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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Ks §  Dnr KS2020/0062 
 
Överflyttning av investeringsmedel från 2019 till 2020 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta medge samhälls-
byggnadsnämnden, kulturnämnden samt kommunstyrelsens förvaltning får föra över 
investeringsmedel från 2019 till 2020 för aktuella investeringsprojekt med högst det 
belopp som har angetts i ansökan, samt att uppdra åt ekonomienheten att göra en 
slutlig avstämning innan överföring sker. 
 
__________ 
 
Bakgrund och ärendebeskrivning 
Av kommunens ekonomiska styrprinciper framgår i § 8; 
Nämnder och styrelser kan efter godkännande av kommunstyrelsen medges att över-
föra medel för ej avslutade investeringar till nästkommande år.  
 
En överflyttning av investeringsmedel påverkar inte resultatet för 2019. Kommunens 
likviditet kommer under den kommande planperioden att förbrukas, men då de inve-
steringsobjekt för vilka medel önskas föras över till 2020 har detta funnits med i pla-
neringen för 2019 därför medför överföringen ingen ytterligare negativ påverkan på 
kommunens likviditet. 
 
Begäran om överflyttning för Samhällsbyggnadsnämnden, Kulturnämnden och KS 
förvaltning tillstyrks i sin helhet. Då vi ännu inte slutfört bokslutet för 2019 är belop-
pen preliminära och uppgår till totalt 64 078 kkr. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden anhåller om att få föra med sig investeringsmedel från 
2019 till 2020 om totalt 59 508 kkr enligt följande; 
 
SBN Gatuenhet 
Kst 2231010 Projekt 913116 Centrum i Gustafs    1 081 kkr 
Utredning och projektering av åtgärder i Storhaga pågår.  
Genomförande planeras till 2020.  
 
Kst 2231010 Projekt 913117 Projekt Bytespunkt Säter   -198 kkr 
Projektet har överskridits 2019 med 198 kkr  
men nya medel finns i budget 2020  
som överskridandet räknas av mot. 
 
Kst 2231010 Projekt 913118 Konstruktionsbyggnader   930 kkr 
Åtgärder i Säterdalens broar är delvis genomförda.  
Fortsatt arbete planeras under 2020.  
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Ks §   forts 
 
Kst 2232000 Projekt 913119 Parkering Kungsgårdsskolan   2 160 kkr 
Resultatet av geoteknisk undersökning har lett till behov av  
omprojektering. 
 
Kst 2212019 Projekt 914107 Maskinutrustning  1 864 kkr 
Ny maskin är beställd och levereras i början av 2020.  
 
Kst 2241100 Projekt 914112 Parker och grönytor     288 kkr 
Investeringar i parkmiljöer pågår,  
vissa jobb ej helt slutförda 2019 utan kommer 
att fortsätta under 2020.  
 
SBN VA/Renhållningsenhet 
Kst 2900005 Projekt  915421 Ledningsrenovering  977 kkr. 
Arbetet genomfört under 2019 men slutbesiktning återstår  
innan fakturering från leverantören. 
 
Kst 2930035 Projekt 915432 Ny reningsanläggning Pingbo  172 kkr 
Kommer att slutföras under 2020. 
 
Kst 2910043 Projekt 915433 Grängshammar Vattenverk   500 kkr  
En utredning av förutsättningarna till  
samordnad lösning för VA kring Ulvsjön. 
 
Kst 2900005 Projekt 915434  
Sammankoppling N Stubbersbo – Karlsgårdarna  1 997 kkr  
Har påbörjats men ej kunnat slutföras ännu pga den milda vintern. 
 
Kst2900005 Projekt 915435 Paragraf 6 områden   275 kkr  
Inväntar utredning från Länsstyrelsen 
 
Kst 2971000 Projekt 915506 Återvinningcentral ny ramp   -529 kkr 
2019 års överdrag regleras mot de 3 000 kkr som finns avsatta 2020. 
 
Kst 2972010 Projekt 915509 Sopbil och Källsortering 3 023 kkr 
Kommer att slutföras under 2020. 
 
SBN Fastighetsenhet 
Kst 2110500 Projekt 900107 Fastighetsinvesteringar och oförutsett   2 696 kkr 
Reserverade medel för renovering av duschutrymmen Skönvikshallen 
 
Kst 2110500 Projekt 900161 Energisparåtgärder                             197 kkr 
Reserverade medel för kommande och planerade projekt som ej hunnit starta 2019.  
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

Ks §   forts 
 
Kst 2111500 Projekt 900171 Om- och Tillbyggnad Enbacka Skola  2 623 kkr 
Tak utbytt under 2019. Till 2020 återstår ventilation, RWC och ny entré 
 
Kst 2111500 Projekt 900176 Säkerhet i byggnader           217 kkr 
Försening hos leverantör, byte av larm och brandlarmscentral. 
 
Kst 2141300 Projekt 900181 Åtgärder Säterdalen                         2 647 kkr 
Lekpark ”Lilla Säter” planeras att byggas 2020 
 
Kst 2110500 Projekt 900186 Rivning Pärlan     946 kkr 
Rivning av fastigheten är utförd 2019 men  
återställande av marken till skolgård återstår 
 
Kst 2110500 Projekt 900187 Säter Skola & Förskola 34 888 kkr 
Utredningsarbete påbörjat 
 
Kst 2110500 Projekt 914203 Allväders Mulitsportarena 254 kkr 
Markarbeten återstår 
 
Kst 2110500 Projekt 914205 Flytt Fotbollsplaner Mora BY 2 500 kkr 
Detaljplan saknas 
 
Kulturnämnden begär överflyttning av investeringsmedel från 2019 till 2020 för föl-
jande projekt; 
 
KN Kulturnämnden 
Kst 1146010 Projekt 960200 Meröppet Stora Skedvi         57 kkr 
 
Kst 1146120 Projekt 960200 Inventarier Stora Skedvi bibliotek       87 kkr 
 
Kst 1148010 Projekt 960200 Inventarier Folkets Hus       46 kkr 
 
Kommunstyrelsens egen förvaltning begär överflyttning av investeringsmedel från 
2019 till 2020 för följande projekt; 
  
KS Förvaltning IT 
Kst 2831000 Projekt 998003 Utbyggnad av Wi-Fi       190 kkr 
Startat 2019 och fortsätter 2020 
 

  



SÄTERS KOMMUN KALLELSE 
 Sammanträdesdatum Blad 

Kommunstyrelsen 2019-03-03 5  
   
 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Ks § forts 
 
KS Förvaltning KS 
Kst 2310030 Projekt 990710 ERUF projekt 1,0 och 1,5,   2 490 kkr 
Projekten är ej avslutade då inte alla bidrag är utbetalade 
 
Kst 2310030 Projekt 990710 ERUF 3, Ej startat    1 200 kkr 
 
Kst 2310030 Projekt 990710 ERUF 4, Ej startat       500 kkr 
 
 
 

  



 
Tjänsteskrivelse 

 

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

 

Datum Diarienummer 
2020-02-03 Dnr  

 

Överflyttning av investeringsmedel från 2019 till 2020 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta medge att Samhällsbyggnadsnämnden, 
Kulturnämnden samt Kommunstyrelsens förvaltning får föra över investeringsmedel från 2019 till 2020 
för aktuella investeringsprojekt med högst det belopp som har angetts i ansökan, samt att uppdra åt 
ekonomienheten att göra en slutlig avstämning innan överföring sker. 
 
Förvaltningens ståndpunkt 
Av kommunens ekonomiska styrprinciper framgår i § 8; 
Nämnder och styrelser kan efter godkännande av kommunstyrelsen medges att överföra medel för ej 
avslutade investeringar till nästkommande år.  
 
En överflyttning av investeringsmedel påverkar inte resultatet för 2019. Kommunens likviditet kommer 
under den kommande planperioden att förbrukas, men då de investeringsobjekt för vilka medel önskas 
föras över till 2020 har detta funnits med i planeringen för 2019 därför medför överföringen ingen 
ytterligare negativ påverkan på kommunens likviditet. 
 
Begäran om överflyttning för Samhällsbyggnadsnämnden, Kulturnämnden och KS förvaltning tillstyrks i 
sin helhet. Då vi ännu inte slutfört bokslutet för 2019 är beloppen preliminära och uppgår till totalt 64 078 
kkr. 

Bakgrund och ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnadsnämnden anhåller om att få föra med sig investeringsmedel från 2019 till 2020 om totalt 
59 508 kkr enligt följande; 
 
SBN Gatuenhet 
Kst 2231010 Projekt 913116 Centrum i Gustafs     1 081 kkr 
Utredning och projektering av åtgärder i Storhaga pågår. Genomförande planeras till 2020.  
 
Kst 2231010 Projekt 913117 Projekt Bytespunkt Säter       -198 kkr 
Projektet har överskridits 2019 med 198 kkr men nya medel finns i budget 2020  
som överskridandet räknas av mot. 
      
Kst 2231010 Projekt 913118 Konstruktionsbyggnader        930 kkr 
Åtgärder i Säterdalens broar är delvis genomförda. Fortsatt arbete planeras under 2020.  
    
Kst 2232000 Projekt 913119 Parkering Kungsgårdsskolan       2 160 kkr
  
Resultatet av geoteknisk undersökning har lett till behov av omprojektering. 
 
Kst 2212019 Projekt 914107 Maskinutrustning     1 864 kkr 
Ny maskin är beställd och levereras i början av 2020.  
   
Kst 2241100 Projekt 914112 Parker och grönytor                                   288 kkr 
Investeringar i parkmiljöer pågår, vissa jobb ej helt slutförda 2019 utan kommer 
att fortsätta under 2020.  



 
Tjänsteskrivelse 

 

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

 

SBN VA/Renhållningsenhet 
Kst 2900005 Projekt  915421 Ledningsrenovering     977 kkr. 
Arbetet genomfört under 2019 men slutbesiktning återstår innan fakturering från leverantören. 
 
Kst 2930035 Projekt 915432 Ny reningsanläggning Pingbo    172 kkr 
Kommer att slutföras under 2020. 
 
Kst 2910043 Projekt 915433 Grängshammar Vattenverk      500 kkr  
En utredning av förutsättningarna till samordnad lösning för VA kring Ulvsjön. 
 
Kst 2900005 Projekt 915434 Sammankoppling N Stubbersbo – Karlsgårdarna 1 997 kkr  
Har påbörjats men ej kunnat slutföras ännu pga den milda vintern. 
 
Kst2900005 Projekt 915435 Paragraf 6 områden    275 kkr  
Inväntar utredning från Länsstyrelsen 
 
Kst 2971000 Projekt 915506 Återvinningcentral ny ramp                       -529 kkr 
2019 års överdrag regleras mot de 3 000 kkr som finns avsatta 2020. 
 
Kst 2972010 Projekt 915509 Sopbil och Källsortering                   3 023 kkr 
Kommer att slutföras under 2020. 
 
 
SBN Fastighetsenhet 
Kst 2110500 Projekt 900107 Fastighetsinvesteringar och oförutsett      2 696 kkr 
Reserverade medel för renovering av duschutrymmen Skönvikshallen 
 
Kst 2110500 Projekt 900161 Energisparåtgärder                                 197 kkr 
Reserverade medel för kommande och planerade projekt som ej hunnit starta 2019.  
 
Kst 2111500 Projekt 900171 Om- och Tillbyggnad Enbacka Skola   2 623 kkr 
Tak utbytt under 2019. Till 2020 återstår ventilation, RWC och ny entré 
 
Kst 2111500 Projekt 900176 Säkerhet i byggnader            217 kkr 
Försening hos leverantör, byte av larm och brandlarmscentral. 
 
Kst 2141300 Projekt 900181 Åtgärder Säterdalen                          2 647 kkr 
Lekpark ”Lilla Säter” planeras att byggas 2020 
 
Kst 2110500 Projekt 900186 Rivning Pärlan          946 kkr 
Rivning av fastigheten är utförd 2019 men återställande av marken till skolgård återstår 
 
Kst 2110500 Projekt 900187 Säter Skola & Förskola    34 888 kkr 
Utredningsarbete påbörjat 
 
Kst 2110500 Projekt 914203 Allväders Mulitsportarena         254 kkr 
Markarbeten återstår 
 
Kst 2110500 Projekt 914205 Flytt Fotbollsplaner Mora BY      2 500 kkr 
Detaljplan saknas 



 
Tjänsteskrivelse 

 

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

 

 
Kulturnämnden begär överflyttning av investeringsmedel från 2019 till 2020 för följande projekt; 
 
KN Kulturnämnden 
Kst 1146010 Projekt 960200 Meröppet Stora Skedvi          57 kkr 
 
Kst 1146120 Projekt 960200 Inventarier Stora Skedvi bibliotek         87 kkr 
 
 
Kst 1148010 Projekt 960200 Inventarier Folkets Hus          46 kkr 
 
 
Kommunstyrelsens egen förvaltning begär överflyttning av investeringsmedel från 2019 till 2020 för 
följande projekt; 
  
KS Förvaltning IT 
Kst 2831000 Projekt 998003 Utbyggnad av Wi-Fi       190 kkr 
Startat 2019 och fortsätter 2020 
 
KS Förvaltning KS 
Kst 2310030 Projekt 990710 ERUF projekt 1,0 och 1,5,     2 490 kkr 
Projekten är ej avslutade då inte alla bidrag är utbetalade 
 
Kst 2310030 Projekt 990710 ERUF 3, Ej startat    1 200 kkr 
 
Kst 2310030 Projekt 990710 ERUF 4, Ej startat                                                 500 kkr 
 
 
 

 

   
Torbjörn Matsson ekonomichef   
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Ks § 
 
Bokslutsprognos 2019 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att lägga bokslutsprognos 2019 till handlingarna  
 
 
Resultat 
Resultatet för år 2019 prognostiseras till +11,2 mkr, vilket är +5,9 mkr bättre än bud-
get. Det högre resultatet beror dels på uppskrivning av placerade pensionsmedel med 
+3,2 mkr i enlighet med ny redovisningslag. Ett justerat resultat där avkastning och 
tillskott från pensionsförvaltningen av- och tillräknas visar ett överskott på +12,5 
mkr (budget +13,2 mkr).  
 
Verksamheternas nettokostnader 
Prognos: 3,9 mkr högre än budgeterat 
 
Kommunstyrelsen visar ett överskott på+3,5 mkr. Kanslienheten har haft en del va-
kanser och redovisar ett överskott på+1,9 mkr. Näringsliv har haft lägre kostnader än 
budget för Visit Dalarna och visar ett överskott på +0,6 mkr. IT-enheten har haft 
lägre kostnader inom alla områden, bredband, telefoni, licenser och inköp. IT-en-
heten redovisar ett överskott på +1,7 mkr. Mindre överskott redovisas på ekonomi-
enheten med +0,3 mkr och Kommunikation +0,1 mkr. Underskott redovisas på per-
sonalenheten -0,9 mkr där vi täckt ett underskott på lönekontoret i Falun. Fritidsen-
heten redovisar ett litet underskott på -0,1 mkr. 
 
Kostnader för utbetalda pensioner ligger i utfall på 108 % av budget och visar ett un-
derskott på 1,4 mkr.  
 
Räddningstjänsten Dalamitt har ett utfall på 110 % av budget och visar ett underskott 
på -1,2 mkr. Säters kommuns har täckt underskott i Räddningstjänsten för 2018 med 
-0,5 mkr och för 2019 med  -0,7 mkr.  
 
Överförmyndare i Samverkan gav ett litet överskott (+2 kkr). 
 
Upphandlingscenter GNU hamnar i utfall på 96 % av budget och ger ett litet över-
skott (+45 kkr). 
 
Samhällsbyggnadsnämndens skattefinansierade verksamhet ligger på 109% av budget 
i utfall och ett har underskott på -3,5 mkr. Gatuenheten visar ett underskott på -2,5 
mkr, efter att vinterväghållningen Kostenheten blev dyrare än budget och visar ett 
underskott på -1,3 mkr för ökade kostnader av vikarier och rehab.  
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Ks §  forts 
 
Fastighetsenheten hade ökade kostnader för snöröjning, el och bevakning och har ett 
underskott på -1,1 mkr. Staben gav ett överskott på +1,1 mkr. Lokalservice visade ett 
överskott på +0,3 mkr. VA-enheten visade ett överskott på +0,8 mkr. Där finns det 
en förlust att kompensera från föregående år. Renhållningsenheten gav ett litet un-
derskott på -0,1 mkr. 
 
Miljö- och byggnämnden fick ett utfall på 88 % av budget och visade ett överskott på 
+0,4 mkr.  
 
Kulturnämnden redovisar för året ett litet överskott (+7 kkr). 
 
Barn- och utbildningsnämnden redovisade ett underskott på -4,2 mkr för 2019. 
Högre personalkostnader än budget, återkrav samt ändrade förutsättningar gällande 
statsbidrag och en ändring av en redovisningsteknisk post är några av orsakerna till 
underskottet. 
 
Socialnämnden redovisar ett litet underskott (-37 kkr). Hemtjänst, funktionsnedsätt-
ning, särskilda boenden samt hälso- och sjukvårdsteamet visar ett underskott mot 
budget. IFO, integration, gemensam verksamhet och bostadsanpassningen visar ett 
överskott mot budget.  
 
Kommunrevisionen har ett utfall mot budget på 89 % och visar ett överskott på +0,1 
mkr. 
 
Finansadministrationen redovisar ett överskott på +1,6 mkr där det uppstått ett över-
skott på interndebiterade PO-påslag jämfört med faktiska kostnader. 
 
Skatte- och statsbidragsintäkterna  
Utfall 0,2 mkr högre än budgeterat 
 
V 52/2018 redovisades de prognoser och beräkningar som ligger till grund för Skat-
teverkets beslut om utbetalning 2019.  
 
Allmän kommunalskatt +5,4 mkr 
Skatteavräkning 2019  -4,8 mkr 
Slutavräkning 2018  +0,3 mkr 
Inkomstutjämning - 2,3 mkr 
Kostnadsutjämning  -0,7 mkr 
LSS-utjämning  +0,4 mkr 
Regleringsbidrag +2,9 mkr 
Fastighetsavgift  -0,4 mkr 
Generella statsbidrag  -0,6 mkr 
 +0,2 mkr 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Ks §  forts 
 
Finansiella intäkter 
Prognos: 2,9 mkr högre än budget 
Högre utdelning från Kommuninvest och högra ränta borgensavgift än budgeterat. 
 
Finansiella kostnader 
Prognos: 2,1 mkr lägre än budgeterat 
Räntekostnaden för kommunens långfristiga lån är budgeterad till 1,5 %. Ränteläget 
är nu lägre. Vid årsskiftet var den genomsnittliga räntesatsen på kommunens lån 
0,277 %.  
 
Pensionsmedelsförvaltning 
Utfall: 4,7 mkr högre än budget 
Avkastningen var budgeterad till 1,0 % eller ca 1,3 mkr. Från årsskiftet trädde en ny 
redovisningslag in vilket innebär att pensionsmedlen värderas utifrån en ny värde-
ringsprincip. I nya lagen värderas placeringarna till marknadsvärdet vilket gör att vär-
det på placeringarna skrivs upp med +3,2 mnkr i redovisningen. I budgeten har även 
inplanerats en överföring av medel från pensionsförvaltningen på 9,3 mkr. 
 
Investeringsbudget 
Utfall: 57,3 mkr 
Årets beslutade investeringsbudget ligger på 100,3 mkr. Till detta kommer från 2018 
överförda investeringsmedel med 22,8 mkr. Total budget för året 123,1 mkr. Årets 
investeringar ligger på 57,3 mkr. Avvikelsen mot budget är 67,6 mkr, varav 64,1 mkr 
flyttas över till budget 2020. 
 
 
 

  



 
Tjänsteskrivelse 

 

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

 

Datum Dnr 
2020-02-24  

 

Bokslutsprognos 2019 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att lägga bokslutsprognos 2019 till handlingarna  

 
 

Resultat 
 
Resultatet för år 2019 prognostiseras till +11,2 mkr, vilket är +5,9 mkr bättre än 
budget. Det högre resultatet beror dels på uppskrivning av placerade 
pensionsmedel med +3,2 mkr i enlighet med ny redovisningslag. Ett justerat 
resultat där avkastning och tillskott från pensionsförvaltningen av- och tillräknas 
visar ett överskott på +12,5 mkr (budget +13,2 mkr).  
 

