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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Kf §  Dnr KS2018/0065 
 
Svar på motion att låta våra äldre äta på våra skolor 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta avslå motionen. 
 
Reservation 
Marie Jakobsson (SD), Caroline Willfox (M), Roger Siljeholm (M) och Daniel 
Ericgörs (KD) reserverar sig mot beslutet. 
 
__________ 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Marie Jakobsson (SD) yrkar bifall till motionen. 
Hans Johansson ( C) yrkar avslag till motionen enligt arbetsutskottets förslag. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra varvid han finner att kommunstyrelsen 
beslutar enligt arbetsutskottets förslag att avslå motionen. 
 
Förvaltningens ståndpunkt 
Förvaltningen ställer sig bakom samhällsbyggnadsförvaltningens förslag att avslå 
motionen utifrån den ökade kostnaden det skulle medföra samt att utrymme för fler 
besökande inte finns i skolrestaurangerna. 
 
Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnadsförvaltningen ser flera svårigheter med förslaget med att öppna 
upp skolmatsalarna för de äldre. 
 
I matsalarna på skolorna äter eleverna i flera sittningar. På Klockarskolan kommer de 
första eleverna 10:30 och de sista går ca 13:00. Under större delen av den tiden är det 
fullt i matsalen och därmed finns ingen plats för andra ätande.  För att lösa detta 
skulle masstalen behöva byggas ut eller så skulle serveringstiden behöva utvidgas. 
Om serveringstiden utvidgas behöver antingen de äldre eller några elever äta innan 
10:30 eller efter 13:00. För utökade öppettider krävs troligtvis utökad bemanning i 
matsalen.  
 
Kostenhetens verksamhet är inriktad på att laga en specifik mängd mat utifrån antalet 
elever och lärare. Ett varierande antal externa ätande innebär en svårighet att få ma-
ten att räcka  eller ett stort matsvinn beroende på antal gäster som kommer den da-
gen.  
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Kf §    forts 
 
Båda dessa problem innebär ökade kostnader och att priset för en lunch skulle be-
höva sättas högre än de föreslagna 30-35 kronor för att skolan inte behöver subvent-
ionera maten för de äldre som kommer och äter. 
 
Socialförvaltningen ser inga hinder i att utreda och kanske införa detta. Det finns 
många forskningsrapporter om att det behövs sociala mötesplatser för äldre, god 
mathållning och möjligheten att träffa andra människor är bara positivt för den äldre 
människan. Beträffande infektionsrisker befaras inte att det är ”farligare” att äta i en 
skolmatsal än att träffas på ett PROmöte. 
 
Barn- och utbildningsförvaltningen svarar att skolorna har ett komprimerat schema 
för att få alla barn att äta lunch under rimlig tid på dagen. Det gör att matsalarna nytt-
jas till fullo under lunchtiden. Det gör att om man vill blanda barn/elever med äldre 
finns inte utrymme för den utökning som kan uppstå. Hur det är med möjligheten att 
nyttja lokalerna efter skollunchen är kostenheten bäst att svara på då det blir en kapa-
citetsfråga.  

Bakgrund 
Sverigedemokraterna har lämnat en motion om att låta våra äldre få möjlighet att äta 
på våra skolor. De anser att det skulle vara en stor vinning att låta de äldre äta på ex-
empelvis Klockarskolan. Det skulle bli ett naturligt möte mellan de yngre i samhället 
och de äldre. Alla i vårt samhälle har inte en naturlig mötespunkt med yngre respek-
tive äldre generationer skriver de. 
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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 Diarienummer 
2019-05-03 
 

Dnr Ks 2018/0065 

 

Svar på motion Låt våra äldre få möjlighet att äta på vår skola 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att avslå 
motionen. 

Förvaltningens ståndpunkt 
Förvaltningen ställer sig bakom samhällsbyggnadsförvaltningens förslag att avslå motionen utifrån den 
ökade kostnaden det skulle medföra samt att utrymme för fler besökande inte finns i skolrestaurangerna. 

Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnadsförvaltningen ser flera svårigheter med förslaget med att öppna upp skolmatsalarna för 
de äldre. 
 
I matsalarna på skolorna äter eleverna i flera sittningar. På Klockarskolan kommer de första eleverna 10:30 
och de sista går ca 13:00. Under större delen av den tiden är det fullt i matsalen och därmed finns ingen 
plats för andra ätande.  För att lösa detta skulle masstalen behöva byggas ut eller så skulle serveringstiden 
behöva utvidgas. Om serveringstiden utvidgas behöver antingen de äldre eller några elever äta innan 10:30 
eller efter 13:00. För utökade öppettider krävs troligtvis utökad bemanning i matsalen.  
 
Kostenhetens verksamhet är inriktad på att laga en specifik mängd mat utifrån antalet elever och lärare. 
Ett varierande antal externa ätande innebär en svårighet att få maten att räcka  eller ett stort matsvinn 
beroende på antal gäster som kommer den dagen.  
 
Båda dessa problem innebär ökade kostnader och att priset för en lunch skulle behöva sättas högre än de 
föreslagna 30-35 kronor för att skolan inte behöver subventionera maten för de äldre som kommer och 
äter. 
 
Socialförvaltningen ser inga hinder i att utreda och kanske införa detta. Det finns många 
forskningsrapporter om att det behövs sociala mötesplatser för äldre, god mathållning och möjligheten att 
träffa andra människor är bara positivt för den äldre människan. Beträffande infektionsrisker befaras inte 
att det är ”farligare” att äta i en skolmatsal än att träffas på ett PROmöte. 
 
Barn- och utbildningsförvaltningen svarar att skolorna har ett komprimerat schema för att få alla barn att 
äta lunch under rimlig tid på dagen. Det gör att matsalarna nyttjas till fullo under lunchtiden. Det gör att 
om man vill blanda barn/elever med äldre finns inte utrymme för den utökning som kan uppstå. Hur det 
är med möjligheten att nyttja lokalerna efter skollunchen är kostenheten bäst att svara på då det blir en 
kapacitetsfråga.  

Bakgrund 
Sverigedemokraterna har lämnat en motion om att låta våra äldre få möjlighet att äta på våra skolor. De 
anser att det skulle vara en stor vinning att låta de äldre äta på exempelvis Klockarskolan. Det skulle bli ett 
naturligt möte mellan de yngre i samhället och de äldre. Alla i vårt samhälle har inte en naturlig 
mötespunkt med yngre respektive äldre generationer skriver de. 
 
Malin Lilja Altörn  Malin Karhu Birgersson 
Handläggare  Förvaltningschef 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Kf § Dnr KS2019/0249 
 
Ny motion om kraftfullt arbete mot klimatförändringen 
 
 
Ärendebeskrivning 
En motion om kraftfullt arbete mot klimatförändringen lämnas in till kommunfull-
mäktiges sammanträde 2019-06-13 av Miljöpartiet. 
 
Motionärens förslag 
Att Säters kommun gör en handlingsplan som visar hur man kan uppnå målet om 
klimatneutralitet senast 2040. 
Att denna handlingsplan visar vilka åtgärder som krävs på de områden där kommu-
nen både har full och begränsad rådighet samt att målkonflikter utreds och redovisas. 
Att detta arbete bedrivs i sådan takt att resultatet kan användas senast under 2021. 
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Adress: Miljöpartiet de gröna i Säter c/o Gabrielson Åsgränd 18C 78330 SÄTER 

 
www.mp.se/sater 

 

14 maj 2019 

Motion till kommunfullmäktige i Säter från Magnus Gabrielson (MP) 

Kraftfullt arbete mot klimatförändringen 
Klimatet kan inte vänta. De senaste rapporterna från FN:s klimatpanel IPCC och andra 
vetenskapliga arbeten visar att för att uppfylla målet i Parisavtalet att hålla den globala 
temperaturökningen till 1,5 grader så behöver vi göra kraftiga minskningar av utsläppen av 
växthusgaser under de närmaste tio åren. Vi kan inte vänta  - vi måste handla nu. 

Skillnaden mellan att klara målet på 1,5 grader och att inte gör det är stor. Redan vid 1,5 
graders uppvärmning är följderna enorma, men 2 graders uppvärmning innebär 
dramatiska konsekvenser för ekosystem, människor och andra arter. Varje tiondels grad 
spelar roll.  Effekterna kommer att bli stora även i Sverige, vilket vi ju redan sett. 

Någonstans vid 2 grader får vi en akut risk för att temperaturökningen blir självgående t.ex 
genom att tundran tinar och släpper ut stora mängder metangas och att jordklotet blir 
mörkare och därmed varmare på grund av att snö och is förvinner. 

Det räcker inte att veta vad vi kan göra. Vi måste utgå från vad vi måste göra. Den 
klimatförändring vi är mitt uppe i är mänsklighetens största hot idag 

En koldioxidbudget är en beräkning av den sammanlagda mängd växthusgasutsläpp som 
kan ske för att inte överskrida målen för ökad temperatur. Det är alltså en beräkning av 
alla utsläpp som sker från idag fram till vi når hållbara halter i atmosfären.  

Det finns en koldioxidbudget för Säters kommun framtagen av forskare knutna till Uppsala 
universitet. Den visar att de största utsläppskällorna för Säters del är inrikes transporter, 
utrikes transporter, arbetsmaskiner och egen uppvärmning. Koldioxidbudgeten visar vad 
vi måste uppnå men det är upp till oss att besluta hur det ska gå till. 

För Miljöpartiet är det nödvändigt att vi klarar att hantera klimatförändringen med 
solidaritet både med resurssvaga grupper nationellt och globalt med respekt för alla 
människors lika värde. För att klara det behöver vi en tydlig handlingsplan.  

 

Miljöpartiet de gröna i Säter yrkar  

att Säters kommun gör en handlingsplan som visar hur man kan uppnå målet om 
klimatneutralitet senast år 2040.  

att denna handlingsplan visar vilka åtgärder som krävs på de områden där kommunen 
både har full och begränsad rådighet samt att målkonflikter utreds och redovisas. 

att detta arbeta bedrivs i sådan takt att resultatet kan användas senast under 2021. 

 
För Miljöpartiet de gröna i Säter 

 

Magnus Gabrielson 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

Kf  §  
 
Nya motioner/medborgarförslag 
 
Ärendebeskrivning 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Kf  § 
 
Information från revisionen 
 
 
 

  

10
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

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

 

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

 
Kf §    forts 
 
Den utökade borgen på 157 mkr som Säterbostäder nu begär innebär en utökad 
skuldsättning med ca 14 100 kr/invånare.  
 
Med planerade upplåningar i Säters kommun enligt budget 2019, budgetförutsättning 
2020-2022 samt den utökade borgen för Säterbostäder 2020-2022 prognosticeras 
skuldsättningstaket år 2022 till 87 592 kr/invånare. 
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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 
2019-04-25  

 

Begäran om utökad borgen för Säterbostäder AB 

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

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

 
 
 

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

13



 
Tjänsteskrivelse 

 

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

 

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

   
Torbjörn Matsson  
ekonomichef 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Kf §  Dnr KS2019/0212 
 
Förslag till budget 2020 och plan för 2021-2022 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta: 
1. Fastställa driftsbudgetram för 2020, 679 680 000 kr enligt bilaga 1 Ks § 147/19. 
2. Fastställa investeringsbudgetram för 2020, 76 590 000 kr enligt bilaga 2 Ks § 

147/19. 
3. För 2021 och 2022 fastställa totalramar för kommunen enligt följande, 

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

4. Fastställa finansiella mål 2020-2022, bilaga 3 Ks § 147/19. 
5. Bemyndiga kommunstyrelsen att ianspråktaga upp till 500 000 kr per ärende av 

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

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

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

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

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

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

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

 
__________ 
 
Ärendebeskrivning 
Förslag till budget 2020 och plan 2021-2022. 
Genomgång och presentation av respektive nämnds/förvaltnings budgetförslag samt 
förslag till budget 2020 och plan för 2021-2022. 
Sammanfattning av budgetdirektiv. Genomgång av intäktsläget, de samlades äskan-
den i drift och investeringsbudgetar samt övriga ärenden som skall behandlas i sam-
band med budget. 
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DRIFTBUDGET 
SÄTERS KOMMUN
1000-tal kr Nämndernas behov Tj.mannaförslag

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

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

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

Utökning ramar från volymförändringsreserv

Volymförändringsreserv 5 001     Ingående i budgetprocess

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

3 450     

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

Volymförändringsreserv 1 031     Utgående i budgetprocess
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Investeringsbudgetramar 

 

 

2019: Investeringsbudgetram 76 590 000 kr 

2020: Investeringsbudgetram 49 040 000 kr  

2021: Investeringsbudgetram 39 740 000 kr 

 

 

 

 

 

 

Investeringsbudget   2020 - 2022 Ram 2020-22

165 500

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

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

Intäktsutvecklingen 
Tre saker är av avgörande betydelse för intäktsutvecklingen; befolkningsutvecklingen, 
skatteunderlagets utveckling, det kommunala utjämningssystemets utformning, samt statens anslag 
till detta. 
 
Befolkningsökningen har varit för 2015: 144 personer, 2016: 77 personer och 2017: 74 personer  
för att nå upp till 11 160 personer 2017. 2018 sjönk befolkningen med -37 personer till 11 123. 
För perioden 2019-20 prognostiseras en tillfällig avmattning av befolkningsökningen då tillgången 
på lediga bostäder är begränsad. Beräkningsgrunden för 2020 läggs på 11 200 personer (1/11 
2019). 
 
