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Verksamhetsinformation/kommunstyrelsens uppföljningsansvar
• Barn- och utbildningsnämnden
• KS-Brottsförebyggande rådet
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Dnr KS2020/0017

Fördelning av kommunstyrelsens driftsbudgetram
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar omfördela 300 tkr inom kommunstyrelseförvaltningens driftsbudgetram till fritidsenheten. Kommunstyrelsens och kommundirektörens respektive ram minskas med 150 tkr.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta:
Kommunstyrelsen beslutar fastställa budgetram för:
Kommunstyrelsen
3 714 kkr
Kommunfullmäktige
645 kkr
Kommundirektör
1 805 kkr
Egen försörjning/Unga till arbete/Integration
2 031 kkr
samt att delegera beslutanderätten om resterande budgetram på 50 820 kkr till förvaltningschefen för KS förvaltning.
__________
Bakgrund och ärendebeskrivning
Bakgrund och ärendebeskrivning Kommunfullmäktige beslutade 2019-11-28 om reviderad budget för åren 2020 – 22. Kommunstyrelsen tilldelades 59 015 kkr i driftbudgetram för 2020. Förvaltningen lägger följande förslag till fördelning av driftbudgetramen:
Verksamhet

Ram 2019

Förslag KS

2 973

2 031

Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
Kommundirektör
Egen Försörjning/
Unga till arbete/
Integration

3 797
636
1 852

Ekonomienheten
Näringslivsenheten
Kanslienheten

4 022
4 955
7 410

4 211
5 605
4 017

Personalenheten
IT-enheten
Kommunikation/Reception
Fritidsenheten

6 240
11 210
3 477
10 255

5 925
12 530
3 372
15 160

56 825
Justerande sign

3 714
645
1 805

Förslag FC

8 195

Anmärkning

Flytt av feriearbetare till Fritid
Flytt av hyror från SBN
Avverka mer skog. Flytt av 200 kkr
buffert medel till Fritid

50 820

Flytt av feriearbetare från
Egen försörjning.
Flytt av hyror från SBN
Flytt av buffert medel från
Kanslienheten

Utdragsbestyrkande
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Ks § forts
Förslaget innebär att kommunstyrelsen fastställer de delar som är politiska samt hur
mycket som ska tilldelas kommundirektör respektive projektet Egen försörjning/Unga till arbete/Integration, och sedan delegerar till förvaltningschefen för KS
förvaltning att fördela resterande medel. Förvaltningschefens förslag till fördelning
finns i sammanställningen ovan.

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Tjänsteskrivelse
Datum
2020-01-14

Dnr

Fördelning av kommunstyrelsens driftsbudgetram
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar fastställa budgetram för:
Kommunstyrelsen
3 864 kkr
Kommunfullmäktige
645 kkr
Kommundirektör
1 950 kkr
Egen försörjning/Unga till arbete/Integration
2 031 kkr
samt att delegera beslutanderätten om resterande budgetram på 50 525 kkr till förvaltningschefen för KS förvaltning.

Bakgrund och ärendebeskrivning
Bakgrund och ärendebeskrivning Kommunfullmäktige beslutade 2019-11-28 om reviderad budget för åren 2020 – 22.
Kommunstyrelsen tilldelades 59 015 kkr i driftbudgetram för 2020. Förvaltningen lägger följande förslag till fördelning av
driftbudgetramen:
Verksamhet
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
Kommundirektör
Egen Försörjning/
Unga till arbete/
Integration

Ram 2019
3 797
636
1 852

Förslag KS
3 864
645
1 955

2 973

2 031

Ekonomienheten
Näringslivsenheten
Kanslienheten

4 022
4 955
7 410

4 211
5 605
4 017

Personalenheten
IT-enheten
Kommunikation/Reception
Fritidsenheten

6 240
11 210
3 477
10 255

5 925
12 530
3 372
14 860

56 825

8 495

Förslag FC

Anmärkning

Flytt av feriearbetare till Fritid

50 520

Flytt av hyror från SBN
Avverka mer skog. Flytt av 200 kkr buffert
medel till Fritid

Flytt av feriearbetare från Egen försörjning.
Flytt av hyror från SBN
Flytt av buffert medel från Kanslienheten

Förslaget innebär att kommunstyrelsen fastställer de delar som är politiska samt hur mycket som ska tilldelas kommunchef
respektive projektet Egen försörjning/Unga till arbete/Integration, och sedan delegerar till förvaltningschefen för KS
förvaltning att fördela resterande medel. Förvaltningschefens förslag till fördelning finns i sammanställningen ovan.
Eva Kvarnström
Redovisningsekonom

Postadress
Säters Kommun
Box 300
783 27 Säter

Besöksadress
Rådhuset
Åsgränd 2
Säter

Telefon
0225-55 000 (vxl)

E-postadress
kommun@sater.se
Internetadress
www.sater.se

SÄTERS KOMMUN
EKONOMIENHETEN

Framställan om medel för nya behov/utveckling av verksamheten
Ansvarig nämnd/styrelse: Kommunstyrelsen
Åtgärd: Agresso
Kostnad 2020: 400 kkr
Årlig kostnad: Helårskostnad (kan vara samma som ovan)
Beskrivning av åtgärden: Agresso är kommunens ekonomisystem, kommunen har en
utgående version vilket kräver uppgradering.
Hur bidrar åtgärden till att kommunen når sin vision: Utebliven uppdragering innebär
att kommunen har ett ekonomisystem utan support.
Alternativa lösningar: Upphandla nytt ekonomisystem
Konsekvenser vid utebliven åtgärd: Utebliven uppdragering innebär att kommunen har
ett ekonomisystem utan support.

Postadress: Ekonomienheten, Rådhuset, 783 27 Säter │ Besöksadress: Rådhuset, Säter
Tfn: 0225 – 550 00 vx│ Fax: 0225 – 517 92 │ E - post: ekonomi@sater.se │ Hemsida: www.sater.se

SÄTERS KOMMUN
EKONOMIENHETEN

Framställan om medel för nya behov/utveckling av verksamheten
Ansvarig nämnd/styrelse: Kommunstyrelsen
Åtgärd: Ekonomisk långtidsanalys
Kostnad 2020: 100 kkr
Årlig kostnad: Helårskostnad (kan vara samma som ovan)
Beskrivning av åtgärden: Under 2016 fick PWC i uppdrag att ta fram en ekonomisk
långtidsanalys, den behöver uppdrageras utifrån förändringar i omvärlden.
Hur bidrar åtgärden till att kommunen når sin vision: Vikten av bra underlag för analys
är avgörande för att kunna ta bra ekonomiska beslut. Att KS inte kan nå sina mål.
Alternativa lösningar: Finns ej
Konsekvenser vid utebliven åtgärd: Att beslut tas på felaktiga grunder.

Postadress: Ekonomienheten, Rådhuset, 783 27 Säter │ Besöksadress: Rådhuset, Säter
Tfn: 0225 – 550 00 vx│ Fax: 0225 – 517 92 │ E - post: ekonomi@sater.se │ Hemsida: www.sater.se

SÄTERS KOMMUN
EKONOMIENHETEN

Framställan om medel för nya behov/utveckling av verksamheten
Ansvarig nämnd/styrelse: Kommunstyrelsen
Åtgärd: Fortsatt fastighetsutredning
Kostnad 2020: 300 kkr
Årlig kostnad: Helårskostnad (kan vara samma som ovan)
Beskrivning av åtgärden: SWEFA har genomfört en utredning kring koncernens
fastigheter som ska kunna vara ett underlag till fortsatt planering och strategiska beslut ang
koncernens fastighetsbestånd. Arbetet utifrån utredningen behöver fortsätta för att ge det
underlag som KS behöver. Planen är en del av KS mål
Hur bidrar åtgärden till att kommunen når sin vision: Vikten av bra underlag för analys
är avgörande för att kunna ta bra beslut kring fastighetsbestånd
Alternativa lösningar: Finns ej
Konsekvenser vid utebliven åtgärd: Att ingen utveckling inom området sker

Postadress: Ekonomienheten, Rådhuset, 783 27 Säter │ Besöksadress: Rådhuset, Säter
Tfn: 0225 – 550 00 vx│ Fax: 0225 – 517 92 │ E - post: ekonomi@sater.se │ Hemsida: www.sater.se

SÄTERS KOMMUN
EKONOMIENHETEN

Framställan om medel för nya behov/utveckling av verksamheten
Ansvarig nämnd/styrelse: Kommunstyrelsen
Åtgärd: Utökade medel till fritidsenheten
Kostnad 2020: 500 kkr
Årlig kostnad: Helårskostnad (kan vara samma som ovan)
Beskrivning av åtgärden: Kommunstyrelseförvaltningen kan omfördela 200 kkr utifrån att
under 2020 har näringslivsenheten och kansli vakanta tjänster. Vakanserna gäller en
nyrekrytering och en föräldraledighet, till 2021 beräknas båda tjänsterna vara bemannande.
De övriga 300 kkr innebär att de Kommunstyrelsens utvecklingsmedel och
kommundirektörens utvecklingsmedel reduceras
Hur bidrar åtgärden till att kommunen når sin vision:
Alternativa lösningar:
Konsekvenser vid utebliven åtgärd:

Postadress: Ekonomienheten, Rådhuset, 783 27 Säter │ Besöksadress: Rådhuset, Säter
Tfn: 0225 – 550 00 vx│ Fax: 0225 – 517 92 │ E - post: ekonomi@sater.se │ Hemsida: www.sater.se

SÄTERS KOMMUN
EKONOMIENHETEN

Framställan om medel för nya behov/utveckling av verksamheten
Ansvarig nämnd/styrelse: Kommunstyrelsen
Åtgärd: Byte av personal och lönesystem
Kostnad 2020: 450 kkr
Årlig kostnad: Helårskostnad (kan vara samma som ovan)
Beskrivning av åtgärden: Pga att de upphandlade personal och lönsesytem som
Falun/Säter upphandlat inte kan leverera enligt de krav kommer Falun/Säter nu att inom
VISMA koncernen byta program från HR plus till Personec.
Hur bidrar åtgärden till att kommunen når sin vision: Kommunen måste kunna
rapportera rätt nyckeltal samt följa personalkostnader.
Alternativa lösningar: Finns ej
Konsekvenser vid utebliven åtgärd:

Postadress: Ekonomienheten, Rådhuset, 783 27 Säter │ Besöksadress: Rådhuset, Säter
Tfn: 0225 – 550 00 vx│ Fax: 0225 – 517 92 │ E - post: ekonomi@sater.se │ Hemsida: www.sater.se

SÄTERS KOMMUN
EKONOMIENHETEN

Framställan om medel för nya behov/utveckling av verksamheten
Ansvarig nämnd/styrelse: Kommunstyrelsen
Åtgärd: Projekt Tillväxt och tillsyn
Kostnad 2020: 240 kkr
Årlig kostnad: Helårskostnad (kan vara samma som ovan)
Beskrivning av åtgärden: Inledande inspirationsutbildning har upphandlats och kostnaden
är ca 180 kkr. Detta är endast uppstart och projektet beräknas kräva ytterligare 300 kkr för
2020. Finansiering av projektet är inte beslutat med diskussionen har varit att kostnaden ska
fördelas mellan SBN och KS.
Hur bidrar åtgärden till att kommunen når sin vision: Projektet ska leda till att
medborgaren upplever att myndighetsutövning och andra kommunaltjänstpersoner har
fokus på ett stödjande förhållningssätt
Alternativa lösningar: Bedriva projektet internt utan externt stöd
Konsekvenser vid utebliven åtgärd: Att ingen utveckling inom området sker

Postadress: Ekonomienheten, Rådhuset, 783 27 Säter │ Besöksadress: Rådhuset, Säter
Tfn: 0225 – 550 00 vx│ Fax: 0225 – 517 92 │ E - post: ekonomi@sater.se │ Hemsida: www.sater.se

Konsekvensbeskrivning
Varje förslag till åtgärd som tas upp på sammanställningsblanketten beskrivs mer utförligt i en
konsekvensbeskrivning. Ungefärligt mått en sida per åtgärd. Beskrivningen görs med
nedanstående rubriker.
Innefattar förslagen åtgärder som berör annan förvaltning skall den föreslagande förvaltningen inhämta uppgifter från den andra förvaltningen om konsekvenser av förslaget. T ex
om åtgärden innebär att förvaltningen går ur en kommunal lokal, så skall fastighetskontoret
kontaktas för uppgift om hur lokalen kan avyttras/användas till annat ändamål och
genomförandeperspektiv på detta.
Åtgärd:
Vakant verksamhetsutvecklare under föräldraledighet
Bedömd ekonomisk effekt:
450 kkr
Omfattning av åtgärden:

Konsekvenser:
Arbetsuppgifter måste omprioriteras, ökad belastning på flera medarbetare inom KSF.
Genomförandeperspektiv:
Beräknad föräldraledighet, 8 mån.

Konsekvensbeskrivning
Varje förslag till åtgärd som tas upp på sammanställningsblanketten beskrivs mer utförligt i en
konsekvensbeskrivning. Ungefärligt mått en sida per åtgärd. Beskrivningen görs med
nedanstående rubriker.
Innefattar förslagen åtgärder som berör annan förvaltning skall den föreslagande förvaltningen inhämta uppgifter från den andra förvaltningen om konsekvenser av förslaget. T ex
om åtgärden innebär att förvaltningen går ur en kommunal lokal, så skall fastighetskontoret
kontaktas för uppgift om hur lokalen kan avyttras/användas till annat ändamål och
genomförandeperspektiv på detta.
Åtgärd:
Säkerhetsorganisation inom befintlig verksamhet
Bedömd ekonomisk effekt:
180 kkr
Omfattning av åtgärden:

Konsekvenser:
Kommunikationschef och kommunstyrelseförvaltningens förvaltningschef kommer att dela
arbetet med säkerhetsfrågor med medarbetare från övriga förvaltningar. Detta innebär för
KSF att viss del av lönekostnaden ersätts av medel från MSB
Genomförandeperspektiv:
Tillsvidare

Konsekvensbeskrivning
Varje förslag till åtgärd som tas upp på sammanställningsblanketten beskrivs mer utförligt i en
konsekvensbeskrivning. Ungefärligt mått en sida per åtgärd. Beskrivningen görs med
nedanstående rubriker.
Innefattar förslagen åtgärder som berör annan förvaltning skall den föreslagande förvaltningen inhämta uppgifter från den andra förvaltningen om konsekvenser av förslaget. T ex
om åtgärden innebär att förvaltningen går ur en kommunal lokal, så skall fastighetskontoret
kontaktas för uppgift om hur lokalen kan avyttras/användas till annat ändamål och
genomförandeperspektiv på detta.
Åtgärd:
Vakant näringslivschef under rekrytering
Bedömd ekonomisk effekt:
550 kkr
Omfattning av åtgärden:
Näringsenheten kommer under rekryteringsperioden att få omfördela arbetsuppgifter.
Konsekvenser:
Arbetsuppgifter måste omprioriteras, ökad belastning på flera medarbetare inom KSF.
Minskat stöd till näringslivet och minskat regionalt arbete
Genomförandeperspektiv:
Beräknad rekryteringsperiod 8 mån.
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Dnr KS2020/0013

Samverkansavtal E-tjänstsamverkan
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
1. Anta avtal för E-tjänstsamverkan Dalarna.
2. Ge Mora kommun fullmakt att påbörja upphandling.
__________
Bakgrund och ärendebeskrivning
IT cheferna för Dalarnas kommuner beslutade 2018-11-12 att genomföra ”Förstudie:
Gemensam e-tjänsteplattform”, i syfte att undersöka hur kommunerna kan samverka
för att på ett effektivt sätt tillhandahålla värdefulla e-tjänster för företag och privatpersoner.
Förstudien rekommenderade att Dalarnas kommuner går vidare och tillsätter en projektorganisation i en värdkommun som ansvarar för införande av en gemensam etjänsteplattform i form av Open ePlatform(licensfri produkt).
Avesta, Hedemora, Leksand, Ludvika, Malung-Sälen, Mora, Orsa, Rättvik, Smedjebacken, Vansbro, Älvdalen och Säters kommuner har kommit överens om att samverka i anskaffandet av drift samt support av e-tjänsteplattformen, ge Mora kommun
i uppdrag att driva projektet för införande av plattformen samt därefter upprätta ett
e-samverkanskontor.
Samverkande kommuner enligt ovan ger fullmakt till Mora kommun att genomföra
upphandling och teckna avtal med leverantöravseende drift och support av e-tjänsteplattformen.
Detta avtal avser samarbete mellan parterna om allmännyttiga, icke kommersiella
tjänster som parterna har som gemensam målsättning att tillhandahålla sina invånare.
Tjänsterna ska tillhandahållas till självkostnad och är inte avsedda för avsättning på
den öppna marknaden.
Detta avtal gäller fr.o.m. den tidpunkt då avtalet är underskrivet av alla samverkande
kommuner.
Avtalet gäller t.o.m. 2022-06-30. Om part vill avsluta sitt deltagande ska det meddelas
e-tjänstesamordnaren skriftligt minst tolv (12) månader innan avtalsperioden löper ut.
Därefter förlängs avtalet med två (2) år i taget, med samma uppsägningstid.

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Tjänsteskrivelse

Datum
2020-01-14

Diarienummer
Dnr KS2020/0013

Samverkansavtal E-tjänstsamverkan
Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta anta avtal för Etjänstsamverkan Dalarna .
Bakgrund och ärendebeskrivning

IT cheferna för Dalarnas kommuner beslutade 2018-11-12 att genomföra ”Förstudie: Gemensam
e-tjänsteplattform”, i syfte att undersöka hur kommunerna kan samverka för att på ett effektivt
sätt tillhandahålla värdefulla e-tjänster för företag och privatpersoner.
Förstudien rekommenderade att Dalarnas kommuner går vidare och tillsätter en
projektorganisation i en värdkommun som ansvarar för införande av en gemensam etjänsteplattform i form av Open ePlatform(licensfri produkt).
Avesta, Hedemora, Leksand, Ludvika, Malung-Sälen, Mora, Orsa, Rättvik, Smedjebacken,
Vansbro, Älvdalen och Säters kommuner har kommit överens om att samverka i anskaffandet av
drift samt support av e-tjänsteplattformen, ge Mora kommun i uppdrag att driva projektet för
införande av plattformen samt därefter upprätta ett e-samverkanskontor.
Samverkande kommuner enligt ovan ger fullmakt till Mora kommun att genomföra upphandling
och teckna avtal med leverantöravseende drift och support av e-tjänsteplattformen.
Detta avtal avser samarbete mellan parterna om allmännyttiga, icke kommersiella tjänster som
parterna har som gemensam målsättning att tillhandahålla sina invånare. Tjänsterna ska
tillhandahållas till självkostnad och är inte avsedda för avsättning på den öppna marknaden.
Detta avtal gäller fr.o.m. den tidpunkt då avtalet är underskrivet av alla samverkande kommuner.
Avtalet gäller t.o.m. 2022-06-30. Om part vill avsluta sitt deltagande ska det meddelas etjänstesamordnaren skriftligt minst tolv (12) månader innan avtalsperioden löper ut. Därefter
förlängs avtalet med två (2) år i taget, med samma uppsägningstid.

Margareta Jakobsson
Handläggare

Postadress
Säters Kommun
Box 300
783 27 Säter

Malin Karhu Birgersson
Förvaltningschef

Besöksadress
Rådhuset
Åsgränd 2
Säter

Telefon
0225-55 000 (vxl)

E-postadress
kommun@sater.se
Internetadress
www.sater.se

Samverkansavtal
Etjänstesamverkan Dalarna (eDala)

§1 Avtalsparter
Detta avtal har träffats mellan Mora kommun, 212000–2213 och följande kommuner:
Kommun

Organisationsnummer

Avesta kommun

212000 - 2262

Hedemora kommun

212000 - 2254

Leksands kommun

212000 - 2163

Ludvika kommun

212000 - 2270

Malung-Sälens kommun

212000 - 2148

Mora kommun

212000 - 2213

Orsa kommun

212000 - 2189

Rättviks kommun

212000 - 2171

Smedjebackens kommun

212000 - 2205

Säters kommun

212000 - 2247

Vansbro kommun

212000 - 2130

Älvdalens kommun

212000 - 2197

§2 Bakgrund
IT cheferna för Dalarnas kommuner beslutade 2018-11-12 att genomföra ”Förstudie: Gemensam etjänsteplattform”, i syfte att undersöka hur kommunerna kan samverka för att på ett effektivt sätt
tillhandahålla värdefulla e-tjänster för företag och privatpersoner.
Förstudien rekommenderade att Dalarnas kommuner går vidare och tillsätter en projektorganisation i en
värdkommun som ansvarar för införande av en gemensam e-tjänsteplattform i form av Open
ePlatform(licensfri produkt).
Ovanstående kommuner har kommit överens om att samverka i anskaffandet av drift samt support av etjänsteplattformen, ge Mora kommun i uppdrag att driva projektet för införande av plattformen samt
därefter upprätta ett e-samverkanskontor.
Samverkande kommuner enligt ovan har lämnat fullmakt till Mora kommunför att genomföra upphandling
och teckna avtal med leverantöravseende drift och support av e-tjänsteplattformen.
Detta avtal avser samarbete mellan parterna om allmännyttiga, icke kommersiella tjänster som parterna
har som gemensam målsättning att tillhandahålla sina invånare. Tjänsterna ska tillhandahållas till
självkostnad och är inte avsedda för avsättning på den öppna marknaden.
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§3 Definitioner
Följande begrepp ska, oavsett om de används i plural eller singular, bestämd eller obestämd form, ha
nedanstående innebörd när de anges med versal begynnelsebokstav:
E-tjänsteplattform

Avser Open ePlatform

Kommun

Avser samverkande kommuner

eDala

Avser Etjänstesamverkan Dalarna

E-samverkanskontor

Avser den i värdkommunen inrättade organisationen där e-tjänstesamordnare och
tekniker/utvecklare finns

E-samverkansforum

Avser samverkande kommuners utsedda e-tjänsteansvariga

Värdkommun

Avser Mora kommun

E-tjänstesamordnare

Avser person som leder e-tjänstesamverkan mellan deltagande kommuner

E-tjänsteansvarig

Avser person utsedd att representera sin kommun i samverkansforum

§4 Samverkansidé
Med samverkan kring en gemensam e-tjänsteplattform skapas förutsättningar att bättre och enklare kunna
producera smarta e-tjänster som ger mervärde för medborgarna men också ökar nyttan och effektiviteten
hos de kommunala verksamheterna. Tanken bakom samverkan är att åstadkomma högre resultat till lägre
pris än om kommunerna skulle agera var för sig.

§5 Samverkansform
Kommunerna är överens om att samverka i en konstellation kallad E-tjänstesamverkan Dalarna (eDala), i
den bilda ett e-samverkanskontor för koordinering av support av e-tjänsteplattformen och samordning av
e-tjänsteutvecklingen samt inrätta ett e-samverkansforum där kommunerna är representerade.
Kommunerna finansierar gemensamt resurser i värdkommunen för e-samverkanskontorets verksamhet.
E-samverkansforumet ska hålla minst fyra fysiska möten per år för behandling av frågor som ligger inom
forumets ansvarsområde. Detta kompletteras med ytterligare möten, fysiska eller via video, vid behov.
Gemensam utveckling av e-tjänster ska vara möjlig att genomföra på följande sätt:
•
•
•

gemensamt beslut där samtliga kommuner deltar i och bekostar utvecklingsarbetet
gemensamt beslut där några kommuner deltar i och bekostar utvecklingsarbetet
gemensamt beslut där enskild kommun deltar i och bekostar utvecklingsarbetet

E-tjänster som utvecklas av enskilda kommuner ska läggas upp i det gemensamma e-tjänstebiblioteket för
andra att använda. Varje kommun ansvarar själv för vidareutveckling, uppdatering och förvaltning av
egenutvecklade e-tjänster.
Tillkommande kommuner kan ingå i samverkan efter gemensamt beslut i e-samverkansforumet och om
förhandling av samverkansavtalet enligt §.11.
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§6 Organisation och styrning
E-samverkanskontoret inrättas i värdkommunen och består av e-tjänstesamordnare och
tekniker/utvecklare.
E-tjänstesamordnaren kallar kommunerna till, leder och ansvarar för agenda och protokoll föresamverkansforumet.
Kommunerna deltar i e-samverkansforumet genom en e-tjänsteansvarig, som har sin kommuns mandat att
besluta i frågor inom samverkan. Om utsedd person inte kan närvara vid möte där beslut kommer att fattas
är en tillfällig ersättare möjlig. Ersättarens deltagande ska meddelas till e-tjänstesamordnaren av ordinarie
kontaktperson senast innan mötets början.
E-tjänstansvarig är kontaktväg till sin kommun för e-tjänstesamordnaren. E-tjänstansvarigs uppgifter är att
identifiera och lyfta sin kommuns behov av verksamhetsutveckling och digitala tjänster till etjänstesamordnaren och e-samverkansforumet. Vidare ska den e-tjänsteansvarige ta med sig
diskussionerna från e-samverkansforumet tillbaka till sin kommun och förankra dessa hos berörda.
Rapportering av besluten i e-samverkansforumet ska ske via e-tjänsteansvarige till kommunchef eller till av
denne utsedd person. Kommuner som deltar i samverkan uppmuntras att skapa referensgrupper som
arbetar tillsammans med e-tjänsteansvarige i den egna kommunen.
För beslut i e-samverkansforumet krävs att mer än hälften av e-tjänsteansvariga är närvarande. Beslut
fattas med enkel majoritet. Inför möten där beslut kommer att fattas ska agenda samt information runt
beslutspunkter att kommuniceras ut till samtliga kommuner senast en vecka innan mötet.

§7 Parternas åtagande
Värdkommunen åtar sig att ansvara för koordinering och support av e-tjänsteplattformen och samordning
av e-tjänsteutvecklingen inom eDala genom inrättande av ett e-samverkanskontor.
Värdkommunen åtar sig vidare att säkerställa teknisk förvaltning, drift och underhåll av etjänsteplattformen.
Varje kommun åtar sig att ha en e-tjänsteansvarig för sin e-tjänsteutveckling som samordnar arbetet i den
egna kommunen. E-tjänsteansvarig är e-tjänstesamordnarens medpart i respektive kommun. Den etjänsteansvariga rapporterar i sin tur till kommunchef eller av denne utsedd person om arbetet i esamverkansforumet.
Varje kommun åtar sig vidare att:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

tillhandahålla erforderliga resurser för arbetet som bedrivs i eDala
administrera och finansiera sin egen installation av e-tjänsteplattformen
driva sin egen förändringsledning
utveckla, bygga samt införa sina tjänster och förändra sina processer så att tjänsterna fungerar och
medför effektiviseringar
införskaffa nödvändig teknisk kringutrustning, tilläggstjänster och avtal för att e-tjänsteplattformen
ska fungera
integrera till egna existerande verksamhetssystem i de fall det behövs
kommunens riktlinjer i styrande dokument och informationsmaterial är uppdaterade
marknadsföra digitala tjänster i sin kommun
besluta hur supportärenden kring varje tjänst ska hanteras i kommunen
vara delaktiga och beskriva sina behov av e-tjänsteutveckling
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§8 Personuppgiftsbiträdesavtal (PUB-avtal)
Varje kommun tecknar PUB-avtal med driftsleverantören av e-tjänsteplattformen. Värdkommunen tecknar
PUB-avtal med samverkanskommunerna där värdkommunen i sin roll som samordnare av support och
stödjande part till samverkanskommuner har behörighet till andra kommuners installationer och dess
personuppgifter (bilaga1).

§9 Finansiering ekonomisk redovisning
Kommunerna ska årligen avlägga avgift till värdkommunen som ska täcka kostnaderna för:
•
•
•
•
•

E-tjänstesamordnare
Tekniker/utvecklare
Teknisk support av e-tjänsteplattformen
Samordning av e-tjänsteutveckling
Strategiskt stöd kring e-tjänsteutveckling

Värdkommunen lämnar ett budgetförslag till samverkanskommunerna senast april månad året innan
budgetår. Budgetförslaget grundar sig på gjorda leverantörsavtal samt värdkommunens planeringsgrunder
för budget gällande löner, hyror och övriga kostnader.
Fakturering av avgifterna enligt ovan sker kvartalsvis i efterskott och ska, liksom kostnader för eventuell
gemensam utveckling och utbildning, fördelas med 50% rak andel och 50% baserat på invånarantal. SCB:s
publicerade uppgifter om befolkningsmängd den 1 november året innan avgiften debiteras ska användas
som beräkningsgrund.
Värdkommunen ska årligen till samverkanskommunerna före den 15 februari redovisa föregående års
räkenskaper.
Fördelning av beräknade årliga kostnader (exklusive moms) för e-samverkanskontoret under införandet
(juli – december) samt under kommande förvaltning:
Kommun

Andel %

Införandeår

Förvaltningsår

Avesta

14.05%

65 135 kr

132 621 kr

Hedemora

9.36%

51 498 kr

104 854 kr

Leksand

9.51%

51 919 kr

105 711 kr

Ludvika

16.25%

71 543 kr

145 668 kr

Malung-Sälen

6.07%

41 909 kr

85 331 kr

Mora

12.33%

60 124 kr

122 418 kr

Orsa

4.17%

36 381 kr

74 075 kr

Rättvik

6.62%

43 526 kr

88 622 kr

Smedjebacken

6.59%

43 421 kr

88 408 kr

Säter

6.70%

43 740 kr

89 058 kr

Vansbro

4.09%

36 162 kr

73 629 kr

Älvdalen

4.26%

36 642 kr

74 607 kr

Kostnader enligt åtaganden i §7 samt för införandeprojektet tillkommer för respektive kommun, se
Projektplan Etjänstesamverkan Dalarna, eDala, Bilaga 2.
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§10 Underlag för kostnadsfördelning
Värdkommunen upplåter erforderliga lokaler och utrustning för personal vid e-samverkanskontoret, samt
svarar för att erforderliga investeringar avseende lös egendom görs inom gällande budget.
I underlag för budget ska de kostnader som ska fördelas mellan kommunerna tas utifrån följande
kostnader:
•
•
•

löne- och personalomkostnader
OH-kostnader (lokaler, förbrukningsmaterial etc.)
Medlemskonferens och fortbildning

§11 Omförhandling och revidering
Omförhandling av avtalet kan påkallas av samverkanskommun efter skriftlig underrättelse till den esamverkanskontoret. Beslut om omförhandling eller ändringar i fråga som rör avtalet kan endast tas av
samtliga parter gemensamt efter samråd dem emellan.
Om parterna efter omförhandling inte kan enas om ändringar eller tillägg gäller avtalet på oförändrade
villkor intill dess att avtalet upphör för samverkanskommun enligt vad som stadgas i § 15.om Upplösning av
samverkan.
Förhandlingar befriar inte parterna från att fullfölja avtalet.
Revidering av samverkansavtalet sker i mars månad inför ny avtalsperiod.
Alla ändringar eller tillägg till avtalet ska ske skriftligen för att vara gällande.

§12 Force Majeure
Part fritar sig från skyldigheten att fullgöra sin del av avtalet på grund av krig eller upplopp eller på grund av
sådan arbetsinställelse, blockad, eldsvåda, explosion eller ingrepp av offentlig myndighet, som parten inte
råder över eller kunna förutse.

§13 Tvist
Om tvist uppstår inom ramen för detta avtal ska den i första hand lösas av parterna inom esamverkansforum och lyfts i andra hand till kommunchefsnätverket. I tredje hand ska tvist hänskjutas till
svensk allmän domstol på kundens hemort och avgöras enligt svensk rätt.

§14 Avtalstid
Detta avtal gäller fr.o.m. den tidpunkt då avtalet är underskrivet av alla samverkande kommuner.
Avtalet gäller t.o.m. 2022-06-30. Om part vill avsluta sitt deltagande ska det meddelas etjänstesamordnaren skriftligt minst tolv (12) månader innan avtalsperioden löper ut. Därefter förlängs
avtalet med två (2) år i taget, med samma uppsägningstid.
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§15 Upplösning av samverkan
Önskar någon part lämna samverkansavtalet kan det ske endast i samband med avtalets upphörande,
förlängning eller omformulering. Någon fordran på kvarvarande värden kan aldrig uppstå i de fall någon
part lämnar samverkansavtalet och samverkansavtalet fortsätter verka mellan två eller flera parter.
Uppsägning skall ske skriftligt till värdkommun.

§16 Avtalets giltighet
Detta avtal gäller under förutsättning att alla tolv (12) kommuner väljer att ingå samverksavtal.

Bilagor
Bilaga 1: Personuppgiftsbiträdesavtal (PUB-avtal)
Bilaga 2: Projektplan Etjänstesamverkan Dalarna, eDala
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Underskrifter
Namn
Datum:

Datum:

Datum:

Avesta Kommun

Hedemora Kommun

Leksand kommun

Kommunstyrelsens ordförande Avesta

Kommunstyrelsens ordförande
Hedemora

Kommunstyrelsens ordförande Leksand

Datum:

Datum:

Datum:

Ludvika Kommun

Malung-Sälens Kommun

Mora kommun

Kommunstyrelsens ordförande Ludvika

Kommunstyrelsens ordförande MalungSälen

Kommunstyrelsens ordförande Mora

Datum:

Datum:

Datum:

Orsa Kommun

Rättvik Kommun

Smedjebackens kommun

Kommunstyrelsens ordförande Orsa

Kommunstyrelsens ordförande Rättvik

Kommunstyrelsens ordförande
Smedjebacken

Datum:

Datum:

Datum:

Vansbro Kommun

Säter Kommun

Älvdalen kommun

Kommunstyrelsens ordförande Vansbro

Kommunstyrelsens ordförande Säter

Kommunstyrelsens ordförande Älvdalen
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SÄTERS KOMMUN

KALLELSE

Kommunstyrelsen

2020-01-28

Ks §

Sammanträdesdatum

Blad
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Dnr KS2020/0009

Revidering av handlingsplan och organisation för POSOM-insatser
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå kommunstyrelsen besluta fastställa ny
”Handlingsplan och organisation för POSOM-arbetet i Säters kommun”.
__________
Ärendebeskrivning
Den nu gällande POSOM-planen antogs av kommunstyrelsen i maj 2012 med en
uppdatering i november 2016. Det gör att den till vissa delar är inaktuell.
Det nya förslaget är utarbetat av POSOMs ledningsgrupp som i dag består av de personer som finns i bilaga 1 (sid 8) i förslaget.
Tanken är att själva planen, sidan 1-7 fastställs av kommunstyrelsen, medan bilagorna
1-4, sidan 8-12, får vara levande dokument som POSOMs ledningsgrupp kan justera
efter behov. Det beskrivs i ”Revidering av bilagor” Gruppledaren för POSOM får
ansvar för detta.
Tidigare förekommer en hel del personnamn i den gällande planen. I förslaget finns
inga namn utan bara funktioner. Det gör att planen inte blir inaktuell så fort en person byts ut.
Vilka som ska ingå/vara representerade i POSOMs ledningsgrupp är borttaget. Tanken är att det kan vara dynamiskt och hanteras av Kommunstyrelseförvaltningen.
Under rubriken ”Arbete i stödcenter” är arbetsuppgifterna uppdelade på specifika
funktioner som tidigare ingick i POSOM. Det är i dagsläget inaktuellt. Dessutom är
det i olika situationer troligt att inta alla som har uppgifter kan närvara i skarpt läge. I
förslaget har arbetet istället förts in på ”funktionskort”, bilaga 3. De är tänkta att användas så att vid upprättande av stödcenter så fördelas alla korten på de i POSOMs
ledningsgrupp som hunnit dit. Efterhand som fler kommer fördelas uppgifterna/korten på fler. Det gör också att arbetet kan starta snabbt även om få har infunnit sig.
Även i bilaga 2 ”Stödorganisation till POSOM-gruppen” är upplägget förändrat från
att ha varit en namnlista till att medlemmar i POSOMs ledningsgrupp står för kontakt med sina respektive organisationer. Även detta för att inte ständigt ha inaktuella
namnlistor.

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Göran Garmo
E-postadress: goran.garmo@edu.sater.se
Tel. nr: 0225-55176

Tjänsteskrivelse
2020-01-14

Revidering av ”Handlingsplan och organisation för POSOMinsatser i Säters kommun”
Förvaltningens förslag till beslut
Att fastställa ny ”Handlingsplan och organisation för POSOM-arbetet i Säters kommun”.
Beslutsunderlag
Förslag till nu handlingsplan.
Ärendet
Den nu gällande POSOM-planen antoga av kommunstyrelsen i maj 2012 med en uppdatering i
november 2016. Det gör att den till vissa delar är inaktuell.
Det nya förslaget är utarbetat av POSOMs ledningsgrupp som i dag består av de personer som
finns i bilaga 1 (sid 8) i förslaget.
Tanken är att själva planen, sidan 1-7 fastställs av kommunstyrelsen, medan bilagorna 1-4, sidan
8-12, får vara levande dokument som POSOMs ledningsgrupp kan justera efter behov. Det
beskrivs i ”Revidering av bilagor” Gruppledaren för POSOM får ansvar för detta.
Tidigare förekommer en hel del personnamn i den gällande planen. I förslaget finns inga namn
utan bara funktioner. Det gör att planen inte blir inaktuell så fort en person byts ut.
Vilka som ska ingå/vara representerade i POSOMs ledningsgrupp är borttaget. Tanken är att
det kan vara dynamiskt och hanteras av Kommunstyrelseförvaltningen.
Under rubriken ”Arbete i stödcenter” är arbetsuppgifterna uppdelade på specifika funktioner
som tidigare ingick i POSOM. Det är i dagsläget inaktuellt. Dessutom är det i olika situationer
troligt att inta alla som har uppgifter kan närvara i skarpt läge. I förslaget har arbetet istället
förts in på ”funktionskort”, bilaga 3. De är tänkta att användas så att vid upprättande av stödcenter så fördelas alla korten på de i POSOMs ledningsgrupp som hunnit dit. Efterhand som
fler kommer fördelas uppgifterna/korten på fler. Det gör också att arbetet kan starta snabbt
även om få har infunnit sig.
Även i bilaga 2 ”Stödorganisation till POSOM-gruppen” är upplägget förändrat från att ha varit
en namnlista till att medlemmar i POSOMs ledningsgrupp står för kontakt med sina respektive
organisationer. Även detta för att inte ständigt ha inaktuella namnlistor.

Göran Garmo, Gruppledare POSOM
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FÖRORD
Vårt moderna samhälle är sårbart och orsakerna till det är flera. Här kan nämnas att fler bor
i tätorter, infrastrukturen har ändrats och antalet transporter med varor och människor efter
våra vägar har ökat.
Även en förändrad familjesocial struktur och en ökad sekularisering bidrar till att den enskilda individen blir mer sårbar.
Många människor kan komma att drabbas vid en och samma olycka antingen som skadad
eller som anhörig/vän till den skadade.
Allt detta ställer krav på sociala hjälp- och stödfunktioner och ökar behovet av en organisation som kan träda i verksamhet vid inträffade händelser såväl i fred som under beredskap
och krig.
Kommunen har därför beslutat att bygga upp en kommunal beredskapsplan för psykiskt och
socialt omhändertagande (POSOM) i enlighet med socialstyrelsens riktlinjer för särskilda
händelser.
Deltagarna i POSOM-gruppen skall med kort varsel kunna agera samt ha utbildning och
erfarenhet för att kunna fungera på ett flexibelt sätt. Denna grupp skall vid behov kunna
frikopplas från ordinarie tjänstgöring och i arbetet i samband med en katastrof eventuellt få
utökad delegation att fatta beslut. Verksamheten leds och organiseras av en lednings- och
samordningsgrupp.
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ORGANISATION
Organisationsplan för POSOM i Säter
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Utalarmering av ledningsgrupp och stödpersoner
POSOM aktiveras vid olyckor/svåra händelser när samhällets normala resurser bedöms
vara otillräckliga.
Behov av POSOM-insats kan påkallas av:
Räddningsledaren eller Räddningschef i beredskap (RCB)
Polisen
Regionens Chef PKL*-grupp och TIB**Kommunens krisledningsorganisation (kommundirektör eller förvaltningschef kan aktivera POSOM, aktivering görs i samråd mellan två av ovanstående personer).
Annan kommuns POSOM-grupp via kommunens krisledning.
*psykiatrisk/psykologisk katastrofledning
**tjänsteman i beredskap

POSOM-gruppen kan också aktivera sig själv efter kontakt med kommunens krisledning.
Utalarmering kan ske via SOS Alarm 112, kommunens telefonväxel 55 000 eller direkt via
ansvarig eller annan i ledningsgruppen.

Aktivering av Säters Kommuns POSOM-grupp
Vid larm – ring gruppansvarig, alt. personerna enligt nummerordningen på listan tills kontakt nås med någon. (se numrering!) En eller flera i denna samordningsgrupp ansvarar sedan för att nödvändiga resurser skapas i samråd med kommunens krisledningsorganisation
utifrån omfattning av händelsens art.
Gruppansvarig (eller alternativ person) motringer larmet för kontroll.

Samlingsplats för POSOM-gruppen och tillika Stödcentrets placering
Församlingshemmet Coriandergården, SÄTER, tel. 0225- 48 89 03

Alternativa platser är:
Församlingsgården, GUSTAFS
Församlingshemmet, STORA SKEDVI
Silvbergs kyrka, SILVBERG

POSOM-GRUPPENS UPPGIFTER
Ledningsgruppen ska leda och fördela arbetet samt ansvara för att erforderliga personella, materiella och ekonomiska resurser skyndsamt ställs till förfogande.
Gruppansvarig i ledningsgruppen
• leder POSOMs arbete
• ansvarar för att POSOM blir en arbetande grupp, d v s lär känna varandra och
varandras uppgifter
• sammankallar POSOM-gruppen två gånger / halvår.
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•
•
•

ansvarar för att ledningsgruppen och stödpersonerna utvecklar och underhåller sina
kunskaper
ansvarar för att nya medlemmar introduceras i POSOMs arbete
ansvarar för och tar initiativ till att utveckla POSOM-arbetet i Säters kommun

Ledningsgruppen
• ska vid större händelser, i samarbete med aktuella stödpersoner, upprätta informations- och stödcentrum efter larm.
• ska samverka med kommunens krisledning och övriga av händelsen berörda organisationer
• ska ansvara för information till massmedia med hjälp av kommunens kommunikationschef.
• ska ha kunskaper om psykiska reaktioner och emotionell första hjälp
• ska ansvara för utbildning av egen organisation; ledningsgrupp och stödpersonal
• ska vid behov initiera kamratstöd, ”eftersnack” eller debriefing för stödpersoner och
eventuellt andra organisationer
• ska utvärdera POSOMs arbete efter insats och rapportera till kommunens krisledningsorganisation
Stödpersonerna
• ska delta i upprättande av stödcentra efter inlarmning från ledningsgruppen
• ska ansvara för psykiskt och socialt omhändertagande av oskadade
• ska ha kunskaper om psykiska reaktioner och emotionell första hjälp
• ska ha utbildning i/ erfarenhet av att möta människor i kris
• ska erbjuda hjälp med praktiska problem för att skydda drabbade mot ytterligare påfrestningar
• ska rapportera till ledningsgruppen efter insatsen
• ska delta i de studiecirklar och utbildningsdagar som anordnas för stödgrupperna
• ska samverka med övriga av händelsen berörda personer

LEDNINGSGRUPPENS ÅTGÄRDER OCH ARBETSUPPGIFTER
Vid larm
• Kontakta Svenska Kyrkan, Säterbygdens församling, (diakon) för att öppna och aktivera stödcenter.
• Inställelse på Coriandergården/Gustafs församlingsgård/Stora Skedvi församlingsgård eller Silvbergs kyrka.
• Den i ledningsgruppen som först anländer är ledningsansvarig för ledningsgruppen
tills ledningsgruppen har tagit annat beslut.
• Utse en särskild sekreterare från början, så att loggbok kan föras under hela händelseförloppet!
Detta är viktigt bland annat för tjänstgörande personer, som anländer senare……
• Gör ”stabsplanering POSOM” Bilaga 4
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• Om inte stödgruppen behöver kallas in, gör bedömning av vem/vilka i POSOMs
ledningsgrupp som behöver engageras.
•

Larma in stödpersoner vid behov (enligt instruktion).