Verksamheternas nettokostnader 
Prognos: 3,9 mkr högre än budgeterat 
 
Kommunstyrelsen visar ett överskott på+3,5 mkr. Kanslienheten har haft en del vakanser och redovisar 
ett överskott på+1,9 mkr. Näringsliv har haft lägre kostnader än budget för Visit Dalarna och visar ett 
överskott på +0,6 mkr. IT-enheten har haft lägre kostnader inom alla områden, bredband, telefoni, 
licenser och inköp. IT-enheten redovisar ett överskott på +1,7 mkr. Mindre överskott redovisas på 
ekonomienheten med +0,3 mkr och Kommunikation +0,1 mkr. Underskott redovisas på personalenheten 
-0,9 mkr där vi täckt ett underskott på lönekontoret i Falun. Fritidsenheten redovisar ett litet underskott 
på -0,1 mkr. 
 
Kostnader för utbetalda pensioner ligger i utfall på 108 % av budget och visar ett underskott på 1,4 mkr.  
 
Räddningstjänsten Dalamitt har ett utfall på 110 % av budget och visar ett underskott på -1,2 mkr. Säters 
kommuns har täckt underskott i Räddningstjänsten för 2018 med -0,5 mkr och för 2019 med  -0,7 mkr.  
 
Överförmyndare i Samverkan gav ett litet överskott (+2 kkr). 
 
Upphandlingscenter GNU hamnar i utfall på 96 % av budget och ger ett litet överskott (+45 kkr). 
 
Samhällsbyggnadsnämndens skattefinansierade verksamhet ligger på 109% av budget i utfall och ett har 
underskott på -3,5 mkr. Gatenheten visar ett underskott på -2,5 mkr, efter att vinterväghållningen 
Kostenheten blev dyrare än budget och visar ett underskott på -1,3 mkr för ökade kostnader av vikarier 
och rehab. Fastighetsenheten hade ökade kostnader för snöröjning, el och bevakning och har ett 
underskott på -1,1 mkr. Staben gav ett överskott på +1,1 mkr. Lokalservice visade ett överskott på +0,3 
mkr. 
VA-enheten visade ett överskott på +0,8 mkr. Där finns det en förlust att kompensera från föregående år. 
Renhållningsenheten gav ett litet underskott på -0,1 mkr. 
 



 
Tjänsteskrivelse 

 

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

 

Miljö- och byggnämnden fick ett utfall på 88 % av budget och visade ett överskott på +0,4 mkr.  
 
Kulturnämnden redovisar för året ett litet överskott (+7 kkr). 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden redovisade ett underskott på -4,2 mkr för 2019. Högre personalkostnader 
än budget, återkrav samt ändrade förutsättningar gällande statsbidrag och en ändring av en 
redovisningsteknisk post är några av orsakerna till underskottet. 
 
Socialnämnden redovisar ett litet underskott (-37 kkr). Hemtjänst, funktionsnedsättning, särskilda 
boenden samt hälso- och sjukvårdsteamet visar ett underskott mot budget. IFO, integration, gemensam 
verksamhet och bostadsanpassningen visar ett överskott mot budget.  
 
Kommunrevisionen har ett utfall mot budget på 89 % och visar ett överskott på +0,1 mkr. 
 
Finansadministrationen redovisar ett överskott på +1,6 mkr där det uppstått ett överskott på 
interndebiterade PO-påslag jämfört med faktiska kostnader. 
 

Skatte- och statsbidragsintäkterna  
Utfall 0,2 mkr högre än budgeterat 
 
V 52/2018 redovisades de prognoser och beräkningar som ligger till grund för Skatteverkets beslut om 
utbetalning 2019.  
 
Allmän kommunalskatt +5,4 mkr 
Skatteavräkning 2019  -4,8 mkr 
Slutavräkning 2018                 +0,3 mkr 
Inkomstutjämning - 2,3 mkr 
Kostnadsutjämning  -0,7 mkr 
LSS-utjämning                        +0,4 mkr 
Regleringsbidrag +2,9 mkr 
Fastighetsavgift  -0,4 mkr 
Generella statsbidrag  -0,6 mkr 

+0,2 mkr 
 
 

Finansiella intäkter 
Prognos: 2,9 mkr högre än budget 
Högre utdelning från Kommuninvest och högra ränta borgensavgift än budgeterat. 
 

Finansiella kostnader 
Prognos: 2,1 mkr lägre än budgeterat 
Räntekostnaden för kommunens långfristiga lån är budgeterad till 1,5 %. Ränteläget är nu lägre. Vid 
årsskiftet var den genomsnittliga räntesatsen på kommunens lån 0,277 %.  
 



 
Tjänsteskrivelse 

 

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

 

Pensionsmedelsförvaltning 
Utfall: 4,7 mkr högre än budget 
Avkastningen var budgeterad till 1,0 % eller ca 1,3 mkr. Från årsskiftet trädde en ny redovisningslag in 
vilket innebär att pensionsmedlen värderas utifrån en ny värderingsprincip. I nya lagen värderas 
placeringarna till marknadsvärdet vilket gör att värdet på placeringarna skrivs upp med +3,2 mnkr i 
redovisningen. I budgeten har även inplanerats en överföring av medel från pensionsförvaltningen på 9,3 
mkr. 
 

Investeringsbudget 
Utfall: 57,3 mkr 
Årets beslutade investeringsbudget ligger på 100,3 mkr. Till detta kommer från 2018 överförda 
investeringsmedel med 22,8 mkr. Total budget för året 123,1 mkr. Årets investeringar ligger på 57,3 mkr. 
Avvikelsen mot budget är 67,6 mkr, varav 64,1 mkr flyttas över till budget 2020. 
 
 
 
 
 
Torbjörn Matsson 
ekonomichef 
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Bokslutsprognos 

2019-12-31 

SÄTERS KOMMUN 

KSF Ekonomienheten 



Sid nr Innehållsförteckning 
3 Allmän kommentar

6 Resultaträkning

7 Balansräkning

8 Likviditetsutveckling

För kommunen totalt

9 Diagram sammanställning

11 Diagram ackumulerade nettokostnader

12 Diagram ackumulerade personalkostnader

13 Diagram ackumulerade lokalkostnader

14 Driftbudget

15 Prognossammanställning  

16 Investeringsbudget

17 Finansiering

18 Diagram försörjningsstöd

19 Diagram vinterväghållning

20 Diagram utbetalda pensioner

Kommunstyrelse

21 Diagram ackumulerade nettokostnader

22 Driftbudget

23 Verksamheter i samverkan

24 IT investeringsbudget

25 KS övrigt investeringsbudget

Miljö- och byggnämnd

26 Diagram ackumulerade nettokostnader

27 Driftbudget

Samhällsbyggnadsnämnd

28 Diagram ackumulerade nettokostnader

29 Driftbudget skattefinansierat

30 Diagram ackumulerade kostnader VA/renhållning

31 Kostnader VA/renhållning

32 Fastigheter investeringsbudget

33 Gatuenhet investeringsbudget

34 VA/Renhållning investeringsbudget

Kulturnämnd

35 Diagram ackumulerade nettokostnader

36 Driftbudget

37 Investeringsbudget

Barn- och utbildningsnämnd

38 Diagram ackumulerade nettokostnader

39 Driftbudget

40 Investeringsbudget

Socialnämnd

41 Diagram ackumulerade nettokostnader

42 Driftbudget

43 Investeringsbudget

Kommunrevision

44 Diagram ackumulerade nettokostnader

45 Driftbudget
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Kommentar till bokslutsprognos 2019 
Resultat 
 

Resultatet för år 2019 prognostiseras till +11,2 mkr, vilket är +5,9 mkr bättre än 
budget. Det högre resultatet beror dels på uppskrivning av placerade pensionsmedel 
med +3,2 mkr i enlighet med ny redovisningslag. Ett justerat resultat där avkastning 
och tillskott från pensionsförvaltningen av- och tillräknas visar ett överskott på +12,5 
mkr (budget +13,2 mkr).  
 

Verksamheternas nettokostnader 
Prognos: 3,9 mkr högre än budgeterat 
 
Kommunstyrelsen visar ett överskott på+3,5 mkr. Kanslienheten har haft en del vakanser och 
redovisar ett överskott på+1,9 mkr. Näringsliv har haft lägre kostnader än budget för Visit Dalarna 
och visar ett överskott på +0,6 mkr. IT-enheten har haft lägre kostnader inom alla områden, 
bredband, telefoni, licenser och inköp. IT-enheten redovisar ett överskott på +1,7 mkr. Mindre 
överskott redovisas på ekonomienheten med +0,3 mkr och Kommunikation +0,1 mkr. Underskott 
redovisas på personalenheten -0,9 mkr där vi täckt ett underskott på lönekontoret i Falun. 
Fritidsenheten redovisar ett litet underskott på -0,1 mkr. 
 
Kostnader för utbetalda pensioner ligger i utfall på 108 % av budget och visar ett underskott på 1,4 
mkr.  
 
Räddningstjänsten Dalamitt har ett utfall på 110 % av budget och visar ett underskott på -1,2 mkr. 
Säters kommuns har täckt underskott i Räddningstjänsten för 2018 med -0,5 mkr och för 2019 med  
-0,7 mkr.  
 
Överförmyndare i Samverkan gav ett litet överskott (+2 kkr). 
 
Upphandlingscenter GNU hamnar i utfall på 96 % av budget och ger ett litet överskott (+45 kkr). 
 
Samhällsbyggnadsnämndens skattefinansierade verksamhet ligger på 109% av budget i utfall och ett 
har underskott på -3,5 mkr. Gatenheten visar ett underskott på -2,5 mkr, efter att vinterväghållningen 
Kostenheten blev dyrare än budget och visar ett underskott på -1,3 mkr för ökade kostnader av 
vikarier och rehab. Fastighetsenheten hade ökade kostnader för snöröjning, el och bevakning och har 
ett underskott på -1,1 mkr. Staben gav ett överskott på +1,1 mkr. Lokalservice visade ett överskott 
på +0,3 mkr. 
VA-enheten visade ett överskott på +0,8 mkr. Där finns det en förlust att kompensera från 
föregående år. Renhållningsenheten gav ett litet underskott på -0,1 mkr. 
 
Miljö- och byggnämnden fick ett utfall på 88 % av budget och visade ett överskott på +0,4 mkr.  
 
Kulturnämnden redovisar för året ett litet överskott (+7 kkr). 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden redovisade ett underskott på -4,2 mkr för 2019. Högre 
personalkostnader än budget, återkrav samt ändrade förutsättningar gällande statsbidrag och en 
ändring av en redovisningsteknisk post är några av orsakerna till underskottet. 
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Socialnämnden redovisar ett litet underskott (-37 kkr). Hemtjänst, funktionsnedsättning, särskilda 
boenden samt hälso- och sjukvårdsteamet visar ett underskott mot budget. IFO, integration, 
gemensam verksamhet och bostadsanpassningen visar ett överskott mot budget.  
 
Kommunrevisionen har ett utfall mot budget på 89 % och visar ett överskott på +0,1 mkr. 
 
Finansadministrationen redovisar ett överskott på +1,6 mkr där det uppstått ett överskott på 
interndebiterade PO-påslag jämfört med faktiska kostnader. 
 

Skatte- och statsbidragsintäkterna  
Utfall 0,2 mkr högre än budgeterat 
 
V 52/2018 redovisades de prognoser och beräkningar som ligger till grund för Skatteverkets beslut 
om utbetalning 2019.  
 
Allmän kommunalskatt +5,4 mkr 
Skatteavräkning 2019  -4,8 mkr 
Slutavräkning 2018             +0,3 mkr 
Inkomstutjämning - 2,3 mkr 
Kostnadsutjämning  -0,7 mkr 
LSS-utjämning +0,4 mkr 
Regleringsbidrag +2,9 mkr 
Fastighetsavgift -0,4 mkr 
Generella statsbidrag  -0,6 mkr 

+0,2 mkr 

 
 
Finansiella intäkter 
Prognos: 2,9 mkr högre än budget 
Högre utdelning från Kommuninvest och högra ränta borgensavgift än budgeterat. 
 

Finansiella kostnader 
Prognos: 2,1 mkr lägre än budgeterat 
Räntekostnaden för kommunens långfristiga lån är budgeterad till 1,5 %. Ränteläget är nu lägre. Vid 
årsskiftet var den genomsnittliga räntesatsen på kommunens lån 0,277 %.  
 

Pensionsmedelsförvaltning 
Utfall: 4,7 mkr högre än budget 
Avkastningen var budgeterad till 1,0 % eller ca 1,3 mkr. Från årsskiftet trädde en ny redovisningslag 
in vilket innebär att pensionsmedlen värderas utifrån en ny värderingsprincip. I nya lagen värderas 
placeringarna till marknadsvärdet vilket gör att värdet på placeringarna skrivs upp med +3,2 mnkr i 
redovisningen. I budgeten har även inplanerats en överföring av medel från pensionsförvaltningen på 
9,3 mkr. 
 

Investeringsbudget 
Utfall: 57,3 mkr 
Årets beslutade investeringsbudget ligger på 100,3 mkr. Till detta kommer från 2018 överförda 
investeringsmedel med 22,8 mkr. Total budget för året 123,1 mkr. Årets investeringar ligger på 57,3 
mkr. Avvikelsen mot budget är 67,6 mkr, varav 64,1 mkr flyttas över till budget 2020. 
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Förslag till beslut 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 
 
att lägga 2019-års bokslutsprognos till handlingarna 
 
 
Ekonomienheten i Säters kommun 2020-02-24 
 
 
Torbjörn Matsson 
ekonomichef 
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Budgetuppföljning december 2019

R E S U L T A T R Ä K N I N G

Uppställd enl. 2019 års redovisningslag Bokslut Budget Prognos Differens

2018 2019 2019 2019

Verksamhetens intäkter 138 880 145 518 134 737 -10 781

Verksamhetens kostnader -756 588 -770 312 -766 227 4 085

Avskrivningar -25 960 -31 406 -28 586 2 820

Jämförelsestörande post 0 0 0 0

VERKSAMHETENS NETTOKOSTN. -643 668 -656 200 -660 076 -3 876

Skatteintäkter 529 652 543 763 544 593 830

Generella statsbidrag och utjämning 112 167 117 867 117 190 -677

VERKSAMHETENS RESULTAT 641 819 661 630 661 783 153

Finansiella intäkter 4 701 1 235 4 160 2 925

Finansiella kostnader -107 -2 775 -703 2 072

RESULTAT FÖRE PENSIONSFÖRVALTNING 2 745 3 890 5 164 1 274

Pensionsförvaltning 2 631 1 331 5 998 4 667

ÅRETS RESULTAT 5 376 5 221 11 162 5 941

Verksamheten nettokostnad inkl. avskrivningar 100,3% 99,2% 99,7%

som del av skatter, generella statsbidrag och

utjämning

Resultatets andel av skatter, generella statsbidrag 0,8% 0,8% 1,7%

och utjämning

Differens

Minus = sämre resultat än budgeterat

Plus = bättre resultat än budgeterat

Bokslut Budget Prognos

2018 2019 2019
Justerat resultat

Resultat 5 376 5 221 11 162

VA resultat 1 982 0 -836

Realisationsvinster -1 141 0 -1 160

Övrigt 0 0 0

Avdrag avkastning på pensionsmedel -2 631 -1 331 -5 998

Tillskott från pensionsmedel 8 800 9 300 9 300

12 386 13 190 12 468
Justerat resultat - mål% 2,00% 1,88%
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Budgetuppföljning december 2019

B A L A N S R Ä K N I N G

Uppställd enl. 1997 års redovisningslag Bokslut Budget Prognos Differens

2018 2019 2019 2019

Immateriella anl.tillg. 832 832 563 -269

Fastigheter o inventarier 466 141 535 055 494 553 -40 502

Materiella anläggningstillgångar 466 141 535 055 494 553 -40 502

Aktier o andelar 34 099 34 099 34 034 -65

Övr. långfristiga fordr. 1 788 1 788 1 788 0

Finansiella anläggningstillgångar 35 887 35 887 35 822 -65

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 502 860 571 774 530 938 -40 836

Exploateringsmark 6 242 6 242 4 603 -1 639

Övriga kortfrist. fordr. 77 252 77 252 70 467 -6 785

Pensionsmedel, omsättn.tillg. 138 126 129 326 136 579 7 253

Kassa och bank 17 156 32 283 61 461 29 178

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR 238 776 245 103 273 109 28 006

SUMMA TILLGÅNGAR 741 636 816 877 804 047 -12 830

Eget kapital vid årets början 422 277 427 653 429 388 1 735

Resultatutjämningsreserv 5 936 5 936 5 936 0

Årets förändring av eget kapital 7 111 5 221 10 204 4 983

EGET KAPITAL 435 324 438 810 445 528 6 718

Pensionsavsättning 11 602 11 602 12 174 572

AVSÄTTNINGAR 11 602 11 602 12 174 572

Långfristiga lån 160 000 230 000 200 000 -30 000

Övriga långfrist. skulder 8 585 8 585 8 969 384

Långfristiga skulder 168 585 238 585 208 969 -29 616

Övriga kortfristiga skulder 127 860 127 860 137 376 9 516

Kortfristiga skulder 127 860 127 860 137 376 9 516

SKULDER 296 445 366 445 346 345 -20 100

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTT- 0

NINGAR OCH SKULDER 743 371 816 857 804 047 -12 810

Soliditet 59% 54% 55% 2%
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SÄTERS KOMMUN SAMMANSTÄLLNING PER NÄMND Period t o m 2019-12
DRIFTBUDGET

Ack utfall

Ackumulerat Ackumulerad Årets  i % av Avvikelse

Nämnd utfall budget budget årsbudget per 191231

Totalsumma 672 923 667 463 667 463 101% -3 893 Kommentar

Kommunstyrelse 71 527 73 672 73 672 97% 2 144

53 336 56 824 56 824 94% 3 488

18 192 16 848 16 848 108% -1 344

12 801 11 598 11 598 110% -1 203

986 988 988 100% 2

1 014 1 059 1 059 96% 45

42 280 39 538 39 538 107% -2 742

43 062 39 538 39 538 109% -3 524

-782 0 0 0% 782

2 844 3 226 3 226 88% 382

15 431 15 438 15 438 100% 7

275 212 271 050 271 050 102% -4 162

249 986 249 949 249 949 100% -37

842 945 945 89% 103

  Kommunstyrelsens förvaltning 

  Pensioner

Räddningstjänsten Dalamitt 

Överförmyndare i samverkan 

Upphandlingscenter FBR 

Samhällsbyggnadsnämnd

  SBN Skattefinansierat

  VA/Renhållningsenhet 

Miljö- och byggnämnd 

Kulturnämnd

Barn- och utbildningsnämnd 

Socialnämnd 

Kommunrevisionen 

Finansadministration-netto 1567
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Prognostiserat utfall nämnd och förvaltningsvis per prognostillfälle

PROGNOSTILLFÄLLEN Prel förändr

Kkr mars april maj aug sept okt nov bokslut jmf nov 

Kommunstyrelse 0 0 0 -450 -550 -750 -1 225 -2 144 -919

  Kommunledningskontor -450 -550 -750 -1 225 -3 488 -2 263

  Pensioner 1 344 1 344

Räddningstjänsten Dalamitt 690 690 525 525 1 183 658

Överförmyndare i samverkan -2 -2

Upphandlingscenter FBR -45 -45

Samhällsbyggnadsnämnd 1 500 2 000 2 000 2 600 2 600 2 900 2 700 2 744 44

  SBN Skattefinansierat 1 500 2 000 2 000 2 400 2 400 2 700 2 700 3 525 825

  VA/Renhållningsenhet 200 200 200 0 -781 -781

Miljö o Byggnämnd -100 -100 -300 -300 -382 -82

Kulturnämnd -7 -7

Barn- och utbildningsnämnd 1 000 1 000 4 162 3 162

Socialnämnd 1 500 1 500 0 0 0 -100 0 37 37

Kommunrevisionen -103 -103

Finansadministration -1 567 -1 567

Totalsumma 3 000 3 500 2 000 2 740 2 640 3 275 2 700 3 876 1 176

Förändring av prognosutfall

från prognostillfälle till prognostillfälle Prel.

Kkr mars april maj aug sept okt nov bokslut ack.