De egna skatteintäkterna och bidraget från inkomstutjämningen är beroende av hur skatte-
underlaget, de totala taxerade inkomsterna, utvecklas. Det exakta utfallet är inte tillgängligt förrän 
vid definitiv taxering i november året efter inkomståret. Vid budgeteringstillfället bygger intäkts-
beräkningen på prognoser för det framtida utfallet. Kommunen använder sig av de prognoser som 
görs av Sveriges kommuner och landsting, 4 – 5 gånger per år.  
För de egna skatteintäkterna görs en justering utifrån historiska utfall.  
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SKL har v 18 presenterat sin senaste skatteunderlagsprognos. Ur denna kan citeras: 
 
” Den starka svenska konjunkturen börjar nu mattas av. BNP-tillväxten i Sverige bedöms falla till 
låga 1,4 procent både 2019 och 2020, från 2,4 procent 2018. Den långa perioden av stigande 
sysselsättning i Sverige ser därför ut att upphöra. Vi räknar med att vändpunkten kommer under 
loppet av 2019. Den bedömda konjunkturavmattningen går långsamt och slår igenom med 
fördröjning på arbetsmarknaden. Nedväxlingen i den svenska BNP-tillväxten sker jämsides lägre 
tillväxt hos viktiga svenska handelspartners. Svaghetstecknen för global handel och 
industrikonjunktur är i nuläget påtagliga. I vår prognos är det dock inte nettoexporten som är 
huvudförklaringen till den låga svenska BNP-tillväxten 2019 och 2020, utan en svag inhemsk 
efterfrågetillväxt. Sjunkande bostadsinvesteringar, samt en svag utveckling för övriga investering 
inom näringslivet är det som framförallt står för dämpningen. Trots låg BNP-tillväxt förblir alltså 
arbetsmarknadskonjunkturen rätt stark i vår prognos. Vi räknar också med att den hittills 
långsamma uppgången i löneökningstakten fortsätter kommande år. Men löneökningarna förblir 
historiskt sett rätt dämpade. Den svaga produktivitetstrend vi sett sedan finanskrisen 2008 antas 
hänga kvar. KPIF-inflationen bedöms ligga kvar i närheten av 2 procent och vi antar att 
Riksbanken höjer reporäntan i maklig takt kommande år. 
Vår bedömning är att både den faktiska och underliggande ökningstakten fortsätter avta i år. 
Orsaken är att sysselsättningen ökar långsammare. Nedväxlingen i timmar motverkas samtidigt 
bara till en mindre del av stigande löneökningstakt. Dessutom höjs grundavdragen ånyo för 
personer som fyllt 65 år (och kompenseras ånyo via en höjning av anslaget Kommunalekonomisk 
utjämning). Prognosen för nästa år är att högkonjunkturen går mot sitt slut, med ännu svagare 
sysselsättningsutveckling och en minskning av arbetade timmar som följd. Effekten på 
skatteunderlaget motverkas av att lönehöjningarna blir lite större liksom vissa sociala ersättningar 
samtidigt som grundavdragen endast ökar svagt. Ny statistik visar att utvecklingen på 
arbetsmarknaden under slutet av 2018 var starkare än vi räknade med i februariprognosen. Det 
innebär att 2019 startar på en högre sysselsättningsnivå än enligt vår förra bedömning och har 
bidragit till en ljusare syn på sysselsättningen den närmaste tiden.” 
 
 
Skatteunderlaget ökade 2018 med 3,6 %. 2019 beräknas skatteunderlaget öka med 3,0 %, 2020 med 
3,1 % och 2021 med 3,1 %.  
 
Det system som finns för att utjämna skillnader i kostnadsnivå mellan kommunerna vilar till stor 
del på demografiska skillnader, kommunens åldersstruktur jämfört med rikets åldersstruktur. 
Demografiska förändringar påverkar i stor utsträckning kostnadsutjämningen där kommunens 
demografi jämförs med rikets snitt. I Säter ökar andelen äldre snabbare än i riket.  
 
Det särskilda system för utjämning av LSS-kostnader (Lag om särskilt stöd till vissa handikappade) 
som infördes 2004 har visat sig vara väldigt instabilt, och svårt att bedöma.  
För 2019 beräknas utjämningsavgiften uppgå till 5,0 mkr och för 2020 ökar den till 6,4 mkr. 
 
 
Den kommunala fastighetsavgiften beräknas ge efter den nya fastighetstaxeringen 2018 för 2019 
och 2020 28,3 mkr per år. 
I den senaste budgetpropositionen från april 2018 redovisades inga förslag till höjningar i de 
generella statsbidragen. De 10 miljarder till välfärden kommuner och landsting som infördes 2017 
fördelas enligt samma principer 2018, 2019, 2020 och förutsätts ligga på samma nivå för Säters 
kommun. Kommuner och landsting kompenseras för den skattesänkning som genomförs för 
pensionärer, samt för reformer som påverkar kommunernas kostnader. 
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Sammantaget innebär ovanstående utveckling att kommunens intäkter från skatter, generella 
statsbidrag och utjämning ökar 2019 med 21,0 mkr jämfört med 2018. 2020 ökar intäkterna med 
17,1 mkr. 
 

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

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

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

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

 
 

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

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

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

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

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

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

 

 
 

 
 

 

 
 

 

DRIFTBUDGET 
SÄTERS KOMMUN
1000-tal kr Nämndernas behov

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

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

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

Investeringsbudget   2020 - 2022 Ram 2020-22

165 500

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Immateriella anl.tillg. 832 832 832 832 832 832

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Soliditet 58% 54% 54% 52% 51% 52%
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SÄTERS KOMMUN KALLELSE 
 Sammanträdesdatum Blad 

Kommunfullmäktige 2019-06-13 11  
   
 

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 
KS2019/0134 

 

Verksamhetsberättelse 2018, gemensamma nämnden för alkohol, tobak och 
receptfria läkemedel 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att besluta att 
godkänna verksamhetsberättelse 2018 för gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria 
läkemedel. 
 

Ärendebeskrivning 
Verksamhetsberättelse 2018 för gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria 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 ansvarsfrihet för gemensamma 
nämnden alkohol, tobak och receptfria läkemedel. 
 
 
 
 
…………………………….. 
Torbjörn Matsson  
ekonomichef 
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Kim Anastasio 2019-01-26
Administrativ chef
Administrativa avdelningen
Socialförvaltningen
Falu kommun

Verksamhetsuppföljning 2018, Gemensamma nämnden

Nämndens uppdrag

Kommunerna Borlänge, Falun, Ludvika, Smedjebacken, Säter, Gagnef och Hedemora har 
kommit överens om att samarbeta i en gemensam nämnd enligt 3 kap 3a-c §§ 
kommunallagen (1990:900). Den gemensamma nämnden ansvarar för prövning och tillsyn 
enligt alkohollagen (2010:1622), tobakslagen (1993:581 (exklusive tillsyn av tobaksfria 
miljöer § 2 p 1–7, § 4, 19a), lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare 
(2017:425) samt kontrollen av läkemedelsförsäljningen av receptfria läkemedel i 
detaljhandeln. Nämndens uppdrag består av myndighetsutövning. 

Falu kommun är värdkommun och den gemensamma nämnden ingår i värdkommunens 
organisation. 

Verksamhet

 Alkohol
Alkohollagen är en skyddslagstiftning som syftar till att begränsa alkoholens 
skadeverkningar. Den svenska alkoholpolitikens mål är att främja folkhälsan genom 
att minska alkoholens medicinska och sociala skadeverkningar. Det är den 
gemensamma nämnden som ger tillstånd att servera alkoholdrycker. Gemensamma 
nämnden är tillsammans med polisen tillsynsmyndighet med uppgift att se till att 
alkohollagen följs. 

För att tillgodose tillsyn på serveringsställen och i detaljhandeln ska en tillsynsplan 
upprättas i början av året. Tillsynen består av förebyggande, inre och yttre tillsyn. 
Förebyggande tillsyn sker genom information, rådgivning och utbildning. Inre 
tillsynen är av administrativ karaktär och består främst av uppföljning av innehavarens 
personliga och ekonomiska förhållanden. Yttre tillsyn är den tillsyn som sker direkt på 
serveringsstället och i detaljhandeln.

Näringsidkarna ska erbjudas tjänster av god kvalitet. God kvalité ska bygga på att 
varje ärende ska handläggas så enkelt, snabbt och kostnadseffektivt som möjligt utan 
att rättssäkerheten eftersätts. Kunden ska bemötas med respekt och god tillgänglighet. 
Alla kunder ska behandlas likvärdigt. 
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Införande av webbtjänster för ansökan av serveringstillstånd m.m. har införts under 
2018, vilket medfört en effektivare handläggning och ökad tillgänglighet/service för 
näringsidkare.

När ansökan om serveringstillstånd är komplett ska:

- stadigvarande och tillfälliga tillstånd till allmänheten handläggas inom fyra månader

- tillfälligt tillstånd till allmänheten inom en månad

- tillfälliga tillstånd till slutet sällskap första gången handläggas inom två veckor efter 
första gången handläggas inom en vecka.

Nöjdheten hos näringsidkarna vad gäller bemötande och service har mätts genom en enkät 
under våren 2018. Tyvärr uppnåddes en låg svarsfrekvens varför det är svårt att dra för stora 
slutsatser av resultatet. Av de inkomna svaren framkommer dock att ca 70% anser att man 
”hittar relevant information på Falu kommuns hemsida för att göra en komplett/riktig 
ansökan utifrån det tillstånd jag söker” samt att ”informationen på Falu kommuns hemsida 
ger mig kunskap om vilka regler och avgifter som gäller för mitt ärende". Ca 95% av de 
svarande anser att ”det bemötande/service jag får från handläggare på ATL kontoret som jag 
kommer i kontakt med som bra".

Antal stadigvarande serveringstillstånd 2018-12-31      

Borlänge 51
Falun 55
Ludvika 29
Smedjebacken 12
Säter 14
Gagnef   8
Hedemora 23
Totalt 211

Antal tillsyner på serveringsställen 2018

Borlänge 96
Falun 112
Ludvika 28
Smedjebacken 13
Säter 14
Gagnef 13
Hedemora 22
Totalt 298
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Antal beviljade serveringstillstånd 2018-01-01 - 2018-12-31

Stadigvarande            Tillf. allmänhet           Tillf. slutna
Borlänge 7 8 13
Falun 12 11 38
Ludvika 4 7 12
Smedjebacken 4 9 1
Säter 2 5 5
Gagnef 0 3 0
Hedemora 7 8 8
Totalt 36 57 76

Antal, detaljhandel folköl 2018-12-31

Borlänge 31
Falun 34
Ludvika 20
Smedjebacken 10
Säter 9
Gagnef 7
Hedemora 14
Totalt 125

Anta tillsyner detaljhandel folköl 2018

Borlänge 31
Falun 34
Ludvika 20
Smedjebacken 10
Säter 9
Gagnef 7
Hedemora 14
Totalt 125

 Tobak
Tobakslagen är liksom alkohollagen en skyddslag. Gemensamma nämnden är 
tillsammans med polisen ansvarig för den omedelbara tillsynen över bestämmelserna 
om handel med tobak, exempelvis åldersgräns, skyltar och egenkontroll. I tillsynen 
ingår att informera återförsäljaren (detaljhandeln) om dennes skyldigheter och den 
gemensamma nämnden svarar för administrativa åtgärder om tobakslagen inte följs.
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Antal, detaljhandel tobak 2018-12-31

Borlänge 41
Falun 43
Ludvika 27
Smedjebacken 9
Säter 12
Gagnef 8
Hedemora 18
Totalt 158

Antal tillsyner detaljhandel tobak 2018

Borlänge 42
Falun 43
Ludvika 27
Smedjebacken 9
Säter 12
Gagnef 9
Hedemora 19
Totalt 161

 Elektroniska cigaretter (e-cigaretter) och påfyllningsbehållare 

Gemensamma nämnden ansvarar även för att den nya lagstiftningen om regler som rör 
elektroniska cigaretter (e-cigaretter) och påfyllningsbehållare (från och med 1 juli 
2017) efterföljs. E-cigaretter och påfyllningsbehållare är nya produkter som ingår i 
Gemensamma nämndens tillsynsansvar. Den som tänker sälja e-cigaretter och 
påfyllningsbehållare måste anmäla till ATL-kontoret innan försäljning påbörjas. Varje 
återförsäljare ska få minst ett tillsynsbesök under 2018. Effekter av detta nya uppdrag 
förväntas fullt ut bli synbara under år 2019. 

Antal, detaljhandel e-cigaretter 2018-12-31

Borlänge 5
Falun 4
Ludvika 2
Smedjebacken 0
Säter 0
Gagnef 0
Hedemora 2
Totalt 13
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Antal tillsyner e-cigaretter 2018

Borlänge 4
Falun 4
Ludvika 2
Smedjebacken 0
Säter 0
Gagnef 0
Hedemora 3
Totalt 13

 Receptfria läkemedel

Gemensamma nämnden kontrollerar efterlevnaden av lagstiftningen gällande 
receptfria läkemedel hos försäljningsställena. Innan man börjar sälja receptfria 
läkemedel måste näringsidkaren göra en anmälan till Läkemedelsverket. Om det 
framkommer allvarliga brister vid tillsynen rapporteras dessa brister till 
Läkemedelsverket.

Antal, detaljhandel receptfria läkemedel 2018-12-31

Borlänge 24
Falun 29
Ludvika 16
Smedjebacken 7
Säter 8
Gagnef 5
Hedemora 9
Totalt 98

Antal tillsyner receptfria läkemedel 2018

Borlänge 24
Falun 29
Ludvika 16
Smedjebacken 7
Säter 8
Gagnef 5
Hedemora 9
Totalt 98

Ekonomi

 Total sammanställning över antal försäljningsställen för folköl, tobak, e-cigaretter 
och receptfria läkemedel som inbringat tillsynsavgift under 2018.
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Borlä
nge

Falun Gagnef Hedemora Ludvika Smedjebacken Säter Totalt

Folköl 31 34 7 14 20 10 9 125
Tobak 41 43 8 18 27 9 12 158
E-cigaretter 5 4 0 2 2 0 0 13
Läkemedel 24 29 5 9 16 7 8 98

Miljoner kr Utfall 2018 Budget 2018 Utfall 2017

Intäkter 3,5 3,3 3,4
    

Kostnader    
Personalkostnader    
Lokalkostnader, lokalhyra    
Kapitalkostnader    
Övriga kostnader 3,4 3,3 2,9

Summa kostnader 3,4 3,3 2,9
    

Resultat 0,1 0 0,5

Den kostnadsökning på 0,5mkr 2018 jämfört med 2017 förklaras med att kontoret varit fullt 
bemannat under 2018.

Medarbetare

Alkoholhandläggarna är anställda av socialförvaltningen och ställs till gemensamma 
nämndens förfogande. Arbetsledning och administrativt stöd tillhandahålls genom 
socialförvaltningen.

Verksamheten har 4,0 årsarbetare som är anställda på socialförvaltningen och dessa 
handläggare ställs till gemensamma nämndens förfogande. Arbetsledning och administrativt 
stöd tillhandhålls genom socialförvaltningen i Falun. Under år 2018 har rekrytering av ny 
medarbetare skett utifrån att en medarbetare sagt upp sig. 
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ATL- kontoret har vid behov haft stöd genom en erfaren extern handledare gällande stöd och 
handledning i ärendehantering.

Personalen deltar i olika nätverksträffar och utbildningsinsatser anordnade av Länsstyrelsen 
Dalarna med handläggare från andra kommuner. och får också under dessa träffar vissa 
fortbildningsinsatser och information inom området. Exempel på utbildningsinsatser som 
genomförts är ”Ekonomisk granskning” och ”Sanktioner Tobakslagen”.