Arbete i stödcenter
Arbetet är fördelat på ”funktionskort”, se bilaga 3
Efterarbete
• Dokumentera gruppens insats.
• Ansvara för att stödgruppen rapporterar; originalhandlingar samt POSOM-rapport.
• Ansvara för att eftersnack/ kamratstöd eller debriefing genomförs.
• Ansvara för att utvärdera insatsen - vad fungerade bra/ mindre bra.
• Justera funktionskort efter gjorda erfarenheter

INSTRUKTION STÖDPERSONER
Personer som arbetar som stödpersoner
• ska alltid arbeta under tystnadsplikt
• ska ha utbildning i/ erfarenhet av att möta människor i kris
• ska arbeta efter de riktlinjer som beslutas av POSOM ledningsgrupp
• ska delta i möten och utbildningar, som ordnas för stödperson

REVIDERING AV BILAGOR
Instruktion för revidering av bilagor till denna handlingsplan.
Ansvarig: Gruppansvarig
Bilagor (1-4) till denna handlingsplan revideras minst två gånger per år; mars och oktober
månad eller vid behov.
Gruppansvarig översänder kopia på listan till respektive ordinarie representant i ledningsgruppen. Respektive representant kontrollerar att uppgifterna stämmer och återrapporterar
till gruppansvarig. Gruppansvarig daterar revideringen och skickar ut nya aktuella bilagor.

SÄTERS KOMMUN

KALLELSE

Kommunstyrelsen

2020-01-28

Ks §

Sammanträdesdatum

Blad
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Dnr KS2020/0006

Barnkonventionen är lag
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta uppdra till:
1. Samtliga nämnder att se över nämndplan för att säkerställa att FN barnkonvention följs
2. Samtliga nämnder att aktivt arbeta för att öka möjligheten för att barns röst
och synpunkter ska tas till vara.
__________
Ärendebeskrivning
Från i jan 2020 blir FN barnkonvention lag i Sverige FN:s barnkonvention slår fast
att alla barn och ungdomar i hela världen har samma rättigheter. Konventionen sätter
normer för barns hälsa, utbildning, sociala trygghet, levnadsstandard, lek, vila och fritid. Men den tar också upp rätten till ett eget språk, namn, kultur och identitet.
Fyra huvudprinciper vägleder
Barnkonventionen innehåller 54 artiklar som gäller för alla barn och ungdomar upp
till 18 år.
FN:s kommitté för barnets rättigheter, barnrättskommittén, som ansvarar för kontroll av konventionens efterlevnad, har identifierat fyra huvudprinciper som ska vara
vägledande i tolkningen av de 54 artiklarna i konventionen.
De fyra huvudprinciperna är:
Artikel 2
Alla barn har samma rättigheter och lika värde. Ingen får diskrimineras.
Artikel 3
Barnets bästa ska alltid komma i främsta rummet.
Artikel 6
Varje barn har rätt att överleva och att utvecklas.
Artikel 12
Barnet har rätt att göra sin röst hörd i frågor som berör det.
 Regeringen har uppdragit åt Barnombudsmannen att under perioden 2019
2020 genomföra utbildnings- och spridningsinsatser om vägledningen vid
tolkning och tillämpning av barnkonventionen

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

SÄTERS KOMMUN

KALLELSE

Kommunstyrelsen

2020-01-28

Sammanträdesdatum

Blad
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Ks § forts
 I uppdraget ingår att:
genomföra utbildningsinsatser utifrån vägledningen till primära
målgrupper i statliga myndigheter som är centrala för genomförandet av barnets rättigheter, bl.a. myndigheter som ingår i kunskapslyftet för barnets rättigheter,
 genomföra utbildningsinsatser utifrån vägledningen till primära
målgrupper i kommuner och landsting, och
sprida vägledningen till primära målgrupper i statliga myndigheter,
kommuner och landsting och i samband med olika utbildningsinsatser.
 Uppdraget, inklusive en ekonomisk redovisning, ska slutredovisas senast den
31 mars 2021 till regeringen (Arbetsmarknadsdepartementet).

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Tjänsteutlåtande

SÄTERS KOMMUN
Kommunstyrelseförvaltningen

Datum
2019-12-11

Diarienummer
Dnr KS2020/0006

Barnkonventionen blir lag
Förslag till beslut
• Att uppdra till samtliga nämnder att se över nämndplan för att
säkerställa att FN barnkonvention följs
• Att uppdra till samtliga nämnder att aktivt arbeta för att öka
möjligheten för att barns röst och synpunkter ska tas till vara.
• Uppdra till kommunstyrelseförvaltningens ungdomskonsulent med
strategiskt ansvar att samordna utbildning mm för kommunens
tjänstepersoner och politiker, samt samordna andra aktiviteter
kopplade till barnkonventionen
• Att uppdra till kommunstyrelseförvaltningen ungdomskonsulent med
strategiskt ansvar att revidera och aktualisera kommunens barnplan.
Ärendebeskrivning
Från i jan 2020 blir FN barnkonvention lag i Sverige FN:s barnkonvention slår
fast att alla barn och ungdomar i hela världen har samma rättigheter.
Konventionen sätter normer för barns hälsa, utbildning, sociala trygghet,
levnadsstandard, lek, vila och fritid. Men den tar också upp rätten till ett eget
språk, namn, kultur och identitet.
Fyra huvudprinciper vägleder
Barnkonventionen innehåller 54 artiklar som gäller för alla barn och ungdomar
upp till 18 år.
FN:s kommitté för barnets rättigheter, barnrättskommittén, som ansvarar för
kontroll av konventionens efterlevnad, har identifierat fyra huvudprinciper som
ska vara vägledande i tolkningen av de 54 artiklarna i konventionen.
De fyra huvudprinciperna är:
Artikel 2
Alla barn har samma rättigheter och lika värde. Ingen får diskrimineras.
Artikel 3
Barnets bästa ska alltid komma i främsta rummet.
Artikel 6
Varje barn har rätt att överleva och att utvecklas.
Artikel 12
Barnet har rätt att göra sin röst hörd i frågor som berör det.
 Regeringen har uppdragit åt Barnombudsmannen att under perioden
2019 2020 genomföra utbildnings- och spridningsinsatser om
Postadress
Säters Kommun
Box 300
783 27 Säter

Besöksadress
Rådhuset
Åsgränd 2
Säter

Telefon
0225-55 000 (vxl)

E-postadress
nämnd@sater.se
Internetadress
www.sater.se

Tjänsteutlåtande

SÄTERS KOMMUN
Kommunstyrelseförvaltningen

vägledningen vid tolkning och tillämpning av barnkonventionen
I uppdraget ingår att:
genomföra utbildningsinsatser utifrån vägledningen till primära
målgrupper i statliga myndigheter som är centrala för genomförandet
av barnets rättigheter, bl.a. myndigheter som ingår i kunskapslyftet för
barnets rättigheter,
 genomföra utbildningsinsatser utifrån vägledningen till primära
målgrupper i kommuner och landsting, och
sprida vägledningen till primära målgrupper i statliga myndigheter,
kommuner och landsting och i samband med olika utbildningsinsatser.
 Uppdraget, inklusive en ekonomisk redovisning, ska slutredovisas
senast den 31 mars 2021 till regeringen
(Arbetsmarknadsdepartementet).

Malin Karhu Birgersson
Kommundirektör

Postadress
Säters Kommun
Box 300
783 27 Säter

Besöksadress
Rådhuset
Åsgränd 2
Säter

Telefon
0225-55 000 (vxl)

E-postadress
nämnd@sater.se
Internetadress
www.sater.se

Antagen av kommunfullmäktige
2014-04-28, § 31

Barnplan för Säters kommun

SÄTERS KOMMUN
Kommunstyrelsen

1

Innehållsförteckning
Inledning ............................................................................................................................... 1
Bakgrund............................................................................................................................... 1
FN´s barnkonvention ............................................................................................................ 1
Trygga och goda uppväxtförhållanden................................................................................. 2
Barnperspektivet ................................................................................................................... 2
Syfte ....................................................................................................................................... 2
Mål ........................................................................................................................................ 2
Tillämpning av barnplanen................................................................................................... 3
Genomförandeplan ............................................................................................................... 4
Artiklar ur FN;s Barnkonventionen ...................................................................................... 4
Bilaga 1 – handlingsplan Kunskapsspridning till barn och unga ........................................
Bilaga 2 - kommunfullmäktiges beslut 2014-04-28

Inledning
Alla barn ska ges förutsättningar för en god hälsa och livskvalité.
Barnplanen som är framarbetad för Säters kommun bygger på FN´s barnkonventions fyra
grundläggande principer samt Nationella folkhälsopropositionen 220/03:35, målområde 3,
gällande barns uppväxtförhållanden. Barnplanen ska också ses utifrån barnperspektivet som i
statliga utredningar beskrivs i tre former.
I FN:s barnkonvention artikel 1 definieras begreppet barn; ”Ett barn – det är varje människa
under 18 år”, vilket innebär att planen är såväl en barn- som en ungdomsplan.

Bakgrund
FN:s barnkonvention antogs av FN:s generalförsamling den 20 oktober 1989. Alla världens
länder utom USA och Somalia har ratificerat konventionen. Att ett land har ratificerat en
konvention innebär att landet har bundit sig folkrättsligt till att förverkliga den. Sverige
ratificerade barnkonventionen 1990. Alla länder som ratificerat barnkonventionen har åtagit sig
att vart femte år rapportera till FN hur man lyckats i efterlevnaden av konventionen. Kritik och
påtryckningar är de enda medel som finns att tillgå när ett land inte förmår att leva upp till
barnkonventionen.
Barnkonventionen ger en universell definition av vilka rättigheter som borde gälla för alla barn i
hela världen. Definitionen ska gälla i alla samhällen, oavsett kultur, religion eller andra särdrag.
Konventionen handlar om det enskilda barnets rättigheter.
Barnkonventionen innehåller 54 artiklar, varav 41 är sak artiklar Här läggs stor vikt vid barnets
grundläggande behov, särskilt hälsovård. En nyckelmening från UNICEF lyder; Konventionen
ska till det yttersta av sin förmåga säkerställa barnets överlevnad och utveckling.

FN´s barnkonvention
Barnkonventionen tillerkänner barn medborgerliga, politiska, ekonomiska, sociala och kulturella
rättigheter. Artikel 2, 3, 6 och 12 är de fyra grundläggande principerna:
•
•
•
•

Barn har rätt till likvärdiga villkor och skall skyddas mot alla former av
diskriminering
Barnets bästa i främsta rummet
Barn har rätt till liv och utveckling
Barn har rätt att komma till tals
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Trygga och goda uppväxtförhållanden
•
•
•
•
•

Stöd till familjen har central betydelse
Särskilt stöd till barn i en social utsatt situation
Stärka barnets samhörighet med skolan
Följa barnets hälsoutveckling
Jämställdhet mellan pojkar och flickor

Barnperspektivet
•
•
•

Barnets eget perspektiv
Det vuxna perspektivet
Samhällets barnperspektiv

Barnperspektivet innebär förmågan att se saker ur barnets synvinkel.
Barndomen ska inte ses som en förberedelse för vuxenlivet utan en del av livet med ett värde i
sig. Ett barnperspektiv innebär att barn ses som kompetenta och resursstarka individer med rätt
till delaktighet och inflytande i alla beslut som rör dem.
Barn är en utsatt grupp i samhället med särskilda behov av omvårdnad och skydd, vilket också
innefattar rättsligt skydd.

Syfte
Barnplanen har som syfte att säkerställa en grundläggande värdering för barns liv och hälsa i allas
vårt samhälle. Planen ska vara ett arbetsredskap för alla i Säters kommun som arbetar och tar
beslut som direkt och/eller indirekt berör våra barn.

Mål
Säters kommun ska i sin barnplan kunna säkerställa att alla barn i Säter ska leva och utvecklas
utifrån de värderingar som ligger till grund för FN:s barnkonvention – barnets bästa ska alltid
komma i första hand.
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Tillämpning av barnplanen
Varje kommunal förvaltning ska arbeta utifrån de grundläggande värderingarna i FNs
barnkonvention samt utifrån det nationella folkhälsomålet Trygga och goda uppväxtvillkor.
I Säters kommun finns en handlingsplan för hur arbetet med att sprida kunskap om barnets
rättigheter ska genomföras. En arbetsgrupp är tillsatt, där finns representanter från barn och
utbildningsförvaltning (pedagoger från förskola, grundskola och ungdomssamordnare),
socialförvaltning, samhällsbyggnadsförvaltning, kulturförvaltning och kanslienheten
(folkhälsoplanerare).
Kommunens styrgrupp för Vilja Våga Vara Ung i Säter, VVVUIS, ansvarar för implementering
av Barnplanen och är ledande för arbetsgruppen.
I tjänsteskrivelse r inför politiska beslut ska man svara på frågan om man har tagit hänsyn till
barnets bästa.
I kommunen pågår uppbyggnaden av samverkan kring barn och ungdomars psykiska hälsa, första
linjen. En styrgrupp och en arbetsgrupp är utsedda och i dessa ingår representanter från barnoch utbildningsförvaltning, socialförvaltning, primärvården, folkhälsoplanerare samt
representanter för BUP och HAB.
Ett Ungdomsråd startades 2011 och de träffas regelbundet. Ungdomsrådet har tillträde till
Kommunstyrelsens möte två gånger per år för att framföra sina åsikter och idéer.
Lupp – lokal uppföljning av ungdomspolitiken är en undersökning för ungdomar 13-25 år.
Enkäten berör 7 livsområden:
* fritid
* skola
* politik, samhälle och inflytande
* trygghet
* hälsa
* arbete
* framtid
Syftet med Lupp är delvis att skaffa kunskap om unga och deras vardag men även att driva en
sektorsövergripande ungdomspolitik där ungdomar är i fokus. Kommunstyrelsen har beslutat att
undersökningen görs vart tredje år.
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Genomförandeplan
I handlingsplanen finns olika delmål.
1. Regelbundet återkommande verksamheter där barn 0-18 år får kunskaper om sina
rättigheter.
2. Alla anställda inom kommunen har utbildning om konventionen om barnets rättigheter
och har det som en stående punkt på APT dagordningen
3. Alla föräldrar ska få information om barnets rättigheter
Hur dessa mål ska genomföras finns att ta del av i handlingsplanen Kunskapsspridning till barn
och unga, bilaga 1.

Uppföljning
Utvärderingen ska visa på värdet av de insatser som gjorts. Varje förvaltning/ nämnd ska årligen i
samband med bokslutsarbetet, redogöra för de egna insatserna i barnkonventionsarbetet utifrån
tre enkla frågeställningar:
•
•
•

Har ni i er förvaltning under året haft frågor som rör barn och unga?
Vilka konsekvenser har dessa beslut haft för barn och unga?
Har Barn och unga fått uttrycka sin mening i de besluten?

Arbetsgruppens rapportering till styrgruppen Vilja Våga Vara Ung i Säter sker kontinuerligt.
Utfall och förslag till fortsatt strategi för arbetet med barnkonventionen redovisas till
Kommunstyrelsen i december 2015.
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Artiklar för konventionen om barnets rättigheter
(Unicef)

FN:s konvention om barnets rättigheter (Barnkonventionen) innehåller bestämmelser om
mänskliga rättigheter för barn och består av 54 artiklar.
1 Ett barn är varje människa under 18 år.
2 Alla barn har samma rättigheter och lika värde. Ingen får diskrimineras.
3 Barnets bästa ska komma i främsta rummet vid alla beslut som rör barn.
4 Staten ska vidta alla lämpliga åtgärder för att genomföra konventionen. När det gäller barnets ekonomiska,
sociala och kulturella rättigheter ska staten utnyttja det yttersta av sina resurser. Där så behövs ska man
samarbeta internationellt.
5 Barnets föräldrar eller annan vårdnadshavare har huvudansvaret för barnets uppfostran och utveckling och ska
vägleda barnet då han/hon utövar sina rättigheter.
6 Alla barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling.
7 Varje barn har rätt till ett namn och en nationalitet. Barnet har rätt, så långt det är möjligt, att få veta vilka
föräldrarna är och bli omvårdat av dem.
8 Varje barn har rätt att behålla sin identitet.
9 Ett barn ska inte skiljas från föräldrarna mot deras vilja, utom när det är för barnets bästa. Barn som är skilt
från föräldrarna har rätt att träffa dem regelbundet.
10 Ansökningar från familjer som vill återförenas över statsgränser ska behandlas på ett positivt, humant och
snabbt sätt.
11 Staten ska bekämpa olovligt bortförande och kvarhållande av barn i utlandet.
12 Varje barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör henne/honom. Barnets åsikt ska
beaktas i förhållande till barnets ålder och mognad.
13-15 Varje barns rätt till yttrandefrihet, tankefrihet, religionsfrihet och föreningsfrihet ska respekteras.
16 Varje barns rätt till privatliv ska respekteras.
17 Staten ska ta ansvar för massmediers roll när det gäller varje barns tillgång till information.
18 Båda föräldrarna har gemensamt ansvar för barnets uppfostran och utveckling.
19 Varje barn har rätt att skyddas mot fysiskt eller psykiskt våld, övergrepp, vanvård eller utnyttjande av
föräldrar eller annan som har hand om barnet.
20 Ett barn som berövats sin familjemiljö har rätt till alternativ omvårdnad.
21 Vid adoption ska staten säkerställa att barnets bästa främst beaktas.
22 Ett flyktingbarn har rätt till skydd och hjälp.
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23 Ett barn med funktionshinder har rätt till ett fullvärdigt och anständigt liv som möjliggör ett aktivt deltagande
i samhället.
24 Varje barn har rätt att åtnjuta bästa uppnåeliga hälsa och rätt till sjukvård. Traditionella sedvänjor som är
skadliga för barns hälsa ska avskaffas.
25 Staten ska göra regelbunden översyn av situationen för ett barn som är omhändertaget av myndigheterna.
26 Varje barn har rätt till social trygghet.
27 Varje barn har rätt till skälig levnadsstandard.
28 Varje barn ha rätt till utbildning. Grundskolan ska vara gratis.
29 Undervisningen ska syfta till att utveckla barnets fulla möjligheter och respekt för mänskliga rättigheter.
30 Ett barn som tillhör en minoritet eller ursprungsbefolkning har rätt till sitt språk, sin kultur och religion.
31 Varje barn har rätt till lek, vila och fritid.
32 Varje barn har rätt att skyddas mot ekonomiskt utnyttjande och arbete som skadar barnet eller hindrar
hans/hennes skolgång
33 Varje barn har rätt att skyddas mot droger.
34 Varje barn har rätt att skyddas mot sexuella övergrepp och mot att utnyttjas i prostitution och pornografi.
35 Staten ska bekämpa handel med barn.
36 Varje barn ska skyddas mot alla former av utnyttjande.
37 Inget barn får utsättas för tortyr, annan grym behandling eller bestraffning eller dödsstraff. Frihetsberövande
av ett barn ska ske i enlighet med lag och får endast användas som en sista utväg och för kortast lämpliga tid.
38 Inget barn får användas som soldat.
39 Ett barn som utsatts för övergrepp eller utnyttjande har rätt till rehabilitering och social återanpassning.
40 Ett barn som är anklagat för brott eller blivit dömt för en straffbar handling har rätt att behandlas respektfullt
och rättssäkert.
41 Om det finns bestämmelser som går längre än innehållet i barnkonventionen, gäller de bestämmelserna i
stället.
42 Staten ska göra konventionens innehåll känt bland vuxna och barn.
43-45 FN:s kommitté för barnets rättigheter övervakar och granskar att staterna följer barnkonventionen genom
en särskild rapporteringsprocess.
46-54 En stat blir bunden av barnkonventionen genom att ratificera den.
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1. Inledning/bakgrund
I regeringens strategi för att stärka barnets rättigheter i Sverige ingår en överenskommelse med
Sveriges Kommuner och Landsting där syftet är att intensifiera och utveckla arbetet med
konventionen om barnets rättigheter i kommuner och landsting/regioner.
Säters kommunfullmäktige har 2010 antagit en barnplan där det i målet står att: Säters kommun ska
i sin barnplan kunna säkerställa att alla barn i Säter ska leva och utvecklas utifrån de värderingar som ligger till
grund för FN:s barnkonvention – barnens bästa ska alltid komma i första hand.
Unga människor ska se en framtid med så goda möjligheter till utbildning, arbete och bostad att
man väljer att bo kvar i kommunen. Varje ung människa ska känna sig värdefull.
Ansvaret för tillämpning och implementering av barnplanen åvilar styrgruppen för Ung i Säter.
Styrgruppen har november 2012 gett Folkhälsoplaneraren i uppdrag att samordna en arbetsgrupp
för konventionsarbetet. I gruppen ska det ingå representanter från Barn- och
utbildningsförvaltningen, Socialförvaltningen, Samhällsbyggnadsförvaltning, Kulturförvaltning
och Kommunkansliet.
I Säterkommun har man sedan 2010 haft följande utbildningsinsatser:
- Inspirationsföreläsning och utbildning av förtroendevalda, förvaltningschefer, skolledare
och personal inom förskola och skola, 2011.
- Foldern ”Jag vill säga något” från BO har delats ut till alla barn 5-16 år i kommunen.
- Ett Ungdomsråd har startats hösten 2011.
- Utbildning av ungdomar har pågått sedan sommaren 2012
- Vi är en av tio kommuner i landet som fått utbildning på SKL för att lära mer om hur vi
ska kunna jobba med kunskapsspridning till barn och unga i vår kommun, hösten 2012
- Arbetsgruppen har kontinuerligt haft fortbildning.
- Barn i åldern 0-18 år har fått utbildning, se bilaga Årsblommor.

2. Mål
Våra mål är att inom tre år:
• ha regelbundet återkommande verksamheter där barn 0-18 år får kunskap om sina
rättigheter.
• ska anställda inom kommunen ha erbjudits utbildning om konventionen om barnets
rättigheter.
• ska föräldrar årligen få information om konventionen om barnets rättigheter.
• ska det i kommunen finnas en arbetsgrupp som regelbundet träffas för att driva arbetet
med konventionen om barnets rättigheter framåt.
Se bilaga Årsblommor.

3. Målområden
3.1 Regelbundet återkommande verksamheter där barn 0-18 år får kunskaper om sina
rättigheter
Artiklar årskursvis (Start 2015)
Alla elever och lärare arbetar varje år med konventionen om barnets rättigheter genom att lägga
fokus på olika artiklar i olika årskurser.
Förskola: Att barnen när de slutar förskolan ska känna till att de har rättigheter
Förskoleklass: Artikel 31 – Vila och fritid.
År 1: Artikel 2- Lika värde.
År 2: Artikel 26- Social trygghet.
År 3: Artikel 14-Tanke, samvetes och religionsfrihet.
År 4: Artikel 12- Åsiktsfrihet och rätten att bli hörd.
År 5: Artikel 9- Åtskiljande föräldrar.
År 6: Artikel 34 och 36- Barn har rätt till skydd mot alla former av skadliga
övergrepp och utnyttjande
År 7: Artikel 33- Rätt att skyddas mot droger
År 8: Artikel 40- Straffprocess och kriminalvård.
År 9: Artikel 43- Barnkonventionens uppbyggnad.
Gymnasiet: Eleverna ser över alla konventionens artiklar och utvecklar det genom
att tillsammans med sina lärare titta på vilka artiklar i konventionen som
kommunen kan förbättra.

Ungdomsutbildning
10-12 ungdomar erbjuds feriearbete där de får utbildning i konventionen om barnets rättigheter.
Ansökan till arbetet läggs ut under april och intervjuer görs under maj månad av
Ungdomssamordnaren.
I början av utbildningen träffar ungdomarna kommunens politiker som ger dem ett uppdrag att
arbeta vidare med. Utbildningen omfattar föreläsningar, workshops, studiebesök och planering
för kommande uppdrag. I slutet av utbildningen utvärderar ungdomarna och kommer med idéer
på hur Säter kan utveckla sitt arbete detta redovisas bl.a. på Kommunfullmäktige under hösten.
Efter utbildningstiden har ungdomarna i uppdrag att hålla i ett event för åk 5 och träffa anställda
i kommunens förvaltningar för att sprida sina kunskaper.
Åk 5
Alla i åk 5 får utbildning i Konventionen om barnets rättigheter under en dag av de som gått
ungdomsutbildningen. Tillbaka i skolan fortsätter femmornas arbete tillsammans med deras
lärare. Åk 5 får sedan i uppgift att förbereda ett mindre event om Konventionen om barnets
rättigheter för femåringarna på Säters förskolor.

Femåringar
Runt den 20 november, i samband med barnkonventionsdagen, bjuder åk 5 in femåringarna och
informerar om barnets rättigheter. Pedagogerna på förskolorna arbetar under hösten med
konventionen om barnets rättigheter för att vara förbereda för eventet. Teckningar och alster
från barnens arbete ställs ut på biblioteken lagom till Säters julmarknad första advent.
Åk 8 (Start 2015)
Politiker från styrgruppen Ung i Säter går ut till elever i åk 8 och informerar om kommunens
uppbyggnad och lyfter fram barnets rättighet att vara med att påverka. Politikerna informerar om
ungdomsrådet och Idébanken. Tanken med Idébanken är att ungdomar i Säters kommun ska
kunna ansöka om bidrag till olika projekt som de vill starta, det kan vara allt från en liten idé till
en jättedröm. Pengarna tillhandahålls av Ung i Säter, styrgruppen tar hjälp av ungdomsrådet för
att bevilja olika projekt.
Pedagoger
Arbetsgruppen för konventionen informerar i augusti berörda pedagoger om kommande arbete.
Tanken är att pedagogerna ska få tips och idéer hur de kan arbeta med barn och elever.
3.2 Anställda inom kommunen erbjuds utbildning om konventionen om barnets
rättigheter
Arbetsgruppen för konventionen har i uppdrag att regelbundet se över behovet av utbildning i
alla förvaltningar samt ansvara för att behövd utbildning anordnas.
Ungdomarna från sommarens feriearbete informerar om konventionen för kommun anställda
årligen.
3.3 Föräldrar ska få information om barnets rättigheter
Föräldrar får årligen information om konventionen om barnets rättigheter på föräldramöten
utifrån den artikel sitt barn arbetar med i just den årskursen. Information kommer även via
föräldrabrev när barnen arbetar med innehållet i konventionen om barnets rättigheter.
På vårdcentralen MVC/BHV finns det möjlighet för föräldrar att tidigt få kännedom om barnets
rättigheter.
Årligen anordnas en föräldrautbildning, COPE för föräldrar till barn i åldern 3-12 år.
3.4. I kommunen finns en arbetsgrupp som regelbundet träffas för att driva arbetet framåt
I arbetsgruppen ingår representanter från Barn- och utbildningsförvaltningen (pedagoger från
förskolan och grundskolan samt ungdomssamordnare), Socialförvaltning,
Samhällsbyggnadsförvaltning, Kulturförvaltning och Kommunkansliet(Folkhälsoplanerare).
Olika ansvarsområden:
• Folkhälsoplaneraren är samordnare för konventionsarbetet och är sammankallande för
Arbetsgruppen.
• Arbetsgruppen ansvarar för utbildning av personalen inom de olika förvaltningarna.

•

Förskolans pedagog ansvarar för:
o att informationen om artiklar årskursvis når ut till berörda.
o Eventet för femåringar i samarbete med femmans lärare.

•

Grundskolans pedagog ansvarar för:
o att informationen om artiklar årskursvis når ut till berörda.
o aktiviteterna i Åk 5 i samarbete med ungdomssamordnare och lärare.

•

Ungdomssamordnaren ansvarar för ungdomarnas utbildning och fortsatta arbete. I
arbetet ingår kontakten med utbildare, rekrytering av ungdomar, deltagande i
ungdomarnas utbildning, för och efter arbete och samordna eventet för åk 5 tillsammans
med ungdomarna.

4. Uppföljning – utvärdering

Utvärderingen ska visa på värdet av de insatser som gjorts. Varje förvaltning/ nämnd redovisar
regelbundet sitt arbete till arbetsgruppen. Rapportering till styrgruppen Ung i Säter sker
kontinuerligt. Projektets utfall och förslag till fortsatt strategi för arbetet med barnkonventionen
redovisas till KS i december 2015.

5. Bilaga: Årsblommor

Konventionstexten
FN:s konvention om barnets rättigheter antagen av FN s generalförsamling den 20 november
1989
Inledning
Konventionsstaterna,
som anser att, i enlighet med de principer som proklamerats i Förenta nationernas stadga,
erkännandet av den inneboende värdigheten hos alla medlemmar av människosläktet och av deras
lika oförytterliga rättigheter utgörgrundvalen för frihet, rättvisa och fred i världen,
som beaktar att Förenta nationernas folk i stadgan på nytt bekräftat sin tro på de grundläggande
mänskliga rättigheterna och beslutat främja sociala framsteg och bättre levnadsvillkor under större
frihet,





Skriv ut
Tipsa via e-post
Dela på Facebook
Dela på Twitter

som erkänner att Förenta nationerna i den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna och i
de internationella konventionerna om mänskliga rättigheter proklamerat och kommit överens om att
envar är berättigad till alla de fri- och rättigheter som däri anges, utan åtskillnad av något slag, såsom
ras, hudfärg, kön, språk, religion, politisk eller annan uppfattning, nationellt eller socialt ursprung,
egendom, börd eller ställning i övrigt,
som erinrar om att Förenta nationerna i den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna
proklamerat att barn har rätt till särskild omvårdnad och hjälp,
som är övertygade om att familjen, såsom den grundläggande enheten i samhället och den naturliga
miljön för alla dess medlemmars och särskilt för barnens utveckling och välfärd, bör ges nödvändigt
skydd och bistånd så att den till fullo kan ta på sig sitt ansvar i samhället,
som erkänner att barnet, för att kunna uppnå en fullständig och harmonisk utveckling av sin
personlighet, bör växa upp i en familjemiljö, i en omgivning av lycka, kärlek och förståelse,
som anser att barnet till fullo bör förberedas för ett självständigt liv i samhället och uppfostras enligt de
ideal som proklamerats i Förenta nationernas stadga, och särskilt i en anda av fred, värdighet,
tolerans, frihet, jämlikhet och solidaritet,
som beaktar att behovet att ge barnet särskild omvårdnad fastslagits i 1924 års Genèvedeklaration om
barnets rättigheter och i deklarationen om barnets rättigheter, vilken antogs av generalförsamlingen
den 20 november 1959, och erkänts i den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna, den
internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter (särskilt artiklarna 23 och 24),
den internationella konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter (särskilt artikel 10)
samt i stadgar och tillämpliga instrument för fackorgan och internationella organisationer som ägnar
sig åt barnens välfärd,
som beaktar att, såsom anges i deklarationen om barnets rättigheter, "barnet på grund av sin fysiska
och psykiska omognad behöver särskilt skydd och särskild omvårdnad innefattande lämpligt rättsligt
skydd, såväl före som efter födseln",
som erinrar om bestämmelserna i deklarationen om sociala och rättsliga principer rörande skydd av
och omsorg om barn, särskilt med hänsyn till nationell och internationell placering i fosterhem och
adoption; Förenta nationernas minimistandardregler för rättskipning rörande ungdomsbrottslighet
(Pekingreglerna) samt deklarationen om skydd av kvinnor och barn i nödsituationer och vid väpnad
konflikt,

som erkänner att det i alla länder i världen finns barn som lever under exceptionellt svåra förhållanden
och att sådana barn kräver särskild uppmärksamhet,
som tar vederbörlig hänsyn till vikten av varje folks traditioner och kulturella värden när det gäller
barnets skydd och harmoniska utveckling,
som erkänner betydelsen av internationellt samarbete för att förbättra barns levnadsvillkor i varje land,
särskilt i utvecklingsländerna,
har kommit överens om följande:
DEL I
Artikel 1
I denna konvention avses med barn varje människa under 18 år, om inte barnet blir myndigt tidigare
enligt den lag som gäller barnet.
Artikel 2
1. Konventionsstaterna skall respektera och tillförsäkra varje barn inom deras jurisdiktion de rättigheter
som anges i denna konvention utan åtskillnad av något slag, oavsett barnets eller dess föräldrars eller
vårdnadshavares ras, hudfärg, kön, språk, religion, politiska eller annan åskådning, nationella, etniska
eller sociala ursprung, egendom, handikapp, börd eller ställning i övrigt.
2. Konventionsstaterna skall vidta alla lämpliga åtgärder för att säkerställa att barnet skyddas mot alla
former av diskriminering eller bestraffning på grund av föräldrars, vårdnadshavares eller
familjemedlemmars ställning, verksamhet, uttryckta åsikter eller tro.
Artikel 3
1. Vid alla åtgärder som rör barn, vare sig de vidtas av offentliga eller privata sociala
välfärdsinstitutioner, domstolar, administrativa myndigheter eller lagstiftande organ, skall barnets bästa
komma i främsta rummet.
2. Konventionsstaterna åtar sig att tillförsäkra barnet sådant skydd och sådan omvårdnad som behövs
för dess välfärd, med hänsyn tagen till de rättigheter och skyldigheter som tillkommer dess föräldrar,
vårdnadshavare eller andra personer som har lagligt ansvar för barnet, och skall för detta ändamål
vidta alla lämpliga lagstiftnings- och administrativa åtgärder.
3. Konventionsstaterna skall säkerställa att institutioner, tjänster och inrättningar som ansvarar för vård
eller skydd av barn uppfyller av behöriga myndigheter fastställda normer, särskilt vad gäller säkerhet,
hälsa, personalens antal, och lämplighet samt behörig tillsyn.
Artikel 4
Konventionsstaterna skall vidta alla lämpliga lagstiftnings-, administrativa och andra åtgärder för att
genomföra de rättigheter som erkänns i denna konvention. I fråga om ekonomiska, sociala och
kulturella rättigheter skall konventionstaterna vidta sådana åtgärder med utnyttjande till det yttersta av
sina tillgängliga resurser och, där så behövs, inom ramen för internationellt samarbete.
Artikel 5
Konventionsstaterna skall respektera det ansvar och de rättigheter och skyldigheter som tillkommer
föräldrar eller där så är tillämpligt, medlemmar av den utvidgande familjen eller gemenskapen enligt
lokal sedvänja, vårdnadshavare eller andra personer som har lagligt ansvar för barnet, att på ett sätt
som står i överensstämmelse med den fortlöpande utvecklingen av barnets förmåga ge lämplig
ledning och råd då barnet utövar de rättigheter som erkänns i denna konvention.
Artikel 6
1. Konventionsstaterna erkänner att varje barn har en inneboende rätt till livet.
2. Konventionsstaterna skall till det yttersta av sin förmåga säkerställa barnets överlevnad och
utveckling.

Artikel 7
1. Barnet skall registreras omedelbart efter födelsen och skall ha rätt från födelsen till ett namn, rätt att
förvärva ett medborgarskap och så långt det är möjligt, rätt att få vetskap om sina föräldrar och bli
omvårdat av dem.
2. Konventionsstaterna skall säkerställa genomförandet av dessa rättigheter i enlighet med sin
nationella lagstiftning och sina åtaganden enligt tillämpliga internationella instrument på detta område,
särskilt i de fall då barnet annars skulle vara statslöst.
Artikel 8
1. Konventionsstaterna åtar sig att respektera barnets rätt att behålla sin identitet, innefattande
medborgarskap, namn och släktförhållanden såsom dessa erkänns i lag, utan olagligt ingripande.
2. Om ett barn olagligt berövas en del eller hela sin identitet, skall konventionsstaterna ge lämpligt
bistånd och skydd i syfte att snabbt återupprätta barnets identitet.
Artikel 9
1. Konventionsstaterna skall säkerställa att ett barn inte skiljs från sina föräldrar mot deras vilja utom i
de fall då behöriga myndigheter, som är underställda rättslig överprövning, i enlighet med tillämplig lag
och tillämpliga förfaranden, finner att ett sådant åtskiljande är nödvändigt för barnets bästa. Ett sådant
beslut kan vara nödvändigt i ett särskilt fall, t ex vid övergrepp mot eller vanvård av barnet från
föräldrarnas sida eller då föräldrarna lever åtskilda och ett beslut måste fattas angående barnets
vistelseort.
2. Vid förfaranden enligt punkt 1 i denna artikel skall alla berörda parter beredas möjlighet att delta i
förfarandet och att lägga fram sina synpunkter.
3. Konventionsstaterna skall respektera rätten för det barn som är skilt från den ena av eller båda
föräldrarna att regelbundet upprätthålla ett personligt förhållande till och direkt kontakt med båda
föräldrarna, utom då detta strider mot barnets bästa.
4. Då ett sådant åtskiljande är följden av åtgärder som en konventionsstat tagit initiativet till, t ex
frihetsberövande, fängslande, utvisning, förvisning eller dödsfall (innefattande dödsfall oavsett orsak
medan personen är frihetberövad) gentemot den ena av eller båda föräldrarna eller barnet, skall den
konventionsstaten på begäran ge föräldrarna, barnet eller om så är lämpligt, någon annan medlem av
familjen de väsentliga upplysningarna om den/de frånvarande familjemedlemmarnas vistelseort,
såvida inte lämnandet av upplysningarna skulle vara till skada för barnet. Konventionsstaterna skall
vidare säkerställa att framställandet av en sådan begäran inte i sig medför negativa följder för den/de
personer som berörs.
Artikel 10
1. I enlighet med konventionsstaternas förpliktelse under artikel 9, punkt 1, skall ansökningar från ett
barn eller dess föräldrar om att resa in i eller lämna en konventionsstat för familjeåterförening
behandlas på ett positivt, humant och snabbt sätt av konventionsstaterna. Konventionsstaterna skall
vidare säkerställa att framställandet av en sådan begäran inte medför negativa följder för de sökande
och medlemmar av deras familj.
2. Ett barn vars föräldrar är bosatta i olika stater skall ha rätt, utom i undantagsfall, att regelbundet
upprätthålla ett personligt förhållande till och direkt kontakt med båda föräldrarna. Konventionsstaterna
skall för detta ändamål och i enlighet med sin förpliktelse under artikel 9, punkt 1, respektera barnets
och dess föräldrars rätt att lämna vilket land som helst, innefattande sitt eget, och att resa in i sitt eget
land. Rätten att lämna ett land skall vara underkastad endast sådana inskränkningar som är
föreskrivna i lag och som är nödvändiga för att skydda den nationella säkerheten, den allmänna
ordningen (ordre public), folkhälsan eller den allmänna sedligheten eller andra personers fri- och
rättigheter samt är förenliga med övriga i denna konvention erkända rättigheter.
Artikel 11
1. Konventionsstaterna skall vidta åtgärder för att bekämpa olovligt bortförande och kvarhållande av
barn i utlandet.

2. För detta ändamål skall konventionsstaterna främja ingåendet av bilaterala eller multilaterala
överenskommelser eller anslutning till befintliga överenskommelser.
Artikel 12
1. Konventionsstaterna skall tillförsäkra det barn som är i stånd att bilda egna åsikter rätten att fritt
uttrycka dessa i alla frågor som rör barnet, varvid barnets åsikter skall tillmätas betydelse i förhållande
till barnets ålder och mognad.
2. För detta ändamål skall barnet särskilt beredas möjlighet att höras, antingen direkt eller genom
företrädare eller ett lämpligt organ och på ett sätt som är förenligt med den nationella lagstiftningens
procedurregler, i alla domstols- och administrativa förfaranden som rör barnet.
Artikel 13
1. Barnet skall ha rätt till yttrandefrihet. Denna rätt innefattar frihet att oberoende av territoriella gränser
söka, motta och sprida information och tankar av alla slag, i tal, skrift eller tryck, i konstnärlig form eller
genom annat uttrycksmedel som barnet väljer.
2. Utövandet av denna rätt får underkastas vissa inskränkningar men endast sådana som är
föreskrivna i lag och som är nödvändiga
(a) för att respektera andra personers rättigheter eller anseende; eller
(b) för att skydda den nationella säkerheten, den allmänna ordningen (ordre puplic) eller folkhälsan
eller den allmänna sedligheten.
Artikel 14
1. Konventionsstaterna skall respektera barnets rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet.
2. Konventionsstaterna skall respektera föräldrarnas och i förekommande fall, vårdnadshavares
rättigheter och skyldigheter att på ett sätt som är förenligt med barnets fortlöpande utveckling ge
barnet ledning då det utövar sin rätt.
3. Friheten att utöva sin religion eller tro får underkastas endast sådana inskränkningar som är
föreskrivna i lag och som är nödvändiga för att skydda den allmänna sedligheten eller andra personers
grundläggande fri- och rättigheter.
Artikel 15
1. Konventionsstaterna erkänner barnets rätt till föreningsfrihet och till fredliga sammankomster.
2. Utövandet av dessa rättigheter får inte underkastas andra inskränkningar än sådana som är
föreskrivna i lag och som är nödvändiga i ett demokratiskt samhälle med hänsyn till den nationella
säkerheten eller den allmänna säkerheten, den allmänna ordningen (ordre puplic) för skyddandet av
folkhälsan eller den allmänna sedligheten eller andra personers fri- och rättigheter.
Artikel 16
1. Inget barn får utsättas för godtyckliga eller olagliga ingripanden i sitt privat- och familjeliv, sitt hem
eller sin korrespondens och inte heller för olagliga angrepp på sin heder och sitt anseende.
2. Barnet har rätt till lagens skydd mot sådana ingripanden eller angrepp.
Artikel 17
Konventionsstaterna erkänner den viktiga uppgift som massmedier utför och skall säkerställa att
barnet har tillgång till information och material från olika nationella och internationella källor, särskilt
sådant som syftar till att främja dess sociala, andliga och moraliska välfärd och fysiska och psykiska
hälsa. Konventionsstaterna skall för detta ändamål,
(a) uppmuntra massmedier att sprida information och material av socialt och kulturellt värde för barnet
och i enlighet med andan i artikel 29;

(b) uppmuntra internationellt samarbete vad gäller produktion, utbyte och spridning av sådan
information och sådant material från olika kulturer och nationella och internationella källor;
(c) uppmuntra produktion och spridning av barnböcker;
(d) uppmuntra massmedier att ta särskild hänsyn till de språkliga behoven hos ett barn som tillhör en
minoritetsgrupp eller en urbefolkning;
(e) uppmuntra utvecklingen av lämpliga riktlinjer för att skydda barnet mot information och material
som är till skada för barnets välfärd, med beaktande av bestämmelserna i artiklarna 13 och 18.
Artikel 18
1. Konventionsstaterna skall göra sitt bästa för att säkerställa erkännandet av principen att båda
föräldrarna har gemensamt ansvar för barnets uppfostran och utveckling. Föräldrar eller, i
förekommande fall, vårdnadshavare har huvudansvaret för barnets uppfostran och utveckling. Barnets
bästa skall för dem komma i främsta rummet.
2. För att garantera och främja de rättigheter som anges i denna konvention skall konventionsstaterna
ge lämpligt bistånd till föräldrar och vårdnadshavare då de fullgör sitt ansvar för barnets uppfostran
och skall säkerställa utvecklingen av institutioner, inrättningar och tjänster för vård av barn.
3. Konventionsstaterna skall vidta alla lämpliga åtgärder för att säkerställa att barn till
förvärvsarbetande föräldrar har rätt att åtnjuta den barnomsorg som de är berättigade till.
Artikel 19
1. Konventionsstaterna skall vidta alla lämpliga lagstiftnings-, administrativa och sociala åtgärder samt
åtgärder i utbildningssyfte för att skydda barnet mot alla former av fysiskt eller psykiskt våld, skada
eller övergrepp, vanvård eller försumlig behandling, misshandel eller utnyttjande, innefattande
sexuella övergrepp, medan barnet är i föräldrarnas eller den ena förälderns, vårdnadshavares eller
annan persons vård.
2. Sådana skyddsåtgärder bör, på det sätt som kan vara lämpligt, innefatta effektiva förfaranden för
såväl upprättandet av sociala program som syftar till att ge barnet och dem som har hand om barnet
nödvändigt stöd, som för andra former av förebyggande och för identifiering, rapportering, remittering,
undersökning, behandling och uppföljning av fall av ovan beskrivna sätt att behandla barn illa samt,
om så är lämpligt, förfaranden för rättsligt ingripande.
Artikel 20
1. Ett barn som tillfälligt eller varaktigt berövats sin familjemiljö eller som för sitt eget bästa inte kan
tillåtas stanna kvar i denna miljö skall ha rätt till särskilt skydd och bistånd från statens sida.
2. Konventionsstaterna skall i enlighet med sin nationella lagstiftning säkerställa alternativ omvårdnad
för ett sådant barn.
3. Sådan omvårdnad kan bl a innefatta placering i fosterhem, kafalah i islamsk rätt, adoption eller om
nödvändigt, placering i lämpliga institutioner för omvårdnad om barn. Då lösningar övervägs skall
vederbörlig hänsyn tas till önskvärdheten av kontinuitet i ett barns uppfostran och till barnets etniska,
religiösa, kulturella och språkliga bakgrund.
Artikel 21
Konventionsstater som erkänner och/eller tillåter adoption skall säkerställa att barnets bästa främst
beaktas och skall,
(a) säkerställa att adoption av ett barn godkänns endast av behöriga myndigheter, som i enlighet med
tillämplig lag och tillämpliga förfaranden och på grundval av all relevant och tillförlitlig information
beslutar att adoptionen kan tillåtas med hänsyn till barnets ställning i förhållande till föräldrar,
släktingar och vårdnadshavare och att, om så krävs, de personer som berörs har givit sitt fulla
samtycke till adoptionen på grund av sådan rådgivning som kan behövas;
(b) erkänna att internationell adoption kan övervägas som en alternativ form av omvårdnad om barnet,

om barnet inte kan placeras i en fosterfamilj eller adoptivfamilj eller inte kan tas om hand på lämpligt
sätt i sitt hemland;
(c) säkerställa att det barn som berörs av internationell adoption åtnjuter garantier och normer som
motsvarar dem som gäller vid nationell adoption;
(d) vidta alla lämpliga åtgärder för att vid internationell adoption säkerställa att placeringen inte leder
till otillbörlig ekonomisk vinst för de personer som medverkar i denna;
(e) främja, där så är lämpligt, målen i denna artikel genom att ingå bilaterala eller multilaterala
arrangemang eller överenskommelser och inom denna ram sträva efter att säkerställa att placeringen
av barnet i ett annat land sker genom behöriga myndigheter eller organ.
Artikel 22
1. Konventionsstaterna skall vidta lämpliga åtgärder för att säkerställa att ett barn som söker
flyktingstatus eller anses som flykting i enlighet med tillämplig internationell eller nationell rätt och
tillämpliga förfaranden och oberoende av om det kommer ensamt eller är åtföljt av sina föräldrar eller
någon annan person, erhåller lämpligt skydd och humanitärt bistånd vid åtnjutandet av de tillämpliga
rättigheter som anges i denna konvention och i andra internationella instrument rörande mänskliga
rättigheter eller humanitär rätt, som nämnda stater tillträtt.
2. För detta ändamål skall konventionsstaterna,på sätt de finner lämpligt, samarbeta i varje
ansträngning som görs av Förenta nationerna och andra behöriga mellanstatliga organisationer eller
icke-statliga organisationer, som samarbetar med Förenta nationerna, för att skydda och bistå ett
sådant barn och för att spåra föräldrarna eller andra familjemedlemmar till ett flyktingbarn i syfte att
erhålla den information som är nödvändig för att barnet skall kunna återförenas med sin familj. I så fall
då föräldrar eller andra familjemedlemmar inte kan påträffas, skall barnet ges samma skydd som varje
annat barn som varaktigt eller tillfälligt berövats sin familjemiljö av något skäl, i enlighet med denna
konvention.
Artikel 23
1. Konventionsstaterna erkänner att ett barn med fysiskt eller psykiskt handikapp bör åtnjuta ett
fullvärdigt och anständigt liv under förhållanden som säkerställer värdighet, främjar självförtroende och
möjliggör barnets aktiva deltagande i samhället.
2. Konventionsstaterna erkänner det handikappade barnets rätt till särskild omvårdnad och skall, inom
ramen för tillgängliga resurser, uppmuntra och säkerställa att det berättigade barnet och de som
ansvarar för dess omvårdnad får ansökt bistånd som är lämpligt med hänsyn till barnets tillstånd och
föräldrarnas förhållanden eller förhållandena hos andra som tar hand om barnet.
3. Med hänsyn till att ett handikappat barn har särskilda behov skall det bistånd som lämnas enligt
punkt 2 i denna artikel vara kostnadsfritt, då så är möjligt, med beaktande av föräldrarnas ekonomiska
tillgångar eller ekonomiska tillgångarna hos andra som tar hand om barnet och skall syfta till att
säkerställa att det handikappade barnet har effektiv tillgång till och erhåller undervisning och
utbildning, hälso- och sjukvård, habilitering, förberedelser för arbetslivet och möjligheter till rekreation
på ett sätt som bidrar till barnets största möjliga integrering i samhället och individuella utveckling,
innefattande dess kulturella och andliga utveckling.
4. Konventionsstaterna skall i en anda av internationellt samarbete främja utbyte av lämplig
information på området för förebyggande hälsovård och medicinsk, psykologisk och funktionell
behandling av handikappade barn, innefattande spridning av och tillgång till information om
habiliteringsmetoder, skol- och yrkesutbildning, i syfte att göra det möjligt för konventionsstater att
förbättra sina möjligheter och kunskaper och vidga sin erfarenhet på dessa områden. Särskild hänsyn
skall härvid tas till utvecklingsländernas behov.
Artikel 24
1. Konventionsstaterna erkänner barnets rätt att åtnjuta bästa uppnåeliga hälsa och rätt till sjukvård
och rehabilitering. Konventionsstaterna skall sträva efter att säkerställa att inget barn är berövat sin
rätt att ha tillgång till sådan hälso- och sjukvård.