Kommunstyrelse 0 0 0 -450 -100 -200 -475 -919 -2 144

  Kommunledningskontor -450 -100 -200 -475 -2 263 -3 488

  Pensioner 1 344 1 344

Räddningstjänsten Dalamitt 690 0 -165 0 658 1 183

Överförmyndare i samverkan -2 -2

Upphandlingscenter FBR -45 -45

Samhällsbyggnadsnämnd 1 500 500 0 600 0 300 -200 44 2 744

  SBN Skattefinansierat 1 500 500 0 400 0 300 825 3 525

  VA/Renhållningsenhet 200 0 -200 -781 -781

Miljö- och Byggnämnd -100 0 -200 -82 -382

Kulturnämnd -7 -7

Barn- och utbildningsnämnd 1 000 3 162 4 162

Socialnämnd 1 500 0 -1 500 -100 100 37 37

Kommunrevisionen -103 -103

Finansadministration -1 567 -1 567

Totalsumma 3 000 500 -1 500 740 -100 635 -575 1 176 3 876
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SÄTERS KOMMUN Period t o m 2019-12

INVESTERINGSBUDGET

Ackumulerat Årets Ack utfall Avvikelse

Nämnd utfall  budget  i % av årsbudget per 191231

Totalsumma 57 290 123 145 47% 67 625      Kommentar

Kommunstyrlese 2 687 9 050 30% 6363

  Kanslienhet -2 465 3 700 -67% 6165 Bidrag från tillväxtverket bredband

  IT-enhet 5 152 5 350 96% 198

Samhällsbyggnadsnämnd 51 319 110 975 46% 61 426

  Stab 885 0 0% 885

  Gatuenhet 9 505 15 866 60% 6361

  Fastighetsenhet 21 535 69 357 31% 47822

  VA/Renhållningsenhet 19 264 25 602 75% 6338

  Kostenhet 0 50 0% 50

  Lokalservice 130 100 130% -30

Kulturnämnd 574 870 66% 296

Barn- och utbildningsnämnd 2 120 1 750 121% -370

Socialnämnd 590 500 118% -90
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FINANSIERING Period 2019-12

PROGNOS DRIFTBUDGET

1000-tal kronor

Kostnadsställe 3090000 Avvikelse från

Ackumulerat Ackumulerad Årets Ack utfall i  reviderad  budget

Klartext utfall budget budget % av budget per 191231 Kommentar

Avskrivningar -28 586 -27 990 -27 990 102%

Skatteintäkter 544 593 543 763 543 763 100% 830

8010 Allmän kommunalskatt 549 116 543 763 543 763 101% 5 353

8051 Skatteavräkning 2018 268 0 0 0% 268

8052 Skatteavräkning prognos 2019 -4 791 0 0 0% -4 791

Generella statsbidrag och utjämning 117 190 117 867 117 867 99% -677

8210 Inkomstutjämningsbidrag 96 799 99 088 99 088 98% -2 289

8240 Regleringsbidrag 7 825 4 917 4 917 159% 2 908

8280 Kommunal fastighetsavgift 27 914 28 325 28 325 99% -411

8290 Övriga generella statsbidrag 2 928 3 490 3 490 84% -562

8350 Kostnadsutjämningsavgift -13 271 -12 550 -12 550 106% -721

8360 Utjämningsavgift LSS -5 004 -5 403 -5 403 93% 399

Finansiella intäkter 4 114 1 010 1 235 333% 2879

3560 Momsbidrag Äldreboende 1 328 795 795 167% 533

8440 Ränta borgensavgift 607 200 200 304% 407

8520-8420 Ränta koncernkonto 0 0 0 0% 0

8420 Ränta förlagslån KI 31 15 15 206% 16

8411 Utdelning på aktier 848 225 225 0% 623 Utdelning  KI och Säterbostäder

Övriga finansiella intäkter 1 300 0 0 0% 1 300

Finansiella kostnader -669 -2 775 -2 775 24% 2 106

85 Finansiella kostnader - lån -431 -2 675 -2 675 16% 2 244

85 Finansiella kostnader - pensioner -235 -100 -100 0% -135

Övriga finansiella kostnader -3 0 0 0% -3

Pensionsförvaltning 5 998 1 331 1 331 451% 4 667 Ändrad redovisningsprincip 2,7 mkr

Minus = kostnad Minus =  sämre resultat än budgeterat

Plus = intäkt Plus = bättre resultat än budgeterat17
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Kommunstyrelsens förvaltning 2019-12

PROGNOS DRIFTBUDGET

Ackumulerat Ackumulerad Årets Ack utfall i Prognos

Enhet utfall budget budget % av budget per 191231

53 336 56 824 56 824 94% -3 488

Ekonomienhet 3 736 4 022 4 022 93% -286

Kanslienhet 11 819 13 692 13 692 86% -1 873 Vakanser och omorganisation

Egen försörjning 3 007 2 973 2 973 101% 34

Kommunikation 3 333 3 477 3 477 96% -143 Lägre lönekostn pga arbete med säkerhetssamordning.

Näringslivsenhet 4 397 4 955 4 955 89% -558 Lägre kostnad till Visit Dalarna samt lägre allmänna kostnader .

Personalenhet 7 112 6 240 6 240 114% 872 Lönekontoret i Falun prognostiserat underskott

IT-enhet 9 554 11 210 11 210 85% -1 656 Lägre kostnad inom alla områden, bredband, telefoni, licenser, inköp.

Fritidsenhet 10 377 10 255 10 255 101% 122 Såld traktor, samt höjda bidrag för spår och leder
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Verksamhet i samverkan Period  t o m 2019-12

Exkl investeringar och inkl internkod 9 PROGNOS DRIFTBUDGET

1000-tal kronor

Kostnadsställe

Ackumulerat Ackumulerad Årets Ack utfall i Avvikelse

Kodnr Klartext utfall budget budget % av budget per 191231 Kommentar

Räddningstjänsten Dalamitt 12 801 11 598 11 598 110% 1 203

RDM

2588100 Räddningstjänsten Dalamitt 11 181 9 998 9 998 112% 1183 Underskott 2018 -6,2 mkr 

Underskott 2019 -12,6 mkr

2588500 Sotningsväsendet 1620 1600 1 600 101% 20 Säters kommuns andel är -523 kkr resp -748 kkr.

Överförmyndare i samverkan 986 988 988 100% -2

1710950 Överförmyndare i samverkan 498 522 522 95% -24

1710960 Förvaltare och gode män 488 466 466 105% 22

Upphandlingscenter GNU 1 014 1 059 1 059 96% -45

2010402 Upphandlingscenter 1 014 1 059 1 059 96% -45
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KSF IT-ENHET Period t o m 2019-12

PROGNOS INVESTERINGAR

Aktivitet

Ackumulerat Årets Ack utfall i Utfall

Kodnr Klartext utfall  budget % av budget per 191231

Summa 5 152 5 350 96% 198 Kommentar

998000 It-utrustning 1556 1 300 120% -256

998003 Utbyggnad datornätverk 721 900 80% 179

998009 Datamaterial förtroendevalda 406 550 74% 144

It-utveckling i skolan

998004 Reinvesteringar 1 655 1 500 110% -155

998005 Lärardatorer 345 0 -345

998006 Utrustning lärosalar 45 0 -45

998008 Datorer/Pekplattor ( 1:1 Projekt ) 425 1 100 39% 675
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KSF KANSLIENHET Period t o m 2019-12

PROGNOS INVESTERINGAR

Aktivitet

Ackumulerat Årets Ack utfall i Prognos

Kodnr Klartext utfall  budget % av budget per 191231

Summa -2 465 3 700 -67% -6 165 Kommentar

990100 Inventarier 0 100 0% -100

990200 Markförvärv 791 0 791

914200 Investeringsfond idrottsanläggning 379 400 95% -21

990300 Utveckling av bostadsområden 426 2 000 46% -1 082

990316 Bladguldet 146

990317 Kyrkberget 6

990318 Södra Kullsveden 339

990710 Bredband 0 1 200 -379% -5 680 Erhållit bidrag från tillväxtverket

998010 Eruf Norbo -2 875

998011 Eruf Grängshammar 1

998012 Eruf Bispberg -36

998013 Eruf Bispbergshyttan -286

998014 Eruf Pingbo -642

998015 Eruf Gussarvshyttan -412

998016 Eruf Fäggeby -104

998017 Eruf Dyviken -199

25



0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

3 500

jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec

Miljö- & Byggnämnd ackumulerad nettokostnad kkr 2019

Utfall 2018

Budget 2019

Ufall 2019

26



Miljö- och Byggnämnd 2019-12

Exkl investeringar och inkl internkod 9 PROGNOS DRIFTBUDGET

1000-tal kronor

Kostnadsställe Avvikelse

Ackumulerat Ackumulerad Årets Ack utfall i från budget

Kodnr Klartext utfall budget budget % av budget per 191231 Kommentar

Totalsumma 2 844 3 226 3 226 88% -382

810 Miljö- och byggnämnd 287 226 226 127%

811 Miljö- och hälsotillsyn 1 614 1 335 1 335 121%

812 Bygginspektion 943 1 665 1 665 57%
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SBN Skattefinansierat 2019-12

PROGNOS DRIFTBUDGET

Avvikelse

Ackumulerat Ackumulerad Årets Ack utfall i från budget

Enhet utfall budget budget % av budget per 191231 Differens

43 062 39 538 39 538 109% 3 524

SBN Gemensamt 7 620 8 679 8 679 88% -1 059

SBN Gatuenhet 30 920 28 402 28 402 109% 2 518

SBN Fastigheter 3 522 2 457 2 457 143% 1 065

SBN Kostenhet 1 298 0 0 0 1 298

SBN Lokalservice -298 0 0 0 -298
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SBN VA/RENHÅLLNINGSENHET 2019-12

Exkl investeringar och inkl internkod 9 PROGNOS DRIFTBUDGET

1000-tal kronor

Kostnadsställe Avvikelse

Ackumulerat Ackumulerad Årets Ack utfall i från budget

Kodnr Klartext utfall budget budget % av budget per 191231 Kommentar

Totalsumma -782 0 0 -782 Bromsade utredningskostnader för att kompensera

tidigare års ackumulerade underskott

53 Vattenledning 4 587 5 330 5 330 86%

54 VA Gemensamt -14 138 -14 822 -14 822 95%

55 Avledning spillvatten 8 281 8 998 8 998 92%

58 Avledning dagvatten 434 494 494 88%

SA: Va -836 0 0 -836

560 Renhållning gemensamt 1 758 1 956 1 956 90%

561 ÅVC 2 353 3 487 3 487 67%

562 Insamling hushållsopor -4 057 -5 443 -5 443 75%

SA: RENHÅLLNING 54 0 0 54
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SBN FASTIGHETSENHET Period t o m 2019-12

PROGNOS INVESTERINGAR

Aktivitet

Ackumulerat Årets Ack utfall i Avvikelse

Kodnr Klartext utfall  budget % av budget per 191231

Summa 21 535 69 357 31% -47 822 Kommentar

900107 Fastighetsinvesteringar och oförutsett 5 010 9 505 53% -4 495

900161 Energisparåtgärder 788 1 486 53% -698

900171 Projekt Enbacka Hall & Skolgård 4 376 7 000 63% -2 624

900176 Säkerhet i byggnader 183 400 0% -217

900181 Åtgärder Säterdalen 2 489 5 257 47% -2 768

900184 Tillgänglighetsåtgärder offentliga lokaler 75 100 0% -25

900186 Rivning av Pärlan 354 1 300 0% -946

900187 Säter skola & förskola : Skolplan Säter 0 35 000 0% -35 000

900188 SÄBO Förprojekt 877 1 500 0% -623

900194 SÄBO Byggherrekostnader 30 30

914203 Allväders Multisportarena 1 045 1 300 80% -255

914204 Ny logebyggnad vid stallet i Säter 6 308 4 009 157% 2 299

914205 Flytt fotbollsplaner till IP Mora By & ny omkl. 0 2 500 0% -2 500
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SBN GATUENHET Period  2019-12

PROGNOS INVESTERINGAR

Aktivitet Avvikelse

Ackumulerat Årets Ack utfall i från budget

Kodnr Klartext utfall  budget % av budget per 191231

Summa 9 505 15 866 60% -6 361 Kommentar

913100 OMB GATOR OCH VÄGAR 2 633 2 512 105% 121

913110 GÅNG-OCH CYKELVÄG 1 770 2 397 74% -627

913111 TILLGÄNGLIGHETSÅTGÄRDER 466 500 93% -34

913113 PROJEKT SÖDRA KYRKOGATAN 557 130 428% 427

913116 CENTRUM I GUSTAFS 1 1 083 0% -1 082

913117 PROJEKT-BYTESPUNKT SÄTER 895 1 000 90% -105

913118 KONSTRUKTIONSBYGGNADER 430 1 362 32% -932

913119 PARKERING KUNGSGÅRDSSKOLAN 112 2 272 5% -2 160

913120 INDUSTRIINFART GUSTAFS 54 54

913130 GATU- OCH VÄGBELYSNING 1 346 1 338 101% 8

914107 MASKINUTRUSTNING 339 2 204 15% -1 865

914112 PARKER OCH GRÖNYTOR 764 1 068 72% -304

914113 LONA-18 16 16

900181 ÅTGÄRDER SÄTERDALEN 120 120

900194 SÄBO BYGGHERREKOSTNADER 2 2
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SBN VA/RENHÅLLNINGSENHET Period t o m 2019-12

PROGNOS INVESTERINGAR

Aktivitet Avvikelse

Ackumulerat Årets Ack utfall i från budget

Kodnr Klartext utfall  budget % av budget per 191231

Summa 19 264 25 602 75% -6 338 Kommentar

915310 OMB. VATTENVERK 954 234 408% 720

915421 LEDNINGSRENOVERING 2 412 3 389 71% -977

915426 STYR OCH REGLER 1 246 500 249% 746

915430 OMB. PUMPSTATION 896 300 0% 596

915432 NY RENINGSANLÄGGNING I PINGBO 827 1 000 83% -173

915433 GRÄNGSHAMMAR VATTENVERK 0 500 0% -500

915434 SAMMANKOPPLING N STUBBERSBO-KARLSG 3 2 000 0% -1 997

915435 PARAGRAF 6 OMRÅDEN 0 500 0% -500

915436 RESERVVATTEN SOLVARBO 334 500 67% -166

915437 Rivning HR Mora By 666 1 200 -534

915460 Anl arb Mora By 0 0 0

915500 ENERGIEFFEKTIVISERING RENINGSVERK 163 500 33% -337

915506 ÅTERVINNINGSCENTRAL NY RAMP 8 004 3 475 230% 4 529

915507 GROVRENS SÄTERS AVLOPPSRENINGSVERK 0 360 0% -360

915508 ÅVC ÖVRIGA ÅTGÄRDER ETAPP 2 0 4 000 0% -4 000

915509 SOPBIL OCH KÄLLSORTERING 3 177 6 200 51% -3 023

915313 REINVESTERING FASTIGHETER 504 944 53% -440

900188 SÄBO 78 0 78
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KULTURNÄMNDEN 201912
Exkl investeringar och inkl internkod 9 PROGNOS DRIFTBUDGET

1000-tal kronor

Kostnadsställe

Ackumulerat Ackumulerad Årets rev Ack utfall i Avvikelse

Kodnr Klartext utfall budget budget % av budget per 191231 Kommentar

Totalsumma 15 431 15 438 15 438 100% -7

1146000 Kulturnämnd 185 164 164 113% 21

1146010 Kulturförvaltning 2 793 3 111 3 111 90% -318

1146011 Stöd till kulturverksamhet 470 470 470 100% 0

1146200 Digital Delaktighet för seniorer 9 0 0 0% 9

1146210 Digidel Center 0 0 0 0% 0

1146220 Unga i Fixoteket 0 0 0 0% 0

1147100 Programverksamhet 247 223 223 111% 24

1147120 Kultur för barn och unga 212 140 140 151% 72

1147150 Julmarknad 3 19 19 15% -16

1147160 Historisk vecka 7 15 15 47% -8

1147180 Biograf- & TV-museet 945 942 942 100% 3

1147182 Åsgårdarna 462 494 494 94% -32

1148010 Folkets Hus 2 528 2 512 2 512 101% 17

Kulturverksamhet 7 862 8 090 8 090 97% -227

1146100 Bibliotek, Säter 6 559 6 395 6 395 103% 164

1146110 Bibliotek, Gustafs 318 299 299 106% 18

1146120 Bibliotek, Stora Skedvi 692 654 654 106% 37

Biblioteksverksamhet 7 568 7 348 7 348 103% 220
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KULTURNÄMNDEN Period t o m 201912

PROGNOS INVESTERINGAR

Aktivitet

Ackumulerat Ack utfall i Avvikelse

Kodnr Klartext Utfall Årets budget % av budget per 191231

Summa 574 870 66% 296 Kommentar

960000 Konstinköp 60 60 100% 0

960200 Inventarier 358 510 70% 152

960200 Inventarier, 12 100 12% 88

960200 Inventarier, Julmarknad 41 50 82% 9

960200 Inventarier, Folkets Hus 104 150 69% 46
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BARN-OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Period  t o m 2019-12

Exkl investeringar och inkl internkod 9 PROGNOS DRIFTBUDGET

1000-tal kronor

Kostnadsställe

Ackumulerat Ackumulerad Årets Ack utfall i Avvikelse

Kodnr Klartext utfall budget budget % av budget per 191231 Kommentar

Totalsumma 275 212 271 050 271 050 102% -4 162

Administration & politik 20 081 16 750 16 750 120% -3 331

Förskola & pedagogisk omsorg 64 106 63 529 63 529 101% -577

Fritidshem 16 058 16 084 16 084 100% 26

Förskoleklass 4 626 4 220 4 220 110% -406

Grundskola 104 504 99 958 99 958 105% -4 546

Gymnasieskola 50 480 54 928 54 928 92% 4 448

Vuxenutbildning 3 054 2 956 2 956 103% -98

Särskola 6 000 6 440 6 440 93% 440

Kulturskola 6 303 6 185 6 185 102% -118
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BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Period t o m 2019-12

PROGNOS INVESTERINGAR

Aktivitet

Ackumulerat Årets Ack utfall i Avvikelse

Kodnr Klartext utfall  budget % av budget per 191231

Summa 2 120 1 750 121% -370 Kommentar

Investeringar 2 120 1 750 -370 Akuta åtgärder i lokaler och 

oplanerad utökning av 

förskoleverksamhet
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Period  t o m 2019-12

Exkl. investeringar och inkl. internkod 9

1000-tal kronor

Avvikelse 

Utfall Budget från budget

Klartext helår 2019 helår 2019 per 191231 Kommentar

Totalsumma 249 986 249 949 37

Socialnämnden/gemensam verksamhet 7 844 8 761 -917 Lägre kostnader för arvoden, vakana tjänster. Stimulansbidrag 599 tkr har använts 
till fortbildning för personal i äldreomsorgen. 

Individ- och familjeomsorgen 40 078 41 400 -1 322 Cirka 15,9 mnkr av 18,4 mnkr av budgeten för familjehem och HVB-hem
förbrukades under 2019. Ökning av externa placeringar av vuxna. 
Ekonomiskt bistånd 5,5 mnkr 2019, ökning med 0,7 mnkr jmf med 2018.

Biståndshandläggning/utskrivningsklara 4 156 4 097 59 Kostnad för utskrivningsklara patienter hos Region Dalarna, (48 dygn) ca 450 tkr
(varav 82 tkr avser 2018).

Särskilda boenden 80 890 79 878 1 012 Tillfälliga kostnader på Fågelsången under 2019, inhyrda enhetschefer
samt avgångsvederlag.

Hälso- och sjukvårdsteamet 23 184 22 684 500 Sjuksköterskor prioriterade i löneöversyn. Ökade kostnader för hjälpmedel.

Funktionsnedsättning 55 997 54 530 1 467 Köp av extern plats i gruppbostad. Ärendet ligger hos förvaltningsrätten.
Finns ej budgeterat, kostnad ca 240 tkr per månad, 2,8 mnkr per år.

Överskott på grupp- och servicebostäder samt administration p.g.a. vakanta

tjänster. Nya ärenden inom personlig assistans har tillkommit under året vilket

medfört ökade kostnader. 

Hemtjänst 40 060 37 246 2 814 Behovet av personalresurser utifrån omsorgstagarnas behov överensstämmer 
inte med det budgeterade personalbehovet. Inlett ett arbete tillsammans

Jotib med fokus på personalplanering och uppföljning.

Bostadsanpassning 1 225 1 353 -128 1036 tkr betalades ut i bostadsanpassningsbidrag under 2019.

Integration -3 449 0 -3 449 Intäkterna från Migrationsverket är högre än de budgeterade intäkterna. 
Lägre kostnad för boendet "Älvan" samt placeringar av ensamkommande barn.
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Socialnämnden Period t o m 2019-12
för vård och omsorg

PROGNOS INVESTERINGAR

Ackumulerat Årets Ack utfall i Prognos

utfall  budget % av budget per 191231

Summa 590 500 118% 0 Kommentar

Socialförvaltningen 590 500 118% 0 Investeringar i arbetsmiljö inom individ- och

familjeomsorg.

Möbler till Skedvigården samt kontorsmöbler 

till Enbackagården.