Personal ingår även aktivt i arbetet med att implementera socialförvaltningens värdegrund 
som arbetats fram under 2016. Under en tidsperiod på ett och ett halvt år har ATL kontoret 
tillsammans med administrativa avdelningen i socialförvaltningen arbetat med värdegrunden 
och genom den utvecklat en mer inkluderande arbetsplats. Till sommaren 2018 har varje 
enhet arbetat fram en plan för hur värdegrunden ska fortsätta att vara ett levande samtal. 
Normkritik är ett viktigt perspektiv i värdegrunden för att exkluderande normer ska ifrågasätts 
och motarbetas. I förlängningen leder ett normkritiskt värdegrundsarbete till att 
socialförvaltningen blir en mer inkluderande arbetsplats samt att våra kunder får ett bättre 
bemötande. En viktig del i detta arbete är också att stärka den psykosociala arbetsmiljön på 
administrativa avdelningen där ATL-kontorets medarbetare ingår. 

Framtid

En ny tobakslag beslutades under december 2018, Lag om tobak och liknande produkter 
(LTLP) träder ikraft 1 juli 2019 och i och med detta upphävs både Tobakslag (1993:581) och 
Lag (2017:425) om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare. Bestämmelserna gällande 
e-cigaretter och flertalet av reglerna kring tobak förs över till den nya lagen.
Tillståndsplikt för handel med tobaksvaror införs. Dels i detaljhandeln vid försäljning till 
konsument, men även för partihandeln vid försäljning till detaljhandeln. Tillstånden förenas 
med ett lämplighetskrav och det är kommunen som ansvarar för hanteringen. På flera sätt 
kommer detta att likna dagens hantering av serveringstillstånd för alkohol. 

Anmälningsförfarandet kvarstår gällande e-cigaretter. 

Den nya lagen innefattar i huvudsak tillståndsplikt för försäljning av tobak, 
säkerhetsmärkning av tobaksprodukter, utvidgning av rökförbudet till att omfatta fler miljöer 
och fler produkter och förändringar i regleringen av snus.

Utredningar liknande de som idag genomförs vid ansökan om serveringstillstånd kan komma 
att kräva utökning av personal. De näringsidkare som redan anmält försäljning av tobak måste 
göra en ny tillståndsansökan under 2019. Detta kommer att med stor sannolikhet innebära en 
kraftig arbetstopp då utredningstid för varje ansökan måste avsättas. Det föreslagna 
tillståndsförfarandet för tobaksförsäljning kommer att medföra ökade hanteringskostnader för 
kommunerna. Dessa kostnader bedöms kunna finansieras fullt ut genom ansökningsavgifter 
enligt utredaren för lagförslaget. ATL-kontorets avgiftsuttag bör ses över då kommunen enligt 
den nya lagen få ta ut avgift för följande: 
• Prövning av ansökan om försäljningstillstånd 
• Tillsyn av detalj- och partihandlare med försäljningstillstånd 
• Tillsyn av handlare som anmält försäljning av elektroniska cigaretter och 
påfyllningsbehållare.
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Vidare måste nya mallar och dokument behöva tas fram eller uppdateras. 
Informationsverksamhet till detaljhandeln måste planeras och genomföras.

Folkhälsomyndigheten kommer att arbeta fram föreskrifter inom området för att tydliggöra 
kommunernas tillsynsverksamhet.

Som ett led i den fortsatta digitalisering där ATL kontoret infört e-tjänster 2018, planeras att 
installera programvara för ”Tillsynsappar” kopplade till de verksamhetssystem som idag 
använts av handläggarna. Installationen av dessa appar kommer att effektivisera tillsynen på 
fältet samt rationalisera delar av det administrativa arbetet.
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SÄTERS KOMMUN KALLELSE 
 Sammanträdesdatum Blad 

Kommunfullmäktige 2019-06-13 12  
   
 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Kf §  
 
Omfördelning av investeringsbudget från samhällsbyggnadsnämn-
den till kommunstyrelsen 
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SÄTERS KOMMUN KALLELSE 
 Sammanträdesdatum Blad 

Kommunfullmäktige 2019-06-13 13  
   
 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Kf §   Dnr KS2019/0211 
 
Förslag till ny renhållningstaxa 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta fastställa ny renhållningstaxa 
fr o m 1 januari 2020. 
 
__________ 
 
Bakgrund och ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår 2019-04-10, § 44, att ny renhållningstaxa fast-
ställs fr o m 2020. 
 
Med anledning av de förändringar som renhållningsverksamheten genomför behöver 
renhållningstaxan förändras från och med 1 januari 2020. Insamling av matavfall 
medför ökade kostnader och behovet av en omstrukturering av renhållningstaxan. 
Även ombyggnation av återvinningscentralen och arbete med avfallsminimering 
medför ökade kostnader som behöver täckas av renhållningstaxan. 
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Tjänsteutlåtande 

 

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

 

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

 

Renhållningstaxa 

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

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

 
 
 
 

Camilla Sundberg Skogström  Liv Almstedt 
Återvinningsansvarig  Enhetschef, VA- och Renhållningsenheten 

 

39



40



1 
 

    

   

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Permanentboende enfamiljshus, årsavgift.  
Månadstömning 

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

 
 
Räkneexempel: 

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

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

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

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

Avgift kr inkl moms 
Grundavgift 744 
Matavfallsavgift 113 

 
Fritidshus, årsavgift. 
Tömning varannan vecka. 

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

 
 
Fritidshus, årsavgift. 
Månadstömning. 

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

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

Möjligheten till ministation prövas separat och avgörs av Samhällsbyggnadsnämnden. 

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

Grundavgift Kärlhyra och Matavfallsavgift Tömningsavgift 
transport 

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

Grundavgift Kärlhyra och Matavfallsavgift Tömningsavgift 
transport 

744 52 113 99 
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Flerfamiljshushåll  

Kärlet för matavfall töms varannan vecka. 

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

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

Avgift kr inkl moms 
Grundavgift 1000 
Matavfallsavgift 225 

 
Flerfamiljshushåll och verksamheter, årsavgift.  
Tömning varannan vecka 

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

 
Flerfamiljshushåll och verksamheter, årsavgift.  
Tömning en gång i veckan 

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

 
Flerfamiljshushåll och verksamheter, årsavgift.  
Tömning två gånger i veckan 

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

Brännbart restavfall. Verksamheter 
 

Avgift kr inkl moms 
Grundavgift 938 

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

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

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

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

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

Kärlstorlek (liter) Kärlhyra och transport Tömningsavgift 
190 3 516  5 500 
370 5 469  9 500 
660 5 000  15 000 

 
 
 

47



8 
 

 
 

Matavfall. Verksamheter 
 
Matavfall för verksamheter med avfall jämförbart med hushållsavfall, årsavgift.  
Tömning varannan vecka. 

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

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

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

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

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

Avgift Kr, inkl. moms 
Grundavgift flerfamiljshushåll 1000 

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

 
Underjordsbehållare Pris  per styck 

Brännbart restavfall 

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

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

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

 
 

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

Avgift Kr, inkl. moms 
Köp och inlämning av latrinkärl  500 kr/kärl 
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SÄTERS KOMMUN KALLELSE 
 Sammanträdesdatum Blad 

Kommunfullmäktige 2019-06-13 14  
   
 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Kf §  Dnr KS2019/0144 
 
Genomförande nytt särskilt boende för äldre i Säter 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta:  

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

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

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

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

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

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

 

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

 

Datum Diarienummer 
2019-04-09 Dnr KS2019/0144 

 
Genomförande nytt särskilt boende för äldre i Säter 

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

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

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

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

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

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

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

 

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

 

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

 

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

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

 

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

 

 
Bilaga beskrivning process 
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Tjänsteutlåtande 

 

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

 

 
Bilaga ansvar & roller 
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SÄTERS KOMMUN KALLELSE 
 Sammanträdesdatum Blad 

Kommunfullmäktige 2019-06-13 15  
   
 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

Kf §  Dnr KS2019/0206 
 
Ägardirektiv Säterbostäder AB 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta fastställa reviderade ägardirek-
tiv till Säterbostäder AB. 
 
__________ 
 
Ärendebeskrivning: 
En översyn har genomförts av ägardirektiven till Säterbostäder AB. Sociala mål och 
klimat- och miljömål har reviderats 
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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 
2019-05-05 Dnr KS2019/0206 

 

Ägardirektiv till Säterbostäder AB 

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

Pär Jerfström   
Kommundirektör   
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ÄGARDIREKTIV FÖR SÄTERBOSTÄDER AB, 556515-8713 
 
Detta ägardirektiv gäller för Säterbostäder AB, nedan 556515-8713, nedan kallat Bolaget. Direktivet är 
antaget av kommunfullmäktige 2012-12-20 och fastställs vid extra bolagsstämma 2012-xx-xx. 
 
Ägardirektivet gäller även i tillämpliga delar Bolagets dotterbolag Säters kommuns fastighets AB, 556401-
4933. 
 

1. Ägaridé 
 
Bolaget ägs i allmännyttigt intresse i syfte att främja bostadsförsörjningen i Säters kommun. I detta ingår 
att tillgodose olika bostadsbehov, tillhandahålla ett varierat bostadutbud med goda boendemiljöer och 
kvalitet samt erbjuda hyresgästerna möjlighet till boendeinflytande och inflytande i bolaget. 
 
I bolagets uppdrag ingår även ett samhällsansvar i syfte att bidra till ett etiskt, miljömässigt och socialt 
ansvarstagande. 
 
Verksamheten ska bedriva enligt affärsmässiga principer vilket innebär att Bolaget alltid ska utgå från vad 
som är långsiktigt bäst för Bolaget, givet de begränsningar och förutsättningar som ligger i att vara en 
långsiktig seriös fastighetsägare på hyresmarknaden inom ramen för de regler och normer som gäller för 
denna sektor. 
 

2. Verksamhetens inriktning 
 
Bolaget ska verka för att Säters kommun uppfattas som attraktiv att bo i genom att medverka till att det 
finns bra och prisvärda hyresbostäder i hela kommunen. 
 
För att trygga bostadsförsörjningen i kommunen ska Bolaget vara en aktiv aktör på bostadsmarknaden 
genom ny-, om- och tillbyggnader samt förvärv och försäljning av fastigheter. 
 
Bolagets styrelse kan utan godkännande av fullmäktige själva besluta om att förvärva och försälja 
fastigheter motsvarande högst 500 prisbasbelopp under ett och samma verksamhetsår. Förvärv och 
försäljning därutöver ska godkännas av fullmäktige. 
 

3. Ekonomiska mål 
 
Bolagets långsiktiga direkavkastning ska ligga i nivå med liknande jämförbara bostadsföretag. 
Direktavkastningen ska vara lägst 3,5%. 
 
Bolagets soliditet ska långsiktigt uppgå till minst 20% beräknats på justerat eget kapital. 
 
Definitioner: 

• Direktavkastning=bolagets driftnetto i relation till fastigheternas marknadsvärde vid 
verksamhetsårets utgång. 

• Soliditet=bolagets egna kapital och obeskattade reserverar sätts i relation till 
balansomslutningen vid verksamhetårets utgång 

 
Bolaget ska betala en marknadsmässig avgift till Säters kommun för lån med kommunal borgen. Avgiften 
ska uppgå till 0,25%. 
 
Bolaget ska inför varje nytt kalenderår upprätta en rullande tre årsplan för investeringar och lånebehov 
under planperioden. Planen utgör underlag för kommunfullmäktiges årliga fastställande av kommunal 
borgen. 
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4. Klimat- och miljömål 

 
Bolaget ska aktivt driva klimat- och miljöfrågor i sin verksamhet 
Bolaget ska långsiktiga mål skall vara att minska energianvändningen med 20% per kvm till år 2020 i 
förhållande till användningen år 1995 i enlighet med de nationella målen. 
 
Bolaget ska agera och uppnå resultat utifrån de nationella och regionala miljömålen. 
Ett miljö- och klimatmedvetet förhållningssätt ska ligga till grund för bolagets strategiska inriktning. 
Vid upphandling ska de nationella och regionala miljömålen vara vägledande. 
 

5. Sociala mål 
 
Bolaget ska bidra till ett bra boende för äldre genom att satsa på tillgänglighet och möjlighet till 
kvarboende. 
Bolaget ska medverka till att skapa social gemenskap och ökad integration i bostadsområden. 
 
Bolaget ska agera så att det finns förutsättningar för människor att välja ett boende i Säters kommun som 
passar den egna livssituationen. 
Bolaget ska agera så att det främjar social gemenskap och hälsa. 
Vid upphandling ska social hänsyn vara vägledande 
 

6. Samordningsfrågor 
 
Bolaget skall följa av kommunen utfärdade handlingsprogram, policys, riktlinjer och av 
kommunfullmäktige antagna mål och anvisningar i tillämpliga delar. Bolaget ansvarar för att dess 
verksamhet samordnas med övriga nämnder för att uppnå största möjliga kommunnytta. 
Bolaget ska samordna sig med kommunen i samband med extraordinära händelser. 
 

7. Informationsskyldighet 
 
Det åligger bolaget att till kommunstyrelsen översända kopior av: 

• Protokoll från bolagets styrelsesammanträde/bolagsstämma 
• Bolagets årsredovisning 
• Bolagets revisionsberättelse/revisionsrapport 

 
Bolaget skall årligen sedan bolagets årsredovisning och revisionsberättelse tillställts kommunstyrelsen 
genom ordförande och verkställande direktör vid sammanträde med kommunfullmäktige besvara frågor 
om bolagets verksamhet. 
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SÄTERS KOMMUN KALLELSE 
 Sammanträdesdatum Blad 

Kommunfullmäktige 2019-06-13 16  
   
 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

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

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

Datum Diarienummer 
2019-04-05 Dnr KS2019/0074 

 

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

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

 
 

   
Margareta Jakobsson  
Handläggare 

 Malin Karhu Birgersson 
Förvaltningschef 
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SÄTERS KOMMUN KALLELSE 
 Sammanträdesdatum Blad 

Kommunfullmäktige 2019-06-13 17  
   
 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Kf §  Dnr KS2019/0158 
 
Samverkan för trygg och effektiv utskrivning från sluten hälso-och 
sjukvård. 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta godkänna överenskommelse 
mellan Region Dalarna och kommunerna i Dalarna om samverkan för trygg och ef-
fektiv utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. 
 