2. Konventionsstaterna skall sträva efter att till fullo förverkliga denna rätt och skall särskilt vidta
lämpliga åtgärder för att,
(a ) minska spädbarns- och barnadödligheten;
(b) säkerställa att alla barn tillhandahålls nödvändig sjukvård och hälsovård med tonvikt på utveckling
av primärhälsovården;
(c) bekämpa sjukdom och undernäring, däri inbegripet åtgärder inom ramen för primärhälsovården,
genom bl a utnyttjande av lätt tillgänglig teknik och genom att tillhandahålla näringsrika livsmedel i
tillräcklig omfattning och rent dricksvatten, med beaktande av de faror och risker som miljöförstöring
innebär;
(d) säkerställa tillfredsställande hälsovård för mödrar före och efter förlossningen;
(e) säkerställa att alla grupper i samhället, särskilt föräldrar och barn, får information om och har
tillgång till undervisning om barnhälsovård och näringslära, fördelarna med amning, hygien och ren
miljö och förebyggande av olycksfall samt får stöd vid användning av sådana grundläggande
kunskaper:
(f) utveckla förebyggande hälsovård, föräldrarådgivning samt undervisning om och hjälp i
familjeplaneringsfrågor.
3. Konventionsstaterna skall vidta alla effektiva och lämpliga åtgärder i syfte att avskaffa traditionella
sedvänjor som är skadliga för barns hälsa.
4. Konventionsstaterna åtar sig att främja och uppmuntra internationellt samarbete i syfte att gradvis
uppnå det fulla förverkligandet av den rätt som erkänns i denna artikel. Särskild hänsyn skall härvid
tas till utvecklingsländernas behov.
Artikel 25
Konventionsstaterna erkänner rätten för ett barn som har omhändertagits av behöriga myndigheter för
omvårdnad, skydd eller behandling av sin fysiska eller psykiska hälsa till regelbunden översyn av den
behandling som barnet får och alla andra omständigheter rörande barnets omhändertagande.
Artikel 26
1. Konventionsstaterna skall erkänna rätten för varje barn att åtnjuta social trygghet, innefattande
socialförsäkring och skall vidta nödvändiga åtgärder för att till fullo förverkliga denna rätt i enlighet med
sin nationella lagstiftning.
2. Förmånerna skall, där så är lämpligt, beviljas med hänsyn till de resurser som barnet och de
personer som ansvarar för dess underhåll har och deras omständigheter i övrigt samt med hänsyn till
varje annat förhållande som är av betydelse i samband med en ansökan om en sådan förmån från
barnet eller för dess räkning.
Artikel 27
1. Konventionsstaterna erkänner rätten för varje barn till den levnadsstandard som krävs för barnets
fysiska, psykiska, andliga, moraliska och sociala utveckling.
2. Föräldrar eller andra som är ansvariga för barnet har, inom ramen för sin förmåga och sina
ekonomiska resurser, huvudansvaret för att säkerställa de levnadsvillkor som är nödvändiga för
barnets utveckling.
3. Konventionsstaterna skall i enlighet med nationella förhållanden och inom ramen för sina resurser
vidta lämpliga åtgärder för att bistå föräldrar och andra som är ansvariga för barnet att genomföra
denna rätt och skall vid behov tillhandahålla materiellt bistånd och utarbeta stödprogram, särskilt i
fråga om mat, kläder, och bostäder.
4. Konventionsstaterna skall vidta alla lämpliga åtgärder för att säkerställa indrivning av underhåll för
barnet från föräldrar eller andra som har ekonomiskt ansvar för barnet, både inom konventionsstaten
och från utlandet. Särskilt i de fall då den person som har det ekonomiska ansvaret för barnet bor i en

annan stat än barnet skall konventionsstaterna främja såväl anslutning till internationella
överenskommelser eller ingående av sådana överenskommelser som upprättande av andra lämpliga
arrangemang.
Artikel 28
1. Konventionsstaterna erkänner barnets rätt till utbildning och i syfte att gradvis förverkliga denna rätt
och på grundval av lika möjligheter skall de särskilt,
(a) göra grundutbildning obligatorisk och kostnadsfritt tillgängliga för alla;
(b) uppmuntra utvecklingen av olika former av undervisning som följer efter grundutbildningen,
innefattande såväl allmän utbildning som yrkesutbildning, göra dessa tillgängliga och åtkomliga för
varje barn samt vidta lämpliga åtgärder såsom införande av kostnadsfri utbildning och ekonomiskt stöd
vid behov;
(c) göra högre utbildning tillgänglig för alla på grundval av förmåga genom varje lämpligt medel;
(d) göra studierådgivning och yrkesorientering tillgänglig och åtkomlig för alla barn;
(e) vidta åtgärder för att uppmuntra regelbunden näraro i skolan och minska antalet studieavbrott.
2. Konventionsstaterna skall vidta alla lämpliga åtgärder för att säkerställa att disciplinen i skolan
upprättshålls på ett sätt som är förenligt med barnets mänskliga värdighet och i överensstämmelse
med denna konvention.
3. Konventionsstaterna skall främja och uppmuntra internationellt samarbete i utbildningsfrågor,
särskilt i syfte att bidra till att avskaffa okunnighet och analfabetism i hela världen och för att underlätta
tillgång till vetenskaplig och teknisk kunskap och moderna undervisningsmetoder. Särskild hänsyn
skall härvid tas till utvecklingsländernas behov.
Artikel 29
1. Konventionsstaterna är överens om att barnets utbildning skall syfta till att
(a) utveckla barnets fulla möjligheter i fråga om personlighet, anlag och fysisk och psykisk förmåga;
(b) utveckla respekt för de mänskliga rättigheterna och grundläggande friheterna samt för de principer
som uppställts i Förenta nationernas stadga;
(c) utveckla respekt för barnets föräldrar, för barnets egen kulturella identitet, eget språk och egna
värden, för vistelselandets och för ursprungslandets nationella värden och för kulturer som skiljer sig
från barnets egen;
(d) förbereda barnet för ett ansvarsfullt liv i ett fritt samhälle i en anda av förståelse, fred, tolerans,
jämlikhet mellan könen och vänskap mellan alla folk, etniska, nationella och religiösa grupper och
personer som tillhör urbefolkningar;
(e) utveckla respekt för naturmiljön
2. Ingenting i denna artikel eller i artikel 28 får tolkas så att det medför inskränkning i den enskildes
och organisationers rätt att inrätta och driva utbildningsanstalter, dock alltid under förutsättning att de i
punkt 1 i denna artikel uppställda principerna iakttas och att kraven uppfylls på att undervisningen vid
dessa anstalter skall stå i överensstämmelse med vad som från statens sida angivits som
minimistandard.
Artikel 30
I de stater där det finns etniska, religiösa eller språkliga minoriteter eller personer som tillhör en
urbefolkning skall ett barn som tillhör en sådan minoritet eller urbefolkning inte förvägras rätten att
tillsammans med andra medlemmar av sin grupp ha sitt eget kulturliv, att bekänna sig till och utöva sin
egen religion eller att använda sitt eget språk.
Artikel 31

1. Konventionsstaterna erkänner barnets rätt till vila och fritid, till lek och rekreation anpassad till
barnets ålder samt rätt att fritt delta i det kulturella och konstnärliga livet.
2. Konventionsstaterna skall respektera och främja barnets rätt att till fullo delta i det kulturella och
konstnärliga livet och skall uppmuntra tillhandahållandet av lämpliga och lika möjligheter för kulturell
och konstnärlig verksamhet samt för rekreations- och fritidsverksamhet.
Artikel 32
1. Konventionsstaterna erkänner barnets rätt till skydd mot ekonomiskt utnyttjande och mot att utföra
arbete som kan vara skadligt eller hindra barnets utbildning eller äventyra barnets hälsa eller fysiska,
psykiska, andliga, moraliska eller sociala utveckling.
2. Konventionsstaterna skall vidta lagstiftningsadministrativa och sociala åtgärder samt åtgärder i
upplysningssyfte för att säkerställa genomförandet av denna artikel. För detta ändamål och med
beaktande av tillämpliga bestämmelser i andra internationella instrument skall konventionsstaterna
särskilt
(a) fastställa en miniålder eller miniåldrar som minderåriga skall ha uppnått för tillträde till arbete;
(b) föreskriva en lämplig reglering av arbetstid och arbetsvillkor;
(c) föreskriva lämpliga straff eller andra påföljder i syfte att säkerställa ett effektivt genomförande av
denna artikel.
Artikel 33
Konventionsstaterna skall vidta alla lämpliga åtgärder, innefattande lagstiftningsåtgärder,
administrativa och sociala åtgärder i upplysningssyfte, för att skydda barn från olaglig användning av
narkotika och psykotropa ämnen såsom dessa definieras i tillämpliga internationella fördrag och för att
förhindra att barn utnyttjas i den olagliga framställningen av och handeln med sådana ämnen.
Artikel 34
Konventionsstaterna åtar sig att skydda barnet mot alla former av sexuellt utnyttjande och sexuella
övergrepp. För detta ändamål skall konventionsstaterna särskilt vidta alla lämpliga nationella,
bilaterala och multilaterala åtgärder för att förhindra
(a) att ett barn förmås eller tvingas att delta i en olaglig sexuell handling;
(b) att barn utnyttjas för prostitution eller annan olaglig sexuell verksamhet;
(c) att barn utnyttjas i pornografiska föreställningar och i pornografiskt material.
Artikel 35
Konventionsstaterna skall vidta lämpliga nationella, bilaterala och multilaterala åtgärder för att
förhindra bortförande och försäljning av eller handel med barn för varje ändamål och i varje form.
Artikel 36
Konventionsstaterna skall skydda barnet mot alla andra former av utnyttjande som kan skada barnet i
något avseende.
Artikel 37
Konventionsstaterna skall säkerställa att
(a) inget barn får utsättas för tortyr eller annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller
bestraffning. Varken dödsstraff eller livstids fängelse utan möjlighet till frigivning får ådömas brott som
begåtts av personer under 18 års ålder;
(b) inget barn får olagligt eller godtyckligt berövas sin frihet. Gripande, anhållande, häktning,
fängslande eller andra former av frihetsberövande av ett barn skall ske i enlighet med lag och får
endast användas som en sista utväg och för kortast lämpliga tid;

(c) varje frihetsberövat barn skall behandlas humant och med respekt för människans inneboende
värdighet och på ett sätt som beaktar behoven hos personer i dess ålder. Särskilt skall varje
frihetsberövat barn hållas åtskilt från vuxna, om det inte anses vara till barnets bästa att inte göra detta
och skall, utom i undantagsfall, ha rätt att hålla kontakt med sin familj genom brevväxling och besök;
(d) varje frihetsberövat barn skall ha rätt att snarast få tillgång till såväl juridiskt biträde och annan
lämplig hjälp som rätt att få lagligheten i sitt frihetsberövande prövad av en domstol eller annan
behörig, oberoende och opartisk myndighet samt rätt till ett snabbt beslut i saken.
Artikel 38
1. Konventionsstaterna åtar sig att respektera och säkerställa respekt för regler i internationell
humanitär rätt som är tillämpliga på dem i väpnade konflikter och som är relevanta för barnet.
2. Konventionsstaterna skall vidta alla tänkbara åtgärder för att säkerställa att personer som inte
uppnått 15 års ålder inte deltar direkt i fientligheter.
3. Konventionsstaterna skall avstå från att rekrytera en person som inte har uppnått 15 års ålder till
sina väpnade styrkor. Då rekrytering sker bland personer som fyllt 15 men inte 18 år, skall
konventionsstaterna sträva efter att i första hand rekrytera dem som är äldst.
4 Konventionsstaterna skall i enlighet med sina åtaganden enligt internationell humanitär rätt att
skydda civilbefolkningen i väpnade konflikter vidta alla tänkbara åtgärder för att säkerställa skydd och
vård av barn som berörs av en väpnad konflikt.
Artikel 39
Konventionsstaterna skall vidta alla lämpliga åtgärder för att främja fysisk och psykisk rehabilitering
samt social återanpassning av ett barn som utsatts för någon form av vanvård, utnyttjande eller
övergrepp; tortyr eller någon annan form av grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller
bestraffning; eller väpnade konflikter. Sådan rehabilitering och sådan återanpassning skall äga rum i
en miljö som befrämjar barnets hälsa, självrespekt och värdighet.
Artikel 40
1. Konventionsstaterna erkänner rätten för varje barn som misstänks eller åtalas för eller befunnits
skyldigt att ha begått brott att behandlas på ett sätt som främjar barnets känsla för värdighet och
värde, som stärker barnets respekt för andras mänskliga rättigheter och grundläggande friheter och
som tar hänsyn till barnets ålder och önskvärdheten att främja att barnet återanpassas och tar på sig
en konstruktiv roll i samhället.
2. För detta ändamål och med beaktande av tillämpliga bestämmelser i internationella instrument skall
konventionsstaterna särskilt säkerställa att,
(a) inget barn skall misstänkas för eller åtalas för eller befinnas skyldigt att ha begått brott på grund av
en handling eller underlåtenhet som inte var förbjuden enligt nationell eller internationell rätt vid den
tidpunkt då den begicks;
(b) varje barn som misstänks eller åtalas för att ha begått brott skall ha åtminstone följande garantier:
(i) att betraktas som oskyldigt innan barnets skuld blivit lagligen fastställd;
(ii) att snarast och direkt underrättas om anklagelserna mot sig och, om lämpligt, genom sina föräldrar
eller vårdnadshavare och att få juridiskt biträde eller annan lämplig hjälp vid förberedelse och
framläggande av sitt försvar;
(iii) att få saken avgjord utan dröjsmål av en behörig, oberoende och opartisk myndighet eller
rättskipande organ i en opartisk förhandling enligt lag och i närvaro av juridiskt eller annat lämpligt
biträde och, såvida det inte anses strida mot barnets bästa, särskilt med beaktande av barnets ålder
eller situation, barnets föräldrar eller vårdnadshavare;
(iv) att inte tvingas att avge vittnesmål eller erkänna sig skyldig; att förhöra eller låta förhöra vittnen
som åberopas mot barnet samt att på lika villkor för egen räkning få vittnen inkallade och förhörda;

(v) att, om barnet anses ha begått brott, få detta beslut och beslut om åtgärder till följd därav
omprövade av en högre behörig, oberoende och opartisk myndighet eller rättskipande organ enligt
lag;
(vi) att utan kostnad få hjälp av tolk, om barnet inte kan förstå eller tala det språk som används;
(vii) att få sitt privatliv till fullo respekterat under alla stadier i förfarandet.
3. Konventionsstaterna skall söka främja införandet av lagar och förfaranden samt upprättandet av
myndigheter och institutioner som är speciellt anpassade för barn som misstänks eller åtalas för eller
befinnes skyldiga att ha begått brott och skall särskilt,
(a) fastställa en lägsta straffbarhetsålder;
(b) vidta åtgärder, då så är lämpligt och önskvärt, för behandling av barn under denna ålder utan att
använda domstolsförfarande, under förutsättning att mänskliga rättigheter och rättsligt skydd till fullo
respekteras.
4. Olika åtgärder som t ex vård, ledning och föreskrifter om till sin rådgivning, övervakning, vård i
fosterhem, program för allmän utbildning och yrkesutbildning och andra alternativ till anstaltsvård skall
finnas tillgängliga för att säkerställa att barn behandlas på ett sätt som är lämpligt för deras välfärd och
är rimligt både med hänsyn till deras personliga förhållanden och till brottet.
Artikel 41
Ingenting i denna konvention skall inverka på bestämmelser som går längre vad gäller att förverkliga
barnets rättigheter och som kan finnas i
(a) en konventionsstats lagstiftning; eller
(b) för den staten gällande internationell rätt.
DEL ll
Artikel 42
Konventionsstaterna åtar sig att genom lämpliga och aktiva åtgärder göra konventionens
bestämmelser och principer allmänt kända bland såväl vuxna som barn.
Artikel 43
1. För att granska de framsteg som gjorts av konventionsstaterna i fråga om förverkligandet av
skyldigheter enligt denna konvention skall en kommitté för barnets rättigheter upprättas, vilken skall
utföra de uppgifter som föreskrivs i det följande.
2. Kommittén skall vara sammansatt av tio experter med högt moraliskt anseende och erkänd
sakkunskap på det område som denna konvention omfattar.
3. Kommitténs medlemmar skall väljas av konventionsstaterna bland deras medborgare och skall
tjänstgöra i sin personliga egenskap, varvid avseende skall fästas vid en rättvis geografisk fördelning
och de viktigaste rättssystemen.
4. Det första valet till kommittén skall hållas senast sex månader efter dagen för denna konventions
ikraftträdande och därefter vart- annat år. Senast fyra månader före dagen för varje val skall Förenta
nationernas generalsekreterare skriftligen uppmana konventionsstaterna att inom två månader
inkomma med sina förslag. Generalsekreteraren skall sedan upprätta och till konventionsstaterna
överlämna en förteckning i alfabetisk ordning över samtliga föreslagna personer och ange vilka
konventionsstater som föreslagit dem.
5. Val skall hållas vid möten med konventionsstaterna, som sammankallats av Förenta nationernas
generalsekreterare, i Förenta nationernas högkvarter. Vid dessa möten, som är beslutsmässiga när
två tredjedelar av konventionsstaterna är närvarande, skall de kandidater inväljas i kommittén som
uppnår det högsta antalet röster och absolut majoritet av de närvarande och röstande

konventionsstaternas röster.
6. Kommitténs medlemmar skall väljas för en tid av fyra år. De kan återväljas, om de föreslagits till
återval. För fem av de medlemmar som utsetts vid det första valet skall mandattiden utlöpa efter två
år. Omedelbart efter det första valet skall namnen på dessa fem medlemmar utses genom lottdragning
av ordföranden vid mötet.
7. Om en kommittémedlem avlider eller avsäger sig sitt uppdrag eller förklarar att han eller hon av
någon annan anledning inte längre kan fullgöra sitt uppdrag inom kommittén, skall den
konventionsstat som föreslog medlemmen, med förbehåll för kommitténs godkännande, utse en
annan expert bland sina medborgare, som skall inneha uppdraget under återstoden av mandattiden.
8. Kommittén skall själv fastställa sin arbetsordning.
9. Kommittén skall välja sitt presidium för en tvåårsperiod.
10. Kommitténs möten skall vanligtvis hållas i Förenta nationernas högkvarter eller på annan lämplig
plats, som kommittén bestämmer. Kommittén skall i regel sammanträda varje år. Kommittémötenas
längd skall bestämmas och om det är nödvändigt, omprövas vid möte med konventionsstaterna, med
förbehåll för generalförsamlingens godkännande.
11. Förenta nationernas generalsekreterare skall tillhandahålla erforderlig personal och övriga
resurser för att möjliggöra för kommittén att effektivt utföra sitt uppdrag enligt denna konvention. 12.
Medlemmarna av den enligt denna konvention upprättade kommittén skall med godkännande av
generalförsamlingen erhålla ersättning från Förenta nationerna på sådana villkor som
generalförsamlingen beslutar.
Artikel 44
1. Konventionsstaterna åtar sig att genom Förenta nationernas generalsekreterare avge rapporter till
kommittén om de åtgärder som de vidtagit för att genomföra de rättigheter som erkänns i denna
konvention och de framsteg som gjorts i fråga om åtnjutandet av dessa rättigheter:
(a) inom två år efter konventionens ikraftträdande för den berörda staten,
(b) därefter vart femte år.
2. Rapporter enligt denna artikel skall ange eventuella förhållanden och svårigheter som påverkar i
vilken utsträckning åtagandena enligt denna konvention har uppfyllts. Rapporterna skall även
innehålla tillräcklig information för att ge kommittén en god uppfattning om genomförandet av
konventionens bestämmelser i det berörda landet.
3. En konventionsstat som har tillställt kommittén en utförlig första rapport behöver inte i sina följande
rapporter, som avges enligt punkt 1 (b) i denna konvention, upprepa tidigare lämnad grundläggande
information.
4. Kommittén kan begära ytterligare information från konventionsstaterna om genomförandet av
konventionens bestämmelser.
5. Kommittén skall vartannat år genom ekonomiska och sociala rådet tillställa generalförsamlingen
rapporter om sin verksamhet.
6. Konventionsstaterna skall göra sina rapporter allmänt tillgängliga för allmänheten i sina respektive
länder.
Artikel 45
För att främja ett effektivt genomförande av konventionens bestämmelser och internationellt
samarbete på det område som konventionen avser gäller följande:
(a) Fackorganen, FN:s barnfond och andra FN-organ skall ha rätt att vara representerade vid
granskningen av genomförandet av sådana bestämmelser i denna konvention som faller inom ramen

för deras mandat. Kommittén kan inbjuda kompetenta organ och organisationer, som den finner
lämpligt, att komma med expertråd angående genomförandet av konventionen på områden som faller
inom ramen för deras respektive verksamhetsområden. Kommittén kan inbjuda fackorganen, FN:s
barnfond och andra FN-organ att inlämna rapporter om konventionens tillämpning inom området som
faller inom ramen för deras verksamhet;
(b) kommittén skall, såsom den finner lämpligt, till fackorganen, FN:s barnfond och andra kompetenta
organ och organisationer överlämna rapporter från konventionsstaterna som innehåller en begäran
om eller anger behov av teknisk rådgivning eller tekniskt bistånd jämte kommitténs synpunkter och
eventuella förslag beträffande sådan begäran eller sådant behov;
(c) Kommittén kan rekommendera generalförsamlingen att framställa en begäran till
generalsekreteraren om att för kommitténs räkning företa studier angående särskilda frågor som rör
barnets rättigheter;
(d) Kommittén kan avge förslag och allmänna rekommendationer på grundval av den information som
erhållits enligt artiklarna 44 och 45 i denna konvention. Sådana förslag och allmänna
rekommendationer skall tillställas varje konventionsstat som berörs samt rapporteras till
generalförsamlingen tillsammans med eventuella kommentarer från konventionsstaterna.
DEL lll
Artikel 46
Denna konvention skall vara öppen för undertecknande av alla stater.
Artikel 47
Denna konvention skall ratificeras. Ratifikationsinstrumenten skall deponeras hos Förenta nationernas
generalsekreterare.
Artikel 48
Denna konvention skall förbli öppen för anslutning av vilken stat som helst. Anslutningsinstrumenten
skall deponeras hos Förenta nationernas generalsekreterare.
Artikel 49
1. Denna konvention träder i kraft den trettionde dagen efter dagen för deponeringen av det tjugonde
ratifikations- eller anslutningsinstrumentet hos Förenta nationernas generalsekreterare.
2. I förhållande till varje stat som ratificerar eller ansluter sig till konventionen efter deponeringen av
det tjugonde ratifikations- eller anslutningsinstrumentet träder konventionen i kraft den trettionde
dagen efter det att en sådan stat deponerat sitt ratifikations- eller anslutningsinstrument.
Artikel 50
1. En konventionsstat kan föreslå en ändring av konventionen och överlämna förslaget till Förenta
nationernas generalsekreterare. Generalsekreteraren skall sedan översända ändringsförslaget till
konventionsstaterna med en begäran om att dessa anger om de tillstyrker att en konferens med
konventionsstaterna sammankallas för att behandla och rösta om förslagen. Om minst en tredjedel av
staterna inom fyra månader efter förslagets översändande tillstyrker en sådan konferens, skall
generalsekreteraren sammankalla konferensen i Förenta nationernas regi. Ändringsförslag som
antagits av en majoritet av de vid konferensen närvarande och röstande konventionsstaterna skall
underställas generalförsamlingen för godkännande.
2. En ändring som antagits enligt punkt (1 ) i denna artikel träder i kraft när den har godkänts av
Förenta nationernas general-församling och antagits av konventionsstaterna med två tredjedels
majoritet.
3. När en ändring träder i kraft skall den vara bindande för de konventionsstater som har antagit den,
medan övriga konventions-stater fortfarande är bundna av bestämmelserna i denna konvention och
eventuella tidigare ändringar, som de antagit.
Artikel 51

1. Förenta nationernas generalsekreterare skall motta och till alla stater sända texten till reservationer
som staterna gjort vid ratifikationen eller anslutningen.
2. En reservation som strider mot denna konventions ändamål och syfte skall inte tillåtas.
3. Reservationer kan återtas vid vilken tidpunkt som helst genom notifikation till Förenta nationernas
generalsekreterare, som därefter skall underrätta alla stater. Notifikationen skall gälla från den dag då
den mottogs av generalsekreteraren
Artikel 52
En konventionsstat kan säga upp denna konvention genom skriftlig notifikation till Förenta nationernas
generalsekreterare. Uppsägningen träder i kraft ett år efter den dag då notifikationen mottogs av
generalsekreteraren.
Artikel 53
Förenta nationernas generalsekreterare utses till depositarie för denna konvention.
Artikel 54
Originalet till denna konvention, vars arabiska, engelska, franska, kinesiska, ryska och spanska texter
har lika giltighet, skall deponeras hos Förenta nationernas generalsekreterare. Till bekräftelse härav
har undertecknade ombud, därtill vederbörligen befullmäktigade av sina respektive regeringar,
undertecknat denna konvention.
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Dnr KS2019/0494

Avgift för myndighetsutövning avseende brandskydd 2019
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta
1. Fastställa de av förbundsdirektionens föreslagna avgifter för myndighetsutövning avseende brandskydd enligt underbilaga 10.1 att gälla fr o m 2020-03-01.
2. Fastställa föreslagna prislista med artikelregister att gälla från och med 202003-01 enligt underbilaga 10.2.

__________
Bakgrund och ärendebeskrivning
Avgifter för myndighetsutövning avseende brandskydd ska fastställas hos respektive
medlemskommun. För 2020 föreslås en prisjustering på 1,8 % jämfört med 2019 års
avgifter.
MSBs schablonersättningar tillämpas vid räddningsinsats i annan kommun och av
andra räddningstjänst inom RDMs geografiska insatsområde.
Enligt tidigare års beslut om sotningstaxa ska den följa sotningsindex såvida inte annat beslutas. Sotningsindex fastställs att gälla från och med april månad.

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Tjänsteutlåtande

Datum
2019-12-09

Diarienummer
Dnr KS2019/0494

Avgift för myndighetsutövning avseende brandskydd 2019
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta
fastställa de av förbundsdirektionens föreslagna avgifter för myndighetsutövning avseende brandskydd
enligt underbilaga 10.1 att gälla fr o m 2020-03-01.
Fastställa föreslagna prislista med artikelregister att gälla från och med 2020 enligt underbilaga 10.2
Bakgrund och ärendebeskrivning
Avgifter för myndighetsutövning avseende brandskydd ska fastställas hos respektive medlemskommun.
För 2020 föreslås en prisjustering på 1,8 % jämfört med 2019 års avgifter.
MSBs schablonersättningar tillämpas vid räddningsinsats i annan kommun och av andra räddningstjänst
inom RDMs geografiska insatsområde.
Enligt tidigare års beslut om sotningstaxa ska den följa sotningsindex såvida inte annat beslutas.
Sotningsindex fastställs att gälla från och med april månad.

Malin Karhu-Birgersson
Förvaltningschef

Postadress
Säters Kommun
Box 300
783 27 Säter

Besöksadress
Rådhuset
Åsgränd 2
Säter

Telefon
0225-55 000 (vxl)

E-postadress
kommun@sater.se
Internetadress
www.sater.se

2013

Förslag till prislista för myndighetsutövning 2020 med 2020 års priser, höjning i % och 2019 års priser.
Artikelgrupp
Tillsyn
momsfri

Tillstånd
brandfarliga och
explosiva varor
Pris per ärende

Grupp
nr

Höjning i % (avrundat till
procent med en decimal)

Art nr

Benämning

2020 års priser

31-011
31-012
31-013
31-014
31-016
31-017
31-018
31-019

Tillsyn
Timtaxa tillsyn
Tillsyn enl LSO, fast avg
Tillsyn brandfarliga varor enl LBE, fast avg
Samplanerad tillsyn enl LSO/LBE, fast avg
Byggteknisk rådgivning/granskning, bygg- o revisionsbesiktn
Byggteknisk rådgivning/granskning, årsavgift för Falun och Borlänge
Yttrande alkoholtillstånd/offentlig tillställning
Övriga tjänster

1 027 kr/tim
2 192 kr
2 192 kr
2 912 kr
1 027 kr/tim
63 550 kr/år
1 027 kr/tim
1 027 kr/tim

1,8%
1,8%
1,8%
1,8%
1,8%
1,8%
1,8%
1,8%

1 009 kr/tim
2 153 kr
2 153 kr
2 860 kr
1 009 kr/tim
62 400 kr/år
1 009 kr/tim
1 009 kr/tim

31-201
31-202
31-203
31-204
31-205
31-206
31-207
31-251
31-252
31-253
31-254
31-256
31-257
31-271

Anläggning med mindre hantering av brandfarlig vara (B1)
Anläggning med måttlig hantering av brandfarlig vara (B2)
Anläggning med omfattande hantering av brandfarlig vara (B3)
Anl med mycket omfattande och komplex hantering av brandfarlig vara (B4)
Ej vanligt förekommande anläggningar med hant av brandfarlig vara (B5)
Ändring av tillstånd inim ramen för tillståndstiden (B6)
Avslag av ansökan om brandfarlig vara (B7)
Fyrverkeriförsäljning (E1)
Förvaring av explosiva varor i mindre omfattning (E2)
Förvaring av explosiva varor i större omfattning (E3)
Godkännande av föreståndare (E4)
Tillstånd för överföring (E5)
Avslag av ansökan om explosiv vara (E6)
Timdebitering då ärendet tar väsentligt längre tid än ett standardärende

5 518 kr
8 716 kr
13 260 kr
22 560 kr
5 518 kr
5 518 kr
2 912 kr
5 518 kr
5 518 kr
8 716 kr
1 519 kr
1 519 kr
2 912 kr
1 027 kr/tim

1,8%
1,8%
1,8%
1,8%
1,8%
1,8%
1,8%
1,8%
1,8%
1,8%
1,8%
1,8%
1,8%
1,8%

5 418 kr
8 559 kr
13 020 kr
22 152 kr
5 418 kr
5 418 kr
2 860 kr
5 418 kr
5 418 kr
8 559 kr
1 492 kr
1 492 kr
2 860 kr
1 009 kr/tim
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Dnr KS2019/0378

Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning
Beslut:
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta fastställa reviderad delegationsordningen för kommunstyrelsen.
__________
Ärendet:
Förvaltningen har genomfört en översyn av kommunstyrelsens delegationsordning.
Revideringen omfattar bl a tillägg gällande trygghet och säkerhet samt förändrade delegater samt anpassning till organisationen.

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Tjänsteutlåtande

SÄTERS KOMMUN
Kommunstyrelseförvaltningen

Datum
2019-12-12

Diarienummer
Dnr KS2019/0378

Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning
Förslag till beslut:
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen fastställa den
reviderade delegationsordningen.
Ärendet:
Förvaltningen har genomfört en omfattande översyn av kommunstyrelsens
delegationsordning.
Revideringen omfattar bl a tillägg gällande trygghet och säkerhet samt
förändrade delegater samt anpassning till organisationen.

Margareta Jakobsson
Handläggare

Postadress
Säters Kommun
Box 300
783 27 Säter

Malin Karhu Birgersson
Kommundirektör

Besöksadress
Rådhuset
Åsgränd 2
Säter

Telefon
0225-55 000 (vxl)

E-postadress
nämnd@sater.se
Internetadress
www.sater.se

Antagen av kommunstyrelsen 2019-01-29 § 72
Reviderad 190903 § 195

Delegationsordning
Kommunstyrelsen

Innehållsförteckning
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1 Allmänt om delegation
Bestämmelser om delegation av kommunstyrelsens beslutanderätt finns i kommunallagen, 6 kap, 37-40 §§
och 7 kap. 5-8 §§.
Alla beslut som fattas av delegat måste rymmas inom den tilldelade budgetramen för respektive verksamhet. Inom kommunstyrelsens ansvarsområden gäller nedanstående regler för registrering och rapportering
av beslut fattade med stöd av styrelsens delegationsordning.

1.1

Bakgrund

Kommunstyrelsens delegering om beslutanderätt så som presenteras nedan är inte en gång för alla given.
Delegationsordningen måste mer eller mindre regelbundet följas upp och justeras så att den ständigt är
aktuell och ändamålsenlig. En avvägning måste då alltid ske mellan effektivitetskrav och demokratiaspekter, d v s kravet på inflytande för de förtroendevalda i nämnden. Det bör också vägas in vad som är
ändamålsenligt ur verksamhetssynpunkt, hur ofta ärendena förekommer etc.
1.2

Gemensamma regler

Styrelsen får uppdra åt ett utskott, åt en ledamot eller ersättare eller åt en anställd hos kommunen att besluta på styrelsens vägnar i ett visst ärende eller i viss grupp av ärenden.
Delegation innebär medgivande att annan person får fatta beslut i styrelsens ställe. Detta förutsätter ett
förtroendeförhållande mellan styrelsen och delegaten. Delegaten måste därför försäkra sig om att det beslut som denne ämnar fatta står i överenskommelse med den allmänna inriktningen som styrelsen kan ha
gett uttryck för.
Styrelsen kan när som helst återkalla delegering. Det kan göras generellt men det kan också göras i ett
särskilt ärende. Styrelsen har också rätt att utan vidare ta över ett delegerat ärende och fatta beslut i ärendet. Det kan också tänkas förekomma att ett ärende oförmodat har fått principiell vikt och det därför är
påkallat att styrelsen själv beslutar i ärendet. Styrelsen har samma möjlighet att ingripa i vidaredelegation.
Beslut taget på delegation kan inte återtas.
1.3

Undantag

I enlighet med 6 kap 38 § kommunallagen får delegerad beslutanderätt inte utövas i ärenden som rör
myndighetsutövning gentemot enskilda, om ärendet är av principiell beskaffenhet eller annars av större
vikt.
1.4

Delegeringens syfte och innebörd

Syftet med att delegera kommunstyrelsens beslutanderätt är dels att avlasta nämnden mindre viktiga ärenden, s.k. rutinärenden, dels att möjliggöra en effektivare förvaltning genom att beslutsvägarna blir kortare
och handläggningen snabbare.
1.5

Vidaredelegation

I samband med antagandet av denna delegationsordning medges möjlighet till vidaredelegering av punkten
6:4. Enligt 7 kap 6 § kommunallagen skall beslut som fattats med stöd av vidaredelegation anmälas till
huvuddelegaten, som i sin tur skall anmäla dem till nämnden, d v s kommunstyrelsen.
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1.6

Delegering till förvaltning

Kommunstyrelsen delegerar beslutanderätt till kommundirektör. Kommundirektören har rätt att vidaredelegera sina delegationsuppdrag. Sådan vidaredelegation skall anmälas till kommunstyrelsen. Vid vidaredelegats frånvaro återgår beslutanderätten till kommundirektör.
Vidaredelegation av arbetsmiljöuppgifter beskrivs i ett särskilt beslut i personalutskottet, 2009-09-17, § 20.
Beslutet möjliggör delegering kommundirektör till förvaltningschef, samt delegering från förvaltningschef
till avdelningschefer och arbetsledare.
1.7

Delegering eller ren verkställighet

Gränsen mellan delegering och verkställighet har betydelse för frågan om beslut kan överklagas enligt
laglighetsprövning och om besluten måste anmälas. Gränsen kan inte dras med någon exakthet. I äldre
förarbeten betonades att delegeringsbestämmelserna syftar på delegering av verklig beslutanderätt som
måste skiljas från den beslutanderätt som varje arbetsfördelning mellan anställda medför.
Med beslut i delegeringsbestämmelserna avses endast beslut i kommunallagens mening. Kännetecknande
för ett beslut är bl. a att det föreligger alternativa lösningar, och att beslutsfattaren måste göra vissa överväganden och bedömningar.
1.8

Anmälan av delegationsbeslut

Beslut som har fattats med stöd av delegation skall fortlöpande anmälas till kommunstyrelsen. Detta sker
genom att delegationsbeslut omnämns på föredragningslistan och genom att delegationsbeslut finns tillgängliga på kommunstyrelsens sammanträde.
Anmärkning: Delegationsbeslut anslås inte på kommunens anslagstavla. Klagotiden för delegationsbeslut
börjar från den dag då protokollet från det sammanträde vid vilket beslutet anmäls hos nämnden tillkännagavs på anslagstavlan.
1.9

Brådskande ärenden

Utöver vad som framgår av de olika avsnitten delegerar kommunstyrelsen åt ordföranden att besluta på
styrelsens vägnar i ärenden som är så brådskande, att kommunstyrelsens avgörande inte kan avvaktas.
Denna beslutanderätt förutsätts användas sparsamt. Sådana beslut skall anmälas vid kommunstyrelsens
nästa sammanträde och innehålla uppgift om att ärendet var brådskande.
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1.10 MBL-förhandling eller samråd
Delegat svarar i förekommande fall för att förhandlingsskyldighet enligt medbestämmandelagen är uppfylld och att ingångna samverkansavtal med personalorganisationerna följs innan beslut fattas.

1.11 Kommunalrådens deltagande i resor, kurser, konferenser och representation
Deltagande i resor, kurser, konferenser och representation ingår i kommunalrådens ordinarie arbetsuppgifter. Beslut om deltagande anses som verkställighet.

1.12 Besvarande av skrivelser ställda till kommunstyrelsen m. m.
Besvarande och handläggning av skrivelser ställda till kommunstyrelsen, överlämnande av remiss till annan
nämnd för besvarande samt hantering av bidragsansökan från organisation, om ärendet kan antas vara av
mindre vikt, anses som verkställighet och ej som beslut i kommunallagens mening.
1.13 Kommunens förhandlingsdelegation
Ledamöterna i kommunstyrelsens personalutskott utgör tillika kommunens förhandlingsdelegation.

1.14 Definitioner
Förvaltningschef är respektive förvaltnings ansvarige chef och är direkt underställd kommundirektör.
Säters kommun har fem förvaltningar med fem förvaltningschefer.
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2 Brådskande ärenden
ÄRENDE
1

Beslut i ärenden som är så brådskande att kommunstyrelsens avgörande inte kan avvaktas
Brådskande ärenden

2

Avge yttranden som ankommer på kommunstyrelsen av ej principiell art, samt även sistnämnda
slag om föreskriven remisstid inte medger att
ärendet behandlas på ordinarie kommunstyrelsesammanträde

DELEGAT/ANMÄLD
VIDAREDELEGATION
Ks-ordförande

KSAU

LAGRUM

RAPPORT

ANMÄRKNING

Kap 6 § 39 KL

Anmäls vid nästkommande KS

Skriftligt beslut. Kopia till
Nämndesekreterare.

Protokoll

4

3 Allmänna ärenden
ÄRENDE

DELEGAT/ANMÄLD
VIDAREDELEGATION

VERKSTÄLLIGHET RAPPORT
ANSVARIG LAGRUM
Respektive chef

1

Representation och uppvaktningar

2

Förtroendemäns deltagande i kurser och
konferenser

Ksau. I brådskande fall Ksordförande

3

Tillstånd att använda kommunens vapen

Kommundirektör/förvaltningschef
KS Kommunikationschef

4

Ge fullmakt till ombud att föra kommunens talan inför domstol och andra myndigheter samt vid förrättningar av olika slag

Kommundirektör

KS

Överklagan av beslut från Migrationsverket
avseende ersättning för ekonomiskt bistånd
och placeringsbeslut.

