiktigt hållbart arbetsliv.  
 

6. Ledardeklaration  
Att vara chef och ledare i Säters kommun innebär att ska du som chef och ledare är med och bidrar till att 
skapa bästa möjliga förutsättningar för dina medarbetare, din verksamhet och kommunen att lyckas. Du är 
med och som chef skapar du förutsättningar för vårt gemensamma arbete med att utveckla former för 
nytänkande och innovation med fokus på hög kvalitet bland människor i en verksamhet som ständigt vill 
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och kan bli bättre! 
Du som chef ska skapa förutsättningar för vårt gemensamma arbete med att utveckla former för nytän-
kande och innovation med fokus på hög kvalitet bland människor i en verksamhet som ständigt vill och kan 
bli bättre! 
 
Säters kommun står inför spännande utmaningar där utveckling, effektivisering och produktivitetsökning 
inte bara är nödvändiga utan också möjliga på nya sätt. Genom nytänkande, innovationer och nyttjande av 
ny teknik kan vi utveckla våra tjänster, vår service och erbjudanden till invånaren i Säter.  
Utvecklingen kan leda oss till nya jobb, ändrade arbetssätt och till att arbetsuppgifter omfördelas mellan 
yrkesgrupper.  
 
Det kommer att krävas mod, vilja, höga ambitioner och inte minst en stor portion nyfikenhet av oss alla för 
att tillvarata de möjligheter som våra utmaningar innebär. Du som chef och ledare är med och bidrar till att 
skapa bästa möjliga förutsättningar för dina medarbetare, din verksamhet och kommunen att lyckas. Du 
som chef skapar förutsättningar för vårt gemensamma arbete med att utveckla former för nytänkande och 
innovation med fokus på hög kvalitet bland människor i en verksamhet som ständigt vill och kan bli bättre. 
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I Säter kommun har vi en stark tilltro till varje medarbetares förmåga att bidra till genomförande och ut-
veckling av våra verksamheter. Vi vet att kommunens medarbetare tillsammans bär på den potential som 
krävs för att lyckas i vårt uppdrag och åstadkomma nödvändig innovation, effektivisering och produktivi-
tetsökning. Vi vet också att vi tjänar på och ibland behöver vända oss utåt för att få inspiration till lösningar 
på problem vi ännu inte har erfarenhet av att hantera eller ens kände till att vi hade.  
 
Som chef och ledare i Säter kommun bidrar du till att skapa bästa förutsättningar genom att du: 

- Leder med utgångspunkt i uppdrag och helhet 

- Utvecklar effektiva team, samverkan och samarbeten 

- Stärker medarbetarnas förmåga 

På samma sätt som du själv leder andra med utgångspunkt i uppdraget, på samma sätt som du utvecklar 
effektiva team och på samma sätt som du aktivt arbetar för att stärka förutsättningarna för dina medarbe-
tare förväntas du leda dig själv genom att ta ansvar för din egen situation och dina egna förutsättningar.  

7. Utveckling av digitalt stöd 
Vi ser framför oss en utveckling mot matchning med hjälp av digital teknik och artificiell intelligens. 
Både våra kunder och vi kommer använda oss av tekniken. Det krävs kunskap om tekniken bakom de 
digitala tjänsterna, för att vi ska kunna använda dem på ett sätt som gör att vi kan rekrytera medarbe-
tare med rätt kompetens och förmågor, på ett effektivt sätt. Det krävs den kunskapen för att vi inte 
ska bli bortvalda av våra kunder, på grund av att vi inte framstår på ett fördelaktigt sätt i den informat-
ion som de digitala tjänsterna förser kunderna med. 
 
För att vara redo för ta till sig det stöd som digital utveckling innebär så behöver medarbetare få kun-
skap och förståelse för vad verksamheten kan använda för digitalt stöd och vilket arbetssätt detta krä-
ver. Den ökade kunskapen kommer också att öka efterfrågan på digitalt stöd. 
 
