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Kf  § Dnr KS 
 
 
Månadens blombukett 
 
Ärendebeskrivning 
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SÄTERS KOMMUN KALLELSE 
Sammanträdesdatum Blad 

Kommunfullmäktige 2019-05-02 3 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

Kf § Dnr KS2018/0091 

Svar på medborgarförslag om häktena vid Rådhuset 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att medborgarförslaget är be-
svarat. 

__________ 

Ärendebeskrivning: 
Ett medborgarförslag om att rusta upp de gamla häktena bakom Rådhuset lämnades 
in till kommunfullmäktiges sammanträde 2018-03-22 av Tyge Olsson, Säter. Försla-
get remitterades till samhällsbyggnadsnämnden och kulturnämnden lämna yttrande.  

Medborgarens förslag 
”Föreslår att de gamla häktena – fylleceller- som finns i uthusen bakom rådhuset stä-
das ur och görs i ett skick att de kan visas som en del av Säters historia för såväl 
kommunens invånare som för turister. Detta gäller både det ”de gamla” och de ”nya” 
cellerna.” 

Yttrande från kulturnämnden 2019-02-14 
De gamla häktena är av kulturhistoriskt värde och värt att visa upp för allmänheten. 
Det kan ske vid guidade stadsvandringar tex vid Stampen och Historisk vecka samt 
vid visningar som sker kontinuerligt. Kulturnämnden har inte de resurser som krävs 
för att hålla visningar utan de måste i så fall hållas av annan aktör. Säters hembygds-
förening håller i stadsvandringarna som är arrangerade av Turistbyrån. Eftersom häk-
tena också är kommunens förråd som hanteras av samhällsbyggnadsnämnden så av-
gör de hur hanteringen av ett öppnande av häktena kan ske utifrån deras resurser. 
Kulturnämnden rekommenderar att Samhällsbyggnadsnämnden iordningställer två 
celler, ett gammalt och ett nytt för visningar. 

Yttrande från samhällsbyggnadsnämnden, 2018-12-12 
I nuläget används en stor del av berörda lokaler som förråd för bland annat Lokalser-
vice. Det finns möjlighet att frigöra en av lokalerna med enkla åtgärder. Bedöm-
ningen är att det är främst i samband med Säter Stampen som behov finns att visa 
upp berörda lokaler. Det kan finnas möjlighet att på föreningens initiativ och bekost-
nad frigöra del av dessa lokaler om de återställs till ursprunglig funktion efter evene-
manget. 
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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 
2019-03-07 Dnr KS2019/0191 

 

Svar på medborgarförslag om häktena vid Rådhuset 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta att medborgarförslaget är besvarat.   
 
Ärendebeskrivning: 
Ett medborgarförslag om att rusta upp de gamla häktena bakom Rådhuset 
lämnades in till kommunfullmäktiges sammanträde 2018-03-22 av Tyge 
Olsson, Säter. Förslaget remitterades till samhällsbyggnadsnämnden och 
kulturnämnden lämna yttrande.  
 
Medborgarens förslag 
”Föreslår att de gamla häktena – fylleceller- som finns i uthusen bakom 
rådhuset städas ur och görs i ett skick att de kan visas som en del av Säters 
historia för såväl kommunens invånare som för turister. Detta gäller både det 
”de gamla” och de ”nya” cellerna.” 
 
Yttrande från kulturnämnden 2019-02-14 
De gamla häktena är av kulturhistoriskt värde och värt att visa upp för 
allmänheten. Det kan ske vid guidade stadsvandringar tex vid Stampen och 
Historisk vecka samt vid visningar som sker kontinuerligt. Kulturnämnden har 
inte de resurser som krävs för att hålla visningar utan de måste i så fall hållas av 
annan aktör. Säters hembygdsförening håller i stadsvandringarna som är 
arrangerade av Turistbyrån. Eftersom häktena också är kommunens förråd 
som hanteras av samhällsbyggnadsnämnden så avgör de hur hanteringen av ett 
öppnande av häktena kan ske utifrån deras resurser. Kulturnämnden 
rekommenderar att Samhällsbyggnadsnämnden iordningställer två celler, ett 
gammalt och ett nytt för visningar. 
 
Yttrande från samhällsbyggnadsnämnden, 2018-12-12 
I nuläget används en stor del av berörda lokaler som förråd för bland annat 
Lokalservice. Det finns möjlighet att frigöra en av lokalerna med enkla 
åtgärder. Bedömningen är att det är främst i samband med Säter Stampen som 
behov finns att visa upp berörda lokaler. Det kan finnas möjlighet att på 
föreningens initiativ och bekostnad frigöra del av dessa lokaler om de återställs 
till ursprunglig funktion efter evenemanget. 
 
 

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

Kulturnämnden 2019-02-14 10 

   

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
  Kn § 20    Dnr KN 2018/0030 

 
 Medborgarförslag häktena 
  

 Beslut 

 Kulturnämnden ställer sig bakom yttrandena gällande framtida användning av 

 häktena. 

 
 Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar remittera förslaget till 
samhällsbyggnadsnämnden att i samråd med kulturnämnden lämna yttrande. 
Yttrandet skall ha inkommit till förvaltningen senast 1 september 2018. 

 Ett medborgarförslag om att rusta upp de gamla häktena bakom Rådhuset lämnades 
 in till kommunfullmäktiges sammanträde 2018-03-22 av Tyge Olsson, Säter. 

  
Medborgarens förslag 

 "Föreslår att de gamla häktena - fylleceller- som finns i uthusen bakom rådhuset 
 städas ur och görs i ett skick att de kan visas som en del av Säters historia för såväl 
 kommunens invånare som för turister. Detta gäller både "de gamla" och de "nya" 

 cellerna." 
 

Kulturnämndens yttrande 
De gamla häktena är av kulturhistoriskt värde och värt att visa upp för allmänheten. 
Det kan ske vid guidade stadsvandringar tex vid Stampen och Historisk vecka samt 
vid visningar som sker kontinuerligt. Kulturnämnden har inte de resurser som krävs 
för att hålla visningar utan de måste i så fall hållas av annan aktör. Säters 
hembygdsförening håller i stadsvandringarna som är arrangerade av Turistbyrån. 
Eftersom häktena också är kommunens förråd som hanteras av 
samhällsbyggnadsnämnden så avgör de hur hanteringen av ett öppnande av häktena 
kan ske utifrån deras resurser. Kulturnämnden rekommenderar att 
Samhällsbyggnadsnämnden iordningställer två celler, ett gammalt och ett nytt för 
visningar.  

 
 

 _________ 
  
 
 
 Delges kommunstyrelsen 
 Delges Hembygdsföreningen 
 Delges Samhällsbyggnadsnämnden 
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SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Blad 

Samhällsbyggnadsnämnden 2018-12-12 6  
   
 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Sbn § 158  Dnr: SBN2018/0360 
 
 
Medborgarförslag om häktena vid Rådhuset 
 
 
Beslut  
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar yttra sig enligt nedanstående förslag  
 
Bakgrund och ärendebeskrivning 
Ett medborgarförslag om att rusta upp de gamla häktena bakom Rådhuset lämnades 
in till kommunfullmäktiges sammanträde 2018-03-22 av Tyge Olsson, Säter. 
 
Kommunstyrelsen har beslutat remittera medborgaförslaget till Samhällsbyggnads-
nämnden samt Kulturnämnden för att i samråd yttra sig. 
 
Medborgarens förslag 
”Föreslår att de gamla häktena – fylleceller- som finns i uthusen bakom rådhuset  
Städas ur och görs i ett skick att de kan visas som en del av Säters historia för såväl 
kommunens invånare som för turister. Detta gäller både det ”de gamla” och de ”nya” 
cellerna.” 
 
Yttrande 
I nuläget används en stor del av berörda lokaler som förråd för bland annat Lokalser-
vice. Det finns möjlighet att frigöra en av lokalerna med enkla åtgärder. 
Bedömningen är att det är främst i samband med Säter Stampen som behov finns att 
visa upp berörda lokaler. Det kan finnas möjlighet att på föreningens initiativ och be-
kostnad frigöra del av dessa lokaler om de återställs till ursprunglig funktion efter 
evenemanget.  
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Tjänsteskrivelse 

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

Datum DNR 
2018-11-19 SBN2018/0360 

Nytt medborgarförslag om häktena vid Rådhuset 

Förslag till Beslut 
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott beslutar yttra sig enligt nedanstående förslag 

Bakgrund och ärendebeskrivning 
Ett medborgarförslag om att rusta upp de gamla häktena bakom Rådhuset lämnades 
in till kommunfullmäktiges sammanträde 2018-03-22 av Tyge Olsson, Säter. 

Kommunstyrelsen har beslutat remittera medborgaförslaget till Samhällsbyggnadsnämnden samt 
Kulturnämnden för att i samråd yttra sig. 

Medborgarens förslag 
”Föreslår att de gamla häktena – fylleceller- som finns i uthusen bakom rådhuset städas 
ur och görs i ett skick att de kan visas som en del av Säters historia för såväl 
kommunens invånare som för turister. Detta gäller både det ”de gamla” och de ”nya” 
cellerna.” 

Yttrande 
I nuläget används en stor del av berörda lokaler som förråd för bland annat Lokalservice. För att frigöra 
dessa lokaler behövs tillskapandet av nya förråd.  
Bedömningen är att det är främst i samband med Säter Stampen som behov finns att visa upp berörda 
lokaler. Det kan finnas möjlighet att på föreningens initiativ och bekostnad frigöra del av dessa lokaler om 
de återställs till ursprunglig funktion efter evenemanget.  

På sammanträdet medverkar Kulturchef. 

Per-Olov Grundström Andréas Mossberg 
Fastighetschef Samhällsbyggnadschef 
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SÄTERS KOMMUN KALLELSE 
 Sammanträdesdatum Blad 

Kommunfullmäktige 2019-05-02 4  
   
 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Kf §  Dnr KS2019/0003 
 
Svar på medborgarförslag om att rusta Kungsstenen i Säterdalen 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att uppdra till kommunstyrel-
sen genomföra förslaget att rusta Kungsstenen och därmed är medborgarförslaget 
bifallet. 
 
_________ 
 
Ärendebeskrivning: 
Ett medborgarförslag om att rusta Kungsstenent lämnades in till kommunfullmäkti-
ges sammanträde 2019-02-14 av Bengt-Åke Johansson, Säter. 
 
Medborgarens förslag 
”Direkt i anslutning till Bruksvägen i Dalen finns den s.k Kungsstenen. Den place-
rades 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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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 
2019-03-07 Dnr KS2019/0003 

 

Medborgarförslag om att rusta Kungsstenen i Säterdalen 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar remittera medborgarförslaget till 
kulturnämnden för yttrande. Yttrandet ska ha inkommit till kanslienheten 
senast 2019-08-31. 
 
Ärendebeskrivning: 
Ett medborgarförslag om att rusta Kungsstenent lämnades 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 
place-rades 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.” 
 
 
 
 
 

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

Kommunfullmäktige 2019-05-02 5  
   
 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Kf §  Dnr KS2019/0128 
 
Redovisning av obesvarade medborgarförslag 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta godkänna redovisningen 
samt att medborgarförslagen ligger kvar för beredning 
 
__________ 
 
Ärendebeskrivning: 
Enligt kommunfullmäktige arbetsordning, 31 §, ska kommunstyrelsen två gånger per 
år redovisa de medborgarförslag som inte har beretts färdigt. Redovisningen ska ske 
på fullmäktiges ordinarie sammanträde i april och oktober. 
 
Följande medborgarförslag har inte beretts färdigt: 
Medborgarförslag om utegym i Gus-
tafs. 

Dnr KS2019/0045 

Medborgarförslaget är inlämnad till kommunfullmäktiges sammanträde 2019-02-14. 
Kommunfullmäktige beslutade att hänskjuta medborgarförslaget till kommunstyrel-
sen för beslut. 
 
Medborgarförslag om en gång- och 
cykelväg efter Fritidsvägen  

DnrKS2019/0004 

Medborgarförslaget är inlämnad till kommunfullmäktiges sammanträde 2019-02-14. 
Kommunfullmäktige beslutade att hänskjuta medborgarförslaget till kommunstyrel-
sen för beredning. 
 
Medborgarförslag belysning mellan 
Mora by och Naglarby  

DnrKS2019/0044 

Medborgarförslaget är inlämnad till kommunfullmäktiges sammanträde 2019-02-14. 
Kommunfullmäktige beslutade att hänskjuta medborgarförslaget till samhällsbygg-
nadsnämnden för beslut. 
 
Medborgarförslag om trappen vid 
Biografmuseet 

DnrKS2019/0019 

Medborgarförslaget är inlämnad till kommunfullmäktiges sammanträde 2019-02-14. 
Kommunfullmäktige beslutade att hänskjuta medborgarförslaget till samhällsbygg-
nadsnämnden för beslut. 
 
Medborgarförslag om området mel-
lan riksväg 70 och järnvägen i cen-
trala Säter  

Dnr KS2018/0352 

Medborgarförslaget är inlämnad till kommunfullmäktiges sammanträde 2018-11-15. 
Kommunfullmäktige beslutade att hänskjuta medborgarförslaget till samhällsbygg-
nadsnämnden för beslut. 
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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 
2019-03-07 Dnr KS2019/0128 

 

Redovisning av obesvarade medborgarförslag 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta godkänna redovisningen samt att 
medborgarförslagen ligger kvar för beredning 
 
Ärendebeskrivning: 
Enligt kommunfullmäktige arbetsordning, 31 §, ska kommunstyrelsen två 
gånger per år redovisa de medborgarförslag som inte har beretts färdigt. 
Redovisningen ska ske på fullmäktiges ordinarie sammanträde i april och 
oktober. 
 
Följande medborgarförslag har inte beretts färdigt 
 
Medborgarförslag om utegym i 
Gustafs. 

Dnr KS2019/0045 

Medborgarförslaget är inlämnad till kommunfullmäktiges sammanträde 2019-
02-14. Kommunfullmäktige beslutade att hänskjuta medborgarförslaget till 
kommunstyrelsen för beslut. 
 
Medborgarförslag om en gång- och 
cykelväg efter Fritidsvägen  

DnrKS2019/0004 

Medborgarförslaget är inlämnad till kommunfullmäktiges sammanträde 2019-
02-14. Kommunfullmäktige beslutade att hänskjuta medborgarförslaget till 
kommunstyrelsen för beredning. 
 
Medborgarförslag belysning mellan 
Mora by och Naglarby  

DnrKS2019/0044 

Medborgarförslaget är inlämnad till kommunfullmäktiges sammanträde 2019-
02-14. Kommunfullmäktige beslutade att hänskjuta medborgarförslaget till 
samhällsbyggnadsnämnden för beslut. 
 
Medborgarförslag om trappen vid 
Biografmuseet 

DnrKS2019/0019 

Medborgarförslaget är inlämnad till kommunfullmäktiges sammanträde 2019-
02-14. Kommunfullmäktige beslutade att hänskjuta medborgarförslaget till 
samhällsbyggnadsnämnden för beslut 
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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 

 
Medborgarförslag om området 
mellan riksväg 70 och järnvägen i 
centrala Säter  

Dnr KS2018/0352 

Medborgarförslaget är inlämnad till kommunfullmäktiges sammanträde 2018-
11-15. Kommunfullmäktige beslutade att hänskjuta medborgarförslaget till 
samhällsbyggnadsnämnden för beslut 
 
 
 
 
 

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

Kommunfullmäktige 2019-05-02 6  
   
 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Kf §  Dnr KS2019/0129 
 
Redovisning av obesvarade motioner 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta godkänna redovisningen 
samt att motionerna ligger kvar för beredning 
 
__________ 
 
Ärendebeskrivning: 
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning, 30 §, ska kommunstyrelsen två gånger 
varje år redovisa de motioner som inte beretts färdigt. 
 
Följande motioner har inte beretts färdigt 
 
Motion om valfrihet för äldre. Dnr KS2017/0406 
Motionen är inlämnad av moderaterna till kommunfullmäktiges sammanträde 2017-
11-30. Är remitterad till kommunstyrelsen för beredning. Remitterat till socialnämn-
den för yttrande. Socialnämnden har yttrat sig 2018-04-12. Vid behandling av mot-
ionen i kommunfullmäktige 2019-02-14 återremitterades motionen för att göra en 
kostnadsberäkning på en utredning. 
 
Motion om att låta våra äldre få möj-
lighet att äta på vår skola  

DnrKS2018/0065 

Motionen inlämnad av Sverigedemokraterna till kommunfullmäktige 2018-03-22. 
Kommunstyrelsens ar-betsutskott beslutade 2018-04-17 uppdra till förvaltningen ut-
reda motionen.  
 
 
 
 

  

24



 

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 
2019-03-07 Dnr KS2019/0129 

 

Redovisning av obesvarade motioner 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta godkänna redovisningen samt att motionerna 
ligger kvar för beredning 
 
Ärendebeskrivning: 
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning, 30 §, ska kommunstyrelsen två 
gånger varje år redovisa de motioner som inte beretts färdigt. 
 
Följande motioner har inte beretts färdigt 
 
Motion om valfrihet för äldre. Dnr KS2017/0406 
Motionen är inlämnad av moderaterna till kommunfullmäktiges sammanträde 
2017-11-30. Är remitterad till kommunstyrelsen för beredning. Remitterat till 
socialnämnden för yttrande. Socialnämnden har yttrat sig 2018-04-12. Vid 
behandling av motionen i kommunfullmäktige 2019-02-14 återremitterades 
motionen för att göra en kostnadsberäkning på en utredning. 
 
Motion om att låta våra äldre få 
möjlighet att äta på vår skola  

DnrKS2018/0065 

Motionen inlämnad av Sverigedemokraterna till kommunfullmäktige 2018-03-
22. Kommunstyrelsens ar-betsutskott beslutade 2018-04-17 uppdra till 
förvaltningen utreda motionen.  
 
 
 
 
 

Margareta Jakobsson  Malin Karhu Birgersson 
Handläggare  Förvaltningschef 
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Motion från Caroline Willfox (m) 

Säter den 2017-11-08 

Motion angående valfrihet för äldre i Säter kommun 

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

Yrkande 

Med anledning av ovanstående föreslår jag kommunfullmäktige 
besluta 

att 	 Säter kommun utreder möjligheterna att inför LOV i vår 
	 kommun 
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SÄTERS KOMMUN KALLELSE 
 Sammanträdesdatum Blad 

Kommunfullmäktige 2019-05-02 7  
   
 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

Kf  §  
 
Nya motioner/medborgarförslag 
 
Ärendebeskrivning 
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SÄTERS KOMMUN KALLELSE 
 Sammanträdesdatum Blad 

Kommunfullmäktige 2019-05-02 8  
   
 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Kf  § 
 
Information från revisionen 
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SÄTERS KOMMUN KALLELSE 
 Sammanträdesdatum Blad 

Kommunfullmäktige 2019-05-02 9  
   
 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Kf § Dnr KS2019/0209 
 
Revisionsberättelse 2018 
 
 
Ärendebeskrivning: 
Kommunrevisorerna har granskat kommunstyrelsens, nämndernas och genom ut-
sedda lekmannarevisorer den verksamhet som bedrivits i kommunens företag för år 
2018 och har avgivit sin revisionsberättelse.  
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SÄTERS KOMMUN KALLELSE 
 Sammanträdesdatum Blad 

Kommunfullmäktige 2019-05-02 10  
   
 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Kf § Dnr KS2019/0140 
 
Årsredovisning 2018 för Säters kommun 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att fastställa 2018 års årsredo-
visning.  
 