___________ 
 
Ärendebeskrivning 
Socialnämnden ställer sig positiv till samverkansformen och föreslår kommunfull-
mäktige att godkänna överenskommelsen. 
 
Region Dalarna har reviderat överenskommelsen om samverkan för trygg och effek-
tiv utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. Överenskommelsen har anpassats till 
att även gälla psykiatrisk vård utan undantag. 
 
Region Dalarna ber alla medlemskommuner beslut att anta den reviderade överens-
kommelsen. 
 
Bakgrund 
Överenskommelsen har sin grund i lag om samverkan vid utskrivning från sluten 
hälso-och sjukvård fr.o.m 1 januari 2018 och har uppdaterats fr.o.m 1 januari och an-
passats för att gälla all psykiatrisk vård utan undantag 
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SÄTERS KOMMUN 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2019-05-09 
Blad 

4 
 

Justerande signatur Utdragsbestyrkande 

 

Sn § 59   Diarienummer: SN2019/0047 
 
 
Samverkan för trygg och effektiv utskrivning från sluten hälso- och sjukvård 

Socialnämndens beslut  
1. Socialnämnden ställer sig positiv till samverkansformen och föreslår kommunfullmäk-

tige att godkänna överenskommelsen. 
2. Paragrafen förklaras för omedelbart justerad. 

______ 
 
 
Förvaltningens ståndpunkt 
Den nya lagstiftningen om samverkan vid utskrivning från slutenvården har tillämpats sedan 1 
januari 2018, syftet med lagstiftningen är att personer som vårdas inom sluten vård inte ska bli 
kvar på sjukhus längre än nödvändigt, det har fungerat bra både på lokal och nationell nivå. 
Samverkansformer har utvecklats och ytterligare samverkansformer med psykiatrin håller på att 
utvecklas. 
Samverkan innebär att eventuella fortsatta vårdåtgärder identifieras under vårdtiden på sjukhus 
och övertas av öppenvården via vårdcentral eller kommunal hälso-och sjukvård/omsorg. Allt i 
syfte att utskrivningen ska bli trygg och säker och utgå från den enskildes behov. 

Förvaltningen ställer sig positiv till denna samverkansform. 
 
Ärendebeskrivning 
Region Dalarna har reviderat överenskommelsen om samverkan för trygg och effektiv utskriv-
ning från sluten hälso- och sjukvård. Överenskommelsen har anpassats till att även gälla psykia-
trisk vård utan undantag. 
Region Dalarna ber alla medlemskommuner beslut att anta den reviderade överenskommelsen. 
 
 
Underlag till beslut Delges 
Tjänsteutlåtande 
Remiss från Region Dalarna 

Kommunfullmäktige 
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Tjänsteutlåtande 

 

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

SÄTERS KOMMUN 
SOCIALNÄMNDEN 

Datum Diarienummer 
20190417 SN2019/0047 
 

Länsövergripande överenskommelse mellan Region Dalarna och kommunerna i 
Dalarna om Samverkan för trygg och effektiv utskrivning från sluten hälso-och 
sjukvård. 

Förslag till beslut 
Att ärendet lämnas till kommunstyrelsen för behandling. 

Förvaltningens ståndpunkt 
Den nya lagstiftningen om samverkan vid utskrivning från slutenvården har tillämpats sedan 1 januari 
2018, syftet med lagstiftningen är att personer som vårdas inom sluten vård inte ska bli kvar på sjukhus 
längre än nödvändigt, det har fungerat bra både på lokal och nationell nivå.. Samverkansformer har 
utvecklats och ytterligare samverkansformer med psykiatrin håller på att utvecklas. 
Samverkan innebär att eventuella fortsatta vårdåtgärder identifieras under vårdtiden på sjukhus och 
övertas av öppenvården via vårdcentral eller kommunal hälso-och sjukvård/omsorg. Allt i syfte att 
utskrivningen ska bli trygg och säker och utgå från den enskildes behov. 
Förvaltningen ställer sig positiv till denna samverkansform. 

Ärendebeskrivning 
Samtliga dalakommuner ska efter uppdatering 1 januari 2019 av samverkansavtal mellan Region Dalarna, 
ta beslut om överenskommelse med Region Dalarna om Samverkan för trygg och effektiv utskrivning från 
sluten hälso-och sjukvård. 

Bakgrund 
Överenskommelsen har sin grund i lag om samverkan vid utskrivning från sluten hälso-och sjukvård 
fr.o.m 1 januari 2018 och har uppdaterats fr.o.m 1 januari och anpassats för att gälla all psykiatrisk vård 
utan undantag. 
 
 
 
 
 
Marianne Henriksson 
 
MAS/Medicinskt ansvarig sjuksköterska 

 
MariannM 
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Handläggare 
Elisabet Franson 
Elisabet.franson@ltdalarna.se 
 

Missiv 
Sida 
1(2) 

2019-03-15  
 

 
 

 
 

 
  

 

Överenskommelse – Samverkan för trygg och 
effektiv utskrivning från sluten hälso- och sjukvård 
 

Ärendet: 

Överenskommelsen har sin grund i lag om samverkan vid utskrivning från 
sluten hälso- och sjukvård och gäller fr.o.m. 1 januari 2018. Överenskommelsen 
ersätter tidigare överenskommelse om samordnad vårdplanering som tecknats 
mellan landstinget och respektive kommun. 
 
Överenskommelse har uppdaterats och gäller fr.o.m. 1 januari 2019. 
Överenskommelsen har anpassats till att även gälla psykiatrisk vård utan 
undantag. 
 
Justeringar i texten utifrån tidigare överenskommelse. 
Den utskickade versionen har justerats enligt följande: 

- På sidan 4 under rubriken” Inledning”, har stycket gällande psykiatrisk 
hälso- och sjukvård tagits bort. 

- På sidan 5 under rubriken ”Definitioner” har underrubrik och i text, 
huvudhandläggare bytts ut till ansvarig handläggare. 

- På sidan 7 under rubriken ”Kommunens betalningsansvar”, har sista 
stycket gällande, betalningsansvar för patienter inom sluten psykiatrisk 
vård 30 kalenderdagar, tagits bort. 

- På sidan 8 under rubriken” Öppenvård”, har sista meningen i andra 
stycket ”och i den mån en SIP skall genomföras”, tagits bort. 

- På sidan 8 under rubriken ”Öppen psykiatrisk tvångsvård/öppen 
rättspsykiatrisk vård”, har en del av texten ändrats med stöd av Lagen 
”Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård”. 

- På sidan 9 under rubriken ”Beräkning av kalenderdagar” sista punkten 
har ”om annan vård avses, än psykiatrisk vård”, tagits bort. 

- På sidan 10 under rubriken ”Ekonomisk reglering”, text angående 
psykiatrisk vård tagits bort och årtal ändrats från 2018 till 2019. 
Under samma rubrik har även stycket angående ”Beräkning av 
kalenderdagar – psykiatrisk slutenvård”, tagits bort helt. 
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- På sidan 11 under rubriken ”Uppföljning, utvärdering osv.”, har i andra 
stycket sista meningen tagits bort. 

- På sidan 13 under rubriken ”Ikraftträdande och upphörande”, har i 
första stycket lagts till datum 2019-01-01 – 2020-01-01 och sista 
meningen tagits bort. 

 
Länsnätverket förvaltningschefer ställde sig bakom förändringarna i 
dokumentet 2018-12-14 och rekommenderar att godkänna överenskommelsen 
mellan 
Region Dalarna och kommunerna i samverkan för trygg och 
effektiv utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. 
 
 
 
Medlemmarna ombeds att efter beslut skicka protokollsuppdrag i ärendet till 
Halsaoch.valfard@ltdalarna.se 
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Länsövergripande överenskommelse om samverkan och samarbete inom Dalarna / version 2 / 2019 

 

1. Överenskommelsens parter 
▪ Region Dalarna 

▪ Avesta kommun 

▪ Borlänge kommun 

▪ Falu kommun 

▪ Gagnefs kommun 

▪ Hedemora kommun 

▪ Leksand kommun 

▪ Ludvika kommun 

▪ Malung-Sälens kommun 

▪ Mora kommun 

▪ Orsa kommun 

▪ Rättviks kommun 

▪ Smedjebackens kommun 

▪ Säters kommun 

▪ Vansbro kommun 

▪ Älvdalens kommun 

 

Kommunerna benämns i överenskommelsen gemensamt kommunerna och var för 
sig kommun. Region Dalarna benämns Region Dalarna. Kommunerna och Region 
Dalarna benämns gemensamt parterna.  
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Länsövergripande överenskommelse om samverkan och samarbete inom Dalarna / version 2 / 2019 

 

2. Inledning  
Överenskommelsen har sin grund i lag om samverkan vid utskrivning från sluten 
hälso- och sjukvård och gäller fr.o.m. 2018-01-01. Överenskommelsen ersätter 
tidigare överenskommelse om samordnad vårdplanering som tecknats mellan 
Region Dalarna och respektive kommun.   

Den medicinska och tekniska utvecklingen gör det idag möjligt att individen i ökad 
omfattning själv kan vara delaktig och ges vård och omsorg av god kvalitet på ett 
tryggt och säkert sätt i hemmet.   

En trygg och säker utskrivning från sjukhuset börjar redan vid inskrivning. Risker 
och behov måste identifieras och planeringen anpassas utifrån den enskildes behov. 

Att vara i behov av vård på sjukhus innebär en stor förändring för den enskilde och 
närstående. Om det finns behov av stöd efter utskrivning ska kontakter knytas 
mellan kommun och Region Dalarnas öppenvård för planering av den fortsatta 
vården och omsorgen.   

Överenskommelsen syftar till:   
▪ att skapa trygg och effektiv övergång till öppenvård efter en slutenvårds-

vistelse. Den ska vara en god grund för ett tillitsfullt samarbete mellan 
parterna, så att vårdens och omsorgens insatser kan samordnas utifrån 
individens delaktighet, behov och förutsättningar.  

▪ att tydliggöra parternas roller.  

För att reglera processen kring trygg och effektiv utskrivning ska länsgemensamma 
riktlinjer ge stöd i det vardagliga arbetet.  

Målgruppen är personer i alla åldrar, som efter utskrivning från den slutna vården 
behöver insatser från socialtjänsten och/eller den kommunalt finansierade hälso- 
och sjukvården eller från den Region Dalarnas finansierade öppna vården. 

3. Huvudprincip för samverkan  
Den enskildes livskvalitet står i centrum för överenskommelsens parter.  

▪ Vård och omsorg utgår från den enskildes behov och situation 

▪ Patientens och närståendes resurser tas tillvara genom en god dialog 

Huvudmännen är varandras förutsättningar för att åstadkomma goda insatser ur ett 
helhetsperspektiv för den enskilde. Förhållningssätt: 

▪ Positiv samspelskultur råder 

▪ Möten och kontakter på alla nivåer är präglade av tillit till varandra. 

▪ Förtroende finns för varandras kompetens. 

▪ Insatser som ska ges av annan huvudman utlovas inte. 

▪ Lojalitet mot fattade beslut och gällande rutiner är en självklarhet. 

4. Syfte 
▪ att säkra den enskildes rätt till trygghet, delaktighet och inflytande när vård, 

omsorg och stöd planeras och genomförs.  
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Länsövergripande överenskommelse om samverkan och samarbete inom Dalarna / version 2 / 2019 

 

▪ att åstadkomma en god vård på rätt vårdnivå, där ledtiderna är så korta som 
möjligt, samt en säker utskrivning från sluten vård till fortsatt öppen hälso- 
och sjukvård och kommunal vård och omsorg/Socialtjänst. 

5. Mål 
▪ Överenskommelsen ska bidra till följande gemensamma målsättningar för 

parterna: 

▪ den enskilde känner sig trygg och delaktig i den fortsatta planeringen. 

▪ genomsnittligt antal dagar i sluten vård efter utskrivningsklar/hemgångsklar 
ska minimeras genom gott samarbete. 

▪ Undvikbar sluten vård ska minska.  

▪ oplanerade återinskrivningar ska minska.  

6. Definitioner  
Fast vårdkontakt  
En fast vårdkontakt ska utses för patienten om han eller hon begär det, eller om det 
är nödvändigt för att tillgodose hans eller hennes behov av trygghet, kontinuitet, 
samordning eller säkerhet. (6 kap 2§ patientlagen). En patient kan ha flera fasta 
vårdkontakter inom andra delar av vården.  

Oaktat detta, ska verksamhetschef inom den Region Dalarnas finansierade öppna 
vården som mottar ett inskrivningsmeddelande utse en namngiven person vid 
enheten som fast vårdkontakt.   

Ansvarig handläggare 
Ansvarig handläggare från kommunen har motsvarande funktion som fast 
vårdkontakt i öppna vården, förutom vad gäller kallelse till SIP vid utskrivning från 
slutenvården. Alltså primärt en kontaktperson med ett samverkansansvar för 
patienten samt med viss sammanhållande funktion kring patienten. Vem som utses 
till ansvarig handläggare bör utgå från patientens behov. 

Hemmet 
Med hemmet avses både ordinärt boende och boenden i kommunens särskilda 
boendeformer. 

Sluten vård 
Med sluten vård avses enligt 2 kap 3§ hälso-och sjukvårdslag, hälso- och sjukvård 
som ges till patient som är intagen vid en vårdinrättning.  

Region Dalarnas finansierad öppen vård 
Region Dalarnas finansierad öppen vård innefattar både öppenvårdsmottagningar 
inom specialistvården och primärvården. I de flesta fall innebär det vårdcentral eller 
psykiatrisk öppenvårdsmottagning. 
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 Behandlande läkare 
Med behandlande läkare avses den läkare som är huvudansvarig för en patients 
behandling under slutenvårdstillfället. (Rikstermbanken)  

Hälso- och sjukvård 
Åtgärder för att medicinskt förebygga, utreda och behandla sjukdomar och skador. 
(Socialstyrelsens termbank). 

Förebyggande hälso- och sjukvård   

Med förebyggande hälso- och sjukvård avses åtgärder som syftar till att bevara god 
hälsa, förhindra uppkomst av sjukdom, skada eller försämrat hälsotillstånd. 
(Socialstyrelsens termbank). 

Kommunalt finansierad hälso- och sjukvård  
Kommunalt finansierad hälso- och sjukvård innefattar såväl kommunala boenden, 
kortidsvistelser och hemsjukvård. Aktuella insatser utförs av legitimerad personal 
till och med sjuksköterskenivå, inklusive fysioterapeut och arbetsterapeut.  

Hälso- och sjukvård ges i såväl ordinärt, som i särskilt boende, samt i daglig 
verksamhet och dagverksamhet. 