Den digitala utvecklingen ger förutsättningar för att behålla en god kvalitet i verksamheterna och ba-
lansera arbetsbelastningen. När färre ska göra mer så kommer den digitala utvecklingen att vara en 
förutsättning för att lyckas med det kommunal uppdraget 

8. Uppföljning 
I förvaltningarnas arbete är kompetensförsörjning ett viktigt uppdrag och ska följas upp av nämnden 
Uppföljning av kommunens- samt förvaltningarnas kompetensförsörjningsplaner ska ske i varje år i 
kommunens kvalitetsarbete. 
Kompetensförsörjning ska även redovisas i delårsbokslut och bokslut 
 
Förvaltningarna ska till personalutskottet redovisa de åtgärder de vidtagit kopplat till kompetensför-
sörjning. De projekt, aktiviteter och åtgärder som varit innovativa eller skapat ett mervärde utöver 
normalvärde ska redovisas för att kunna användas som positivt exempel i andra delar av kommunen. 
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SÄTERS KOMMUN KALLELSE 
 Sammanträdesdatum Blad 

Kommunfullmäktige 2019-02-14 22  
   
 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Kf §  Dnr KS2019/0006 
 
Utbetalning av kommunalt partistöd 2019 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 

1. Kommunalt partistöd betalas ut för 2019 fördelat enligt tabellen nedan. 
2. Respektive mottagande parti ska senast 2020-03-31 lämna en skriftlig redovis-

ning om hur partistödet för 2019 använts. 
 
__________ 
 
Bakgrund och ärendebeskrivning 
Det kommunala partistödet regleras i Kommunallagen 4 kap §§ 29 – 32. Kommun-
fullmäktige har 2014-05-26 antagit kompletterande regler för partistöd.  
 
Kommuner och landsting får ge ekonomiskt bidrag och annat stöd till politiska par-
tier för att stärka deras ställning i den kommunala demokratin (partistöd). Varje kom-
mun bestämmer om partistöd ska utbetalas och hur stort det ska vara. Lokalt parti-
stöd får bara bestå av ett grundstöd och/eller ett mandatbundet stöd. Partistödet får 
bara utbetalas till ett politiskt parti som är en juridisk person. Det innebär att det 
måste finnas en registrerad lokal partiförening som kan ta emot stödet. 
 
Stödet ges till de partier som finns representerade i fullmäktige. Kommunen kan be-
sluta 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 i 29 § 
första stycket. Redovisningen ska avse perioden 1 januari-31 december och ges in till 
fullmäktige senast sex månader efter redovisningsperiodens utgång. En av motta-
garen utsedd särskild granskare ska granska redovisningen. Fullmäktige får besluta att 
stöd inte ska betalas till parti som inte lämnar redovisning och granskningsrapport 
enligt första och andra styckena. 
 
I Säters kommun består partistödet av ett grundstöd per parti och ett mandatstöd per 
varje mandat som respektive parti har i kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige 
beslutade 2010-12-16 § 28 om ett grundbidrag med 11 500 kronor per parti och ett 
mandatbundet bidrag på 7 600 kronor/mandat. Bidragen höjs med KPI med oktober 
2011 som bas. 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. 
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SÄTERS KOMMUN KALLELSE 
 Sammanträdesdatum Blad 

Kommunfullmäktige 2019-02-14 23  
   
 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Kf §  forts 
 
Kommunalt partistöd 2019 
Grundbidrag 12 178 - Mandatbaserat stöd 8 048 
 
Parti Mandat Grundstöd Mandatbaserat 

stöd 
Totalt 

S 11 12 178 
 
 
 

88 528 100 706 
C 8 12 178 

 
64 384 76 562 

 L 1 12 178 
 
 

8 048 
 

20 226 
M 7 12 178 

 
56 336 68 514 

 KD 1 12 178 
 

8 048 
 

20 226 
 
 

V 2 12 178 
 

16 096 28 274 
MP 1 12 178 

 
8 048 20 226 

SD 4 12 178 
 

32 192 

 

44 370 
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Tjänsteskrivelse 

 

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

Datum Diarienummer 
2019-01-07 Dnr KS2019/0006 
 

Utbetalning av kommunalt partistöd 2019 
Förslag till beslut 

1. Kommunalt partistöd betalas ut för 2019 fördelat enligt tabellen nedan. 
2. Respektive mottagande parti ska senast 2020-03-31 lämna en skriftlig redovisning om 

hur partistödet för 2019 använts. 
 
Bakgrund och ärendebeskrivning 
Det kommunala partistödet regleras i Kommunallagen 4 kap §§ 29 – 32. Kommunfullmäktige har 2014-
05-26 antagit kompletterande regler för partistöd.  
 
Kommuner och landsting får ge ekonomiskt bidrag och annat stöd till politiska partier för att stärka deras 
ställning i den kommunala demokratin (partistöd). Varje kommun bestämmer om partistöd ska utbetalas 
och hur stort det ska vara. Lokalt partistöd får bara bestå av ett grundstöd och/eller ett mandatbundet 
stöd. Partistödet får bara utbetalas till ett politiskt parti som är en juridisk person. Det innebär att det 
måste finnas en registrerad lokal partiförening som kan ta emot stödet. 
 