__________ 
 
Ärendebeskrivning 
Årsredovisning Säters kommun för 2018. 
 
Kommunerna är enligt Kommunala redovisningslagen KRL 8 kap §§ 1 – 2 skyldiga 
att upprätta en sammanställd redovisning och en gemensam förvaltningsberättelse 
för all kommunal verksamhet, även sådan som drivs av annan juridisk person. Rådet 
för kommunal redovisning har i sin rekommendation 8.2 gett ytterligare anvisningar 
hur den sammanställda redovisningen och den gemensamma förvaltningsberättelsen 
skall utformas. 
 
Koncernen Säters kommun omfattas vid utgången av 2018 av kommunens förvalt-
ning och en helägd bolagskoncern; Säterbostäder AB och dess dotterbolag Säters 
kommuns Fastighets AB. 
 
Koncernens resultat 
Koncernens resultat för 2018 blev +14,5 mkr (2017 +14,6 mkr). Bolagskoncernen 
redovisar ett resultat på +9,1 mkr (2017 +6,3 mkr) och kommunen ett resultat på 
+5,4 mkr (2017 +8,3 mkr). 
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SÄTERS KOMMUN KALLELSE 
 Sammanträdesdatum Blad 

Kommunfullmäktige 2019-05-02 11  
   
 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Kf §  Dnr KS2019/0135 
 
Verksamhetsberättelse 2018, gemensamma nämnden för upphand-
lingssamverkan 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta godkänna verksamhetsberät-
telse 2018 för gemensamma nämnden för upphandlingssamverkan. 
 
__________ 
 
Ärendebeskrivning 
Verksamhetsberättelse 2018 för gemensamma nämnden för upphandlingssamverkan. 
 
I verksamhetsberättelsen redogörs för gemensamma nämnden för upphandlingssam-
verkan 2018. Utfallet för verksamheten uppgick till ett överskott på 0,2 mkr som 
återbetalas till medlemskommunerna enligt samarbetsavtalet. 
 
Varje kommun som ingår i gemensamma nämnden har att fatta beslut om ansvarsfri-
het för gemensamma nämnden upphandlingssamverkan. 
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Tjänsteskrivelse 

 

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

 

Datum 
2019-03-08 

Dnr KS2019/0135 

 

Verksamhetsberättelse 2018, gemensamma nämnden för upphandlingssamverkan 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att besluta att 
godkänna verksamhetsberättelse 2018 för gemensamma nämnden för upphandlingssamverkan. 
 

Ärendebeskrivning 
Verksamhetsberättelse 2018 för gemensamma nämnden för upphandlingssamverkan. 
 
I verksamhetsberättelsen redogörs för gemensamma nämnden för upphandlingssamverkan 2018. Utfallet 
för verksamheten uppgick till ett överskott på 0,2 mkr som återbetalas till medlemskommunerna enligt 
samarbetsavtalet. 
 
Varje kommun som ingår i gemensamma nämnden har att fatta beslut om ansvarsfrihet för gemensamma 
nämnden upphandlingssamverkan. 
 
 
 
 
…………………………….. 
Torbjörn Matsson  
ekonomichef 
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STYRELSEN OCH NÄMNDERNAS VERKSAMHETSBERÄTTELSER Gemensam nämnd för  
  upphandlingssamverkan (GNU)  

 

 

Gemensam nämnd för  
upphandlingssamverkan (GNU) 
 

NÄMNDENS UPPDRAG 

Den gemensamma nämnden (GNU) består av Falun, 
Borlänge, Ludvika, Gagnef, Hedemora och Säters kom-
muner. 

Den gemensamma nämndens uppgift är att på grundval 
av samarbetsavtal, reglemente och fastställd gemensam 
upphandlingspolicy och med stöd av Upphandlingscenter 
(UhC) svara för alla upphandlingar med undantag av di-
rektupphandlingar och byggentreprenader samt LOU:s 
(Lag om offentlig upphandling) tjänstekategori 24 Under-
visning och yrkesutbildning, tjänstekategori 25 Hälsovård 
och socialtjänster, samt tjänstekategori 26 Fritids- och id-
rottsverksamhet samt kulturverksamhet där medverkan 
från föreningslivet är aktuell. 

Verksamheten leds politiskt av en gemensam nämnd för 
upphandlingssamverkan (GNU), som består av en leda-
mot från varje samverkande kommun. 

I grunden är skapandet av Upphandlingscenter ett sätt att 
förstärka de medverkande kommunernas samlade upp-
handlingskompetens och skapa en större affärsnytta. 

UhC har genomfört drygt 200 upphandlingar/projekt inkl. 
direktupphandling till ett årligt upphandlat värde på 2-3 
miljarder kronor. Spännvidden är stor, vi upphandlar allt 
från kontorsmaterial, konsulter och livsmedel till snöröj-
ning, fordon och fastighetstjänster. 

VERKSAMHET – väsentliga händelser under 
perioden 

 Fortsatt hög efterfrågan på erbjudna tjänster. Rekord 
i antal beställda upphandlingar och annonseringar. 
En tydlig trend är att fler upphandlingar avser digitali-
sering och teknik inom välfärdstjänster. Även fler 
länsgemensamma upphandlingar.  

 Ökad andel upphandling med socialt ansvarsfull 
upphandling. UhC har ställt sysselsättningskrav i  
47 olika offentliga upphandlingar samt genomfört  
5 reserverade upphandlingar. 

 Genomförande av UhC-dagar 2018 i samverkande 
kommuner för beställare/sakkunniga/politiker samt 
leverantörsträffar och tidig dialog med företagare i 
kommunerna.  

 Utbildningsinsatser inom både direktupphandling och 
farliga förmåner (mutor och jäv) för några kommuner 
har genomförts. 

 UhC har deltagit i projekt Upphandlingsdialog Da-
larna som utifrån regionala behov förmedlar kunskap 
och ger metodstöd vid upphandling, främst till mindre 
företag. 

 GNU har haft fyra sammanträden under året. Sam-
rådsgrupp för UhC har haft fyra möten under året 
och Lokala upphandlingsgrupper (LUG) har samlats 
ett antal gånger per kommun.  

 Inom ramen för LUG diskuterar företrädare för re-
spektive kommunkoncern gemensamma upphand-
lingsfrågor och utveckling med företrädare för UhC. 

 GNU har fastställt ny nämndplan med sex inrikt-
ningsmål. Nämndplanen visar på mål och riktning 
och de viktigaste prioriteringarna för perioden 2019-
2021. 

EKONOMI 

Ekonomiskt resultat  

Totalt för nämnden      
mnkr

Utfall 
2018

Budget 
2018

Utfall 
2017

Intäkter
Kommunbidrag 13,8 13,8 13,4
Övriga interna intäkter 0,0 0,0 0,0
Externa intäkter 1,7 1,0 1,8
Summa intäkter 15,5 14,8 15,2

Kostnader
Löner och PO -11,5 -12,2 -10,4
Övriga personalkostnader 0,0 0,0 0,0
Hyra -0,3 -0,3 -0,3
Kapitalkostnader -0,1 -0,1 -0,1
Övriga kostnader -3,6 -2,2 -4,4
Summa kostnader -15,5 -14,8 -15,2

Resultat 0,0 0,0 0,0

Självfinansieringsgrad 100% 100% 100%  
Ekonomisk analys 

Det blev ett mindre överskott i 2018 års verksamhet med 
0,2 mnkr, som återbetalats till medlemskommunerna en-
ligt samarbetsavtalet.  

Högre externa intäkter än budgeterat på grund av mer 
sålda tjänster avseende direktupphandling och annonse-
ring. Fler samordnade upphandlingar där några icke sam-
verkande kommuner har anslutit t.ex. dalagemensam e-
arkivupphandling och strategiska livsmedelsupphand-
lingar. Externt konsultstöd har därför köpts in som medfört 
högre övriga kostnader. 

  

41



STYRELSEN OCH NÄMNDERNAS VERKSAMHETSBERÄTTELSER   Nämndens namn  

 

 

MEDARBETARE 

UpphandlingsCenter har kontor i Ludvika och satellitkon-
tor i Borlänge, Falun, Gagnef, Säter och Hedemora och 
vi är 19 st. medarbetare. 

Rekrytering har skett av 3 nya medarbetare varav  
2 var ersättningsrekryteringar samt 1 vikariat. 

Antal anställda: 19 medarbetare varav 16 taktiska/ strate-
giska upphandlare, 2 verksamhetsstöd/ upphandlings-
chef samt 1 chef. Ledningsgrupp: 6 medarbetare varav 
50 % kvinnor och 50 % män. 

UhC:s organisation består av två större team som upp-
handlar inom olika varu- och tjänsteområden samt team 
Verksamhetsstöd.  

 

I varje kommun finns en kommunansvarig upphandlare 
placerad, med utökad tillgänglighet på plats, för att vara 
Upphandlingscenters kontakt i kommunen. 

 

NYCKELTAL/VERKSAMHETSMÅTT 

GNU har identifierat inriktningsmål för 2018. För respek-
tive mål finns nyckeltal/indikatorer som syftar till att mäta 
och följa upp. Nedan redovisas utfall för 2018. 

Upphandling används som ett strategiskt 
verktyg för att nå våra mål 
Ägarna ska känna förtroende för UhC. Nöjd kund-under-
sökning 2018 är pågående. Målnivå nöjdhetsvärde för an-
delen nöjda kunder >90 %. 

Ägarna ska känna förtroende för UhC. Ekonomi i balans 
uppfylls. Målnivå resultat i nivå enligt budget eller över. 

Vi arbetar genomgående med hög kvalitet 
Kvalitativ upphandling. Under 2018 har UpphandlingsCen-
ter genomfört 182 upphandlingar/projekt (2017 184, 2016 
185 upphandlingar/uppdrag). Totalt har 210 upphand-
lingar/projekt genomförts inklusive 28 direktupphand-
lingar. 

Kvalitativ upphandling. 86 % upphandlingar har avslutats 
enligt upphandlingsplan 2018 (2017 88 %, 2016 89 %). 
Målnivå > 90 %.  

Samordningsgrad för upphandlingar. Fr.o.m. 2018 sker 
mätning av samordningsgrad för genomförda upphand-
lingar, där mer än en upphandlande myndighet/enhet del-
tagit.  I 71 % av upphandlingarna har samordning skett. 
Målnivå > 80 %. 

Vi sparar pengar åt våra kommuner 
Kostnadseffektiva upphandlingar. Fr.o.m. 2017 sker en ef-
fektivitetsberäkning, efter avslutad upphandling. Möjlig 
snittbesparing, i varje genomförd upphandling, ligger på ca 
10 % i jämförelse med marknadspris/snittanbud. 

Avtalsuppföljning med leverantörer ska öka. Under året 
har drygt 140 uppföljningsmöten genomförts med avtals-
leverantörer. Målnivå nollmätning 2018. 

Under året har en gemensam controllergrupp startats upp 
med representanter från kommunernas ekonomienheter 
och UhC. Gruppen ska arbeta med frågor som leveran-
törstrohet och avtalsförvaltning. 

En rättssäker offentlig upphandling 

Fortsatt positiv trend avseende överprövningar med hög 
andel avgjorda överprövningar till UhC:s fördel. Antalet 
överprövningar under 2018 uppgår till 9 vilket motsvarar 
en andel om 4,9 % upphandlingar som överprövats (2017 
7,6 % och 2016 3,3 %, riksgenomsnitt 2017 6,5 %). 1 av 
dessa 9 är ännu ej avgjord, 7 är avgjorda till UhC:s fördel 
och en upphandling ska göras om efter dom i första in-
stans. Målnivå andel överprövningar relativt riksmått +/- 3 
%. 

Hållbarhet är för oss självklart och där ligger 
vi i framkant 
Rekord och ökad andel upphandling med socialt ansvars-
full upphandling. UhC har ställt sysselsättningskrav i 47 
olika offentliga upphandlingar samt genomfört 5 reserve-
rade upphandlingar för sociala företag (> 30 %). Målnivå > 
30 %. 

Under året har modell arbetats fram för att i vissa upp-
handlingar kunna ställa arbetsrättsliga villkor om lön, se-
mester och arbetstid i nivå med kollektivavtal. I en upp-
handling har som ett pilotprojekt levnadslön tillämpats. 

En miljömässigt ansvarsfull upphandling. I 80 % av ge-
nomförda upphandlingar har miljökrav ställts. Målnivå noll-
mätning 2018. I 30 % av upphandlingarna har vi minst 
avancerade krav på miljö eller ekologiska krav. 

Anbud och regional tillväxt  
Minskad andel anbudsgivare. Under 2018 inkom i snitt 3,7 
anbud per annonserad upphandling (2017 4,1 och 2016 
3,9 anbud per upphandling). I riksgenomsnitt inkom anbud 
från 4,1 anbudsgivare i de upphandlingar som annonsera-
des 2017. 

Andel leverantörer med verksamhet i någon av de sex 
samverkande kommunerna. 58 % regionala leverantörer 
(2017 76 % och 2016 65 % regionala leverantörer). Mål-
nivå > 65 % för andel slutna avtal med regionala företag/ 
leverantörer. 

Dialogen i upphandling ska stärkas. Under 2018 har tidig 
dialog genomförts vid drygt 90 tillfällen med leverantörer 
inför upphandling. Extern remiss av upphandlingsdoku-
ment med marknad/företag har skett vid 17 tillfällen inför 
upphandling.  

 

Personalnyckeltal 

  

 2018 

 

2017 

    

Antal anställda* 16 17 

Arbetade timmar** 28 145  26 190 

Varav timmar utförda av  
timanställd personal (%) 

3,9 0,0 

Sjukfrånvaro i procent av  
ordinarie arbetstid 

5,19 10,28 

 

*Månadsavlönade enligt AB 

**Månadslön, timlön, fyllnadstid, övertid 

Åldersstruktur 2018-12-31  

-29 30-39 40-49 50-59 60- 

1 5 3 5 2 

42



STYRELSEN OCH NÄMNDERNAS VERKSAMHETSBERÄTTELSER   Nämndens namn  

 

 

Under året skulle nöjd leverantörsindex ske med nollmät-
ning. Detta har vi inte klarat av att genomföra. 

Vi arbetar ständigt för nya och bättre lös-
ningar för våra beställare 
Innovationsupphandling eller innovationsvänlig upphand-
ling har genomförts i minst 4 upphandlingar. Målnivå > 3 
upphandlingar. 

UTVECKLING/FRAMTID 
 Fr.o.m. den 1 januari 2019 utökas uppdraget för 

Nämnden (UhC) med tre nya avtals- och kategoriom-
råden. Avser i huvudsak upphandling avseende soci-
ala tjänster och hälsovård samt undervisning och yr-
kesutbildning. Inför detta sker rekryteringar samt 
bildande av ett nytt upphandlingsteam på UhC. 

 Upphandlingsstöd till kommunerna avseende utbild-
ning, direktupphandling, annonseringstjänster och 
byggentreprenader bedöms komma att öka.  

 För att uppnå en effektiv och rättssäker upphandling 
som tar tillvara konkurrensen på marknaden framåt i 
vår region är Nämnden och UhC en viktig aktör för 
utvecklingen kring regional tillväxt, dialog i upphand-
ling och hållbar upphandling. 

 Upphandling ska ses som ett strategiskt verktyg för 
att även nå andra samhällsmål än de rent ekono-
miska. UhC ska verka för att relevanta sociala, etiska 
och miljökrav ställs i varje upphandling.  

 Några dalakommuner har visat ett intresse kring 
samverkan vid offentlig upphandling. Ett alternativ är 
att ansluta till Gemensam nämnd för upphandlings-
samverkan. 
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SÄTERS KOMMUN KALLELSE 
 Sammanträdesdatum Blad 

Kommunfullmäktige 2019-05-02 12  
   
 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Kf § Dnr KS2019/0134 
 
Verksamhetsberättelse 2018, gemensamma nämnden för alkohol, to-
bak och receptfria läkemedel 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta godkänna verksamhetsberät-
telse 2018 för gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel. 
 
__________ 
 
Ärendebeskrivning 
Verksamhetsberättelse 2018 för gemensamma nämnden för alkohol, tobak och re-
ceptfria läkemedel. 
 
I verksamhetsberättelsen redogörs för gemensamma nämnden för alkohol, tobak och 
receptfria läkemedel 2018. Utfallet för verksamheten uppgick till ett överskott på 0,1 
mkr. 
 
Varje kommun som ingår i gemensamma nämnden har att fatta beslut om ansvarsfri-
het för gemensamma nämnden alkohol, tobak och receptfria läkemedel. 
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Tjänsteskrivelse 

 

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

 

Datum 
2019-03-08 

Dnr KS2019/0135 

 

Verksamhetsberättelse 2018, gemensamma nämnden för upphandlingssamverkan 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att besluta att 
godkänna verksamhetsberättelse 2018 för gemensamma nämnden för upphandlingssamverkan. 
 

Ärendebeskrivning 
Verksamhetsberättelse 2018 för gemensamma nämnden för upphandlingssamverkan. 
 
I verksamhetsberättelsen redogörs för gemensamma nämnden för upphandlingssamverkan 2018. Utfallet 
för verksamheten uppgick till ett överskott på 0,2 mkr som återbetalas till medlemskommunerna enligt 
samarbetsavtalet. 
 
Varje kommun som ingår i gemensamma nämnden har att fatta beslut om ansvarsfrihet för gemensamma 
nämnden upphandlingssamverkan. 
 
 
 
 
…………………………….. 
Torbjörn Matsson  
ekonomichef 
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Gemensam nämnd för  
upphandlingssamverkan (GNU) 
 

NÄMNDENS UPPDRAG 

Den gemensamma nämnden (GNU) består av Falun, 
Borlänge, Ludvika, Gagnef, Hedemora och Säters kom-
muner. 