Nya kylar till hälso- och sjukvårdsteamet för

förvaring av läkemedel.
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REVISION Period  t o m 2019-12

Exkl investeringar och inkl internkod 9 PROGNOS DRIFTBUDGET

1000-tal kronor
Kostnadsställe

Ackumulerat Ackumulerad Årets Ack utfall i Avvikelse

Kodnr Klartext utfall budget budget % av budget per 191231 Kommentar

Totalsumma 842 945 945 89% 103

100900 Fortbildning - politiker 17 60 60 29% 43

101800 Sammanträden 248 305 305 81% 57

102700 Övrig aktivitet 577 580 580 99% 3
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SÄTERS KOMMUN KALLELSE 
 Sammanträdesdatum Blad 

Kommunstyrelsen 2019-03-03 9  
   
 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
 
Ks § 
 
Allokering pensionsförvaltning per 2019-12-31 
 
 
 

 
 

  

Placering Marknadsvärde Andel Nominellt belopp
Likvidkonto Swedbank 8 982 925 6,22% 8 982 925
Boliden MVR 200409 nr 1 2 006 920 1,39% 2 000 000
Svenska staten nr 1053 18 458 880 12,79% 12 000 000
Svenska staten nr 1054 20 756 360 14,38% 19 000 000
Svenska staten nr 1056 49 275 200 34,13% 40 000 000
Svenska staten nr 1057 13 875 940 9,61% 13 000 000
Svenska staten nr 1058 15 995 420 11,08% 14 000 000
Svenska staten nr 1059 15 008 700 10,40% 14 000 000
Summa 144 360 345 100,00% 122 982 925

Placering  per emittent Marknadsvärde Andel Nominellt belopp
Likvidkonto Swedbank 8 982 925 6,22% 8 982 925
Svenska Staten 133 370 500 92,39% 112 000 000
Boliden 2 006 920 1,39% 2 000 000

144 360 345 100,00% 122 982 925

Exkl likvidkonto 135 377 420



 
Tjänsteskrivelse 

 

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

 

Datum Dnr 
2020-03-09 KS 2020/ 

 

Allokering pensionsförvaltning per 2019-12-31 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Torbjörn Matsson 
Ekonomichef 

Placering Marknadsvärde Andel Nominellt belopp
Likvidkonto Swedbank 8 982 925 6,22% 8 982 925
Boliden MVR 200409 nr 1 2 006 920 1,39% 2 000 000
Svenska staten nr 1053 18 458 880 12,79% 12 000 000
Svenska staten nr 1054 20 756 360 14,38% 19 000 000
Svenska staten nr 1056 49 275 200 34,13% 40 000 000
Svenska staten nr 1057 13 875 940 9,61% 13 000 000
Svenska staten nr 1058 15 995 420 11,08% 14 000 000
Svenska staten nr 1059 15 008 700 10,40% 14 000 000
Summa 144 360 345 100,00% 122 982 925

Placering  per emittent Marknadsvärde Andel Nominellt belopp
Likvidkonto Swedbank 8 982 925 6,22% 8 982 925
Svenska Staten 133 370 500 92,39% 112 000 000
Boliden 2 006 920 1,39% 2 000 000

144 360 345 100,00% 122 982 925

Exkl likvidkonto 135 377 420
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Ks §  
 
Kommunens firmatecknare, bemyndigande att underteckna hand-
lingar m m 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Utse kommunstyrelsens ordförande Mats Nilsson och vice ordförande Hans 
Johansson att var för sig i förening med endera kommundirektör Marita 
Skog, förvaltningschef Malin Karhu Birgersson eller ekonomichefen Tor-
björn Matsson teckna kommunens firma. 

2. Ge fullmakt åt kommundirektör Marita Skog, och samhällsbyggnadschef 
Andreas Mossberg att i förening underteckna erforderliga köpehandlingar rö-
rande förvärv eller försäljning av fast egendom för kommunens räkning, samt 
ansökningar om lagfart, nyttjanderättsavtal, arrendeavtal, utsträckning, ned-
sättning, dödande och relaxation av skuldebrev, och pantförskrivning av 
kommunens fastigheter. 

3. Ge fullmakt åt samhällsbyggnadschef Andreas Mossberg och bitr förvalt-
ningschef Mikael Spjut att var för sig i förening med kommundirektör Marita 
Skog underteckna hyresavtal för lokaler åt all kommunal verksamhet, med en 
hyrestid på max 5 år. 

4. Ge fullmakt åt samhällsbyggnadschef Andreas Mossberg att som ombud fö-
reträda Säters kommun vid lantmäteriförrättningar. 

5. Ge fullmakt åt barn- och utbildningschef, Tobias Mårtensson, socialchef 
Inga-Lill Frank, samhällsbyggnadschef Andreas Mossberg, kulturchef Anette 
Stengård och förvaltningschef Malin Karhu Birgersson att var för sig teckna 
avtal avseende köp av tjänster och varor inom respektive förvaltnings an-
svarsområde. 

6. Ge fullmakt åt kommundirektör Marita Skog, att teckna avtal avseende kom-
munövergripande köp av varor och tjänster, samt att vid förvaltningschef laga 
förfall (t ex semester och tjänstledighet) teckna avtal avseende köp av varor 
och tjänster inom dennes förvaltnings ansvarsområde. 

7. Ge fullmakt åt nedanstående personkrets att två i förening, verkställa uttag på 
kommunens bankkonton, bank- och plusgirokonton, utkvittera till kommu-
nens ställda checker, postanvisningar och utbetalningar, samt verkställa uttag 
från bankkonton tillhörande av kommunen förvaltade stiftelser; ekonomichef 
Torbjörn Mattsson, redovisningsekonom Eva Kvarnström , ekonom Marga-
reta Leppänen, ekonomiassistent Marie Johansson och ekonomiassistent Ma-
rie Englund Wester 

8. Att överlåta bemyndigande av teckningsrätt på utbetalning från konto 8166-1, 
993 397 164 – 1 (bankkonto för individ- och familjeomsorg), samt betal-
ningsuppdrag via socialkontorets verksamhetssystem till socialnämnden. 

9. Utdrag ur detta protokoll tjänar som fullmakt. 
10. Ovanstående beslut skall gälla för perioden 2020-03-01—2022-10-14. 

forts 
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Ks § forts  
 
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsens beslut om bemyndiganden att underteckna olika handlingar. 
 
I förslaget anges vem som tecknar kommunens firma. Alla handlingar behöver inte 
underskrivas av firmatecknare. I vissa fall som är mer rutinmässiga och underteck-
nandet i princip är en form av verkställighet av ett redan taget beslut behöver inte fir-
matecknare skriva under handlingen. 
 
 
 
 
 

  



 
Tjänsteskrivelse 

 

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

Datum  
2020-02-25  
 

 
Kommunens firmatecknare, bemyndigande att underteckna handlingar m m 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Utse kommunstyrelsens ordförande Mats Nilsson och vice ordförande Hans Johansson 
att var för sig i förening med endera kommundirektör Marita Skog, förvaltningschef 
Malin Karhu Birgersson eller ekonomichefen Torbjörn Matsson teckna kommunens 
firma. 

2. Ge fullmakt åt kommundirektör Marita Skog, och samhällsbyggnadschef Andreas 
Mossberg att i förening underteckna erforderliga köpehandlingar rörande förvärv eller 
försäljning av fast egendom för kommunens räkning, samt ansökningar om lagfart, 
nyttjanderättsavtal, arrendeavtal, utsträckning, nedsättning, dödande och relaxation av 
skuldebrev, och pantförskrivning av kommunens fastigheter. 

3. Ge fullmakt åt samhällsbyggnadschef Andreas Mossberg och bitr förvaltningschef Mikael 
Spjut att var för sig i förening med kommundirektör Marita Skog underteckna hyresavtal 
för lokaler åt all kommunal verksamhet, med en hyrestid på max 5 år. 

4. Ge fullmakt åt samhällsbyggnadschef Andreas Mossberg att som ombud företräda Säters 
kommun vid lantmäteriförrättningar. 

5. Ge fullmakt åt barn- och utbildningschef, Tobias Mårtensson, socialchef Inga-Lill Frank, 
samhällsbyggnadschef Andreas Mossberg, kulturchef Anette Stengård och 
förvaltningschef Malin Karhu Birgersson att var för sig teckna avtal avseende köp av 
tjänster och varor inom respektive förvaltnings ansvarsområde. 

6. Ge fullmakt åt kommundirektör Marita Skog, att teckna avtal avseende 
kommunövergripande köp av varor och tjänster, samt att vid förvaltningschef laga förfall 
(t ex semester och tjänstledighet) teckna avtal avseende köp av varor och tjänster inom 
dennes förvaltnings ansvarsområde. 

7. Ge fullmakt åt nedanstående personkrets att två i förening, verkställa uttag på 
kommunens bankkonton, bank- och plusgirokonton, utkvittera till kommunens ställda 
checker, postanvisningar och utbetalningar, samt verkställa uttag från bankkonton 
tillhörande av kommunen förvaltade stiftelser; ekonomichef Torbjörn Mattsson, 
redovisningsekonom Eva Kvarnström , ekonom Margareta Leppänen, ekonomiassistent 
Marie Johansson och ekonomiassistent Marie Englund Wester 

8. Att överlåta bemyndigande av teckningsrätt på utbetalning från konto 8166-1, 993 397 
164 – 1 (bankkonto för individ- och familjeomsorg), samt betalningsuppdrag via 
socialkontorets verksamhetssystem till socialnämnden. 

9. Utdrag ur detta protokoll tjänar som fullmakt. 
10. Ovanstående beslut skall gälla för perioden 2020-03-01—2022-10-14. 

 
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsens beslut om bemyndiganden att underteckna olika handlingar. 
 



Tjänsteskrivelse 

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

I förslaget anges vem som tecknar kommunens firma. Alla handlingar behöver inte underskrivas 
av firmatecknare. I vissa fall som är mer rutinmässiga och undertecknandet i princip är en form 
av verkställighet av ett redan taget beslut behöver inte firmatecknare skriva under handlingen. 

Torbjörn Matsson 

Ekonomichef 
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Ks §  Dnr KS2020/0063 
 
Informationshanteringsplan kommunstyrelsen 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att 
fastställa ”Informationshanteringsplan - redovisning av allmänna hand-
lingar samt arkivredovisning” för kommunstyrelsen. 
 
__________ 
 
Bakgrund 
Enligt arkivreglemente för Säters kommun ska varje myndighet upprätta en  
Informationshanteringsplan. Informationshanteringsplanen ska möjliggöra  
allmänhetens insyn enligt offentlighetsprincipen. Planen fungerar även som ett  
praktiskt hjälpmedel för de som arbetar med handlingarna; den ska redovisa för de 
handlingstyper som förekommer i verksamheten och ge anvisningar om diarieföring, 
förvaring och sortering.  
 
Informationshanteringsplanen är dessutom myndighetens gallringsbeslut.  
 
Denna Informationshanteringsplan är även en beskrivning av allmänna handlingar 
enligt 4 kap. 2§ offentlighets- och sekretesslagen, samt en arkivredovisning i enlighet 
med 6§ 2pt. arkivlagen. 
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SÄTERS KOMMUN 

 

Datum Diarienummer 
2020-02-05 
 
Kommunstyrelsens dokumenthanteringsplan 

Dnr KS 

 
Förslag till beslut 
Att besluta fastställa ”Informationshanteringsplan - redovisning av allmänna 
handlingar samt arkivredovisning” 

 
Bakgrund 
Enligt arkivreglemente för Säters kommun ska varje myndighet upprätta en 
Informationshanteringsplan. Informationshanteringsplanen ska möjliggöra allmänhetens 
insyn enligt offentlighetsprincipen. Planen fungerar även som ett praktiskt hjälpmedel för 
de som arbetar med handlingarna; den ska redovisa för de handlingstyper som förekommer 
i verksamheten och ge anvisningar om diarieföring, förvaring och sortering.  
Informationshanteringsplanen är dessutom myndighetens gallringsbeslut.  
Denna Informationshanteringsplan är även en beskrivning av allmänna handlingar enligt 4 
kap. 2§ offentlighets- och sekretesslagen, samt en arkivredovisning i enlighet med 6§ 2pt. 
arkivlagen. 
 
 
  
 
Malin Karhu-Birgersson 
Kommundirektör 
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Inledning 
Enligt arkivreglemente för Säters kommun ska varje myndighet upprätta 
en Informationshanteringsplan. Informationshanteringsplanen ska 
möjliggöra allmänhetens insyn enligt offentlighetsprincipen. Planen 
fungerar även som ett praktiskt hjälpmedel för de som arbetar med 
handlingarna; den ska redovisa för de handlingstyper som förekommer i 
verksamheten och ge anvisningar om diarieföring, förvaring och sortering.  

Informationshanteringsplanen är dessutom myndighetens gallringsbeslut.  

Denna Informationshanteringsplan är även en beskrivning av allmänna 
handlingar enligt 4 kap. 2§ offentlighets- och sekretesslagen, samt en 
arkivredovisning i enlighet med 6§ 2pt. arkivlagen. 

Redovisning av arkiv och handlingar 

Kommunstyrelsens historik 
Säters kommun bildades år 1971 genom en sammanslagning av Säters, 
Stora Skedvis och Gustafs kommun, då nuvarande Kommunfullmäktige och 
Kommunstyrelsen bildades. För att ta del av arkiven för 
Kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens föregångare kontaktas 
kommunarkivet. 

Kommunstyrelseförvaltningen, såsom den ser ut idag bildades 1 januari 
2013 i samband med en omorganisation. Ärendetyper fördes i samband 
med omorganisationen över till Samhällsbyggnadsförvaltningen. 

Kommunstyrelsens verksamhet 
Kommunfullmäktige är kommunens högsta politiska församling och 
beslutar i alla ärenden och frågor av större vikt för kommunen och dess 
invånare. Det gäller till exempel mål och riktlinjer för kommunens 
verksamhet, budget, skattesats, taxor och avgifter, organisation och 
arbetsformer. Kommunfullmäktige utser också ledamöter i 
kommunstyrelse och nämnder samt i kommunens bolag och förbund. 

Kommunfullmäktige sammanträder minst 6 ggr om året.  

Kommunstyrelsen leder kommunens verksamhet, planerar och samordnar 
mellan förvaltningar och nämnder. Kommunstyrelsen följer de frågor som 
kan inverka på kommunens utveckling och ekonomiska ställning som rör 
markförsörjning, kommunal service, näringsliv, arbetsmarknad mm. 

Kommunstyrelsen svarar för den centrala informationen och företräder 
kommunen utåt. Förslag och yttranden från andra nämnder passerar 
genom kommunstyrelsen innan de framläggs för beslut i 
kommunfullmäktige. 

Inom kommunstyrelsen finns ett arbetsutskott, ett personalutskott och ett 
fritidsutskott. 

Kommunstyrelsen sammanträder 8-10 gånger om året. 
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Författningar som gäller i kärnverksamheten 
Kommunstyrelsen utgår bland annat från följande lagar i sitt arbete: 

• Kommunallagen (SFS 1991:900) 
• Offentlighets- och sekretesslagen (SFS 2009:400) 
• Förvaltningslagen 
• Arkivlagen 

Förvaltningens organisation 

Ekonomienheten 
Ekonomienheten följer löpande kommunens ekonomiska utveckling och 
bevakar omvärldsförändringar som kan påverka kommunens ekonomi. 
Ekonomikontoret leder och samordnar kommunens arbete med budget, 
budgetuppföljning, delårsrapport och årsbokslut. 

Ekonomienheten bevakar och följer upp kommunens betalningsförmåga 
och ser till att rationella fakturerings- och betalningsrutiner finns och 
tillämpas. 

Ekonomienheten leder och samordnar kommunens inköps – och 
upphandlingsverksamhet. 

I ekonomienhetens uppgifter ingår även att vara ett konsultativt stöd i 
ekonomiska frågor till nämnds- och förvaltningsledningar, att tillgodose 
revisionens tillgång till dokumentation och information, samt att i 
förekommande fall beakta revisionens påpekanden. 

Ekonomienheten ansvarar för övergripande finansiering av kommunens 
olika verksamheter, likviditetsplanering, lånefinansiering, framtagning och 
sammanställning av olika former av ekonomisk statistik samt stiftelser. 

IT-enheten 
IT-enheten har det kommunövergripande ansvaret i IT-frågor. IT-enheten 
ansvarar för drift och utveckling av kommunens IT-miljö. I detta arbete 
ingår att hjälpa förvaltningarna att skapa en så effektiv verksamhet som 
möjligt. 

IT-enheten ansvarar för IT-drift, IT-utveckling och 
verksamhetseffektivisering. 

Kommunkansliet 
Kommunkansliet är sekretariat till kommunfullmäktige, kommunstyrelsen 
och valnämnden m.fl politiska organ. Samtliga ärenden som behandlas av 
dessa politiska organ samordnas och bereds inom kansliet. 
Kommunkansliet har det övergripande ansvaret för administration, 
kommunarkiv, juridisk rådgivning till kommunens förvaltningar, 
säkerhetsfrågor, utredningar. Knutet till kansliet finns kommunens 
personuppgiftsombud.  

Kommunkansliet ansvarar för organisation av allmänna val, planering, 
information, marknadsföring, beredskapsfrågor, arkiv, webbplats, 
konsumentrådgivning och folkhälsa, POSOM (Psykiskt Och Socialt 
Omhändertagande). 

Näringslivs- och arbetsmarknadsenheten 
Näringslivs- och arbetsmarknadsenheten arbetar med att skapa bra 
förutsättningar för näringslivet i Säters kommun. Näringslivs- och 
utvecklingsenheten har en kontinuerlig dialog med företagarna och 
genomför företagsbesök, arrangerar företagsträffar och erbjuder 
individuell rådgivning. Näringslivs- och arbetsmarknadsenheten ansvarar 
också för den generella marknadsföringen av Säters kommun och för 
inflyttarfrågorna. 
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Personalenheten 
Personalkontoret är kommunstyrelsens verkställande och utredande organ 
i personalfrågor. Det är den avdelning som kommunövergripande arbetar 
med personal- och organisationsutveckling. De stöder förvaltningarna i 
personal och arbetsrättsliga frågor. 

Personalenheten ansvarar för löneförhandlingar, avtalstolkningar, 
löneutbetalningar, pensioner, sysselsättningsskapande åtgärder.  

Fritidsenheten 
Fritidsenheten är kommunstyrelsens stödfunktion för fritids- och 
föreninglivet i Säters kommun.  

 Enheten E-arkivcentrum Dalarna 
E-arkivcentrum Dalarna är kommunstyrelsens stödfunktion till alla 
dalakommuner i arbetet med digital arkivering. Verksamheten regleras av 
ett samverkansavtal. 

Vid enheten finns bemanning för att förvalta ett it-system (e-arkiv), vara 
kompetensstöd inom långsiktigt bevarande samt att vara behjälplig i 
leveransprojekt. 

Andra hanteringsanvisningar för 
dokumenthantering 
 

• Hantering av e-post i Säters kommun 
• Riktlinjer för långsiktigt bevarande av digitala handlingar 
• Gallring av handlingar av tillfällig eller ringa betydelse i Säters 

kommun 
• Policy för informationssäkerhet 

• Riktlinjer för LIS 
• Hanteringsanvisningarna Hantering och registrering av handlingar 

 

Allmänhetens sökvägar till kommunstyrelsens 
handlingar 
Protokoll och vissa kallelser publiceras på kommunens hemsida. 

Postlista skapas varje dag och skickas ut via en sändlista till de som har 
anmält intresse. 

För att ta del av arkivförteckningar kontaktas kommunarkivet på e-
postadressen: arkivet@sater.se. 

Inskränkningar i tillgängligheten genom sekretess 
Handlingar som ofta beläggs med sekretess inom verksamheten är 
personalhandlingar och krisberedskap. 

Personuppgifter förekommer och kan med hänvisning till 
dataskyddsförordningen avidentifieras. 

Inskränkningar i tillgängligheten genom gallring 
Föreliggande Informationshanteringsplan är även ett gallringsbeslut, där 
gallringsfrister framgår för varje handlingstyp.  

Kommunstyrelsens gallringsbeslut 2018-06-13 om handlingar av ringa eller 
tillfällig betydelse, se bilaga till Informationshanteringsplanen. 
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Övertagande av arkivhandlingar från annan 
myndighet 
Förekommer inte. 

Överlämnande av arkivhandlingar till annan 
myndighet 
Handlingar rörande fastigheter, lokalservice, kostservice, gatu- och park, 
VA-renhållning överlämnades till nybildade Samhällsbyggnadsnämnden år 
2013. 

Övriga arkiv som myndigheten förvarar 
Kommunstyrelsen är kommunen arkivmyndighet. Vid den slutarkiveras all 
information i kommunen. 

Ansvarsfördelning inom myndigheten avseende 
hantering av handlingar och arkiv 
Vid kommunstyrelsen finns kommunarkivet med arkivarie och 
arkivassistent. 