Stödet ges till de partier som finns representerade i fullmäktige. Kommunen kan 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 i 29 § första stycket. Redovisningen ska avse 
perioden 1 januari-31 december och ges in till fullmäktige senast sex månader efter redovisningsperiodens 
utgång. En av mottagaren utsedd särskild granskare ska granska redovisningen. Fullmäktige får besluta att 
stöd inte ska betalas till parti som inte lämnar redovisning och granskningsrapport enligt första och andra 
styckena. 
 
I Säters kommun består partistödet av ett grundstöd per parti och ett mandatstöd per varje mandat som 
respektive parti har i kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige beslutade 2010-12-16 § 28 om ett 
grundbidrag med 11 500 kronor per parti och ett mandatbundet bidrag på 7 600 kronor/mandat. Bidragen 
höjs med KPI med oktober 2011 som bas. 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. 
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Tjänsteskrivelse 

 

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

Kommunalt partistöd 2019 
Grundbidrag 12 178 - Mandatbaserat stöd 8 048 

 
Parti Mandat Grundstöd Mandatbaserat 

stöd 
Totalt 

S 11 12 178 
 
 
 

88 528 100 706 
C 8 12 178 

 
64 384 76 562 

 L 1 12 178 
 
 

8 048 
 

20 226 
M 7 12 178 

 
56 336 68 514 

 KD 1 12 178 
 

8 048 
 

20 226 
 
 

V 2 12 178 
 

16 096 28 274 
MP 1 12 178 

 
8 048 20 226 

SD 4 12 178 
 

32 192 

 

44 370 
 
 
 
 
Margareta Jakobsson  Malin Karhu Birgersson 
Handläggare  Förvaltningschef 
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SÄTERS KOMMUN KALLELSE 
 Sammanträdesdatum Blad 

Kommunfullmäktige 2019-02-14 24  
   
 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Kf §  Dnr KS2019/0007 
 
Läsplattor till förtroendevalda 
 
Beslut: 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Säters kommun tillhandahåller läsplattor till förtroendevalda för att kunna ta 
del av kallelser och övrig information i beslutsprocessen, enligt alternativ 1. 

2. Nuvarande bestämmelser om ersättning för dator/läsplatta utgår ur gällande 
arvodesbestämmelser. 

3. Finansiering sker genom omfördelning att investeringsmedel flyttas över från 
IT-enhetens budget 2018 till 2019 med 550 000 kr för att finansiera inköp av 
80 läsplattor. Kapitalkostnaden för kommande år justeras med ramjustering 
från förvaltningen till IT-enhetens budget vid 2020 års beslut om budget. 
 

__________ 
 
Ärendebeskrivning 
För att kvalitetssäkra och förenkla distribution av handlingar till sammanträden före-
slås att de förtroendevalda tilldelas en läsplatta av Säters kommun.  
 
Säters kommun kommer fr o m ny mandatperiod att använda sig av styrelsmote.se 
för att distribuera kallelser och annan information till de förtroendevalda. Den tjäns-
ten är med fördel utformad för att användas på läsplattor.  
 
Nedan beskrivs säkerhetsaspekten samt övriga fördelar. Vidare beskrivs sex olika 
kostnadsförslag för inköp av läsplattor i jämförelse mot dagens kostnader för ersätt-
ning till de förtronedvalda under mandatperioden. 
 
Nulägesbeskrivning 
I dag kan den förtroendevalda själv välja vilken utrustning den använder för att ta del 
av kallelser och annan information i kommunens hantering av den politiska besluts-
kedjan. Denna information kan bestå av allmänna handlingar men även av arbets-
material, dvs. icke allmänna handlingar, samt material som omfattas av Offentlighets- 
och sekretesslagen. 
 
Några förtroendevalda använder idag egna läsplattor men flertalet har en dator för att 
ta del av informationen. Konsekvensen med att ta del av material med en dator är att 
information både från webbplatser, e-post m.m. kan sparas ned. Risken finns att 
detta material oavsiktligt sprids vidare viket kan innebära att icke allmänna handlingar 
sprids och i värsta fall, om man ser till exempelvis till socialnämndens beslutsun-
derlag, kan leda till men eller skada för den enskilde individen. Denna risk ökar om 
den egna utrustningen kan komma att användas av flera personer eller om utrust-
ningen förloras. 
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SÄTERS KOMMUN KALLELSE 
 Sammanträdesdatum Blad 

Kommunfullmäktige 2019-02-14 25  
   
 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Kf §  forts 
 
Kostnader 
Idag utgår ersättning för dator/läsplatta till den förtroendevalde med 1 500 kr per år, 
totalt 6 000 kr/mandatperiod. Ersättningen betalas ut en gång per år oberoende av 
antalet uppdrag.  
 