Den gemensamma nämndens uppgift är att på grundval 
av samarbetsavtal, reglemente och fastställd gemensam 
upphandlingspolicy och med stöd av Upphandlingscenter 
(UhC) svara för alla upphandlingar med undantag av di-
rektupphandlingar och byggentreprenader samt LOU:s 
(Lag om offentlig upphandling) tjänstekategori 24 Under-
visning och yrkesutbildning, tjänstekategori 25 Hälsovård 
och socialtjänster, samt tjänstekategori 26 Fritids- och id-
rottsverksamhet samt kulturverksamhet där medverkan 
från föreningslivet är aktuell. 

Verksamheten leds politiskt av en gemensam nämnd för 
upphandlingssamverkan (GNU), som består av en leda-
mot från varje samverkande kommun. 

I grunden är skapandet av Upphandlingscenter ett sätt att 
förstärka de medverkande kommunernas samlade upp-
handlingskompetens och skapa en större affärsnytta. 

UhC har genomfört drygt 200 upphandlingar/projekt inkl. 
direktupphandling till ett årligt upphandlat värde på 2-3 
miljarder kronor. Spännvidden är stor, vi upphandlar allt 
från kontorsmaterial, konsulter och livsmedel till snöröj-
ning, fordon och fastighetstjänster. 

VERKSAMHET – väsentliga händelser under 
perioden 

 Fortsatt hög efterfrågan på erbjudna tjänster. Rekord 
i antal beställda upphandlingar och annonseringar. 
En tydlig trend är att fler upphandlingar avser digitali-
sering och teknik inom välfärdstjänster. Även fler 
länsgemensamma upphandlingar.  

 Ökad andel upphandling med socialt ansvarsfull 
upphandling. UhC har ställt sysselsättningskrav i  
47 olika offentliga upphandlingar samt genomfört  
5 reserverade upphandlingar. 

 Genomförande av UhC-dagar 2018 i samverkande 
kommuner för beställare/sakkunniga/politiker samt 
leverantörsträffar och tidig dialog med företagare i 
kommunerna.  

 Utbildningsinsatser inom både direktupphandling och 
farliga förmåner (mutor och jäv) för några kommuner 
har genomförts. 

 UhC har deltagit i projekt Upphandlingsdialog Da-
larna som utifrån regionala behov förmedlar kunskap 
och ger metodstöd vid upphandling, främst till mindre 
företag. 

 GNU har haft fyra sammanträden under året. Sam-
rådsgrupp för UhC har haft fyra möten under året 
och Lokala upphandlingsgrupper (LUG) har samlats 
ett antal gånger per kommun.  

 Inom ramen för LUG diskuterar företrädare för re-
spektive kommunkoncern gemensamma upphand-
lingsfrågor och utveckling med företrädare för UhC. 

 GNU har fastställt ny nämndplan med sex inrikt-
ningsmål. Nämndplanen visar på mål och riktning 
och de viktigaste prioriteringarna för perioden 2019-
2021. 

EKONOMI 

Ekonomiskt resultat  

Totalt för nämnden      
mnkr

Utfall 
2018

Budget 
2018

Utfall 
2017

Intäkter
Kommunbidrag 13,8 13,8 13,4
Övriga interna intäkter 0,0 0,0 0,0
Externa intäkter 1,7 1,0 1,8
Summa intäkter 15,5 14,8 15,2

Kostnader
Löner och PO -11,5 -12,2 -10,4
Övriga personalkostnader 0,0 0,0 0,0
Hyra -0,3 -0,3 -0,3
Kapitalkostnader -0,1 -0,1 -0,1
Övriga kostnader -3,6 -2,2 -4,4
Summa kostnader -15,5 -14,8 -15,2

Resultat 0,0 0,0 0,0

Självfinansieringsgrad 100% 100% 100%  
Ekonomisk analys 

Det blev ett mindre överskott i 2018 års verksamhet med 
0,2 mnkr, som återbetalats till medlemskommunerna en-
ligt samarbetsavtalet.  

Högre externa intäkter än budgeterat på grund av mer 
sålda tjänster avseende direktupphandling och annonse-
ring. Fler samordnade upphandlingar där några icke sam-
verkande kommuner har anslutit t.ex. dalagemensam e-
arkivupphandling och strategiska livsmedelsupphand-
lingar. Externt konsultstöd har därför köpts in som medfört 
högre övriga kostnader. 
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MEDARBETARE 

UpphandlingsCenter har kontor i Ludvika och satellitkon-
tor i Borlänge, Falun, Gagnef, Säter och Hedemora och 
vi är 19 st. medarbetare. 

Rekrytering har skett av 3 nya medarbetare varav  
2 var ersättningsrekryteringar samt 1 vikariat. 

Antal anställda: 19 medarbetare varav 16 taktiska/ strate-
giska upphandlare, 2 verksamhetsstöd/ upphandlings-
chef samt 1 chef. Ledningsgrupp: 6 medarbetare varav 
50 % kvinnor och 50 % män. 

UhC:s organisation består av två större team som upp-
handlar inom olika varu- och tjänsteområden samt team 
Verksamhetsstöd.  

 

I varje kommun finns en kommunansvarig upphandlare 
placerad, med utökad tillgänglighet på plats, för att vara 
Upphandlingscenters kontakt i kommunen. 

 

NYCKELTAL/VERKSAMHETSMÅTT 

GNU har identifierat inriktningsmål för 2018. För respek-
tive mål finns nyckeltal/indikatorer som syftar till att mäta 
och följa upp. Nedan redovisas utfall för 2018. 

Upphandling används som ett strategiskt 
verktyg för att nå våra mål 
Ägarna ska känna förtroende för UhC. Nöjd kund-under-
sökning 2018 är pågående. Målnivå nöjdhetsvärde för an-
delen nöjda kunder >90 %. 

Ägarna ska känna förtroende för UhC. Ekonomi i balans 
uppfylls. Målnivå resultat i nivå enligt budget eller över. 

Vi arbetar genomgående med hög kvalitet 
Kvalitativ upphandling. Under 2018 har UpphandlingsCen-
ter genomfört 182 upphandlingar/projekt (2017 184, 2016 
185 upphandlingar/uppdrag). Totalt har 210 upphand-
lingar/projekt genomförts inklusive 28 direktupphand-
lingar. 

Kvalitativ upphandling. 86 % upphandlingar har avslutats 
enligt upphandlingsplan 2018 (2017 88 %, 2016 89 %). 
Målnivå > 90 %.  

Samordningsgrad för upphandlingar. Fr.o.m. 2018 sker 
mätning av samordningsgrad för genomförda upphand-
lingar, där mer än en upphandlande myndighet/enhet del-
tagit.  I 71 % av upphandlingarna har samordning skett. 
Målnivå > 80 %. 

Vi sparar pengar åt våra kommuner 
Kostnadseffektiva upphandlingar. Fr.o.m. 2017 sker en ef-
fektivitetsberäkning, efter avslutad upphandling. Möjlig 
snittbesparing, i varje genomförd upphandling, ligger på ca 
10 % i jämförelse med marknadspris/snittanbud. 

Avtalsuppföljning med leverantörer ska öka. Under året 
har drygt 140 uppföljningsmöten genomförts med avtals-
leverantörer. Målnivå nollmätning 2018. 

Under året har en gemensam controllergrupp startats upp 
med representanter från kommunernas ekonomienheter 
och UhC. Gruppen ska arbeta med frågor som leveran-
törstrohet och avtalsförvaltning. 

En rättssäker offentlig upphandling 

Fortsatt positiv trend avseende överprövningar med hög 
andel avgjorda överprövningar till UhC:s fördel. Antalet 
överprövningar under 2018 uppgår till 9 vilket motsvarar 
en andel om 4,9 % upphandlingar som överprövats (2017 
7,6 % och 2016 3,3 %, riksgenomsnitt 2017 6,5 %). 1 av 
dessa 9 är ännu ej avgjord, 7 är avgjorda till UhC:s fördel 
och en upphandling ska göras om efter dom i första in-
stans. Målnivå andel överprövningar relativt riksmått +/- 3 
%. 

Hållbarhet är för oss självklart och där ligger 
vi i framkant 
Rekord och ökad andel upphandling med socialt ansvars-
full upphandling. UhC har ställt sysselsättningskrav i 47 
olika offentliga upphandlingar samt genomfört 5 reserve-
rade upphandlingar för sociala företag (> 30 %). Målnivå > 
30 %. 

Under året har modell arbetats fram för att i vissa upp-
handlingar kunna ställa arbetsrättsliga villkor om lön, se-
mester och arbetstid i nivå med kollektivavtal. I en upp-
handling har som ett pilotprojekt levnadslön tillämpats. 

En miljömässigt ansvarsfull upphandling. I 80 % av ge-
nomförda upphandlingar har miljökrav ställts. Målnivå noll-
mätning 2018. I 30 % av upphandlingarna har vi minst 
avancerade krav på miljö eller ekologiska krav. 

Anbud och regional tillväxt  
Minskad andel anbudsgivare. Under 2018 inkom i snitt 3,7 
anbud per annonserad upphandling (2017 4,1 och 2016 
3,9 anbud per upphandling). I riksgenomsnitt inkom anbud 
från 4,1 anbudsgivare i de upphandlingar som annonsera-
des 2017. 

Andel leverantörer med verksamhet i någon av de sex 
samverkande kommunerna. 58 % regionala leverantörer 
(2017 76 % och 2016 65 % regionala leverantörer). Mål-
nivå > 65 % för andel slutna avtal med regionala företag/ 
leverantörer. 

Dialogen i upphandling ska stärkas. Under 2018 har tidig 
dialog genomförts vid drygt 90 tillfällen med leverantörer 
inför upphandling. Extern remiss av upphandlingsdoku-
ment med marknad/företag har skett vid 17 tillfällen inför 
upphandling.  

 

Personalnyckeltal 

  

 2018 

 

2017 

    

Antal anställda* 16 17 

Arbetade timmar** 28 145  26 190 

Varav timmar utförda av  
timanställd personal (%) 

3,9 0,0 

Sjukfrånvaro i procent av  
ordinarie arbetstid 

5,19 10,28 

 

*Månadsavlönade enligt AB 

**Månadslön, timlön, fyllnadstid, övertid 

Åldersstruktur 2018-12-31  

-29 30-39 40-49 50-59 60- 

1 5 3 5 2 
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Under året skulle nöjd leverantörsindex ske med nollmät-
ning. Detta har vi inte klarat av att genomföra. 

Vi arbetar ständigt för nya och bättre lös-
ningar för våra beställare 
Innovationsupphandling eller innovationsvänlig upphand-
ling har genomförts i minst 4 upphandlingar. Målnivå > 3 
upphandlingar. 

UTVECKLING/FRAMTID 
 Fr.o.m. den 1 januari 2019 utökas uppdraget för 

Nämnden (UhC) med tre nya avtals- och kategoriom-
råden. Avser i huvudsak upphandling avseende soci-
ala tjänster och hälsovård samt undervisning och yr-
kesutbildning. Inför detta sker rekryteringar samt 
bildande av ett nytt upphandlingsteam på UhC. 

 Upphandlingsstöd till kommunerna avseende utbild-
ning, direktupphandling, annonseringstjänster och 
byggentreprenader bedöms komma att öka.  

 För att uppnå en effektiv och rättssäker upphandling 
som tar tillvara konkurrensen på marknaden framåt i 
vår region är Nämnden och UhC en viktig aktör för 
utvecklingen kring regional tillväxt, dialog i upphand-
ling och hållbar upphandling. 

 Upphandling ska ses som ett strategiskt verktyg för 
att även nå andra samhällsmål än de rent ekono-
miska. UhC ska verka för att relevanta sociala, etiska 
och miljökrav ställs i varje upphandling.  

 Några dalakommuner har visat ett intresse kring 
samverkan vid offentlig upphandling. Ett alternativ är 
att ansluta till Gemensam nämnd för upphandlings-
samverkan. 
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SÄTERS KOMMUN KALLELSE 
 Sammanträdesdatum Blad 

Kommunfullmäktige 2019-05-02 13  
   
 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Kf § 
 
Kommunfullmäktiges ansvarsprövning 
 
Ärendebeskrivning: 
Kommunfullmäktige ska årligen fatta beslut om ansvarsfrihet för kommunstyrelsen, 
nämnderna och de enskilda förtroendevalda i dessa organ. 
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SÄTERS KOMMUN KALLELSE 
 Sammanträdesdatum Blad 

Kommunfullmäktige 2019-05-02 14  
   
 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Kf §  Dnr KS2019/0066 
 
Revidering av riktlinjer för god ekonomisk hushållning, finansiering 
av investeringar 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta om ändringar i riktlinjerna 
för god ekonomisk hushållning i stycket finansiering av investeringar enligt beskriv-
ning nedan. 
 
Bakgrund och ärendebeskrivning: 
I riktlinjer för god ekonomisk hushållning antagna av kommunfullmäktige 2016-06-
13 anges följande: 
Säters kommun skall finansiera reinvesteringar med egna medel. För nyinvesteringar 
kan nya lån behöva upptas. Detta sker i första hand genom att utnyttja den kredit 
som är kopplad till kommunens koncernkonto i Swedbank. När denna är förbrukad 
måste nya lån tas upp. 
 
Självfinansieringsgraden av de löpande investeringarna skall beräknas över en rul-
lande fyraårsperiod. Beräkningsårets utrymme räknas fram utifrån budget/plan för 
beräkningsåret samt för de tre föregående årens verkliga utfall alternativt budget om 
åren ligger framåt i tiden. Självfinansieringsgraden ska uppgå till 60%. Med självfinan-
siering menas det utrymme som skapas av justerat resultat efter balanskravsavstäm-
ning och pensionsförvaltning samt avskrivningar aktuellt år. Under budgetprocessen 
beräknas de tre kommande åren, som ger det totala utrymmet för investeringar under 
perioden. 
 
Utöver dessa löpande investeringar fattar kommunfullmäktige beslut i varje enskilt 
fall. 
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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 
2019-02-26 Dnr KS2019/0066 

 

Finansiering av investeringar 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen föreslå 
Kommunfullmäktige att besluta ändringar i riktlinjerna för god ekonomisk hushållning 
i stycket finansiering av investeringar enligt beskrivning nedan. 
 
 
Bakgrund och ärendebeskrivning: 
I riktlinjer för god ekonomisk hushållning antagna av kommunfullmäktige 2016-06-13 
anges följande: 
Säters kommun skall finansiera reinvesteringar med egna medel. För nyinvesteringar 
kan nya lån behöva upptas. Detta sker i första hand genom att utnyttja den kredit som 
är kopplad till kommunens koncernkonto i Swedbank. När denna är förbrukad måste 
nya lån tas upp. 
 
Självfinansieringsgraden av de löpande investeringarna skall beräknas över en rullande 
fyraårsperiod. Beräkningsårets utrymme räknas fram utifrån budget/plan för 
beräkningsåret samt för de tre föregående årens verkliga utfall alternativt budget om 
åren ligger framåt i tiden. Självfinansieringsgraden ska uppgå till 60%. Med 
självfinansiering menas det utrymme som skapas av justerat resultat efter 
balanskravsavstämning och pensionsförvaltning samt avskrivningar aktuellt år. Under 
budgetprocessen beräknas de tre kommande åren, som ger det totala utrymmet för 
investeringar under perioden. 
Utöver dessa löpande investeringar fattar kommunfullmäktige beslut i varje enskilt 
fall. 

  
 
 
 
 
 

Torbjörn Matsson  Pär Jerfström 
Ekonomichef  Kommundirektör 
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Ekonomiska styrprinciper för Säters kommun (riktlinjer för 
kommunens investeringar) 
 

§ 1 Syfte 
 

Övergripande lagregler om kommunens ekonomi återfinns i Kommunallagens (SFS 
1990:900) 8:e kapitel. I Kommunal Redovisningslag KRL (SFS 1997:614) regleras 
hur kommunens externa redovisning skall utformas. 
 
De ekonomiska styrprincipernas syfte är att reglera den kommunala tillämpningen 
av ovanstående lagregler, samt att komplettera denna på områden som ej reglerats i 
lag. 
 
De ekonomiska styrprinciperna gäller i tillämpliga delar även för kommunens 
bolag. 
 

§ 2 Mål för god ekonomisk hushållning 
 

Med god ekonomisk hushållning avses ej enbart finansiell förvaltning. De 
kommunala resurserna skall fördelas och användas så att de kommer 
kommunmedborgarna till så stor nytta som möjligt utifrån ställda nationella och 
lokala mål.  

  
Kommunfullmäktige fastställer vision och strategiska mål för mandatperioden. 
 
Kommunfullmäktige fastställer förslag till finansiella mål för den kommande 
treårsperioden senast i december månad två år före aktuellt budgetår. 
 
I budgetdirektiv anges hur förslag till strategier och mål för verksamheten utifrån 
antagen vision och strategiska mål skall inlämnas, samt tidplan för budgetarbetet 
och övriga anvisningar. 
 
Kommunens finansiella mål och strategiska mål är överordnade andra kommunala 
mål. 

 

§ 3 Ramar 
 
I samband med fastställande av kommunens finansiella mål fastställs kommunens 
totala ekonomiska utrymme utifrån aktuella prognoser för befolkning och 
skatteunderlag, samt gällande regler för generella statsbidrag och utjämning.  
Utrymmet fördelas i preliminära ramar för nämnder och förvaltningar. Ramarna 
utformas som nettoramar och skall om kommunstyrelsen ej beslutar annat 
innefatta samtliga kostnader och intäkter. 

Antagen av kommunfullmäktige 2017-10-19 
Kompletterad med riktlinjer för investeringar av kommunfullmäktige 2018-06-14, § 63 
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§ 4 Budget 
 

Nämnder och förvaltningar utarbetar utifrån tilldelade ekonomiska ramar och 
övriga anvisningar förslag till budget för nästkommande år, samt plan för de 
därefter följande två åren. I förslaget till budget skall även ingå strategier som skall 
utgå från antagen vision och strategiska mål, vara relaterade till tilldelade resurser 
samt ha ett medborgarperspektiv 
 
Budgetförslagen skall inlämnas till kommunstyrelsen senast vid den tidpunkt som 
angetts i direktiv. 
 
Kommunstyrelsen sammanställer senast under maj månad förslag till budget för 
nästkommande år och plan för de därefter följande åren, för fastställande i 
kommunfullmäktige senast under juni månad. I kommunfullmäktiges beslut om 
budget tas även beslut om finansiella mål. 
 
Anslagen binds på nämnds- och förvaltningsnivå, eller annan nivå som 
kommunfullmäktige beslutar. Kommunstyrelsen bemyndigas att efter förslag från 
berörd nämnd omfördela medel mellan olika anslag. 
 
Personalstyrning regleras i särskilda personalpolitiska styrdokument. 

 

§ 5 Budgetuppföljning 
 
 Det åvilar varje nämnd och förvaltning att löpande följa upp sin verksamhet.  
 