Ekonomichef

KS

5

Pröva utlämnande av allmän handling, vägran att lämna ut allmän handling och handlings utlämnande med förbehåll.

Arkivarie/vid arkivariers frånvaro kommundirektör, förvaltningschef
eller arkivaries ersättare registrator

6

Skötsel av kommunens officiella anslagstavla

7

Yttrande över antagande av hemvärnsmän

Kommundirektör/Säkerhetssamordnare

8

Skadereglering inom ramen för kommunens självrisk enligt försäkringsavtal

Kommundirektör/Ekonomichef

KS

9

Åtgärder inom Näringslivs- och arbetsmarknadsenheten > 2 prisbasbelopp

Ksau

Protokoll

Protokoll / KS
1 § lagen (1970:498)
om skydd för vapen
och vissa andra officiella beteckningar

OSL 6 kap. 3 §,
TF 2 kap. 14-15 §§

KS

KS

Kanslienhetens personal
Hemvärnsförordning
(1997:146)

5

KS

ANMÄRKNING

Policy för representation
finns , riktlinjer för uppvaktning

VERKSTÄLLIGHET RAPPORT
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KS

ÄRENDE

DELEGAT/ANMÄLD
VIDAREDELEGATION

10

Åtgärder inom Näringslivs- och arbetsmarknadsenheten < 2 prisbasbelopp

Kommundirektör/Näringslivschef

11

Taxerings och mantalsskrivningsärenden

Kommundirektör/Ekonomichef

KS

12

Yttrande enligt lagen om TV-övervakning
FLYTTAT TILL TRYGGHET OCH
BERREDSKAP

Kommundirektör/Säkerhetssamordnare

KS

13

Remisser till nämnder

Ksau

Protokoll

14

Beslut om bidrag utanför fastställda normer
om högst ½ basbelopp

Kommundirektör/Förvaltningschef

KS

15

Beslut om fördelning av ekonomiskt evenemangsbidrag

Ksau

Protokoll

16

Arkivmyndighetens tillsyn av kommunens
arkivvård

Arkivarie

Arkivlagen (1990:782)

KS

17

Teckna personuppgiftsbiträdesavtal

Förvaltningschef/Enhetschef

Artikel 28 p3 Dataskyddsförordningen

KS

18

Besluta om att behandla nya personuppgifter

Förvaltningschef/Enhetschef

19

Utse Skolchef

Kommundirektören

KS

2 kap. 8 a §
Skollagen,

6

KS

ANMÄRKNING

Skriftligt beslut. Kopia till
NS.

.

4 Ekonomiska ärenden
ÄRENDE

DELEGAT/ANMÄLD
VIDAREDELEGATION

1

Utdelning av kommunen förvaltade stiftelser

Kommundirektör/Ekonomichef,
Hilda Johanssons stiftelse,
Johan Viktor Olssons stiftelse

Delgivning
Protokoll

2

Placering av medel tillhörande av kommunen
förvaltade stiftelser

Kommundirektör/Ekonomichef

KS

3

Indrivning av fordringar

Kommundirektör/Ekonomichef

Delgivning

4

Avskrivning av fordringar understigande 1 prisbasbelopp/ärende

Kommundirektör/Ekonomichef
1 Ekonomichef
2 Förvaltningschef/kommundirektör

KS

5

Yttrande samt anförande av besvär i taxeringsärenden

Kommundirektör/Ekonomichef
1 Ekonomichef
2 Förvaltningschef/kommundirektör

Ks

6

Försäljning av lös egendom för kommunens
räkning understigande 1 prisbasbelopp/objekt

Kommundirektör/Respektive
förvaltningschef

Ks

7

Antagande av ackord

Kommundirektör/Ekonomichef
1 Ekonomichef
2 Förvaltningschef/kommundirektör

Ks

Antagande av anstånd med betalning av kundfakturor på över 15.000 kr

1 Ekonomichef
2 Förvaltningschef/kommundirektör

VERKSTÄLLIGHET
ANSVARIG LAGRUM

7

RAPPORT

ANMÄRKNING

Verkställighet riktlinjer
avbetalningsplan kravhantering

ÄRENDE

DELEGAT/ANMÄLD
VIDAREDELEGATION

Omplacering av kommunens pensionsmedel
enligt antaget reglemente och med bibehållen
risk och allokering

Kommundirektör/Ekonomichef

9

Omsättning av befintliga lån

Kommundirektör/Ekonomichef
1 Ekonomichef
2 Förvaltningschef/kommundirektör

KS

10

Att för kommunen ingå borgen för Säterbostäder AB och Säters kommuns fastighets AB,
inom den ram som kommunfullmäktige varje år
anger

Kommundirektör/Ekonomichef
1 Ekonomichef
2 Förvaltningschef/kommundirektör

KS

11

Ärenden angående kommungemensamma försäkringar

Kommundirektör/Ekonomichef
1 Ekonomichef
2 Förvaltningschef/kommundirektör

KS

12

Avskrivning av fordringar över 1 prisbasbelopp/ärende

KSAU

Protokoll

13

Medfinansiering i projekt
1 via resurser samt upp till 2 prisbasbelopp
2 upp till 6 prisbasbelopp i direkt ekonomiskt
stöd

1 Kommundirektör/Enhetschef
2 KSAU

KS
Protokoll

14

Beslut om att ianspråkta 50 000 kr ur rörelsekapitalet totalt under löpande budgetår

KS-ordförande

KS

Attestförteckning

Förvaltningschef

8

VERKSTÄLLIGHET
ANSVARIG LAGRUM

RAPPORT

ANMÄRKNING

KS

1 Ekonomichef
2 Förvaltningschef/kommundirektör

Antaget attestreglemente
2006-11-07, § 26

8

KS

Beslut om attestanter

ÄRENDE

DELEGAT/ANMÄLD
VIDAREDELEGATION

Besluta om att ianspråkta medel ur den av
kommunstyrelsen beslutade budget för utveckling

Kommundirektör

VERKSTÄLLIGHET
ANSVARIG LAGRUM

RAPPORT
KS

9

ANMÄRKNING

5 Personal HR-ärenden
ÄRENDE

DELEGAT/ANMÄLD
VIDAREDELEGATION

VERKSTÄLLIGHET RAPPORT
ANSVARIG LAGRUM

ANMÄRKNING

1

ANSTÄLLNING

1.1

Anställning och lönesättning av kommundirektör

Kommunstyrelsen

Protokoll

Lönesättning av kommundirektör

Kommunstyrelsens ordförande

KS

1.2

Anställning och lönesättning av förvaltningschef

Kommundirektör efter samråd med
respektive nämnds ordförande

KS

Gemensam rapport för
samtliga förvaltningar

1.3

Anställning av medarbetare

Förvaltningschef enhetschef, verksamhetschef, rektor

KS

Gemensam rapport för
samtliga förvaltningar

1.4

Lönesättning vid nyanställning

Chef enligt riktlinjer
Där inte riktlinjer finns: i samråd
med förvaltningschef eller personalchef

2

ENTLEDIGANDE LEDIGHETER

2.1

Medgivande förkortad arbetstid och tjänstledighet
med stöd av lag

Enligt ärendetyp 1 ovan

2.2

Medgivande förkortad arbetstid och tjänstledighet
utan stöd av lag upp till 6 månader
Medgivande förkortad arbetstid och tjänstledighet
utan stöd av lag mer än 6 månader

Närmaste chef

KS

Personalchef

KS

2.3

Kvarstående tillsvidareanställning efter 67 68 år

PU

KS

2.4

Uppsägning från arbetsgivarens sida

Enligt ärendetyp 1 ovan efter obligatoriskt samråd med personalchef

KS

2.5

Avsked

PU

Protokoll

Närmaste chef

10

Ej delegation

VERKSTÄLLIGHET RAPPORT
ANSVARIG LAGRUM
KS

ÄRENDE

DELEGAT/ANMÄLD
VIDAREDELEGATION

2.6

Överenskommelse om avgångsvederlag motsvarande lön upp till 6 månader

Förvaltningschef

2.7

Överenskommelse om avgångsvederlag motsvarande lön mer än 6 månader

PU

3

TJÄNSTLEDIGHETER

3.1

Ledighet utan lön för enskilda angelägenheter

Enligt ärendetyp 1 ovan

3.2

Ledighet med lön för enskilda angelägenheter

En dag beslutas enligt ärendetyp 1
ovan
För mer än end dag beslutar förvaltningschef

3.3

Kommundirektör ledighet för enskild angelägenhet

KS ordförande

KS

3.4

Ledighet utan lön för att prova annat arbete upp
till 6 månader

Chef

Delgivning

3.5

Ledighet utan lön för att prova annat arbete upp
mer än 6 månader

Förvaltningschef

4

DISCIPLINÄRENDEN

4.1

Skriftlig varning Allmänna Bestämmelser, AB § 11 Enligt ärendetyp 1 ovan efter obligatoriskt samråd med personalenheten

KS

4.2

Beslut om löneavdrag t ex vid olovlig frånvaro

Kommundirektör/Förvaltningschef
i samråd med Personalchef

KS

5

LÖNEFRÅGOR

5.1

Övergripande principer och riktlinjer för kommunens lönepolitik

PU

Protokoll

5.2

Fastställande av totalt utrymme, samt lönepolitiska satsningar i samband med löneöversyn

PU

Protokoll

5.3

Lönesättning av kommundirektör vid löneöversyn

KS-ordförande i samråd med per-

Delgivning

ANMÄRKNING

KS

11

Enligt Allmänna Bestämmelser (AB)

Återrapporteras efter löneö-

ÄRENDE

VERKSTÄLLIGHET RAPPORT
ANSVARIG LAGRUM

DELEGAT/ANMÄLD
VIDAREDELEGATION
sonalchef

ANMÄRKNING
versyn

5.4

Lönesättning av kommunens förvaltningschefer
vid löneöversyn

Kommundirektör

KS

Samråd med personalchef
Återrapporteras efter löneöversyn

5.5

Lönesättning av övrig personal vid löneöversyn

Chef

KS

Återrapporteras efter löneöversyn

5.6

Lönesättning vid löneöversyn av miljö- och byggchef

Personalchef

5.7

Avskrivning av löneskuld

Personalchef i samråd med förvaltningschef

5.8

Avslag på beslut om sjuklön

Närmast chef i samråd med personalchefen

Beslut om lönetillägg

Förvaltningschef

KS

PU. I förekommande fall efter samråd med personalchef

KS

6

KOMMUNDIREKTÖR

6.1

Ärenden som berör kommundirektör enligt ärendetyp 2 och 4 ovan

7

ÖVRIGT

7.1

Anpassnings- och omplaceringsärenden inom Ksförvaltningar

Enligt ärendetyp 1 ovan

7.2

Särskild ålderspension

PU

Protokoll

7.3

Beslut om pensionslösningar

PU

Protokoll

7.4

Beslut om minskad arbetstid för äldre anställda,
enligt 80/80/100 modellen. (Ks 170523, § 96)

Förvaltningschef i samråd med
personalchef

Protokoll

7.5

Godkännande av bisyssla

Enligt ärendetyp 1 ovan

KS

7.6

Medarbetarsamtal enligt samverkansavtal

Närmaste chef

7.7

Medarbetarsamtal enligt samverkansavtal med
miljö- och byggchef

Personalchef

Pensionspolicy finns

Arbetsledning enl AB görs
av förvaltningschef
12
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ÄRENDE

DELEGAT/ANMÄLD
VIDAREDELEGATION

7.8

Beslut om tjänstebil

Personalutskott

7.9

Besluta om löneväxling till pensionsinsättning

Personalchef

7.10

Besluta om semesterväxling

Enhetschefer

7.11

Återbesättningsprövning

Förvaltningschef

8

VERKSTÄLLIGHETSFÖRTECKNING

8.1

Bestyrkande av tjänstgöringsrapport, reseräkning
o dyl, deltagande i utbildningar, kurser, studiebesök eller andra personalutvecklingsinsatser, ledigheter enligt avtal, rekrytering, arbetsbeskrivningar

Respektive chef

Deltagande i utbildning mm
gäller inom fastställt utbildningsanslag

8.2

Ledighet för fackligt arbete med eller utan lön

Respektive chef

Enligt riktlinjer

8.3

Verkställighet som berör kommundirektör

Ks-ordförande

9

TOLKNINGAR

9.1

Avgöra frågor om tolkning och tillämpning av lag,
avtal och andra bestämmelser rörande förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess
arbetstagare;

Enligt riktlinjer antagna av
KS 161108, § 137

Protokoll

Personalenheten

Vid frågor av principiell
karaktär så återrapporteras
det genom tjänsteutlåtande

13

6 Fritid och förening

1
2
3
4
5

ÄRENDE

DELEGAT/ANMÄLD
VIDAREDELEGATION

Bidrag till föreningsdrivna anläggningar enligt upprättade avtal
Beslut om bidrag till föreningar enligt fastställda
Normer, avtal och riktlinjer

Fritidschef med möjlighet tillvidaredelegering

Information

Fritidschef med möjlighet tillvidaredelegering

Information

Beslut om bidrag utanför fastställda normer om
högst 2 prisbasbelopp
Tillståndsgivning, registrering och tillsyn av lokala
lotterier enligt lotterilagen

FU

Protokoll

Fritidschef med möjlighet tillvidaredelegering Utsedd tjänsteperson

Protokoll

Besluta om bidrag ur kostnadsstället” rörliga medel.

FU

Protokoll

VERKSTÄLLIGHET
ANSVARIG LAGRUM
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7 Förhandlingar enligt MBL
ÄRENDE

DELEGAT/ANMÄLD
VIDAREDELEGATION

1

Förhandling enligt MBL § 10 kollektivavtal av principiell betydelse

KS-ordförande
1 Personalchef
2 Kommundirektör

KS

2

Förhandling enligt MBL § 10 kollektivavtal om
avvikelser enligt allmänna bestämmelser (AB)

Kommundirektör/Personalchef
1 Personalchef
2 Kommundirektör

KS

3

Förhandling enligt MBL § 10 rättstvist

Kommundirektör/Personalchef
1 Personalchef
2 Kommundirektör

KS

4

Förhandlingar enligt MBL § 11, 12 och 13

Personalenheten
Förvaltningschef med möjlighet
till vidaredelegering

Protokoll

5

Förhandlingar enligt MBL § 14

Personalenheten

Protokoll

6

Förhandlingar enligt MBL § 38

Förvaltningschef i samverkansstrukturen

Protokoll

VERKSTÄLLIGHET
ANSVARIG LAGRUM
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8 Inköp
ÄRENDE

DELEGAT/ANMÄLD
VIDAREDELEGATION

1

Direktupphandling

Kommundirektör/Enhetschef

2

Anskaffningsbeslut
-upp till 2 mnkr
-upp till 500 000 kr

3

KSAU
Kommundirektör
Kommundirektör/Enhetschef

ANMÄRKNING

KS

Upphandlingspolicy inklusive riktlinjer för
direktupphandling

Utöver gemensamma upphandlingar inom
UpphandlingsCenter.(Kommunspecifika)
Protokoll/Delgivning Upphandlingspolicy inklusive riktlinjer för
direktupphandling

KSAU
Kommundirektör
Kommundirektör/Enhetschef
Protokoll/Delgivning Upphandlingspolicy inklusive riktlinjer för
direktupphandling

LOU:s tjänstekategori 25 Hälsovård och socialtjänster upp till
-upp till 2 mnkr
-upp till 500 000 kr

RAPPORT

Protokoll/Delgivning Upphandlingspolicy inklusive riktlinjer för
direktupphandling

LOU:s tjänstekategori 24 Undervisning och yrkesutbildning
-upp till 2 mnkr
-upp till 500 000 kr

4
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KSAU
Kommundirektör
Kommundirektör/Enhetschef
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9 Arbetsmiljö och brandskyddsansvar
ÄRENDE

DELEGAT/ANMÄLD
VIDAREDELEGATION

Ansvar för frågor som gäller arbetsmiljö

Chefer inom respektive verksamhet

Ansvar för frågor som gäller brandskydd enl.
gällande lag

Kommundirektör/
Brandskyddsansvarig

Brandskyddsombud

ÄRENDE

DELEGAT/ANMÄLD
VIDAREDELEGATION

LAGRUM

Ingå säkerhetsskyddsavtal

Säkerhetschef

8 § säkerhetsskyddslagen
(1996:627)

2

Besluta om registerkontroll och placering i säkerhetsklasser

19 § säkerhetsskyddsförordningen (1996:633)

3

Besluta om krigsplacering av kommunens anställda.
Yttrande enligt lagen om TV-övervakning
Kameraövervakning

Kommundirektör/ Förvaltningschef/ Kommunikationschef/Nämndsekreterare KS
Kommundirektör
Kommundirektör/Säkerhetssamordnare

18 § kameraövervakningslagen (2013:460)

1
2

VERKSTÄLLIGHET
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10 Trygghet och beredskap

1

Besluta om eldningsförbud

Räddningschef

KS
KS
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Beslutat av KF 2019-09-19
§ 197

11 Kommunstyrelsens uppdrag som handläggs av tjänstemän vid samhällsbyggnadsförvaltningen
ÄRENDE

REGLERING

BESLUT

UPPDRAG

1

Strategiska kollektivtrafikfrågor

Enligt styrdokument

Direkt till KS

Kollektivtrafikfrågor handläggs av samhällsbyggnadsförvaltningen på kommunstyrelsens uppdrag såsom
trafikbeställningar och trafikförsörjningsplaner mm.

2

Skogsförvaltning och Skogsinnehav

Enligt styrdokument

Direkt till KS

Beredning av underlag för
Skogsvårdsplan, avverkningsplan, budget mm

3

Markfrågor

Enligt styrdokument

Direkt till KS

Köp, försäljning, byte och
avtal om fastighetsreglering,
allt inom av fullmäktige fastställd kostnadsram och
andra riktlinjer beträffande
belopp och villkor i övrigt.

18

SÄTERS KOMMUN

KALLELSE

Kommunstyrelsen

2020-01-28

Ks §

Sammanträdesdatum

Blad

11

Dnr KS2020/0012

Säkerhetschef Säters kommun
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar uppdra till förvaltningen att till kommunstyrelsens sammanträde utreda om Säkerhetschefen endast är kopplad till befattningen kommundirektör.
__________
Bakgrund och ärendebeskrivning
Tidigare utsedd säkerhetschef har slutat sin anställning i Säters kommun. Ny säkerhetschef ska utses.

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Tjänsteskrivelse

Datum
2020-01-14

Diarienummer
Dnr KS2020/

Säkerhetschef Säters kommun
Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att
1. Malin Karhu Birgersson utses som säkerhetschef tiden 2020-01-01—2020-02-28
2. Marita Skog utses som säkerhetschef tiden 2020-03-01--tv
Bakgrund och ärendebeskrivning
Tidigare utsedd säkerhetschef har slutat sin anställning i Säters kommun. Ny säkerhetschef ska
utses.

Margareta Jakobsson
Handläggare

Postadress
Säters Kommun
Box 300
783 27 Säter

Malin Karhu Birgersson
Förvaltningschef

Besöksadress
Rådhuset
Åsgränd 2
Säter

Telefon
0225-55 000 (vxl)

E-postadress
kommun@sater.se
Internetadress
www.sater.se

SÄTERS KOMMUN

KALLELSE

Kommunstyrelsen

2020-01-28

Ks §

Sammanträdesdatum

Blad

12

Dnr KS2019/0014

Utbetalning av kommunalt partistöd 2020
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta:
1. Kommunalt partistöd betalas ut för 2020 fördelat enligt tabellen nedan.
2. Respektive mottagande parti ska senast 2021-03-31 lämna en skriftlig redovisning om hur partistödet för 2020 använts.
__________
Bakgrund och ärendebeskrivning
Det kommunala partistödet regleras i Kommunallagen 4 kap §§ 29 – 32. Kommunfullmäktige har 2014-05-26 antagit kompletterande regler för partistöd.
Kommuner och landsting får ge ekonomiskt bidrag och annat stöd till politiska partier för att stärka deras ställning i den kommunala demokratin (partistöd). Varje kommun bestämmer om partistöd ska utbetalas och hur stort det ska vara. Lokalt partistöd får bara bestå av ett grundstöd och/eller ett mandatbundet stöd. Partistödet får
bara utbetalas till ett politiskt parti som är en juridisk person. Det innebär att det
måste finnas en registrerad lokal partiförening som kan ta emot stödet.
Stödet ges till de partier som finns representerade i fullmäktige. Kommunen kan besluta att mandat som inte är besatta av vald kandidat (tomma stolar) inte ska beaktas
vid utbetalning av stöd.
Fullmäktige ska besluta att en mottagare av partistöd årligen ska lämna en skriftlig
redovisning som visar att partistödet har använts för det ändamål som anges i 29 §
första stycket. Redovisningen ska avse perioden 1 januari-31 december och ges in till
fullmäktige senast sex månader efter redovisningsperiodens utgång. En av mottagaren utsedd särskild granskare ska granska redovisningen. Fullmäktige får besluta att
stöd inte ska betalas till parti som inte lämnar redovisning och granskningsrapport
enligt första och andra styckena.
I Säters kommun består partistödet av ett grundstöd per parti och ett mandatstöd per
varje mandat som respektive parti har i kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige
beslutade 2010-12-16 § 28 om ett grundbidrag med 11 500 kronor per parti och ett
mandatbundet bidrag på 7 600 kronor/mandat. Bidragen höjs med KPI med oktober
2011 som bas. Mandatstöd utgår endast för de mandat som är besatta. Partistöd utgår
under 3 månader efter det att representationen upphört.
Partistöd betalas ut årligen i förskott under mars månad efter beslut av fullmäktige.
Har redovisning och granskningsrapport inte lämnats in till kommunstyrelsen inom
föreskriven tid utbetalas inget stöd för nästkommande år.
Justerande sign

Utdragsbestyrkande

SÄTERS KOMMUN

KALLELSE

Kommunstyrelsen

2020-01-28

Sammanträdesdatum
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Ks § forts
Kommunalt partistöd 2020
Grundbidrag 12 373 kr - Mandatbaserat stöd 8 177 kr
Parti

Mandat

S
C
L
M
KD
V
MP
SD

11
8
1
7
1
2
1
2

Grundstöd
12 373
12 373
12 373
12 373
12 373
12 373
12 373
12 373

Mandatbaserat
Totalt
stöd
89 947
65 416
8 177
57 239
8 177
16 354
8 177
16 354

102 320
77 789
20 550
69 612
20 550
28 727
20 550
28 727

Sverigedemokraterna representeras av två ledamöter under 2020. Nya ledamöter har
inte kunnat utses för två ledamöter.

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Tjänsteskrivelse

Datum
2020-01-14

Diarienummer
Dnr KS2020/0014

Utbetalning av kommunalt partistöd 2020
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta:
1. Kommunalt partistöd betalas ut för 2020 fördelat enligt tabellen nedan.
2. Respektive mottagande parti ska senast 2021-03-31 lämna en skriftlig redovisning om
hur partistödet för 2020 använts.
Bakgrund och ärendebeskrivning
Det kommunala partistödet regleras i Kommunallagen 4 kap §§ 29 – 32. Kommunfullmäktige har 201405-26 antagit kompletterande regler för partistöd.
Kommuner och landsting får ge ekonomiskt bidrag och annat stöd till politiska partier för att stärka deras
ställning i den kommunala demokratin (partistöd). Varje kommun bestämmer om partistöd ska utbetalas
och hur stort det ska vara. Lokalt partistöd får bara bestå av ett grundstöd och/eller ett mandatbundet
stöd. Partistödet får bara utbetalas till ett politiskt parti som är en juridisk person. Det innebär att det
måste finnas en registrerad lokal partiförening som kan ta emot stödet.
Stödet ges till de partier som finns representerade i fullmäktige. Kommunen kan besluta att mandat som
inte är besatta av vald kandidat (tomma stolar) inte ska beaktas vid utbetalning av stöd.
Fullmäktige ska besluta att en mottagare av partistöd årligen ska lämna en skriftlig redovisning som visar
att partistödet har använts för det ändamål som anges i 29 § första stycket. Redovisningen ska avse
perioden 1 januari-31 december och ges in till fullmäktige senast sex månader efter redovisningsperiodens
utgång. En av mottagaren utsedd särskild granskare ska granska redovisningen. Fullmäktige får besluta att
stöd inte ska betalas till parti som inte lämnar redovisning och granskningsrapport enligt första och andra
styckena.
I Säters kommun består partistödet av ett grundstöd per parti och ett mandatstöd per varje mandat som
respektive parti har i kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige beslutade 2010-12-16 § 28 om ett
grundbidrag med 11 500 kronor per parti och ett mandatbundet bidrag på 7 600 kronor/mandat. Bidragen
höjs med KPI med oktober 2011 som bas. Mandatstöd utgår endast för de mandat som är besatta.
Partistöd utgår under 3 månader efter det att representationen upphört.
Partistöd betalas ut årligen i förskott under mars månad efter beslut av fullmäktige. Har redovisning och
granskningsrapport inte lämnats in till kommunstyrelsen inom föreskriven tid utbetalas inget stöd för
nästkommande år.

Postadress
Säters Kommun
Box 300
783 27 Säter

Besöksadress
Rådhuset
Åsgränd 2
Säter

Telefon
0225-55 000 (vxl)

E-postadress
kommun@sater.se
Internetadress
www.sater.se

Tjänsteskrivelse

Kommunalt partistöd 2020

Grundbidrag 12 373 kr - Mandatbaserat stöd 8 177 kr

Parti

Mandat

S
C
L
M
KD
V
MP
SD

11
8
1
7
1
2
1
2

Grundstöd Mandatbaserat
stöd
12 373
89 947
12 373
65 416
12 373
8 177
12 373
57 239
12 373
8 177
12 373
16 354
12 373
8 177
12 373
16 354

Totalt
102 320
77 789
20 550
69 612
20 550
28 727
20 550
28 727

Sverigedemokraterna representeras av två ledamöter under 2020. Nya ledamöter har inte kunnat utses för två
ledamöter.

Margareta Jakobsson
Handläggare

Postadress
Säters Kommun
Box 300
783 27 Säter

Malin Karhu Birgersson
Förvaltningschef

Besöksadress
Rådhuset
Åsgränd 2
Säter

Telefon
0225-55 000 (vxl)

E-postadress
kommun@sater.se
Internetadress
www.sater.se

Regler för kommunalt partistöd Säters kommun
Antagna av fullmäktige den 26 maj 2014 § 55
I kommunallagen (1991:900) finns de grundläggande bestämmelserna om kommunalt
partistöd.
I Säters kommun ska därutöver följande gälla.

1 § Rätt till partistöd

Det lokala partistödet i Säters kommun utgår till partier som är representerade i
enlighet med vad som föreskrivs i 2 kap. 9 andra stycket kommunallagen.

2 § Grundstöd och mandatstöd

Partistödet, som indexuppräknas varje år, består av
-

ett grundstöd, som uppgår till om 11 543 kronor per parti och år (2014), samt

-

ett mandatstöd, som uppgår till 7 628 kronor per mandat och år (2014).

3 § Fördelning av partistöd
Vid fördelningen av partistöd beaktas endast mandat för vilken en vald ledamot är
fastställd enligt 14 kap vallagen (2005:837).
Partistöd utgår under 3 månader efter det att representationen upphört.

4 § Redovisning och granskning

En mottagare av partistöd årligen ska lämna en skriftlig redovisning som visar att
partistödet har använts för det ändamål som anges i 2 kap. 9 § första stycket
kommunallagen. Till redovisningen ska fogas ett granskningsintyg.

5 § Årlig utbetalning

Partistöd betalas ut årligen i förskott under mars månad efter beslut av fullmäktige.
Har redovisning och granskningsrapport enligt 2 kap. 11 § andra stycket
kommunallagen inte lämnats in till kommunstyrelsen/landstingsstyrelsen inom
föreskriven tid utbetalas inget stöd för nästkommande år.

SÄTERS KOMMUN

KALLELSE

Kommunstyrelsen

2020-01-28

Ks §

Sammanträdesdatum
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Dnr KS2020/0018

Arbetsordning för kommunstyrelsens utskott och dess förvaltning
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta godkänna arbetsordning för kommunstyrelsens utskott och dess förvaltning. Arbetsordningen ersättare tidigare beslutad arbetsordning 2007.
__________
Ärendebeskrivning
Förslag till arbetsordning för kommunstyrelsens arbetsutskott och dess förvaltning
har upprättats av förvaltningen.
Arbetsordningen reglerar hur information och beredning av ärenden inför sammanträden sker. Denna arbetsordning är ett komplement till personalutskottets och fritids utskottets arbetsordningar (avser endast beredningstid)

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Tjänsteutlåtande

SÄTERS KOMMUN
Kommunstyrelseförvaltningen

Datum
2020-01-15

Diarienummer
Dnr KS2020/

Arbetsordning för kommunstyrelsens utskott och dess förvaltning
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta godkänna
arbetsordning för kommunstyrelsens utskott och dess förvaltning.
Arbetsordningen ersättare tidigare beslutad arbetsordning 2007-Ärendebeskrivning
Förslag till arbetsordning för kommunstyrelsens sutskott och dess förvaltning
har upprättats av förvaltningen.
Arbetsordningen reglerar hur information och beredning av ärenden inför
sammanträden sker. Denna arbetsordning är ett komplement till
personalutskottets och fritidsutskottets arbetsordningar (avser endast
beredningstid)

Margareta Jakobsson
Handläggare

Postadress
Säters Kommun
Box 300
783 27 Säter

Malin Karhu Birgersson
Kommundirektör

Besöksadress
Rådhuset
Åsgränd 2
Säter

Telefon
0225-55 000 (vxl)

E-postadress
nämnd@sater.se
Internetadress
www.sater.se

Bilaga till kommunstyrelsens reglemente

Arbetsordning för kommunstyrelsens utskott och dess
förvaltningar.
Enligt kommunstyrelsens reglemente ska det inom styrelsen finnas ett arbetsutskott, ett
personalutskott och ett fritidsutskott. Arbetsutskottet består av 5 ledamöter och 5 ersättare.
Personalutskottet består av 3 ledamöter och 3 ersättare. Fritidsutskottet består av 3 ledamöter
och 3 ersättare. Styrelsen får enligt reglementet därutöver inrätta ytterligare utskott.
Denna arbetsordning reglerar hur information och beredning av ärenden inför sammanträden
sker. Denna arbetsordning är ett komplement till personalutskottets och fritidsutskottets
arbetsordningar (avser endast beredningstid)
KsAu –ärendeberedning (arbetsutskottet)
Måndagar veckan innan Au 13.00-14.00
Deltagare

KS-ordförande
KS-vice ordförande
KS 2:e vice ordförande
Kommundirektör
Förvaltningschef KS
Kommunsekreterare
Frågor som behandlas

Ärenden inför KSAU. KSAU bereder samtliga ärenden som ska beslutas av kommunstyrelsen och
av kommunfullmäktige i förekommande fall. Detta gäller emellertid inte de ärenden som ska beredas
av något annat utskott inom ramen för de ansvarsområden som framgår av denna arbetsordning.
Kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträder tidpunkt; tisdagar 1 – 2 gånger i månaden enligt
sammanträdesplan.
Avstämning ekonomi
Tidpunkt: Efter ärendeberedning till KSAU 14.00-14.45
Deltagare

KS-ordförande
KS-vice ordförande
KS-2:e vice ordförande
Kommundirektör
Förvaltningschef KS
Ekonomichef
Frågor som behandlas

Ekonomifrågor kommunövergripande
Dnr:

Avstämning Näringsliv
Tidpunkt: Efter ärendeberedning till Ksau måndagar 14.45-16.00
Deltagare

KS-ordförande
KS-vice ordförande
KS-2:e vice ordförande
Kommundirektör
Förvaltningschef KS
Näringslivsenheten
Frågor som behandlas

Kommunens näringslivsfrågor
KsPU - ärendeberedning (personalutskottet)
Beredning måndagar veckan innan personalutskott 16.00-17.00
Sammanträden: tisdagar ca 6 ggr per år enligt sammanträdesplan.
Deltagare

PU-ordförande
Personalchef
Frågor som behandlas

Strategiska arbetsgivarfrågor dvs personalpolitik, lönebildning, pensioner.
Föreslå samordning och utveckling av kommunorganisationen
Samordna det systematiska arbetsmiljöarbetet och se till att verksamheten drivs enligt
arbetsmiljölagen och dess föreskrifter samt kommunens policy för hälsa, arbetsmiljö och
rehabilitering.
Personalutskottet ansvarar för kommunstyrelsens tillsynsansvar gällande personalfrågor.
KsFU – ärendeberedning (fritidsutskottet)
Beredning måndagar veckan innan fritidsutskottet sammanträder kl. 16.00-17.00
Sammanträden: tisdagar ca 6 ggr per år enligt sammanträdesplan.
Deltagare

FU-ordförande
Fritidschef
Sekreterare
Frågor som behandlas

Fritid- och föreningsverksamhet, social hållbarhet, ung i Säter och ungdomens hus.
Strategiska frågor kring fritid och social hållbarhet

Dnr:

SÄTERS KOMMUN

KALLELSE

Kommunstyrelsen
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Ks §

Sammanträdesdatum
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Dnr KS2019/0289

Svar på motion om SÄBO i privat regi
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.
__________
Förslag till beslut på sammanträdet
Caroline Willfoxd (M) yrkar att motionen är bifallenMats Nilsson yrkar att motionen avslås.
Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att motionen avslås.
Ärendebeskrivning
En motion om SÄBO i privat regi lämnades in till kommunfullmäktiges sammanträde 2019-06-13 av Malin Hedlund (M). Kommunstyrelsens arbetsutskott har remitterat motionen till samhällsbyggnadsnämnden för yttrande.
Motionärens förslag
Att det tas fram underlag för att kunna ta in anbud så att drift en på nya Säbot
kan skötas i privat regi.
Yttrande från socialnämnden 2019-12-12.
Socialnämnden föreslår med nedanstående motivering att motionen avslås.
”Socialnämnden konstaterar utifrån Socialförvaltningens tjänsteskrivelse att om motionens förslag avser ”driften” av byggnaden som det särskilda boendet ska inrymmas
i så har fastighetsförvaltningen den bästa kompetensen att ta fram sådana underlag.
Socialnämnden konstaterar utifrån Socialförvaltningens tjänsteskrivelse att om motionens förslag avser ”driften” av verksamheten i huset dvs omvårdnaden av de boende så krävs det en extern konsult med medföljande kostnader, för att ta fram erforderliga underlag. Socialnämnden saknar resurserna för de extra konsultkostnaderna.
Socialnämnden konstaterar dessutom att ett omfattande arbete har gjorts under lång
tid i socialförvaltningen med många medarbetare från olika professioner/kompetenser. Detta har lett fram till det omfattande dokumentet som heter ”programhandling”
som har antagits av Socialnämnden. Det dokumentet är själva beställningen från Socialnämnden som använts vid upphandling av den entreprenör som i steg 1 ska projektera byggnaden och senare i steg 2 även ska bygga det särskilda boendet. Att driva
en parallell process via konsulter för ta fram underlag för” driften” oavsett om motionen syftar på fastighetsförvaltning eller omvårdnaden bedömer Socialnämnden att
det stör den pågående processen och kan dessutom riskera att försena densamma.”
Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Tjänsteutlåtande

SÄTERS KOMMUN
Kommunstyrelseförvaltningen

Datum
2020-01-15

Diarienummer
Dnr KS2019/0289

Svar på motion om SÄBO i privat regi
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.
Ärendebeskrivning
En motion om SÄBO i privat regi lämnades in till kommunfullmäktiges
sammanträde 2019-06-13 av Malin Hedlund (M). Kommunstyrelsens
arbetsutskott har remitterat motionen till samhällsbyggnadsnämnden för
yttrande.
Motionärens förslag
Att det tas fram underlag för att kunna ta in anbud så att drift en på nya Säbot
kan skötas i privat regi.
Yttrande från socialnämnden 2019-12-12.
Socialnämnden föreslår med nedanstående motivering att motionen avslås.
”Socialnämnden konstaterar utifrån Socialförvaltningens tjänsteskrivelse att om
motionens förslag avser ”driften” av byggnaden som det särskilda boendet ska
inrymmas i så har fastighetsförvaltningen den bästa kompetensen att ta fram
sådana underlag. Socialnämnden konstaterar utifrån Socialförvaltningens
tjänsteskrivelse att om motionens förslag avser ”driften” av verksamheten i
huset dvs omvårdnaden av de boende så krävs det en extern konsult med
medföljande kostnader, för att ta fram erforderliga underlag. Socialnämnden
saknar resurserna för de extra konsultkostnaderna. Socialnämnden konstaterar
dessutom att ett omfattande arbete har gjorts under lång tid i
socialförvaltningen med många medarbetare från olika
professioner/kompetenser. Detta har lett fram till det omfattande dokumentet
som heter ”programhandling” som har antagits av Socialnämnden. Det
dokumentet är själva beställningen från Socialnämnden som använts vid
upphandling av den entreprenör som i steg 1 ska projektera byggnaden och
senare i steg 2 även ska bygga det särskilda boendet. Att driva en parallell
process via konsulter för ta fram underlag för” driften” oavsett om motionen
syftar på fastighetsförvaltning eller omvårdnaden bedömer Socialnämnden att
det stör den pågående processen och kan dessutom riskera att försena
densamma.”
Margareta Jakobsson
Handläggare

Postadress
Säters Kommun
Box 300
783 27 Säter

Malin Karhu Birgersson
Kommundirektör

Besöksadress
Rådhuset
Åsgränd 2
Säter

Telefon
0225-55 000 (vxl)

E-postadress
nämnd@sater.se
Internetadress
www.sater.se

Kommunkansliet
Rådhuset
783 30 SÄTER

Säter2019-06-10

Säterskommunstår inför enormainvesteringaroch stora utmaningarmed
demografin.Det gör att vi måstevara kreativa.Somett led i detta anserjag att vi
behöverse över möjlighetenmed att privatiseradelar av den kommunala
verksamheten.
Därför föreslårjag att:
Det tas fram underlagför att kunnata in anbudså att drift en på nya Säbot
kan skötasi privat regi.

Malin Hedlund
ModeraternaSäter

Post: Bergbacken 1, 78332 Säter
caroline@moderaterna.se | www.moderaterna.se

SÄTERS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2019-12-12

Sn § 146

Blad
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Diarienummer: SN2019/0143

Motion om särskilt boende för äldre i privat regi
Socialnämndens beslut
Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att avslå motionen.
Yrkande
1. Sune Hemmingsson (C), Hans-Göran Steneryd (S), Birgitta Sputnes (S), Belinda Mattsson (S), Anette Berg (C), Marie Sundlöf (SD) och Mikael Hästö-Gustavsson (V) yrkar
att Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att avslå motionen.
2. Håkan Gustâv (L) yrkar på att motionens bifalles
Proposition
Ordförande ställer de två yrkandena mot varandra och finner att nämnden bifaller yrkandet nr 1,
att Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att avslå motionen.
Reservationer
Håkan Gustâv (L) reserverar sig mot beslutet.
______

Socialnämndens yttrande angående motion om privat drift av det nya Särskilda boendet
”Socialnämnden konstaterar utifrån Socialförvaltningens tjänsteskrivelse att om motionens förslag avser ”driften” av byggnaden som det särskilda boendet ska inrymmas i
så har fastighetsförvaltningen den bästa kompetensen att ta fram sådana underlag.
Socialnämnden konstaterar utifrån Socialförvaltningens tjänsteskrivelse att om motionens förslag avser ”driften” av verksamheten i huset dvs omvårdnaden av de boende så krävs det en extern konsult med medföljande kostnader, för att ta fram erforderliga underlag. Socialnämnden saknar resurserna för de extra konsultkostnaderna.
Socialnämnden konstaterar dessutom att ett omfattande arbete har gjorts under lång
tid i socialförvaltningen med många medarbetare från olika professioner/kompetenser. Detta har lett fram till det omfattande dokumentet som heter ”programhandling”
som har antagits av Socialnämnden. Det dokumentet är själva beställningen från Socialnämnden som använts vid upphandling av den entreprenör som i steg 1 ska projektera byggnaden och senare i steg 2 även ska bygga det särskilda boendet.
Att driva en parallell process via konsulter för ta fram underlag för” driften” oavsett
om motionen syftar på fastighetsförvaltning eller omvårdnaden bedömer Socialnämnden att det stör den pågående processen och kan dessutom riskera att försena densamma.
Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta
att avslå motionen med ovanstående motivering.”
Forts.

Justerande signatur

Utdragsbestyrkande

SÄTERS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2019-12-12

Sn § 146 forts.

Blad
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Diarienummer: SN2019/0143

Ärendebeskrivning
Moderaterna i Säter har i motion 2019-06-10 föreslagit att Säters kommun tar fram anbudsunderlag för att driften på det nya särskilda boendet ska kunna skötas i privat regi.
Kommunstyrelsen arbetsutskott remitterar motionen till socialnämnden för yttrande.

Underlag till beslut
Majoritetens yttrande
Tjänsteutlåtande
Motion om valfrihet för äldre inom hemtjänsten

Justerande signatur

Delges
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Verksamhetschef Särskilt boende för äldre

Utdragsbestyrkande

Diarienummer:
SN2019/0143

Majoritetens förslag till yttrande angående motion om privat drift
av det nya Särskilda boendet
Socialnämnden konstaterar utifrån Socialförvaltningens tjänsteskrivelse att om motionens
förslag avser ”driften” av byggnaden som det särskilda boendet ska inrymmas i så har
fastighetsförvaltningen den bästa kompetensen att ta fram sådana underlag.
Socialnämnden konstaterar utifrån Socialförvaltningens tjänsteskrivelse att om motionens
förslag avser ”driften” av verksamheten i huset dvs omvårdnaden av de boende så krävs det en
extern konsult med medföljande kostnader, för att ta fram erforderliga underlag. Socialnämnden
saknar resurserna för de extra konsultkostnaderna.
Socialnämnden konstaterar dessutom att ett omfattande arbete har gjorts under lång tid i
socialförvaltningen med många medarbetare från olika professioner/kompetenser. Detta har lett
fram till det omfattande dokumentet som heter ”programhandling” som har antagits av
Socialnämnden. Det dokumentet är själva beställningen från Socialnämnden som använts vid
upphandling av den entreprenör som i steg 1 ska projektera byggnaden och senare i steg 2 även
ska bygga det särskilda boendet.
Att driva en parallell process via konsulter för ta fram underlag för” driften” oavsett om
motionen syftar på fastighetsförvaltning eller omvårdnaden bedömer Socialnämnden att det stör
den pågående processen och kan dessutom riskera att försena densamma.
Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att avslå
motionen med ovanstående motivering.