Nedan presenteras sex olika kostnadskombinationer för att erbjuda läsplattor till de 
förtroendevalda. Raden med 10GB data och fodral utan tangentbord är markerad, 
vilket känns som det mest logiska valet. Det finns även med beräkning för pekplatta 
utan mobilt bredband även om det inte är aktuellt, men kan vara intressant att se vad 
differensen är. 
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Tjänsteskrivelse 

 

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

Datum  
2018-12-18 Dnr KS2019/0007 
 

Läsplattor till förtroendevalda 
 
Förslag till beslut: 

1. Säters kommun tillhandahåller läsplattor till de förtroendevalda för att kunna ta del av kallelser 
och övrig information i beslutsprocessen, enligt alternativ 1. 

2. Nuvarande bestämmelser om ersättning för dator/läsplatta utgår ur gällande 
arvodesbestämmelser. 

 
Ärendebeskrivning 
För att kvalitetssäkra och förenkla distribution av handlingar till sammanträden föreslås att de 
förtroendevalda tilldelas en läsplatta av Säters kommun.  
 
Säters kommun kommer fr o m ny mandatperiod att använda sig av styrelsmote.se för att distribuera 
kallelser och annan information till de förtroendevalda. Den tjänsten är med fördel utformad för att 
användas på läsplattor.  
 
Nedan beskrivs säkerhetsaspekten samt övriga fördelar. Vidare beskrivs sex olika kostnadsförslag för 
inköp av läsplattor i jämförelse mot dagens kostnader för ersättning till de förtronedvalda under 
mandatperioden. 
 
Nulägesbeskrivning 
I dag kan den förtroendevalda själv välja vilken utrustning den använder för att ta del av kallelser och 
annan information i kommunens hantering av den politiska beslutskedjan. Denna information kan bestå 
av allmänna handlingar men även av arbetsmaterial, dvs. icke allmänna handlingar, samt material som 
omfattas av Offentlighets- och sekretesslagen. 
Några förtroendevalda använder idag egna läsplattor men flertalet har en dator för att ta del av 
informationen. Konsekvensen med att ta del av material med en dator är att information både från 
webbplatser, e-post m.m. kan sparas ned. Risken finns att detta material oavsiktligt sprids vidare viket kan 
innebära att icke allmänna handlingar sprids och i värsta fall, om man ser till exempelvis till 
socialnämndens beslutsunderlag, kan leda till men eller skada för den enskilde individen. Denna risk ökar 
om den egna utrustningen kan komma att användas av flera personer eller om utrustningen förloras. 
 
Säkerhet med läsplatta 
För att säkra att icke allmänna handlingar samt sekretessklassad information inte sprids till obehöriga finns 
fördelar med en läsplatta som Säters kommun tillhandahåller, jämfört med om den förtroendevalde själv 
införskaffar en utrustning. 
 
En läsplatta som delas ut är låst till den förtroendevalda som läsplattan är registrerad på. För att komma in 
i läsplattan kommer det att krävas ett lösenord som den förtroendevalda själv väljer. Läsplattan är sedan 
anpassad för syftet att delta i den politiska beslutskedjan i kommunen. 
Säters kommun kommer att använda sig av styrelsmote.se för att distribuera kallelser och annan 
information. För att ta del av information i styrelsmote.se krävs inloggning med användarnamn och 
lösenord. På läsplattan kommer appen för styrelsemote.se vara installerad och i och med att man tar del av 
informationen i en app riskerar dokument inte att spridas eftersom de är låsta till appen styrelsmote.se och 
blir kvar på läsplattan. 
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Tjänsteskrivelse 

 

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

Om läsplatten på något sätt förloras ska användaren meddela detta till IT-enheten på Säters kommun.  
IT-enheten kommer då att låsa läsplattan så att den blir obrukbar för utomstående och informationen på 
läsplattan säkras ytterligare. Om läsplattan kommer till rätta kan IT-enheten återställa den till användaren.  
 