Nämnder och förvaltningar skall med den periodicitet som kommunstyrelsen 
fastställer upprätta bokslutsprognoser. Prognoserna skall avse såväl drift- som 
investeringsbudget, och innefatta periodens förbrukning, ackumulerad förbrukning 
och prognos till årets slut. 
 
Kommunens ekonomienhet skall sammanställa prognoserna och redovisa dessa till 
det kommunfullmäktige, som kommer efter periodens slut. 
 

§ 6 Delårsrapport 
 
Kommunen skall upprätta delårsrapport per den 31 augusti. Delårsrapporten skall 
föreläggas kommunfullmäktige i oktober månad. 
 
Nämnder, förvaltningar, och kommunens bolag skall inkomma med underlag för 
upprättandet av delårsrapporten i den omfattning som anges i KRL. 
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De finansiella mål och de strategiska mål som kommunfullmäktige fastställt vid 
beslut om budget skall utvärderas i samband med delårsrapporten. Utvärderingen 
skall dels göras på förfluten tid samt som en prognos för helåret. Om målen inte 
bedöms kunna uppnås skall orsaken till detta anges, samt vilka åtgärder som vidtas 
för att öka måluppfyllelsen. 
 

§ 7 Årsbokslut och årsredovisning 
 

Det åvilar varje nämnd att efter årets slut analysera årets resultat och verksamhetens 
utveckling. Analysen skall tillsammans med bedömningar och prognoser för 
framtiden utgöra grunden för nästkommande budgetarbete. 
 
De finansiella mål och strategiska mål som kommun-fullmäktige fastställt vid beslut 
om budget skall utvärderas i samband med årsredovisningen. Har målen inte 
uppfyllts skall orsaken till detta anges, samt vilka åtgärder som föreslås för att öka 
måluppfyllelsen kommande år.  
 
De kommunala bolagen följer i sin redovisning Årsredovisningslagen, men skall till 
kommunstyrelsen inkomma med uppgifter till en samordnad årsredovisning för 
kommunkoncernen. 
 
Kommunstyrelsen sammanställer av gjorda analyser och räkenskapsmaterial, en 
årsredovisning för kommunen, och en sammanställd redovisning för den 
kommunala koncernen. Årsredovisningen skall föreläggas kommunfullmäktige 
senast under april månad.  
 

§ 8 Medtagande av över och underskott 

 
Nämnder och styrelser kan efter godkännande av kommunstyrelsen medges att 
överföra medel för ej avslutade investeringar till nästkommande år. 
 
Begäran om överförande av medel i investeringsbudgeten skall ha inkommit till 
kommunstyrelsen senast under januari månad.  
 

 

§ 9 Medelsförvaltning 
 

Kommunens medel skall förvaltas i enlighet med särskilt antagna placerings- 
reglementen. 
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§ 10 Redovisning av anläggningstillgångar 

 
Kommunens anläggningstillgångar skall redovisas enligt av kommunstyrelsen 
antagna regler. 
 

§ 11 MBL och personaldelaktighet 
 

Det åvilar nämnder och förvaltningar att tillse att berörd personal aktivt deltar i  
budgetarbete och den ekonomiska uppföljningen. 
 
Kommunstyrelsen skall i arbete med budget, årsbokslut och delårsrapport, 
kontinuerligt hålla de fackliga organisationerna informerade. 
 
Nämnders och förvaltningars budgetförslag skall innan de antas av ansvarig nämnd 
förhandlas med de fackliga organisationerna enlig lag om medbestäm-mande, MBL. 
 
Kommunstyrelsens förslag till budget för kommunen skall innan den antas i 
kommunfullmäktige förhandlas med de fackliga organisationerna enlig lag om 
medbestämmande, MBL. 
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Riktlinjer för kommunens investeringar 
 
Definition 
 
Med investering avses en ekonomisk resurs som förbrukas över en längre tidsperiod. Vid 
införskaffandet bokförs investeringen som en anläggningstillgång i balansräkningen. En 
anläggningstillgång är en tillgång som är avsedd för stadigvarande bruk. 
 
För att en ekonomisk transaktion skall bokföras som investering skall den ekonomiska 
livslängden vara minst tre år och inköpsvärdet uppgå till minst ett prisbasbelopp. (2018: 45 
500 kr), 
 
Vid en samlad investering kan ett enskilt föremål ha ett värde som understiger beloppsgränsen 
om totalbeloppet för den samlade investeringen överstiger beloppet. Exempel på samlad 
investering kan vara inredning av ett klassrum, ett samlat inköp av datautrustning, 
ledningsrenovering i VA-nätet, eller kommunens samlade konstinköp. En förutsättning för att 
räknas som samlad investering är att investeringen kan bokföras som en anläggning. 
 
Materiella anläggningstillgångar är tillgångar som är fysiska och går att beskåda. Exempel på 
materiella tillgångar är: 

• Byggnader och mark 
• Maskiner, fordon och andra tekniska anläggningar 
• Inventarier, verktyg och IT-utrustning 

 
Immateriella anläggningstillgångar är tillgångar som man inte kan se eller ta på, icke fysiska 
tillgångar. Den ekonomiska livslängden ska vara minst tre och högst fem år. Exempel på 
immateriella tillgångar är: 

• Patent och licensrättigheter 
• IT-system, (verksamhetssystem) 

 
En IT-investering kan tas upp som en immateriell anläggningstillgång om den utgörs av ett 
verksamhetssystem. Det kan vara aktuellt då den avser ett IT-system som täcker ett betydande 
verksamhetsbehov, har ett stort utvecklingsvärde, är för stadigvarande bruk och förväntas ha 
ett väsentligt värde för verksamheten i form av möjlighet till ökad säkerhet och/eller 
effektivisering. 
 
Exploateringar 
 
Med exploateringsverksamhet avses åtgärder för att anskaffa, förädla och iordningsställa 
kommunens mark för infrastruktur (gator, parker och VA) och för bostads- eller 
industriområden. 
 
Exploatering som inte ska avyttras inom den närmaste 10-årsperioden redovisas som en ny-, 
till eller ombyggnad. Därefter vad det är klassat som, parkområde som park, VA som VA osv. 
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Exploateringsfastigheter som skall avyttras i närtid ska klassificeras som omsättnings- 
tillgångar. För dessa sker ingen avskrivning utan värdet skrivs ner successivt vid försäljning. 
På rena exploateringar beräknas inte heller någon internränta. 
 
Klassificering av investeringarna 
 
Nyinvestering: Innebär att nya drift- och kapitalkostnader uppstår, vilka ska finansieras över 
tid. Det innebär att kommunens åtagande i framtiden ökar. 
 
Reinvestering eller ersättningsinvestering: Avser investeringar som ersätter en befintlig 
anläggning, inventarier eller maskin i syfte att uppnå samma standard och volym som tidigare. 
Det innebär ingen utökning och driftkostnaderna är i princip oförändrade. 
 
Rationaliseringsinvesteringar avser investeringar som ger lägre driftkostnader än dagens nivå. 
En typ av rationaliseringsinvestering kan vara energibesparande åtgärder. 
 
Avskrivningstider 
 
Säters kommun använder sig av en månatlig linjär avskrivning. Investeringens 
livslängd/nyttjandetid vid investeringstillfället avgör avskrivningstiden. Avskrivnings- planen 
kan revideras om den ekonomiska livslängden för en anläggning förändras under 
avskrivningstiden. Värdet på anläggningen kan även skrivas ned helt eller delvis om 
tillgången förlorat sitt värde i förtid. Om nedskrivning sker, ska det vid varje bokslut därefter, 
fram till dess investeringen skulle ha varit färdigavskriven, göras en bedömning om 
nedskrivningen fortfarande är motiverad. 
 
För byggnader, gatu- och VA-anläggningar tillämpas komponentavskrivning. 
Komponentavskrivning innebär att olika delar av en anläggnings delar avskrivs på kortare tid 
och andra delar på längre tid. Den kortare avskrivningstiden skapar utrymme för 
reinvesteringar av avskrivna komponenter. 
 
Konst och mark anses ha oändligt värde och på dessa tillgångar görs ingen avskrivning/ 
nedskrivning annat än vid avyttring eller annan förlust av tillgången. 
 
Intern ränta 
 
Med intern ränta avses den interna prissättningen som används för att prissätta användandet 
av kommunens likvida medel. Räntesatsen för den interna räntan skall ligga i nivå med 
beräknad ränta för kommunens externa lån, och fastställs av ekonomikontoret varje år i 
samband med kommunens budgetarbete. 
 
Räntan beräknas enligt rak nominell metod, vilket innebär att räntan beräknas på restvärdet 
efter gjorda avskrivningar. 
 
Aktivering av investering 
 
Enligt god redovisningssed skall avskrivning ske från och med den tidpunkt då anläggningen 
tas i anspråk. Begreppet ta i anspråk kan för vissa situationer behöva en uttolkning för att 
praktisk kunna tillämpas. 
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Vid samlingsinvesteringar betraktas anläggningen som tagen i anspråk när samtliga ingående 
delar används. Detta innebär att om ingående delar köps in successivt under året, skall 
tidpunkten för ianspråktagandet sättas när inköpsprocessen avlutats eller senast vid årets slut. 
 
Avgiftsfinansierad verksamhet 
 
Kapitalkostnaden för investeringar inom avgiftsfinansierad verksamhet skall täckas av 
avgifterna. Med avgiftsfinansierad verksamhet avses i Säters kommun framför allt Vatten och 
Avlopp, samt Renhållningsverksamheten. 
 
Leasing 
 
Leasing kan vara en alternativ finansieringsform. Leasingfinansiering kan användas om den 
totala leasingavgiften är lägre än kostnaden för traditionell finansiering eller om det ur t ex 
servicesynpunkt kan anses fördelaktigt trots en högre kostnad. 
 
Exempel på leasingfinansiering är leasing av bilar där skatteregler gör att den formen är 
fördelaktigare än köp av bilar. Ett annat exempel är leasing av kopiatorer där 
leasingalternativet är bättre ur servicesynpunkt. 
 
Innan leasingfinansiering ska tillämpas på nya områden skall jämförande kalkyler göra på 
egenfinansiering. Leasingfinansieringen ska godkännas av ekonomichefen. 
 

Anvisningar för investeringsarbete 
 
Inledning 
 
Kommunfullmäktige fastställer årligen investeringsbudgeten för år 1 och en plan för år två 
och tre i planperioden. Investeringsbudget för år 1 fastställs på nämndsnivå, medan planen för 
år 2 och 3 endast fastställs på totalnivå. Kommunens förvaltningar arbetar även kontinuerligt 
med en mer långsiktig investeringsplan med ett sexårsperspektiv. Den utgör en grund för den 
treåriga investeringsplanen som årligen beslutas av kommunfullmäktige. 
 
 
Beredning 
 
Respektive nämnd tar fram förslag till investeringar för den kommande treårsperioden. 
Förslagen inlämnas till budgetberedningen. SBF Fastighetsenhet ansvarar vid lokalinves- 
teringar för att nödvändigt samråd/planering sker med aktuell hyresgäst. KSF IT-enhet 
ansvarar för att nödvändigt samråd/planering sker med enhetens kunder. 
 
Förslagen redovisas på en sammanställningsblankett. Bilaga 1. På blanketten anges typ av 
investering; Nyinvestering, Ersättningsinvestering eller Rationaliseringsinvestering, samt 
vilken proritet (1-3) nämnden har på aktuella investeringar. 
 
För investeringar med ett inköpsvärde över 500 kkr inlämnas en särskild redogörelse på 
särskild blankett. (Bilaga 2) Till dessa skall kalkyler över investeringens inköpsvärde, samt 
årliga driftskostnader bifogas. 
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De samlade förslagen bereds av förvaltningen innan den politiska budgetberedningen. 
Förvaltningen lägger förslag till investeringsplan för den kommande treårsperioden som 
inryms i de begränsningar som beslutats. 
 
Finansiering av investeringar 
 
I riktlinjer för god ekonomisk hushållning antagna av KF 2016-06-13 anges följande; 
Säters kommun skall finansiera reinvesteringar med egna medel. För nyinvesteringar kan nya 
lån behöva upptas.  Detta sker i första hand genom att utnyttja den kredit som är kopplad till 
kommunens koncernkonto i Swedbank. När denna är förbrukad måste nya lån tas upp. 
 
Självfinansieringsgraden av investeringarna skall beräknas över en rullande fyraårsperiod. 
Beräkningsårets utrymme räknas fram utifrån budget/plan för beräkningsåret samt för de tre 
föregående årens verkliga utfall alternativt budget om åren ligger framåt i tiden. 
Självfinansieringsgraden ska uppgå till 60%. Med självfinansiering menas det utrymme som 
skapas av justerat resultat efter balanskravsavstämning och pensionsförvaltning samt 
avskrivningar aktuellt år. Under budgetprocessen beräknas de tre kommande åren, som ger 
det totala utrymmet för investeringar under perioden. 
 
Uppföljning 
 
Alla investeringar ska särredovisas och avstämning ska ske löpande mot budget. 
Central uppföljning av investeringsverksamheten under året sker i samband med budget- 
uppföljningen per sista april och sista augusti. Utöver utbetalda belopp redovisas status på 
investeringen. T ex under projektering, under upphandling, påbörjad, slutförd.  
 
 
Överflytt av investeringsmedel mellan budgetåren 
 
De investeringsmedel som ej ianspråktagit för specifika projekt kan efter beslut av 
kommunstyrelsen budgetmässigt få föras över till nästkommande år om den totala 
investeringsbudgeten inte är förbrukad. Nämnden ansöker efter årsbokslut om överföring, och 
anger i ansökan skälen till att investeringsmedlen inte förbrukats och vilken planering som är 
tänkt för det kommande året. 
 
Slutredovisning av investeringsprojekt 
 
För investeringsobjekt som uppgår till minst 2 mkr skall en slutredovisning/efterkalkyl 
redovisas till kommunfullmäktige. 
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SÄTERS KOMMUN KALLELSE 
 Sammanträdesdatum Blad 

Kommunfullmäktige 2019-05-02 15  
   
 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Kf §  Dnr KS2019/0143 
 
Förändrat arbetssätt för att värna demokratin mot våldsbejakande 
extremism  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  

1. Avsluta Säter kommuns handlingsplan för att värna demokratin mot våldsbe-
jakande extremism. 

2. Uppdrar åt kommunstyrelseförvaltningen att säkerställa att arbetet för att 
värna demokratin mot våldsbejakande extremism fortsätter utifrån lokala be-
hov, i enlighet med ny forskning och nationella riktlinjer.  

 
___________ 
 
Bakgrund 
2014 tillsatte regeringen en nationell samordnare för att värna demokratin mot vålds-
bejakande extremism (hädanefter VBE) med uppdraget att stärka och stödja lokal 
samverkan med samma syfte.  
 
2015 fick den nationella samordnaren i uppdrag att ta fram en nationell strategi, med 
förslag på lokal organisering.  
 
2014-2016 inhämtade den nationella samordnaren information kring VBE från Sveri-
ges kommuner, däribland Säter.  
 
2015 tydliggjorde den nationella samordnaren att ”en lokal handlingsplan mot vålds-
bejakande extremism hjälper kommunen och dess anställda att upprätta och konkre-
tisera ett förebyggande arbete mot våldsbejakande extremism” (Mattsson, 2017).  
 
2017 antog kommunfullmäktige i Säter en handlingsplan mot våldsbejakande extrem-
ism. Handlingsplanen utgick till stor del från de nationella rekommendationerna.  
 
Samordnarskapet blev del av en tjänst inom kommunstyrelseförvaltningen. 
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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  

 

Förändrat arbetssätt för att värna demokratin mot 
våldsbejakande extremism  
 
Förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige uppdrar åt 
Kommunstyrelseförvaltningen att säkerställa att arbetet för att värna 
demokratin mot våldsbejakande extremism fortsätter utifrån lokala behov, i 
enlighet med ny forskning och nationella riktlinjer.  

2. Kommunfullmäktige beslutar att avsluta Säter kommuns handlingsplan för att 
värna demokratin mot våldsbejakande extremism.  
 

 
Bakgrund 
2014 tillsatte regeringen en nationell samordnare för att värna demokratin mot 
våldsbejakande extremism (hädanefter VBE) med uppdraget att stärka och stödja lokal 
samverkan med samma syfte.  
2015 fick den nationella samordnaren i uppdrag att ta fram en nationell strategi, med 
förslag på lokal organisering.  
2014-2016 inhämtade den nationella samordnaren information kring VBE från 
Sveriges kommuner, däribland Säter.  
2015 tydliggjorde den nationella samordnaren att ”en lokal handlingsplan mot 
våldsbejakande extremism hjälper kommunen och dess anställda att upprätta och 
konkretisera ett förebyggande arbete mot våldsbejakande extremism” (Mattsson, 
2017).  
2017 antog Kommunfullmäktige i Säter en handlingsplan mot våldsbejakande 
extremism. Handlingsplanen utgick till stor del från de nationella 
rekommendationerna. Samordnarskapet blev del av en tjänst inom 
kommunstyrelseförvaltningen. 
 
Nuläge, arbetssätt och organisation 
Mycket vatten har flutit under broarna sedan Säters handlingsplan mot VBE antogs. 
Den nationella samordnarens uppdrag har implementerats vid en ny verksamhet: 
”Center mot våldsbejakande extremism” (CVE) som är placerat hos 
Brottsförebyggande rådet. CVE rekommenderar att kommunerna istället för fastlagda 
handlingsplaner har uppdaterade lägesbilder som kan ligga till grund för 
situationsanpassade handlingsplaner, när så krävs.1  
 
Länsstyrelsen Dalarna har byggt upp ett team som arbetar förebyggande med sociala 
risker: Alkohol, narkotika, doping och tobak (ANDT), brottsförebyggande (BRÅ) och 
våldsbejakande extremism (VBE). Länsstyrelsen Dalarna har även tagit fram en mall 
som samtliga kommuner kan använda för egen del och för att förse Länsstyrelsen med 
underlag för hur de sociala riskerna ter sig i hela länet. Säters kommun deltar i 
lägesbildsinsamlingen under ledning av kommunens hållbarhetsstrateg. Ifo, skolan, 
polisen och den lokala samordnaren mot VBE, bland andra, bidrar till 
lägesbildrapporteringen.  
 

                                                      
1 Möte med CVE i Länsstyrelsens regi, videosändning av SVEs officiella invigning i Stockholm, båda 2018. 
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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 

Det lokala arbetet mot VBE har bedrivits som vanligt demokratiarbete inom ramen 
för kommunens alla verksamheter, bortsett från vissa specifika kunskapshöjande 
åtgärder och insatser som den lokala samordnaren har organiserat.   
 