Hemsjukvård  
Hemsjukvård ges i patients bostad eller motsvarande, och som är över tiden 
sammanhängande enligt särskilt avtal om hemsjukvård. (Socialstyrelsens termbank)   

Socialtjänst 
Insatser för en enskild person enligt författningarna om socialtjänst (SoL) och stöd 
och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt insatser enligt de särskilda 
författningarna om vård utan samtycke av unga eller av missbrukare (LVU, LVM).   

Utskrivningsklar  
Med utskrivningsklar avses att en patients hälsotillstånd är sådant att den 
behandlande läkaren har bedömt att patienten inte längre behöver vård vid en enhet 
inom den slutna vården. 

Inskrivningsmeddelande 
Ett inskrivningsmeddelande ska innehålla upplysningar om patientens namn, 
personnummer och folkbokföringsadress samt om beräknad tidpunkt för 
utskrivning. Inskrivningsmeddelande ska skickas inom 24 timmar efter inskrivning i 
sluten vård, eller inom 24 timmar från det att behandlande läkare först senare i ett 
vårdförlopp bedömer att patienten kan komma att behöva insatser.  

Kommunens betalningsansvar  
Kommunens betalningsansvar förutsätter att:  

▪ Inskrivningsmeddelande har lämnats i de fall som anges i 2 kap. 

▪ Behandlande läkare har bedömt att patienten är utskrivningsklar. 

▪ Kommunen har underrättats om att patienten är utskrivningsklar. 
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▪ Fast vårdkontakt har utsetts i den Region Dalarnas finansierade öppna 
vården för patienter med behov av fortsatt hälso- och sjukvård. 

▪ I de fall en samordnad individuell planering (SIP) ska genomföras, ska den 
fasta vårdkontakten ha kallat till en samordnad individuell planering (SIP). 

7. Parternas ansvar  
Alla parter har ansvar för att genomföra effektiva planeringsprocesser. Parterna ska 
tillhandahålla resurser, säkra kontaktvägar och informationsöverföring så att 
individen kan komma hem på ett tryggt sätt efter en slutenvårdsvistelse. Det är 
parternas gemensamma ansvar att avsätta tillräckliga resurser så att patienten får de 
insatser som behövs för att utskrivning från sluten vård kan ske på ett tryggt och 
effektivt sätt.  

Det är alla parters ansvar att, efter kallelse, delta i samordnad individuell planering. 
Den samordnade individuella planen (SIP) ska upprättas om patienten samtycker 
till det. I särskilda fall kan samtliga parter initiera att en SIP genomförs under 
sjukhusvistelsen.  

Alla berörda parter har ansvar att verka för att en SIP upprättas och följs upp om 
det finns behov av fortsatt stöd och/eller hälso- och sjukvårdsinsatser efter 
utskrivning. Planering via video ska användas när det är lämpligt.  

Om insatser behövs från den kommunalt finansierade hälso- och sjukvården ska 
även den Region Dalarnas finansierade öppna vården delta i den samordnade 
individuella planeringen. 

8. Kommunens ansvar  
Kommunerna ansvarar för att personer folkbokförda i aktuell kommun kan lämna 
sjukhuset när behandlande läkare bedömer att patienten är utskrivningsklar, samt 
att planering skett för insatser under den första tiden hemma, utifrån patientens 
behov.  

Kommunens betalningsansvar övergår i enlighet med vad som framgår av lagen 
oaktat detta. 

Kommunen ska utse en ansvarig handläggare för den enskilde patienten.   

9. Region Dalarnas ansvar  
Slutenvård 
Region Dalarna ansvarar för att underrätta kommunen och berörda 
öppenvårdsenheter i den Region Dalarnas finansierade öppenvården via 
inskrivningsmeddelande inom 24 timmar efter inskrivning eller inom 24 timmar 
från det att behandlande läkare först senare i ett vårdförlopp bedömer att patienten 
kan komma att behöva insatser. Om den beräknade tidpunkten för utskrivning 
ändras efter att inskrivningsmedelande har skickats, ska den slutna vården så snart 
det är möjligt underrätta de berörda enheterna om ny beräknad tid.  

Behandlande läkare i slutenvården har ansvar att bedöma att patienten är 
utskrivningsklar.   
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Patienten ska få en skriftlig sammanfattning av den vård och behandling som getts 
under vårdtiden och få uppgifter om befintliga planer för vård och omsorg efter 
utskrivning om det finns behov.  

Utöver detta ska patienten även vara hemgångsklar enligt gällande riktlinjer för 
samverkan, vid utskrivning från slutenvården. 

Öppenvård 
Verksamhetschef inom Region Dalarnas finansierad öppenvård som mottar ett 
inskrivningsmeddelande ska utse en fast vårdkontakt. Fast vårdkontakt ska ha 
utsetts innan personen skrivs ut från den slutna vården. Om patienten redan har en 
fast vårdkontakt inom den Region Dalarnas finansierade öppna vården får hen 
fortsätta. 

Den utsedda fasta vårdkontakten ska kalla till samordnad individuell planering 
senast tre dagar efter att en underrättelse mottagits om att patienten är 
utskrivningsklar. 

Öppen psykiatrisk tvångsvård/öppen rättspsykiatrisk vård 
Vid övergång till öppen psykiatrisk tvångsvård/öppen rättspsykiatrisk vård och för 
den som ges rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning gäller särskilda 
bestämmelser.  

Arbetssättet skall följa riktlinjerna för all samverkan vid in-utskrivning av patienter i 
slutenvården i Dalarnas län. Vid vård på RPK eller inför ÖPT/ÖRV har patienten 
även en fast vårdkontakt i slutenvården. 

Ansökan om öppen psykiatrisk tvångsvård/öppen rättspsykiatrisk vård förutsätter 
att en samordnad vårdplan biläggs ansökan till förvaltningsrätten. Om en patient 
har behov av insatser ifrån socialtjänsten, den kommunala hälso- och sjukvården, 
primärvården eller den psykiatriska öppenvården ska vårdplanen upprättas i samråd 
med dessa, enligt LPT 7 a § och SOSFS 2008:18 kapitel 3, 5 §. Kommunerna skall 
arbeta skyndsamt så att det finns möjlighet att pröva insatser under permission. 

Tvångsvården fortgår tills förvaltningsrätten beslutar om bifall eller avslag gällande 
ansökan om ÖPT/ÖRV. Läkaren bedömer om patienten är utskrivningsklar efter 
beslut från förvaltningsrätten. Betalningsansvar infaller enligt betalningsmodell – se 
under rubrik Ekonomisk reglering. 

Läkaransvaret ligger kvar inom psykiatrin så länge patienten vårdas enligt 
ÖPT/ÖRV. 

I fråga om den som ges rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning 
måste läkarens bedömning om att den rättspsykiatriska vården ska upphöra prövas 
av förvaltningsrätten.   

Region Dalarnas läkare ska fortsatt utgöra ett adekvat stöd för den fortsatta hälso- 
och sjukvården i kommunal regi. 

10.   Processen kring trygg och effektiv utskrivning 
Parterna är överens om att en god utskrivningskvalitet minskar återinskrivningar i 
sluten vård som om möjligt kan undvikas. Genom god och säker 
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läkemedelsbehandling och bedömning av hälsotillståndet hos individer i hemmet 
enligt systematisk bedömningsstruktur kan inskrivning i sluten vård undvikas. 
Parterna ska arbeta strukturerat med det vårdpreventiva arbetet. Samarbetet i 
processen kring trygg och effektiv utskrivning regleras i länsgemensamma riktlinjer 
för att säkra och ge utrymme för en i högre grad individualiserad planeringsprocess 
för särskilt utsatta.  

11.   Ekonomisk reglering   
Ersättningsmodell  
I Dalarna eftersträvas att en person inte ska behöva vistas kvar på sjukhus efter att 
hen är utskrivningsklar. En kommun ska betala ersättning till Region Dalarna när 
utskrivningsklara patienter som behöver socialtjänst och/ eller kommunal hälso- 
och sjukvård vårdas längre inom den slutna vården än vad som är överenskommet.  

Patienter tillhör den kommun där de är folkbokförda. Om en kommun beslutat att 
patienten ska vistas i en annan kommun, i sådan boendeform eller bostad som 
avses i 5 kap. 5 § andra stycket, 5 kap. 7 § tredje stycket eller 7 kap. 1 § första 
stycket 2 socialtjänstlagen (2001:453), har den placerande kommunen 
ersättningsskyldighet oavsett var patienten är folkbokförd.  

Beräkning av kalenderdagar  
Gränsen för att en kommun ska betala ersättning till Region Dalarna beräknas 
utifrån ett genomsnittligt antal kalenderdagar, efter underrättelse om att patienten är 
utskrivningsklar, tills utskrivningen äger rum. Samtliga utskrivningsklara patienter 
under en kalendermånad ingår i underlaget, undantaget de patienter som beskrivs 
under rubrik Individuell beräkning av ersättningsskyldighet i vissa fall.  

Antal kalenderdagar beräknas per patient och startar när slutenvården meddelar att 
patienten är utskrivningsklar. Tidpunkten beräknas utifrån när 
utskrivningsmeddelandet skickats:  

▪ Om berörda enheter underrättas före kl. 14:00 räknas samma dag som 
kalenderdag ett (1) och den efterföljande dagen som dag två (2) och så 
vidare.  

▪ Om berörda enheter underrättas efter kl. 14:00 så räknas nästa dag som 
kalenderdag ett (1) och den efterföljande dagen som dag två (2) och så 
vidare.  

För att påbörja beräkning av dagar krävs att:  

▪ slutna vården har underrättat kommunen och/eller den landstings-
finansierade öppenvården om att patienten har skrivits in, via skickat 
inskrivningsmeddelande.  

▪ slutna vården har underrättat berörda enheter i kommunen och/eller den 
Region Dalarnas finansierade öppenvården att patienten är utskrivningsklar, 
via utskrivningsmeddelande ska den fasta vårdkontakten i den Region 
Dalarnas finansierade öppna vården ha kallat till samordnad individuell 
plan, om en sådan ska genomföras. - alla parter ska informera varandra så 
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att patienten ska kunna lämna den slutna vården på ett tryggt och säkert 
sätt.  

Om patienten inte har behov av insatser från både kommun och Region Dalarna i 
form av hälso- och sjukvård eller socialtjänst, eller om patienten inte lämnar 
samtycke till en samordnad individuell plan, kan inte den fasta vårdkontakten kalla. 
Förutsatt att övriga villkor är uppfyllda beräknas antal kalenderdagar på lika sätt 
som för övriga patienter.  

Ekonomisk reglering  
Varje kalenderår fastställs ett genomsnittligt antal kalenderdagar som gräns för när 
kommunernas ersättningsskyldighet ska inträda. För 2019 fastställs antalet 
genomsnittliga dagar till två kalenderdagar.  

Länsnätverket förvaltningschefer utser en gruppering med representanter från både 
kommuner och Region Dalarna som ska föreslå det genomsnittliga antalet 
kalenderdagar. Länsnätverket förvaltningschefer ska även utse en uppföljnings-
grupp med representanter från både kommuner och Region Dalarna som har till 
uppdrag att ha avstämningar en gång i månaden avseende överenskommelsen och 
indikatorer som reglerar samverkan.  

Ersättningsskyldighet inträder för en kommun när minst två av de tre senaste 
månaderna (”rullande” tre månader) har ett genomsnittligt antal kalenderdagar som 
överstiger den fastställda gränsen. Den eventuella ersättning som kommunen ska 
ersätta bygger på det belopp som regeringen årligen fastställer. Det motsvarar 
genomsnitts-kostnaden i landet för ett vårddygn i den slutna vården. Om 
fakturering blir ifrågasatt ska en gemensam analys genomföras. Berörd kommun 
initierar analysen till länsnätverket förvaltningschefer.  

Individuell beräkning av ersättningsskyldighet i vissa fall  
Om det dröjer mer än sju (7) kalenderdagar från underrättelse om att en patient är 
utskrivningsklar tills utskrivning sker, så övergår den genomsnittliga kalenderdags-
beräkningen till en individuell beräkning av ersättningsskyldigheten. Kommunen 
ska då erlägga ersättning för de dagar som överskrider tre (3) kalenderdagar. Det är 
samma gräns som finns i lagstiftningens förslag. Berörda patienter ska inte räknas 
med i månadens genomsnittliga kalenderdagar som ligger till grund för fakturering. 

Ersättningsmodell se bilaga 1 

Tvist  
Tvister och samarbetsproblem hanteras i första hand på lokal chefsnivå. Om 
problemet inte kan lösas där lyfts frågan i Länsnätverk förvaltningschefer alternativt 
i adekvat gruppering inom samverkansorganisationen. Tvist som inte kan lösas får 
lyftas till allmän domstol. 

12.  Uppföljning, utvärdering och revideringar i överenskommelsen  
Länsnätverk förvaltningschefer ansvarar för att löpande följa upp och analysera 
överenskommelsen under minst de tre första åren gällande:   

▪ följsamheten till överenskommelsen.   
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▪ intentionen med överenskommelsen (måluppfyllelse).  

▪ resultat i planeringsprocessen vid utskrivningar från sluten hälso- och 
sjukvård (bl.a. patientens/närståendes upplevelse av delaktighet i vården, 
arbetet med löpande planeringen, antal samordnade individuella planer 
(SIP), utskrivningsklara dagar, återinskrivningar).   

▪ avvikelser i planeringsprocessen på aggregerad nivå.   

▪ ekonomiska överenskommelsen i ersättningsmodellen.  

Uppföljning av överenskommelsen ska följa en särskild plan som utgår ifrån 
gemensamma indikatorer.  

För att vara bindande ska ändringar och tillägg till denna överenskommelse, vara 
skriftliga och undertecknade av parterna, samt i förekommande fall godkända av 
parternas beslutande organ.  

Länsnätverk förvaltningschefer kan initiera och godkänna beslut om ändringar av 
mindre betydelse och som inte påverkar överenskommelsens huvudsakliga innehåll. 
Det kan till exempel vara språkliga ändringar, anpassningar till förändringar i lagtext 
eller nationella riktlinjer. Sådana ändringar ska dokumenteras och biläggas 
överenskommelsen. 

välfärdsrådet ska få en rapportering om utvärderingen. 

13.  Ikraftträdande och upphörande  
Denna överenskommelse gäller från 2019-01-01 – 2020-01-01.  

Överenskommelsen kan sägas upp i sin helhet och för samtliga parter efter att 
beslut tagits av varje enskild huvudman.  