Övriga fördelar  

- Alla politiker har likadant verktyg, de kan hjälpa varandra och systemet som används fungerar lika 
för alla 

- Mobilt bredband innebär att möten kan hållas överallt utan att lokalen behöver vara utrustad med 
internetuppkoppling 

- Krav på lösenkod kan ställas på pekplattorna 
- Nedladdade dokument ligger inte och ”skvalpar” på privata hårddiskar 
- Stulen pekplatta kan rensas på distans, pekplattan blir då oanvändbar 
- Utbud på appar/program kan styras, liten risk för skadeprogram/virus 

 
 
Kostnader 
Idag utgår ersättning för dator/läsplatta till den förtroendevalde med 1 500 kr per år, totalt 6 000 
kr/mandatperiod. Ersättningen betalas ut en gång per år oberoende av antalet uppdrag. 
 
Nedan presenteras sex olika kostnadskombinationer för att erbjuda läsplattor till de förtroendevalda. 
Raden med 10GB data och fodral utan tangentbord är markerad, vilket känns som det mest logiska valet. 
Det finns även med beräkning för pekplatta utan mobilt bredband även om det inte är aktuellt, men kan 
vara intressant att se vad differensen är. 
 

 
 
Nämndsekreterarna kommer att vara dom som kommer att hjälpa politikerna att komma igång.  
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Tjänsteskrivelse 

 

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

Finansiering 
Investeringsmedel flyttas över från IT-enhetens budget 2018 till 2019 med 550 000 kr för att finansiera 
inköp av 80 läsplattor. 
Kapitalkostnaden för dessa läsplattor för kommande år justeras med ramjustering från förvaltningen till 
IT-enhetens budget vid 2020 års beslut om budget. 
 
 
Nämndsekreterarna i Säters kommun   Pär Jerfström 

Handläggare  Kommundirektör 

 
 
/ 
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SÄTERS KOMMUN KALLELSE 
 Sammanträdesdatum Blad 

Kommunfullmäktige 2019-02-14 26  
   
 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Kf §  Dnr KS2018/0410 
 
Bolagsordning för Säterbostäder AB och Sätes kommuns fastighets 
AB 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta fastställa bolagsordning för 
Säterbostäder AB och Säters kommuns fastighets AB. 
 
__________ 
 
Bakgrund och ärendebeskrivning: 
Förslag till revidering av bolagsordning för Säterbostäder AB och Säters kommuns 
fastighets AB. 
 
§ 8 Styrelse i bolagsordningen kompletteras med att kommunfullmäktige även utser 
2:e vice ordförande. 
 
I övrigt har bolagsordningarna justerats utifrån nu gällande lagar. 
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Tjänsteutlåtande 

 

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

 

SÄTERS KOMMUN 
Kommunstyrelseförvaltningen 

Datum Diarienummer 
2018-12-12 Dnr KS2018/0410 

 

Revidering av bolagsordning för Säterbostäder AB och Säters 
kommuns fastighets AB 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta fastställa bolagsordning för Säterbostäder AB och Säters 
kommuns fastighets AB.. 
 
Bakgrund och ärendebeskrivning: 
Förslag till revidering av bolagsordning för Säterbostäder AB och Säters kommuns 
fastighets AB. 
 
§ 8 Styrelse i bolagsordningen kompletteras med att kommunfullmäktige även utser 
2:e vice ordförande. 
 
I övrigt har bolagsordningarna justerats utifrån nu gällande lagar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pär Jerfström   
Kommundirektör   
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Antagen av kommunfullmäktige  
 

 

Dnr: REGL03/022  Flik: Reglementen 
Dnr: KA06/538  Bolagsordning+för+Säterbostäder+AB 
Dnr KA12/428  Sida 1 (3) 
 

 Bolagsordning för Säterbostäder AB 
 
§ 1 Firma 
 
Bolagets firma är Säterbostäder AB. 
 
§ 2 Säte 
 
Styrelsen skall ha sitt säte i Säters kommun, Dalarnas län. 
 
§ 3 Verksamhetsföremål 
 
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Säters kommun, förvärva, avyttra, äga och 
förvalta fastigheter och tomträtter samt bygga bostäder, lokaler och kollektiva anordningar. samt 
därmed förenlig verksamhet.  
 
§4 Ändamålet med bolagets verksamhet 
 
Ändamålet med bolagets syfte är att inom Säters kommun främja bostads- och 
lokalförsörjningen. Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer. 
 
Bolaget är moderbolag till Säters Kommuns Fastighets AB 
 
Likvideras bolaget skall dess behållna tillgångar tillfalla Säters kommun. 
 