Kritik och utveckling av arbetet mot våldsbejakande extremism 
Det arbete som den nationella samordnaren sjösatte har granskats av många. Kritik 
har riktats mot att en del av det samordnaren förordade inte hade lagstöd, att det inte 
finns tillräcklig evidens för att rekommendera det, att arbetet riskerade att bli 
stigmatiserande, att en säkerhetspolitisk diskurs dominerar samtalet (vilket förändrar 
förutsättningarna för mötet mellan professionella och brukare)  eller att insatserna 
riktar sig åt fel målgrupp, med tanke på vilka som är aktiva och när de blev aktiva. 
(Herz, 2016) (Svanberg, 2017), (Morten Sager, 2018), (Joakim Sturup, 2017), (Malin E. 
Wimelius, 2017), (Johansson, 2017) (Amir Rostami, 2018).2 
 
Å andra sidan visar en kartläggning som Statskontoret gjorde på uppdrag av 
regeringen att den nationella samordnaren var avgörande för att frågan om VBE har 
uppmärksammats, och att alla Sveriges kommuner tar den på större allvar. (Kramers, 
2018) Med förändrade förutsättningar och större kunskaper kan kommunerna nu 
anpassa arbetet efter lokala behov. 
 
Nuläge, VBE 
Kartläggningen som nämnts ovan visar att VBE är ett stort problem för få men 
folkrika kommuner. Den visar också att högerextremismen är ett mer påtagligt 
problem än islamistisk extremism eller vänsterextremism i de flesta kommuner. 
(Kramers, 2018)  
 
Expo publicerade en rapport 2018 om de tio mest drabbade kommunerna, när det 
gäller högerextremism och fyra dalakommuner fanns med: Borlänge, Ludvika, Mora 
och Säter. https://expo.se/2018/07/här-är-vit-makt-örelsens-starkaste-fästen 
Däremot finns det få eller inga rapporterade incidenter om vänsterextremism eller 
islamistisk extremism.  
 
I Ludvika hade öppet nazistiska Nordiska motståndsrörelsen (NMR) en ledamot i 
Kommunfullmäktige under föregående mandatperiod, vilket ledde till stora 
påfrestningar för de folkvalda och därmed demokratin. Även i Säter fick ett nazistiskt 
parti plats i Kommunfullmäktige, men i Säter ledde det inte till samma konsekvenser 
som i Ludvika. Högerextremisterna i kommunen/närområdet har nöjt sig med 
klistermärken, banderoller och flygblad. 3 
 

                                                      
2 Se exempelvis Skolverket, 2018: ”Oro för att ett barn far illa eller riskerar att fara illa ska alltid anmälas till 
socialtjänsten. Det kan till exempel handla om oro för ett barn som befinner sig i eller riskerar att hamna i en 
våldsbejakande extremistmiljö. Oro för ett barn ska inte anmälas eller rapporteras till polisen eller lokala 
samordnare mot våldsbejakande extremism. Skolan ska inte heller rapportera barns och elevers åsikter eller 
olika möjliga tecken på radikalisering in i våldsbejakande extremism till polis, säkerhetspolis eller lokala 
samordnare. Det ingår inte i skolans uppdrag…” i  ”SKOLANS ROLL I ARBETET MOT VÅLDSBEJAKANDE 
EXTREMISM Redovisning av regeringsuppdrag, 2018”  
3 NMR publicerar regelbundet så kallade kamprapporter på sin webbsida Nordfront och för Säter rapporteras ett 
tjugotal propagandakampanjer sedan 2005 (vilket är så långt rapporteringen sträcker sig på sajten), varav de flesta 
sedan 2010. Om det överensstämmer med faktisk aktivitetsgrad får vara osagt. Islamistisk extremism och 
vänsterextremism rapporterar inte om sina aktiviteter på samma sätt som NMR, men både kartläggningar och 
kommunpolisen säger att de inte är aktiva i Säter. 
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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 

 
Rekommendation 
Eftersom de nationella rekommendationerna och riktlinjerna har ändrats; fler 
förändringar är vänta allt eftersom kunskapsnivåerna höjs; Länsstyrelsen har initierat 
ett nytt arbetssätt som bygger på de nya riktlinjerna; en begränsad grad av VBE 
rapporteras lokalt, finns det anledning för Säters kommun att justera arbetet mot 
VBE.  
 
Förslag till beslut 
1. Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige uppdrar åt 

Kommunstyrelseförvaltningen att säkerställa att arbetet för att värna demokratin 
mot våldsbejakande extremism fortsätter utifrån lokala behov, i enlighet med ny 
forskning och nationella riktlinjer.  

 
2. Kommunfullmäktige beslutar att avsluta Säter kommuns handlingsplan för att 

värna demokratin mot våldsbejakande extremism.  
 
 
 
 
 

Helena Axelsson Fisk  Malin Karhu Birgersson 
Samordnare  Förvaltningschef 
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SÄTERS KOMMUN KALLELSE 
 Sammanträdesdatum Blad 

Kommunfullmäktige 2019-05-02 16  
   
 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Kf § Dnr KS2018/0409 
 
LSO - Handlingsprogram enligt lag och skydd mot olyckor 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta anta LSO – handlingspro-
gram enligt lag och skydd mot olyckor för Säters kommun för mandatperioden 2019-
2022. 
 
__________ 
 
Bakgrund och ärendebeskrivning 
Varje kommun i Sverige skall för varje mandatperiod ha ett handlingsprogram enligt 
Lag om Skydd mot Olyckor, LSO. 
 
Arbetet med att ta fram ett handlingsprogram för mandatperioden 2019-2022 påbör-
jades våren 2018 för att vara klart för beslut i Kommunfullmäktige 2019 och uppfölj-
ning sker genom en årlig skriftlig rapport till kommunstyrelse samt fortlöpande upp-
följning och utvärdering inom varje delområde. 
 
Handlingsprogrammet är till sin struktur gemensamt för de kommuner som ingår i 
Räddningstjänsten Dala Mitt (Borlänge, Falun, Ludvika, Säter och Gagnef). 
 
Handlingsprogrammet syftar till att kommunen ska vara trygg och säker att bo, vistas 
och driva verksamhet i. Politikerna i dessa kommuner har av det skälet beslutat om 
att ett gemensamt handlingsprogram ska tas fram. Inte minst är programmet viktigt 
eftersom positiva resultat är beroende av samhällets samlade insatser och ansvarsta-
gande. Då ansvaret dessutom ofta ligger på den enskilde det vill säga individer, fastig-
hetsägare, verksamhetsutövare och organisationer, ser vi att denna plan fyller en 
mycket viktig funktion.  
 
I handlingsprogrammet har vi gemensamt lyft fram kända framgångsfaktorer och de 
målsättningar som finns i verksamheten. Vidare beskrivs strategiskt viktiga arbets-
uppgifter för kommunen samt särskilda satsningar för perioden 2019-2022.  
Handlingsprogrammet innehåller en gemensam del som är lika för alla kommuner 
därutöver finns det delprogram som till rubriken är lika i alla kommuner med där in-
nehållet i varje del är kommunanpassat. 
 
Till detta handlingsprogram finns tillhörande delprogram för områdena brottsföre-
byggande arbete, trafiksäkerhet, riskhänsyn i fysisk planering, förebyggande brand-
skydd, fallprevention, suicidprevention, is- och vattensäkerhet, klimatanpassning, 
krisberedskap och civilt försvar och höjd beredskap.  Varje delprogram kan spänna 
över flera verksamhetsgränser. 
 
Räddningstjänsten DalaMitt´s två delprogram, Brandförebyggande och Operativa in-
satser Räddningstjänst, blir lika i samtliga kommuner. Denna är inte färdigställd.   
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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 
2019-02-27 Dnr KS2018-0409 
 

LSO - Handlingsprogram enligt lag och skydd mot olyckor 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att anta 
LSO för Säters kommun för mandatperioden 2019-2022. 

Bakgrund och ärendebeskrivning 
 
Varje kommun i Sverige skall för varje mandatperiod ha ett handlingsprogram enligt Lag om Skydd mot 
Olyckor, LSO. 
Arbetet med att ta fram ett handlingsprogram för mandatperioden 2019-2022 påbörjades våren 2018 för 
att vara klart för beslut i Kommunfullmäktige 2019 och uppföljning sker genom en årlig skriftlig rapport 
till kommunstyrelse samt fortlöpande uppföljning och utvärdering inom varje delområde. 
 
Handlingsprogrammet är till sin struktur gemensamt för de kommuner som ingår i Räddningstjänsten 
Dala Mitt (Borlänge, Falun, Ludvika, Säter och Gagnef). 
Handlingsprogrammet syftar till att kommunen ska vara trygg och säker att bo, vistas och driva 
verksamhet i. Politikerna i dessa kommuner har av det skälet beslutat om att ett gemensamt 
handlingsprogram ska tas fram. Inte minst är programmet viktigt eftersom positiva resultat är beroende av 
samhällets samlade insatser och ansvarstagande. Då ansvaret dessutom ofta ligger på den enskilde det vill 
säga individer, fastighetsägare, verksamhetsutövare och organisationer, ser vi att denna plan fyller en 
mycket viktig funktion.  
I handlingsprogrammet har vi gemensamt lyft fram kända framgångsfaktorer och de målsättningar som 
finns i verksamheten. Vidare beskrivs strategiskt viktiga arbetsuppgifter för kommunen samt särskilda 
satsningar för perioden 2019-2022.  
Handlingsprogrammet innehåller en gemensam del som är lika för alla kommuner därutöver finns det 
delprogram som till rubriken är lika i alla kommuner med där innehållet i varje del är kommunanpassat. 
Till detta handlingsprogram finns tillhörande delprogram för områdena brottsförebyggande arbete, 
trafiksäkerhet, riskhänsyn i fysisk planering, förebyggande brandskydd, fallprevention, suicidprevention, is- 
och vattensäkerhet, klimatanpassning, krisberedskap och civilt försvar och höjd beredskap.  Varje 
delprogram kan spänna över flera verksamhetsgränser. 
Räddningstjänsten DalaMitt´s två delprogram, Brandförebyggande och Operativa insatser  
Räddningstjänst, blir lika i samtliga kommuner. Denna är inte färdigställd.  
 
Bilaga: Handlingsprogram 

 

Kristina Mellberg  Malin Karhu-Birgersson 
Säkerhetssamordnare  Förvaltningschef 
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Innehåll
1. Brottsförebyggande arbete
 Samverkansavtal mellan kommun och polis

2. Skydd mot olyckor 
 Förebyggande brandskydd 
	 Trafiksäkerhe 	
	 Is-	och	vattensäkerhet	
 Fallprevention 
 Suicidprevention
	 Riskhänsyn	i	den	fysiska	planeringen	
 Operativa insatser

3. Krisberedskap
 Krisstöd
	 Civilt	försvar/höjd	beredskap

4. Klimatanpassning

Borlänge, Falun, Ludvika, Säter och Gagnefs kommuner	ska	vara	trygga	och	säkra	att	bo,	vistas	
och	driva	verksamhet	i.	Ett	helhetsgrepp	kring	frågorna	om	brottsförebyggande	arbete,	skydd	mot	
olyckor	och	krishantering	är	nödvändigt	för	att	skapa	en	trygg	och	säker	tillvaro.	Politikerna	i		Borlänge,		
Falun,	Ludvika,	Säter	och	Gagnefs	kommun	har	av	det	skälet	beslutat	om	att	ett	gemensamt	handlings-
program	ska	tas		fram.		Inte		minst		är		programmet		viktigt		eftersom		positiva		resultat		är	beroende	av	
samhällets	samlade	insatser	och	ansvarstagande.	Då	ansvaret	dessutom	ofta	ligger	på	den	enskilde,	
det	vill	säga	individer,	fastighetsägare,	verksamhetsutövare	och	organisationer,	ser	vi	att	denna	plan	
fyller	en	mycket	viktig	funktion.

I	handlingsprogrammet	har	vi	gemensamt	lyft	fram	kända	framgångsfaktorer	och	de	målsättningar	som	
finn 	i	verksamheten.	Vidare	beskrivs	strategiskt	viktiga	arbetsuppgifter	för	kommunen	samt	särskil-
da	satsningar	för	perioden	2019-2022.	Till	detta	handlingsprogram	finn 	tillhörande	delprogram	för	
områdena	brottsförebyggande	arbete,	trafiksäkerhet 	riskhänsyn	i	fysisk	planering,	brandförebyggande	
verksamhet,	fallprevention,	suicidprevention,	vattensäkerhet,	klimatanpassning,	krishantering	(utgör	
även	plan	för	extraordinära	händelser)	och	civilt	försvar/beredskap.	Delprogram	finn 	också	att	tillgå	
hos	Räddningstjänsten.

Uppföljning		sker		genom		en		årlig		skriftlig		rapport		till		respektive		kommunstyrelse		samt		fortlöpande	
uppföljning	och	utvärdering	inom	varje	delområde.

Övergripande målsättningar med samarbetet under 2019–2022
• Genom	information	och	utbildning	stärka	individers	egenförmåga.
• Upprätta	ett	samarbete	mellan	kommunerna	för	att	effektivt	och	gemensamt	

arbeta	förebyggande	mot	brott,	olyckor	och	risker.
• Bibehålla	kvaliteten	och	förmågan	att	agera	vid	olyckor	och	kriser.
• Öka	samverkan	med	myndigheter,	organisationer,	näringsliv	och	föreningar.
• Säkerställa	att	tillsyn	och	kontroll	av	särskilt	farliga	verksamheter	genomförs.
• Identifiera 	följa	upp	och	analysera	fokusområden	för	att	ständigt	utveckla	och	

förbättra	det	förebyggande	arbetet.

 

Vår vision
Alla	människor	som	bor,	
besöker,	verkar	och	
vistas	i	våra	medlem-
skommuner ska vara 
trygga	och	säkra	på	att	
de aldrig skadas eller 
utsätts	för	något	brott.

67



HANDLINGSPROGRAM 2019–2022 TRYGGHET OCH SÄKERHET I BORLÄNGE, SÄTER, FALUN, LUDVIKA OCH GAGNEF

1 Brottsförebyggande arbete
Kommunens	brottsförebyggande	arbete	omfattar	arbete	med	barn	
och	ungdomar,	fysiska	trygghetsåtgärder	samt	åtgärder	som	fastig-
hetsägare	vidtar.	I	de	förebyggande	satsningarna	ingår	också	arbete	
på	individnivå	samt	kommunens	myndighetsutövning	som	bedrivs	i	
nära	samverkan	med	polismyndighet,	näringsliv	och	lokala	initiativ.

I	varje	kommuns	delprogram	för	brottsförebyggande	arbete	finn 	mer	
information.

SAMVERKANSAVTAL MELLAN KOMMUN OCH POLIS
Varje	kommun	tecknar	varje	år	ett	avtal	med	Polismyndigheten	
där	inriktningen	på	samverkan	mellan	kommuner	och	polis	an-
passas	efter	var	kommuns	behov.

2 Skydd mot olyckor
Olyckor	och	bränder	orsakar	varje	år	cirka	15	dödsfall	i	kommunerna	Borlänge,	Falun,	Säter,	Ludvika	och	Gagnef.	
Därtill	vårdas	drygt	1500	personer	på	sjukhus,	till	en	kostnad	av	omkring	en	miljard	kronor	per	år.	Utöver	detta	
behövs	också	de	mer	omätbara	skadorna	på	exempelvis	miljö	och	kulturhistoria	nämnas.

I	varje	kommuns	delprogram	för	skydd	mot	olyckor	finn 	mer	information.

BRANDSÄKERHET
Omkring	500	bränder	per	år,	hälften	i	byggnader	och	hälften	i	det	fria,	är	den	sammanlagda	siffran	för	Falun	
Borlänge,	Ludvika,	Säter	och	Gagnef.	Tjugo	procent	av	dessa	bränder	är	enligt	statistiken	anlagda.	När	det	
gäller	byggnadsbränder	dominerar	bostadsbränderna.	Omkring	20	procent	av	dessa	leder	till	så	kallade	 
”utvecklade	bränder”,	det	vill	säga	bränder	som	lämnat	startföremålet.	Vid	brister	i	det	förebyggande	brand-
skyddet	kan	bränder	utvecklas	till	katastrofala	händelser	med	omfattande	brandspridning	och	i	värsta	fall	
förlorade	människoliv.

Brandsäkerhet	delas	in	i	två	huvuddelar;	förebyggande	arbete	för	att	förhindra	uppkomsten	av	bränder	samt	
minimera	brandens	omfattning	och	tillhörande	skador.

!
• att den enskilde aktivt bedriver systematiskt brandskyddsarbete 
•	 att	den	enskilde	analyserar	och	åtgärdar	de	brandrisker	som	finn
•	 att	den	enskilde	har	god	kunskap	om	och	tar	ansvar	för	sin	brandsäkerhet
•	 att	varje	bostad	har	fungerande	brandvarnare
•	 goda	utrymningsmöjligheter
•	 fungerande	skydd	mot	brandspridning	mellan	fasigheter

Brandsäkerhet i kommunerna uppnås genom
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!
•	 att	alla	trafikante 	visar	hänsyn	och	respekterar	gällande	bestämmelser
•	 god	hastighetsefterlevnad,	hög	bältesanvändning	och	trafiknykterhe
•	 att	oskyddade	trafikante 	syns	bra	i	mörker	och	att	hjälmanvändningen	är	

hög
•	 att	trafikmiljö 	utformas	för	att	uppnå	hög	säkerhet

Trafiksäkerhet i kommunerna uppnås genom

TRAFIKSÄKERHET
I	kommunerna	Falun,	Borlänge,	Ludvika,	Säter	och	Gagnef	inträffar	varje	år	omkring	250	trafikolycko 	med	
personskador.	I	snitt	omkommer	fem	av	dessa	och	ytterligare	25	människor	skadas	svårt.	Trafikolycko 	med	
personbilar	står	för	cirka	90	procent	av	det	sammanlagda	antalet	trafikolycko 	i	våra	kommuner.

I	och	med	riksdagens	beslut	om	det	långsiktiga	målet	-	nollvision	-	för	trafiksäkerheten 	ställs	höga	krav	på	att	
kommunerna	driver	ett	systematiskt	och	effektivt	trafiksäkerhetsarbete

IS- OCH VATTENSÄKERHET
Hur	många	som	förolyckas	vid	is-	eller	vattenaktivitet	varierar	mycket	från	år	till	år,	främst	beror	det	på	hur	
vädret	har	varit.	I	genomsnitt	omkommer	en	person	per	år	genom	drunkning	i	kommunerna	Falun,	Borlänge,	
Ludvika,	Säter	och	Gagnef.	Simkunnighet	är	troligen	den	viktigaste	faktorn	för	att	få	en	god	vattensäkerhet.	
En	annan	viktig	faktor	är	nykterhet	och	användande	av	rätt	skyddsutrustning	vid	vattenaktivitet.