Tjänsteutlåtande

SÄTERS KOMMUN
SOCIALNÄMNDEN

Datum
2019-11-04

Diarienummer
SN2019/0143

Yttrande över motion om att driften på det nya särskilda boendet kan skötas i privat
regi
Förvaltningens ståndpunkt
För att ta fram underlag för att kunna ta in anbud, måste socialförvaltningen ta fram erforderliga
upphandlingsunderlag, underlag för avtalsuppföljning, ekonomiska ersättningsformer mm. För att göra
detta krävs en längre tids förarbete och att både personella- och ekonomiska resurser tillskapas
Socialförvaltningen kan heller inte se att det är någon större differens i kunders nöjdhet mellan
kommunala och privata boenden. De personella och ekonomiska resurser som socialförvaltningen idag
har, måste under de kommande åren i första hand koncentrera sig på att medverka i utformningen av det
nya boendet och ansvara för verksamhetsplaneringen
Ärendebeskrivning
Motionen beskriver ej närmare avsikten med att driften ska utföras i privat regi, annat än med hänvisning
till den demografiska utmaningen, att antalet äldre ökar och att ” vi måste vara kreativa”
Menas med ” drift av det nya Säbot i privat regi” att det är drift- och underhåll av fastigheten i privat regi
som avses eller är det att en privat aktör ansvarar för omvårdnaden av de boende och är arbetsgivare för
personalen? Socialförvaltningens tolkning är att det är det sistnämnda som avses.
Är det någon skillnad för den enskilde om det är att en privat utförare ansvarar för verksamheten istället
för den kommunala?
I 2019 års undersökning av ”Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2019” finns en fråga till dem som bor
i särskilt boende. ” Hur nöjd eller missnöjd är du sammantaget med ditt äldreboende”.
Socialförvaltningen jämförde NKI-talet (nöjd kund index) ”Hur nöjda de boende sammantaget är med sitt
äldreboende” mellan Säters tre kommunala boenden och kommuner som har minst tre särskilda boenden
i ”privat regi”. Urvalet på tre privata boenden gjordes slumpmässigt/ kommun.
NKI- talet 100% är högsta möjliga betyg.
Medeltalet för Säters tre kommunala boenden är 88%
(Fågelsången 80 %, Skedvigården 86% och Enbackagården 100%)
Falun, tre privata boenden, medeltal 76%
Västerås, tre privata boenden, medeltal 94%
Uppsala, tre privata boenden, medeltal 82%
Gävle, tre privata boenden, medeltal 87%
Socialförvaltningen ser ingen större skillnad på kommunala och privata utförares betyg från de boende på
hur stor nöjdheten med boendet är.
Kommunen har enligt den lagstiftning, mål, riktlinjer och föreskrifter som finns, alltid det yttersta ansvaret
oavsett om det är en privat eller kommunal utförare.
Bakgrund
Moderaterna i Säter har i motion 2019-06-10 föreslagit att Säters kommun ”tar fram underlag för att
kunna ta in anbud så att driften på nya Säbot kan skötas i privat regi” Kommunstyrelsen arbetsutskott
remitterar motionen till socialnämnden för yttrande
Konsekvenser
Socialförvaltningen har ingen erfarenhet av verksamhet inom äldreomsorgen som privatiserats. För att ta
fram underlag för att kunna ta in anbud, måste socialförvaltningen ta fram erforderliga
upphandlingsunderlag, underlag för avtalsuppföljning, ekonomiska ersättningsformer mm. För att göra
detta krävs en längre tids förarbete och att både personella- och ekonomiska resurser finns.
Postadress
Säters Kommun
Box 300
783 27 Säter

Besöksadress
Rådhuset
Åsgränd 2
Säter

Telefon
0225-55 000 (vxl)

E-postadress
socialnamnden@sater.se
Internetadress
www.sater.se

Tjänsteutlåtande

SÄTERS KOMMUN
SOCIALNÄMNDEN

En av de viktigaste frågorna inför ett eventuellt utlämnande av anbud är hur påverkar en eventuell
privatisering, personalen. Det nya särskilda boendet ska ersätta Fågelsången. Socialförvaltningen har idag
ett fyrtiotal anställda på Fågelsången, vad händer med dessa vid en privatisering? Kommer samtliga att få
anställning av ”den private” aktören? vad blir det då för skillnad mellan privat eller kommunalt ansvar eller
avser den private aktören att anställa helt annan personal.? Detta måste tillsammans med många andra
frågor klargöras i ett mycket tidigt skede, för att förvaltningen ska ha möjlighet att lösa en eventuell
situation med övertalighet, ekonomiska konsekvenser mm.
De personella och ekonomiska resurser som socialförvaltningen idag har, måste under de kommande åren
i första hand koncentrera sig på att medverka i utformningen av det nya boendet och ansvara för
verksamhetsplaneringen

Delges
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Camilla Thommes
Verksamhetschef Särskilt Boende

Postadress
Säters Kommun
Box 300
783 27 Säter

Besöksadress
Rådhuset
Åsgränd 2
Säter

Stig Eriksson
Biträdande Förvaltningschef

Telefon
0225-55 000 (vxl)

E-postadress
socialnamnden@sater.se
Internetadress
www.sater.se
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Dnr KS2019/0294

Svar på motion om valfrihet för äldre
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att motionen är besvarad.
__________
Förslag till beslut på sammanträdet
Caroline Willfoxd (M) yrkar att motionen är bifallenMats Nilsson yrkar att motionen är besvarad.
Beslutsgång
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att motionen är besvarad.
Ärendebeskrivning
En motion om valfrihet för äldre i Säters kommun lämnades in till kommunfullmäktiges sammanträde 2019-06-13 av Caroline Willfox (M).
Motionärens förslag
Att Införa Lag om valfrihetssystem (LOV) inom kommunens hemtjänst. Delegera till
socialnämnden att besluta om årsvisa revideringar gällande vilka tjänster som ska ingå
i valfrihetssystemet och omfattningen av dessa samt hur lagens ickevalsalternativ ska
utformas.
Yttrande från socialnämnden 2019-12-12.
Socialnämnden föreslår med nedanstående motivering att motionen avslås.
” ”Socialnämndens konstaterar utifrån Socialförvaltningens tjänsteskrivelse att det
krävs ett omfattande arbete för att ta fram erforderliga underlag för att Kommunfullmäktige ska kunna fatta beslut om LOV ska införas inom hemtjänsten. Denna utredning måste ske med externa resurser som Socialnämnden inte har.Efter utredning
och eventuellt beslut om att införa LOV ska ”marknaden” dvs. de tjänsteföretag som
blir godkända för att utföra sådana tjänster erbjuda detta till alla som har beslut på
hemtjänst i hela Säters kommun. Till sist måste den enskilde brukaren välja vilken
utförare som ska utgöra hemtjänsten, dvs. Säters kommun eller det privata företaget.
Socialnämnden bedömer att det avgörande valet för den enskilde baseras inte på vilken arbetsgivare som personalen har utan det avgörande är vilket bemötande, lyhördhet m.m den enskilde medarbetaren har och med vilken kvalitet omvårdnaden utförs.
Fungerar inte samarbetet mellan brukaren och medarbetaren så finns det även i kommunens hemtjänst möjlighet att påverka detta.

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Resultatet i den årliga brukarenkäten visar att Säters kommuns medarbetare ger/levererar en hög kvalitet till brukarna som har rätt till hemtjänst. Säters kommun har
bättre resultat jämfört med alla kommuner i Sverige i de viktigaste frågorna nämligen
bemötande 100 % nöjda brukare, förtroende för personalen 95 % nöjda och 93 % är
trygga med hemtjänsten.
Socialnämndens erfarenhet är att möjligheten att rekrytera kompetenta medarbetare
till hemtjänsten beror på tillgång till arbetskraft i den lokala arbetsmarknaden. Det
beror på att i alla kommuner finns det en arbetsmarknad och möjlighet att få arbete
inom hemtjänsten om vederbörande har rätt kompetens och erfarenhet. Det är få
som väljer att pendla långt för att arbeta inom hemtjänsten.
Socialnämnden bedömer att om LOV införs skulle det om det finns fler arbetsgivare
att arbeta för eventuellt kunna öka attraktiviteten att söka sig till arbetet i den viktiga
hemtjänsten. En sådan konkurrens skulle i bästa fall kunna ytterligare öka ambitionen
att göra ett ändå bättre arbete, om det är möjligt, till gagn för den enskilde brukaren.
Beroende på vilken utförare av hemtjänsten som den enskilde väljer kan det uppstå
problem både för Säters kommun och det privata företaget att bedriva arbetet effektivt om någon/några i samma geografiskt område väljer Säters kommun och någon/
några väljer det privata företaget.
Socialnämnden bedömer sammantaget att det viktigaste i hemtjänsten är den upplevda och reella kvaliteten i omvårdnaden som brukaren får, inte vilken arbetsgivare
personalen har. Resultatet i 2019 års brukarundersökning av hemtjänsten i Säters
kommun visar att brukarna är sammantaget mer nöjda med den kommunala hemtjänsten i jämförelse med alla andra brukare i Sverige.

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Tjänsteutlåtande

SÄTERS KOMMUN
Kommunstyrelseförvaltningen

Datum
2020-01-15

Diarienummer
Dnr KS2019/0294

Svar på motion om valfrihet för äldre
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige besluta att avslå motionen.
Ärendebeskrivning
En motion om valfrihet för äldre i Säters kommun lämnades in till
kommunfullmäktiges sammanträde 2019-06-13 av Caroline Willfox (M).
Motionärens förslag
Att Införa Lag om valfrihetssystem (LOV) inom kommunens hemtjänst.
Delegera till socialnämnden att besluta om årsvisa revideringar gällande vilka
tjänster som ska ingå i valfrihetssystemet och omfattningen av dessa samt hur
lagens ickevalsalternativ ska utformas.
Yttrande från socialnämnden 2019-12-12.
Socialnämnden föreslår med nedanstående motivering att motionen avslås.
” ”Socialnämndens konstaterar utifrån Socialförvaltningens tjänsteskrivelse att
det krävs ett omfattande arbete för att ta fram erforderliga underlag för att
Kommunfullmäktige ska kunna fatta beslut om LOV ska införas inom
hemtjänsten. Denna utredning måste ske med externa resurser som
Socialnämnden inte har.Efter utredning och eventuellt beslut om att införa
LOV ska ”marknaden” dvs. de tjänsteföretag som blir godkända för att utföra
sådana tjänster erbjuda detta till alla som har beslut på hemtjänst i hela Säters
kommun. Till sist måste den enskilde brukaren välja vilken utförare som ska
utgöra hemtjänsten, dvs. Säters kommun eller det privata företaget.
Socialnämnden bedömer att det avgörande valet för den enskilde baseras inte
på vilken arbetsgivare som personalen har utan det avgörande är vilket
bemötande, lyhördhet m.m den enskilde medarbetaren har och med vilken
kvalitet omvårdnaden utförs. Fungerar inte samarbetet mellan brukaren och
medarbetaren så finns det även i kommunens hemtjänst möjlighet att påverka
detta.
Resultatet i den årliga brukarenkäten visar att Säters kommuns medarbetare
ger/levererar en hög kvalitet till brukarna som har rätt till hemtjänst. Säters
kommun har bättre resultat jämfört med alla kommuner i Sverige i de
viktigaste frågorna nämligen bemötande 100 % nöjda brukare, förtroende för
personalen 95 % nöjda och 93 % är trygga med hemtjänsten

Postadress
Säters Kommun
Box 300
783 27 Säter

Besöksadress
Rådhuset
Åsgränd 2
Säter

Telefon
0225-55 000 (vxl)

E-postadress
nämnd@sater.se
Internetadress
www.sater.se

Tjänsteutlåtande

SÄTERS KOMMUN
Kommunstyrelseförvaltningen

Socialnämndens erfarenhet är att möjligheten att rekrytera kompetenta
medarbetare till hemtjänsten beror på tillgång till arbetskraft i den lokala
arbetsmarknaden. Det beror på att i alla kommuner finns det en arbetsmarknad
och möjlighet att få arbete inom hemtjänsten om vederbörande har rätt
kompetens och erfarenhet. Det är få som väljer att pendla långt för att arbeta
inom hemtjänsten.
Socialnämnden bedömer att om LOV införs skulle det om det finns fler
arbetsgivare att arbeta för eventuellt kunna öka attraktiviteten att söka sig till
arbetet i den viktiga hemtjänsten. En sådan konkurrens skulle i bästa fall kunna
ytterligare öka ambitionen att göra ett ändå bättre arbete, om det är möjligt, till
gagn för den enskilde brukaren.
Beroende på vilken utförare av hemtjänsten som den enskilde väljer kan det
uppstå problem både för Säters kommun och det privata företaget att bedriva
arbetet effektivt om någon/några i samma geografiskt område väljer Säters
kommun och någon/ några väljer det privata företaget.
Socialnämnden bedömer sammantaget att det viktigaste i hemtjänsten är den
upplevda och reella kvaliteten i omvårdnaden som brukaren får, inte vilken
arbetsgivare personalen har. Resultatet i 2019 års brukarundersökning av
hemtjänsten i Säters kommun visar att brukarna är sammantaget mer nöjda
med den kommunala hemtjänsten i jämförelse med alla andra brukare i Sverige.

Margareta Jakobsson
Handläggare

Postadress
Säters Kommun
Box 300
783 27 Säter

Malin Karhu Birgersson
Kommundirektör

Besöksadress
Rådhuset
Åsgränd 2
Säter

Telefon
0225-55 000 (vxl)

E-postadress
nämnd@sater.se
Internetadress
www.sater.se

Motion från Caroline Willfox (M)
Säter den 2019-06-13

Motion angående valfrihet för äldre i Säter kommun

Sammanfattning, bakgrund, bedömning.
I januari 2009 infördes lagen om valfrihetssystem (LOV). Lagen reglerar vad
som ska gälla för de kommuner som vill konkurrenspröva kommunala
verksamheter genom att överlåta valet av utförare till brukaren eller
patienten.
LOV ska öka människors inflytande över sitt eget liv.
Den som har fått rätt till exempelvis hemtjänst bestämmer själv eller
tillsammans med sina anhöriga om det är det lilla privata hemtjänstföretaget,
den stora hemtjänstkoncernen eller kommunens hemtjänst som ska få
förtroendet.
Tjänsten är dock fortfarande offentligt finansierad.
Utredning om upphandling tas enligt SKL fram enligt följande steg. Beslut tas
mellan punkt 7 och 8 av Kommunfullmäktige.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Skapa ett valfrihetssystem
Bestäm vilka tjänster som ska ingå
Bestäm värdet på tjänsten
Kommunen har två roller
Förhandla enligt MBL
Bestäm villkor för att bli godkänd som leverantör
Ta fram relevanta, konkreta och uppföljningsbara krav på tjänsten
Annonsera, godkänn och slut avtal
Annonsera i den nationella databasen för valfrihetssystem
Godkänn och gör det känt
Skriv avtal
Informera om vilka leverantörer som finns

Idag har 161 av Sveriges kommuner drift av LOV, 8 kommuner har beslut att
ej införa, 108 kommuner saknar beslut och 13 kommuner har avslutat LOV.
Den enklaste och vanligaste tjänsten att införa LOV på är Hemtjänst där 159
kommuner erbjuder LOV.

Yrkande
Med anledning av ovanstående föreslår jag kommunfullmäktige
besluta
att

Införa Lag om valfrihetssystem (LOV) inom kommunens
hemtjänst.
Delegera till socialnämnden att besluta om årsvisa
revideringar gällande vilka tjänster som ska ingå i
valfrihetssystemet och omfattningen av dessa samt hur
lagens ickevalsalternativ ska utformas.
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Diarienummer: SN2019/0142

Motion om valfrihet för äldre inom hemtjänsten
Socialnämndens beslut
Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att avslå motionen.
Reservationer
Roger Siljeholm (M) och Håkan Gustâv (L) reserverar sig mot beslutet
______

Socialnämndens yttrande angående motionen valfrihet för äldre i Säters kommun
”Socialnämndens konstaterar utifrån Socialförvaltningens tjänsteskrivelse att det krävs
ett omfattande arbete för att ta fram erforderliga underlag för att Kommunfullmäktige
ska kunna fatta beslut om LOV ska införas inom hemtjänsten. Denna utredning måste
ske med externa resurser som Socialnämnden inte har.
Efter utredning och eventuellt beslut om att införa LOV ska ”marknaden” dvs. de
tjänsteföretag som blir godkända för att utföra sådana tjänster erbjuda detta till alla
som har beslut på hemtjänst i hela Säters kommun. Till sist måste den enskilde brukaren välja vilken utförare som ska utgöra hemtjänsten, dvs. Säters kommun eller det
privata företaget.
Socialnämnden bedömer att det avgörande valet för den enskilde baseras inte på vilken arbetsgivare som personalen har utan det avgörande är vilket bemötande, lyhördhet m.m den enskilde medarbetaren har och med vilken kvalitet omvårdnaden utförs.
Fungerar inte samarbetet mellan brukaren och medarbetaren så finns det även i kommunens hemtjänst möjlighet att påverka detta.
Resultatet i den årliga brukarenkäten visar att Säters kommuns medarbetare ger/levererar en hög kvalitet till brukarna som har rätt till hemtjänst. Säters kommun har bättre
resultat jämfört med alla kommuner i Sverige i de viktigaste frågorna nämligen bemötande 100 % nöjda brukare, förtroende för personalen 95 % nöjda och 93 % är trygga
med hemtjänsten.
Socialnämndens erfarenhet är att möjligheten att rekrytera kompetenta medarbetare
till hemtjänsten beror på tillgång till arbetskraft i den lokala arbetsmarknaden. Det beror på att i alla kommuner finns det en arbetsmarknad och möjlighet att få arbete
inom hemtjänsten om vederbörande har rätt kompetens och erfarenhet. Det är få som
väljer att pendla långt för att arbeta inom hemtjänsten.
Socialnämnden bedömer att om LOV införs skulle det om det finns fler arbetsgivare
att arbeta för eventuellt kunna öka attraktiviteten att söka sig till arbetet i den viktiga
hemtjänsten. En sådan konkurrens skulle i bästa fall kunna ytterligare öka ambitionen
att göra ett ändå bättre arbete, om det är möjligt, till gagn för den enskilde brukaren.
Forts.
Justerande signatur

Utdragsbestyrkande
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Beroende på vilken utförare av hemtjänsten som den enskilde väljer kan det uppstå
problem både för Säters kommun och det privata företaget att bedriva arbetet effektivt om någon/några i samma geografiskt område väljer Säters kommun och någon/några väljer det privata företaget.
Socialnämnden bedömer sammantaget att det viktigaste i hemtjänsten är den upplevda
och reella kvaliteten i omvårdnaden som brukaren får, inte vilken arbetsgivare personalen har.
Resultatet i 2019 års brukarundersökning av hemtjänsten i Säters kommun visar att
brukarna är sammantaget mer nöjda med den kommunala hemtjänsten i jämförelse
med alla andra brukare i Sverige.
Socialnämnden föreslår därför att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen.”

Ärendebeskrivning
En motion om valfrihet för äldre inlämnades till kommunfullmäktiges sammanträde av Moderaterna den 13 juni 2019. Motionären vill att Säters kommun utreder möjligheten att införa LOV,
lagen om valfrihetssystem, inom Hemtjänsten. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade att
remittera motionen till socialnämnden för yttrande.
Vad är LOV?
Lag (2008:962) om valfrihetssystem LOV trädde i kraft 2009. Valfriheten innebär att den enskilde brukaren kan välja om utförare samt att ersättning till utföraren följer den enskildes val.
Förutsättningar att välja är att det finns ett biståndsbeslut om insats. Det är varje kommun som
beslutar om valfrihetssystem ska införas och inom vilka områden, vilka krav som ska ställas och
hur ersättningen ska utformas.

Underlag till beslut
Politiskt yttrande
Tjänsteutlåtande
Motion om valfrihet för äldre inom hemtjänsten

Justerande signatur

Delges
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Utdragsbestyrkande

Diarienummer:
SN2019/0142

Majoritetens förslag till yttrande angående motionen valfrihet för äldre i Säters
kommun
Socialnämndens konstaterar utifrån Socialförvaltningens tjänsteskrivelse att det krävs ett
omfattande arbete för att ta fram erforderliga underlag för att Kommunfullmäktige ska kunna
fatta beslut om LOV ska införas inom hemtjänsten. Denna utredning måste ske med externa
resurser som Socialnämnden inte har.
Efter utredning och eventuellt beslut om att införa LOV ska ”marknaden” dvs. de tjänsteföretag
som blir godkända för att utföra sådana tjänster erbjuda detta till alla som har beslut på
hemtjänst i hela Säters kommun. Till sist måste den enskilde brukaren välja vilken utförare som
ska utgöra hemtjänsten, dvs. Säters kommun eller det privata företaget.
Socialnämnden bedömer att det avgörande valet för den enskilde baseras inte på vilken
arbetsgivare som personalen har utan det avgörande är vilket bemötande, lyhördhet m.m den
enskilde medarbetaren har och med vilken kvalitet omvårdnaden utförs.
Fungerar inte samarbetet mellan brukaren och medarbetaren så finns det även i kommunens
hemtjänst möjlighet att påverka detta.
Resultatet i den årliga brukarenkäten visar att Säters kommuns medarbetare ger/levererar en hög
kvalitet till brukarna som har rätt till hemtjänst. Säters kommun har bättre resultat jämfört med
alla kommuner i Sverige i de viktigaste frågorna nämligen bemötande 100 % nöjda brukare,
förtroende för personalen 95 % nöjda och 93 % är trygga med hemtjänsten.
Socialnämndens erfarenhet är att möjligheten att rekrytera kompetenta medarbetare till
hemtjänsten beror på tillgång till arbetskraft i den lokala arbetsmarknaden. Det beror på att i alla
kommuner finns det en arbetsmarknad och möjlighet att få arbete inom hemtjänsten om
vederbörande har rätt kompetens och erfarenhet. Det är få som väljer att pendla långt för att
arbeta inom hemtjänsten.
Socialnämnden bedömer att om LOV införs skulle det om det finns fler arbetsgivare att arbeta
för eventuellt kunna öka attraktiviteten att söka sig till arbetet i den viktiga hemtjänsten. En
sådan konkurrens skulle i bästa fall kunna ytterligare öka ambitionen att göra ett ändå bättre
arbete, om det är möjligt, till gagn för den enskilde brukaren.
Beroende på vilken utförare av hemtjänsten som den enskilde väljer kan det uppstå problem
både för Säters kommun och det privata företaget att bedriva arbetet effektivt om någon/några i
samma geografiskt område väljer Säters kommun och någon/några väljer det privata företaget.
Socialnämnden bedömer sammantaget att det viktigaste i hemtjänsten är den upplevda och reella
kvaliteten i omvårdnaden som brukaren får, inte vilken arbetsgivare personalen har.
Resultatet i 2019 års brukarundersökning av hemtjänsten i Säters kommun visar att brukarna är
sammantaget mer nöjda med den kommunala hemtjänsten i jämförelse med alla andra brukare i
Sverige.
Socialnämnden föreslår därför att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
besluta att avslå motionen.

Tjänsteutlåtande

SÄTERS KOMMUN
SOCIALNÄMNDEN

Datum
2019-10-23

Diarienummer
SN2019/0142

Motion angående valfrihet för äldre i Säters kommun
Förslag till beslut
Yttrandet antas som Socialnämndens eget och översänds till Kommunstyrelsens arbetsutskott.
_______
Förvaltningens ståndpunkt
Inför ett eventuellt införande av valfrihetssystem krävs det att det finns kravspecifikationer och villkor för
att bli godkänd som utförare. Upphandling ska genomföras med stöd av lagen om valfrihetssystem (LOV).
Det ska också tas fram och fastställas ett ersättningssystem för utförare.
Riktlinjer ska tas fram för hur socialnämnden kontrollerar, följer upp och kvalitetssäkrar att verksamheten
bedrivs enligt de mål, riktlinjer och föreskrifter som finns.
Kommunen har enligt den lagstiftning, mål, riktlinjer och föreskrifter som finns, alltid det yttersta ansvaret
oavsett om det är en privat eller kommunal utförare.
Socialförvaltningen saknar i dagsläget resurser och kompetens att utreda frågan vidare.
Ärendebeskrivning
En motion om valfrihet för äldre inlämnades till kommunfullmäktiges sammanträde av Moderaterna den
13 juni 2019. Motionären vill att Säters kommun utreder möjligheten att införa LOV – lagen om
valfrihetssystem inom Hemtjänsten. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade att remittera motionen till
socialnämnden för yttrande.
Privata utförare idag
Säters kommun har sedan 2016 privat utförare av alla beslut gällande tvätt insatser. Förvaltningen ser
positivt på möjligheter att även upphandla annan utförare än kommunen för insatser i form av städ.
Anledningen till detta är den framtida kompetensförsörjningen där utbildade undersköterskor skall arbeta
mer vårdnära och servisuppgifter som exempelvis städ kan utföras av annan personal än undersköterskor.
Vad är LOV?
Lag (2008:962) om valfrihetssystem LOV trädde i kraft 2009. Valfriheten innebär att den enskilde
brukaren kan välja om utförare samt att ersättning till utföraren följer den enskildes val. Förutsättningar att
välja är att det finns ett biståndsbeslut om insats. Det är varje kommun som beslutar om valfrihetssystem
ska införas och inom vilka områden, vilka krav som ska ställas och hur ersättningen ska utformas.
Modeller för valfrihetssystem och ersättning
Enligt Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har kommunerna valt olika modeller för sina
valfrihetssystem. De kan omfatta serviceinsatser, omvårdnadsinsatser, hemsjukvård, delegerad
hemsjukvård var för sig eller i kombination. Ersättningen är oftast baserad på en analys av vad den egna
verksamheten kostar men andra faktorer har också betydelse, så som prisnivån i andra kommuner, i
regionen, marknadssituationen, effektiviseringskrav och politisk prioritering. SKL konstaterar att det är
stor spridning mellan kommunernas ersättning. Genomsnittet under 2017 för omvårdnadsersättning
dagtid är 401 kronor per timme, men varierar mellan 289 och 490 kronor per timme. Till viss del förklaras
spridningen av att kommunerna ersätter på olika sätt. Det kan handla om att ersättning utgår för beviljad

Postadress
Säters Kommun
Box 300
783 27 Säter

Besöksadress
Rådhuset
Åsgränd 2
Säter

Telefon
0225-55 000 (vxl)

E-postadress
socialnamnden@sater.se
Internetadress
www.sater.se

Tjänsteutlåtande

SÄTERS KOMMUN
SOCIALNÄMNDEN

tid, per tjänst, eller utförd tid som antigen är elektroniskt utmätt eller manuellt inrapporterad. En annan
förklaring kan enligt SKL vara kravställningen kring de tjänster som upphandlas.
Kommuner och valfrihet
SKL statistik visar att i september 2019 har 162 kommuner LOV i drift. 7 kommuner har beslutat att
införa LOV. 108 kommuner har ej LOV. 14 kommuner har fattat beslut om att avbryta LOV.
Trender 2019 (Källa SKL)
• Fortsatt stabilt avseende antal LOV-kommuner
• Första kommunen att återinföra LOV efter nedläggning
• LOV tillämpas främst i kommuner med många invånare
• Flera ser över sina system avseende:
- Ersättningsmodell, främst avseende beviljad eller utförd tid
- Hur tillståndskrav påverkar behov av förändring i förfrågningsunderlag och antal utförare i
valfrihetssystemen
Sedan 2015 har antalet kommuner med LOV varit relativt stabilt, det har dock skett en ökning av antal
kommuner som avslutar sina LOV-system, samtidigt som nya tillkommit.
Under 2019 har Mora infört valfrihetssystem enligt LOV inom hemtjänsten, dock har de inte fått in några
ansökningar ännu
Grundförutsättningar för valfrihetssystem
Biståndshandläggaren är beställaren som utreder och fattar beslut om insatser och insatstid. Den enskilde
får ett beslut som beskriver vad som blivit beviljad. Den enskilde betalar en avgift för insatsen utifrån
kommunens avgiftstaxa. Högkostnadsskyddet reglerar hur mycket en enskild person ska som högst betala
för de beviljade insatserna
Konsekvensbeskrivning
Innan valfrihetssystem införs ska kommunen ta fram en kravspecifikation och villkor för att få bli utförare
av hemtjänst. Det är upp till varje kommun att göra sin egna specifika kravspecifikation utifrån de
förhållanden, regler och riktlinjer som råder där
Bifogat finns ett exempel från Falun men som är inte applicerbart på Säters kommun då kommunens
storlek och organisation skiljer sig åt.
Kommunen ska också fastställa ersättningsnivåer och ersättningssystem för hemtjänsten. SKL:s
redovisning visar att kommuner ersätter utföranden oftast utifrån beviljad tid eller utförd tid. Val av
ersättningsmodell sker utifrån lokala förutsättningar och prioriteringar. För att skapa rättvisa ekonomiska
villkor, differentieras ersättningar till utföraren utifrån olika faktorer, till exempel typ av tjänst (omvårdnad
eller service), tiden när insatser ges: dag, kväll, natt eller helg, samt om det är tätort eller glesbygd.
Vid införandet av valfrihetssystem är det den enskilde som bestämmer om hon/han vill anlita kommunen
eller privat utförare som kommunen godkänt. Kommunen kan inte avsäga sig ansvaret från att
tillhandahålla socialtjänst i och med införandet av valfrihetssystem.
Även vid införandet av valfrihetssystem är alltid kommunen som har det yttersta ansvaret för att den
enskilde får de insatser som blivit beviljade.
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Socialförvaltningen uppskattar att det krävs en heltidstjänst (konsult) under minst 6 månader för att arbeta
vidare med frågan om valfrihet. Det innebär en kostnad på minst 450 000 kronor.
Resurser behöver avsättas årligen för att kontrollera, följa upp och kvalitetssäkrar att verksamheten
bedrivs enligt de mål, riktlinjer och föreskrifter som finns.

Bilaga 1
Exempel på kravspecifikation för att bli godkänd utförare enligt LOV Falu kommun.
Ann-Kristin Källström
Verksamhetschef Ordinärt boende
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1. Allmän information
1.1 Upphandlande myndighet
Falu kommun, Omvårdnadsnämnden, 791 83 Falun
Organisationsnummer: 212000-2221
Mer information om Falu kommuns organisation finns på Falu kommuns webbsida
www.falun.se.

1.2 Beskrivning av Falu kommun
Falu kommun har cirka 58 900 invånare och är därmed den 40:e största kommunen i Sverige.
Enligt senaste befolkningsstatistik är ca 12 700 av kommunens invånare 65 år och äldre, varav
över 3 200 är 80 år eller äldre. Fram till 2020 förväntas hemtjänstens huvudsakliga målgrupp,
personer i åldrarna 65 år och uppåt, ha ökat med 8 %.
Utförda insatser av samtliga utförare i ordinärt boende uppgick det senaste året till cirka 512 000
timmar, fördelat på cirka 1 200 kunder.

1.2.1 Bakgrund
Falu kommuns omvårdnadsnämnd beslutade 2009 att hemtjänst och ledsagning ska omfattas av
ett valfrihetssystem enligt LOV. Detta innebär att kund som beviljas hemtjänst och/eller
ledsagning i Falu kommun har rätt att välja vem eller vilka som ska utföra insatserna.
De som önskar bli godkända utförare i Falu kommun ska leva upp till de krav och villkor som
redovisas nedan. De som blir godkända och ingår avtal med Falu kommun kommer att vara
valbara alternativ för de kunder som har biståndsbeslut om hjälp i hemmet i form av hemtjänst
och/eller serviceinsatser och ledsagning. Utföraren ska utföra den typ av hemtjänst som den är
godkänd för.

1.3 Omvårdnadsnämndens organisation av omsorgen om äldre och
personer med funktionsnedsättning
Omvårdnadsnämnden svarar för omsorg och omvårdnad inklusive hälso- och sjukvård till äldre
och personer med funktionsnedsättning i Falu kommun. Ansvaret att driva verksamheten åvilar
omvårdnadsförvaltningen, som även ansvarar för planering, uppföljning, utveckling och
utvärdering av verksamheten.
Omvårdnadsförvaltningen är organiserad i fyra enheter: Sektion Bistånd, Kvalitet och Utveckling,
Sektion Ordinärt boende, Sektion Vård- och omsorgsboende samt Sektion Hälso- och sjukvård.
Sektion Bistånd, Kvalitet och Utveckling arbetar bland annat med kravspecifikationer,
upphandlingar och kvalitetsrevisioner. Till sektionen hör även Biståndsenheten som svarar för
utredning och beslut om bistånd. De är således beställare av hemtjänst, vård- och omsorgsboende
med mera för enskilda personer.
Sektionerna Ordinärt boende och Vård- och omsorgsboende utgör omvårdnadsförvaltningens
produktion i egen regi.
I Sektion Hälso- och sjukvård ingår merparten av den hälso- och sjukvårdspersonal som ansvarar
för sjukvårds- och rehabiliteringsåtgärder inom vårdgivarens ansvarsområde.
Sektionschef för Bistånd, Kvalitet och Utveckling är omvårdnadsförvaltningens kontaktperson
för privata utförare.
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Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) och medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR) är
organisatoriskt placerad i stab under omvårdnadschef. Socialt ansvarig samordnare (SAS) är
organisatoriskt placerad vid omvårdnadsförvaltningens sektion Bistånd, Kvalitet och Utveckling.
Se bilaga Organisationsschema för Falu kommun.

1.4 Orientering om uppdraget
1.4.1 Upphandlingsform och omfattning
Upphandlingen genomförs med stöd av lagen om valfrihetssystem (LOV). Upphandlingen har
ingen given sluttid utan pågår så länge som den annonseras på Upphandlingsmyndighetens
Valfrihetswebb.
Alla utförare som uppfyller kraven i denna kravspecifikation får teckna avtal med
omvårdnadsnämnden och Falu kommun.
De krav som ställs på verksamheten i egen regi är likvärdiga, dock behöver inte verksamheten i
egen regi ansöka om att bli godkänd som utförare.
Beslut att teckna avtal med anledning av denna upphandling fattas av omvårdnadsförvaltningens
omvårdnadschef på uppdrag av omvårdnadsnämnden. Snarast efter att beslut är fattat kommer
utföraren som Falu kommun avser att teckna avtal med att bjudas in till omvårdnadschef för
samtal och avtalsskrivning. Avtalet är inte bindande förrän det undertecknats av företrädare för
Falu Kommun.

Upphandlingen omfattar två olika alternativ.
1. Hemtjänst och ledsagning avser i detta dokument omvårdnadsinsatser inklusive
besvarande av trygghetslarm, serviceinsatser, anhörigavlösning samt ledsagning enligt
socialtjänstlagen måndag – söndag klockan 06.00 – 22.30.
Omvårdnadsinsatser och att besvara trygghetslarm måndag – söndag 22.30 – 06.00 utförs
i kommunens egen regi.
Utföraren har möjlighet, dock ingen skyldighet, att även utföra beslutade insatser dygnet
runt till dem som väljer utföraren att verkställa sådant beslut. Ingen extra ersättning utgår,
ordinarie ersättning gäller.
2. Serviceinsatser och ledsagning inom hemtjänsten avser i detta dokument
serviceinsatserna städ, tvätt, och inköp (dagligvaror), enligt socialtjänstlagen måndag –
fredag klockan 08.00 – 17.00 samt ledsagning enligt socialtjänstlagen måndag – söndag
klockan 06.00 – 22.30.
I Bilaga 1 – Ansökan ska sökande ange det alternativ som ansökan avser.

1.5 Huvudmannaskap
Falu kommun genom omvårdnadsnämnden är i egenskap av uppdragsgivare huvudman för de
tjänster som omfattas av denna driftsentreprenad.

1.6 Avtalstid
Avtalet gäller tillsvidare, med rätt för kommunen att säga upp avtalet om kommunen finner att
det finns behov att göra förändringar i avtalet eller när förutsättningarna för avtalet förändras (till
exempel ändrade lagar eller politiska beslut). Uppsägningstiden är då fyra månader.

6

Omvårdnadsförvaltningen

1.7 Ersättning
Ersättningen är fastställd i denna upphandling och gäller enligt Kommersiella villkor/avtalsvillkor, se bilaga Ersättning till utförare, och ska täcka samtliga kostnader för åtagandet i enlighet
med denna kravspecifikation.

1.8 Utförarens möjlighet att erbjuda tilläggstjänster
Utöver de tjänster som omfattas av denna upphandling, det vill säga de biståndsbeslutade
insatserna, har den utförare som erhåller avtal med Falu kommun rätt att inom vissa ramar
erbjuda så kallade tilläggstjänster. Med tilläggstjänster avses dels tjänster som ingår i
biståndsbeslutet där kunden vill utöka volymen, dels tjänster som inte ingår i biståndsbeslutet.
Tilläggstjänsterna betalas inte av Falu kommun, utan av den kund som beställer dem.
Utföraren har möjlighet att erbjuda tilläggstjänster om följande förutsättningar är uppfyllda:
– Tilläggstjänsterna får inte vara en del av biståndsbeslutet. Däremot kan kunden välja att
utöka volymen som insatsen utförs på jämfört med biståndsbeslutet.
– Tilläggstjänster får inte vara obligatoriska för den enskilde.
– Tilläggstjänster faktureras av utföraren direkt till den enskilde.
De tilläggstjänster som utföraren kommer att erbjuda ska anges i ansökan.
När tilläggstjänster erbjuds ska det framgå en tydlig skillnad mellan vad som faktiskt ingår i
biståndsbeslutet och vad som därutöver erbjuds. Det ska också framgå att det är kunden själv
som får betala utöver hemtjänstavgiften. Det ska också tydligt framgå att kunden inte har någon
skyldighet att välja att utnyttja utförarens tilläggstjänster.

2. Administrativa villkor
Kravspecifikationen är den upphandlande myndighetens underlag för ansökan. Den avser att ge
en saklig och allsidig information om förutsättningarna för ansökan och uppdrag.
Om sökande upplever kravspecifikationen oklar eller otydlig i något avseende är det viktigt att
ansvarig handläggare kontaktas så att missförstånd kan undvikas. Vi besvarar gärna frågor från
sökande med anledning av kravspecifikationens utformning och innehåll. Förfrågningar som rör
denna ansökan kan ställas till:
• Sektionschef Jonas Hampus, telefon 023-827 04, e-post: jonas.hampus@falun.se
• Enhetschef Kvalitet och utvecklingsenheten Maria Forsström, telefon 023-822 50, e-post:
maria.forsstrom@falun.se.
Sökande kan endast åberopa de kompletterande upplysningar som erhållits skriftligen från
ansvarig handläggare.

2.1 Ansökan
Ansökan ska lämnas på bilaga 1-3 (Ansökan, Basinformation och Kvalitetssystem) tillsammans med
övriga bilagor som efterfrågas i detta dokument. Samtliga efterfrågade uppgifter ska vara skrivna
på svenska och lämnas på sådant sätt att det framgår att samtliga krav och förutsättningar
uppfylls.
Sökanden ansvarar för att ansökan är komplett. Det finns ingen skyldighet för upphandlande
myndighet att begära förtydligande eller kompletteringar. Utföraren kan dock få möjlighet att
rätta eventuella uppenbara felskrivningar i ansökan.
Ansökan ska vara bindande i sex månader räknat från den dag ansökan inkom.
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2.2 Kravspecifikationens utformning och innehåll
Sökande ska basera sin ansökan på de förutsättningar och krav som anges i denna
kravspecifikation. För att sökande ska vara kvalificerad måste de krav som redovisas vara
uppfyllda och de intyg och handlingar som efterfrågas i kravspecifikationen vara bifogade.

2.3 Företagsuppgifter
Med ansökan ska följande uppgifter bifogas:
• Företagets huvudsakliga arbetsområde/verksamhetens innehåll
• Företagets ägarstruktur och organisation
• Företagets affärsidé och verksamhetsprofil
• Antal år i branschen
• Antal anställda
• Företagets kontaktperson
Sanningsförsäkran enligt Lagen om valfrihetssystem1 sker genom att behörig firmatecknare
undertecknar ansökan.
Villkor
Sanningsförsäkran

Kontrollpunkt
Uppföljning

Vid brist
Hävande av avtal

2.4 Handläggning
En ansökan som inte är komplett och inte innehåller samtliga begärda uppgifter och handlingar
kan inte behandlas och stängs efter en månad från första ansökningsdatum.
Handläggningstid är högst två månader från att komplett ansökan inkommit.
I samband med bedömning av ansökan kommer Falu kommun att kalla sökande till samtal innan
beslut om godkännande fattas. Godkännandet förutsätter att sökanden gör trovärdigt att
sökanden kommer att kunna utföra hemtjänst enligt de krav som specificerats.
Sökande som inte blir godkänd eller får sin ansökan stängd kan lämna in en ny ansökan. Sökande
som önskar klaga på eventuell felaktig behandling kan begära rättelse hos förvaltningsrätten inom
tre veckor från det att sökande tagit del av beslutet.

2.5 Offentlighet och sekretess
Omvårdnadsnämnden omfattas av offentlighetsprincipen. Det innebär att allmänheten har rätt att
ta del av handlingar som kommer in till nämnden. För att en uppgift i en sådan handling ska
kunna hemlighållas måste det finnas stöd för det i offentlighets- och sekretesslagen.
Begäran om sekretess måste anges i ansökan och det måste tydligt framgå vilka uppgifter som
avses, med beskrivning av vilken skada som kan uppstå om uppgifterna röjs. Omvårdnadsnämnden har delegerat till en tjänsteman att pröva och besluta om en uppgift ska
sekretessbeläggas. Beslutet kan överklagas.

2.6 Underrättelse om beslut och avtal
För att tilldelas avtal krävs att samtliga villkor uppfylls. Beslut fattas av förvaltningschefen på
uppdrag av omvårdnadsnämnden. Snarast efter det att beslut fattas kommer sökande att
skriftligen informeras.

1

7 kap §§ 1-2 Lagen om valfrihetssystem LOV
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2.7 Introduktionsmöten
Efter att beslut om godkännande fattats kallas utföraren till en introduktionsdag. Dessa
genomförs en gång i kvartalet. Syftet med dagen är att ge information om
omvårdnadsförvaltningen och komma överens samt besluta om kommande utbildningar och
samarbete. En plan för uppstart av verksamheten utformas under dagen.
Årliga introduktionsdagar sker på onsdagar under;
Vecka 7
Vecka 16
Vecka 38
Vecka 46
Om datumen infaller på en helgdag gäller istället närmast följande vardag.

3. Krav på utförare och kvalitet
Nedan anges de krav som ställs på sökandes kompetens, kvalitet, kapacitet samt ekonomisk och
finansiell ställning. Vidare anges det som sökande ska bifoga och redovisa i ansökan för att styrka
att de angivna kraven uppfylls.
Utföraren ska ha kontor och personalutrymmen i Falu kommun.

3.1 Tillsyn och tillstånd från myndigheter
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har enligt såväl socialtjänstlagen som hälso- och
sjukvårdslagen tillsynsansvar över verksamheten.
Från 1 januari 2019 ska utförare som bedriver hemtjänst enligt Socialtjänstlagen genom
entreprenadavtal ha giltigt tillstånd från IVO innan verksamheten kan starta. Det är utförarens
ansvar att tillse att giltiga tillstånd finns. Tillståndsbeviset ska bifogas ansökan.
Utföraren ska informera beställaren vid eventuella förändringar av utförarens tillstånd eller om
tillstånd dras in. Erhåller inte beställaren tillstånd från IVO kan sökanden inte godkännas som
leverantör.
Med ansökan ska följande uppgifter bifogas:
• Tillståndsbevis från IVO (Inspektionen för vård och omsorg)

3.2 Underleverantör
Underleverantörer kan anlitas för att utföra vissa uppgifter. Detta ska i sådana fall framgå i
ansökan. Kopia av avtal mellan utförare och underleverantör ska lämnas in till Falu kommun
senast i samband med avtalstecknandet. För att nya underleverantörer ska kunna anlitas under
avtalsperioden krävs att Falu kommun på förhand godkänner och får en kopia av avtalet mellan
utföraren och underleverantör. Underleverantör får tidigast 14 dagar efter sådan underrättelse
utnyttjas för tjänst enligt detta avtal.
Utföraren ansvarar för att anlitade underleverantörer uppfyller de krav som anges i denna
kravspecifikation. Utföraren ansvarar också för att underleverantör uppfyller krav om inbetalning
av skatter och sociala avgifter samt att de i övrigt lever upp till legala administrativa krav som
exempelvis att de lämnar in årsredovisning i tid etc.
Vid anlitande av underleverantör eller byte av underleverantör under avtalstiden ankommer det
på utförare att informera alla berörda, inklusive kunderna, om den nya underleverantören.
Villkor
Underleverantör

Kontrollpunkt
Uppföljning

Vid brist
1. Krav på åtgärdsplan
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2. Varning
3. Hävande av avtal.

3.3 Krav på registrering-, skatte- och avgiftsskyldigheter
Utförare ska uppfylla i Sverige eller i hemlandet lagenligt ställda krav avseende registrerings-,
skatte- och avgiftsskyldigheter. I det fall utförare avser att använda underleverantörer för att
utföra delar av åtagandet ska även denne uppfylla detta krav.
Falu kommun tecknar endast avtal med organisationer/juridiska personer/företag som följer
gällande lagstiftning och som fullgör sina skyldigheter att bland annat betala skatt, sociala avgifter
och att inkomma med årsredovisning. Falu kommun kommer att kontrollera detta och sökande
behöver inte bifoga några dokument. Utföraren ska vara registrerad för F-skatt senast i samband
med avtalsskrivande.
Avtal kan inte tecknas med bolag som är under bildande.
Utförare eller dennes underleverantör får inte ha ådragit sig skulder för socialförsäkringsavgifter
eller skatter, i Sverige eller i det egna landet, som lett till att skulden registrerats hos
Kronofogdemyndigheten eller motsvarande myndighet i hemlandet. Kravet är inte tillämpligt för
sådana skulder som avser försumbara belopp eller motsvarande.