Vid kanslienheten finns registrator/arkivredogörare för diarieföring av 
handlingar och arkivering i närarkiv, samt nämndsekreterare som gör viss 
registrering i samband med möteshantering. 

Arkivansvarig är kommunstyrelseförvaltningens chef. 

Beskrivning av uppgifter som myndigheten 
regelbundet hämtar från eller lämnar till andra 
Förvaltningen har åtkomst till Skatteverkets folkbokföringsregister. 

Myndighetens rätt till försäljning av 
personuppgifter 
Myndigheten har ingen rätt att sälja personuppgifter vidare. 

Förvaltningens IT-system samt elektroniska 
behandlingar av personuppgifter  
Myndighetens förteckningar om personuppgiftsbehandlingar förvaras 
separat. Kontakta myndighetens dataskyddshandläggare. 

 

Informationshanteringsplanen 

Instruktioner, struktur och viktiga begrepp 
Informationshanteringsplanen är indelad i tre huvudavsnitt, där varje 
huvudavsnitt är indelad i verksamhetsområden. Det är fritt att lägga till, 
eller ta bort rubriker i Informationshanteringsplanen, efter eget behov. En 
handling ska redovisas flera gånger om den förekommer och hanteras flera 
gånger inom olika verksamhetsområden. Handlingstyper som hör samman 
i t ex ett ärende ska redovisas tillsammans, dvs handlingstyperna radas 
upp efter varandra i planen och samma ärendetyp anges för varje 
handlingstyp i Anmärkningskolumnen. 

Definitioner är hämtade från Samrådsgruppen för arkivfrågor. 
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1) Leda, styra, planera och följa upp – handlingar om avser politisk 
verksamhet respektive förvaltningsstyrning, samt även drivandet av projekt 
och krishantering.  

Ledning är processer som kräver närvaro av ledare. Exempel: planering, 
beslut, uppföljning, projektutveckling. Det kan vara en process som avser 
hela organisationen och även innefatta den administrativa ledningen, eller 
vara en del av ledningsfunktionen för en verksamhet, t ex en en 
processgrupp. 

Styrning är processer som vanligtvis upprätthålls med styrdokument eller 
strukturer. Styrning kan avse hela organisationen och även innefatta den 
administrativa styrningen. eller vara en del av ledningsfunktionen för en 
verksamhet, t ex en processgrupp. 

2) Verksamhetsstöd – handlingar som avser stödfunktioner inom 
förvaltningen, exempelvis hantering av förvaltningsgemensamma 
handlingar, ekonomi, personal, diarium, arkiv etc.  

3) Kärnverksamhet – handlingar som avser förvaltningens 
kärnverksamheter. Kommunala kärnuppdrag beskrivs i de lagar som styr 
kommunens verksamheter. Traditionellt benämns dessa obligatoriska 
verksamheter. Utöver dessa finns frivilliga verksamheter som en kommun, 
om den finner det ändamålsenligt, får ägna sig åt. Riksarkivet definierar alla 
uppdrag som inte faller under någon av kategorerierna ledning/styrning 
eller verksamhetsstöd som ”kärnuppdrag”. 

 
I Informationshanteringsplanen finns åtta kolumner: 

• Handlingstyp – är en kategori av handlingar som uppstår genom 
att en aktivitet genomförs upprepat. Handlingstypen ska anges 
specifikt för just den aktiviteten, och inte allmänt beskrivande: 
ange t ex ”vigselprotokoll” istället för ”protokoll”.  

• Registrering - Här anges om handlingen registreras eller 
diarieförs, i så fall i vilket system och ev klassificering som 
används. 

• Sekretess - Om hinder av sekretess, enligt offentlighets- och 
sekretesslagen, kan förekomma ska lagrum anges här. 

• Närarkiv – Det ska här framgå vilket närarkiv, eller dokumentskåp 
som handlingen har arkiverats i. 

• Medium/arkivformat – här anges på vilket medium 
informationen lagras. Är det i digital form förutom PDFA ska fil-
format anges. Är det på papper ska det anges om det är 
arkivbeständigt papper. 

• Bevaras/Gallras – Utgångspunkten är att allmänna handlingar ska 
bevaras. Om man efter en gallringsutredning finner att handlingen 
kan gallras ska nämnd fatta ett gallringsbeslut, vilket antecknas 
här. En gallringsfrist ska här noteras, dvs den tid som ska förflyta 
innan gallringsbara handlingar får gallras ut. Gallringsfristen 
räknas från utgången av det år under vilket handlingen har 
kommit in eller upprättats, t ex ska en handling som får gallras 
efter två år, och som inkom i maj 2011 gallras först i januari 2014. 

• Överlämnande till arkivmyndigheten - Tidsfrist överenskommen 
med kommunarkivet för överlämning. Ägarrätten för 
handlingarna övergår då till arkivmyndigheten 

• Anmärkning – övrig information som är av vikt i hanteringen, 
såsom t ex sorteringsordning eller om handlingstypen 
förekommer i en personakt eller i en ärendetyp; vilken slags 
personakt eller ärendetyp anges då här, t ex ”personalakt”, eller 
”bygglovsärende”. 
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1 Övergripande kommunal ledning 

Ledning 
HANDLINGSTYP REGISTRERING 

(Om ja, ange 
system, samt ev. 
klassificering) 

SEKRETESS   
(Om ja, ange 
lagrum) 

 

NÄRARKIV MEDIUM/ARKI
V-FORMAT 

BEVARAS/GALLRAS 
(om gallras, ange 
tidsfrist) 

ÖVERLÄMNANDE TILL 
ARKIVMYNDIGHETEN 
(Tidsfrist i år) 

ANMÄRKNING (ex ärendetyp, typ 
av akt, sorteringsordning) 

Ledning, styrning och organisering 
Reglementen Ja  

 
Nej DÄHS Digitalt Bevaras 3 år  

Register över styrdokument 
(Författningssamling) 

Ja 
 

 

Nej DÄHS Digitalt  Bevaras 3 år Publiceras på hemsidan 
Utdrag ur DÄHS 1 januari varje 
år på aktuella styrdokument. 

Fullmäktige. 
Leda, styra och organisera 

Arbetsordning Ja 

 

 

 

 

Nej DÄHS Digitalt Bevaras 3 år  

Sammanträdesplan Nej Nej Kansli Papper Bevaras 3 år  Är en del av protokolet 

Arvodesbestämmelser Ja 
 

Nej DÄHS Digitalt Bevaras 3 år Ingår i kommunens 
författningssamling 

Regler för kommunalt 
partistöd 

Ja 
 

Nej DÄHS Digitalt Bevaras 3 år  

Hantera fullmäktiges presidium 

Mötesanteckningar 
Fullmäktigespresidium 

Ja Nej DÄHS Digitalt Bevaras 3 år Samlingsärende årsvis 
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HANDLINGSTYP REGISTRERING 
(Om ja, ange 
system, samt ev. 
klassificering) 

SEKRETESS   
(Om ja, ange 
lagrum) 

 

NÄRARKIV MEDIUM/ARKI
V-FORMAT 

BEVARAS/GALLRAS 
(om gallras, ange 
tidsfrist) 

ÖVERLÄMNANDE TILL 
ARKIVMYNDIGHETEN 
(Tidsfrist i år) 

ANMÄRKNING (ex ärendetyp, typ 
av akt, sorteringsordning) 

Jubileumsgåva 
förtroendevalda som har ett 
ledamotskap på 20 år 

Ja 
 

Nej DÄHS Digitalt  Bevaras 3 år  

Organisera fullmäktige 

Protokoll från Länsstyrelsen 
slutlig rösträkning och 
mandatfördelning över 
Kommunfullmäktige  

Ja 
 

Nej DÄHS Digitalt Bevaras 3 år  

Lista över inkallande i 
turordning till sammanträde 

Nej Nej H:/ Digitalt Vid inaktualitet Nej  

Avsägelse i fullmäktige Ja 
 

Nej DÄHS Digitalt Bevaras   3 år  

Hemställan om ny ledamot Ja 
 

Nej DÄHS Digitalt Bevaras   3 år  

Hantera fullmäktigeprocess 

Kallelser Ja  

 

Nej DÄHS 
Kopior under 
H:/ 

Digitalt Bevaras 
Kopior gallras 2 år 
 

3 år Systematikt ordnat i kronologis 
ordning, årsvis 
Samlingsärende årsvis 

Protokoll Nej Nej Kansli 
Digitalkopia 
DÄHS och 
H:/ 

Papper, 
arkivbeständi
gt   

Bevaras  
Kopior gallras vid 
inaktualitet 

3 år Systematiskt ordnat i 
kronologisk ordning, årsvis 

Protokollsbilagor Se protokoll Se protokoll Se protokoll Se protokoll Bevaras Se protokoll Är en del av protokollet 

Motioner, interpellationer, 
medborgarförslag och frågor 

Ja 
 

Nej DÄHS Digitalt Bevaras 3 år  
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HANDLINGSTYP REGISTRERING 
(Om ja, ange 
system, samt ev. 
klassificering) 

SEKRETESS   
(Om ja, ange 
lagrum) 

 

NÄRARKIV MEDIUM/ARKI
V-FORMAT 

BEVARAS/GALLRAS 
(om gallras, ange 
tidsfrist) 

ÖVERLÄMNANDE TILL 
ARKIVMYNDIGHETEN 
(Tidsfrist i år) 

ANMÄRKNING (ex ärendetyp, typ 
av akt, sorteringsordning) 

Voteringslistor 
 
 
 

Nej Nej Kansli Digitalt Bevaras 3 år Är en del av protokollet 

Anslagsbevis Nej Nej Kommunens 
digitala 
anslagstavla 

Digitalt Vid inaktualitet  Anslå på kommunens hemsida 

Anslagsbevis (en del av 
protokollet) 

Nej Nej Kansli 
Digitalkopia 
DÄHS och 
H:/ 

Papper, 
arkivbeständi
gt   

Bevaras  
Kopior gallras vid 
inaktualitet 

3 år Systematiskt ordnat i 
kronologisk ordning, årsvis 

Kungörelse (annons) Nej Nej H:/ Digitalt 2 år Nej Anslås på kommunens digitala 
anslagstavla 

Ljud- och bildupptagningar 
(bandinspelningar, ljudfiler, 
filer från webbsändningar 
o.d.) från 

 

Nej Nej  Digitalt Bevaras Omedelbart efter 
leverans från 
leverantör 

 

Hantera kommunrevision 

Granskningsrapporter och 
myndighetens svar 

Ja 
 

Nej DÄHS Digitalt Bevaras 3 år  

Hantera val till styrelser och nämnder 

Avsägelse  Ja 
 

Nej DÄHS Digitalt Bevaras 3 år  

Val/fyllnadsval  Nej Nej Kansli 
Digitalkopia 
DÄHS och 
H:/ 

Papper, 
arkivbeständi
gt   

Bevaras  
Kopior gallras vid 
inaktualitet 

3 år Finns i protokoll 
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HANDLINGSTYP REGISTRERING 
(Om ja, ange 
system, samt ev. 
klassificering) 

SEKRETESS   
(Om ja, ange 
lagrum) 

 

NÄRARKIV MEDIUM/ARKI
V-FORMAT 

BEVARAS/GALLRAS 
(om gallras, ange 
tidsfrist) 

ÖVERLÄMNANDE TILL 
ARKIVMYNDIGHETEN 
(Tidsfrist i år) 

ANMÄRKNING (ex ärendetyp, typ 
av akt, sorteringsordning) 

Förteckning över 
förtroendevalda (Troman) 

Ja 
Troman 

GDPR Troman Digitalt Bevaras 1 år Utdrag papper årsvis ur 
förteckningen överlämnas till 
arkivet 

        

Hantera förtroendevalda 

Sekretessförbindelser Nej Nej Pärm hos 
nämndsekret
eraren 

Papper Bevaras 3 år  

Arvodesunderlag 
(närvarolista) 

Uppgifter förs 
in i Medvind 

Nej Kansli Papper 10 år  Nej Sorteras instansvis. Utgör 
underlag till utbetalning för 
ersättning 

Redovisning av förlorad 
arbetsinkomst 

Uppgifter förs 
in i Medvind 

Nej 
 

Kansli Papper 10 år  Nej Sorteras instansvis 

Ersättning enskilda uppdrag 
 
 
 

Uppgifter förs 
in i Medvind 

Nej Kansli Papper 10 år Nej Sorteras instansvis.  

Ersättning för justering av 
protokoll 

Uppgifter förs 
in i Medvind 

Nej Kansli Papper 10 år Nej Sorteras instansvis. 

Samtycke att 
personuppgifter publiceras 
på hemsidan 

Nej Nej  Hos 
Nämndsekrete
raren 

Papper Gallras vid 
inaktualitet 

Nej Så länge uppgifterna finns på 
hemsidan, GDPR 

Hantera stöd till politiska partier 
Redovisning av kommunalt 
partistöd 

Ja 
 

Nej DÄHS Digitalt Bevaras 3 år  

Beslut om utbetalning av 
partistöd 

Ja 
 

Nej DÄHS Digitalt Bevaras 3 år Finns i Protokoll 

Hantera särskilda beredningar 
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HANDLINGSTYP REGISTRERING 
(Om ja, ange 
system, samt ev. 
klassificering) 

SEKRETESS   
(Om ja, ange 
lagrum) 

 

NÄRARKIV MEDIUM/ARKI
V-FORMAT 

BEVARAS/GALLRAS 
(om gallras, ange 
tidsfrist) 

ÖVERLÄMNANDE TILL 
ARKIVMYNDIGHETEN 
(Tidsfrist i år) 

ANMÄRKNING (ex ärendetyp, typ 
av akt, sorteringsordning) 

Kallelser Ja 

 

Nej DÄHS 
Kopior under 
H:/ 

Digitalt Bevaras 
Kopior gallras 2 år 
 

3 år Systematikt ordnat i kronologis 
ordning, årsvis 
Samlingsärende årsvis 

Protokoll Nej Nej Kansli 
Digitalkopia 
DÄHS 
och H:/ 

Papper, 
arkivbeständi
gt   

Bevaras  
Kopior gallras vid 
inaktualitet 

3 år Systematiskt ordnat i 
kronologisk ordning, årsvis 

Protokollsbilagor Se protokoll Se protokoll Se protokoll Se protokoll Bevaras Se protokoll Är en del av protokollet 

Kommunstyrelsen 

Leda, styra och organisera 

Delegationsordning Ja 
 

Nej DÄHS 
 

Digitalt Bevaras 3 år  

Sammanträdesplan Ja 
 

Nej DÄHS Digitalt Bevaras 3 år  

Hantera styrelseprocessen 

Kallelser Ja 

 

Nej DÄHS 
Kopior under 
H:/ 

Digitalt Bevaras 
Kopior gallras 2 år 
 

3 år Systematikt ordnat i kronologis 
ordning, årsvis 
Samlingsärende årsvis 

Protokoll Nej Nej Kansli 
Digitalkopia 
DÄHS och 
H:/ 

Papper, 
arkivbeständi
gt   

Bevaras  
Kopior gallras vid 
inaktualitet 

3 år Systematiskt ordnat i 
kronologisk ordning, årsvis 

Protokollsbilagor Se protokoll Se protokoll Se protokoll Se protokoll Bevaras Se protokoll Är en del av protokollet 



 

14 
 

HANDLINGSTYP REGISTRERING 
(Om ja, ange 
system, samt ev. 
klassificering) 

SEKRETESS   
(Om ja, ange 
lagrum) 

 

NÄRARKIV MEDIUM/ARKI
V-FORMAT 

BEVARAS/GALLRAS 
(om gallras, ange 
tidsfrist) 

ÖVERLÄMNANDE TILL 
ARKIVMYNDIGHETEN 
(Tidsfrist i år) 

ANMÄRKNING (ex ärendetyp, typ 
av akt, sorteringsordning) 

Voteringslistor Nej Nej Kansli Digitalt Bevaras 3 år Är en del av protokollet 

Anslagsbevis Nej Nej Kommunens 
digitala 
anslagstavla 

Digitalt Vid inaktualitet  Anslå på kommunens hemsida 

Anslagsbevis (en del av 
protokollet) 

Nej Nej Kansli 
Digitalkopia 
DÄHS och 
H:/ 

Papper, 
arkivbeständi
gt   

Bevaras  
Kopior gallras vid 
inaktualitet 

3 år Systematiskt ordnat i 
kronologisk ordning, årsvis 

Laglighetsprövning Ja 
 

Nej DÄHS 
 

Digitalt Bevaras 3 år  

Förvaltningsbesvär Ja 
 

Nej DÄHS 
 

Digitalt Bevaras 3 år  

Kommunstyrelsens utgående 
remisser 

Ja 
 

Nej DÄHS Digitalt Bevaras 3 år  

Kallelser o protokoll från 
övriga direktioner och 

l  d  

Ja 
 

Nej DÄHS Digitalt 2 år   

Protokollsutdrag med 
uppdrag från övriga styrelser 
och nämnder 

Ja 
 

Nej DÄHS 
 

Digitalt Bevaras 3 år  

Hantera särskilda beredningar 

Val/fyllnadsval Ja 
 

Nej  DÄHS Digitalt Bevaras 3 år Råd, kommiteer, ombud till 
stämmor 
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HANDLINGSTYP REGISTRERING 
(Om ja, ange 
system, samt ev. 
klassificering) 

SEKRETESS   
(Om ja, ange 
lagrum) 

 

NÄRARKIV MEDIUM/ARKI
V-FORMAT 

BEVARAS/GALLRAS 
(om gallras, ange 
tidsfrist) 

ÖVERLÄMNANDE TILL 
ARKIVMYNDIGHETEN 
(Tidsfrist i år) 

ANMÄRKNING (ex ärendetyp, typ 
av akt, sorteringsordning) 

        

Nämnd 
Leda, styra och organisera 

Delegationsordning Ja 
 

Nej DÄHS 
 

Digitalt Bevaras 3 år  

Sammanträdesplan Ja 
 

Nej DÄHS Digitalt Bevaras 3 år  

Hantera nämndsprocess 

Kallelser Ja Nej  DÄHS 
Kopior under 
H:/ 

Digitalt Bevaras 
Kopior gallras 2 år 
 

3 år Systematikt ordnat i kronologis 
ordning, årsvis 
Sammlingsärende årsvis 

Protokoll Nej Nej Kansli 
Digitalkopia 
DÄHS och 
H:/ 

Papper, 
arkivbeständi
gt   

Bevaras  
Kopior gallras vid 
inaktualitet 

3 år Systematiskt ordnat i 
kronologisk ordning, årsvis 

Protokollsbilagor Se protokoll Se protokoll Se protokoll Se protokoll Bevaras Se protokoll Är en del av protokollet 

Voteringslistor Nej Nej Pärm hos 
nämndsekret
erare 

Papper Bevaras 3 år Är en del av protokollet 

Anslagsbevis Nej Nej Kommunens 
digitala 
anslagstavla 

Digitalt Vid inaktualitet  Anslå på kommunens hemsida 
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HANDLINGSTYP REGISTRERING 
(Om ja, ange 
system, samt ev. 
klassificering) 

SEKRETESS   
(Om ja, ange 
lagrum) 

 

NÄRARKIV MEDIUM/ARKI
V-FORMAT 

BEVARAS/GALLRAS 
(om gallras, ange 
tidsfrist) 

ÖVERLÄMNANDE TILL 
ARKIVMYNDIGHETEN 
(Tidsfrist i år) 

ANMÄRKNING (ex ärendetyp, typ 
av akt, sorteringsordning) 

Anslagsbevis (en del av 
protokollet) 

Nej Nej Kansli 
Digitalkopia 
DÄHS och 
H:/ 

Papper, 
arkivbeständi
gt   

Bevaras  
Kopior gallras vid 
inaktualitet 

3 år Systematiskt ordnat i 
kronologisk ordning, årsvis 

Laglighetsprövning Ja 
 

Nej DÄHS Digitalt Bevaras 3 år  

Förvaltningsbesvär Ja 
 

Nej  DÄHS Digitalt Bevaras 3 år  

Nämndens utgående 
remisser 

Ja 
 

Nej  DÄHS Digitalt Bevaras 3 år  

Verksamhetsledning 

Leda, styra och organisera 

Överlägga och besluta 

Protokoll 
/mötesanteckningar 
ledningsgrupp 
(förvaltningsledning) 

Ja 
 
 

Nej DÄHS Digitalt  Bevaras 3 år  

Planera och följa upp verksamhet 

Verksamhetsplan Ja Nej DÄHS Digitalt Bevaras 3 år  

Internkontrollplan Ja 
 

Nej DÄHS Digitalt Bevaras 3 år Beslutas i styrelsen, publiceras 
på intranätet 

Utveckla verksamhet 
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HANDLINGSTYP REGISTRERING 
(Om ja, ange 
system, samt ev. 
klassificering) 