Ansvaret	för	att	barn	i	kommunerna	har	simkunnighet,	som	är	ett	krav	för	betyg,	ligger	hos	de	som	svarar	för	
skolverksamheten	i	respektive	kommun.	I	kommunernas	samlade	vattensäkerhetsarbete	ingår	förutom	skolan	
även	räddningstjänsten,	olika	förvaltningar	och	frivilligorganisationer.

!
•	 att	den	enskilde	använder	säkerhetsutrustning	vid	aktiviteter	på	is	och	vatten
• att den enskilde kan simma
•	 att	fastighetsägare	och	verksamhetsutövare	ser	till	att	det	är	god	tillgång	till	

livräddningsutrustning	vid	platser	för	is-	och	vattenaktiviteter
•	 att	samspelet	mellan	olika	aktiviteter	på	vatten	och	is	sker	på	ett	tryggt	sätt

Is- och vattensäkerhet i kommunerna uppnås genom
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!
•	 en	god	folkhälsa	bland	de	äldre	i	kommunen
•	 en	inom-	och	utomhusmiljö	där	fallskadorna	förebyggts

Fallsäkerhet i kommunerna uppnås genom

FALLPREVENTION
Fallolyckor	är	den	olyckstyp	som	leder	till	fles 	dödsfall,	fles 	antal	inläggningar	på	sjukhus	och	fles 	antal	be-
sök	på	akutmottagningar.	Mest	drabbade	är	äldre	i	den	egna	bostaden.	I	Borlänge,	Falun,	Ludvika,	Säter	och	
Gagnefs	kommuner	beror	ett	femtontal	dödsfall	årligen	på	fallolyckor.

SUICIDPREVENTION
Suicid	och	suicidförsök	är	ett	stort	folkhälsoproblem.	I	ålders-
grupperna	45-64	år	och	85	år	–	äldre	begicks	det	fles 	antal	
suicid	per	100	000	invånare	under	året	2016.	Suicidprevention	
bör	utgå	dels	från	ett	befolkningsperspektiv	och	dels	från	ett	
individperspektiv. Under kommande mandatperiod skall kommu-
nerna utreda hur arbetet skall bedrivas i respektive kommun.

Se	respektive	kommuns	delprogram	för	mer	information.

RISKHÄNSYN I FYSISK PLANERING
Att	ta	rimlig	hänsyn	till	olika	risker	när	vi	bygger	vårt	samhälle	är	givetvis	en	självklarhet.	Krav	på	riskhänsyn	
finn 	bland	annat	i	plan-	och	bygglagen	(SFS	2010:900)	och	som	en	del	i	kommunens	risk-	och	sårbarhetsar-
bete.

Översvämmningar,	ras/skred	och	erosion	är	exempel	på	händelser	som	har	identifierat 	särskilt	i	kommu-
nens	riskanalys.	I	dokumentet	”Klimatanpassning	i	fysisk	planering	-	Vägledning	från	länsstyrelserna”	är	en	
vägledning	till	kommunerna	i	det	fysiska	planarbetet.	Kommunerna	arbetar	också	med	plan-	och	byggfrågor	
där	hänsyn	ska	tas	till	risk	för	olyckor.	Dessutom	ska	ras-	och	skredproblematik	beaktas	vid	planering	och	
byggnation.	Räddningstjänsten	bevakar	i	sin	tur	riskhänsyn	i	planfrågor	i	remissvar	till	nämnd	i	respektive	
kommun.

!
•	 rimlig	hänsyn	till	olika	risker	när	vi	bygger	vårt	samhälle
•	 att	följa	kraven	på	riskhänsyn	som	bland	annat	finn 	i	plan-	och	bygglagen	

(SFS	2010:900)
•	 att	ta	hänsyn	till	risker	i	såväl-	plan	som	bygglovsprocessen
•	 att	genomföra	översvämnings-	och	ras/skredstudier	i	kommunerna

Riskhänsyn i den fysiska planeringen finns genom
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OPERATIVA INSATSER
I	delprogrammet	Räddningstjänst	beskriver	Räddningstjänsten	
Dala	Mitt	utifrån	Räddningstjänstavtalet	med	respektive	kommun	
de	risker	som	finn 		inom	området	,	de	resurser	som	finn 	och	
den	förmåga	som	finn 	inom	RDM	för	att	hantera		dessa	risker.	

I	programmet	beskrivs	också	de	skyldigheter	som	Räddnings-
tjänst,	kommuner,	företag,	organisationer	och	enskilda	har	enligt	
Lagen	om	skydd	mot	olyckor	i	samhället.	

3 Krisberedskap
Krishantering,	sett	ur	samhällets	perspektiv,	består	av	att	upprätthålla	de	grundläggande	och	samhällsviktiga	funk-
tionerna	även	vid	svår	påfrestning.	Lagen	om	kommuners	och	landstings	åtgärder	inför	och	vid	extraordi-	nära	
händelser	i	fredstid	och	höjd	beredskap,	reglerar	detta.

Verktygen	för	krishantering	kan	grovt	delas	in	i	förebyggande	sårbarhetsreducerade	åtgärder	samt	förmågan	att	
hantera	en	kris	eller	svår	samhällsstörning.

Målet	för	samhällets	krishantering	är	att:

•	 Skydda	människors	liv	och	hälsa.

•	 Värna	om	samhällets	funktiontionalitet

•	 Upprätthålla	grundläggande	värderingar,	demokrati,	rättsäkerhet	samt	mänskliga	fri-	och	rättigheter.	Borlänge,	
Ludvika,	Säter	och	Gagnef.	Vid	brister	i	det	förebyggande	brandskyddet	kan	bränder	utvecklas	till	katastrofala	
händelser	med	omfattande	brandspridning	och	i	värsta	fall	förlorade	människoliv.minimera	brandens	omfattning	
och tillhörande skador.

!
• att kommunen har en aktuell krisberedskapsplan
• att kommunen har en samövad krisledningsorganisation

God krisberedskap uppnås genom
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KRISSTÖD
I	varje	kommun	(Borlänge,	Falun,	Ludvika,	Säter	och	Gagnef)	finn 	en	krisstödsgrupp.	Denna	grupp	kallas	
POSOM	(Psykiskt	och	socialt	omhändertagande).	Kommunens	målsättning	med	POSOM-gruppen	är	att	
förebygga	psykisk	ohälsa	genom	att	erbjuda	och	organisera	krisstöd	i	akuta	situationer.	Gruppen	kan	se	olika	
ut	beroende	på	kommun.	Ofta	ingår	personal	från	socialtjänsten,	räddningstjänsten,	kyrkan,	polisen	och	ut-	
bildningsförvaltningen.	Det	finn 	en	lång	tradition	av	nära	samverkan	mellan	samhällets	stödfunktioner.

Civilt försvar  
Det	civila	försvaret	är	den	verksamhet	som	bedrivs	av	civila	myndigheter,	kommuner,	landsting,	privata	före-
tag	och	frivilligorganisationer.	På	så	vis	är	civilt	försvar	ingen	organisation	utan	en	samling	av	ovanstående	
verksamhet.

Målet	för	det	civila	försvaret	avser	skydd	av	befolkningen,	säkerställandet	av	samhällsviktiga	funktioner	och	
stöd	till	försvarsmakten.	I	fred	är	syftet	med	det	civila	försvaret	att	planera	för	att	möjliggöra	omställningen	av	
samhället	från	fred	till	höjd	beredskap	och	krig.

Höjd beredskap                                
För	att	höja	Sveriges	förmåga	att	försvara	sig	kan	regeringen	fatta	beslut	om	att	höja	beredskapen,	antingen	
till	skärpt	beredskap	eller	högsta	beredskap.	Beredskapshöjningen	syftar	till	att	snabbt	ställa	om	det		fredstida	
samhällets	administration	och	organisation	för	att	fungera	i	krigsfara	eller	krig.		

Kommuner	ska	ha	planer	för	att	kunna	upprätthålla	sin	verksamhet	under	höjd	beredskap.	Planerna	ska	inne-
hålla	uppgifter	om	den	verksamhet	som	ska	bedrivas	under	höjd	beredskap	med	information	om	bland	annat	
krigsorganisation	och	vilken	personal	som	ska	tjänstgöra	i	organisationen.

!
•	 att	drabbade	får	stöd	av	anhöriga,	skolpersonal,	arbetskamrater	och	arbets-

givare.
•	 att	arbetsgivare	och	verksamhetsansvariga	i	förväg	planerar	för	omhänder-

tagande	vid	kriser	och	har	etablerade	kontakter	med	företagshälsovård	och	
andra liknande resurser.

•	 att	kommunen	samordnar	behov	av	krisstöd	vid	omfattande	händelser.
•	 att	kommunen	upprättar	informations-	och	stödcentrum	samt	samverkar	med	

de	övriga	organisationer	som	finn 	i	nätverket.

En kommun med bra omhändertagande vid kriser  
uppnås genom

4 Klimatanpassningar
Kommunerna	Falun,	Borlänge,	Ludvika,	Säter	och	Gagnef	ska	under	
2019-2023	utreda	hur	vi	kan	anpassa	oss	till	ett	förändrat	klimat	
samt	identifier 	förväntade	konsekvenser.	

Exempel	på	klimatförändringar	som	avses	är	värmeböljor,	torka,	
skyfall,	översvämningar,	nya	smittor,	nya	insekter,	nya	växter	etc.
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Samarbete under ständig utveckling
Det	här	handlingsprogrammet	för	trygghet	och	säkerhet	i	Borlänge,	Falun,	Ludvika,	Säter	och	Gagnef	är	unikt	i	
den	bemärkelsen	att	samverkan	sker	mellan	fem	kommuner.	Vår	målsättning	är	förstås	att	samarbetet	ska	bära	
frukt	både	på	kort	och	lång	sikt.	För	att	säkerställa	att	vi	gör	rätt	saker	kommer	vi	årligen	utvärdera	samarbetet	
och	kritiskt	granska	oss	själva.	På	så	sätt	kommer	vi	också	att	förvissa	oss	om	att	vi	ständigt	utvecklas	och	blir	
bättre	tillsammans.	Vidare	ger	det	oss	möjlighet	att	analysera	vårt	arbete	tillika	resultaten	på	ett	sätt	som	vi	tror	
kommer	till	nytta	för	våra	kommuninnevånare.

Vill du veta mer?
Är	du	nyfike 	på	vårt	samarbete	och	hur	vårt	arbete	fortlöper	är	du	varmt	välkommen	att	kontakta	oss.	Du	har	
självklart	också	möjilghet	att	på	egen	hand	fördjupa	dig	i	våra	kommuners	delprogram,	som	färdigställda	är	offent-
liga	handlingar,	samt	hålla	dig	uppdaterad	när	det	gäller	våra	årliga	utvärderingar	och	fortsatta	planering.

Kommunen    
För	att	få	kontakt	med	risk-	
och	säkerhetssamordnare,	 
ring	din	kommuns	växel.		
Borlänge:	0243-740	00
Falun:	023-830	00
Ludvika:	0240-860	00
Säter:	0225-550	00
Gagnef:	0241-151	00

Räddningstjänsten Dala Mitt
Sök	räddningschef	eller	ställföreträdande	
förbundschef	på	info@dalamitt.se	eller	
023-48	88	00
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Brottsförebyggande arbete
Delprogram, Säters kommun 

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

Rådet sammanträder fyra gånger om året.
Rådet skall:
• på uppdrag av kommunstyrelsen initiera, planera, 

samordna och leda det brottsförebyggande arbete 
som bedrivs inom kommunen,

• engagera individer, grupper och föreningar i det 
brottsförebyggande arbetet,

• vara remissinstans i ärenden som berör brott och 
trygghet samt planärenden.

Brottsförebyggande verksamhet
Styrande dokument för det brottförebyggande arbetet 
är den samverkansöverenskommelse som tecknas 
årligen mellan kommunledning och polisledning. I 
den nuvarande samverkansöverenskommelsen är tre 
områden särskilt utpekade:
• Medborgarlöfte - den lokala problembilden ska 

vara utgångspunkten för de mål polisen arbetar 
med. Konkreta aktiviteter som kommun och polis 
tillsammans kommer överens om ska genomföras 
för att öka tryggheten och minska brottsligheten.

• Trygghetsvandring i syfte att med gemensamma 
krafter finna och åtgärda otrygga miljöer i samhället
ska genomföras minst en gång per år. 

 Trygghetsvandring till kommunens företag erbjuds 
av polisen i samverkan med kommun och försäk-
ringsbolag i syfte att förebygga störning och brotts-
lighet utifrån rutinaktivitetsteorin.

• Stödjande insatser i arbetet med ungdomar - i 
samverkan mellan socialtjänst, skola och polis ska 
föräldramöten genomföras för år 7, 8 och 9 en gång 
per år. Insatser ska ske mellan dessa aktörer utifrån 
uppkomna situationer, i dialog, konkret deltagande 
i planering, genomförande samt utvärdering av 
insats. Samverkan ska bidra till att förebygga brott, 
bidra till avhållsamhet av kriminella gärningar och 
identifiera ungdomar i riskzon

Säters kommun 2019-2022
Samverkansöverenskommelse för 2020 kommer att 
arbetas fram under hösten 2019.

Målsättning Aktiviteter Ansvar Medverkande Klart

Samverkansöverenskom-
melse

Ta fram överens-
kommelse

BRÅ • Socialförvaltningen
• Polisen
• Barn- och utbild-

nings-förvaltningen

2020
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Delprogram, Säters kommun 

Målsättning Aktiviteter Ansvar Medverkande Klart

Att gällande hastigheter 
inom kommunens vägar 
efterföljs

Hastighetskontroll 
med utrustning

Samhällsbyggnads- 
förvaltningen

Gatuverksamheten Pågående

Att kommunens och väg-
föreningarnas vägar ska 
hållas i ett tillfredsställan-
de skick

Underhållsåtgärder

Bidrag till föreningar

Samhällsbyggnads- 
förvaltningen

Gatuverksamheten Pågående

God standard för oskyd-
dade trafikante

Arbete för att arbeta 
bort saknade länkar i 
GC-vägnätet

Samhällsbyggnads- 
förvaltningen

Gatuverksamheten Pågående

Trafiksäkerhet
Säters kommun mäter trafik och hastigheter vid beho . 
Det är viktig att gällande hastigheter inom kommunens 
vägar efterföljs. En hastighetsplan har upprättats i 

Gustafs och Säters tätort för att få en lägre grundhas-
tighet. Arbete pågår för att länka samman gång-och cy-
kelvägar för öka säkerheten för oskyddade trafikante .
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Delprogram, Säters kommun 

I Säters kommun har vi mycket goda möjligheter att 
erbjuda Säterbor, turister och besökare ett rikt friluftsliv 
under både sommaren och vintern. Oavsett årstiden 
behövs beredskap och insatser för att möjliggöra detta, 
i synnerhet då friluftsaktiviteterna sker nära vatten.

Det lokala vattenpreventiva arbetet
I betygskraven för åk 6 och uppåt ingår simkunnighet 
200m. Alla elever får simundervisning i åk 2. De som 
sedan ännu inte hunnit lära sig simma får fortsätta 
simundervisningen. Även livräddning etc. ingår. Idrotts-
lärarna följer sedan upp detta genom skoltiden för 
eleverna. Alla nyanlända får simundervisning vid behov 
oavsett ålder (inom grundskolan).

Säkerhet
Vattensäkerhet i kommunen uppnås genom att den 
enskilde använder flytväst vid aktiviteter på vatten.
God vattensäkerhet uppnår man också genom att den 

enskilde kan simma. Ju tidigare simkunnighet desto 
bättre vattensäkerhet. Fastighetsägare, markägare och 
verksamhetsutövare måste också se till att det finns
god tillgång på livräddningsutrustning vid platser för 
vattenaktiviteter.

Risker
De största riskerna är då det vistas mycket folk vid 
kommunens badplatser, det förekommer lek vid hopp-
torn och flytbryggo .

Säters kommun har sex prioriterade badplatser, 
samtliga bad är utrustade med ett grundskydd i form 
av livboj, liv hake och livbåtar. Inspektion av badvatten/ 
badplatser sker årligen inför varje badsäsong och varje 
vecka kontrolleras att allt är i sin ordning. Säkerhets-
dyk genomförs. 

Is- och vattensäkerhet

Målsättning Aktiviteter Ansvar Medverkande Klart

Alla prioriterade 
badplatser skall 
inspekteras en gång 
per år

Kontroll av säkerhetsutrustning, 
bryggor, hopptorn

Samhällsbyggnads- 
förvaltningen

Parkverksam-
heten

Pågående

Alla prioriterade bad 
skall kontrolleras 
genom dykning en 
gång per år

Dykning och bottenkontroll Samhällsbyggnads- 
förvaltningen

Räddnings-
tjänsten 
Dala-Mitt

Pågående

Kontroller under 
badsäsongen

Återkommande kontroll 1 gång/v Samhällsbyggnads- 
förvaltningen

Parkverksam-
heten

Pågående

Simundervisning Simundervisning Barn- och utbildnings-
förvaltningen

Skönvikshal-
len
Idrottslärare

Pågående

Iskunskap Isvaksträning Barn- och utbildnings-
förvaltningen

Idrottslärare Pågående
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Delprogram, Säters kommun 

Fallprevention 
Fall, med konsekvenser i form av frakturer och andra 
skador, utgör ett stort hälsoproblem i samhället. Även 
fall utan kroppsskada ger försämrad livskvalitet, efter- 
som den som fallit ofta begränsar sina aktiviteter av 
rädsla för att falla igen. Ett fall är en oväntad händelse 
då en person oavsiktligt förflyttas till en högre eller läg- 
re nivå, exempelvis ramlar ner på golvet, hasar ur en 
stol, faller från en stege eller snubblar på trottoarkant. 
Fall är den vanligaste orsaken till dödsolyckor, och det 
är ofta äldre personer som drabbas. Varje år skadas 
70 000 människor i fallolyckor så allvarligt att de måste 
läggas in på sjukhus. Över 1000 personer skadas så 
allvarligt att de avlider, vilket är fyra gånger så många 
jämfört med de som omkommer i trafiken. Det är också 
en fördubbling jämfört med motsvarande siffror år 
2000. 