3.3.1 Företagspolicys
Sökande ska ha en skriftligt nedtecknad:
• miljöpolicy,
• personalpolicy,
• arbetsmiljöpolicy.
• jämställdhetspolicy
I ansökan bekräftar sökande att ovanstående finns.

3.3.2 Sociala och etiska krav
Utföraren ska respektera grundläggande sociala krav i sin verksamhet. Tjänster som levereras till
beställaren ska vara framställda under förhållanden som är förenliga med:
•
•

ILO:s (Internationella arbetsorganisationens) åtta kärnkonventioner nr 29, 87, 98, 100,
105, 111, 138 och 182.
FN:s barnkonvention, artikel 32

3.3.3 Krav på ekonomisk och finansiell ställning
Det är viktigt att den sökande som anlitas har ekonomiska förutsättningar att fullgöra uppdraget
under den tid som avtalet gäller.
Utföraren ska ha en stabil ekonomisk kapacitet. Utföraren ska ha en sådan ekonomisk bas att
utföraren kan upprätthålla ett långsiktigt åtagande. För bedömning av utförarens ekonomiska
ställning ska företagets senaste årsredovisning bifogas ansökan. Utförare som inte är skyldig att
upprätta årsredovisning/årsbokslut ska visa att man har en stabil ekonomisk kapacitet genom att
tillhandahålla resultaträkning och balansräkning eller på begäran lämna referens till bank eller
annan finansiär.
Utförare som har ett nystartat företag ska visa att företaget har en stabil ekonomisk kapacitet
genom att redovisa till exempel aktiekapital eller på begäran tillhandahålla en finansiell säkerhet
(till exempel lämna bankgaranti eller koncerngaranti). Små nystartade företag ska vid behov
kunna uppvisa lånelöfte från bank.
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Falu kommun kommer månadsvis att följa upp utförarens ekonomiska förmåga att fullfölja detta
avtal under avtalsperioden.
Med ansökan ska följande intyg och bevis bifogas
•

Intyg som bevisar att utföraren har en stabil ekonomisk kapacitet enligt ovan.

4. Kravspecifikation
Med kravspecifikation avses de krav och den omfattning på tjänsten som Falu kommun
upphandlar. De krav på tjänsten som redovisas i kravspecifikationen måste uppfyllas för att en
sökande ska kunna tilldelas avtal.

4.1 Utförarens åtaganden
Utföraren ansvarar för att uppdrag utförs i enlighet med tillämplig lagstiftning, förordningar,
föreskrifter och allmänna råd.
Utföraren ska arbeta så att socialtjänstlagens kvalitetskrav uppfylls för den enskilde avseende
insatsernas utförande.
Uppdraget för utföraren innebär att för omvårdnadsnämndens räkning och i enlighet med vad
som framgår i detta underlag ansvara för tjänsterna hemtjänst och ledsagning eller serviceinsatser
och ledsagning.

4.2 Kapacitet, skyldighet att ta emot uppdrag och ickevalsalternativ
Utföraren har möjlighet att ange ett kapacitetstak för uppdrag som företaget kan åta sig samtidigt.
På så sätt kan utföraren skydda sig mot att allt för snabbt få för många uppdrag. Kapacitetstaket
anges i antal timmar per månad alternativt antal kunder. Utföraren är skyldig att till
omvårdnadsförvaltningens biståndshandläggare rapportera in när angivna kapacitetstak är nått.
Eventuellt kapacitetstak ska anges i ansökan.
Om en utförare som angivit visst kapacitetstak senare vill höja eller sänka taket kan detta ske
genom att utföraren anmäler ett nytt kapacitetstak till omvårdnadsförvaltningens kontaktperson.
Vid utökningar av kapaciteten träder det nya kapacitetstaket i kraft senast vid första månadsskifte
30 dagar efter anmälan.
Vid sänkning av kapaciteten träder det nya kapacitetstaket i kraft tidigast vid första månadsskifte
90 dagar efter anmälan. Exempel: Anmälan om sänkt kapacitetstak som inkommer till
omvårdnadsförvaltningen den 15 februari träder i kraft den 1 juni. Vid sänkning av kapacitetstak
ska dock utföraren genomföra de pågående beställda insatserna till dess annan godkänd lösning
kan ordnas.
En utförare får inte, inom ramen för den verksamhetskategori, det geografiska
etableringsområdet och angivet kapacitetstak tacka nej till nya uppdrag. Utföraren ska vara beredd
att utöver sitt kapacitetstak ta emot mindre utökningar av insatser, om detta skulle behövas för att
upprätthålla kontinuiteten för befintlig kund. Möjligheten att ändra kapacitetstak får inte
användas till att ange kapacitetstak noll.
Då den enskilde inte kan eller vill välja utförare finns ett så kallat ickevalsalternativ. Det innebär
att den enskilde tilldelas utförare efter en förutbestämd turordning där samtliga utförare som
bedriver verksamhet i området ingår.
Villkor
Skyldighet att ta emot uppdrag

Kontrollpunkt
Uppföljning

Vid brist
1. Krav på åtgärdsplan
2. Varning
3. Hävande av avtal.
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4.3 Geografiskt etableringsområde
Sökande ska ange det geografiska område i Falu kommun där verksamheten ska bedrivas. Ett
eller flera områden kan väljas utifrån de nyckelkodsområden som Falu kommun är indelad i, se
bilaga Nyckelkodsområden. Etableringsområden ska anges i ansökan.
Utförare kan ändra sina geografiska etableringsområden genom att anmäla detta till
omvårdnadsförvaltningen. Vid utökningar av de geografiska områdena träder förändringen i kraft
senast vid första månadsskifte 30 dagar efter anmälan. Exempel: Anmälan om utökning av
geografiskt område som inkommer till omvårdnadsförvaltningen den 15 maj träder i kraft den 1
juli.
Vid minskningar av de geografiska områdena träder förändringen i kraft tidigast vid första
månadsskiftet 90 dagar efter anmälan. Exempel: Anmälan om minskat geografiskt område som
inkommer till omvårdnadsförvaltningen den 15 februari träder i kraft den 1 juni. Vid minskning
av geografiskt etableringsområde ska dock utföraren genomföra de pågående beställda insatserna
tills dess annan godkänd lösning kan ordnas.

4.4 Kvalitetskriterier
Omvårdnadsnämndens kvalitetskriterier ska säkerställa att kunden får en omsorg och omvårdnad
som kännetecknas av hög kvalitet och de gäller för alla utförare, entreprenörer såväl som
kommunens egen regi.
Utföraren ska leva upp till de krav och villkor som beslutats av omvårdnadsnämnden.
Kvalitetskriterier är de faktorer som omvårdnadsnämnden beslutat att hemtjänst, serviceinsatser
och ledsagning i Falu kommun ska innehålla. Avsikten är att tydliggöra, framför allt för kunderna
men också för utförarna, vad den levererade tjänsten ska innehålla och hur den ska utföras.

4.5 Information
Ansvarig chef ska kontinuerligt informera om omvårdnadsnämndens kvalitetskriterier till
personal, kunder, anhöriga/närstående och andra intressenter så att de är väl kända. Se bilaga
Omvårdnadsnämnden kvalitetskriterier Hemtjänst och ledsagning samt Omvårdnadsnämndens kvalitetskriterier
Serviceinsatser och ledsagning. Dokumenten revideras årligen.

4.6 Åtagandets omfattning
Utföraren ska arbeta så att socialtjänstlagens kvalitetskrav uppfylls för den enskilde avseende
insatsernas utförande.
Verksamheten ska utgå från socialtjänstlagens portalparagraf;
”Samhällets socialtjänst skall på demokratins och solidaritetens grund främja
människornas ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor och aktiva
deltagande i samhällslivet.
Socialtjänsten skall under hänsynstagande till människans ansvar för sin och andras
sociala situation inriktas på att frigöra och utveckla enskildas och gruppers egna
resurser.
Verksamheten skall bygga på respekt för människornas självbestämmanderätt och
integritet”.
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4.7 Omvårdnadsnämndens värdegrund och värdighetsgarantier
Vad som kännetecknar en god hemtjänst och
omsorg varierar från person till person.
Omvårdnadsförvaltningen har en gemensam
värdegrund som symboliseras i
värdegrundsblomman. Hemtjänst och omsorg
till den enskilde ska utgå från omvårdnadsnämndens värdegrund.
Trygghet och kontinuitet
Den enskilde ska kunna känna trygghet med den personal och med de insatser som utförs. Den
enskilde ska kunna lita på att hans eller hennes behov av hemtjänst och omsorg blir
tillgodosedda. En viktig förutsättning för att den enskilde ska uppleva trygghet är att hemtjänsten
har hög personal-, tids- och omsorgskontinuitet.
Gott bemötande, respekt och integritet
Hemtjänst och omsorg ska genomsyras av gott bemötande. Gott bemötande handlar om att
visa respekt för en annan människa. Varje människa är en unik individ med egna förutsättningar
och behov. Kundens integritet får inte kränkas. Utifrån beställningen ska insatserna utföras
enligt kundens önskemål.
Inflytande och självbestämmande
Kunden ska ges inflytande över insatsernas utformning och tider när insatserna ska ges.
Hemtjänst och omsorg ska utformas tillsammans med den enskilde så att han eller hon har
möjlighet att påverka och bestämma över sitt eget liv. Ett reellt inflytande över hemtjänst och
omsorg är en förutsättning för självbestämmande.
För detta gäller vad som omfattas av ”Ökat brukarinflytande i Falu kommun”, se bilaga.
Villkor
Omvårdnadsnämndens värdegrund

Kontrollpunkt
Uppföljning

Vid brist
1. Krav på åtgärdsplan
2. Varning
3. Hävande av avtal.

Värdighetsgarantier
Som en fortsatt utveckling av värdegrundsarbetet har omvårdnadsnämnden fastställt
värdighetsgarantier. Detta innebär att verksamheten ska uppfylla följande utfästelse:
Som användare av Falun kommuns tjänster inom vård- och omsorgsboende, hemtjänst samt
dagverksamhet, garanteras du att:
• din vilja och dina önskemål ska vara styrande för de insatser som beviljats
• du i alla kontakter med utföraren av insatserna ska få ett gott bemötande
• den personal du möter och som har ett ansvar för de beviljade insatserna har en hög
kompetens och professionalism, har kunskap om det naturliga åldrandet, dig som person
och dina eventuella diagnoser
• du erbjuds att, tillsammans med din kontaktman, skriva ned dina önskemål och behov i
en genomförandeplan
• du som vårdar en person med omfattande och/eller varaktigt omvårdnadsbehov erbjuds
möjlighet att få upp till tio timmars avgiftsfri avlösning per månad
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•
•

du som äter måltider inom vård- och omsorgsboende eller korttidsenhet, tillfrågas om vad
du vill och inte vill äta samt var, hur och när du önskar inta dina måltider
du som beviljas planerad växelvård tillfrågas om vilken växelvårdsenhet du önskar vistas
på.

Kompensation
Om verksamheten inte lever upp till värdighetsgarantierna ska den enskilde erbjudas ett samtal
med ansvarig chef om vad som skett och om vad som ska göras för att situationen inte ska
uppstå igen. Samtalet ska följas upp via telefon eller vid behov med ett nytt besök, inom den tid
som bestäms vid det första samtalet. Vid uppföljningen kontrolleras om de eventuella åtgärder
som beslutades vid första samtalet fungerat och om det har löst situationen.
För mer detaljerad information, se bilaga Omvårdnadsnämndens värdighetsgarantier.
Villkor
Omvårdnadsnämndens
värdighetsgarantier

Kontrollpunkt
Uppföljning

Vid brist
1. Krav på åtgärdsplan
2. Varning
3. Hävande av avtal.

4.8 Allmänna utgångspunkter
4.8.1 Biståndsbeslut och utförande
Biståndsbeslut fattas utifrån vad den enskilde ansökt om efter individuell behovsprövning med
utgångspunkt från omvårdnadsnämndens vägledande riktlinjer för biståndshandläggning enligt
socialtjänstlagen.
Utförare får, efter överenskommelse och samförstånd med den enskilde, slå samman insatser av
både samma och olika typ om det kan göras utan att nya behov av insatser skapas och om syftet
med den satta frekvensen fortfarande kan uppfyllas.

4.8.2 Hälso- och sjukvårdens regler
I de fall utföraren agerar på uppdrag från legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal, gäller de lagar,
regler och krav som ställs i hälso- och sjukvård. Åtagandet omfattar även de regler och krav som
ställs i Socialstyrelsens föreskrifter om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete2 och
patientsäkerhet i hälso- och sjukvården och de krav som ställs på hälso- och sjukvård med
förebyggande åtgärder, rehabiliterande förhållningssätt, utbildning och behandlande åtgärder
utifrån egenvårds- och riskbedömning.

4.8.3 Medicinskt ledningsansvar
Medicinskt ledningsansvar utgörs av verksamhetschef, medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)
och medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR) som representerar vårdgivaren
(omvårdnadsnämnden) i verksamheten.
Kommunens medicinska tillsynsansvar gäller oavsett utförare.
Riktlinjer från MAS och MAR är övergripande dokument som utgör ramverk och
minimikrav. De anger inom vilka områden lokala rutiner ska finnas och anger lägsta nivå för
vad som är en god och säker hälso- och sjukvård inom det kommunala hälso- och
sjukvårdsansvaret.

2

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9)
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De lokala rutinerna ska vara skriftliga och beskriva vem som gör vad, när och hur. Det är
MAS och MAR som avgör om de lokala rutinerna kan godkännas. Utöver riktlinjerna kan i
vissa fall tillhörande direktiv utarbetas av MAS och MAR där mer detaljerad information
framgår. Rutinerna ska innefatta reservrutiner och beakta att verksamheten ska kunna bedrivas
under kris, extraordinära händelser och höjd beredskap.
Villkor
Hälso- och sjukvård

Kontrollpunkt
Uppföljning

Vid brist
1. Krav på åtgärdsplan
2. Varning
3. Hävande av avtal.

4.9 Ledning och Ledningssystem för kvalitet
4.9.1 Ledningens kunskaps- och erfarenhetsbakgrund
Utföraren ska ha tillräcklig kompetens och erfarenhet för att utföra uppdraget enligt kraven i
socialtjänstlagen och denna kravspecifikation.

4.9.1.1 För utförare inom hemtjänst och ledsagning
För utförare som är verksamma inom hemtjänst och ledsagning krävs att minst en av de som är
ansvariga för driften av verksamheten ska vara placerad på enheten och ska ha:
•
•
•
•

•

Utbildning och erfarenhet som sammantaget ger sådan kunskap, insikt och kompetens
som behövs för att kunna leda, utveckla och följa upp verksamheten
Kunskaper om tillämpliga lagar, förordningar, föreskrifter och allmänna råd inom
verksamhetsområdet
Dokumenterad relevant högskoleexamen inom socialt arbete, social omsorg, hälso- och
sjukvård eller annan jämförbar utbildning
Minst 36 månaders dokumenterad praktisk erfarenhet av heltidsarbete av att organisera
och leda motsvarande verksamhet. Med motsvarande verksamhet avses uppdrag inom
äldreomsorg och/eller omsorg om personer med funktionsnedsättning avseende
hemtjänst med omsorgsuppdrag och/eller vård- och omsorgsboende. Erfarenhet av
hemtjänst med enbart serviceuppdrag godkänns inte.
Grundläggande utbildning i arbetsrätt och systematiskt arbetsmiljöarbete.

Utföraren ska ha en namngiven ersättare vid chefens frånvaro. Detta ska meddelas
omvårdnadsförvaltningens kontaktperson.

4.9.1.2 För utförare inom serviceinsatser och ledsagning
Utföraren ska ha sådan kunskap, insikt och kompetens som behövs för att utföra uppdraget
enligt kraven i socialtjänstlagen och denna kravspecifikation.
För utförare som är verksamma inom serviceinsatser och ledsagning krävs att minst en av dem
som är ansvariga för driften av verksamheten ska vara placerad på enheten och ska ha:
• Kunskaper om tillämpliga lagar, förordningar, föreskrifter och allmänna råd inom
verksamhetsområdet
• Minst 36 månaders dokumenterad praktisk erfarenhet av heltidsarbete av att organisera
och leda verksamhet med inriktning mot serviceinsatser
• Grundläggande utbildning i arbetsrätt och systematiskt arbetsmiljöarbete.
Utföraren ska ha en namngiven ersättare vid chefens frånvaro. Detta ska meddelas
omvårdnadsförvaltningens kontaktperson.
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Med ansökan ska följande bifogas:
• Meritförteckning som styrker relevant yrkeserfarenhet enligt ovan
• Examinationsbevis som styrker utbildning enligt ovan
• Namn och telefonnummer till två personer som kan bekräfta uppgifterna om
yrkeserfarenhet. Personerna som bekräftar uppgifterna får inte tillhöra den organisation
som lämnar ansökan ifråga.
Villkor
Ledningens kunskap och
erfarenhetsbakgrund

Kontrollpunkt
Uppföljning

Vid brist
1. Krav på åtgärdsplan
2. Varning
3. Hävande av avtal.

4.9.2 Kännedom om vård och omsorg med mera
Sökandes ledning ska ha ingående kännedom om vård och omsorg om äldre och personer med
funktionsnedsättning. Vidare ska enhetens ledning ha goda kunskaper om demenssjukdomar,
individens utveckling och åldrande samt somatisk och psykisk omvårdnad. Enhetens ledning ska
även ha ingående kunskap om den lagstiftning som gäller för verksamhetsområdet.
Sökandes ledning ska också vara väl insatta i de styrdokument som gäller för verksamheten såväl
nationellt som regionalt och lokalt, samt följa gällande lagstiftning. Med styrdokument avses dels
nationella bestämmelser som lagar, föreskrifter och allmänna råd och dels lokala regler som
omvårdnadsnämndens mål, vision, policy, och i förekommande fall särskilda rutiner.
Till svensk lagstiftning hör att alla ska behandlas lika oavsett etniskt ursprung, kön,
funktionsnedsättning, sexuell läggning eller andra mänskliga egenskaper och erfarenheter som
påverkar vårt förhållande till varandra. Vid fullgörandet av uppdraget förutsätts därför att
utföraren iakttar allas likhet inför lagen, saklighet och opartiskhet samt att verksamheten bedrivs
religiöst och politiskt obundet.
Sökandes egen verksamhetsidé, kvalitetsmål och inriktning för verksamheten förutsätts vara
förenlig med nämnda styrdokument. Se bilaga Omvårdnadsnämndens övergripande mål.
Villkor
Kännedom om vård och omsorg

Kontrollpunkt
Uppföljning

Vid brist
1. Krav på åtgärdsplan
2. Varning
3. Hävande av avtal.

4.9.3 Ledningssystem för kvalitet
Enligt såväl socialtjänstlag, hälso- och sjukvårdslag, patientsäkerhetslag och tandvårdslag3 ska
verksamheten bedrivas med god kvalitet och kvaliteten ska systematiskt och fortlöpande
utvecklas och säkras. Krav på ledningssystem för kvalitet regleras även i Socialstyrelsens
föreskrifter och allmänna råd4.
Utföraren ska också följa omvårdnadsnämndens Kvalitetspolicy som beskriver det långsiktiga
kvalitetsarbetet samt den inriktning och det förhållningssätt som ska känneteckna all verksamhet
som bedrivs på nämndens uppdrag.
Verksamhet som bedriver socialtjänst ska:
•
•
3
4

planera, leda och kontrollera verksamheten på ett sätt som leder till att kravet på god vård
och omsorg upprätthålls
vidta de åtgärder som behövs för att förebygga att patienter drabbas av vårdskador

Tandvårdslag (1985:125)
Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9)
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•

ge patienter och deras närstående möjlighet att delta i patientsäkerhetsarbetet.

I Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om användning och egentillverkning av
medicintekniska produkter i hälso- och sjukvården5 finns bestämmelser om användning och
hantering av dessa produkter.
Ledningssystemet ska säkerställa att det finns rutiner för:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

regelbunden uppföljning
redovisning av verksamhetens resultat
regelbunden granskning av metodernas, rutinernas och processernas ändamålsenlighet
och effektivitet för att uppnå målen
hur resultatet av granskningar ska dokumenteras och återföras till berörda
dokumentation av genomförda förbättringsåtgärder
system för avvikelsehantering enligt Lex Maria6
system för hantering av missförhållanden enligt socialtjänstlagen7 och Socialstyrelsens
föreskrifter och allmänna råd om lex Sarah8
rapportering av olyckor och tillbud med medicintekniska produkter i hälso- och
sjukvården9
klagomålshantering
riskanalys
egenkontroll
uppföljning.

All dokumentation av avvikelser ska utföras enligt gällande rutin och instruktion i de
verksamhetssystem som omvårdnadsnämnden anger.
Verksamheten ska säkerställa att personalen arbetar i enlighet med processer och rutiner som
ingår i ledningssystemet. Det innebär att alla medarbetare arbetar systematiskt och på ett likartat
sätt, för att säkerställa att verksamheten som bedrivs och de insatser som genomförs är av god
kvalitet.
Villkor
Ledningssystem för kvalitet (SOSFS
2011:9)

Kontrollpunkt
Uppföljning

Vid brist
1. Krav på åtgärdsplan
2. Varning
3. Hävande av avtal.

4.9.4 Miljö
Utföraren ska arbeta för uthållig resursanvändning. Miljöfrågorna ska integreras som en naturlig
del av arbetet. Utföraren ska sträva efter att minimera faktorer i verksamheten som påverkar
miljön negativt bland annat genom att göra så miljömedvetna köp som möjligt. Utföraren ska
omhänderta avfall bland annat genom återvinning och källsortering. Utföraren bör välja
leverantörer som lever upp till människorättsliga krav.
Socialstyrelsens föreskrifter om användning av medicintekniska produkter i hälso- och sjukvården (SOSFS
2008:1)
6
Inspektionen för vård och omsorgs föreskrifter om anmälan av händelser som har medfört eller hade kunnat
medföra en allvarlig vårdskada (lex Maria) HSLF-FS 2017:41 samt Vårdgivares systematiska
patientsäkerhetsarbete HSLF-FS 2017:40
7
14 kap 3 § socialtjänstlagen (2001:453)
8
Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om lex Sarah (SOSFS 2011:5)
9
Socialstyrelsens föreskrifter om användning av medicintekniska produkter i hälso- och sjukvården (SOSFS
2008:1)
5
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Utföraren ska i tillämpliga delar följa åtgärdsprogram som beslutas av Falu kommun. För att nå
de övergripande målen ”Hållbar utveckling” har kommunen tre strategiska styrdokument. Se de
tre hållbarhetsprogrammen Tillväxtprogrammet, Miljöprogrammet och Folkhälsoprogrammet på
Falu kommuns hemsida www.falun.se.
För samtliga städinsatser, där utföraren använder/tillhandahåller egna städprodukter gäller
följande:
•

I huvudsak ska städning utföras med torra städmetoder, så kallade mikrofiberdukar eller
likvärdigt ska användas.

•

Doseringspumpar för kemikalier bör användas och personal i ledande ställning hos
utföraren ska vara utbildade i hur kemikalier doseras för att undvika överdosering.
Personal i ledande ställning ska se till att denna kunskap vidareförmedlas till personal
som utför städningen.

•

Städprodukter som används ska vara miljömärkta enligt Blomman, Svanen eller Bra
Miljöval. För mer information gå till följande hemsidor: www.snf.se och www.svanen.nu.

•

Inga ämnen som faller inom kriterierna för ”utfasningsämnen” i Kemikalieinspektionens
prioriteringsguide PRIO får ingå i de städprodukter som används av leverantören. Se
vidare på hemsida: www.kemi.se

När det gäller bilar och andra transportmedel ska utförare sträva efter att uppfylla samma krav
som Falu kommun ställer på egen regi. För mer utförlig information se Resepolicy för Falu kommun
(www.falun.se).
Utföraren ska kontinuerligt registrera antalet körda mil för de uppdrag som utförs.

4.10. Hjälp i hemmet
4.10.1Tillgänglighet, uppdrag och dess bekräftelse
Ansvarig för verksamhet eller dennes företrädare i verksamhet som utför hemtjänst och
ledsagning ska vara tillgänglig alla dagar klockan 06.30 – 22.30.
Ansvarig för verksamhet eller dennes företrädare i verksamhet som utför serviceinsatser och
ledsagning ska vara tillgänglig måndag – fredag klockan 08.00 – 17.00.
När den enskilde fått ett biståndsbeslut och valt eller tilldelats utförare, skickar den ansvariga
biståndshandläggaren uppdraget till utföraren via omvårdnadsförvaltningens verksamhetssystem.
I uppdraget beskrivs vilka insatser som ska utföras och målet för dessa.
Utföraren ska utan dröjsmål, senast inom 24 timmar fördela och påbörja uppdraget.
Det är villkoren i avtalet som tecknas i samband med denna upphandling som styr beställning
och avrop. Villkoren i avtalet gäller så länge avropet består.

4.10.2 För utförare av hemtjänst och ledsagning
Omvårdnads- och serviceinsatser ryms inom ramen för beslut om hjälp i hemmet.
Omvårdnadsinsatser innefattar personlig omvårdnad, sociala aktiviteter, följeslagare,
anhörigavlösning och övriga hälsofrämjande, trygghetsskapande och utvecklande insatser för
kunden. Omvårdnadsinsatsernas huvudsakliga innehåll och omfattning framgår av det
biståndsbeslut som fattats av biståndshandläggaren på omvårdnadsförvaltningen.
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Utförare som utför omvårdnadsinsatser ska utföra serviceinsatser i form av städning, tvätt,
ledsagning och hemhandling av dagligvaror och mat. Inköp av dagligvaror och mat ska göras i
butiker som tillhandahåller dagligvaror i fullsortiment. Utföraren ska tillse att felaktiga inköp
rättas till.
Följeslagare är en insats inom ramen för beslut om hjälp i hemmet och innebär följeslagare till
vårdcentral, lasarett, tandläkare, fotvård, bank, apotek och liknande vid behov. Vid tidigare beslut
om hjälp i hemmet i form av daglig insats har enhetschef mandat att sätta in följeslagare vid
behov.
Dessutom ingår att svara på trygghetslarm, mellan kl. 06.00-22.30, hos kunder som har
trygghetslarm. Kund som larmar ska få kontakt med trygghetscentralen inom 3 minuter.
Trygghetscentralen anropar utföraren och larmutryckning ska ske inom 45 minuter. För
kommunens egen regi ingår att svara på larm mellan 22.30 -06.00.

4.10.3 För utförare av serviceinsatser och ledsagning
Serviceinsatser ryms inom ramen för beslut om hjälp i hemmet. Serviceinsatser innefattar
städning, tvätt, ledsagning och hemhandling av dagligvaror och mat. Inköp av dagligvaror och
mat ska göras i butiker som tillhandahåller dagligvaror i fullsortiment. Utföraren ska tillse att
felaktiga inköp rättas till.
Serviceinsatser ska utföras i den omfattning som anges i biståndsbeslutet.
Utföraren ska utföra den typ av hemtjänst som den har godkänts för.

4.10.4 Ledsagning
Ledsagning är ett särskilt beslut och innebär insats för att bryta den isolering som kan drabba
äldre och personer med funktionsnedsättning och ska möjliggöra för den enskilde att ta sig ut i
samhället. Det kan till exempel vara att besöka vänner och delta i fritidsaktiviteter/kulturliv.
Villkor
Tillgänglighet och uppdrag

Kontrollpunkt
Uppföljning

Vid brist
1. Krav på åtgärdsplan
2. Varning
3. Hävande av avtal

4.10.5 Inflytande och självbestämmande
Utföraren ska inom ramen för den överenskomna tidsramen för beviljade biståndsinsatser
tillämpa det som gäller för ”Ökat brukarinflytande”.
Den enskilde äger rätt att bestämma över sin egen vardag. Verksamheten ska genomsyras av
grundtanken att kunden har förmåga att själv välja hur han eller hon vill leva sitt liv. Undantag
från denna grundtanke får endast göras om detta är till skada för kunden eller annan person.
Den enskilde ska så långt det är möjligt ges inflytande över insatsernas utformning och tider när
insatserna ska ges. Insatserna ska utformas tillsammans med den enskilde så att han eller hon har
möjlighet att påverka och bestämma över sitt eget liv. Ett reellt inflytande över omvårdnaden,
hälso- och sjukvården och omsorgen är en förutsättning för självbestämmande.
Verksamheten ska genom ett rehabiliterande förhållningssätt och arbetssättet Individens behov i
centrum verka för att den enskildes funktioner upprätthålls och att social isolering motverkas, så att
den enskilde kan uppnå ett så tryggt, aktivt och oberoende liv som möjligt.
Alla insatser ska utföras i delaktighet med kund.
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Kommunen ska ge den enskilde möjlighet att välja behandlingsalternativ samt ge den enskilde
möjlighet att välja hjälpmedel enligt vad som anges i Patientlagen10.

4.10.6 Kontinuitet
Kunden ska ges hög personal-, tids- och omsorgskontinuitet. Samverkan mellan kund och
personal ska bygga på kontaktmannaskap.

4.10.7 Tolk och översättning
Om den enskilde inte behärskar svenska ska verksamheten använda tolk och översätta
handlingar så att den enskilde kan ta till vara sin rätt.
Verksamheten ska under samma förutsättningar använda tolk och göra innehållet i handlingar
tillgängligt när den har kontakt med någon som har en funktionsnedsättning som allvarligt
begränsar förmågan att se, höra eller tala.
Kostnaderna för tolk ingår i ersättningsbelopp/budgeterade medel.
Så långt det är möjligt ska utföraren sträva efter att erbjuda hjälp av personal som talar kundens
modersmål.

4.10.8 Annan språklig, etnisk och kulturell bakgrund
Den enskildes behov och önskemål ur språkliga, etniska, kulturella och religiösa aspekter ska
respekteras.

4.10.9 Anhörigstöd
Anhörigstöd ska vara en integrerad del i all verksamhet på omvårdnadsförvaltningen. All personal
på omvårdnadsförvaltningen ska utifrån ett anhörigperspektiv och omvårdnadsförvaltningens
värdegrund stödja och underlätta för anhöriga. Beroende på situation och den enskildes
önskan/samtycke kan det ske genom att:
• göra den anhörige delaktig i omsorgen om den närstående
• lyssna på och ta till vara anhörigas kunskaper om den närstående
• vara uppmärksam på anhörigas egna behov och att de kan förändras över tid
• hålla regelbunden kontakt
• ge tydlig information om vilket stöd som finns att tillgå
• samverka med övriga verksamheter och aktörer.

4.10.10 Social dokumentation
Utföraren ska dokumentera i enlighet med socialtjänstlagens bestämmelser, Socialstyrelsens
föreskrifter och allmänna råd11 samt Falu kommuns rutin och instruktion för social
genomförandedokumentation. Dokumentationen ska ske i omvårdnadsförvaltningens
verksamhetssystem.
All dokumentation som rör enskild ska förvaras på ett betryggande sätt. Beträffande utlämnande
av handling är en grundläggande princip att den enskilde har rätt att ta del av den dokumentation
som förs om honom eller henne. Den enskildes rätt att ta del av en handling i offentlig
verksamhet regleras i tryckfrihetsförordningens andra kapitel och offentlighet- och
sekretesslagen. För enskild verksamhet regleras bestämmelsen i socialtjänstlagen12. Enligt dessa
10
11
12

7 kap 2 § Patientlag (SFS 2014:821)
Dokumentation i verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS SOSFS 2014:5(S)

7 kap. 4 § socialtjänstlagen (2001:453)
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bestämmelser ska en handling i en personakt, om det begärs av den enskilde, så snart som möjligt
tillhandahållas denne för läsning, avskrift eller som kopia.
Om en annan person begär att få ta del av dokumentation och inte nöjer sig med ett nekande går
ärendet till myndighetsprövning. Enligt omvårdnadsförvaltningens delegationsordning är det
sektionschef för Bistånd, Kvalitet och Utveckling som har delegation att fatta beslut avseende
utlämnade av allmän handling.
Vid överlämnade av dokumentation mellan olika vårdgivare ska utföraren inhämta den enskildes
medgivande. Vidare ska utföraren tillse att omvårdnadsförvaltningen, Falu kommuns
biståndshandläggare och revisorer får tillgång till de uppgifter som krävs för Falu kommuns
uppföljningsarbete och kvalitetssäkring.
Gallring och arkivering av journalhandlingar sker enligt omvårdnadsförvaltningens rutiner. För
privata entreprenörer erinras särskilt om vad som anges i socialtjänstlagen13 beträffande bevaring
och gallring av personakt.

4.10.11 Genomförandeplan
Utföraren är enligt lag skyldig att upprätta en genomförandeplan. Här ska den planerade
verkställigheten av den enskilde individens beviljade insatser dokumenteras och det ska framgå
vad, vem, när och hur insatserna ska utformas samt hur och när dessa ska följas upp.
Genomförandeplanen är till för att ta tillvara den enskildes erfarenhet, behov och önskemål samt
den professionella kunskapen som finns kring densamme. Genomförandeplanen ska upprättas
tillsammans med den enskilde samt om den enskilde så önskar tillsammans med anhörig eller
annan företrädare och ska ses som ett verktyg för personalen i det dagliga arbetet.
Genomförandeplanen ska vara aktuell, upprättad som handling och följas upp vid förändringar
eller minst två gånger per år. Om den enskilde inte vill vara delaktig i upprättande av
genomförandeplanen ska en personalinstruktion upprättas.
Förändringar från genomförandeplanens planerade insatser ska dokumenteras.
Utföraren ska inom 14 dagar efter mottagande av uppdrag påbörja en genomförandeplan.
Villkor
Dokumentation och genomförandeplan

Kontrollpunkt
Uppföljning

Vid brist
1. Krav på åtgärdsplan
2. Varning
3. Hävande av avtal.

4.10.12 Kontaktmannaskap
För att säkra kundens rätt till delaktighet, inflytande och information ska utföraren utse två
kontaktmän för kunden. Kontaktmännen ska erbjuda regelbundna kontakter med den enskilde,
och eventuellt anhöriga/närstående samt god man för att erhålla nödvändiga kunskaper om den
enskildes vardagsliv och behov. Kontaktmännen ska i så stor utsträckning som möjligt utföra
den beviljade hjälpen.
Kontaktmannen ska ansvara för att genomförandeplan upprättas och följs upp. Kontaktmannen
ska vid behov informera ansvarig chef om förändringar och om kontakt behöver tas med
ansvarig biståndshandläggare för eventuell omprövning av beslut. Om den enskilde inte är nöjd
med sina kontaktmän ska möjlighet finnas att byta. I övrigt ska omvårdnadsförvaltningens rutin
och instruktion följas där det framgår vilka övriga uppgifter kontaktmännen har.
Villkor
Kontaktmannaskap
13

Kontrollpunkt
Uppföljning

Vid brist
1. Krav på åtgärdsplan

7 kap. 4 § socialtjänstlagen (2001:453)
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2. Varning
3. Hävande av avtal.

4.10.13 Förändring av omvårdnadsbehov
Vid tillfälliga förändringar som är nödvändiga för att skydda liv och hälsa och upprätthålla en
skälig levnadsnivå för den enskilde har enhetschef mandat att besluta om förändring i insatser
upp till 14 dagar för kund som tillhör verksamheten. Med tillfälliga förändringar avses utökat
behov av hjälp som är tillfälligt och som bedöms återgå till tidigare behov igen, exempelvis utökat
behov av hjälp i samband med tillfällig sjukdom, eller vid vak.
Förändringen av den enskildes behov och utförda insatser ska dokumenteras och
biståndshandläggare ska informeras. Biståndshandläggaren gör en uppföljning i ärendet inom 14
dagar.
Vid utökat behov av insatser som bedöms vara mer långvarigt ska biståndshandläggare meddelas
för förhandsbedömning och vid ansökan inleda utredning och fatta beslut. Enhetschef och
biståndshandläggare ska samråda kring vad som måste åtgärdas omedelbart av enhetschefen i
väntan på utredning och beslut.
Utföraren ska också, så fort det kommit till utförarens kännedom, omgående meddela
biståndshandläggaren om en kund är inlagd på sjukhus eller om denne har avlidit.
Villkor
Förändring av behov

Kontrollpunkt
Uppföljning

Vid brist
1. Krav på åtgärdsplan
2. Varning
3. Hävande av avtal.

4.10.14 Hantering av akuta insatser utanför kontorstid
Akuta insatser i hemmet innebär insatser som omedelbart krävs för att skydda liv och hälsa och
upprätthålla en skälig levnadsnivå för den enskilde. Med kontorstid avses måndag till fredag
klockan 8.00 – 16.00.
Ordinarie utförare ska utanför kontorstid, vardagar mellan klockan 06.00 - 08.00 och 16.00 22.30 och 06.00-22.30 under helger, ansvara för att behov av akuta insatser hanteras och
verkställs. Trygghetscentralen samordnar att insatser för att skydda liv och hälsa sätts in och
utförs av nattpatrullen mellan klockan 22.30 – 06.00. De utökade insatser som satts in ska
dokumenteras i journal och rapporteras till enhetschef och biståndshandläggare nästkommande
vardag.
Om utförare/nattpatrull uppmärksammar att en enskild person, utan tidigare beviljad insats, har
behov av akuta insatser, ansvarar berörd enhet att insatser som skyddar liv och hälsa sätts in och
utförs. Om trygghetscentralen får kännedom, samordnar de att insatser sätts in och utförs av
berörd kommunal hemtjänstgrupp respektive nattpatrull i det geografiska området.
Dokumentation sker på papper, blankett för haverirapport enligt SoL, och förs in i
verksamhetssystem när ärende finns upplagt. Rapportering ska ske till biståndshandläggare
nästkommande vardag.

4.10.14.1 Hantering av akuta insatser för utförare av serviceinsatser
Akuta insatser i hemmet innebär insatser som omedelbart krävs för att skydda liv och hälsa och
upprätthålla en skälig levnadsnivå för den enskilde.
Om utföraren under kontorstid uppmärksammar att en enskild person, med eller utan tidigare
beviljade insatser, har behov av akuta insatser, ska utföraren kontakta omvårdnadsförvaltningens
biståndshandläggare.
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Om utföraren utanför kontorstid uppmärksammar att en enskild person, med eller utan tidigare
beviljad insats, har behov av akuta insatser ska utföraren kontakta Trygghetscentralen.
Trygghetscentralen samordnar så att insatser sätts in och utförs av berörd hemtjänstgrupp
respektive nattpatrull i det geografiska området.

4.10.15 Dubbelbemanning
Huvudregeln är att besök inte utförs med dubbelbemanning eller mer då det har negativ inverkan
på upplevelsen av hemtjänstens kvalitet. Det påverkar verksamhetens förutsättningar för att leva
upp till den gemensamma värdegrunden och värdighetsgarantierna och har en begränsande effekt
på den enskildes möjligheter att utöva brukarinflytande.
Undantag från att utföra en insats med fler än en person är om det krävs för att säkerställa en god
hälso- och sjukvård, säkerhet vid förflyttningar med personlyft och en god arbetsmiljö.
För att få ersättning för dubbelbemanning ska utföraren ha gjort en riskbedömning av arbetet i
den enskildes hem och skickat en kopia på riskbedömningen till omvårdnadsförvaltningens
controller. Riskbedömningen ska förnyas en gång per år.

4.10.16 Byte av utförare
Kunden har alltid rätt att byta till en annan utförare. Om kund önskar välja en annan utförare ska
han eller hon ta kontakt med biståndshandläggaren. Bytet ska ske inom 14 dagar och datum för
bytet ska planeras i samförstånd.
När en ny utförare är vald återkallar biståndshandläggaren uppdraget hos den ursprungliga
utföraren. Samtidigt skickar biståndshandläggaren det nya uppdraget till den nya utföraren.
Villkor
Byte av utförare

Kontrollpunkt
Uppföljning

Vid brist
1. Krav på åtgärdsplan
2. Varning
3. Hävande av avtal.

4.10.17 Egenvård
Om den enskilde behöver praktisk hjälp att ta sina läkemedel kan det bli aktuellt för
hemtjänstpersonal att exempelvis öppna medicinburkar. Insatserna är då att betrakta som del av
egenvård. Egenvård är en social insats och utförs enligt biståndsbeslut.
Den enskildes tillstånd kan dock förändras så att han eller hon inte längre kan ta ansvar för sin
egen hälsa. Personalen ska avisera brister i egenvården till ansvarig sjuksköterska, fysioterapeut
eller arbetsterapeut.
Legitimerad personal bedömer om den enskilde kan eller inte kan ta ansvar för sin egen vård. Om
den enskilde inte kan ta ansvar övergår egenvård till hälso- och sjukvård och insatserna utförs på
delegation.

4.10.18 Hälso- och sjukvård
Enligt hälso- och sjukvårdslagen är landsting/region respektive kommun huvudman med
ansvar att erbjuda en god hälso- och sjukvård på lika villkor för befolkningen.
Vårdgivare är den som utför hälso- och sjukvård. Vårdgivare kan vara landsting/region,
kommun eller privat utförare. Vårdgivare är skyldiga att bedriva hälso- och sjukvård så kraven
på god och säker vård uppfylls enligt lag.
Inom det verksamhetsområde som kommunen bestämmer ska det finnas en medicinskt
ansvarig sjuksköterska, MAS. Om ett verksamhetsområde i huvudsak omfattar rehabilitering,
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får en fysioterapeut eller en arbetsterapeut fullgöra de uppgifter som åligger en medicinskt
ansvarig sjuksköterska.
Utförarens personal får inte ta på sig ansvar för hälso- och sjukvård om inte ansvar givits på
delegation från hälso- och sjukvården. När den enskilde inte själv kan ansvara för sina hälso- och
sjukvårdsinsatser, gäller att utföraren inte kan vara behjälplig utan delegering från hälso- och
sjukvården. Hälso- och sjukvårdsinsatser som utförs på delegation ingår i ersättningen.
Specifik rehabilitering är insatser som ges av arbetsterapeut och fysioterapeut och som kan
ordineras eller delegeras till utföraren. Insatsen anpassas till den enskilde med hänsyn till dennes
hälso- och sjukvårdsbehov. Egenvårdsbedömningen ligger till grund för hur insatserna ska
utföras.
Utförare ska verka för god samverkan med såväl Region Dalarna, frivillighetsorganisationer som
med andra verksamma inom området.
Villkor
Delegerad hälso- och sjukvård

Kontrollpunkt
Uppföljning

Vid brist
1. Krav på åtgärdsplan
2. Varning
3. Hävande av avtal.

4.10.19 Rehabilitering i hemmet
Rehabilitering är ett arbetssätt för att stödja den enskilde till trygghet, delaktighet och oberoende.
Arbetssättet innehåller tidiga strukturerade insatser som utgår från den enskildes mål och
förutsättningar genom ett rehabiliterande förhållningssätt från teamets alla yrkesroller14.

4.10.20 Uppdrag för legitimerad personal omfattar
Legitimerad personal arbetar utifrån gällande lagar och författningar, d.v.s. att författning,
kompetensstyrning och prioriteringsordningar är vägledande i det dagliga arbetet.
Efter medicinsk bedömning utförs arbetsuppgifter på fler nivåer. Legitimerades roll och ansvar
omfattar:
•

•
•
•
•
•

14

Arbetsledning utifrån hälso- och sjukvårdsansvar; egenvårdsbedömning, riskbedömning
och förebyggande, omvårdnad, rehabilitering, habilitering, hjälpmedel, läkemedel,
utrustning.
Konsultativt med instruktioner och råd till den enskilde efter egenvårdsbedömning
Handledning till personal som genom handräckning eller på ordination utför hälso- och
sjukvårdsuppgift
Utbildning till personal som med reell kompetens utför hälso- och sjukvårdsuppgift på
delegation
Behandling genom att själv utföra hälso- och sjukvård som inte kan ordineras eller
delegeras
Som legitimerad finns en möjlighet att delegera arbetsuppgifter till omsorgspersonal som
då kommer att omfattas av patientsäkerhetslagen. Legitimerad personal ska försäkra sig
om att den som tar emot uppgiften har de förutsättningar som fordras för uppgiften.
Legitimerad personal får inte delegera en uppgift om det inte är förenligt med god och
säker vård.

Rutin för rehabilitering i hemmet
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4.10.21 Tandvård
Verksamheten ska till kund med omfattande personlig omvårdnad, vara behjälplig med intyg
”Rätt till nödvändig tandvård” enligt tandvårdslagen15 samt vara tandvården behjälplig i deras
uppsökande verksamhet och att nödvändig tandvård erbjuds till äldre.