SEKRETESS   
(Om ja, ange 
lagrum) 

 

NÄRARKIV MEDIUM/ARKI
V-FORMAT 

BEVARAS/GALLRAS 
(om gallras, ange 
tidsfrist) 

ÖVERLÄMNANDE TILL 
ARKIVMYNDIGHETEN 
(Tidsfrist i år) 

ANMÄRKNING (ex ärendetyp, typ 
av akt, sorteringsordning) 

Verksamhetsutvecklings 
projekt 

Ja 
 

Nej DÄHS Digitalt Bevaras 3 år  

Bedriva systematiskt kvalitetsarbete 

Dokumentation av 
ledningssystem 

Ja 
 

Nej DÄHS Digitalt Bevaras 3 år  

Utvärdering och uppföljning 
av kvalitetsarbete 

Ja 
 

Nej DÄHS Digitalt Bevaras 3 år  

Myndighetsredovisning 
Leda, styra och organisera 

        

Lämna räkenskapssammandrag till SCB 

        

Lämna övriga uppgifter till SCB (avser kommungemensamma redovisningar) 

        

Hantera övrig myndighets redovisning (avser kommungemensamma redovisningar) 

        

Omvärld 
Leda, styra och organisera 
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HANDLINGSTYP REGISTRERING 
(Om ja, ange 
system, samt ev. 
klassificering) 

SEKRETESS   
(Om ja, ange 
lagrum) 

 

NÄRARKIV MEDIUM/ARKI
V-FORMAT 

BEVARAS/GALLRAS 
(om gallras, ange 
tidsfrist) 

ÖVERLÄMNANDE TILL 
ARKIVMYNDIGHETEN 
(Tidsfrist i år) 

ANMÄRKNING (ex ärendetyp, typ 
av akt, sorteringsordning) 

        

Hantera policy och varumärke 

Registrering av varumärke 
hos Patent och 
Registreringsverket 

Ja 
 

Nej DÄHS Papper 
Digitalt 

Bevaras 3 år  

Kommunicera och samverka 

Protokoll/ 
mötesanteckningar 

Ja Nej DÄHS Digitalt Bevaras 3 år  

Representation 
t ex inbjudningar från 
landshövding, övriga kso 

Ja 
 

Nej DÄHS Digitalt  Bevaras 3 år Inbjudan, Tackbrev och 
ordförandekorrpenspondens, 
deltagarlistor, information om 
gåvan från kommunen 

Gåvor till kommunen Ja  
 

Nej DÄHS Digitalt Bevaras 3 år Förs in i förteckning över 
föremål i Sofi 

Register över föremåls- 
samling  

Ja 
 

Nej Sofi Digialt Vid inaktualitet 1 år Uttag årligen 

Träffa överenskommelser 

Samverkansavtal Ja 
 

Nej DÄHS Tas ut på 
papper 

Bevaras 3 år  

Delta i gemensamma projekt 

Projekthandlingar Ja 
 

Nej DÄHS Digitalt Bevaras 3 år  
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HANDLINGSTYP REGISTRERING 
(Om ja, ange 
system, samt ev. 
klassificering) 

SEKRETESS   
(Om ja, ange 
lagrum) 

 

NÄRARKIV MEDIUM/ARKI
V-FORMAT 

BEVARAS/GALLRAS 
(om gallras, ange 
tidsfrist) 

ÖVERLÄMNANDE TILL 
ARKIVMYNDIGHETEN 
(Tidsfrist i år) 

ANMÄRKNING (ex ärendetyp, typ 
av akt, sorteringsordning) 

Bedriva vänortsarbete 

Vänorter, 
handlingar rörande 

Ja 
 

 

Nej DÄHS Digitalt Bevaras 3 år  

Besvara externa remisser 

Remisser och yttranden Ja 
 

 

Nej DÄHS Digitalt Bevaras 3 år  
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Styrning 
HANDLINGSTYP REGISTRERING 

(Om ja, ange 
system, samt ev. 
klassificering) 

SEKRETESS   
(Om ja, ange 
lagrum) 

 

NÄRARKIV MEDIUM/ARKIV-
FORMAT 

BEVARAS/GALLRAS 
(om gallras, ange 
tidsfrist) 

ÖVERLÄMNANDE TILL 
ARKIVMYNDIGHETEN 
(Tidsfrist i år) 

ANMÄRKNING (ex ärendetyp, typ 
av akt, sorteringsordning) 

Ledning, styrning och organisering 
        

Implementering av styrdokument från regering och riksdag och EU 
Leda, styra och organisera 
 
        

Hantera styrdokument från regering och riksdag och EU 

Projekthandlingar Ja 
 

Nej DÄHS Digitalt Bevaras 3 år  

        

Hantera styrdokument från fullmäktige och ledning 
        

Nämndens styrning och kontroll 

Leda, styra och organisera 

Internkontrollplan Ja 
 

 

Nej DÄHS Digitalt Bevaras 3 år Beslutas i styrelsen, publiceras 
på intranätet 

Upprätta och följa upp nämndens styrdokument 
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HANDLINGSTYP REGISTRERING 
(Om ja, ange 
system, samt ev. 
klassificering) 

SEKRETESS   
(Om ja, ange 
lagrum) 

 

NÄRARKIV MEDIUM/ARKIV-
FORMAT 

BEVARAS/GALLRAS 
(om gallras, ange 
tidsfrist) 

ÖVERLÄMNANDE TILL 
ARKIVMYNDIGHETEN 
(Tidsfrist i år) 

ANMÄRKNING (ex ärendetyp, typ 
av akt, sorteringsordning) 

Bedriva internkontroll  

Bemyndigande Nej Nej Kansli 
Digitalkopia 
DÄHS och 
H:/ 

Papper, 
arkivbeständigt   

Bevaras  
 

3 år Systematiskt ordnat i 
kronologisk ordning, årsvis 

Attestförteckning (ekonomi) Ja 
 

Nej DÄHS Digitalt Bevaras 7 år Kopia i papper i pärm hos 
Ekonomi 

Framställning om tillfällig 
attest 

Ja 
 

Nej DÄHS Digitalt Bevaras 7 år Kopia i papper i pärm hos 
Ekonomi 

Hantera resultat av revision 

        

Hantera resultat av extern tillsyn 

        

Mål och resursplanering 
Leda, styra och organisera 

Budgetdirektiv Ja  
 

Nej DÄHS Digitalt Bevaras 3 år  

Finansiera verksamhet 

Beslut om skattesats Ja  
 

Nej DÄHS Digitalt Bevaras 3 år  
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HANDLINGSTYP REGISTRERING 
(Om ja, ange 
system, samt ev. 
klassificering) 

SEKRETESS   
(Om ja, ange 
lagrum) 

 

NÄRARKIV MEDIUM/ARKIV-
FORMAT 

BEVARAS/GALLRAS 
(om gallras, ange 
tidsfrist) 

ÖVERLÄMNANDE TILL 
ARKIVMYNDIGHETEN 
(Tidsfrist i år) 

ANMÄRKNING (ex ärendetyp, typ 
av akt, sorteringsordning) 

Hantera ettårigmål och resursplan 

Delårsrapport Ja  
 

Nej DÄHS Digitalt Bevaras 3 år  

Årsredovisning Ja  
 

Nej DÄHS Digitalt Bevaras 3 år  

Nämndsplan Ja  
 

Nej DÄHS Digitalt Bevaras 3 år  

Hantera flerårigmål och resursplan 

Budget Ja  

 

Nej DÄHS Digitalt Bevaras 3 år  
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Organisering 
HANDLINGSTYP REGISTRERING 

(Om ja, ange 
system, samt ev. 
klassificering) 

SEKRETESS   
(Om ja, ange 
lagrum) 

 

NÄRARKIV MEDIUM/ARKIV-
FORMAT 

BEVARAS/GALLRAS 
(om gallras, ange 
tidsfrist) 

ÖVERLÄMNANDE TILL 
ARKIVMYNDIGHETEN 
(Tidsfrist i år) 

ANMÄRKNING (ex ärendetyp, typ 
av akt, sorteringsordning) 

Ledning, styrning och organisering 
Organisationsschema       Finns i Årsredovisningen 

Organisering 

Leda, styra och organisera 

        

Organisera nämnder och kommunala bolag 

        

Organisera linje 

        

Organisera verksamhet och processer 

        

Organisera system 

        

Beställa och följa upp verksamhetsstöd 
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Demokrati och insyn 
HANDLINGSTYP REGISTRERING 

(Om ja, ange 
system, samt ev. 
klassificering) 

SEKRETESS   
(Om ja, ange 
lagrum) 

 

NÄRARKIV MEDIUM/ARKIV-
FORMAT 

BEVARAS/GALLRAS 
(om gallras, ange 
tidsfrist) 

ÖVERLÄMNANDE TILL 
ARKIVMYNDIGHETEN 
(Tidsfrist i år) 

ANMÄRKNING (ex ärendetyp, typ 
av akt, sorteringsordning) 

Ledning, styrning och organisering 

Projekt för att stärka 
demokrati och insyn 

Ja  
 

Nej DÄHS Digitalt Bevaras 3 år  

        

Hantering av allmänna handlingar m.m. 
Leda.styra och organisera 

Taxa för kopia för allmänna 
handlingar 

Ja  
 

Nej DÄHS Digitalt Bevaras 3 år  

Förvaltningsplanen/ 
Organisationsbeskrivning -
Personuppgiftsbehandling i 
Säters kommun 

Ja 
 

Nej 
 

DÄHS Digitalt Bevaras 3 år  

Tillhandahålla allmänna handlingar  

Begäran om allmänna 
offentliga handlingar 

Nej Nej Ordnat I 
Outlook 

Digitalt Vid inaktualitet   

Begäran om sekretessbelagda 
handlingar 

Ja  
 

Ja DÄHS Digitalt Bevaras 3 år  

Begäran om sekretessbelagda 
handlingar ur arkivet 

Nej Nej Akt i 
Arkivet 

Papper Bevaras  Finns redan I arkivet 
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HANDLINGSTYP REGISTRERING 
(Om ja, ange 
system, samt ev. 
klassificering) 

SEKRETESS   
(Om ja, ange 
lagrum) 

 

NÄRARKIV MEDIUM/ARKIV-
FORMAT 

BEVARAS/GALLRAS 
(om gallras, ange 
tidsfrist) 

ÖVERLÄMNANDE TILL 
ARKIVMYNDIGHETEN 
(Tidsfrist i år) 

ANMÄRKNING (ex ärendetyp, typ 
av akt, sorteringsordning) 
 

Begäran om allmänna 
handlingar ur arkivet 

Ja Nej Pärm I 
arkivet och 
Worddoku
ment 

Papper Bevaras  Finns I Arkivet 

Postlista Nej Nej Pärm 
Kansli 

Papper   2 år Nej  

Ansökan om registerutdrag 
enligt artikel 15 
Dataskyddsförordningen 
samt svar 
 

Systematiskt 
ordnat 

     Gemensamma rutin framtagen 

Besvärs hantering avslag av 
utlämnande 

Ja 
 

Nej DÄHS Digitalt Bevaras 3 år  

Hantera personuppgifter/GDPR 

Förteckning över 
personuppgiftsbehandlingar  

Ja  
GDPR Hero 

Nej Ordnat I 
GDPR 
Hero 

Digitalt Vid inaktualitet Nej  

Riktlinjer för 
Personuppgiftsbehandling 

Ja 
 

Nej DÄHS Digitalt Bevaras 3 år Fastställs av respestive nämnd 

Rapportering av 
personuppgiftsincident  

Ja 
  
 
 

Nej DÄHS Digitalt Bevaras 3 år  

Föordnande 
dataskyddsombud 

Ja 
  
 
 

Nej DÄHS Digitalt Bevaras 3 år Fastställs av respestive nämnd 

Samtycke till behandling av 
personuppgifter 

Systematiskt 
ordnat 

Nej Kansli Papper/ 
Digitalt 

Bevaras 2 år Vid samtycke I ärende så bevas 
det digitalt 
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Återkallande av samtycke Systematiskt 
ordnat 

Nej Kansli Papper/ 
Digitalt 

Bevaras 2 år Vid samtycke I ärende så bevas 
det digitalt 

Information till registrerad 
Om 
personuppgiftsbehandling 

Systematiskt 
ordnat 

Nej Kansli Papper    

Lista över 
dataskyddshandläggare 
 

Ja  
 

Nej DÄHS Digitalt Bevaras 3 år Ingår I Förvaltningsplanen 

Offentlig dialog 

Synpunkter från allmänheten 
Som inte inkommer via 
Hemsidan. 

Ja 
 

GDPR DÄHS Digitalt Bevaras 3 år Gäller KS 

Synpunkter från allmänheten 
som inkommer via 
kommunens hemsida och 
berör annan förvaltning,  

Nej GDPR   mapp 
”synpunkter” i 
kommunens e-
postsystem 

1 år Nej Vidarebefordras till berörd 
förvaltning, omfattas då av 
deras 
Informationshanteringsplan 

Anteckningar nätverk Nej Nej Nej Hos respektive 
deltagare i 
digitalt format 

Ja vid inaktualitet Nej  

Remisser Ja 
 

GDPR DÄHS Digitalt Bevaras 3 år  

Val 
Hantera allmänna val och EU val 

Röstlängd Nej Nej Länstyrelse
n 

Papper Bevaras Direkt efter avslutat 
val 
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Kartor och kodförteckning 
över valdistrikt 

Ja 

 

Nej DÄHS Digitalt Bevaras 3 år  

Informationsmaterial 
Kommunspecifikt 

Ja 

 

Nej DÄHS Digitalt/Broch
yrer I 
Papper/HTM
L/Filmer/ 

Bevaras Direkt efter avslutat 
val 

 

Utbildningsmaterial 
Kommunspecifikt och lokala 
instruktioner 

Ja 

 

Nej DÄHS Digitalt/Broch
yrer I 
papper/HTML
/Filmer/ 

Bevaras Direkt efter avslutat 
val 

 

Uppföljning av 
röstmottagning 
(planeringsunderlag till nästa 
val) 

Ja 

 

Nej DÄHS Digitalt Bevaras 3 år  

Uppföljning av lokaler, 
transporter, ambulerande 
röstmottagare, intern och 
extern information, 
(Planeringsunderlag till nästa 
val) 

Ja 

 

Nej DÄHS Digitalt Bevaras 3 år  

Omslag med ytterkuvert från 
godkända budröster 

Nej  Nej  Kuvert I 
omslagspåse 

Bevaras till nästa val Direkt efter avslutat 
val 

Sparas under valperioden fram 
tills dess nästa val vunnit laga 
kraft 

Omslag med ytterkuvert från  
underkända budröster 

Nej Ja  Kuvert I 
omslagspåse 

Bevaras till nästa val Direkt efter avslutat 
val 

Sparas under valperioden fram 
tills dess nästa val vunnit laga 
kraft 

Protokoll över mottagna 
förtidsröster 

Nej Nej Kansli 
(Pärm hos 
Nämndsekr
eteraren) 

Papper Bevaras till nästa val Direkt efter avslutat 
val 

Sparas under valperioden fram 
tills dess nästa val vunnit laga 
kraft 
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Kvitton av posten mottagna 
röster 
 

Nej Nej Kansli 
(Pärm hos 
Nämndsekr
eteraren) 

Papper Bevaras till nästa val Direkt efter avslutat 
val 

Sparas under valperioden fram 
tills dess nästa val vunnit laga 
kraft 

Väljarförteckningar Nej Nej Kansli 
(Pärm hos 
Nämndsekr
eteraren) 

Papper Bevaras till nästa val Direkt efter avslutat 
val 

Sparas under valperioden fram 
tills dess nästa val vunnit laga 
kraft 

Brevröster försent inkomna Nej Ja Kansli Papper Förstörs när valet 
vunnit laga kraft 

  

Röstkort som samlats upp I 
röstningslokal och vallokal 

Nej Ja Kansli Papper  Kan förstöras efter 
valet 
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2. Tillhandahålla verksamhetsstöd 

Informationsförvaltning 
HANDLINGSTYP REGISTRERING 

(Om ja, ange 
system, samt 
ev. 
klassificering) 

SEKRETESS   
(Om ja, ange 
lagrum) 

 

NÄRARKIV MEDIUM/ARKIV-
FORMAT 

BEVARAS/GALLRAS 
(om gallras, ange 
tidsfrist) 

ÖVERLÄMNANDE TILL 
ARKIVMYNDIGHETEN 
(Tidsfrist i år) 

ANMÄRKNING (ex ärendetyp, typ 
av akt, sorteringsordning) 

Ledning, styrning och organisering 
Fullmakt för postöppning Nej 

 
Nej Pärm hos 

registrator 
Papper Vid inaktualitet   

Styrande dokument rörande 
informationsförvaltning 
(policy, strategier, planer 
mm) 

Ja  
 

Nej DÄHS Digitalt Bevaras 3 år  

Arkivmyndighetens tillsyn av 
arkivvården i kommunen 

Ja 
 

Nej DÄHS Digitalt Bevaras 3 år  

Minnes/mötesanteckningar 
från olika interna 
verksamhetsmöten 

Nej Nej Hos chef Digitalt   Gallras vid 
inaktualitet 
Om de inte 
innehåller beslut 

  
   

  
 

Nej  

Registratur 
Register till diarier 
(ärendelista) 

  Ja Nej DÄHS Digitalt Bevaras 3 år.  

Klassificeringsstruktur Ja 
 

Nej DÄHS Digitalt Bevaras 3 år Ersätter dd-plan. Finns även i 
Visalfa. 
Klassificeringsstrukturen är en 
del av arkivredovisningen. 
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HANDLINGSTYP REGISTRERING 
(Om ja, ange 
system, samt 
ev. 
klassificering) 

SEKRETESS   
(Om ja, ange 
lagrum) 

 

NÄRARKIV MEDIUM/ARKIV-
FORMAT 

BEVARAS/GALLRAS 
(om gallras, ange 
tidsfrist) 

ÖVERLÄMNANDE TILL 
ARKIVMYNDIGHETEN 
(Tidsfrist i år) 

ANMÄRKNING (ex ärendetyp, typ 
av akt, sorteringsordning) 

Rutinbeskrivning för 
registrering/diarieföring 

Ja Nej DÄHS Digitalt Bevaras 3 år Behövs i leveransprojekt vid e-
arkivering. 

Information & informationshantering 

Informationshanteringsplan Ja 

  

Nej DÄHS Digitalt Bevaras 3 år  

Särskilda gallringsbeslut Ja 

 

Nej DÄHS Digitalt Bevaras 3 år T ex gallring av handlingar av 
ringa eller tillfällig betydelse, 
gallring av information i 
sociala medier osv. 

Verksamhetsnära systemförvaltning 
Register över 
säkerhetsklassningar 

Hålls ordnat i 
Klassa 

Nej  Digitalt Vid inaktualitet Nej Underlag till bevarandeplan 

Förvaltningsplaner Ja 
  

Nej DÄHS Digitalt Bevaras 3 år  

Systemdokumentation  Hålls ordnat i 
Klassa 

Nej Nej Digitalt Vid inaktualitet Nej  

Användardokumentation 
rutindokumentation, 
manualer över system 

Klassa  Nej Nej Digitalt Vid inaktualitet Nej  

Risk- och sårbarhetsanalys Ja 
 

Kan 
förekomma 
OSL 18 kap 
8:3 § 

DÄHS Digitalt Bevaras 3 år  
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HANDLINGSTYP REGISTRERING 
(Om ja, ange 
system, samt 
ev. 
klassificering) 

SEKRETESS   
(Om ja, ange 
lagrum) 

 

NÄRARKIV MEDIUM/ARKIV-
FORMAT 

BEVARAS/GALLRAS 
(om gallras, ange 
tidsfrist) 

ÖVERLÄMNANDE TILL 
ARKIVMYNDIGHETEN 
(Tidsfrist i år) 

ANMÄRKNING (ex ärendetyp, typ 
av akt, sorteringsordning) 

Överföring av verksamhetsinformation 

Mötesanteckningar 
Samrådsgrupp E-
arkivcentrum Dalarna 

Iipax archive Nej Iipax archive Digitalt    

Förvaltningsmodell E-
arkivcentrum Dalarna 

       

Arkiveringshandbok (e-
arkivering) 

Iipax archive Nej Iipax archive Digitalt Bevaras   

Plan för prioritering av e-
leveranser 

Ja 

  

Nej DÄHS Digitalt   Avser både den 
länsgemensamma planen och 
kommunens egna. 