§ 5  Fullmäktiges yttranderätt Fullmäktiges rätt att ta ställning 
 
Bolaget skall bereda kommunfullmäktige i Säters kommun möjlighet att ta ställning innan beslut i 
verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas. 
 
§ 6 Aktiekapital 
 
Aktiekapitalet skall utgöra lägst 10.000.000 kronor och högst 40.000.000 kronor. 
 
§ 7 Antal aktier 
 
I bolaget ska finnas finns lägst 10 000 aktier och högst 40 000 aktier. 
 
§ 8 Styrelse 
 
Styrelsen skall bestå av lägst 5 och högst 7 ledamöter med lika många personliga suppleanter. 
 
Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Säters kommun för tiden från den ordinarie 
bolagsstämma som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av 
den bolagsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige.  Kommunfullmäktige utser 
också ordförande, 1:e vice ordföranden och 2:e vice ordförande i bolagets styrelse.  
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Dnr: REGL03/022  Flik: Reglementen 
Dnr: KA06/538  Bolagsordning+för+Säterbostäder+AB 
Dnr KA12/428  Sida 2 (3) 
 

§ 9 Revisorer 
 
För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande 
direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor med en suppleant. 
 
Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till slutet av den ordinarie bolagsstämma enligt 7 kap 
10 §  9 kap. 7 § I st aktiebolagslagen som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet. 
 
§ 10 Lekmannarevisor 
 
För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor skall kommunfullmäktige i Säters 
kommun utse två revisorer med ersättare ur kommunrevisionen. 
 
§ 11 Kallelse till bolagsstämma 
 
Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev med posten till aktieägarna aktieägarens officiella 
postlåda tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman. 
 
§ 12 Ärenden på ordinarie bolagsstämma 
 
På ordinarie bolagsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling. 
 1. Stämmans öppnande; 
 2. Val av ordförande vid stämman; 
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd; 
 4. Val av en eller två justeringsmän; 
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad; 
 6. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorns 

granskningsrapport; 
 7. Beslut om 
 a) fastställelse av resultat- och balansräkningen 
 b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fast- 
  ställda balansräkningen 
 c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören; 
 8. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorerna med suppleanter; 
 9. Val av revisorer och revisorssuppleanter; 
10. Notering av kommunfullmäktiges val av styrelse och lekmannarevisorer NY 
11. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller 

bolagsordningen. 
 
§ 13 Räkenskapsår 
 
Kalenderår skall vara bolagets räkenskapsår. 
 
§ 14 Firmateckning 
Firman tecknas förutom av styrelsen av två styrelseledamöter i förening samt av en 
styrelseledamot i förening med verkställande direktören. Verkställande direktören äger alltid rätt 
att teckna bolagets firma inom ramen för den löpande förvaltningen. 
 
Styrelsen får ej bemyndiga annan än styrelseledamot eller VD att teckna bolagets firma.  Sådant 
bemyndigande får endast avse två personer i förening.  
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Dnr: REGL03/022  Flik: Reglementen 
Dnr: KA06/538  Bolagsordning+för+Säterbostäder+AB 
Dnr KA12/428  Sida 3 (3) 
 

§ 15 Hembud 
 
Har aktie övergått till person, som inte förut är aktieägare i bolaget, skall aktien genast 
hembjudas aktieägarna till inlösen genom skriftlig anmälan hos bolagets styrelse. Åtkomsten av 
aktien skall därvid styrkas samt, där aktien övergått genom köp, uppgift lämnas om den 
betingade köpeskillingen. 
 
När anmälan gjorts om akties övergång, skall styrelsen genast skriftligen meddela detta till varje 
lösningsberättigad, vars postadress är införd i aktieboken eller eljest är känd för bolaget, med en 
anmodan till den, som önskar begagna lösningsrätten, att skriftligen framställa lösningsanspråk 
hos bolaget inom två månader, räknat från anmälan hos styrelsen om akties övergång. 
 
Anmäler sig flera lösningsberättigade, skall företrädesrätten dem emellan bestämmas genom 
lottning, verkställd av notarius publicus, dock att om samtidigt flera aktier hembjudits, aktierna 
först, så långt kan ske, skall jämnt fördelas bland dem, som framställt lösningsanspråk. 
 
Lösenbeloppet skall utgöras, där fånget är köp, av köpeskillingen, men eljest av belopp, som, i 
brist av åsämjande, bestämmes i den ordning lagen (1929:145) om skiljemän stadgar. 
Lösenbeloppet skall erläggas inom en månad från den tidpunkt, då lösenbeloppet blev bestämt. 
 