Överenskommelsen kan också sägas upp avseende endast de ekonomiska villkoren, 
vilket innebär att lagens bestämmelser gäller, såvida parterna inte träffar en ny 
överenskommelse i denna del.  
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Bilaga 1 

   

 

X = medeldygnen ligger under fastställd gräns för ersättningsskyldigheten.  

O = medeldygnen ligger över fastställd gräns för ersättningsskyldigheten. 

Beräkning av exempel: 
Fastställd gräns = 2,0 kalenderdagar  

Månadens genomsnitt = 2,45 kalenderdagar  

Exempel på ersättningsnivå per dag = 6 000 kronor    

0,45 (dagar) x 15 (patienter) x 6 000 (ers/dag) = 40 500 kr  

0,45 (dagar) x 40 (patienter) x 6 000 (ers/dag) = 108 000 kr  

0,45 (dagar) x 120 (patienter) x 6 000 (ers/dag) = 324 000 kr 
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SÄTERS KOMMUN KALLELSE 
 Sammanträdesdatum Blad 

Kommunfullmäktige 2019-06-13 18  
   
 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Kf §   Dnr KS2019/0090 
 
Integrationsarbetets organisering 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar 

1. Verksamhetsansvaret för kommunens integrationsarbete flyttas från social-
nämnden till kommunstyrelsen fr o m 2020-01-01 

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

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

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

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

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

4. Socialnämndens och kommunstyrelsens reglemente justeras med ovanstående 
förslag. 

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

 

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

SÄTERS KOMMUN 
SOCIALNÄMNDEN 

Datum Diarienummer 
2019-05-08 KS2019/0090 
 

Integrationsarbetet organisering 

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

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

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

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

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

4. Socialnämndens och kommunstyrelsens reglemente justeras med ovanstående förslag. 

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

 

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

SÄTERS KOMMUN 
SOCIALNÄMNDEN 

Datum Diarienummer 
2019-04-26 SN2019/0054 
 

Yttrande gällande integrationsarbetets organisering 

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

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

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

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

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

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

Datum Diarienummer 
  
 

Integrationsarbetets organisering 

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

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

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

 

Ärendebeskrivning 

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

Bakgrund 

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

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

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

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

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

 

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

SÄTERS KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

 
 

Helena Axelsson Fisk   

Samordnare   
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SÄTERS KOMMUN KALLELSE 
 Sammanträdesdatum Blad 

Kommunfullmäktige 2019-06-13 19  
   
 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Kf §  Dnr KS2019/0154 
 
Felparkeringsavgifter inom Säters kommun 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta fastställa förslag till felparke-
ringsavgifter fr o m 2019-07-31. 
 
__________ 
 
Ärendebeskrivning: 
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår 2019-03-06 lommunfullmäktige besluta om fel-
parkeringsavgifter. 
 
Kommunerna har rätt att ta ut felparkeringsavgifter för parkeringsförseelser i Trafik-
förordningen eller beslutade genom lokal trafikföreskrift. Säters kommun har tidigare 
beslutat om avgifter på nivåerna 400 respektive 600 kr. 
 
I det tidigare beslutet saknades felparkeringsavgifter för vissa förseelser och detta 
ärende syftar till att komplettera listan. Inga andra förändringar har gjorts. 
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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 
2019-04-09 Dnr KS2019/0154 

Felparkeringsavgifter inom Säters kommun 

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

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

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

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

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

Samhällsbyggnadsnämnden 2019-03-06 3  

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

Sbn § 20 Dnr: SBN2019/0113 

Felparkeringsavgifter

Beslut  
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar föreslå Kommunfullmäktige besluta om  
felparkeringsavgifter. 

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

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

Datum 
2018-02-12 

Diarienumme 
SBN2019/0113

Felparkeringsavgifter 

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

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

Mikael Spjut Andreas Mossberg 

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

Överträdelse av bestämmelser i trafikförordningen (1998:1276)  

Stannat eller parkerat fordon  
 

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

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

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

körbanas närmaste ytterkant 
3 kap. 53§ 400 SEK 

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

ändamålsplats eller laddplats. 3 kap. 54§ 400 SEK 

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

3 kap. 54§ 600 SEK 

09 Enligt antecknad överträdelse  400 SEK 
 

Parkerat fordon 
 

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

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

3 kap. 49a§                                                                                                            400 SEK  

22 Utan giltig parkeringsbiljett eller motsvarande är synlig 
och läsbar 

3 kap. 
49a§ 

400 SEK NY 

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

3 kap. 
49a§ 

400 SEK NY 

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

3 kap. 55§ 400 SEK  

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

Stannat eller parkerat fordon 

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

 
Parkerat fordon 

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

Kommunfullmäktige 2019-06-13 20  
   
 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

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

  

130



SÄTERS KOMMUN KALLELSE 
 Sammanträdesdatum Blad 

Kommunfullmäktige 2019-06-13 21  
   
 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Kf  § 161 forts 
 
När det gäller tobaksfria miljöer avser förbudet 
- Rökning av tobak 
- Inhalering efter förångning eller annan upphettning av tobak 
- Användning av elektroniska cigaretter 
- Rökning av örtprodukter för rökning 
- Användning av njutningsmedel som till användningssättet motsvarar rökning 

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

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

 

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

 

Datum Diarienummer 
2019-05-06 Dnr SBN2019/0364 

Dnr KS2019/0162 
 

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

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

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

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

som inte innehåller tobak. 
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Tjänsteutlåtande 

 

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

 

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

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

 
 
 

Helena Olander  Mikael Spjut 
Miljö- och byggchef  Biträdande samhällsbyggnadschef 
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SÄTERS KOMMUN KALLELSE 
 Sammanträdesdatum Blad 

Kommunfullmäktige 2019-06-13 22  
   
 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Kf §  Dnr KS2018/0400 
 
Revidering av arkivreglemente för Säters kommun 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

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

kommunfullmäktige 1997-11-27 §50. 
 
__________ 
 
Förvaltningens ståndpunkt 
Kommunstyrelseförvaltningen förordar att ovan nämnda förslag till beslut antas av 
kommunfullmäktige. Inga övriga beslutsalternativ föreligger. 
 
Bakgrund samt ärendebeskrivning 
Nu gällande arkivreglemente för Säters kommun är från 1997 och anses av kommun-
styrelseförvaltningen vara i behov av revidering. Särskilt har beaktats att revideringen 
skall underlätta styrningen av digital informationshantering. Övriga förändringar av 
vikt är att den tidigare benämningen dokumenthanteringsplan har ersatts av den mer 
övergripande benämningen informationshanteringsplan, en modell för redovisning 
av information har lagts till samt att tillsynen av arkivvården har fått ett eget kapitel 
där tillsynsarbetet mer ingående specificeras. Förslaget har varit ute på remiss hos 
samtliga nämnder där ingen synpunkt inkom. 
 
Delges 
Beslutet delges dem förslaget till arkivreglementet är avsett att gälla vilka omnämns i 
punkt 1.1 i förslaget. 
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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 
2019-04-03 Dnr KS2018/0400 
 

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

bolagsbildning och digitalisering). 
8. Informera och utbilda kommunens personal i arkivfrågor. 
9. Biträda vid utarbetandet av informationshanteringsplaner. 
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10. I mån av tid biträda vid utarbetandet av myndigheternas arkivredovisning. 
11. Vid behov biträda vid upphandling/utveckling av IT-system. 
12. Övergripande planera för inleveranser av digitala handlingar till arkivmyndighetens e-

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

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

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

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

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

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

• Organisation och verksamhet 
• Register, förteckningar och sökhjälpmedel 
• Tekniska hjälpmedel 
• Upplysningar om de allmänna handlingarna 
• Bestämmelser om sekretess 
• Uppgifter som myndigheten hämtar och lämnar till andra 
• Rätt till försäljning av personuppgifter 
• Gallringsregler 
• Arkivansvar 
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5.2 Klassificeringsstruktur med processkartläggningar 
En klassificeringsstruktur med processkartläggningar ska beskriva de processer som förekommer 
i kommunens verksamhetsområden. 
 
Kommunstyrelsen ansvarar för att: 

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

som är gemensamma för kommunen 
 

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

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

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

 

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

7. Bevarande och gallring (10§ AL) 
Myndighet beslutar efter samråd med arkivmyndigheten om gallring av handlingar i sitt arkiv, 
såvida ej annat följer av lag eller förordning.  
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Arkivmyndigheten beslutar om arkiv som överlämnats till denna, efter samråd med 
överlämnande myndighet. 
 
Gallring innebär att allmänna handlingar förstörs eller att uppgifter som ingår i en upptagning 
utplånas. Med gallring avses även då åtgärder medför: 
 

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

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

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

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

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

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

9. Samråd 
När en myndighets organisation eller arbetssätt ändras ska myndighetens arkivbildning ses över. 
Den inverkan som ändringen kan få på arkivbildningen och på förutsättningarna för gallring ska 
beaktas. Samråd med arkivmyndigheten ska ske: 
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• Vid revidering av uppgift om gallringsbeslut samt om leveransfrist i myndighetens 
informationshanteringsplan  

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

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

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

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

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

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

Kommunfullmäktige 2019-06-13 23  
   
 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Kf §  Dnr KS2019/0101 
 
Förslag till Lönepolicy 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta anta lönepolicy. 
Upphäva nu gällande dokument  
- Lönekriterier och prestationsbedömning 
- Riktlinjer för löneprocess 
 
__________ 
 
Ärendebeskrivning: 
Personalchefen redogör för förslag till ny lönepolicy som ersätter lönepolicy antagen 
2013-05-30.  
 
Ny lönepolicy ersätter dessutom dokumenten lönekriterier och prestationsbedöm-
ning samt riktlinjer för löneprocess 
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Tjänsteutlåtande 

 

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

Datum Diarienummer 
2019-04-26 Dnr KA 00-000 

 
 
 
 

Lönepolicy 
 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige anta ny lönepolicy 
 
 
Bakgrund och ärendebeskrivning 
Säters kommuns lönepolitik ska spegla kommunens personalpolitik och skapa grunden för 
kommunen att kunna rekrytera, behålla och stimulera medarbetare.  
 
Förändringar av löner och anställningsvillkor får stor betydelse för kommunens samlade 
ekonomi. Det är viktigt att i det lönepolitiska arbetet ta hänsyn till både de kort- och 
långsiktiga följder för verksamheten. 
 
Lönen ska vara likartad mellan kommunens lika och likvärdiga arbeten. Skillnader i 
lönesättning på grund av kön, funktionshinder, etnicitet, sexuell läggning eller 
anställningsform ska inte förekomma.  
 
Kommunens förvaltningar konkurrerar inte lönemässigt mellan sig.  
 
 
 
 
Malin Karhu-Birgersson 
Förvaltningschef/personalchef  kommunstyrelseförvaltningen 
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Inledning .................................................................................................................................................. 1 
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Inledning 
Säters kommuns lönepolitik ska spegla kommunens personalpolitik och skapa grunden för 
kommunen att kunna rekrytera, behålla och stimulera medarbetare.  Lönepolicyn är beslutad av 
kommunfullmäktige och gäller för samtliga verksamheter.  
En väl förankrad lönepolitik är ett effektivt styrmedel när det gäller att uppfylla kommunens 
övergripande mål.   
Förändringar av löner och anställningsvillkor får stor betydelse för kommunens samlade ekonomi. 
Det är viktigt att i det lönepolitiska arbetet ta hänsyn till både de kort- och långsiktiga följder för 
verksamheten. 
Lönen ska vara likartad mellan kommunens lika och likvärdiga arbeten. Skillnader i lönesättning på 
grund av kön, funktionshinder, etnicitet, sexuell läggning eller anställningsform ska inte förekomma. 
Kommunens förvaltningar konkurrerar inte lönemässigt mellan sig, men kommunen ska stimulera 
till personalrörligheten. Byte av befattning med samma typ av uppgifter och/eller ansvar är inte skäl 
till löneförändringar utan ska hanteras i löneöversynen 
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Grundläggande principer  
Arbetets svårighet och den anställdes utveckling, kompetens och arbetsresultat är grunden för 
lönesättningen. Lönen på individnivå ska avgöras på den nivå i organisationen där den enskildes 
resultat kan bedömas.  Lönepolitiken skall vara känd och förankrad bland chefer och medarbetare. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Vid löneöversynen kan inte löften ges om utfall i kommande löneöversyner 

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

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

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

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

organisationerna
• Avstämning efter löneöversyn genomförs av personalenheten och de fackliga 

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

slutförd. 
Övergripande lönekriterier  
♦ Arbetsprestation - ansvar - omdöme

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

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

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

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

Medarbetarsamtalet ska innehålla:  

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

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

Bedömning av individuell prestation utifrån, - yrkesskicklighet - utvecklingsförmåga  

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

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

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

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

Följande faktorer ska beaktas vid lönesättning av nyanställd: 

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

 Utbildningsbakgrund 
o erforderlig utbildning 
o annan adekvat utbildning 

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

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

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

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

Kommunfullmäktige 2019-06-13 24  
   
 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Kf §   Dnr KS2019/0218 
 
Avgift för myndighetsutövning avseende brandskydd 2019 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  

1. Fastställa de av förbundsdirektionens föreslagna avgifter för myndighetsutöv-
ning avseende brandskydd enligt underbilaga 9.1. 

2. Fastställa föreslagna prislista med artikelregister enligt underbilaga 9.2 
3. Avgifterna gäller fr o m när medlemskommunerna har beslutat om avgifterna. 

 
__________ 
 
Bakgrund och ärendebeskrivning  
Avgifter för myndighetsutövning avseende brandskydd ska fastställas hos respektive 
medlemskommun. För 2019 föreslås en prisjustering på i genomsnitt ca 4 % vilket 
orsakas av framförallt prisökning på brandskyddsmaterial. 
 
MSBs schablonersättningar tillämpas vid räddningsinsats i annan kommun och av 
andra räddningstjänst inom RDMs geografiska insatsområde. 
 
Med anledning av att nya sotningstaxor införs från och med april kommer prislistan 
att uppdateras under våren. 
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Tjänsteutlåtande 

 

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

Datum Diarienummer 
2019-04-26 Dnr KS2019/0218 
 

Avgift för myndighetsutövning avseende brandskydd2019 
 
Förslag till beslut  
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta  
Fastställa de av förbundsdirektionens föreslagna avgifter för myndighetsutövning avseende brandskydd 
enligt underbilaga 9.1. 
Fastställa föreslagna prislista med artikelregister att gälla från och med 2019-01-01 enligt underbilaga 9.2 
 
Bakgrund och ärendebeskrivning  
Avgifter för myndighetsutövning avseende brandskydd ska fastställas hos respektive medlemskommun. 
För 2019 föreslås en prisjustering på i genomsnitt ca 4 % vilket orsakas av framförallt prisökning på 
brandskyddsmaterial. 
 