4.10.22 Palliativ vård och vård vid livets slut
Verksamheten ska säkerställa att den boende som befinner sig i livets slutskede ges ett humant
och värdigt omhändertagande. Verksamheten ska tillgodose den enskildes fysiska, psykiska,
sociala och existentiella behov med syfte att den enskilde får leva med största möjliga
välbefinnande genom att arbeta enligt NVP - Nationell Vårdplan för Palliativ vård.
Utföraren ska samarbeta med primärvården, Specialiserad palliativ vård och/eller den
kommunala hemsjukvården när det gäller personer som vårdas i livets slutskede.

4.10.23 Extravak
Verksamheten ska ansvara för att vid behov och med kort varsel organisera och planera extravak
vid svår sjukdom och vård vid livets slut under dygnets alla timmar. I första hand ska ordinarie
personal bemanna vid extravak.

4.10.24 Förebyggande och korrigerande åtgärder
Verksamheten ska förebygga ohälsa och olyckor genom systematisk rapportering och analys av
riskfaktorer såsom fallstatistik och andra avvikelser, samt göra korrigeringar av uppkomna fel och
avvikelser.
Verksamheten ska följa de åtgärdsprogram som beslutas av Falu kommun och som har en
koppling till Hållbarhetsprogrammen (www.falun.se) och som är tillämpliga för verksamheten.

4.11 Den enskildes skydd
4.11.1 Synpunkter och klagomål
Omvårdnadsnämnden har en särskild synpunktshantering16 för att ta tillvara den enskildes
rättigheter att anmäla klagomål och lämna synpunkter.
Utföraren ska ha en skriftlig rutin för och en i verksamheten väl känd process för
klagomålshantering. Verksamheten ansvarar för att rutinen följs och är väl känd. Alla ska arbeta
systematiskt med de synpunkter och klagomål som kommer in från enskilda och
anhöriga/närstående. Den enskilde ska alltid veta till vem man vänder sig för att på ett enkelt sätt
lämna synpunkter och/eller klagomål på utförarens verksamhet.
Utföraren ska följa de grundkrav som anges i omvårdnadsnämndens rutin.
• Klagomål ska hanteras skyndsamt.
• Dokumentation ska ske med redovisning av vidtagna åtgärder
• Verksamheten ska svara för att personalen har kännedom om omvårdnadsnämndens
broschyr.
• Verksamheten ska informera kunden om omvårdnadsnämndens synpunktshantering via
broschyren ”Säg vad du tycker”.

15
16

8 a § Tandvårdslag (SFS 1985:125)
Rutin för hantering av synpunkter och klagomål inom socialtjänsten
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Utföraren ska årligen eller på begäran redovisa vilka synpunkter och klagomål som inkommit och
vilka åtgärder som vidtagits med anledning av dessa.
Synpunkter och klagomål som är av allvarlig art ska omedelbart meddelas omvårdnadsnämnden.
Den enskilde kan alltid klaga direkt till omvårdnadsnämnden om denne så önskar.
Villkor
Hantering av avvikelser, lex Sarah samt
synpunkter och klagomål

Kontrollpunkt
Uppföljning

Vid brist
1. Krav på åtgärdsplan
2. Varning
3. Hävande av avtal.

4.11.2 Rapportering enligt 6 kap 4§ patientsäkerhetslagen
Enligt patientsäkerhetslagen ska hälso- och sjukvårdspersonal sörja för att hög patientsäkerhet
upprätthålls. Verksamheten ska i detta syfte rapportera risker för vårdskador samt händelser som
har medfört, eller hade kunnat medföra, en vårdskada. Hälso- och sjukvårdspersonal har
motsvarande rapporteringsskyldighet även när det gäller andra skador än vårdskador till följd av
säkerhetsbrister i verksamheten.
Utföraren som vårdgivare ska upprätta rutiner utifrån Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna
råd om vårdgivares systematiska patientsäkerhetsarbete17 samt Inspektionen för vård och
omsorgs föreskrifter om anmälan av händelser som har medfört, eller hade kunnat medföra, en
allvarlig vårdskada18.
Vårdgivaren ska i händelse av utredning om allvarlig vårdskada omgående informera medicinskt
ansvarig sjuksköterska MAS. MAS kan utifrån rapport om händelse besluta att inleda utredning.

4.11.3 Avvikelsehantering
En viktig del i kvalitetssäkringsarbetet är att identifiera, dokumentera, rapportera, analysera,
åtgärda och följa upp avvikelser som inträffar i verksamheten. Alla felbehandlingar, olyckor,
tillbud m.m. i verksamheten utgör avvikelser. Erfarenheterna från kvalitetssäkringsarbetet ska
utgöra ett underlag för det fortsatta arbetet samt det förebyggande riskhanteringsarbetet.
Skyldighet för verksamheterna att ta emot och utreda avvikelser regleras i Socialstyrelsens
föreskrift och allmänna råd om Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete19 och
verksamheterna ska följa gällande rutin och instruktioner för avvikelsehantering. Rutinen ska
integreras i det dagliga arbetet vid enheten.
All rapportering, hantering och dokumentation av avvikelser ska utföras enligt gällande rutin och
instruktion i det verksamhetssystem som omvårdnadsnämnden anger.
Verksamheten ska i samband med introduktion av nyanställd personal, och därefter
kontinuerligt, informera personalen om rapporteringsskyldigheten.
Utföraren ska varje månad göra en månadssammanställning av inrapporterade avvikelser.
Sammanställningen utgör grund för analys, förbättringsarbete och lärande.
Återrapportering av avvikelser ska årligen ske till omvårdnadsnämnden.
När en avvikelse är av mer allvarlig art ska det inträffade omedelbart anmälas till kommunens
MAS/MAR, som bedömer om det ska göras en Lex Maria-anmälan till Inspektionen för vårdSocialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om vårdgivares systematiska patientsäkerhetsarbete (HSLF-FS
2017:40),
18
Inspektionen för vård och omsorgs föreskrifter om anmälan av händelser som har medfört, eller hade kunnat
medföra, en allvarlig vårdskada, Lex Maria (HSLF-FS 2017:41).
19
Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9)
17
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och omsorg. Alla avvikelser som rör medicintekniska produkter (hjälpmedel) ska skickas till MAR
för fördjupad utredning.

4.11.4 Socialtjänst - Lex Sarah
Insatser inom socialtjänsten ska vara av god kvalitet. I socialtjänstlagen finns bestämmelser som
reglerar det gemensamma ansvaret för kvalitet och som innebär att var och en som fullgör
uppgifter enligt socialtjänstlagen ska medverka till att verksamheten och de insatser som
genomförs är av god kvalitet. Bestämmelserna om lex Sarah är en del av det systematiska
kvalitetsarbetet. Den som uppmärksammar ett missförhållande/en påtaglig risk för ett
missförhållande ska genast rapportera det. Ansvarig för verksamheten ska säkerställa att all
personal känner till bestämmelsen om rapporteringsskyldighet enligt lex Sarah.
Med missförhållande/påtaglig risk för missförhållande som ska rapporteras avses såväl utförda
handlingar som handlingar som någon av försummelse eller annat skäl har underlåtit att utföra.
Både utförda och inte utförda handlingar ska ha inneburit hot mot eller medfört konsekvenser
för enskildas
•
•
•

livsföring,
säkerhet/rättssäkerhet,
fysiska eller psykiska hälsa

Utförare som bedriver verksamhet på uppdrag av omvårdnadsnämnden har eget ansvar och ska
tillämpa de bestämmelser om lex Sarah som gäller yrkesmässigt bedriven enskild verksamhet.
Verksamheten ska ha en skriftlig rutin som fastställer tillämpning av bestämmelserna.
Omvårdnadsnämnden ska informeras när verksamheten tagit emot rapport om
missförhållande/påtaglig risk för missförhållande samt om verksamheten gjort en anmälan till
Inspektionen för vård och omsorg. Informationen lämnas till SAS, Socialt ansvarig samordnare,
som upprättar en sammanställning till nämnden.
Om den avvikande händelsen inte bedöms vara ett missförhållande/påtaglig risk för
missförhållande, utan endast avser fel eller brist, ska den rapporteras som en avvikelse.
Om den enskilde utsatts för något som kan vara en brottslig handling kan nämnden eller den som
bedriver en enskild verksamhet behöva ta ställning till om händelsen eller en anställd ska
polisanmälas. Vid övervägande om polisanmälan ska gällande bestämmelser enligt offentlighetoch sekretesslagen beaktas. För enskild verksamhet ska det vara en nära överensstämmelse
mellan sekretessbestämmelserna för det offentliga och tystnadsplikten för socialtjänstpersonal i
enskild verksamhet. Enligt omvårdnadsnämndens delegationsordning har omvårdnadschef eller
sektionschef rätt att fatta beslut om polisanmälan. Om den enskilde själv vill polisanmäla
händelsen ska verksamheten ge stöd och vara behjälplig.
Utföraren ska årligen göra en sammanställning av inrapporterade lex Sarah-rapporter.
Sammanställningen utgör grund för analys, förbättringsarbete och lärande. Den ska vara en del av
verksamhetens års- eller kvalitetsberättelse.

4.11.5 Lex Maria
8 kap. 6 § patientsäkerhetsförordningen (2010:1369).
4 § Anmälan enligt 3 kap. 5 § patientsäkerhetslagen (2010:659) ska
göras av den som vårdgivaren har utsett som ansvarig för anmälningsskyldigheten.
Anmälan ska innehålla en utredning i enlighet med 3 kap. 4–6 §§ Socialstyrelsens föreskrifter
och allmänna råd (HSLF-FS 2017:40, 41) om vårdgivares systematiska patientsäkerhetsarbete,
och åtgärder om beslut tagna för att förhindra att detta händer igen.
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6 § Vårdgivaren ska i ”Anmälan av händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en
allvarlig vårdskada (lex Maria)” ange om
1. medicinteknisk produkt har varit involverad i händelsen och om anmälan har gjorts till
Läkemedelsverket enligt 6 kap. 2 § Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2008:1) om användning
av medicintekniska produkter i hälso- och sjukvården,
2. läkemedel har varit involverat i händelsen och om anmälan om läkemedelsbiverkning har gjorts
till Läkemedelsverket enligt 19 § Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2012:14) om
säkerhetsövervakning av humanläkemedel, och
3. rapporterad händelse helt eller delvis har sitt ursprung i en annan vårdgivares verksamhet enligt
4 kap. 4 § Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2017:40) om vårdgivares
systematiska patientsäkerhetsarbete, och om information om händelsen har lämnats till den andra
vårdgivaren.
Av 3 kap. 5 § patientsäkerhetslagen (2010:659) framgår att anmälan ska göras snarast efter det att
händelsen har inträffat. Enligt samma bestämmelse ska vårdgivaren samtidigt med anmälan eller
snarast därefter ge in den utredning av händelsen som föreskrivs i 3 kap. 3 § första stycket
patientsäkerhetslagen (2010:659).
Utredning ska ske tillsammans med de som är inblandade i händelsen.

4.11.6 Hygien
Utföraren ska följa Socialstyrelsens föreskrift Basal hygien i vård och omsorg20. Utföraren ska
utarbeta rutiner för att uppfylla kraven och förhindra smittspridning. All personal har ett ansvar
att följa dessa rutiner i alla vårdsituationer oavsett om det finns en känd smitta eller ej.
För utförare av omvårdnadsinsatser ska rengöring av hjälpmedel ske utifrån instruktion och
behov, minst var fjortonde dag. För sängar gäller vid behov och minst en gång i månaden.
Läs mera i omvårdnadsförvaltningens Ledningssystem för kvalitet ”Hygienrutiner inom
kommunal vård i Dalarnas län”.

4.11.7 Nyckelhantering
Utföraren ska ha säkra rutiner för nyckelhantering som innehåller rutiner för signering vid
mottagande och återlämnande av nycklar. Förlust av nycklar ska omedelbart redovisas till
kommunens kontaktperson. Eventuella kostnader som drabbar den enskilde på grund av låsbyte
förorsakat av försumlighet hos utförarens personal bärs av utföraren.
Falu kommun monterar, där det är möjligt, ett nyckelfritt låstillbehör hos kunder som har
trygghetslarm samt omvårdnads- eller serviceinsatser för att minska hantering av antal nycklar.

4.11.8 Hantering av enskildas egna medel
Kunden eller dennes närstående/god man/förvaltare ska normalt sköta hanteringen av kundens
egna medel. När så inte kan ske ska utföraren ha rutiner för en säker hantering av kunders
pengar och egna medel.

4.11.9 Samverkan
För att uppnå kontinuitet ska verksamheten samarbeta med anhörig/god man/förvaltare och för
den enskilde andra viktiga personer, organisationer, myndigheter och andra vårdgivare i den
utsträckning den enskilde medger detta.

20

Basal hygien i vård och omsorg (SOSFS 2015:10)
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Utföraren ska tillsammans med till exempel Falu kommun, Region Dalarna, frivilliga
organisationer och studieförbund initiera och utveckla samverkansformer. Utföraren ska
eftersträva att söka samarbete med frivilligorganisationer i syfte att motverka isolering och
uppmuntra till eller bibehålla kundens olika intressen. Eventuella insatser eller aktiviteter ska dock
alltid grundas på kundens önskemål och medgivande och med iakttagande av den enskildes
integritet.
Representant för utföraren ska vid behov delta i vårdplanering där samordnad individuell plan
(SIP) ska upprättas i samverkan mellan huvudmännen och den enskilde eller med dennes
företrädare.
Utföraren ansvarar för att skapa de samverkansforum som krävs.
Utföraren ska vara den enskilde behjälplig med externa kontakter såsom till exempel färdtjänst,
läkare eller dylikt.

4.11.10 Hemgångsklara patienter
Verksamheten ska verka för att patient som vårdas på sjukhus kan återvända till sin bostad.
Förutsättningarna är att läkare bedömt patienten vara hemgångsklar och att biståndshandläggare
och omvårdnadsnämndens legitimerade personal bedömt att kunden kan återvända till sin
bostad.

4.11.11 Hjälpmedel och utrustning
Kommunens legitimerade personal förskriver individuella hjälpmedel. Hjälpmedelshantering styrs
via en gemensam nämnd för regionen och länets alla kommuner, Hjälpmedel Dalarna.
Hjälpmedelshantering i Falu kommun sker utifrån omvårdnadsnämndens kvalitetssäkring av
medicintekniska produkter. Här beskrivs ansvar och roller kring hantering av hjälpmedel och den
utrustning som verksamheten kan ha behov av.
Egenansvarsprodukter enligt Region Dalarnas förteckning samt tjänster kopplade till exempelvis
byte av däck och slang på hjälpmedel bekostas av den enskilde. Omvårdnadsnämnden debiterar
patienten hjälpmedelsavgift samt faktisk kostnad för egenansvarsprodukter.
Utföraren ska säkerställa personalens skyldigheter i samband med användning av medicinteknisk
utrustning i hälso- och sjukvård.
Verksamheten ska följa hjälpmedel Dalarnas hjälpmedelspolicy och rutiner från MAS/MAR.

4.12 Personal
4.12.1 Arbetsgivaransvar
Falu kommun är arbetsgivare för sin personal. Privata entreprenörer är arbetsgivare för sin
personal.
Arbetsgivaren ska ansvara för:
• att gällande lagar, författningar och avtal iakttas
• att anställa, avlöna och säga upp personal
• att skatter och sociala avgifter inlevereras
• att förebygga skador och ohälsa som kan drabba personal, kunder, närstående samt
utomstående
• att omedelbart vidta erforderliga rättsliga åtgärder mot personal som misstänks för att ha
begått brott riktade mot en kund
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•

att i varje enskilt fall enligt ovanstående punkt avge rapport till kommunen.

4.12.2 Arbetsmiljöansvar
Utföraren ska ansvara för arbetsmiljön enligt arbetsmiljölagen21. Utföraren ansvarar för att
kontinuerligt och systematiskt arbeta för att uppnå en god arbetsmiljö. Samtliga arbetsskador och
tillbud ska dokumenteras på sådant sätt att erfarenheter kan återföras till verksamheten.
Det ska vara tydligt vem som har arbetsmiljöansvar vid enheten.
Utföraren ska svara för att den företagshälsovård som arbetsförhållandena kräver finns att tillgå i
enlighet med arbetsmiljölagen.

4.12.3 Arbetstekniska hjälpmedel
Med arbetstekniska hjälpmedel avses sådan utrustning som anställda behöver för att förebygga
arbetsskador i sitt arbete. Det åligger utföraren att tillhandahålla och bekosta arbetstekniska
hjälpmedel. Utföraren ansvarar för att den tekniska utrustningen som används håller god
kondition och uppfyller säkerhetskraven, samt att personalen har kunskap om handhavandet.
Om personal har behov av arbetstekniskt hjälpmedel, för den enskilde, ska det alltid göras i
samråd med legitimerad personal och bedömning av till exempel förflyttningssituation.
Bristande kunskap i exempelvis rehabiliterande förhållningssätt eller förflyttningsteknik hos
personal är inte ett skäl att förskriva hjälpmedel.
En riskbedömning ska alltid göras inför beställning. Legitimerad personal kan inte förskriva om
hjälpmedlet medför risk för den enskilde. Enhetschef kan endast beställa efter utförd
riskbedömning och med samtycke från den enskilde.

4.12.4 Arbetskläder
Utföraren ska tillse att personalen har tillgång till och använda arbetskläder och skyddskläder
som uppfyller kraven enligt Socialstyrelsens föreskrift Basal hygien i vård och omsorg22.
Arbetskläder ska i enlighet med föreskriften bytas dagligen. Om de blir förorenade eller om det
annars finns behov, ska de bytas så snart som möjligt.

4.12.5 Frånvaro
Utföraren ska ha en skriftlig plan för hur situationer hanteras när ordinarie personal är
frånvarande, så att den enskilde får insatser enligt biståndsbeslutet.

4.12.6 Identitetshandling
Alla anställda (och underleverantörer) ska alltid bära giltig identitetshandling med foto på ett
sådant sätt att den är synlig för den enskilde.
Villkor
Giltig identitetshandling med foto

21
22

Kontrollpunkt
Uppföljning

Vid brist
1. Krav på åtgärdsplan
2. Varning
3. Hävande av avtal.

Arbetsmiljölagen (AML)
Basal hygien i vård och omsorg (SOSFS 2015:10)
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4.12.7 Lag och kollektivavtal
Utföraren får inte vidta åtgärd som kan åsidosätta lag eller kollektivavtal för arbetet eller annars
strida mot vad som är allmänt godtaget i motsvarande verksamhet. Utföraren ska avkräva samma
utfästelse av den som eventuellt anlitas som underleverantör.
Falu kommun framhåller vikten av att utföraren tecknar kollektivavtal om anställningsvillkor med
mera för anställda hos utföraren. Om utföraren inte har tecknat kollektivavtal ska
arbetsskadeförsäkring, sjukförsäkring, tjänstepension och avtalspension motsvarande gällande
kollektivavtal tecknas och betalas för anställd personal. Utföraren ska även garantera sina
anställda lön, semester och arbetstid motsvarande gällande kollektivavtal.

4.12.8 Antidiskriminering
Utföraren ska följa gällande antidiskrimineringslagstiftning. Det är av stor betydelse att Falu
kommuns utförare lever upp till grundläggande demokratiska värderingar. Utföraren ska tillse att
verksamheten präglas av alla människors lika värde. Ett kontinuerligt antidiskrimineringsarbete
bör eftersträvas exempelvis genom fortbildning av personal.
Villkor
Grundläggande demokratiska värderingar

Kontrollpunkt
Uppföljning

Vid brist
1. Krav på åtgärdsplan
2. Varning
3. Hävande av avtal.

4.12.9 Meddelarfrihet
Personalen äger rätt att utöva meddelarfrihet.
Enligt lagen om meddelarskydd23 ska den som arbetar i en privat verksamhet inom vård, skola
och omsorg ha motsvarande rätt som offentligt anställda att berätta om missförhållanden till
media. Det gäller de verksamheter som helt eller delvis finansieras av skattemedel. Rätten att
berätta om missförhållanden ingår i meddelandeskyddet och innebär att den som bedriver
verksamheten inte får efterforska vem som har berättat om saker till media. Den som gör sådana
efterforskningar kan dömas för brott.
Det råder dock inte meddelarfrihet för uppgifter om enskildas personliga och privata ekonomiska
förhållanden eller som rör säkerhet. I meddelarfriheten innefattas inte heller information som
gäller pågående förhandlingar rörande löne- eller andra anställningsvillkor eller som är hemlig
enligt lag.
Det åligger utföraren att informera berörd personal om den meddelarfrihet som råder.
Villkor
Meddelarfrihet

Kontrollpunkt
Uppföljning

Vid brist
1. Krav på åtgärdsplan
2. Varning
3. Hävande av avtal.

4.12.10 Heltid till alla
Falu kommun erbjuder genom särskilda avtal sina anställda heltid och möjlighet att välja deltid.
Falu kommun förutsätter att sökande anser att heltid ska vara en rättighet och deltid en möjlighet,
bland annat ur ett jämställdhetsperspektiv samt för att möjliggöra en högre kontinuitet för kund.

4.12.11 Bemanning
Utföraren ska ansvara för att utföra sitt åtagande med den bemanning och kompetens som är
erforderlig för uppgiften.
23

Lag om meddelarskydd i vissa enskilda verksamheter (2017:151)

31

Omvårdnadsförvaltningen

4.12.12 Anhöriganställningar
Anhöriganställningar omöjliggör en rättssäker uppföljning av beslutade insatser och skapar
inlåsningseffekter för såväl den enskilde som får insatser som för den anhörige som är anställd.
Om anhöriganställningar ändå förekommer ska en handlingsplan upprättas för utfasning inom
sex månader. Efter utfasning utgår ingen ersättning för anhöriganställningar.
Med anhöriganställd avses make/maka, sambo, förälder, barn, syskon, släkting eller nära vän. Om
det finns osäkerhet om en person är att räkna som anhöriganställd i ett ärende så kontakta er
kontaktperson på omvårdnadsförvaltningen för rådgivning.

4.12.13 Personalutbildning och kompetensutveckling
Falu kommun eftersträvar att personal som utför hemtjänst och ledsagning minst ska ha formell
kompetens motsvarande gymnasiets omvårdnadsprogram.

4.12.13.1 Kompetens för utförare av hemtjänst och ledsagning
Utförare ska eftersträva att omvårdnadspersonal har formell kompetens motsvarande gymnasiets
vård- och omvårdnadsprogram. Den genomsnittliga andelen utbildad omvårdnadspersonal inom
omvårdnadsförvaltningens sektion ordinärt boende i december 2018 var 69,8 %. Utföraren ska
sträva efter att successivt höja andelen personal med ovan angivna formella kompetens.
Utföraren ska verka för att personalen har adekvat utbildning och de kvalifikationer som behövs
för att uppfylla kraven på god hemtjänst, d.v.s. med helhetssyn och biståndsbeslut som grund.
Utföraren ska även svara för att personalen kontinuerligt ges erforderlig handledning,
fortbildning och kompetensutveckling.
Personalen ska ha goda muntliga och skriftliga kunskaper i det svenska språket för att kunna
kommunicera med den enskilde, närstående och medarbetare samt för att kunna dokumentera.
Personalen ska ha en grundläggande kunskap om en god omvårdnad som bland annat innefattar
personlig omvårdnad och förflyttningar.
Personalen ska ha grundläggande kunskaper i ett rehabiliterande förhållningssätt.
Personalen ska ha grundläggande kunskaper i arbetssättet Individens behov i centrum.
I verksamheten ska finnas omvårdnadspersonal som har en grundläggande kunskap om
läkemedel. Personalen ska ha förståelse för risker vid felaktig hantering av läkemedel och ha
kännedom om symptom som är vanlig vid biverkningar.
Personalen ska ha grundläggande kunskaper om matens och måltidens betydelse för hälsan och
hur bristfällig mathållning kan påverka den enskilde.
Personalen ska ha grundläggande kunskap om demenssjukdom. Det ska bland personalen finnas
medarbetare som har fördjupad kunskap om demenssjukdom och som vid behov kan handleda
och informera kollegor om arbetet med personer med demenssjukdom.
Personalen ska ha grundutbildning i hantering av personlyft enligt kommunens riktlinjer.
Personalen ska ha grundläggande kunskap om risker vid fallskador och hur man förhindrar fall.
Personalen ska ha grundläggande kunskaper i bemötande och omvårdnad av den enskilde och
dennes närstående vid livets slut och hur man förebygger onödigt lidande så att den äldre
enskilde får ett gott slut.
Personalen ska ha grundläggande kunskaper i basal hygien i vård och omsorg för att förebygga
smittspridning.
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Personalen ska ha grundläggande kunskaper om omvårdnadsnämndens arbete mot våld i nära
relationer.
Utföraren ska ha en skriftlig plan för hur de anställdas kompetens ska utvecklas för att
kontinuerligt möta de krav som ställs på tjänsten.

4.12.13.2 Kompetens för utförare av serviceinsatser och ledsagning
Personalen ska ha de kvalifikationer som behövs för att uppfylla kraven på god hemtjänst, det
vill säga med helhetssyn och biståndsbeslut som grund.
Utföraren ska eftersträva att arbeta med fortbildning av personalen om förhållningssätt och
kunskap om förutsättningar för äldre och personer med funktionsnedsättning för ett självständigt
liv.
Utföraren ska svara för att personalen kontinuerligt ges erforderlig handledning, fortbildning och
kompetensutveckling.
Personalen ska ha goda muntliga och skriftliga kunskaper i det svenska språket för att kunna
kommunicera med den äldre, närstående och medarbetare samt för att kunna dokumentera.
Personalen ska ha grundläggande kunskaper i ett rehabiliterande förhållningssätt.
Personalen ska ha grundläggande kunskaper i arbetssättet Individens behov i centrum.
Personalen ska ha grundläggande kunskaper i basal hygien i vård och omsorg för att förebygga
smittspridning.
Personalen ska ha grundläggande kunskaper om omvårdnadsnämndens arbete mot våld i nära
relationer.
Villkor
Utbildningsnivå

Kontrollpunkt
Uppföljning

Vid brist
1. Krav på åtgärdsplan
2. Varning
3. Hävande av avtal.

4.12.14 Personalrekrytering
Vid rekrytering av nya medarbetare ska det finnas kompetenskrav samt introduktionsprogram,
som tillgodoser kraven på god vård och omsorg.

4.12.15 Praktikplatser
Utföraren ska tillhandahålla praktikplatser inom verksamhetsområdets olika yrkeskompetenser.
Utförarens personal ska ge handledning till studenter/praktikanter i verksamheten och det är
utförarens ansvar att personal som handleder har den kompetens för detta som
utbildningsanordnaren kräver.
Verksamheten ska aktivt samverka med samhällets olika aktörer och inta en positiv attityd till
socialt ansvarstagande och främjande åtgärder samt att se möjligheter, inte hinder, i syfte att
integrera människor på arbetsmarknaden.

4.12.16 Tystnadsplikt
Enligt gällande lagstiftning24 ska utföraren tillse att all personal som är verksam inom de aktuella
verksamheterna har kunskap om och undertecknar en förbindelse om tystnadsplikt.
Tystnadsplikten gäller för uppgift om enskilds hälsotillstånd, personliga tillstånd eller personliga
förhållanden och verksamheten ska verka för att denna tystnadsplikt efterlevs.
24

Socialtjänstlagen (2001:453) och Patientsäkerhetslagen (2010:659)
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Villkor
Tystnadsplikt

Kontrollpunkt
Uppföljning

Vid brist
1. Krav på åtgärdsplan
2. Varning
3. Hävande av avtal.

4.12.17 Information om personalförhållanden
Utföraren ska på begäran från beställaren lämna följande information. Utföraren ska på begäran
från facklig organisation, efter menprövning, lämna följande information i avidentifierad form.
Personallistor där följande framgår för varje anställd:
- Typ av tjänst
- Utbildning (avseende omvårdnadspersonal)
- Ålder
- Tjänstgöringsgrad i procent
- Anställningsform (tillsvidare, visstid)
- Lönenivå.
Uppgift om kollektivavtal
- Finns kollektivavtal (ja/nej)
- Om kollektivavtal finns ska avtalet/avtalsområdet anges.

5. Vissa avgränsningar (gränsdragningslista)
5.1 Mobiltelefoner
Utförare inom ordinärt boende har ett mobilt arbetssätt med mobiltelefonen som ett
arbetsverktyg. Mobiltelefonen ska användas för att öppna dörrar, se dagens planering, läsa och
dokumentera samt öppna medicinskåp.
Omvårdnadsnämnden tillhandahåller anknytningar i kommunens växel samt beslutade antal
mobiltelefoner. Verksamheten bekostar dessa och erlägger ersättning enligt prislista för Falu
kommuns telefoni. Prislistan fastställs av Falu Kommuns IT-kontor.
Falu kommun erbjuder inte någon form av faxfunktionalitet eller infrastruktur gällande fax.

5.2 Informationsteknologi och verksamhetssystem
Falu kommun har ett verksamhetssystem för hantering av ärenden och avgifter. Där hanteras
bland annat beslut, verkställighet, dokumentation samt underlag för debitering till kund.
Utföraren ska i verksamhetssystemet ta emot och acceptera uppdrag, upprätta
genomförandeplaner samt föra löpande social dokumentation och/eller dokumentation enligt
Hälso- och sjukvårdslagen och kommunens riktlinjer.
För att kunna använda verksamhetssystemet har verksamheten en fast (ej mobilt)
internetanslutning på en hastighet av minst 10 Mbit/s som är dedikerad för verksamhetssystemet.
Verksamheten står för driftkostnaden. Lösningarna och system kan komma att bytas ut.
Omvårdnadsnämnden anvisar och upplåter mot ersättning nödvändigt antal PC inklusive skrivare
och eventuell vpn-box, som är anslutna till kommunens datanät, för de funktioner hos
verksamheten som ska kunna ta emot och lämna information i omvårdnadsnämndens
verksamhetssystem. Beställningar från biståndshandläggare kommer att ske i
verksamhetssystemet.
Verksamheten ska använda planeringsverktyg för att planera kundernas insatser samt registrera
utförda insatser och utförd tid i mobiltelefon.
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Utföraren ska lämna de uppgifter som behövs till kommunens avgiftsdebitering.
Kostnaden för verksamheten fastställs årligen i särskild prislista av omvårdnadsförvaltningen.
Utföraren nyttjar kostnadsfritt verksamhetssystemet för dokumentation.
Placering av utrustningen ska ske på ett sådant sätt att obehöriga inte kommer åt den.
Utföraren ska följa kommunens anvisningar och riktlinjer för informationssäkerhet.
Verksamheten ska även använda Falu kommuns intranät för att kunna ta del av rutiner,
information med mera.

5.3. Support
Kommunens IT-kontor svarar, på uppdrag från omvårdnadsnämnden, för drift och support av
den utrustning/programvara som upplåtes. Support sker under kontorstid via kommunens
Helpdesk.
Support i verksamhetssystemet sker via verksamhetssystemets supportfunktion under kontorstid.
Under övriga tider vardagar och helgdagar, ges support av nytt lösenord och upplåsning av spärr i
verksamhetssystemet via omvårdnadsförvaltningens trygghetscentral.

5.4 Utbildning i IT-policy samt verksamhetssystem
All personal som får ett användare-id till Falu kommuns nätverk måste ta del av IT-kontorets
riktlinjer gällande handhavande av användarkonto samt utrustning.
Utbildning i verksamhetssystem sker enligt gällande rutin genom verksamhetssystemsupporten
eller av, på enheten utsedda, utbildare. Verksamheten står för samtliga personalkostnader för sin
personal i samband med utbildningen.
Avgift för användare bekostas av verksamheten.
Behörighetsanmälan ska fyllas i av ansvarig chef och skickas till omvårdnadsförvaltningens ITenhet för de personer som enligt omvårdnadsförvaltningens rutiner ska jobba i
verksamhetssystemet. Ansvarig chef ska beställa behörigheter och utbildning i
verksamhetssystemet till nya användare i god tid, dock senast sju arbetsdagar, innan behörigheten
ska träda i kraft. Ändring av behörighet eller avslut av användare ska meddelas IT-enheten
omgående.
Villkor
Tekniska krav

Kontrollpunkt
Uppföljning

Vid brist
1. Krav på åtgärdsplan
2. Varning
3. Hävande av avtal.

6. Rapportering, uppföljning och utvärdering
6.1 Rapportering till omvårdnadsnämnden
Omvårdnadsnämnden har antagit en plan för uppföljning av privata utförare, Standardiserad plan
för uppföljning av privata utförare. Planen utgör grunden för omvårdnadsnämndens årliga
kvalitetsuppföljning. Utöver det fastställer omvårdnadsnämnden i slutet av varje år en plan för de
övriga uppföljningar som ska genomföras under nästkommande år. För utförare i egen regi sker
uppföljning efter omvårdnadsnämndens beslutade plan för övriga uppföljningar.
Utföraren ska årligen lämna erforderliga uppgifter och statistik, verksamhetsplan, årsberättelse
eller motsvarande till omvårdnadsförvaltningen.
Årsberättelsen ska bland annat innehålla sammanställning och analys av:
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•
•
•
•

avvikelser enligt Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete SOSFS 2011:9
synpunkter och klagomål enligt Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete SOSFS
2011:9
riskanalys och egenkontroll
eventuella kundundersökningar.

Sammanställning och analys ska beskriva vad som identifierats i underlaget och vilka åtgärder
som satts in samt resultatet av dem. Den ska också visa vilket lärande utföraren gjort och vilket
förbättringsarbete som genomförts.
Utföraren ska delta på omvårdnadsförvaltningens utförarforum.
Utföraren ska dessutom informera omvårdnadsnämnden om verksamheten när Falu kommun så
önskar.

6.2 Egenkontroll
Utföraren ska årligen genomföra egenkontroll av verksamheten. Denna kan kompletteras med
kundundersökningar och andra sätt för att inhämta information om kvalitet och verksamhet.
Egenkontrollen är en kontroll av att utförandet svarar mot åtagandet, samt underlag för
förbättringar av verksamheten. Eventuella brister ska tillsammans med tänkta åtgärder redovisas i
en särskild förbättringsplan.
Egenkontroll med kundundersökningar och annat material ska tillsammans med tillhörande
förbättringsplan redovisas för omvårdnadsnämnden.

6.3 Utförarrapportering till omvårdnadsförvaltningen
Kunden debiteras för utförd tid. För korrekta fakturor till kund ska utföraren rapportera utförd
tid hos varje kund varje månad med den metod som omvårdnadsnämnden anger. Rapportering
ska endast ske av beviljade insatser.
Eventuella rättningar av felaktigt registrerade besök måste rättas i planeringssystemet
kontinuerligt, dock senast inom sex dagar. Om utföraren trots detta inte rättat felaktigt besök ska
utföraren meddela omvårdnadsförvaltningens avgiftshandläggare snarast men dock senast den
andra vardagen i nästkommande månad.

6.4 Insyn i utförarens verksamhet
Falu kommun har som huvudman för verksamheten rätt till insyn i hur utföraren utför sitt
uppdrag. Detta innebär bland annat rätt till att granska den dokumentation och de individuella
planeringar som rör den enskilde kunden. Detta för att kunna garantera att kunden får rätt
omsorg enligt biståndsbeslut.
Utföraren ska utan dröjsmål ställa begärda handlingar och personal till nämndens och
kommunrevisionens förfogande för deras kontroll och uppföljning.
Vidare äger företrädare för Falu kommun såsom kommunens revisorer och andra behöriga
tjänstemän rätt att följa upp och kontrollera verksamheten. Utföraren förbinder sig att bereda
Falu kommuns företrädare tillträde och insyn i sådan utsträckning att avsedd granskning kan
genomföras.
Utföraren ska utan extra kostnad ta fram och tillhandahålla de uppgifter som Falu kommun kan
komma att begära för att informera sig om verksamheten.
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Falu kommun äger rätt att, från utföraren, på begäran få sådan information som kan göra det
möjligt för allmänheten att få insyn i hur angelägenheten utförs, i enlighet med kommunallagen25.
Falu kommun kan även uppdra åt fristående konsult och dylikt att utföra uppföljning, kontroll
eller utvärdering. Utföraren ska i sådant fall bereda denne tillträde och insyn i sådan utsträckning
att denne kan genomföra sitt uppdrag.

6.5 Omvårdnadsnämndens kvalitetsrevision
Som komplement till verksamhetens rapporter kommer omvårdnadsnämnden att göra
kvalitetsrevisioner av verksamheten. Granskningen genomförs systematiskt utifrån denna
kravspecifikation, insänd ansökan och omvårdnadsnämndens kvalitetskriterier.
Företrädare för kommunen som har ansvar för uppföljning, såsom biståndshandläggare, revisorer
och andra tjänstemän har rätt att göra den uppföljning av utförarens verksamhet som kommunen
anser vara nödvändig. Det huvudsakliga syftet med uppföljningen är att
• kundens behov är tillgodosett utifrån beviljade insatser
• att insatserna är av god kvalitet
• säkerställa att kvaliteten systematiskt och fortlöpande utvecklas.
Omvårdnadsnämnden förbehåller sig rätten att genom observationer vid platsbesök, intervjuer,
enkäter och motsvarande inhämta information om verksamheten. Vid platsbesök ska ansvarig
för verksamheten delta. Kvalitetsuppföljning sker på samma sätt i intern och extern verksamhet.
Se bilaga Rutin för kvalitetsuppföljning av intern och extern verksamhet.
Verksamheten har möjlighet att kommentera och lämna synpunkter på revisionen och ska vid
eventuella brister skriftligt redovisa lämpliga åtgärder i en handlingsplan.

7. Kommersiella villkor/Avtalsvillkor
7.1 Information och marknadsföring
Utföraren har rätt att marknadsföra sin verksamhet. Falu kommun förutsätter att utförarna
utformar sin marknadsföring på ett sådant sätt att den inte uppfattas som påträngande av kunden
och i övrigt är etiskt försvarbar.
Falu kommun kommer att informera om utförarnas verksamhet på Falu kommuns hemsida.
Biståndshandläggarna kommer också att informera om vilka utförare som finns att välja bland.
En förutsättning för att Falu kommun ska kunna informera om utförarens verksamhet är att
utförarna beskriver verksamheten.
Utföraren ansvarar för att under avtalstiden meddela eventuella förändringar till
omvårdnadsförvaltningen så att informationen om utföraren på Falu kommuns hemsida hålls
uppdaterad.

7.2 Insyn beträffande utförarens ekonomiska ställning med mera
Det är av väsentlig betydelse att den organisation som Falu kommun tecknar avtal med fullgör
sina åligganden beträffande inbetalning av skatter och sociala avgifter. Det är också viktigt att den
i övrigt lever upp till legala administrativa krav, exempelvis att den lämnar in årsredovisning i tid
etcetera. Falu kommun kommer därför att löpande följa upp att utföraren fullgör sina åligganden
samt förbehåller sig rätten, att vid behov, begära skriftliga svar på utfallet av dessa uppföljningar.
25

Kommunallagen 10 kap 3 och 9 §§
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Om det under avtalstiden uppdagas att utföraren eller underleverantör, i väsentligt hänseende
eller vid frekventa tillfällen, underlåtit att inbetala förfallen skatt eller avgift betraktas detta som
sådant avtalsbrott som medför hävningsrätt för Falu kommun. Det gäller även om utförare eller
underleverantör underlåter att inkomma med årsredovisning eller inte i övrigt lever upp till legala
bestämmelser.
Hävningsrätt föreligger dock inte om dröjsmålet är föranlett av tvist med skattemyndigheten
beträffande skattens eller avgiftens storlek, eller om det finns annan godtagbar förklaring till det
inträffade. Om omständigheterna som nämns ovan inträffar åligger det utföraren att snarast
underrätta Falu kommun om detta.

7.3 Skadeförebyggande åtgärder
Utföraren ska förebygga skador som kan drabba personal, den enskilde, anhöriga och
utomstående.

7.4 Skadeståndsskyldighet
Utföraren svarar för skadestånd som omvårdnadsnämnden kan komma att förpliktigas utge till
tredje man på grund av vållande hos utföraren, eventuell underentreprenör eller personal.

7.5 Försäkringar
Sökande ska teckna och under hela avtalstiden inneha ansvars- och andra erforderliga
försäkringar som håller den enskilde och Falu kommun skadelös vid skada vållad av utförarens
personal eller eventuella underentreprenörer.
För att styrka att försäkring tecknats, ska utföraren tillställa Falu kommun en kopia av
försäkringsbrev, avtalsvillkor och bevis för betalning, vid tilldelningsbeslut och därefter årligen
enligt plan för uppföljning av privata utförare. Sökande som har ett nystartat företag och endast
utför tjänster till Falu kommuns kunder ska översända desamma före start.
Patientförsäkring
Falu kommun ansvarar för patientförsäkring enligt patientskadelagen.
Erforderliga tillstånd
Vårdgivaren ska ha erforderliga tillstånd för verksamhetens bedrivande.
Villkor
Försäkring

Kontrollpunkt
Uppföljning

Vid brist
1.. Hävande av avtal.

7.6 Ekonomi
7.6.1 Ersättning till utförare
Ersättningen till utförare som tecknar avtal med Falu kommun är fastställd enligt bilaga Ersättning
till utförare.
Ersättningsnivån för utförare av hemtjänst och ledsagning är anpassad till att insatserna utförs
alla dagar mellan klockan 06.00 – 22.30
Ersättningsnivån för utförare av serviceinsatser och ledsagning är anpassad till att utföras alla
vardagar mellan klockan 08.00 – 17.00 och ledsagning måndag till söndag mellan klockan 06.00 –
22.30.
Det innebär att utföraren inte har möjlighet att begränsa sina insatser inom dessa tider på dygnet.
Om utföraren kommer överens med kunden om insatser på andra tider än vad som framgår av
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beställningen så står det utföraren fritt att göra så. En sådan överenskommelse ska
dokumenteras. Ingen ytterligare ersättning utgår.
När biståndshandläggaren fattat ett biståndsbeslut överlämnas beställningen till utföraren. Med
insatserna följer en schablontid. Schablontiden för samtliga insatser som beviljas kunden per
månad är tak för vad utföraren får utföra och får ersättning för.
För att få ersättning för dubbelbemanning ska utföraren ha gjort en riskbedömning av arbetet i
den enskildes hem och skickat en kopia på riskbedömningen till omvårdnadsförvaltningens
controller. Riskbedömningen ska förnyas en gång per år enligt rutin26.
Utföraren kan inte permanent utöka insatser i tid och kräva ersättning för den utökade tiden utan
att biståndshandläggare inlett utredning och fattat beslut.
Omvårdnadsförvaltningens biståndshandläggare och utföraren ska för all reglering av ersättning,
ha en rutin för avstämning.
Det databaserade system som kommunen har för att registrera tid hos kund ska användas av
utföraren.
Skulle uppdraget inte utföras på ett sådant sätt att det uppfyller vad som överenskommits mellan
parterna kan det bli aktuellt med avdrag på ersättningen.
Vid betalning ska ersättningen justeras för avvikelser från beställda uppdrag. Utföraren ska
redovisa eventuella avvikelser. De avvikelser som på detta sätt ska regleras särskilt är följande:
• Uppdrag som avslutats under månaden
• Uppdrag som utökats eller minskats under månaden
• Uppdrag där enstaka insatser inte utförts
Om en utförare underlåter att rapportera insatser som inte har utförts eller rapporterar insatser
som är tilläggstjänster kommer Falu kommun betrakta detta som ett väsentligt avtalsbrott.
Utföraren ersätts i efterskott för beställda uppdrag, när faktura skickats till, och godkänts av
omvårdnadsförvaltningen. Förutsatt att fakturan är omvårdnadsförvaltningen tillhanda senast dag
sex i månaden efter det att uppdragen är utförda betalar omvårdnadsförvaltningen fakturan
senast den 20:e i samma månad under förutsättning att fakturan är korrekt.
I övrigt är betalningsvillkoren 20 dagar från det att fakturan inkommit till omvårdnadsförvaltningen. Faktureringsavgifter eller liknande accepteras inte.
I ersättningen ingår alla åtaganden såsom till exempel kontakter med anhöriga, Falu kommuns
biståndshandläggare, verksamhetschefer, tjänsteman i förvaltningens stab, gode män, alla former
av informationsöverföring, kontakter med och rapporter till sjuksköterska och/eller läkare.