Det finns stora regionala skillnader när det gäller 
risken att avlida i en fallolycka. Statistik från Socialsty- 
relsen visar att antal döda på grund av fallolycka (år 
2006–2015) i riket var 10,8 per 100 000 medborgare. 
Motsvarande siffra för Dalarnas län var 9,6. Du löper 
dessutom större risk att drabbas av dödsfall på grund 
av fall om du är man, för män i Dalarnas län var mot- 
svarande siffra 15,8 jämfört med för kvinnor 5,7. 
(Pressmeddelande, Socialstyrelsen, 2016) 

Orsaker till fall 
Orsaker till fall kan relateras till individuella faktorer, 
livsstil, sociala faktorer och miljöfaktorer. Risker för fall 
och fallolyckor är en följd av samspelet mellan omgiv- 
ning, kapacitet och aktivitet. I de yngre åldrarna kan 
det vara barn som skadas under lek, människor som 
skadas i arbetet eller vid fritidssysselsättningar. Hos 
de äldre (65+) sker fallen ofta i hemmet i vardagliga 
situationer. Svårigheter att gå, nedsatt balans, nedsatt 
muskelstyrka, vissa läkemedel och syn-/hörselproble- 
matik innebär ökad fallrisk för äldre personer. 
(Systematiskt arbete för äldres säkerhet, Räddnings- 
verket, IMS, 2007) 

Samhällets totala kostnader, som är förknippade med 
fallolyckor enbart bland äldre, uppskattas till ungefär 
14 miljarder kronor årligen, fördelat mellan direkta 
kostnader (cirka fem miljarder) och kostnader för livs- 
kvalitetsförsämringar (omkring nio miljarder). I dessa 
kostnader ingår inte produktionsbortfall och fritidsför- 
lust. Om man fördelar kostnaderna på varje enskild 
medborgare i Sverige, blir det ungefär 1 500 kronor per 
individ. 
(Fallolyckor bland äldre, H. Gyllensvärd, Statens folk- 
hälsoinstitut, 2009) 

 
 
 
 

Det pågående fallpreventiva arbetet 
Den forskning som finns kring fallprevention visar att 
flera åtgärder oftast behövs sättas in och att dessa ska 
utgå från individens behov. Teambaserad, multiprofes- 
sionell och multifaktoriellt individanpassad fallpreven- 
tion kan minska antalet fall med 30–60 procent. Det 
som bland annat behöver ses över är medicinering, 
miljö, behov av träning och hjälpmedel samt kosten. 

Förebyggande riskbedömningar 
Genom att arbeta strukturerat med förebyggande 
riskbedömningar kan fall och andra vård skador 
förebyggas. Riskbedömningar genomförts regelbundet 
inom särskilda boenden äldreomsorgen. Inom ordinärt 
boende erbjuds de som fallit tre gången en fallpreven- 
tionsbedömning. Målet är att minska antalet fall och 
fallskador genom att fall rapporteras, utreds och att 
förebyggande åtgärder vidtas. Arbetet med riskanalys 
och åtgärdsplanering sker tvärprofessionellt av de 
yrkeskategorier som ger vård och omsorg till Säterbon. 

Avvikelsehantering 
Under mandatperioden har arbete gjorts för att säkra 
rapporteringen av avvikelser samt arbete med att 
förbättra kvalitén i avvikelsehanteringsprocessen. 
Avvikelserna hanteras i första hand på enheten av de 
professioner som deltar i Säterbons vård. Särskild vikt 
har lagts på att stötta verksamheterna i att arbeta med 
god kvalité i händelseanalys och åtgärdsplanering för 
att arbeta förebyggande och minska antalet fall. 

Hembesök och hjälp i vardagen 
Sedan flera år tillbaka erbjuder biståndsenheten, hem- 
besök till den som så önskar för gruppen 75+. Man 
informerar om kommunens verksamheter, vad man 
kan få hjälp med och bland annat om hur man kan 
undvika fall. 

Det finns kommunala servicetjänster att tillgå i kom- 
munen. Alla som är ålders- eller förtidspensionär har 
möjlighet att få hjälp av ”hemfixaren” med att exempel- 
vis byta glödlampor och proppar, byta gardiner, rulla 
undan mattor och häfta upp sladdar som kan utgöra 
fallrisk. Detta utnyttjas dock inte i särskilt stor utsträck- 
ning. 
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Fallprevention i det dagliga arbetet 
Omvårdnadspersonal och arbetsterapeuter/sjukgym- 
naster samverkar för att verka förebyggande mot fall. 
För personer med olika typer av funktionsnedsättning 
finns olika hjälpmedel för stöttning i vardagen. Ett 
hjälpmedel är oftast en del i en rehabiliterings- eller 
habiliteringsprocess som syftar till att leva så självstän- 
digt som möjligt. I ledningssystemet för kvalitet inom 
socialförvaltningen finns angivet hur medarbetare ska 
arbeta med fallprevention, bland annat genom rutiner, 
checklistor och processer. 

Bostadsanpassning 
För Säterbor med bestående funktionsnedsättning som 
gör att dessa behöver anpassa sin permanenta bostad 
finns möjlighet till bidrag till bostadsanpassning. Bidrag 
till bostadsanpassning kan erhållas om anpassningen 
är nödvändig och behovet inte kan tillgodoses på ett 
enklare sätt, exempelvis med hjälpmedel. Exempel 
på åtgärder som Säterborna kan söka bidrag för är: 
borttagning av trösklar och/eller montering av tröskel- 
kilar, uppsättning av stödhandtag och ledstänger samt 
montering av ramp, både inne och ute – åtgärder som 
kan leda till minskat antal fall. 

Förflyttningsutbildning 
Utbildning i förflyttningskunskap och hjälpmedelshan- 
tering erbjuds med jämna mellanrum till personal inom 
ordinärt och särskilt boende. En arbetsterapeut och 
en sjukgymnast inom organisationen har uppdraget 
som utbildare i första hand till nyanställd personal och 
vikarier. Utbildningen innefattar både teoretiska och 
praktiska moment i syfte att säkerställa trygga förflytt- 
ningar för patient och omsorgspersonal. 

Kost 
Bättre insikt om matens betydelse kan minska un- 
dernäring och därmed också fallolyckor. Därför har 
livsmedelsverket fått i uppdrag att ta fram kunskaps- 
stöd om hur rätt mat och kost kan bidra till att före- 
bygga fallolyckor. Kunskapsstödet kommer dels rikta 
sig direkt mot äldre, men också mot medarbetare inom 
vård och omsorg. Köken på SäBO lagar näringstät mat 
och personer med risk för undernäring erbjuds extra 
tillskott. Men för boende i ordinärt boende finns säkert 
behov av kostråd.  

 
Målsättning Aktiviteter Ansvar Medverkande Klart 

Ökad kunskap bland 
äldre och vårdperso- 
nal i syfte att minska 
antalet fallolyckor 

Hembesök av 
sjukgymnast och 
arbetsterapeut 

Socialförvaltningen Sjukgymnaster, 
arbetsterapeuter 

Kontinuerligt 
pågående 

Minimera halkolyckor 
vid kommunala fastig- 
heter och vägar. 

Vinterväghållning 
Säterborna kan 
hämta gratis grus 

Samhällsbyggnads- 
förvaltningen 

Gatupersonal Pågående 

Höja säkerheten vid 
kommunala lekplatser 

Säkerhetsbesiktning Samhällsbyggnads- 
förvaltningen 

Parkpersonal 
Extern besiktningsman 

Pågående 

Fallutredning Bedöma omständig- 
heterna kring fallet 

Socialförvaltningen Enhetschef, sjuksköter- 
ska, rehab, personal och 
kontaktperson 

Pågående 
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Delprogram, Säters kommun 

Folkhälsomyndigheten har ett nationellt handlingspro-
gram för suicidprevention, med nio åtgärdsområden.  
Programmets vision är att ingen människa ska behöva 
hamna i en sådan situation att självmord ses som den 
enda utvägen. De nio punkterna är:

• Främja goda livschanser för mindre gynnade grup-
per. Grundläggande faktorer i människors livsvillkor 
har en tydlig koppling till suicid förekomst. Risken 
för suicid är exempelvis högre i socialt mindre 
gynnande grupper, som de med låg inkomst, låg 
utbildningsnivå och arbetslöshet

• Minska alkoholkonsumtionen i befolkningen och i 
högriskgrupper för suicid. Det finns ett samband
mellan alkoholkonsumtion och suicid förekomst, 
åtgärderna behöver inriktas på såväl tillgången till 
alkohol som normer kring drickandet.

• Minska tillgängligheten till medel och metoder för 
suicid. En reducerad tillgång till olika medel och 
metoder för suicid har ofta en samlad positiv effekt.

• Se suicid som psykologiska misstag: Om antalet 
suicid ska minska behöver kommunen arbeta med 
systematiskt för att hantera risker för suicid.

• Förbättra de medicinska, psykologiska och psy-
kosociala insatserna. De flesta suicid föregås av

någon form av psykisk ohälsa och de förebyggande 
åtgärderna inom primärvård, psykiatri, boendestöd, 
elevhälsovård, individ- och familjeomsorg, funktions-
hinderområdet samt äldreomsorgen är basala.

• Sprid kunskap om evidensbaserade metoder för att 
minska suicid. Det är viktigt att utgå från och sprida 
den kunskap som finns hos de olika professionern

• Höj kompetensen hos nyckelpersoner. Nyckelper-
soner inom yrkesgrupper som kan komma i kontakt 
med suicidnära personer bör erbjudas utbildningar

• Gör händelseanalyser efter suicid. Händelseana-
lyser görs av hälso- och sjukvården om personen 
som tagit sitt liv haft en vårdkontakt inom fyra 
veckor före dödsfallet, men övriga samhällsfunktio-
ner som socialtjänst, äldreomsorg och skola är lika 
viktiga i sammanhanget

• Stöd frivilligorganisationer. Det är viktigt att öka 
samverkan och samarbete med anhörig- och bruka-
rorganisationer.

Det lokala suicidpreventiva arbetet
Ska kopplas till det nationella handlingsprogrammet. 
Det övergripande målet för kommunens arbete är att 
antalet självmord ska minska i kommunen.

Suicidprevention
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Målsättning Aktiviteter Ansvar Medverkande Klart

I ett tidigt skede erbjuda 
rätt insatser till barn/
ungdom

Samverkan, rådgiv-
ning och konsultation 
kring barns och ungas 
psykiska hälsa

Förskola/Skola, 
Socialtjänst, 
Primärvård, 
BUP och HAB i 
samverkan

Specialpedagoger 
Kuratorer 
Socialsekreterare 
Psykologer 

Pågående

Att identifiera riskfaktorer
för psykisk ohälsa

Samtliga elever 
erbjuds hälsosamtal 
med skolsköterska i åk 
1, 4 och 8

Elevhälsa skolsköterska Pågående

EHT (elevhälsateam) 
finns på varje skol

Kontinuerliga samver-
kansträffar

Elevhälsa, för-
skola/skola

Rektor/ förskolechef 
Pedagog 
Kurator 
Specialpedagog 
Skolsköterska

Pågående

Central Elevhälsateam  Samverkan 1 ggr/
månad 

Elevhälsa 
Skola/förskola 
SBU (samtals-
mottagning 
barn och unga)

Rektor/förskolechef 
Chef Elevhälsa 
Specialpedagog 
Kurator 
Skolsköterska 
Tal-, språk- och hörselpe-
dagog 
Skolpsykolog 
Skolläkare 
Psykolog SBU

Pågående

Ge stöd och hjälp till ung-
domar 0-17 år med lindrig 
till måttlig psykisk ohälsa 
samt deras familjer

Råd- och stödsamtal, 
bedömning och be-
handling, samt föräld-
rastöd med fokus på 
barnet eller den unga

SBU (1: a 
linjen) Kommun 
och Landsting i 
samverkan

Psykolog Specialpedagog 
Kurator 
Socialsekreterare

Pågående

Att arbeta utifrån gällande 
lagstiftning och rutiner för 
SIP (samordnad individu-
ell plan)

SIP används för 
planering och uppfölj-
ning av gemensamma 
insatser. (HSL/ Social-
tjänst)

HSL, Social-
tjänst

HSL, socialtjänst, berör-
da klienter och eventuellt 
andra viktiga personer.

Pågående

Dialog med Trafikverket
om stängselåtgärder 
längs banvallen i tätorter

Stängselåtgärder har 
påbörjats 2017

Trafikverk,
Kommun

Samordningsansvarig 
Trafikverket, Gatuchef
kommun

Pågående
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Delprogram, Säters kommun 

Samhällsbyggnadsförvaltningen ansvarar för att hän-
syn tas till risker vid planläggning och planering. 

Miljö-och byggenheten har att bevaka hälso- och 
säkerhetsaspekterna i samband med plan och bygg-
projekt. I dagsläget finns Fäggeby som identifiera
avseende rasrisk i anslutning till befintlig bebyggelse.
Vartannat år genomför Säters kommun en besiktning 
av området. En översiktlig ras- och skredkartering 
längs med Dalälven har utförts av MSB. En över-
svämningskartering finns för Dalälven som ligger som
underlag vid planering för nya områden. En kartering 
av låglänta områden som riskeras drabbas av vatten-

samlingar finns, framtagen av Länsstyrelsen Dalarna
Säters kommun har färdigställt sin översiktsplan som 
pekar ut lämplig bebyggelseutveckling.

SIG har inventerat områden som ej är lämpliga ur 
bebyggelsesynpunkt.

I Översiktsplan från 2013 finns riktlinjer och strategi att
en grönstukturplan tas fram för Säters tätort.

Översyn av mindre vattentäkter vad gäller det formella 
skyddet finns som riktlinje i Ö .

Målsättning Aktiviteter Ansvar Medverkande Klart

Identifiera rasris  
Fäggeby

Besikta området Miljö- och 
byggenheten

Miljö- och 
byggenheten

Pågående, 
vartannat år

Grönstrukturplan 
för Säter tätort

Framtagande av denna plan SBF 2020

Att identifiera ras- och
skredrisk längs med 
Dalälven

Riktlinjer tas fram för ny bebyggelse 
vid Dalälven där risker föreligger.

SBF 2020

Översyn av mindre 
skyddsområden för  
vattentäkter

Framtagande av nya skyddsområden SBF Pågående

Riskhänsyn i fysisk planering
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Delprogram, Säters kommun 

KRISSTÖD
Alla kommuner ska enligt lag ha en krisledningsplan 
för åtgärder inför och vid en svår påfrestning eller en 
extraordinär händelse i en kommun. En kommuns 
krisberedskap regleras i Lagen om kommuners och 
landstings åtgärder inför och vid extraordinära händel-
ser i fredstid och höjd beredskap (1 sept 2006). 

Krisledningsplan
Säters kommuns krisledningsplan upprättas och 
beslutas varje mandatperiod. De personer som ingår i 
krisledningen får regelbundet öva på agerande i olika 
situationer. Varje verksamhet inom kommunen ska 
ha en plan för att efter en inträffad händelse snarast 
komma igång med normal verksamhet.

Frivilliga Resursgruppen – FRG – från alla 
frivilligorganisationer
Frivilliga resursgruppen består av personer från olika 
frivilligorganisationer. De har rekryterats för att de har 
erfarenhet, utbildning och personliga förutsättningar för 
att klara de arbetsuppgifter som gruppen kan ställas 
inför.

Frivilliga Resursgruppens uppgift är att finnas till hands
för kommunen när de ordinarie resurserna behöver för-

stärkas i utsatta lägen. Frivilliga Resursgruppen kallas 
in på begäran av kommunledningen när något extra-
ordinärt hänt för att till exempel hjälpa till med evakue-
ringar, information, administration och andra praktiska 
uppgifter. Även medmänskligt stöd till drabbade är en 
viktig arbetsuppgift för en FRG-medlem.

Genom kommunen kan FRG vid behov även användas 
som en förstärkningsresurs för landsting och centrala 
myndigheter. 

POSOM (Psykiskt Och Socialt OMhänder-
tagande)
Resurspersonerna i POSOM kommer bland annat från 
Svenska kyrkan, polisen, kommunens och landstingets 
verksamheter och Räddningstjänsten Dala Mitt samt 
ett antal frivilliga stödpersoner

Uppdraget är att vid större händelser/olyckor erbjuda 
ett direkt psykosocialt omhändertagande i väntan på 
att samhällets ordinarie verksamheter och resurser 
inställt sig för ett ge det stöd som behövs.  Vid behov 
kallas också extra resurser in från respektive verksam-
het och olika intresseföreningar.
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Målsättning Aktiviteter Ansvar Medverkande Klart

Att ha en god beredskap för 
att hantera kriser eller svåra 
samhällspåfrestningar

Revidera krisledningspla-
nen

Kommunstyrel-
seförvaltningen

Berörda tjänstemän Hösten 2019

Att vara väl för-beredd och 
goda kunskaper i att agera 
under en kris eller svår 
samhällspåfrestning

Genomföra övningar i 
kommunen.

Kommunstyrel-
seförvaltningen

Kommunala verk-
samheter 
Försvaret

Våren 2019

Att vid större händelser ha 
en god beredskap för psy-
kiskt och socialt omhänder-
tagande.

POSOM-gruppens uppgift 
är att erbjuda och förmed-
la hjälp och stöd när en 
olycka inträffat.

Kommunchef Socialtjänst  
Polis 
Räddningstjänst 
Kyrka 
Bun

Pågående

Att vid större händelser ha 
en god beredskap.

FRG:s uppgift är att finnas
till hands för kommunen 
när de ordinarie resurser-
na behöver förstärkas i 
utsatta lägen

FRG FRG Pågående

Samverkan inom det geo-
grafiska området Säters
kommun

Upprätta ett krishante-
ringsråd

Kommunstyrel-
seförvaltningen

Aktörer från olika 
organisationer i 
samhället

Pågående

Rakelterminaler program-
meras om i enlighet med 
de nationella riktlinjerna för 
RAKEL-systemet

Programmera om Rakel Säkerhets-sam-
ordnaren

Teknisk support Pågående
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Delprogram, Säters kommun 

Det civila försvaret är den verksamhet som bedrivs av 
civila myndigheter, kommuner, landsting, privata före-
tag och frivilligorganisationer. På så vis är civilt försvar 
ingen organisation utan en samling av ovanstående 
verksamhet. Målet för det civila försvaret avser skydd 
av befolkningen, säkerställandet av samhällsviktiga 
funktioner och stöd till försvarsmakten.1 

I fred är syftet med det civila försvaret att planera för 
att möjliggöra omställningen utav samhället från fred till 
höjd beredskap och krig. Enkelt uttryckt innebär detta 
att vidta de förberedelser som behövs för verksam-
heten under höjd beredskap. Vid höjd beredskap skall 
kommuner och landsting vidta de särskilda åtgärder 
i fråga om planering och inriktning av verksamheten, 
tjänstgöring och ledighet för personal samt användning 
av tillgängliga resurser som är nödvändiga för att de 
under de rådande förhållandena skall kunna fullgöra 
sina uppgifter inom totalförsvaret.2

Landsting/regioner och kommuner är viktiga aktörer 
på den regionala respektive den lokala nivån. Deras 
uppgifter och skyldigheter inför och vid höjd beredskap 
är reglerade i lagen (2006:544) om kommuners och 
landstings åtgärder inför och vid extraordinära hän-
delser i fredstid och höjd beredskap samt i tillhörande 
förordning (2006:637).3  

Totalförsvaret är en samhällsviktig funktion som direkt 
anspelar på Sveriges säkerhet. Detta betyder att sä-
kerhetsskydd är en förutsättning för arbetet med civilt 
försvar i syfte att skydda planering, informationsdelning 
och uppgifter, dels internt inom verksamhet men likväl i 
samverkan med externa aktörer.   