MSBs schablonersättningar tillämpas vid räddningsinsats i annan kommun och av andra räddningstjänst 
inom RDMs geografiska insatsområde. 
Med anledning av att nya sotningstaxor införs från och man april kommer prislistan att uppdateras under 
våren. 
 
 
 
Malin Karhu-Birgersson 
Förvaltningschef 
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Förslag till prislista för myndighetsutövning 2019 med 2019 års priser, höjning i % och 2018 års priser.

Artikelgrupp

Grupp 

nr Art nr Benämning 2019 års priser

Höjning i % (avrundat till 

procent med en decimal) 2018 års priser

Tillsyn 31 Tillsyn

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

G:\B Administration-Stöd\B-3 Ekonomi\B-3-3 Debitering\Prislista med artikelnummer\2019 arbetsmtr\Förslag till avgifter för myndighetsutövning 2019 Sida 1 av 1
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SÄTERS KOMMUN KALLELSE 
 Sammanträdesdatum Blad 

Kommunfullmäktige 2019-06-13 25  
   
 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

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

 

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

Datum Diarienummer 
2019-04-29 Dnr KS2019/0204 
 

Nya och uppdaterade frister för rengöring/sotning  
 
Förslag till beslut  
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta fastställa 
nya och uppdaterade frister för rengöring/sotning enligt bifogat förslag  
 
Bakgrund och ärendebeskrivning  
Räddningstjänsten DalaMitt genomför för närvarande ett omfattande förändringsarbete av 
sotningsväsendet som bland annat motiveras till följd av utökning av förbundet, upphandling av 
sotningsleverantörer inom förbundet, utveckling av sotningsväsendet på ett nationellt plan och ett allmänt 
utvecklingsbehov inom området. Nya föreskrifter om frister för sotning bör därför beslutas i närtid för att 
skapa tydlighet mot kommuner, kommuninvånare och leverantörer. 
 
 
 
 
 
Malin Karhu-Birgersson 
Förvaltningschef 
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Datum  
2019-03-06 
 
Diarienummer  
2019-000063-001-001  

 
 

   
Handläggare  

Mårten Ribbing    
023-488826   
marten.ribbing@dalamitt.se 

 

Uppdaterad föreskrift om frister för rengöring (sotning) 

 
Bilaga 1: förslag till nya och uppdaterade föreskrifter om sotningsfrister för beslut i kommunfullmäktige 
Bilaga 2: Förslag till nya sotningsfrister uppställt bredvid de av MSB beslutade kontrollfristerna 
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Bilaga 1: förslag till nya och uppdaterade föreskrifter om sotningsfrister för beslut i kommunfullmäktige 

___________ kommun föreskrifter om frister för rengöring (sotning) 
Beslutade den ________ 

Med stöd av 3 kap. 1§ förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor föreskriver _______ kommun följande. 

Allmänna råd:  
I anslutning till paragrafer har i vissa fall förtydliganden gjorts i form av allmänna råd. Dessa allmänna råd 
är markerade med kursiv text och mot grå bakgrund. 

Inledande bestämmelser 

1§ Denna författning innehåller bestämmelser om hur ofta rengöring (sotning) skall ske i _______ kommun 
enligt 3 kap. 4 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor. 

2§ I denna författning används följande begrepp med nedan angiven betydelse. 
Anläggning  Fast förbränningsanordning och därtill hörande rökkanaler eller avgaskanaler samt imkanaler och 

de övriga byggnadsdelar som ska rengöras enligt denna författning. 

Eldningsapparat Del av eldstad för automatisk inmatning och förbränning av bränslet samt till apparaten 
monterade delar såsom fläkt, spjäll och övrig reglageutrustning. 

Fritidshus Byggnad för boendeändamål som inte nyttjas som permanentbostad och där ingen är folkbokförd 

Imkanal  Frånluftskanal från matlagningsutrymme i restauranger, storkök och därmed jämförbara 
utrymmen samt till kanalen monterade delar såsom fläkt, avskiljare och spjäll.  

Lokaleldstad Eldstad som till sin funktion och konstruktion endast är avsedd att värma upp det rum den är 
uppställd i eller en begränsad del av ett hus. Exempel på lokaleldstäder är braskamin, kakelugn 
och öppen spis. 

Mindre omfattning Korta eldningscykler någon gång per vecka eller mindre. Sådan eldning övergår normalt inte 500 
kg (ca en kubikmeter) normaltorkad ved eller 200 kg (ca 13 småsäckar) värmepellets per år. 

Mottagningskök 
(uppvärmningskök) 

Kök som tar emot måltidernas huvudkomponent varm/kall/fryst från ett centralkök 
(tillagningskök). Potatis, pasta, ris, grönsaker och liknande samt sallad tillagas eller iordningställs 
på plats. 

Rökkanal  Kanal för bortledande av rökgaser från förbränningsanordning som eldas med fasta eller flytande 
bränslen samt till kanalen monterade delar såsom förbindelsekanal, fläkt, avskiljare och spjäll. 

Tjära Sotavlagringar i skorsten med högt innehåll av lättantändliga tjärprodukter (s.k. blanksot, knotter, 
mm) med ett genomsnittligt djup på 1,5 mm eller tjockare. 

Tung eldningsolja  Eldningsolja som vanligen betecknas med kvalitetsnummer 3 eller högre. 

Värmecentral  En särskild byggnad innehållande en eller flera fasta förbränningsanordningar med tillhörande 
skorsten för produktion av värme eller kraft för exempelvis en större industrianläggning eller för 
flera byggnader inom område med flerbostadshus, militäranläggning eller sjukhusanläggning. 

Särskilt utsatt 
bebyggelsemiljö 

Enskilda eller grupper av byggnader som till följd av avstånd till andra byggnader, storlek på 
byggnader, antalet personer i byggnader och brandrisker i övrigt fordrar särskild försiktighet. 

Nyttjandegrad Anläggningens nyttjande över tid främst med avseende på mängden rökgaser som passerar 
genom skorstenen alternativt mängden fett som passerar genom imkanalen. 

Kommentar [MI1]: kommunnamn 

Kommentar [MI2]: datum 

Kommentar [MI3]: kommunnamn 

Kommentar [MI4]: kommunnamn 
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Rengöring (sotning) 

3§ Sotningsfrister 

1 Värme-, varmvatten-, varmlufts- och ångpannor 
    
1.1 Om eldning sker med fasta bränslen ska sotning göras enligt följande frister. 
  Beskrivning Intervall 
1.1.1 Konventionella pannor. 4 ggr/år 
1.1.2 Pannor med keramisk inklädnad i förbränningskammaren eller motsvarande konstruktion för effektiv 

förbränning av bränslet (ved, flis, sädesslag) och där pannan är ansluten till ackumulatortank eller motsvarande 
anordning. 

3 ggr/år 

1.1.3 Pannor där eldning sker i helautomatisk, standardiserad anläggning speciellt konstruerad för eldning med pellets 
och där eldningsapparaten är speciellt konstruerad för effektiv förbränning av bränslet. 

2 ggr/år 

1.1.4 Pannor där eldning sker med träpellets och anläggningen inte är helautomatisk och standardiserad men där 
eldningsapparaten är speciellt konstruerad för effektiv förbränning av bränslet. 

2 ggr/år 

1.1.5 Eldning sker i mycket begränsad omfattning, enstaka tillfällen per år. 3 år 
1.1.6 Pannor som ingår i en värmecentral som står under kontinuerlig övervakning av personal, med 

driftingenjörsutbildning eller av annan kvalificerad driftsledare. 
3 år 

    
1.2 Om eldning sker med flytande bränsle ska sotning göras enligt följande frister. 
  Beskrivning Intervall 
1.2.1 Pannor där eldning sker med tung eldningsolja eller annat från sotbildningssynpunkt motsvarande bränsle. 4 ggr/år 
1.2.2 Pannor där eldning sker med lätt eldningsolja eller annat, från sotbildningssynpunkt, motsvarande bränsle och 

pannans märkeffekt överstiger 60 kW. 
1 år 

1.2.3 Pannor där eldning sker med lätt eldningsolja eller annat från sotbildningssynpunkt motsvarande bränsle och 
pannans märkeffekt uppgår till högst 60 kW. 

2 år 

1.2.4 Eldning sker i mycket begränsad omfattning, enstaka tillfällen per år. 3 år 
1.2.5 Pannor som ingår i en värmecentral som står under kontinuerlig övervakning av personal, med 

driftingenjörsutbildning eller av annan kvalificerad driftsledare. 
3 år 

    
1.3 Om eldning sker med gasformigt bränsle ska sotning göras enligt följande frister. 
  Beskrivning Intervall 
1.3.1 Pannor som eldas uteslutande med gas. sotas ej 
   
2 Köksspisar, ugnar och andra jämförbara förbränningsanordningar för matlagning 
    
2.1 Om eldning sker i större omfattning än för enskilt hushålls behov ska sotning göras enligt följande frister. 
  Beskrivning Intervall 
2.1.1 Eldstäder där eldning sker med fasta bränslen, tung eldningsolja eller annat från sotbildningssynpunkt 

motsvarande bränsle. 
6 ggr/år 

2.1.2 Eldstäder där eldning sker med lätt eldningsolja eller annat, från sotbildningssynpunkt, motsvarande bränsle. 1 år 
    
2.2 Om eldning sker för enskilt hushållsbehov ska sotning göras enligt följande frister. 
  Beskrivning Intervall 
2.2.1 Eldstäder som är avsedda för matlagning. 1 år 
2.2.2 Eldstäder som är avsedda för matlagning och som finns i ett fritidshus men som inte eldas i mindre omfattning. 1 år 
2.2.3 Eldstäder som är avsedda för matlagning och som finns i ett fritidshus och som eldas i mindre omfattning. 3 år 
    
2.3 Om eldning sker med gasformigt bränsle oaktat nyttjandeform, ska sotning göras enligt följande frister. 
  Beskrivning Intervall 
2.3.1 köksspisar, ugnar, mm som eldas uteslutande med gas. sotas ej 
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3 Lokaleldstäder 
  Beskrivning Intervall 
3.1.1 Eldstäder som utgör den huvudsakliga källan för uppvärmning av det rum där eldstaden är uppställd.  1 år 
3.1.2 Eldning med pellets i anläggning som är helautomatisk och speciellt konstruerad för eldning med pellets. 1 år 
3.1.3 Eldning med pellets i anläggning som är helautomatisk och speciellt konstruerad för eldning med pellets och där 

eldning sker i mindre omfattning. 
3 år 

3.1.4 Eldstäder som finns i ett fritidshus men som inte eldas i mindre omfattning eller som är den huvudsakliga källan 
till uppvärmning av det rum där eldstaden är uppställd.  

1 år 

3.1.5 Eldstäder som eldas i mindre omfattning och som inte är den huvudsakliga källan till uppvärmning av det rum 
där eldstaden är uppställd.  

3 år 

3.1.6 Eldstaden finns i ett fritidshus. 3 år 
3.1.7 Eldning uteslutande med gas. sotas ej 
   
4 Imkanaler 
  Beskrivning Intervall 
4.1.1 Imkanal som betjänar kolgrill eller liknande fastbränsleeldade anordningar. 6 ggr/år 
4.1.2 Restauranger eller andra storkök med omfattande tillagning som genererar stora mängder fettavlagringar eller 

nedsmutsning. 
4 ggr/år 

4.1.3 Restauranger eller andra storkök.  3 ggr/ år 
4.1.4 I mottagningskök (uppvärmningskök) eller liknande verksamhet. 1 år 
   
5 Bebyggelsemiljö 
  Beskrivning Intervall 
5.1.1  Restauranger eller andra storkök med stort rengöringsbehov i särskilt utsatt bebyggelsemiljö  6 ggr/år 

4§ Planering av sotningstillfälle för enskilda anläggningar 

Planering av sotningstillfälle ska ske så att förrättning blir återkommande utifrån kalenderåret i så stor 
utsträckning som det är möjligt. 

Ett sotningstillfälle får planeras utifrån andra frister än enligt 3§ om det är befogat och inte försämrar 
brandsäkerheten nämnvärt. Om intervall mellan föregående sotningstillfälle och planerat sotningstillfälle 
avviker från frist enligt 3§, skall förrättning ändå anses ha utförts enligt gällande sotningsfrister för att 
underlätta den framtida planeringen på samma objekt enligt första stycket.  

Sotningstillfälle med påföljande frister för en anläggning får vid enstaka tillfälle förskjutas över kalenderåret 
om det är befogat och inte försämrar brandsäkerheten nämnvärt. Vid sådan permanent förändring ska inte 
bestämmelse om återgång till utifrån kalenderåret återkommande sotningstillfällen enligt andra stycket gälla. 

Allmänt råd: 
Ett sotningstillfälle bör inte avvika från fristen enligt 3§ med mer än 10% av angivet intervall om fristen är 
ett år eller mer. För frister under ett år bör sotningstillfällena spridas ut jämt över året. 

5§ Undantag från sotning när en anläggning har varit obrukad mellan två sotningstillfällen 

Har en anläggning inte eldats eller nyttjats sedan senaste sotningstillfälle behöver ny sotning inte göras av 
anläggningen. 

Vid bestämmande av nästa sotningstillfälle skall sotning anses gjord enligt gällande sotningsfrister. 

Allmänt råd: 
Vid undantag från sotning bör fastighetsägare intyga att eldning eller användning ej har skett för att därmed 
tydliggöra ansvarsförhållandet mellan fastighetsägare och sotningsväsende. 
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6§ Ändrade sotningsfrister i enskilda fall 

Skorstensfejartekniker med delegation att utföra brandskyddskontroll äger rätt att besluta om ändrade 
sotningsfrister på enskild anläggning efter brandskyddskontroll eller baserat på inkommen uppgift. Ett sådant 
beslut om ändrade frister i enskilt fall ska vara påkallat av brandskyddsmässiga skäl.  

Sotningsfrister för olika typer av anläggningar ska prövas och fastställas mot bakgrund av hur brandskyddet 
påverkas av  
 sotbildning  
 bränsle 
 typ av anläggning 
 energibehov med hänsyn till klimatförhållanden 
 bebyggelsestruktur 
 nyttjandegrad och användningssätt 

Allmänt råd: 
Ett sådant beslut om ändrade sotningsfrister i enskilda fall bör dokumenteras i protokoll från 
brandskyddskontroll eller i tjänsteanteckning samt separat beslut. Beslutet bör tillgängliggöras för 
fastighetsägare, räddningstjänst och sotningsväsende. 