Om inte inom stadgad tid någon lösningsberättigad framställer lösningsanspråk eller lösen inte 
erläggs inom föreskriven tid, äger den som gjort hembudet, att bli registrerad för aktien. 
 
§ 16 Inspektionsrätt 
 
Kommunstyrelsen i Säters kommun äger rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper 
samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån hinder 
ej möter på grund av författningsreglerad sekretess. 
 
§ 17 Offentliga handlingar Offentlighetsprincipen 
 
Allmänheten skall har rätt att ta del av handlingar hos bolaget enligt de grunder som gäller för 
allmänna handlingars offentlighet i 2 kap. Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). 
 
§ 18 Ändring av bolagsordning 
 
Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Säters kommun. 
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Antagen av kommunfullmäktige   

 

Dnr: REGL03/000023  Flik: Reglementen 
Dnr: KA06/000538  Bolagsordning+för+Säters+kommuns+fastighets+AB 
   Sida 1 (3) 
 

Bolagsordning för Säters Kommuns Fastighets AB 
 
§ 1 Firma 
 
Bolagets firma är Säters Kommuns Fastighets AB. 
 
§ 2 Säte 
 
Styrelsen skall ha sitt säte i Säters kommun, Dalarnas län. 
 
§ 3 Verksamhetsföremål 
 
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Säters kommun, uppföra, köpa, sälja och 
förvalta lokaler för vård, undervisning, kontor och småindustri. och därmed förenlig verksamhet. 
 
§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet 
 
Syftet med bolagets verksamhet skall vara att genom verksamhet som bedrivs i § 3 bidra till en 
effektiv förvaltning av lokalerna. I den mån detta är möjligt skall bolaget verka för fullständig 
kostnadstäckning så att även utdelning av vinst motsvarande skälig ränta på tillskjutet kapital 
möjliggörs. 
 
Bolaget är dotterbolag till Säterbostäder AB 
 
Likvideras bolaget skall dess behållna tillgångar tillfalla Säters kommun. 
 
§ 5  § 5  Fullmäktiges yttranderätt Fullmäktiges rätt att ta ställning 
 
Bolaget skall bereda kommunfullmäktige i Säters kommun möjlighet att ta ställning innan beslut i 
verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas. 
 
§ 6 Aktiekapital 
 
Aktiekapitalet skall utgöra lägst 100.000 kronor och högst 400.000 kronor. 
 
§ 7 Aktiebelopp Antal aktier 
 
I bolaget ska finnas lägst 100 och högst 400 aktier. Aktie skall lyda på 1.000 kronor. 
 
§ 8 Styrelse 
 
Styrelsen skall bestå av lägst 5 och högst 7 ledamöterr med lika många personliga suppleanter. 
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Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Säters kommun för tiden från den ordinarie 
bolagsstämma som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av 
den bolagsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige.  Kommunfullmäktige utser 
också ordförande, vice ordföranden, och 2:e vice ordförande 
 
§ 9 Revisorer 
 
För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande 
direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor med en suppleant. 
 
Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till slutet av den ordinarie bolagsstämma enligt 7 kap 
10 §  9 kap. 7 § I st aktiebolagslagen som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet. 
 
§ 10 Lekmannarevisor 
 
För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor skall kommunfullmäktige i Säters 
kommun utse två lekmannarevisorer revisorer med ersättare ur kommunrevisionen 
 
§ 11 Kallelse till bolagsstämma 
 
Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev med posten till aktieägarna aktieägarens officiella 
postlåda tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman. 
 
§ 12 Ärenden på ordinarie bolagsstämma 
 
På ordinarie bolagsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling. 
 

1. Stämmans öppnande; 
2. Val av ordförande vid stämman; 
3. Upprättande och godkännande av röstlängd; 
4. Val av en eller två justeringsmän; 
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad; 
6. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorns 

granskningsrapport; 
7. Beslut om 

a)  fastställelse av resultat- och balansräkningen 
b)  dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda 
balansräkningen 
c)  ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören; 

8. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorerna med 
suppleanter; 

9. Val av revisorer och revisorssuppleanter; 
10. Notering av kommunfullmäktiges val av styrelse och lekmannarevisorer NY 
11. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller 

bolagsordningen. 
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§ 13 Räkenskapsår 
 
Kalenderår skall vara bolagets räkenskapsår. 
 
§ 14 Firmateckning 
 
Firman tecknas förutom av styrelsen av två styrelseledamöter i förening samt av en 
styrelseledamot i förening med verkställande direktören. Verkställande direktören äger alltid rätt 
att teckna bolagets firma inom ramen för den löpande förvaltningen." 
 