Projekthandlingar vid e-
leveranser (metadata- och 
migreringsscheman osv) 

Iipax archive Nej Iipax archive Digitalt Vid inaktualitet. 
(bevaras så länge 
systemet kan vara 
aktuellt för 
arkivering) 

  

Bevarandeplaner Ja 

 

Nej DÄHS Digitalt Bevaras 3 år  

Leveranskontrakt (vid e-
arkivering) 

Iipax archive Nej Iipax archive Digitalt Bevaras   

Leveransreversal vid 
arkivering av analoga 
handlingar 

Visual Arkiv Nej Visual arkiv Digitalt Bevaras   

Kvittens vid arkivering av 
digitala handlingar 

 Iipax archive Nej Iipax archive Digitalt Bevaras?   
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HANDLINGSTYP REGISTRERING 
(Om ja, ange 
system, samt 
ev. 
klassificering) 

SEKRETESS   
(Om ja, ange 
lagrum) 

 

NÄRARKIV MEDIUM/ARKIV-
FORMAT 

BEVARAS/GALLRAS 
(om gallras, ange 
tidsfrist) 

ÖVERLÄMNANDE TILL 
ARKIVMYNDIGHETEN 
(Tidsfrist i år) 

ANMÄRKNING (ex ärendetyp, typ 
av akt, sorteringsordning) 

Leveransliggare Visual Arkiv Nej Nej Digitalt Bevaras   

Arkivförvaltning 

Arkivredovisning Ja 
 

Nej DÄHS Digitalt Bevaras 3 år  

Gallringsprotokoll Nej, hålls 
ordnat 

Nej För 
närarkivering: 
hos 
registrator 
För 
slutarkivering: 
hos arkivaire 

Digitalt    

Lista över utlån Nej, hålls 
ordnat 

Nej 
GDPR 

H: Arkivet Digitalt Gallras årligen 
efter sammanställd 
statistik 

  

Kontroll av temperatur och 
luftfuktighet 

Nej, hålls 
ordnat 

Nej Slutarkivet Papper    

Arkivguider Nej, hålls 
ordnat 

Nej H:Arkivet  Bevaras   

Förfrågningar om 
arkivhandlingar 

Nej       

Intyg över 
godkända/certifierade 
dokumentskåp, 
kontorsmaterial 

Ja Nej DÄHS Digitalt  Bevaras 3 år  
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Systemförvaltning och arkitektur 
HANDLINGSTYP REGISTRERING 

(Om ja, ange 
system, samt ev. 
klassificering) 

SEKRETESS   
(Om ja, ange 
lagrum) 

 

NÄRARKIV MEDIUM/ARKIV-
FORMAT 

BEVARAS/GALLRAS (om 
gallras, ange tidsfrist) 

ÖVERLÄMNANDE TILL 
ARKIVMYNDIGHETEN 
(Tidsfrist i år) 

ANMÄRKNING (ex 
ärendetyp, typ av akt, 
sorteringsordning) 

Ledning, styrning och organisering 
Styrdokument för IT-verksamhet  
(t ex IT-policy) 

Ja 
 

Nej DÄHS Digitalt Bevaras 3 år  

Interna beställningar av 
behörigheter och it-utrustning 

Nej Nej Nej Digitalt Ja vid inaktualitet Nej Beställningar kan 
komma via formulär  

Arkitektur 
Dataregister Nilex, alla inventarier Nej Nej Nej I systemet Gallras vid inaktuallitet Nej Gallring sker så fort 

anställning upphört 
eller elev slutat. 
GDPR 

Teknisk systemförvaltning 
Avtal/Underhållsavtal Ja i avtals-

databas (AVL) 
 

Kan 
förekomma 
OSL 31 kap 16 
§ 

Kanslienheten Papper Bevaras Efter avtalets utgång 
 

Ringa rutinmässiga 
avtal kan gallras 2 år 
efter inaktuallitet 

Systembeskrivning Confluence Ja 
OSL 18 kap 
8:3 § 

Nej I systemet Vid inaktualitet.  Nej Underlag till 
bevarandeplan 

IT-plattform & Drift 
Loggar över e-postadresser Nej Nej Nej I systemet 5 månader i mailservice Nej GDPR 

Loggar över internetaccesser Nej Nej Nej I systemet 1 månad Nej  
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HANDLINGSTYP REGISTRERING 
(Om ja, ange 
system, samt ev. 
klassificering) 

SEKRETESS   
(Om ja, ange 
lagrum) 

 

NÄRARKIV MEDIUM/ARKIV-
FORMAT 

BEVARAS/GALLRAS (om 
gallras, ange tidsfrist) 

ÖVERLÄMNANDE TILL 
ARKIVMYNDIGHETEN 
(Tidsfrist i år) 

ANMÄRKNING (ex 
ärendetyp, typ av akt, 
sorteringsordning) 

Licenser (digital online) Nej Nej 
Inloggnings-
uppgifter 8 kap 
9:2 § 

Nej I systemet Gallras vid inaktualitet Nej  

Active Directory (AD)  Ne j Nej Nej I systemet Gallras vid inaktualitet Nej GDPR 

Incidentrapportering Ja i Confluence Kan 
förekomma 
OSL 18 kap 
8:3 § 

Nej Nej Vid inaktualitet Nej Om ärendet 
innehåller 
personuppgifter 
öppnas ett ärende 

   Rutinbeskrivningar Confluence Ja 
OSL 18 kap 
8:3 § 

Nej I systemet Vid inaktualitet Nej  

Beskrivning av infrastruktur Server Ja 
OSL 18 kap 
8:3 § 

Nej Digitalt på server Vid inaktualitet Nej  

IT-supportärenden Jiira Kan 
förekomma vid 
stora 
incidentrappor
teringar 

Nej I systemet Vid inakutalitet Nej Svar skickas via e-
post 
Gäller även interna 
jobb 

Backup       Ingen allmän 
handling 
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HR/Personal 
HANDLINGSTYP REGISTRERING 

(Om ja, ange 
system, samt 
ev. 
klassificering) 

SEKRETESS   
(Om ja, ange 
lagrum) 

 

NÄRARKIV MEDIUM/ARKIV-
FORMAT 

BEVARAS/GALLRA
S (om gallras, ange 
tidsfrist) 

ÖVERLÄMNANDE TILL 
ARKIVMYNDIGHETEN 
(Tidsfrist i år) 

ANMÄRKNING (ex ärendetyp, typ 
av akt, sorteringsordning) 

Leda-styra-organisera 
Riktlinjer för uppvaktning Ja 

 
Nej DÄHS Digitalt Bevaras 3 år  

Klagomål och synpunkter Ja 
 

Nej DÄHS Digitalt Bevaras 3 år  
 

Personalenkäter 
(sammanställning av) 

Ja 
 

Nej DÄHS Digitalt Bevaras 3 år  

Riktlinjer för tjänstebil Ja 
 

Nej DÄHS Digitalt Bevaras 3 år  

Policy vid korttidssjukfrånvaro 
(dag 1-14) 

Ja 
 

Nej DÄHS Digitalt Bevaras 3 år  

Samverkan och förhandling 

Förhandlingsprotokoll 
löner/löneöversyn 

Ja 
 

Nej DÄHS Digitalt Bevaras 3 år  

Underlag till 
förhandlingsprotokoll 
löner/löneöversyn 

Ja 
 

Kan 
förekomma 
(GDPR) 

DÄHS Digitalt 10 år Nej Gallringskod i 360 

Protokoll från förhandlingar 
enligt medbestämmandelagen 
(MBL) 

Ja 
 

Nej Kansli 
Digitalkopia 
DÄHS och 
H:/ 

Papper, 
arkivbeständigt   

Bevaras  
Kopior gallras 
efter 3 år 

3 år Samlingsärende. Hör 
protokollet till något ärende 
diarieförs det även i ärendet 
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HANDLINGSTYP REGISTRERING 
(Om ja, ange 
system, samt 
ev. 
klassificering) 

SEKRETESS   
(Om ja, ange 
lagrum) 

 

NÄRARKIV MEDIUM/ARKIV-
FORMAT 

BEVARAS/GALLRA
S (om gallras, ange 
tidsfrist) 

ÖVERLÄMNANDE TILL 
ARKIVMYNDIGHETEN 
(Tidsfrist i år) 

ANMÄRKNING (ex ärendetyp, typ 
av akt, sorteringsordning) 

Protokoll fört vid 
arbetsplatsträffar (APT) 

Nej Nej Intranätet Digitalt 2 år Nej  

Samverkansprotokoll  Nej Nej Kansli 
Digitalkopia 
DÄHS och 
H:/ 

Papper, 
arkivbeständigt   

Bevaras  
Kopior gallras 
efter 3 år 

3 år Systematiskt ordnat i 
kronologisk ordning 

Hantera LAS 

LAS-varsel, handlingar som 
resulterar i avslut 

Ja 
Winlas 

 

Nej Personal Papper Bevaras 2 år efter 
anställningens 
upphörande  

Förvaras i personalakt 

LAS-varsel, handlingar som ej 
resulterar i avslut 

Ja 
 

Nej Winlas Digitalt 2 år Nej  

Anmälan om företrädesrätt Ja 

Win Las 

Nej Hos 
assistent 
Personal 

Papper 1 år Nej Förvaras i pärm i kronologisk 
ordning 

Hantera personalsamtal 

Medarbetarsamtal Ja 
 

Nej WinLas 
web/Sysarb 

Digital När anställningen 
upphör 

Nej  

Kompetensförsörjning 

Leda-Styra-Organisera 

Introduktionsprocess med 
mall 

Ja 

 

Nej DÄHS Digitalt Bevaras 3 år  



 

37 
 

HANDLINGSTYP REGISTRERING 
(Om ja, ange 
system, samt 
ev. 
klassificering) 

SEKRETESS   
(Om ja, ange 
lagrum) 

 

NÄRARKIV MEDIUM/ARKIV-
FORMAT 

BEVARAS/GALLRA
S (om gallras, ange 
tidsfrist) 

ÖVERLÄMNANDE TILL 
ARKIVMYNDIGHETEN 
(Tidsfrist i år) 

ANMÄRKNING (ex ärendetyp, typ 
av akt, sorteringsordning) 

Rekrytera och anställa 
Efter avslutad rekrytering skrivs handlingar som ska bevaras ut på papper till akt som ordnas efter ärendenummer (från Webcruiter) 

Behovsanalys innan 
rekrytering 

Ja 
Webcruiter  

Nej Personal Papper Bevaras 2 år efter 
rekryteringens slut 

 

Kravspecifikation/profil Ja 
Webcruiter 

Nej Personal Papper Bevaras 2 år efter 
rekryteringens slut 

 

Annons/publicering Ja 
Webcruiter  

Nej Personal Papper Bevaras 2 år efter 
rekryteringens slut 

 

Ansökningshandlingar ej 
erhållen tjänst 

Ja 
 

Nej Webcruiter Digitalt 2 år Nej  

Ansökningshandlingar 
erhållen tjänst 

Ja 
Webcruiter  

Nej Personal Papper Bevaras 2 år efter 
anställningens 
upphörande 
(överlämnas i 
tillsammans med 
personalakt) 

Läggs i personalakt 

Förteckning över sökande Ja 
Webcruiter  

Nej Personal Papper Bevaras 2 år efter 
rekryteringens slut 

Innehåller information om  
vem som fått tjänsten 

Ärendelista 
rekryteringsverktyg 

Ja 
Webcruiter 

Nej Personal Papper Bevaras Årligen Tas fram centralt för hela 
kommunen 

Uppgift över kallade till 
intervju 

Ja 
 

Nej Webcruiter Digitalt 2 år Nej  

Urvalstester Ja Ja 
OSL 39 kap. 
5a § 

 

Jobmatch Digitalt Vid inakualitet Nej  
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HANDLINGSTYP REGISTRERING 
(Om ja, ange 
system, samt 
ev. 
klassificering) 

SEKRETESS   
(Om ja, ange 
lagrum) 

 

NÄRARKIV MEDIUM/ARKIV-
FORMAT 

BEVARAS/GALLRA
S (om gallras, ange 
tidsfrist) 

ÖVERLÄMNANDE TILL 
ARKIVMYNDIGHETEN 
(Tidsfrist i år) 

ANMÄRKNING (ex ärendetyp, typ 
av akt, sorteringsordning) 

Urvalstester icke relevanta Ja Nej Jobmatch Digitalt Raderas Nej  

Registerkontroll av 
säkerhetsklassade tjänster 
 

Nej 

 

Ja 
OSL 15 kap 
2 § 

Säkerhets- 
skåp 
kansli 

Papper 5 år Nej 
 

Försvarssekretess 
I pärm kronologisk ordning  

Anställningsavtal Ja 
HRplus 

Nej Personal Papper Bevaras i 
personalakt 

2 år efter 
anställningens 
upphörande 
(överlämnas i 
tillsammans med 
personalakt) 

 

Spontanansökningar som 
inkommit utan att tjänst har 
utlysts 

Ja 
 

 

Nej DÄHS Digitalt 2 år Nej Ett samlingsärende per år 

Hantera kompetensförsörjning 

Kompetensförsörjningsplaner Ja Nej WinLas 
web 

Digital När anställningen 
upphör 

Nej GDPR 
Finns tillsammans med 
medarbetarsamtal 

Kompetensredovisning Ja 
 

Nej WinLas 
web 

Digital När anställningen 
upphör 

Nej WinLas kompetens 

Introduktionsplan, 
individuella 

Nej Nej Personal Papper Bevaras i 
personalakt 

2 år efter 
anställningens 
upphörande 

 

Uppföljning av introduktion Nej Nej Personal Papper Bevaras i 
personalakt 

2 år efter 
anställningens 
upphörande 
(överlämnas i 
tillsammans med 
personalakt) 

 



 

39 
 

HANDLINGSTYP REGISTRERING 
(Om ja, ange 
system, samt 
ev. 
klassificering) 

SEKRETESS   
(Om ja, ange 
lagrum) 

 

NÄRARKIV MEDIUM/ARKIV-
FORMAT 

BEVARAS/GALLRA
S (om gallras, ange 
tidsfrist) 

ÖVERLÄMNANDE TILL 
ARKIVMYNDIGHETEN 
(Tidsfrist i år) 

ANMÄRKNING (ex ärendetyp, typ 
av akt, sorteringsordning) 

Behörighetsgivande eller 
kompleterande utbildning, 
bevis/intyg 

Nej Nej Personal Papper Bevaras i 
personalakt 

2 år efter 
anställningens 
upphörande 
(överlämnas i 
tillsammans med 
personalakt) 

 

Utbildningar Ja 

 

Nej DÄHS Digitalt Bevaras 3 år Program, deltagarlista, ev 
studiematerial 

        

Bemanning 
Säter och Falu kommun samarbetar i gemensam lönenämnd där Falun är värdkommun. Falu kommun ansvarar för arkivering av de personalhandlingar i 
personalsystemet och redovisas inte här. 

Semesterplanera 

Semesterlistor Nej Nej H:/ Digitalt Vid inaktualitet Nej  

Ansökan om utbyte av 
semesterdagstillägg mot extra 
ledighet (semesterväxling) 

Ja i Falun Nej Personal 
 

Papper Gallras i samband 
med arkivering av 
personalakt 

Nej I personalakt 

Hantera särskilda anställningsformer 
Planering feriejobb Ja 

 

Nej DÄHS Digitalt Bevaras 3 år  

Information/anmälan/Beslut 
om feriejobb 

Nej Nej Fritidsenhet
en 

Papper Vid inaktualitet Nej  

Bekräftelse av anställning till 
AF (arbetsförmedlningen) 

Nej Nej I pärm HR Papper 2 år Nej  
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HANDLINGSTYP REGISTRERING 
(Om ja, ange 
system, samt 
ev. 
klassificering) 

SEKRETESS   
(Om ja, ange 
lagrum) 

 

NÄRARKIV MEDIUM/ARKIV-
FORMAT 

BEVARAS/GALLRA
S (om gallras, ange 
tidsfrist) 

ÖVERLÄMNANDE TILL 
ARKIVMYNDIGHETEN 
(Tidsfrist i år) 

ANMÄRKNING (ex ärendetyp, typ 
av akt, sorteringsordning) 

Beslut från AF för bidrag 
(nytt/omprövning) 

Nej Nej I personakt  Gallras i samband 
med arkviering av 
personalakt 

Nej  

Beslutsunderlag till AF för 
bidrag 

Nej Nej I personakt  Gallras i samband 
med arkviering av 
personalakt 

Nej  

Beslutsunderlag till AF för 
bidrag (nytt/omprövning 
inklusive handlingsplan) 

Nej Nej I personakt  Gallras i samband 
med arkviering av 
personalakt 

Nej  

Rekvisition av bidrag till AF       Ansöks via 
arbetsförmedlningens hemsida 

Arbetsmiljö  

Leda-Styra-Organisera 

Avtal företagshälsovård UHC avtals 
databas 

Nej  Digitalt   Upphandlingar samverkan med 
UHC Ludvika 

Bedriva systematiskt arbetsmiljöarbete 

Styrdokument 
handbok/Organisation för 
arbetsmiljöarbete 

Ja 

 

Nej DÄHS Digitalt Bevaras 3 år  

Protokoll från skyddsronder Ja Nej Kia Digitalt Bevaras 3 år  Skrivs ut från Kia och 
överlämns till arkivet i 3-
årsintervall 

Händelserapportering 
(riskobservation, tillbud, 
olycksfall, färdolycksfall) 

Ja Nej Kia Digitalt Bevaras 3 år  
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HANDLINGSTYP REGISTRERING 
(Om ja, ange 
system, samt 
ev. 
klassificering) 

SEKRETESS   
(Om ja, ange 
lagrum) 

 

NÄRARKIV MEDIUM/ARKIV-
FORMAT 

BEVARAS/GALLRA
S (om gallras, ange 
tidsfrist) 

ÖVERLÄMNANDE TILL 
ARKIVMYNDIGHETEN 
(Tidsfrist i år) 

ANMÄRKNING (ex ärendetyp, typ 
av akt, sorteringsordning) 

Årssammanställning av 
händelserapportering 

Ja 

 

Nej DÄHS Digitalt Bevaras 3 år Skrivs ut årsvis från Kia och 
diarieförs.  

Handlingsplan riskbedömning 
vid omorganisationer 

Ja Nej Kia Digitalt Bevaras 3 år Bilaga till protokoll 
Skrivs ut från Kia och 
diarieförs. 

Fördelning/Delegering 
arbetsmiljöuppgifter 

Ja 

 

 

Nej DÄHS Digitalt Bevaras 3 år  

Förteckning över 
skyddsombud 

Nej Nej  Intranät Digitalt Vid inaktualitet   

Göra arbetsmiljöutredningar 

Rutin för synundersökning Ja 

 

Nej DÄHS Digitalt Bevaras  3 år  

Rekvisition bildskärms- och 
skyddsglasögon 

Nej Nej   7 år  Bifogas faktura och hanteras 
som ekonomihandling 

Arbetsmiljöutredningar Ja 

 

Kan 
förekomma 

DÄHS Digitalt Bevaras 3 år Resultat av skyddsrond och 
anpassning av arbetsplats vid 
rehabilitering, kan initieras på 
annat sätt. 