7§ Sotningsfrister vid nyinstallation eller väsentlig ändring 

När en anläggning nyinstallerats eller väsentligen ändrats och därefter tas i bruk skall nyttjandegraden 
fastställas. Anläggningen ska placeras i det kortaste möjliga intervallet för anläggningens aktuella syfte, 
bränsletyp och utformning enligt 3§. När minst en frist förlöpt, och om erfarenhet visar på att den aktuella 
anläggningen har en annan nyttjandegrad än vad som tidigare har fastställts, skall rätt sotningsfrist enligt 3§ 
meddelas och kommande sotningstillfälle bestäms utifrån det senaste sotningstillfället samt eventuella 
samordningsvinster. Planering sker enligt 4§. 

Påträffande av tjära eller annan beläggning 

8§ Tillfällig frist inför borttagning av tjära eller kraftig beläggning 

Om det vid sotningstillfälle påträffas tjära eller annan svårborttagen beläggning som inte omedelbart kan tas 
bort fullständigt ska fristen vid ett tillfälle sättas till 2 veckor eller kortare från det datum då tjära eller 
svårborttagen beläggning påträffas.   

Sotningstillfälle som föranleds av tillfällig frist enligt första stycket får ej tillgodoräknas som ordinarie 
sotningstillfälle utifrån frister i 3§.  

Anläggning med tillfällig frist enligt första stycket får ej undantas från sotning när ingen eldat mellan två 
rengöringstillfällen enligt 5§. 

Allmänt råd: 
Ny avisering bör om möjligt göras omedelbart på plats och fastighetsägare bör kontaktas och informeras om 
den akuta fristen.  

9§ Tillfällig frist efter borttagning av tjära eller kraftig beläggning 

Om det vid sotningstillfälle påträffas tjära eller annan svårborttagen beläggning ska den berörda anläggningen 
under en begränsad tid omfattas av tillfälligt förkortade frister.  
 Anläggningar som har frister på ett år eller längre ändras omedelbart till frister på ett halvår. 
 Anläggningar som har frister under ett år berörs ej. 

De tillfälligt förkortade fristerna ska fortsätta gälla intill dess att orsaken till uppkomst av tjära eller 
beläggning enligt första stycket har försvunnit och att brandsäkerheten har återställts.  

Om undantag från sotning när ingen eldat mellan två sotningstillfällen enligt 5§ kan göras ska istället 
bestämmande av nästa sotningstillfälle göras utifrån senaste sotningstillfälle och uppehållet får vara som mest 
ett år. 
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Efter att tillfälligt förkortade frister upphör ska ordinarie frister enligt 3§ nyttjas. Planering av nästa 
sotningstillfälle ska göras utifrån 4§ tredje eller fjärde stycke. 

Allmänt råd: 
Anläggningar med sotningsintervall under ett år, som i utgångspunkt ej berörs av tillfälligt förkortade frister, 
bör vid nästkommande sotningstillfälle genomgå en mer noggrann sotning och bedömning än normalt.  

Övergångsbestämmelser 

10§ Övergångsfrister 

Bestämmandet av det första sotningstillfället efter ikraftträdandet av dessa sotningsfrister skall ske med 
utgångspunkt från senaste sotningen före ikraftträdandet. 
 
 
 
 
 
 
 
Denna författning träder i kraft den ________. ______ kommun tidigare föreskrifter om rengöring (sotning) 
ska samtidigt upphöra att gälla. 
 

Kommentar [MI5]: datum 

Kommentar [MI6]: kommunnamn 
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Postadress: Telefon: E-post: 
Räddningstjänsten Dala Mitt 023-48 88 00 info@dalamitt.se 
Lugnetleden 3   Hemsida: 
791 38 Falun   www.dalamitt.se 
Organisationsnr: 222000–1099  

Bilaga 2: Förslag till nya sotningsfrister uppställt bredvid de av MSB beslutade kontrollfristerna 

 
1 Värme-, varmvatten-, varmlufts- och ångpannor 
   
1.1 Om eldning sker med fasta bränslen ska sotning och brandskyddskontroll göras enligt följande frister. 
  Beskrivning Rengöringsintervall Kontrollintervall 
1.1.1 Konventionella pannor. 4 ggr/år 3 år 
1.1.2 Pannor med keramisk inklädnad i förbränningskammaren eller motsvarande konstruktion för 

effektiv förbränning av bränslet (ved, flis, sädesslag) och där pannan är ansluten till 
ackumulatortank eller motsvarande anordning. 

3 ggr/år 3 år 

1.1.3 Pannor där eldning sker i helautomatisk, standardiserad anläggning speciellt konstruerad för 
eldning med pellets och där eldningsapparaten är speciellt konstruerad för effektiv förbränning 
av bränslet. 

2 ggr/år 6 år 

1.1.4 Pannor där eldning sker med träpellets och anläggningen inte är helautomatisk och 
standardiserad men där eldningsapparaten är speciellt konstruerad för effektiv förbränning av 
bränslet. 

2 ggr/år 3 år 

1.1.5 Eldning sker i mycket begränsad omfattning, enstaka tillfällen per år. 3 år 6 år 
1.1.6 Pannor som ingår i en värmecentral som står under kontinuerlig övervakning av personal, med 

driftingenjörsutbildning eller av annan kvalificerad driftsledare. 
3 år 6 år 

   
1.2 Om eldning sker med flytande bränsle ska sotning och brandskyddskontroll göras enligt följande frister. 
  Beskrivning Rengöringsintervall Kontrollintervall 
1.2.1 Pannor där eldning sker med tung eldningsolja eller annat från sotbildningssynpunkt 

motsvarande bränsle. 
4 ggr/år 3 år 

1.2.2 Pannor där eldning sker med lätt eldningsolja eller annat, från sotbildningssynpunkt, 
motsvarande bränsle och pannans märkeffekt överstiger 60 kW. 

1 år 6 år 

1.2.3 Pannor där eldning sker med lätt eldningsolja eller annat från sotbildningssynpunkt 
motsvarande bränsle och pannans märkeffekt uppgår till högst 60 kW. 

2 år 6 år 

1.2.4 Eldning sker i mycket begränsad omfattning, enstaka tillfällen per år. 3 år 6 år 
1.2.5 Pannor som ingår i en värmecentral som står under kontinuerlig övervakning av personal, med 

driftingenjörsutbildning eller av annan kvalificerad driftsledare. 
3 år 6 år 

   
1.3 Om eldning sker med gasformigt bränsle ska sotning göras enligt följande frister. 
  Beskrivning Rengöringsintervall Kontrollintervall 
1.3.1 Pannor som eldas uteslutande med gas. sotas ej 6 år 
    
2 Köksspisar, ugnar och andra jämförbara förbränningsanordningar för matlagning 
   
2.1 Om eldning sker i större omfattning än för enskilt hushålls behov ska sotning och brandskyddskontroll göras enligt följande 

frister. 
  Beskrivning Rengöringsintervall Kontrollintervall 
2.1.1 Eldstäder där eldning sker med fasta bränslen, tung eldningsolja eller annat från 

sotbildningssynpunkt motsvarande bränsle. 
6 ggr/år 3 år 

2.1.2 Eldstäder där eldning sker med lätt eldningsolja eller annat, från sotbildningssynpunkt, 
motsvarande bränsle. 

1 år 6 år 

   
2.2 Om eldning sker för enskilt hushållsbehov ska sotning och brandskyddskontroll göras enligt följande frister. 
  Beskrivning Rengöringsintervall Kontrollintervall 
2.2.1 Eldstäder som är avsedda för matlagning. 1 år 6 år 
2.2.2 Eldstäder som är avsedda för matlagning och som finns i ett fritidshus men som inte eldas i 

mindre omfattning. 
1 år 6 år 

2.2.3 Eldstäder som är avsedda för matlagning och som finns i ett fritidshus och som eldas i mindre 
omfattning. 

3 år 6 år 

   
2.3 Om eldning sker med gasformigt bränsle oaktat nyttjandeform, ska sotning och brandskyddskontroll göras enligt följande 

frister. 
  Beskrivning Rengöringsintervall Kontrollintervall 
2.3.1 köksspisar, ugnar, mm som eldas uteslutande med gas. sotas ej 6 år 
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Postadress: Telefon: E-post: 
Räddningstjänsten Dala Mitt 023-48 88 00 info@dalamitt.se 
Lugnetleden 3   Hemsida: 
791 38 Falun   www.dalamitt.se 
Organisationsnr: 222000–1099  

3 Lokaleldstäder 
  Beskrivning Rengöringsintervall Kontrollintervall 
3.1.1 Eldstäder som utgör den huvudsakliga källan för uppvärmning av det rum där eldstaden är 

uppställd. 
1 år 3 år 

3.1.2 Eldning med pellets i anläggning som är helautomatisk och speciellt konstruerad för eldning 
med pellets. 

1 år 6 år 

3.1.3 Eldning med pellets i anläggning som är helautomatisk och speciellt konstruerad för eldning 
med pellets och där eldning sker i mindre omfattning. 

3 år 6 år 

3.1.4 Eldstäder som finns i ett fritidshus men som inte eldas i mindre omfattning eller som är den 
huvudsakliga källan till uppvärmning av det rum där eldstaden är uppställd.  

1 år 6 år 

3.1.5 Eldstäder som eldas i mindre omfattning och som inte är den huvudsakliga källan till 
uppvärmning av det rum där eldstaden är uppställd.  

3 år 6 år 

3.1.6 Eldstaden finns i ett fritidshus. 3 år 6 år 
3.1.7 Eldning uteslutande med gas. sotas ej 6 år 
    
4 Imkanaler 
  Beskrivning Rengöringsintervall Kontrollintervall 
4.1.1 Imkanal som betjänar kolgrill eller liknande fastbränsleeldade anordningar. 6 ggr/år 2 år 
4.1.2 restauranger eller andra storkök med omfattande tillagning som genererar stora mängder 

fettavlagringar eller nedsmutsning. 
4 ggr/år 2 år 

4.1.3 Restauranger eller andra storkök.  3 ggr/ år 2 år 
4.1.4 I mottagningskök (uppvärmningskök) eller liknande verksamhet. 1 år 2 år 
    
5 Bebyggelsemiljö 
  Beskrivning Rengöringsintervall Kontrollintervall 
5.1.1  Restauranger eller andra storkök med stort rengöringsbehov i särskilt utsatt bebyggelsemiljö 6 ggr/år 2 år 

 
 
Övriga bestämmelser kopplat till frister: 
 Sotningstillfälle ska ske återkommande utifrån kalenderåret men får förskjutas tillfälligt eller permanent 

om det går att motivera 
 Om eldning ej skett sedan senaste sotningen så behöver inte sotning utföras. 
 Om det är påkallat av brandskyddsmässiga skäl så kan sotningsfrister för enskilda objekt ändras 
 Vid nyinstallation eller ändring av anläggning nyttjas lägsta möjliga frist 
 Om tjära påträffas som inte omedelbart kan tas bort så infaller tillfällig frist om maximalt två veckor 
 Om tjära påträffas förkortas frister tillfälligt för anläggningar som normalt sett sotas med ett intervall om 

ett år eller mer 
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SÄTERS KOMMUN KALLELSE 
 Sammanträdesdatum Blad 

Kommunfullmäktige 2019-06-13 28  
   
 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

Kf  §   
 
 
Interpellationer/frågor 
 
Ärendebeskrivning 
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SÄTERS KOMMUN KALLELSE 
 Sammanträdesdatum Blad 

Kommunfullmäktige 2019-06-13 29  
   
 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Kf  § 
 
Valärenden 
 

1. Val av nämndemän 2020-2023 
2. Övriga ärenden 

 
Beslutsärenden för kommunfullmäktige:  
Kommunfullmäktige har att besluta om att godkänna avsägelsen från Rolf Printz (SD) 
som ledamot i kommunfullmäktige.  
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Från: 
Skickat: den 3 juni 2019 08:18 
Till: Margareta Jakobsson 
Kopia: mari jakobsson 
Ämne: kf 
 
Hej 
Jag måste tyvärr avsäga mig mitt förtroende uppdrag i kommunfullmäktige på grund av sviktande hälsa. 
 
Med vänlig hälsning Rolf Printz Sverigedemokraterna 
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SÄTERS KOMMUN KALLELSE 
 Sammanträdesdatum Blad 

Kommunfullmäktige 2019-06-13 30  
   
 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

Kf  § 
 
Rapporter 
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SÄTERS KOMMUN KALLELSE 
 Sammanträdesdatum Blad 

Kommunfullmäktige 2019-06-13 31  
   
 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

Kf  § 
 
Delgivningar 
 
Budgetuppföljning per 2016- 
 
Protokoll från sammanträde med kommunstyrelsen,  
 

KS2018/0352 Samhällsbyggnadsnämndens beslut om att bevilja medborgarförslag om området 
mellan riksväg 70 och järnvägen i centrala Säter. 

 
KS2019/0240 Granskning av bokslut för den gemensamma hjälpmedelsnämnden. 
 
KS2019/0247 Årsredovisning och revisionsberättelse 2018 för Södra Dalarnas Samordningsför-

bund. 
 

207


	Månadens blombukett
	Svar på motion att låta våra äldre äta på våra skolor
	Ny motion om kraftfullt arbete mot klimatförändringen
	Nya motioner/medborgarförslag
	Information från revisionen
	Begäran om utökad borgen för Säterbostäder AB
	Förslag till budget 2020 och plan för 2021-2022
	Verksamhetsberättelse 2018, gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel
	Omfördelning av investeringsbudget från samhällsbyggnadsnämnden till kommunstyrelsen
	Förslag till ny renhållningstaxa
	Genomförande nytt särskilt boende för äldre i Säter
	Ägardirektiv Säterbostäder AB
	Redovisning av partistöd 2018
	Samverkan för trygg och effektiv utskrivning från sluten hälso-och sjukvård.
	Integrationsarbetets organisering
	Felparkeringsavgifter inom Säters kommun
	Utökat uppdrag om tillståndsgivning tillsyn av tobak samt justering av reglemente för gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel
	Revidering av arkivreglemente för Säters kommun
	Förslag till Lönepolicy
	Avgift för myndighetsutövning avseende brandskydd 2019
	Nya och uppdaterade frister för rengöring/sotning
	Interpellationer/frågor
	Valärenden
	Rapporter
	Delgivningar