Styrelsen får ej bemyndiga annan än styrelseledamot eller VD att teckna bolagets firma.  Sådant 
bemyndigande får endast avse två personer i förening.  
 
§ 15 Hembud 
 
Har aktie övergått till person, som inte förut är aktieägare i bolaget, skall aktien genast 
hembjudas aktieägarna till inlösen genom skriftlig anmälan hos bolagets styrelse. Åtkomsten av 
aktien skall därvid styrkas samt, där aktien övergått genom köp, uppgift lämnas om den 
betingade köpeskillingen. 
 
När anmälan gjorts om akties övergång, skall styrelsen genast skriftligen meddela detta till varje 
lösningsberättigad, vars postadress är införd i aktieboken eller eljest är känd för bolaget, med en 
anmodan till den, som önskar begagna lösningsrätten, att skriftligen framställa lösningsanspråk 
hos bolaget inom två månader, räknat från anmälan hos styrelsen om akties övergång. 
 
Anmäler sig flera lösningsberättigade, skall företrädesrätten dem emellan bestämmas genom 
lottning, verkställd av notarius publicus, dock att om samtidigt flera aktier hembjudits, aktierna 
först, så långt kan ske, skall jämnt fördelas bland dem, som framställt lösningsanspråk. 
 
Lösenbeloppet skall utgöras, där fånget är köp, av köpeskillingen, men eljest av belopp, som, i 
brist av åsämjande, bestämmes i den ordning lagen (1929:145) om skiljemän stadgar. 
Lösenbeloppet skall erläggas inom en månad från den tidpunkt, då lösenbeloppet blev bestämt. 
 
Om inte inom stadgad tid någon lösningsberättigad framställer lösningsanspråk eller lösen inte 
erläggs inom föreskriven tid, äger den som gjort hembudet, att bli registrerad för aktien. 
 
§ 16 Inspektionsrätt 
 
Kommunstyrelsen i Säters kommun äger rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper 
samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån hinder 
ej möter på grund av författningsreglerad sekretess.  
 
§ 17 Offentliga handlingar Offentlighetsprincipen 
 
Allmänheten skall har rätt att ta del av handlingar hos bolaget enligt de grunder som gäller för 
allmänna handlingars offentlighet i 2 kap. Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400 
 
§ 18 Ändring av bolagsordning 
 
Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Säters kommun. 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

Kf  §   
 
 
Interpellationer/frågor 
 
Ärendebeskrivning 
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Kf  § 
 
Valärenden 
 

1. Val av styrelse till Säterbostäder AB och Säters kommuns fastighets AB. 
2. Val till Södra Dalarnas samordningsförbund 
3. Avsägelse/fyllnadsval efter Marianne Merenicana (S) 
4. Avsägelse/fyllnadsval efter Jenny Nordahl (SD) 
5. Avsägelse/fyllnadsval efter Kristina Hult ( C) 
6. Avsägelse/fyllnadsval efter Sami Haghani (C ) 
7. Avsägelse/fyllnadsval efter Anna Nilsson (S) 
8. Avsägelse/fyllnadsval efter Helena Vådegård (KD) 
9. Avsägelse/fyllnadsval efter Malin Lisselerks ( C) 
10. Övriga ärenden 

 
Beslutsärenden för kommunfullmäktige: 
Kommunfullmäktige har att besluta om att godkänna avsägelserna. 

1. Helena Vådegård (KD) har avsagt sig uppdraget som ersättare i kommunfull-
mäktige och ersättare i valberedningen. 

2. Marianne Merenciana ( C) har avsagt sig uppdraget som ersättare i kommun-
fullmäktige. 

Valärende 
3. Val av ersättare i valberedningen efter Helena Vådegård (KD) 
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Kf  § 
 
Rapporter 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

Kf  § 
 
Delgivningar 
 
Protokoll från sammanträde med kommunstyrelsen, 2019-01-22 och 2019-01-29 
 

KS2018/0304 Övergripande granskning av kommunens målstyrningsprocess 
 

KS2018/0408 Granskning av kompetensförsörjning. 
 

KS2018/0255 Samhällsbyggnadsnämndens beslut om medborgarförslag om nät och rovfågel-
sattrapper vid Ljusternbadet. Medborgarförslaget är besvarat. 
 

KS2019/0042 Inspektion hos Överförmyndare i samverkan den 6 december 2018. 
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