7.6.2 Avgifter och prisjustering
Den enskildes avgift för hemtjänsten följer av kommunfullmäktige fastställd taxa och uttages av
Falu kommun. Utföraren får inte ta ut avgift av den enskilde för åtaganden och skyldigheter som
omfattas av detta avtal.
För hemtjänstbesök och hemsjukvårdsbesök som inte avbokas minst 24 timmar före planerat
besök kan en avgift komma att tas ut. Innan kunden blir debiterad ska enhetschefen ha samtal
med kunden och förklara vikten av att boka av besök och informera att kunden därefter kan
komma att bli debiterad en avgift. Avgiften ska dock inte gälla vid eventuell sjukhusvård,
korttidsvård eller annan akut händelse. Avgiften ska heller inte gälla om misstanke finns att
kunden har nedsatt kognitiv förmåga.
26

Rutin för hantering av insatser, tid och dubbelbemanning i ordinärt boende
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Avgifter för privata entreprenörers tilläggstjänster faktureras av utföraren direkt till kunden.
Omvårdnadsförvaltningen kommer årligen att fastställa ersättningen till utförarna i samband med
beslut om budgeten för nästkommande år. Detta innebär att ersättningen för 2020 bestäms i
november/december 2019 och ersättningen för 2021 i november/december 2020 och så vidare.
Utföraren kommer att meddelas prisjustering senast den 15 december varje år genom en
uppdatering av bilaga Ersättning till utförare.

7.6.3 Lokaler och inventarier
Utföraren ansvarar för och bekostar själv de lokaler som behövs för verksamheten. Utföraren ska
även stå för kostnader för inventarier och annan utrustning, till exempel elektroniska hjälpmedel
(dator, fax, mobiltelefoner et cetera) som behövs för verksamheten.

7.6.4 Diverse avgifter
Expeditions-, order-, fakturerings-, påminnelseavgifter eller liknande avgifter accepteras inte.

7.6.5 Elektronisk fakturahantering
Kommunen tar emot elektroniska fakturor. Antagen utförare ska inom 3 månader kunna leverera
elektroniska fakturor enligt SFTI-standarden antingen som Svefaktura eller Fulltextfaktura.
Det finns två olika möjligheter att skicka elektroniska fakturor till kommunen. Dels genom att
registrera fakturan direkt på kommunens hemsida (kostnadsfritt för leverantören upp till 100
fakturor per år) dels genom att skicka fakturan via eget faktureringssystem.
Mer information finns på www.falun.se/e-faktura.

7.6.6 Fakturering/fakturauppgifter
Idag skannar kommunen stor del av sina fakturor med teckentolkning. Vid avtalsstart, om inte
antagen utförare direkt kan leverera elektroniska fakturor är det viktigt att fakturan är utformad så
att den lämpar sig för skanning. Fakturor i klartext utan följesedlar och i ett exemplar (ej kopia) är
att föredra. Fakturan bör i övrigt ha en ren layout utan ramar och bilder bland siffrorna som
försvårar skanningen.
Faktura sändes till:
Falu kommun
Fakturaenheten
Referens: 11eso01
Box 812
791 29 FALUN

7.6.7 Moms
Hjälp i hemmet i form av hemtjänst, serviceinsatser och ledsagning som ges i enlighet med
socialtjänstlagen och som avses i denna upphandling är undantagen skatteplikt. Detta eftersom
det är att betrakta som social omsorg enligt mervärdesskattelagen27 och uppfyller kraven enligt
Skatteverkets handledning för mervärdesskatt 2013 enligt kategori 1 eller 2. Utförarna ska således
fakturera Falu kommun exklusive moms.
I händelse av att utföraren är föremål för skatterevision från Skatteverket rörande momsen ska
utföraren alltid hänvisa Skatteverket till Falu kommun för information om de tjänster som
utföraren utför åt Falu kommun.

27

3 kap 4 § mervärdesskattelagen (1994:200)
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7.6.8 Betalningsvillkor
Fakturering sker i efterskott tidigast den första varje månad eller om denna dag skulle vara en
lördag, söndag eller annan helgdag, närmast föregående bankdag. Betalningsvillkor 30 dagar.

7.6.9 Dröjsmålsränta
Vid dröjsmål med betalning gäller räntelagens bestämmelser. Om eventuell försenad betalning
kan härledas till felaktig eller ofullständig faktura accepteras inte dröjsmålsränta.

7.6.10 Statsbidrag
Eventuella statsbidrag för upphandlande verksamhet tillfaller Falu kommun.

7.6.11 Slutavräkning
Slutavräkning sker vid entreprenadens upphörande.

7.7 Överlåtelse av avtal
Avtal får inte överlåtas på annan fysisk eller juridisk person utan Falu kommuns skriftliga
medgivande.

7.8 Underleverantörer
Utföraren får inte under avtalstiden överlåta till underleverantör för att fullgöra del av uppdraget
utan Falu kommuns skriftliga medgivande.

7.9 Avtalshandlingarnas inbördes rangordning
Avtal kommer att upprättas efter beslut om godkännande i enlighet med denna kravspecifikation.
Om avtalshandlingarna skulle visa sig vara motsägelsefulla i något avseende gäller de, om inte
omständigheterna uppenbarligen föranleder till annat, sinsemellan i följande ordning:
1.
2.
3.
4.

Tillägg till avtal
Avtal
Kravspecifikation med bilagor
Ansökan

7.10 Avtalets giltighet samt ändringar och tillägg
Avtalet gäller från och med den dag då bägge parter undertecknat avtalet och tills vidare.
Kommunen förbehåller sig rätten att ändra villkoren i avtalet med 1 månads varsel.
Ändringar och tillägg till avtal kan endast göras genom en skriftlig handling, undertecknad av
behörig företrädare för Falu kommun och utföraren.
Kommunen förbehåller sig rätten att säga upp avtalet i de fall kommunen finner att det finns
behov att göra förändringar i avtalet eller när förutsättningarna för avtalet förändras (till exempel
ändrade lagar eller politiska beslut). Uppsägningstiden är då 4 månader.
Om en utförare saknar uppdrag under en sammanhängande period på 12 månader hävs avtalet.

7.11 Utförarens uppsägningstid
Utförare som önskar säga upp sitt avtal ska meddela detta skriftligt. Uppsägningstiden är 3
månader från och med den tid då uppsägningen inkommit till kommunen.
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7.12 Avtalsbrott
Om utföraren inte fullgör sina åtaganden och efter anmodan inte inom skälig tid vidtar rättelse
får Falu kommun antingen avhjälpa bristen på utförarens bekostnad eller göra avdrag på
ersättningen.
Vid avtalsbrott av väsentlig betydelse äger part rätt att häva avtalet. Hävande part är därvid
berättigad till skadestånd.

7.13 Hävning
Part får häva ingånget avtal om motparten inte fullgör sina åtaganden, trots anmaning därom och
avtalsbrottet är av väsentlig betydelse.
Avtalsbrott av väsentlig betydelse och därmed hävningsgrund föreligger bland annat om
utföraren saknar fungerande rutiner och system för kvalitetssäkring, inte fullgör sina åtaganden
enligt vad som angivits i ansökan eller om tillsynsmyndigheten riktat allvarlig kritik mot
verksamheten och kritiken inte föranlett erforderlig rättelse.
Det är med hänsyn till relationen mellan utförare och kund av synnerlig vikt att diskussion om
eventuell tilläggstjänst förs så att det uppfyller gängse krav på bemötande. Brister i väsentligt
hänseende vid hantering av tilläggstjänster betraktas som sådant avtalsbrott som medför
hävningsrätt för Falu kommun.
Falu kommun har rätt att omedelbart häva avtalet om utföraren inte fullgör lagenliga skyldigheter
gentemot samhället vad avser skatter och avgifter eller försätts i konkurs eller annars befinns vara
på sådant obestånd att företaget inte förväntas fullgöra sina åtaganden. Utföraren får ej heller
vara/bli dömd för brott i näringsverksamheten eller ha gjort sig skyldig till allvarliga fel i
yrkesutövningen, detta gäller även företagsledning.

7.14 Tvist mellan Falu kommun och utförare
Tvist mellan Falu kommun och utförare i anledning av ingånget avtal ska i första hand avgöras
genom förhandling mellan parterna och i andra hand avgöras av svensk allmän domstol i Falun
med tillämpning av svensk rätt.

7.15 Force majeure och Pandemi
Om part på grund av myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, bojkott, blockad eller annan
omständighet som han inte kan råda över är förhindrad att fullgöra sina åtaganden enligt avtal,
ska han i nödvändig omfattning vara befriad från desamma. Föreligger ovan nämnda
omständigheter har beställaren rätt, att så länge de består, själv utföra utförarens åtaganden.
Ersättningen till utföraren reduceras i förhållande till i vilken grad åtaganden inte kan fullgöras.
Det åligger utföraren att medverka till att efterverkningarna av händelser som avses i detta stycke
minimeras.
Parterna ska snarast informera varandra om omständighet föreligger som kan föranleda
tillämpning av denna bestämmelse.
Arbetskonflikt som har sin grund i avsaknad av kollektivavtal eller parts brott mot kollektivavtal
får inte åberopas som befrielsegrund.
I händelse av höjd beredskap eller krig inordnas entreprenörers verksamhet i den kommunala
organisationen. Detta innefattar bland annat skyldighet att bistå kommunen med personal och
lokaler i en katastrofsituation samt att genomföra och delta i övningar och utbildningar inom
området.
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I de fall en extraordinär händelse inträffar, såsom en pandemi, kan Falu kommun påkalla ett
närmare samarbete mellan Falu kommun och de utförare Falu kommun har avtal med. Vid en
eventuell pandemi kan en situation uppkomma då antalet personer i behov av hemtjänst kraftigt
ökar samtidigt som en stor andel av personalen är sjuka. För att se till att enskilda i behov av
nödvändiga insatser får sina behov tillgodosedda, kan Falu kommun besluta om att utförarna ska
samarbeta med varandra, för att gemensamt se till att tillgängliga personalresurser fördelas på ett
lämpligt sätt.

7.16 Krisberedskap
Utföraren ska bedriva ett aktivt arbete med riskhantering och ha en utbildad och övad
krisorganisation. Utföraren ska delta i omvårdnadsförvaltningens arbete med risk- och
sårbarhetsanalys vilket sker en gång per år på utförarforum.
Omvårdnadsförvaltningens krispärm ska finnas utskriven hos utföraren och vara väl känd av
personalen. Krispärmen finns att hämta i omvårdnadsförvaltningens ledningssystem.

7.17 Brandskydd
Personalen ska ges utbildning i brandskydd med teori och praktik. Utföraren ska upprätta rutiner
för utrymning vid brand. Personalen ska genom regelbunden information, utbildning och övning
göras väl förtrogen med de rutiner som gäller.
På varje arbetsplats ska det finnas en SBA-pärm (Systematiskt Brandskyddsarbete). SBA-pärmen
används som stöd och referens i samband med det systematiska brandskyddsarbetet. I
Krispärmen finns även beskrivning av åtgärder i händelse av brand.
Villkor
Kommersiella villkor/Avtalsvillkor

Kontrollpunkt
Uppföljning

Vid brist
1. Krav på åtgärdsplan
2. Varning
3. Hävande av avtal.

8. Terminologi
Här definieras ett antal begrepp som förekommer i kravspecifikationen.
Kravspecifikationen är detta dokument i dess helhet, vilket är den upphandlande myndighetens
underlag för upphandling.
Upphandlande myndigheten är den som genomför upphandlingen, det vill säga
omvårdnadsförvaltningen.
Ansökan avser sökandens svar på kravspecifikationen.
Utförare, entreprenör och sökande används synonymt och avser de som erhåller avtal och
uppdrag att utföra beställda insatser.
Den enskilde och kund avser den person som beviljats insatser och används synonymt.
Vård och omsorg är lika med åtgärder och insatser till den enskilde gällande socialtjänst, stöd
och service till personer med funktionsnedsättning samt hälso- och sjukvård enligt gällande lagar.
Hjälp i hemmet är ett beslut som avser omvårdnadsinsatser, serviceinsatser och
anhörigavlösning.
Hemtjänst avser i detta dokument omvårdnadsinsatser inklusive besvarande av trygghetslarm,
serviceinsatser samt ledsagning.
Serviceinsatser avser i detta dokument städ, tvätt, inköp (av dagligvaror) samt ledsagning.
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Ordinärt boende är boende i hyresrätt, bostadsrätt, egen villa eller motsvarande. I ordinärt
boende ansvarar kommunens hemsjukvård och/eller primärvården (landstinget) för hälso- och
sjukvårdsinsatser.
Biståndshandläggare är en av kommunen anställd tjänsteman som på delegation från
omvårdnadsnämnden fattar beslut om insatser enligt socialtjänstlagen.
Biståndsbedömning är den del av biståndshandläggarens arbete som innebär att utifrån den
enskildes behov och egna resurser avgöra vad som behövs för att säkerställa en skälig
levnadsnivå. Biståndshandläggaren fattar beslut om insatser enligt socialtjänstlagen på delegation
från omvårdnadsnämnden.
Beställning/uppdrag är det avrop som biståndshandläggaren gör till utföraren utifrån
biståndsbeslutet. Beställningen kommer till utföraren i form av ett uppdrag via
omvårdnadsförvaltningens verksamhetssystem.
Genomförandeplan är en plan som utföraren gör tillsammans med kunden och som beskriver
hur och när en beslutad insats praktiskt ska genomföras.
Samordnad individuell plan ska upprättas vid behov tillsammans med landstinget när den
enskilde har behov av insatser från både socialtjänst och från hälso- och sjukvården. Av planen
ska det framgå vilka insatser respektive huvudman ansvarar för, vilka åtgärder som vidtas av
någon annan än kommunen eller landstinget och vem av huvudmännen som ska ha det
övergripande ansvaret för planen.
Verksamhetssystem avser de digitala system där dokumentation enligt socialtjänstlagen och
hälso- och sjukvårdslagen som berör den enskilde hanteras.
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9. Sanktionslista Kravspec LOV 2019
Villkor

Kontrollpunkt

Vid brist

Sanningsförsäkran
Underleverantör

Uppföljning
Uppföljning

Kännedom om vård och omsorg

Uppföljning

Ledningssystem för kvalitet (SOSFS
2011:9)

Uppföljning

Skyldighet att ta emot uppdrag

Uppföljning

Omvårdnadsnämndens värdegrund

Uppföljning

Omvårdnadsnämndens
värdighetsgarantier

Uppföljning

Hälso- och sjukvård

Uppföljning

Ledningens kunskaps- och
erfarenhetsbakgrund

Uppföljning

Tillgänglighet och uppdrag

Uppföljning

Kontaktmannaskap

Uppföljning

Dokumentation och genomförandeplan

Uppföljning

Förändring av behov

Uppföljning

Byte av utförare

Uppföljning

Delegerad hälso- och sjukvård

Uppföljning

Hantering av avvikelser, lex Sarah samt
synpunkter och klagomål

Uppföljning

Giltig identitetshandling med foto

Uppföljning

Grundläggande demokratiska värderingar

Uppföljning

Meddelarfrihet

Uppföljning

Utbildningsnivå

Uppföljning

Tystnadsplikt

Uppföljning

1. Hävande av avtal.
1. Krav på åtgärdsplan
2. Varning
3. Hävande av avtal.
1. Krav på åtgärdsplan
2. Varning
3. Hävande av avtal.
1. Krav på åtgärdsplan
2. Varning
3. Hävande av avtal.
1. Krav på åtgärdsplan
2. Varning
3. Hävande av avtal.
1. Krav på åtgärdsplan
2. Varning
3. Hävande av avtal.
1. Krav på åtgärdsplan
2. Varning
3. Hävande av avtal.
1. Hävande av avtal.
2. Varning
3. Hävande av avtal.
1. Krav på åtgärdsplan
2. Varning
3. Hävande av avtal.
1. Krav på åtgärdsplan
2. Varning
3. Hävande av avtal.
1. Krav på åtgärdsplan
2. Varning
3. Hävande av avtal.
1. Krav på åtgärdsplan
2. Varning
3. Hävande av avtal.
1. Krav på åtgärdsplan
2. Varning
3. Hävande av avtal.
1. Krav på åtgärdsplan
2. Varning
3. Hävande av avtal.
1. Krav på åtgärdsplan
2. Varning
3. Hävande av avtal.
1. Krav på åtgärdsplan
2. Varning
3. Hävande av avtal.
1. Krav på åtgärdsplan
2. Varning
3. Hävande av avtal.
1. Krav på åtgärdsplan
2. Varning
3. Hävande av avtal.
1. Krav på åtgärdsplan
2. Varning
3. Hävande av avtal.
1. Krav på åtgärdsplan
2. Varning
3. Hävande av avtal.
1. Krav på åtgärdsplan
2. Varning
3. Hävande av avtal.
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Villkor

Kontrollpunkt

Vid brist

Tekniska krav

Uppföljning

Försäkringar
Kommersiella villkor/Avtalsvillkor

Uppföljning
Uppföljning

1. Krav på åtgärdsplan
2. Varning
3. Hävande av avtal.
1. Hävande av avtal.
1. Krav på åtgärdsplan
2. Varning
3. Hävande av avtal.
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KALLELSE

Kommunstyrelsen

2020-01-28

Sammanträdesdatum

Ks §
Redovisning av delegationsärenden
KS2020/0024

Ianspråktagande av medel för inköp av lekutrustning

KS2019/0078

Förhandling enligt MBL § 11, rekrytering av kommundirektör

KS2019/0521

Förordnanden som kommundirektör 2019-12-19—2020-01-06

KS2019/0506

Begäran om utlämnande av allmän handling, SÄBO Prästgärdet

KS2019/0437

Beslut om mottagande av Ungdomsledarstipendium 2019

KS2020/0032

Anställningar enligt delegation 190801-191231

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Blad

18

SÄTERS KOMMUN

KALLELSE

Kommunstyrelsen

2020-01-28

Sammanträdesdatum

Blad
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Ks §
Delgivningar
Polisanmälan gällande:
• Skadegörelse Enbackavägen, Enbacka skola, 2020-01-02
• Stöld av andra drivmedel, Klockarskolan, 2020-01-07—2020-01-05
Protokoll från
• Gemensamma nämnden för upphandlingssamverkan, 2019-11-18
• Styrelsemöte med Falun Borlänge regionen AB, 2019-12-04
• Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel, 201912-10 och 2020-01-13
• Brottsförebyggande rådet, 2019-12-11
• Hjälpmedelsnämnden, 2019-12-12
• Fritidsutskottet, 2019-12-17
• Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2019-12-17
• Styrelsemöte Dalarnas kommunförbund, 2019-09-25
• Hjälpmedelsnämndens arbetsutskott, 2019-11-21
• Lönenämnden, 2019-11-26
• Språktolknämnden, 2019-11-28
• Styrgruppsmöte E-arkiv, 2019-11-18
Protokollsutdrag från
• Kulturnämnden 2020-01-16, § 1, kulturnämndens ställningstagande inför ny
rekrytering av förvaltningschef/kulturchef till kulturförvaltningen
• Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel, § 100,
godkännande av budget 2020 samt reviderad finansieringsmodell
• Kulturnämnden, 2019-12-05, § 124, utredning om att utöka konstupplevelser
för säterborna
• Kulturnämnden 2019-12-05, § 125, inför nytt avtal med föreningen Folkets
hus
Verksamhetsplan gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel.

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS2019/0527

Gammeldags julmarknad och julskyltning i Säters stad. Där julen är
som förr.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar hänskjuta beslut om plan för genomförande av Gammeldags julmarknad och julskyltning i Säters stad. Där julen är som
förr till kommunstyrelsens sammanträde den 28 januari 2020.
__________
Bakgrund och ärendebeskrivning

I Säters stad finns en lång tradition av att fira första advent och därmed startar juletiden. Julskyltning, Lions bazaar, julmarknad, aktiviteter och kulturprogram. Under de
senaste årtiondena är det Säters kommun som varit huvudarrangör.
I år tog näringslivsenheten över ansvaret för den övergripande koordineringen av arrangemanget. Det fanns dock en tydlighet att det är kommunorganisationens arrangemang och att alla måste bidra. Utgångspunkt var att vi har den bästa av möjligheter utifrån Säters unika stadsmiljö och att vi även i framtiden ska vara en "liten"
gammeldags marknad med, så långt som möjligt, hemodlat, egentillverkat och genuint. Lägg därtill julskyltning i stadens butiker som alla skapar julmagi bakom förtäckta
fönster samt ett programutbud av aktiviteter och kulturinslag. Allt möjliggjort tack
vare samarbete med föreningsliv och Lions i synnerhet.
Utvärderingen visar att vi tillsammans lyckades skapa ett välbesökt och mycket omtyckt arrangemang där Säters stad, ”där julen är som förr”, visades upp för såväl Säterbor som långväga besökare. Traditionen att Säters stad fylls med besökare på
första advent för julmarknad, julskyltning och programutbud, ja en helhetsupplevelse,
är något som värnas. Det bidrar till bilden av Säter och skapar stolthet hos invånare,
föreningar och företagare.
Då konkurrensen är stor krävs ett långsiktigt och strategiskt arbete för att årligen erbjuda en upplevelse som gör att våra besökare väljer och komma tillbaka. En övergripande plan för genomförande from år 2020 har arbetats fram. Utgångspunkten internt är att det krävs en koordineringsinsats men att det är kommunorganisationen
som gör det möjligt.

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Tjänsteskrivelse

Datum
2020-01-16

Diarienummer
Dnr KS2019/0527

Gammeldags julmarknaden och julskyltning i Säters stad. Där julen är som förr.
Förslag till beslut
KS beslutar anta plan för genomförande av Gammeldags julmarknad och julskyltning i Säters stad. Där
julen är som förr.
KS uppdrar till kommundirektör att ansvara för att julmarknad genomförs med samtliga förvaltningars
medverkan både gällande personal och genomförande kostnader.
Bakgrund och ärendebeskrivning
I Säters stad finns en lång tradition av att fira första advent och därmed startar juletiden. Julskyltning,
Lions bazaar, julmarknad, aktiviteter och kulturprogram. Under de senaste årtiondena är det Säters
kommun som varit huvudarrangör.
I år tog näringslivsenheten över ansvaret för den övergripande koordineringen av arrangemanget. Det
fanns dock en tydlighet att det är kommunorganisationens arrangemang och att alla måste bidra.
Utgångspunkt var att vi har den bästa av möjligheter utifrån Säters unika stadsmiljö och att vi även i
framtiden ska vara en "liten" gammeldags marknad med, så långt som möjligt, hemodlat, egentillverkat
och genuint. Lägg därtill julskyltning i stadens butiker som alla skapar julmagi bakom förtäckta fönster
samt ett programutbud av aktiviteter och kulturinslag. Allt möjliggjort tack vare samarbete med
föreningsliv och Lions i synnerhet.
Utvärderingen visar att vi tillsammans lyckades skapa ett välbesökt och mycket omtyckt arrangemang där
Säters stad, ”där julen är som förr”, visades upp för såväl Säterbor som långväga besökare. Traditionen att
Säters stad fylls med besökare på första advent för julmarknad, julskyltning och programutbud, ja en
helhetsupplevelse, är något som värnas. Det bidrar till bilden av Säter och skapar stolthet hos invånare,
föreningar och företagare.
Då konkurrensen är stor krävs ett långsiktigt och strategiskt arbete för att årligen erbjuda en upplevelse
som gör att våra besökare väljer och komma tillbaka. En övergripande plan för genomförande from år
2020 har arbetats fram. Utgångspunkten internt är att det krävs en koordineringsinsats men att det är
kommunorganisationen som gör det möjligt.
2019 års arrangemangs ekonomiska utfall ger en kostnad på 62 000 kr exkl arbetstimmar, kulturprogram
samt aktiviteter på rådhus och bibliotek. Därtill hade vi 2019 kostnader på 43 000 kr som vi betraktar som
en investering även inför kommande år. Här inryms ex inköp av ljusslingor.
En realistisk bild för framtiden är att det årligen kommer krävas mindre ”inköp” som kommer ha en lång
livslängd, ska investering för kommande år. Vi lyckades 2019 hålla ner kostnaden tack vare fina
samarbeten. En budget för kommande år måste ta höjd för att det inte alltid är möjligt.
Helena Åkerberg Hammarström
Näringslivsenheten

Postadress
Säters Kommun
Box 300
783 27 Säter

Besöksadress
Salutorget
Säter

Telefon
0225-55 000 (vxl)

E-postadress
naring@sater.se
Internetadress
www.sater.se

Plan för genomförande av:

Gammeldags julmarknad och julskyltning i
Säters stad - Där julen är som förr.
Tillsammans skapar vi #julmagi Vi i Säter är mycket stolta över vår gammeldags julmarknad
och hela firandet av första advent som även består av julskyltning och programutbud. Vi ska
fortsätta värna den fina, omtyckta och välbesökta tradition som byggts upp genom åren. Vår
utgångspunkt är att vi har den bästa av möjligheter utifrån Säters unika stadsmiljö och att vi även
i framtiden ska vara en "liten" marknad med gammeldags prägel där vi värna att de som erbjuder
saker att sälja, så långt som möjligt, faller in under hemodlat, egentillverkat och genuint.
Evenemanget Gammeldags julmarknad & julskyltning genererar besökare, skapar stolthet bland
invånarna och bidrar med intäkter till näringslivet. Det ger en möjlighet att synliggöra stadens
handel och verksamheter, innerstadens kulturvärden & fantastiska boendemiljöer.
Många älskar julen och allt vad det innebär med traditioner, upplevelser och magisk stämning.
Utbudet av julevenemang såsom julmarknader är enormt och konkurrensen är stor. Därför är det
viktigt med kommunikation och ett kontinuerligt utvecklingsarbete för att säkerställa att Säters
gammeldags julmarknad och julskyltning även i framtiden är välbesökt. Det är däremot inte så
många städer som utmärker sig som julstad. Därför skulle Säter kunna ha en chans och ta en plats
som regionens främsta julstad, vilket är möjligt att sträva mot i små steg.
Kommunikationsmässigt finns redan en grund för detta då #JuliSäter som begrepp används ofta
och är även namnet på vår kanal i sociala medier.
Arbetssätt
Säters kommun har huvudansvaret för arrangemanget
Näringslivsenheten ansvarar för koordinering
Hela kommunorganisationen bidrar till genomförandet utifrån uppdrag & kompetens
Samverkan med föreningslivet för genomförande av praktiska arbetsuppgifter
Involvera företag att bidra genom att på olika sätt bidra till evenemangets aktiviteter
Skapa förutsättningar & uppmuntra företagare och föreningar att bidra med egna aktiviteter
Hållbart -aktiviteter som ger effekt hela advent prioriteras & vägval under evenemanget styrs
Kontinuerligt utvecklingsarbete & förnyelse
Nyttja styrkan i att vi är småskaliga & kan erbjuda närhet

1

Julmarknad
Utomhus
Värna det övergripande temat -gammeldags marknad (hemodlat, egentillverkat och genuint)
Julskyltning
Kommunikationsaktivitet i syfte att synliggöra
Kulturprogramutbud
Kulturprogramutbud som harmonisera med innevarande års tema och där strategiska platser
används. Kulturförvaltningen ansvarar (i samverkan med näringslivsenheten) & finansierar
Övrigt programutbud & aktiviteter
Rådhuset håller öppet och drar nytta av möjligheten att synliggöra verksamheten.
Kommunstyrelseförvaltningen ansvarar och finansierar
Biblioteket & kulturhörnan håller öppet och drar nytta av möjligheten att synliggöra
verksamheten
Kulturförvaltningen ansvarar och finansierar
Workshop & andra kompletterande insatser för att förlänga besöken
Barnaktiviteter -där alltid tomte/tomtemor & djur finns på plats
Gestaltning och utsmyckning ger stämning & påverkar den totala upplevelsen.
Adderade initiativ såsom eldtunnor, granar, skyltar mm
”Mathörn” med möjlighet till möten och förlängda besök
Kommunikation
Digitalt, tryckt, press mm för att kunna sticka ut i konkurrensen
Verktygslåda med grundmaterial om Jul i Säter som fler kan använda för att driva
kommunikation. Krävs att alla som gör juliga aktiviteter även kommunicerar.
Grundläggande förutsättningar
Samhällsbyggnadsförvaltningen ansvarar för en stor del praktiskt arbete inför, under och efter.
Samhällsbyggnadsförvaltningen ansvarar och finansierar
Ekonomi
Enligt planen finansieras vissa delar direkt via namngivna förvaltningar
Finansiering av övriga delar, inklusive ovan nämnda nödvändiga kontinuerliga
utvecklingsarbete, sker via kommunstyrelseförvaltningen
Ambitionshöjning och större satsningar hanteras i budgetprocessen.
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Dnr KS2019/0517

Justering policy för bidrag till enskilda vägar
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta justera policy för bidrag till enskilda vägar enligt nedanstående förslag.
__________
Ärendebeskrivning
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår 2019-12-05 § 104 att Policy för bidrag
till enskilda vägar i Säters kommun justeras enligt förslag:
”Om medel ej finns tillgängliga det år ansökan inkommer genomförs en ny prövningkommande år” tas bort ur policyn.
”Bidrag utbetalas årligen under oktober månad” ändras till ”Bidrag utbetalas årligen
under mars månad”
Bakgrund och ärendebeskrivning
Bidraget som utbetalas enligt gällande policy består av 2 delar. Dels ett driftsbidrag
som betalas ut med 4 kr/meter väg för enskilda vägar som är berättigade. Nivån indexregleras utifrån det index som Trafikverket använder. Den andra delen av bidraget är det så kallade förstärkningsbidraget. Bidraget syftar att stödja de enskilda
vägarna vid större investeringsåtgärder alternativt reinvesteringar i vägarna. Förstärkningsbidraget betalas ut förutsatt att medel finns tillgängliga. Om budgetmedel finns
genomförs en ny prövning kommande år.
Utöver ovanstående så är en stor del av de enskilda vägarna berättigade bidrag från
Trafikverket både avseende driftsbidrag samt förstärkningsbidrag. Det totala vägunderhållet för en enskild väg kan bestå av statligt bidrag + kommunalt bidrag + avgifter från andelsägare = budget för drift och underhåll.
På grund av bland annat hårda vintrar de senaste åren har förvaltningen inte haft
möjlighet att betala ut förstärkningsbidrag utan de som inkommit har fått hänskjutas
till kommande år.

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Tjänsteutlåtande

SÄTERS KOMMUN
Kommunstyrelseförvaltningen

Datum
2019-12-09

Diarienummer
Dnr KS2019/0517

Justering policy för bidrag till enskilda vägar
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige besluta justera policy för bidrag till enskilda vägar enligt
nedanstående förslag.
Ärendebeskrivning
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår 2019-12-05 § 104 att Policy för bidrag
till enskilda vägar i Säters kommun justeras enligt förslag:
”Om medel ej finns tillgängliga det år ansökan inkommer genomförs en ny
prövningkommande år” tas bort ur policyn.
”Bidrag utbetalas årligen under oktober månad” ändras till ”Bidrag utbetalas
årligen under mars månad”
Bakgrund och ärendebeskrivning
Bidraget som utbetalas enligt gällande policy består av 2 delar. Dels ett
driftsbidrag som betalas ut med 4 kr/meter väg för enskilda vägar som är
berättigade. Nivån indexregleras utifrån det index som Trafikverket använder.
Den andra delen av bidraget är det så kallade förstärkningsbidraget. Bidraget
syftar att stödja de enskilda vägarna vid större investeringsåtgärder alternativt
reinvesteringar i vägarna. Förstärkningsbidraget betalas ut förutsatt att medel
finns tillgängliga. Om budgetmedel finns genomförs en ny prövning
kommande år.
Utöver ovanstående så är en stor del av de enskilda vägarna berättigade bidrag
från Trafikverket både avseende driftsbidrag samt förstärkningsbidrag. Det
totala vägunderhållet för en enskild väg kan bestå av statligt bidrag +
kommunalt bidrag + avgifter från andelsägare = budget för drift och underhåll.
På grund av bland annat hårda vintrar de senaste åren har förvaltningen inte
haft möjlighet att betala ut förstärkningsbidrag utan de som inkommit har fått
hänskjutas till kommande år.
Margareta Jakobsson
Handläggare

Postadress
Säters Kommun
Box 300
783 27 Säter

Malin Karhu Birgersson
Kommundirektör

Besöksadress
Rådhuset
Åsgränd 2
Säter

Telefon
0225-55 000 (vxl)

E-postadress
nämnd@sater.se
Internetadress
www.sater.se

SÄTERS KOMMUN
Samhällsbyggnadsnämnden
Sbn § 104

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Blad
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Dnr: SBN2019/0932

Justering Policy för bidrag till enskilda vägar i Säters kommun
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar föreslå Kommunfullmäktige besluta att Policy för bidrag
till enskilda vägar i Säters kommun justeras enligt förslag:
”Om medel ej finns tillgängliga det år ansökan inkommer genomförs en ny prövning
kommande år” tas bort ur policyn.
”Bidrag utbetalas årligen under oktober månad” ändras till ”Bidrag utbetalas årligen under
mars månad”
Bakgrund & ärendebeskrivning
Bidraget som utbetalas enligt gällande policy består av 2 delar. Dels ett driftsbidrag som betalas
ut med 4 kr/meter väg för enskilda vägar som är berättigade. Nivån indexregleras utifrån det
index som Trafikverket använder. Den andra delen av bidraget är det så kallade förstärkningsbidraget. Bidraget syftar att stödja de enskilda vägarna vid större investeringsåtgärder alternativt reinvesteringar i vägarna. Förstärkningsbidraget betalas ut förutsatt att medel finns tillgängliga. Om budgetmedel finns genomförs en ny prövning kommande år.
Utöver ovanstående så är en stor del av de enskilda vägarna berättigade bidrag från
Trafikverket både avseende driftsbidrag samt förstärkningsbidrag.
Det totala vägunderhållet för en enskild väg kan bestå av statligt bidrag + kommunalt bidrag
+ avgifter från andelsägare = budget för drift och underhåll.
På grund av bland annat hårda vintrar de senaste åren har förvaltningen inte haft möjlighet att
betala ut förstärkningsbidrag utan de som inkommit har fått hänskjutas till kommande år.

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Antagen av kommunfullmäktige 2017-02-23

Policy för bidrag till enskilda vägar i Säters kommun
Regler och modell

SÄTERS KOMMUN

Innehållsförteckning
1. Inledning ........................................................................................................................... 1
2. Grunderna kring enskilda vägar ....................................................................................... 1
3. Driftbidrag ......................................................................................................................... 1
3.1 Regelverk ............................................................................................................................................ 1
3.2 Bidragsmodell..................................................................................................................................... 2
3.3 Ansökan och utbetalning.................................................................................................................. 2
4 Förstärkningsbidrag ........................................................................................................... 2
5. Motiv till Policy ................................................................................................................. 3

1. Inledning
Policy för bidrag till enskilda vägar i Säters kommun syftar till att beskriva regelverk samt
bidragsmodell för enskilda vägar f i Säters kommun. Samhällsbyggnadsnämnden är ansvariga för
frågan om bidrag till enskilda vägar medan samhällsbyggnadsförvaltningen genom Gatuenheten
ansvarar för den praktiska hanteringen av bidragsfrågorna.

2. Grunderna kring enskilda vägar
I Sverige finns tre olika väghållare. Dessa är Staten, Kommunen samt den enskilda väghållaren.
Statligt väghållarskap råder för vägar som har nationell eller regional betydelse, för dessa är
Trafikverket väghållare. Kommunala vägar återfinns inom detaljplanelagt område där kommunen
som regel är väghållare. Övriga vägar är som regel enskilda varvid mark- och fastighetsägare
utmed vägen tillsammans äger vägen och ansvarar för densamma.
För den enskilda vägen är det vanligt att en vägförening eller vägsamfällighet inrättas. Syftet är att
skapa en tydlig ansvarsfördelning där styrelsen ges mandat att ansvara för vägens drift och
skötsel. För mindre enskilda vägar med få boende är det vanligt att vägförening saknas och det är
då upp till mark- och fastighetsägare att komma överens om hur vägen ska skötas.
Möjlighet att ansöka om bidrag till den enskilda vägen finns hos såväl Trafikverket som hos
Säters kommun. Hos Trafikverket söks ett statligt bidrag där Trafikverket ansvarar för kriterier
och prövning av bidrag. Utöver statligt bidrag kan även kommunalt driftbidrag erhållas, ansökan
sker då hos kommunen. Den modell som i Säters kommun beslutats möjliggör driftbidrag till
samtliga enskilda vägar, oavsett vägförening eller ej, förutsatt att grundkriterierna är uppfyllda.

3. Driftbidrag
Driftbidraget syftar till att bidra till kostnader för den dagliga driften av vägen. Som exempel kan
nämnas, vinterväghållning, grusning, hyvling m.m. För driftbidraget finns ett antal regler som ska
uppfyllas av den sökande. Bidrag utbetalas vid uppfyllande av regler i enlighet med bidragsmodell.
3.1 Regelverk
Driftbidrag kan sökas av samtliga enskilda väghållare. Beroende på organisation och vägens
funktion kan bidragsnivån variera. Följande krav gäller för driftbidrag:
1. Ansökan ska ske på ändamålsenlig blankett. Samtliga uppgifter ska lämnas för att
prövning om bidrag ska kunna ske.
2. Bidrag utbetalas i efterskott för föregående år. Vid ansökan kan bidrag beviljas retroaktivt,
som längst 4 år. Till ansökan ska bifogas underlag som visar att den sökande haft utgifter
för vägunderhåll under de år ansökan gäller.
3. Vägen ska hållas öppen för allmän trafik.
4. Väg som ej erhåller statligt bidrag ska vara minst 200 m lång.
5. Väg som ej erhåller statligt bidrag eller ingår i vägförening ska utgöra utfart från
bebyggelse med permanentboende.
6. Väghållaren ska på ett tillfredsställande sätt i enlighet med i branschen vedertagna
metoder underhålla berörda vägar.
7. Kommunen förbehåller sig rätten att kontrollera utförda åtgärder samt innehålla bidrag
om krav på drift och underhåll ej uppfylls.
8. Bidragstagaren ska utse en eller som mest två kontaktpersoner som ska föra talan med
bidragsgivaren. I en vägförening lämpligen ordförande och kassör. I de fall vägförening
saknas ska mark- och fastighetsägare utmed vägen komma överens om en till två
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kontaktpersoner som skriftligen ges mandat från övriga mark- och fastighetsägare att
ansvara för vägen och föra dess talan.
9. Bidragstagaren förbinder sig att vid anmodan inkomma med redovisning av hur vägen
skötts under föregående år. Bidragsgivaren förbehåller sig rätten att kontrollera att
lämnade uppgifter är korrekta samt begära in kompletteringar vid behov.
3.2 Bidragsmodell
Vid godkänd ansökan utbetalas driftbidrag med 4 kr/meter väg. Bidraget utbetalas till samtliga
berättigade oavsett vägens funktion eller klass. Bidragsnivån indexregleras årligen utifrån det
index som Trafikverket använder.
3.3 Ansökan och utbetalning
Om bidrag ej erhållits tidigare behöver ansökan ske enligt ovan. För bidragstagare som ingår i
vägförening gäller ansökan för framtiden och utbetalning efter prövning kommer ske
automatiskt.
För enskilda vägar som ej ingå i vägförening gäller att ansökan måste ske var tredje år för att
driftbidrag ska erhållas.
Ansökan ska inlämnas till Gatuenheten senast den 15.e januari och bidrag utbetalas senast den
sista februari.

4 Förstärkningsbidrag
Vid större investeringsåtgärder finns möjlighet att ansöka om särskilt förstärkningsbidrag.
Riktlinjer kring vilka åtgärder som är kvalificerade för förstärkningsbidrag ses på Trafikverkets
hemsida, som exempel kan nämnas:
• Utbyte av vägtrummor
• Förstärkning av vägsträcka med bärlagergrus
• Vägräcken eller annan trafiksäkerhetsåtgärd
• Ombyggnad eller reparation av bro
Kriterier för att erhålla förstärkningsbidrag från Säters kommun är:
• Åtgärden ska vara godkänd och besiktad av Trafikverket och statligt bidrag ska ha
utbetalats.
• Ansökan ska ske hos kommunen på ändamålsenlig blankett.
• Medel ska finnas tillgängliga i budget.
Vid godkänd ansökan läggs denna i turordning utifrån när ansökan inkommit till kommunen. Vid
godkänd ansökan utbetalas 15 % av total kostnad. Om medel ej finns tillgängliga det år ansökan
inkommer genomförs en ny prövning kommande år.
Bidraget utbetalas årligen under oktober månad.
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5. Motiv till Policy
Kommunen är generellt väghållare inom detaljplanelagt område. Bortsett från statliga vägar har
övriga vägar ett enskilt väghållarskap. För Säters kommun är det viktigt med vägar som håller god
standard i kommunens alla delar, oavsett väghållarskap. Bidrag till enskilda vägar har därför en
viktig funktion i att underlätta för enskilda väghållare att sköta sina åtaganden.
Driftbidraget har en nyckelroll i att möjliggöra löpande drift och underhåll av enskilda vägar i
kommunen. Det är viktigt att de enskilda väghållarna har möjlighet att hålla vägarna farbara året
runt men också att förebyggande underhållsarbeten kan genomföras. Förstärkningsbidraget ger
en möjlighet till delfinansiering av större förstärkningsprojekt, tillsammans med Trafikverkets
bidrag uppnås en stor täckningsgrad där föreningarna ofta kan få ca 80-90 % täckningsgrad av
kostnaderna. Förstärkningsbidraget är således viktigt för att förbättra livslängden hos enskilda
vägar.
Den aktuella policyn syftar till att tydliggöra kriterierna och nivåerna för bidrag. De krav som
ställs på bidragstagaren motiveras främst med att bidragsgivaren har ett ansvar för att säkerställa
att utbetalt bidrag används på rätt sätt. Av den anledningen kan besiktningar komma att
genomföras och redovisning krävas från bidragstagaren. Ansökningsformuläret är också
uppbyggt på så sätt att bidragstagaren ska redovisa tillräckligt mycket information för att
bidragsgivaren ska kunna spåra vart och hur bidraget används.
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Dnr KS2020/0027

Storkökets utformning, nytt SÄBO
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta dimensionera/projektera köket att klara 200 portioner per tillagning.
__________
Ärendebeskrivning
Storkökets utformning/förslag till tillagning av antalet portioner per tillagning.
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Dnr KS2020/0019

Lekplatsutveckling i Säterdalen - Lilla Säter
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar hänskjuta förslaget till kommunstyrelsens
för beslut.
__________
Bakgrund och ärendebeskrivning
I enlighet med beslutad aktivitetsplan för Säterdalen har förvaltningen arbetat fram
ett förslag till hur lekplatsmiljön Lilla Säter kan utvecklas i Säterdalen. Lekplatsbolaget har anlitats för framtagandet av förslag och arbetet har utförts i nära samverkan
med projektgruppen i Säters kommun.

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Tjänsteutlåtande

Datum
2020-01-15

Diarienummer
KSxx

Lekplatsutveckling i Säterdalen - Lilla Säter
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå
Kommunstyrelsen besluta:
• Anta koncept för Lilla Säter.
• Uppdra åt Samhällsbyggnadsnämnden att fortsatt utreda och projektera Lilla
Säter samt att säkerställa finansiering i budgetprocess.
• Bygghandling ska godkännas av Kommunstyrelsen innan byggnation sker.
Förvaltningens ståndpunkt
Förvaltningen har tillsammans med Lekplatsbolaget arbetat fram ett koncept för
utvecklingen av Lilla Säter. Förvaltningen ser att det förslag som tagits fram skulle
utveckla Säterdalen i riktning mot ett välkänt besöksmål och på så sätt bidra till den
utveckling som eftersträvas.
Bakgrund och ärendebeskrivning
I enlighet med beslutad aktivitetsplan för Säterdalen har förvaltningen arbetat fram ett
förslag till hur lekplatsmiljön Lilla Säter kan utvecklas i Säterdalen. Lekplatsbolaget har
anlitats för framtagandet av förslag och arbetet har utförts i nära samverkan med
projektgruppen i Säters kommun.
Delge beslutet till:
Samhällsbyggnadsnämnden

Malin Karhu Birgersson
Kommundirektör

Postadress
Säters Kommun
Box 300
783 27 Säter

Besöksadress
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Västra Långgatan 12
Säter

Telefon
0225-55 000 (vxl)
Fax
0225-516 65

E-postadress
sbn@sater.se
Internetadress
www.sater.se
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