Höjd beredskap 
För att höja Sveriges förmåga att försvara sig kan 
regeringen fatta beslut om att höja beredskapen, 
antingen till skärpt beredskap eller högsta beredskap. 
Beredskapshöjningen syftar till att snabbt ställa om det 
fredstida samhällets administration och organisation 
för att fungera i krigsfara eller krig. Det är regeringen 
som, om Sverige är i krigsfara eller sådana utomor-
dentliga förhållanden råder som är föranledda av att 
det är krig utanför Sveriges gränser eller av att Sverige 
har varit i krig eller krigsfara, besluta om skärpt eller 

högsta beredskap. Är Sverige i krig råder högsta be-
redskap och under högsta beredskap är totalförsvar all 
samhällsverksamhet som då ska bedrivas.4  

Att beredskapen höjs till skärpt- eller högsta beredskap 
benämns sammantaget för ”Höjd beredskap”. Höjd 
beredskap är alltså ingen egen beredskapsgrad utan 
istället namnet på det system med beredskapsgrader 
som sådant i sin helhet.

Planering för höjd beredskap
Landsting/regioner och kommuner ska ha planer för 
att kunna upprätthålla sin verksamhet under höjd 
beredskap. Planerna ska innehålla uppgifter om den 
verksamhet som ska bedrivas under höjd beredskap 
med information om bland annat krigsorganisation och 
vilken personal som ska tjänstgöra i organisationen.

Planeringen för det civila försvaret ska utgå från för-
mågan att hantera kriser i samhället i fredstid ger en 
grundläggande förmåga att hantera krigssituationer. 
Civilt försvar är i grunden hela samhällets inneboende 
robusthet, motståndskraft och förmåga att hantera ett 
väpnat angrepp.

Förmågan att hantera kriser i fred ger de grundläggan-
de förutsättningarna för att hantera krigsfara och krig. 
Vad som räknas som ”förmåga att hantera kriser” kan 
betraktas utifrån rapporten ”Sverige kommer att möta 
utmaningarna – Gemensamma grunder (grundsyn) för 
en sammanhängande planering för totalförsvaret” att 
statliga myndigheter, kommuner, landsting och företag 
behöver:
• redan i fredstid ha förmåga att möta olika former av 

öppna och dolda påtryckningar som kan utövas med 
olika medel såsom politiska, psykologiska, ekono-
miska och militära,

• öka förmågan att identifiera och möta underrättels -
verksamhet, cyberattacker och informationspåver-
kan

• öka sin förmåga att motstå ett väpnat angrepp mot 
Sverige från en kvalificerad motståndare

1)  Prop. 2017/15:109
2)  12 § Lag (1992:1403) om totalförsvar och höjd beredskap
3)  Ds 2017:66
4)  Lag (1992:1403)
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Kommunens organisation och verksam-
het under höjd beredskap
I kommunerna ansvarar kommunstyrelsen under 
höjd beredskap för ledningen av den del av det civila 
försvaret som kommunen ska bedriva. Kommuner har 

ett geografiskt områdesansvar och vid höjd beredskap
ska kommunstyrelsen verka för att den verksamhet 
som bedrivs i kommunen av olika aktörer samordnas 
och för att samverkan kommer till stånd mellan dem 
som bedriver verksamheten.

Målsättning Aktiviteter Ansvar Medverkande Klart

Beslut om prioritering av verk-
samheter under höjd bered-
skap

Utreda vilka verk-
samheter som måste 
upprätthållas under höjd 
beredskap – bland annat 
genom kontinuitetspla-
nering.

KSF Tredje kvartalet 
2019

Säkra personalförsörjningen i 
verksamheter som ska upprätt-
hållas under höjd beredskap

Utreda behov och ge-
nomföra krigsplacering

KSF Fjärde kvartalet 
2019

Öka kunskapen kring totalför-
svaret

Informera politiker KSF Första kvartalet 
2019

Skapa möjligheter att bedriva 
prioriterade verksamheter 
under höjd beredskap

Kontinuitetsplanering 
och personalförsörjning

KSF Samtliga förvaltningar 
och bolag

2022

Skapa förutsättningar för 
ledningsansvar under höjd 
beredskap

Utbilda kommunsty-
relsen för sitt uppdrag 
under höjd beredskap

KSF Kommunstyrelsen Fjärde kvartalet 
2019

Delta vid totalförsvarsövning 
2020

2020
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Delprogram, Säters kommun 

Målsättning Aktiviteter Ansvar Medverkande Klart

Kartlägga översväm-
ningsriskerna

Att det finns översvämning -
karteringar längs Dalälven

Samhällsbygg-
nads-förvaltningen

Samhällsbygg-
nads-förvaltning-
en

Pågående

Använda MSB:s 
stabilitetskartering (ras 
& skredrisk) i bo-
stads-planeringen

Använda MSB:s stabili-
tetskartering (ras & skredrisk) 
i bostads-planeringen

Samhällsbyggnads-
förvaltningen 
MSB

Samhällsbygg-
nadsförvaltningen

Pågående

I den fördjupade över-
siktsplanen bryta ner 
arbetet med klimat-an-
passning för respektive 
tätort

Bryta ner den fördjupade 
översiktsplanen på tätorts-
nivå

Samhällsbyggnads-
förvaltningen

Samhällsbygg-
nadsförvaltningen

Pågående

Använda Lågpunkter/
Störtregnskartering 
i samhällsplanering 
Uppdatera dagvat-
tenstrategi

Använda Lågpunkter/Stört-
regn i samhällsplanering

Samhällsbyggnads-
förvaltningen

Samhällsbygg-
nadsförvaltningen

Pågående

Undvika kriser vid 
värmeböljor, kyla och 
nederbörd

Framtagande av handlings-
plan för klimatförändringar 

Samhällsbyggnads-
förvaltningen

Samhällsbygg-
nadsförvaltningen

2020

Extrem nederbörd, skyfall och ökade snömängder är 
exempel på olycksrisker som kan knytas till ett för-
ändrat klimat. Ökad nederbörd kan leda till ras, skred 
och översvämningar, medan ökade snömängder kan 
orsaka att tak rasar in.

Länsstyrelsen har färdigställt en störtregns-/låg-
punktskartering för hela länet som har levererats till 
kommunerna under 2015. Störtregnskarteringen är ett 
av underlagen som ska användas vid framtagandet av 
en uppdaterad dagvattenstrategi.

Klimatanpassning
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SÄTERS KOMMUN KALLELSE 
 Sammanträdesdatum Blad 

Kommunfullmäktige 2019-05-02 17  
   
 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
 
Kf §  Dnr KS2019/0103 
 
Rapport avseende ej verkställda beslut för 3:dje och 4:de kvartalet 
2018. 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta godkänna rapporten. 
 
_________ 
 
Ärendebeskrivning: 
Socialnämnden har överlämnat rapport avseende ej verkställda beslut för 3:dje och 
4:de kvartalet 2018. 
 
Biståndsbeslut som inte verkställts inom 3 månader ska rapporteras till inspektionen 
för vård och omsorg (IVO), kommunrevisionen och till kommunfullmäktige. Det 
gäller beslut enligt 9 § lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshind-
rade. 
LSS och enligt 4 kap. 1 § Socialtjänstlagen (2001:453) (SoL). 
 
3:dje kvartalet 2018 
För perioden har följande blivit rapporterade till IVO, som ej verkställda inom 3-må-
nadersgränden: 

• 5 beslut om Särskilt boende jml 4 kap 1 § SOL 
• 4 beslut om bostad med särskild service för vuxna enligt 9 § p. 9 LSS 

 
För perioden har följande blivit rapporterade till IVO, som verkställt 

• 1 beslut om Särskilt boende jml 4 kap 1 § SOL 
• 1 beslut om kontaktperson enligt 9.4 § LSS 

 
4:de kvartalet 2018 
För perioden har följande blivit rapporterade till IVO, som ej verkställda inom 3-må-
nadersgränden: 

• 4 beslut om Särskilt boende jml 4 kap 1 § SOL 
• 1 beslut om bostad med särskild service för vuxna enligt 9 § p. 9 LSS 

 
För perioden har följande blivit rapporterade till IVO, som verkställt  

• 6 beslut om Särskilt boende jml 4 kap 1 § SOL 
• 3 beslut om bostad med särskild service för vuxna enligt 9 § p. 9 LSS 
• 1 beslut om kontaktperson enligt 9.4 § LSS 

 
 

  

106



 

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 
2019-03-07 Dnr KS2019/0103 

 

Rapport avseende ej verkställda beslut för 3:dje och 4:de kvartalet 
2018. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige godkänna rapporten. 
 
Ärendebeskrivning: 
Socialnämnden har överlämnat rapport avseende ej verkställda beslut för 3:dje 
och 4:de kvartalet 2018. 
 
Biståndsbeslut som inte verkställts inom 3 månader ska rapporteras till 
inspektionen för vård och omsorg (IVO), kommunrevisionen och till 
kommunfullmäktige. Det gäller beslut enligt 9 § lagen (1993:387) om stöd och 
service till vissa funktionshindrade. 
LSS och enligt 4 kap. 1 § Socialtjänstlagen (2001:453) (SoL). 
 
3:dje kvartalet 2018 
För perioden har följande blivit rapporterade till IVO, som ej verkställda inom 
3-månadersgränden: 

• 5 beslut om Särskilt boende jml 4 kap 1 § SOL 
• 4 beslut om bostad med särskild service för vuxna enligt 9 § p. 9 LSS 

 
För perioden har följande blivit rapporterade till IVO, som verkställt 

• 1 beslut om Särskilt boende jml 4 kap 1 § SOL 
• 1 beslut om kontaktperson enligt 9.4 § LSS 

 
4:de kvartalet 2018 
För perioden har följande blivit rapporterade till IVO, som ej verkställda inom 
3-månadersgränden: 

• 4 beslut om Särskilt boende jml 4 kap 1 § SOL 
• 1 beslut om bostad med särskild service för vuxna enligt 9 § p. 9 LSS 

 
För perioden har följande blivit rapporterade till IVO, som verkställt  

• 6 beslut om Särskilt boende jml 4 kap 1 § SOL 
• 3 beslut om bostad med särskild service för vuxna enligt 9 § p. 9 LSS 
• 1 beslut om kontaktperson enligt 9.4 § LSS 

 
Margareta Jakobsson  Malin Karhu Birgersson 
Handläggare  Förvaltningschef 
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SÄTERS KOMMUN 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-02-14 
Blad 

9 
 

Justerande signatur Utdragsbestyrkande 

 

Sn § 25   Diarienummer: SN2019/0022 
 
 
Rapport avseende ej verkställda beslut – kvartal 3 och 4 2018 

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

 5 beslut om Särskilt boende jml 4 kap 1 § SOL  
 4 beslut om bostad med särskild service för vuxna enligt 9 § p. 9 LSS 

 
För perioden har följande blivit rapporterade till IVO, som verkställt 

 1 beslut om Särskilt boende jml 4 kap 1 § SOL 
 1 beslut om kontaktperson enligt 9.4 § LSS  

 
4:de kvartalet 2018 
För perioden har följande blivit rapporterade till IVO, som ej verkställda inom 3-månadersgrän-
den: 

 4 beslut om Särskilt boende jml 4 kap 1 § SOL  
 1 beslut om bostad med särskild service för vuxna enligt 9 § p. 9 LSS 

 
För perioden har följande blivit rapporterade till IVO, som verkställt 

 6 beslut om Särskilt boende jml 4 kap 1 § SOL 
 3 beslut om bostad med särskild service för vuxna enligt 9 § p. 9 LSS 
 1 beslut om kontaktperson enligt 9.4 § LSS  

 
 
Underlag till beslut Delges 
Sammanställning rapporter kv 3 och 4 Kommunfullmäktige 
 Kommunrevisionen 
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Rapport till IVO181015 (avser kvartal 3 2018) 
10 beslut inrapporterade till IVO 181015. 

5 ej verkställda beslut om Särskilt boende jml 4 kap 1 § SOL och 1 verkställt  
Beslutsdatum Verkställt Kommentar 
180515  Har behov av särskilt boende med inriktning mot 

demens vilket medfört att han inte kunnat 
erbjudas lediga lägenheter på somatiska platser. Är 
beviljad korttidsplats i avvaktan på särskilt 
boende. 

180529  Är beviljad parboende och har tittat på boendet 
2018-10-11 men ännu inte lämnat besked om 
erbjudandet. 

180605  Kan endast bo på ett specifikt särskilt boende på 
demensavdelning vilket fördröjer möjligheten 
att verkställa. Är på korttidsplats just nu som en 
anhörigavlösning i avvaktan på erbjudande om 
plats. 

180608  Är erbjuden en bostad och kommer att flytta in 
2018-10-16 enligt planering. 

180629  Kan endast bo på demensavdelning vilket minskar 
möjligheterna att verkställa beslutet. Är 
beviljad korttidsplats i avvaktan på permanent 
boende som avlastning för anhörigvårdare. 

180326 180812 Beslut om Särskilt boende har verkställts 

4 ej verkställda beslut om bostad med särskild service för vuxna i form av 
gruppbostad enligt 9 .9 § LSS under juli-sep 
Beslutsdatum Verkställt Kommentar 
150828  Ej verkställt på grund av platsbrist *.  

Bor i föräldrahemmet. 
160329  Ej verkställt på grund av platsbrist * 
160503  Ej verkställt på grund av platsbrist * Personen, 

föräldrarna har tackat nej till befintlig gruppbostad 
utan man väntar på det nya skall bli klart 

180323  Har blivit erbjuden en plats i ett boende men har valt 
att tacka nej och accepterat en senare 
inflyttning när en plats blir ledig på en befintlig 
gruppbostad som kommer att ske i samband med 
öppnandet av en ny gruppbostad i november 2018. 

*Byggnationen av ny gruppbostad pågår 

1 verkställt beslut om kontaktperson enligt 9.4 § LSS  
Beslutsdatum Verkställt Kommentar 
20171229 180425 2018-01-12 tackar tilltänkt kontaktperson nej till 

uppdraget. 2018-01-25 meddelar familjen att de inte 
har några andra förslag på kontaktperson. 
Rekrytering pågå. 
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Rapport till IVO 190111 (avser kvartal 4 2018) 
6 beslut inrapporterade till IVO 190111. 

4 ej verkställda beslut om Särskilt boende jml 4 kap 1 § SOL och 6 
verkställda 
Beslutsdatum Verkställt Kommentar 
180830  Personen har inte möjliggjort för verkställigheten att 

installera trygghetslarm utan har själv skjutit upp 
verkställandet. 

180924  Den enskilde har tackat nej till erbjudandet om 
Särskilt boende. Har därefter tackat ja och kommer 
flytta in 2019-01-12 

180718  Personen har testat en daglig verksamhet men det 
fungerade inte och man letar efter en ny plats. 

181010  En tilltänkt kontaktperson kommer att intervjuas 
nästa vecka. 

180515 190102 Beslut om Särskilt boende har verkställts 

180529 181026 Beslut om Särskilt boende har verkställts 

180605 181113 Beslut om Särskilt boende har verkställts 

180608 181016 Beslut om Särskilt boende har verkställts 

180629 181221 Beslut om Särskilt boende har verkställts 

180326 180812 Beslut om Särskilt boende har verkställts 

1 ej verkställt beslut om bostad med särskild service för vuxna i form av 
gruppbostad enligt 9 .9 § LSS och 3 verkställda 
Beslutsdatum Verkställt  
180323  Har blivit erbjuden en plats i ett boende men har valt 

att tacka nej och accepterat en senare 
inflyttning när en plats blir ledig på en befintlig 
gruppbostad och nu med inflyttning 1 mars 2019. 

 
 
150908 

181119 Beslut om gruppbostad har verkställds 

160329 181119 Beslut om gruppbostad har verkställds 
160503 181119 Beslut om gruppbostad har verkställds 
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1 verkställt beslut om kontaktperson enligt 9.4 § LSS  
Beslutsdatum Verkställt Kommentar 
180726  Har avböjt inbokade möten med kontaktpersonen. 

Man fortsätter försöka verkställa. 
171229 180425 2018-01-12 tackar tilltänkt kontaktperson nej till 

uppdraget. 2018-01-25 meddelar familjen att de inte 
har några andra förslag på kontaktperson. 
Rekrytering pågå. 
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SÄTERS KOMMUN KALLELSE 
 Sammanträdesdatum Blad 

Kommunfullmäktige 2019-05-02 18  
   
 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Kf §  Dnr KS2019/0164 
 
Interpellation till kommunstyrelsens ordförande 
 
 
Ärendebeskrivning 
Magnus Gabrielsson (MP) har till kommunfullmäktiges sammanträde 2019-03-21-
lämnat in en interpellation ställd till ordförande i kommunstyrelsen. 
 
Kommunfullmäktige beslutade behandla interpellationen på kommande samman-
träde med kommunfullmäktige i maj. 
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SÄTERS KOMMUN KALLELSE 
 Sammanträdesdatum Blad 

Kommunfullmäktige 2019-05-02 19  
   
 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Kf  §  
 
 
Interpellationer/frågor 
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SÄTERS KOMMUN KALLELSE 
 Sammanträdesdatum Blad 

Kommunfullmäktige 2019-05-02 20  
   
 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Kf  § 
 
Valärenden 
 

1. Avsägelse/fyllnadsval efter Marie Jakobsson som ledamot i barn- och utbild-
ningsnämnden. 

2. Avsägelse fyllnadsval efter Marie Sundlöf (SD) som ersättare i barn- och ut-
bildningsnämnden 

3. Avsägelse/fyllnadsval efter Rolf Printz (SD) som ledamot i samhällsbygg-
nadsnämnden. 

4. Övriga valärenden 
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SÄTERS KOMMUN KALLELSE 
 Sammanträdesdatum Blad 

Kommunfullmäktige 2019-05-02 21  
   
 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

Kf  § 
 
Rapporter 
 
Rapport om EU-handslaget. 
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SÄTERS KOMMUN KALLELSE 
 Sammanträdesdatum Blad 

Kommunfullmäktige 2019-05-02 22  
   
 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Kf  § 
 
Delgivningar 
 
Budgetuppföljning per 2019-03-31- 
 
Protokoll från sammanträde med kommunstyrelsen, 2019-03-26, 2019-04-04 och 
2019-04-09. 
 
Årsredovisning 2018 Räddningstjänsten Dala Mitt 
 
Revisionsberättelse 2018 Räddningstjänsten Dala Mitt 
 
Granskning av bokslut och årsredovisning 2018 Räddningstjänsten Dala Mitt 
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