Inspektion från 
Arbetsmiljöverket 

Ja 

 

Kan 
förekomma 

DÄHS Digitalt Bevaras 3 år Arbetsmiljöutredning kan ingå i 
ärendet 

Driva mångfaldsarbete 
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HANDLINGSTYP REGISTRERING 
(Om ja, ange 
system, samt 
ev. 
klassificering) 

SEKRETESS   
(Om ja, ange 
lagrum) 

 

NÄRARKIV MEDIUM/ARKIV-
FORMAT 

BEVARAS/GALLRA
S (om gallras, ange 
tidsfrist) 

ÖVERLÄMNANDE TILL 
ARKIVMYNDIGHETEN 
(Tidsfrist i år) 

ANMÄRKNING (ex ärendetyp, typ 
av akt, sorteringsordning) 

Jämställdhetsplan och 
mångfaldsplan 

Ja 

 

Nej DÄHS Digitalt Bevaras 3 år  

Personalhälsa 

Bedriva friskvård 

Friskvårdspolicy Ja 

  

Nej DÄHS Digitalt Bevaras 3 år  

Kvitton friskvårdsersättningar Ja 

HR/plus 

Nej  
Kansli 

Papper 7 år Nej Dagarkiv källaren 

Rehabilitera 

Rehabiliteringsplan Ja 

   

OSL kap 39 
§1 o 2 

DÄHS Digitalt Bevaras 2 år efter 
anställningens avslut 

Läggs i personalakten (i 
förslutet kuvert) märkt 
sekretess 

Förstadagsintyg Ja 

 

OSL kap 39 
§1 o 2 

DÄHS Digitalt Bevaras 2 år efter 
anställningens avslut 

Läggs i personalakten (i 
förslutet kuvert) märkt 
sekretess 

Läkarutlåtande Ja 

 

OSL kap 39 
§1 o 2 

DÄHS Digitalt 2 år efter 
anställningens  
avslut 

Nej Läggs i personalakten (i 
förslutet kuvert) märk sekretess 

Behandlingskontrakt, 
missbruk 

Ja 

 

OSL kap 39 
§1 o 2 

DÄHS Digitalt Bevaras 2 år efter 
anställningens avslut 

Läggs i personalakten (i 
förslutet kuvert) märk sekretess 

Tester, utvärderingar, 
rapporter 

Ja 

 

OSL kap 39 
§1 o 2 

DÄHS Digitalt Bevaras 2 år efter 
anställningens avslut 

Läggs i personalakten (i 
förslutet kuvert) märk sekretess 
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HANDLINGSTYP REGISTRERING 
(Om ja, ange 
system, samt 
ev. 
klassificering) 

SEKRETESS   
(Om ja, ange 
lagrum) 

 

NÄRARKIV MEDIUM/ARKIV-
FORMAT 

BEVARAS/GALLRA
S (om gallras, ange 
tidsfrist) 

ÖVERLÄMNANDE TILL 
ARKIVMYNDIGHETEN 
(Tidsfrist i år) 

ANMÄRKNING (ex ärendetyp, typ 
av akt, sorteringsordning) 

Beslut i ärendet Ja 

  

Nej DÄHS Digitalt Bevaras 2 år efter 
anställningens avslut 

Läggs i personalakten (i 
förslutet kuvert) märk sekretess 

Beslut om att avsluta 
rehabilitering 

Ja 

  

Nej DÄHS Digitalt Bevaras 2 år efter 
anställningens avslut 

Läggs i personalakten 

Utredning om omplacering Ja 

  

OSL kap 39 
§2 

DÄHS Digitalt Bevaras 2 år efter 
anställningens avslut 

Läggs i personalakten (i 
förslutet kuvert) märk sekretess 

Beslut om omplacering Ja 

 

Nej DÄHS Digitalt Bevaras   

Hantera förmåner 

Ansökan/beslut om 
bruttolöneavdrag för 
synfelsbehandling, 
fertilitetsbehandling och 
tandvård 
 

Ja 

I Falun 

Kan 
förekomma 
 
GDPR 

HR Papper Gallras i samband 
med 
anställningens 
upphörande 

Nej I personalakten 

Ansökan/beslut om 
motorvärmare 

JA 

I Falun 

Nej Assisten 
HR 

Papper Vid inaktualitet  I pärm  

Ansökan/beslut om resekort 
hos Dalatrafik till ett 
förmånligt pris 

Ja 

I Falun 

Nej HR Papper Gallras i samband 
med 
anställningens 
pphör nd  

Nej I personalakten 

Ansökan/beslut om 
löneväxling 

Ja 

I Falun 

Nej Assistent 
Kansli 

Papper Gallras i samband 
med 
anställningens 

 

Nej I personalakten 

PA (personaladministration) 

Beräkna och betala ut lön 



 

44 
 

HANDLINGSTYP REGISTRERING 
(Om ja, ange 
system, samt 
ev. 
klassificering) 

SEKRETESS   
(Om ja, ange 
lagrum) 

 

NÄRARKIV MEDIUM/ARKIV-
FORMAT 

BEVARAS/GALLRA
S (om gallras, ange 
tidsfrist) 

ÖVERLÄMNANDE TILL 
ARKIVMYNDIGHETEN 
(Tidsfrist i år) 

ANMÄRKNING (ex ärendetyp, typ 
av akt, sorteringsordning) 

Beslut om sjukersättning från 
Försäkringskassan 

Nej Nej HR Papper Bevaras 2 år efter 
anställningens avslut 

I pesonalakt 

Ledighetsansökningar barn-, 
studie- och tjänstledigheter  

Ja 

I Falun 

Nej Assistent 
HR 

Papper 2 år Nej I pärm kronologisk ordning 

Ledighet med lön för fackligt 
uppdrag 

Ja 

I Falun 

Nej Assistent 
HR 

Papper 2 år Nej I pärm kronologisk ordning 

Flextidssammanställningar Nej Nej H:/ Digitalt 1 år Nej Övergång till Medvind pågår 

Förskjuten arbetstid Ja 

I Falun 

Nej Assistent 
HR 

Papper 2 år Nej I pärm kronologisk ordning 

Bilersättning, traktamente, 
reseersättning, kvitton 

Ja 

HR/plus 

Nej Assistent 
HR 

Papper 10 år Nej Dagarkiv källaren 

Ny lön till arbetstagare 
 

Ja 

HR/plus (vid 
löneöversyn) 

Nej HR Papper Gallras i samband 
med arkivering 

Nej I personalakt 

Arvoden  Ja 
I Falun 

Nej Assistent 
HR 

Papper 2 år Nej Konsulter, familjehem, gode 
män, valförrättare m fl 

Jour och beredskapslistor Ja 
I Falun 

Nej Assistent 
HR 

Papper 2 år Nej  

Tidrapporter PAN-anställda  JA 
I Falun 

Nej Assistent 
HR 

Papper 2 år  Personliga assistenter 
anhörigvårdare, ledsagare 

Beslut om införsel från 
Kronofogen 

JA 
I Falun 

Nej Assisten 
Kansli 

Papper 10 år  Pärm hos assistent på kansli 
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HANDLINGSTYP REGISTRERING 
(Om ja, ange 
system, samt 
ev. 
klassificering) 

SEKRETESS   
(Om ja, ange 
lagrum) 

 

NÄRARKIV MEDIUM/ARKIV-
FORMAT 

BEVARAS/GALLRA
S (om gallras, ange 
tidsfrist) 

ÖVERLÄMNANDE TILL 
ARKIVMYNDIGHETEN 
(Tidsfrist i år) 

ANMÄRKNING (ex ärendetyp, typ 
av akt, sorteringsordning) 

Hantera Personalförsäkring 

Personalförsäkringar Ja 
 

Nej DÄHS Digitalt Bevaras 3 år  

Personalsociala åtgärder 

Förtjänsttecken 
(jubileumsgåvor, bl a för 
25:års anställning och 
pensionsavgångar) 

Ja 
 

Nej DÄHS Digitalt Bevaras 3 år  

Övriga personalåtgärder 
Hantera bisyssla        

Anmälan av bisysslor Ja 

WinLas 

Nej HR Papper Bevaras 3 år I personalakt 

Anmälan bisysslor 
(Delegationsbeslut) 

Ja Nej DÄHS Digitalt Bevaras 3 år  

Hantera diciplinåtgärder 

Underlag om diciplinär åtgärd Ja 

DÄHS 

Nej HR Papper 2 år efter 
anställningens 
avslut upphörande 

Nej I personalakt 

Protokoll från överläggning 
med facklig part 

Ja 

DÄHS 

Nej HR Papper 2 år efter 
anställningens 
avslut  

Nej I personalakt 

Beslut om disciplinär åtgärd 
(skriftlig varning, beslut om 
avstängning) 

Ja 

 DÄHS 

Nej HR Papper Bevaras 2 år efter 
anställningens 
upphörande 

I personalakt 
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HANDLINGSTYP REGISTRERING 
(Om ja, ange 
system, samt 
ev. 
klassificering) 

SEKRETESS   
(Om ja, ange 
lagrum) 

 

NÄRARKIV MEDIUM/ARKIV-
FORMAT 

BEVARAS/GALLRA
S (om gallras, ange 
tidsfrist) 

ÖVERLÄMNANDE TILL 
ARKIVMYNDIGHETEN 
(Tidsfrist i år) 

ANMÄRKNING (ex ärendetyp, typ 
av akt, sorteringsordning) 

Yttrande inför disciplinär 
åtgärd 

Ja 

 DÄHS 

Nej HR Papper 2 år efter 
anställningens  
avslut  

Nej I personalakt 

Polisanmälan Ja 

DÄHS 

 

Nej HR Papper 2 år efter 
anställningens 
avslut  

Nej I personalakt 

Hantera övriga frågor 

Upphävande av sekretess - 
skriftlig fullmakt från 
medarbetare om att någon 
annan får ta del av handlingar 
rörande medarbetare som 
omfattas av sekretess 

 

Ja 

DÄHS 

Nej HR Papper Bevaras Vid arkivering av 
personalakt 

 
I personalakt 

Beslut om första dags intyg 
 

Nej OSL 39 
§1 o 2 

HR Papper Vid inaktualitet  I personalakt 
 

Information om skyddad 
adress i folkbokföringen 
 

      Hanteras av Falun 

Upphörande av anställning 

Hantera uppsägning 

Ansökan/beslut om egen 
uppsägning 

JA 
I Falun 

Nej Assistent 
HR 

Papper Bevaras 2 år efter 
anställningens 
upphörande 

I personalakten 

Tjänstgöringsbetyg Nej Nej HR Papper Bevaras 2 år efter 
anställningens 
upphörande 

I personalakten 
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HANDLINGSTYP REGISTRERING 
(Om ja, ange 
system, samt 
ev. 
klassificering) 

SEKRETESS   
(Om ja, ange 
lagrum) 

 

NÄRARKIV MEDIUM/ARKIV-
FORMAT 

BEVARAS/GALLRA
S (om gallras, ange 
tidsfrist) 

ÖVERLÄMNANDE TILL 
ARKIVMYNDIGHETEN 
(Tidsfrist i år) 

ANMÄRKNING (ex ärendetyp, typ 
av akt, sorteringsordning) 

Beslut om 
uppsägning/uppsägning av 
personliga skäl 

Ja 
I Falun 

Nej HR Papper Bevaras 2 år efter 
anställningens 
upphörande 

I personalakten 

Beslut om 
avgångsvederlag/ersättning 

Ja 
I Falun 

Nej HR Papper Bevaras 2 år efter 
anställningens 
upphörande 

I personalakten 

Utredning vid arbetsbrist 
enligt omställningsavtal 

      Frågan ägs av 
omställningsfonden 

Hantera pension 

Beslut om att få forsätta 
anställning efter 67 

JA 
I Falun 

Nej HR Papper Bevaras 2 år efter 
anställningens 

hö d  

I personalakten 

Ansökan om tjänstepension 
80/80/100 modellen 

Ja 
I Falun 

Nej HR Papper Bevaras 2 år efter 
anställningens 
upphörande 

I personalakten 

Ansökan/beslut om pension Ja 
I Falun 

Nej HR Papper Bevaras 2 år efter 
anställningens 
upphörande 

I personalakten 

Matrikelutdrag som rör 
pension 

Nej Nej HR Papper Bevaras 2 år efter 
anställningens 
upphörande 

Skickas från Falun, läggs i 
personalakten  

Pensionsbrev Nej Nej HR Papper Bevaras 2 år efter 
anställningens 
upphörande 

Skickas från Falun, läggs i 
personalakten  

Hantera dödsfall 

Utreda dödsfall Nej Nej HR Papper Bevaras 2 år efter 
anställningens 
upphörande 

Utredningen sker i Falun med 
hjälp av HR-assistent 
I personalkten 

Besked om ersättning efter 
dödsfall 

Nej Nej HR Papper Bevaras 2 år efter 
anställningens 
upphörande 
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HANDLINGSTYP REGISTRERING 
(Om ja, ange 
system, samt 
ev. 
klassificering) 

SEKRETESS   
(Om ja, ange 
lagrum) 

 

NÄRARKIV MEDIUM/ARKIV-
FORMAT 

BEVARAS/GALLRA
S (om gallras, ange 
tidsfrist) 

ÖVERLÄMNANDE TILL 
ARKIVMYNDIGHETEN 
(Tidsfrist i år) 

ANMÄRKNING (ex ärendetyp, typ 
av akt, sorteringsordning) 
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Ekonomi 
HANDLINGSTYP REGISTRERING 

(Om ja, ange 
system, samt ev. 
klassificering) 

SEKRETESS   
(Om ja, ange 
lagrum) 

 

NÄRARKIV MEDIUM/ARKIV-
FORMAT 

BEVARAS/GALLRAS 
(om gallras, ange 
tidsfrist) 

ÖVERLÄMNANDE TILL 
ARKIVMYNDIGHETEN 
(Tidsfrist i år) 

ANMÄRKNING (ex ärendetyp, typ 
av akt, sorteringsordning) 

Ledning, styrning organisering 
Hantera attestförteckning Ja 

DÄHS 

Nej Kansli Digitalt Bevaras 3 år Kopia i pärm hos 
Ekonomiassistent 

Ekonomiska styrprinciper Ja  

DÄHS 

 

 

 

 

 

Nej Kansli Digitalt Bevaras 3 år  

Rapport, ändringslogg Nej Nej Ekonomi Papper Bevaras 2 år Avser Systemdokumentation 

Rapport använda 
verifikationsnummer 

Nej Nej  Ekonomi Papper Bevaras 2 år Avser Systemdokumentation 

Rapport systemvärden Nej Nej  Ekonomi Papper Bevaras 2 år Avser Systemdokumentation 

Rapport systemparametrar Nej Nej Ekonomi Papper Bevaras 2 år Avser Systemdokumentation 

Skärmbild generella 
parametrar 

Nej Nej Ekonomi Papper Bevaras 2 år Avser Systemdokumentation 

Redovisning 

Fakturerar kunder 

Debiteringsunderlag Ja 
Agresso 

Nej 
GDPR 

Ekonomi Papper 7 år 2 år På papper 

Verifikation, utskrift från 
internetbank 

Finns i 
internetbank 

Nej 
GDPR 

Ekonomi Papper 7 år 2 år Sparas i pärm. Utskrift av 
manuell kundinbetalning.  
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HANDLINGSTYP REGISTRERING 
(Om ja, ange 
system, samt ev. 
klassificering) 

SEKRETESS   
(Om ja, ange 
lagrum) 

 

NÄRARKIV MEDIUM/ARKIV-
FORMAT 

BEVARAS/GALLRAS 
(om gallras, ange 
tidsfrist) 

ÖVERLÄMNANDE TILL 
ARKIVMYNDIGHETEN 
(Tidsfrist i år) 

ANMÄRKNING (ex ärendetyp, typ 
av akt, sorteringsordning) 

Kundfil Ja  
Agresso 

Nej Server Y:/ Digitalt Vid inaktualitet  Inläsning från försystemen FRI, 
Procapita BoU, Procapita 
Modul VoO, Modul Avgifter, 
Procapita KS och Webdeb 

Orderfil Ja  
Agresso 

Nej Server Y:/ Digitalt Vid inaktualitet  Inläsning från försystemen FRI, 
Procapita BoU, Procapita 
Modul VoO, Modul Avgifter, 
Procapita KS och Webdeb 

Faktureringsfil Ja  
Agresso 

Nej Server Y:/ Digitalt Vid inaktualitet   

Kundinbetalningar från 
BGC (OCR och Autogirofil) 

Ja 
Agresso 

Nej Server Y:/ Digitalt Bevaras 2 år  

Underlag med 
betalningsinformation från 
internetbank 

Nej Nej Ekonomi Papper Bevaras 2 år  

Fellista Nej Nej Ekonomi Papper Bevaras 2 år Lägger listan i 
huvudbokföringen som bilaga 

Beslut om anstånd med 
betalning 

Ja 
Agresso 

Nej Ekonomi Papper 7 år  Större belopp än 15 000 kr skall 
beslut tas annars gäller 
riktlinjerna (kommer 2020) 

Påminnelseförslag Ja 
Agresso 

Kan 
förekomma 

Agresso Digitalt Vid inaktualitet Nej  

Påminnelser Ja 
Agresso 

Kan 
förekomma 

Agresso Digitalt 2 år Nej  

Brev om inkasso Ja 
Agresso 

Kan 
föreskomma 

Agresso Digitalt 2 år Nej  
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HANDLINGSTYP REGISTRERING 
(Om ja, ange 
system, samt ev. 
klassificering) 

SEKRETESS   
(Om ja, ange 
lagrum) 

 

NÄRARKIV MEDIUM/ARKIV-
FORMAT 

BEVARAS/GALLRAS 
(om gallras, ange 
tidsfrist) 

ÖVERLÄMNANDE TILL 
ARKIVMYNDIGHETEN 
(Tidsfrist i år) 

ANMÄRKNING (ex ärendetyp, typ 
av akt, sorteringsordning) 

Meddelande till 
Kronofogden 

Nej Kan 
förekomma 

Ekonomi Pappter 2 år Nej  

Redovisning från 
Kronofogden 

Nej Kan 
förekomma 

Ekonomi Pappter 2 år Nej  

Begäran om 
långtidsbevakningar 

Ja 
Agresso 

Kan 
förekomma 

Ekonomi Papper 2 år Nej  

Avskrivning vid 
långtidsbevakning 

Ja 
Agresso 

Kan 
förekomma 

Ekonomi Papper 7 år 2 år  

Räntefaktura Ja 
Agresso 

Kan 
förekomma 

Agresso Digitalt Vid inaktualitet   

Bokföringsorder vid 
avskrivningar vid 
kundfordring 

Ja 
Agresso 

Kan 
förekomma 

Kansli Papper 7 år 2 år  

Sammanställning för Ks-
beslut i ärende om 
avskrivning 

Ja 
DÄHS 

Kan 
föreskomma 

Kansli Papper 7 år 2 år  

Hantera leverantörsfaktura 

Pappersfaktura Nej Nej Hos 
leverantör 

Papper 7 år Nej Kvar hos leverantör Softronic 

E-faktura Ja 
Agresso 

Nej Agresso Digitalt 7 år Nej  

Manuell faktura Ja 
Agresso 

Kan 
förekomma 

Ekonomi Papper 7 år 2 år  

Utanordning Ja 
Agresso 

Kan 
förekomma 

Ekonomi Papper 7 år 2 år  
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HANDLINGSTYP REGISTRERING 
(Om ja, ange 
system, samt ev. 
klassificering) 

SEKRETESS   
(Om ja, ange 
lagrum) 

 

NÄRARKIV MEDIUM/ARKIV-
FORMAT 

BEVARAS/GALLRAS 
(om gallras, ange 
tidsfrist) 

ÖVERLÄMNANDE TILL 
ARKIVMYNDIGHETEN 
(Tidsfrist i år) 

ANMÄRKNING (ex ärendetyp, typ 
av akt, sorteringsordning) 

Sekretessfaktura Ja 
Agresso 

Ja Ekonomi Papper 7 år 2 år  

Fellista Ja 
Agresso 

Nej Agresso Digitalt Vid inaktualitet   

Betalfil Ja 
Agresso 

Nej Ekonomi Papper 7 år 2 år Utskrift av banklista, från 
Agresso. 

Kvittens på betalning    Ja Pagero 

 

Nej Ekonomi Papper 7 år 2 år Från Pagero. Förvaras 
tillsammans med betalfil. 

Återredovisning från BGC Ja 
Agresso 

Nej Ekonomi Papper Bevaras 2 år Från Pagero. Elektronisk fil 
läses in i Agresso, tas ut på 
papper. 

Betalningsspecifikation från 
bank 

Nej Kan 
förekomma 

Ekonomi Papper Bevaras 2 år  

Betalningsspecifikation från 
bank, IFO 

Nej Ja Ekonomi Papper Bevaras 2 år  

Föra huvudbok, bokföra löpande 
Ingående balans Ja 

Agresso 
Nej Ekonomi Papper Bevaras 2 år  

Huvudbok Ja 
Agresso 

Kan 
förekomma 

Ekonomi Papper Bevaras 2 år  

Grundbok Procapita, 
Webdeb, FRI, 
kassaaparat, 
Medvind 
(Falun) 

Kan 
förekomma 

Agresson i 
försystem 
samt 
kassaböcker  

Digitalt Bevaras Nej  

Kontoutdrag 
inkomster/utgifter 

Ja 
Agresso 

Kan 
förekomma 

Ekonomi Papper Bevaras 2 år  
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HANDLINGSTYP REGISTRERING 
(Om ja, ange 
system, samt ev. 
klassificering) 

SEKRETESS   
(Om ja, ange 
lagrum) 

 

NÄRARKIV MEDIUM/ARKIV-
FORMAT 

BEVARAS/GALLRAS 
(om gallras, ange 
tidsfrist) 

ÖVERLÄMNANDE TILL 
ARKIVMYNDIGHETEN 
(Tidsfrist i år) 

ANMÄRKNING (ex ärendetyp, typ 
av akt, sorteringsordning) 

Lönefil Ja 
Agresso 

Nej Server Y:/ Digitalt Elektronisk fil 7 år 
Utdrag på papper-
bevaras 

2 år  

Filpaket In- och 
utbetalningar IFO 

Ja 
Agresso 

Nej Ekonomi Papper Elektronisk fil 7 år  
Utdrag på papper 
bevaras 

2 år  

Bokföringsorder Ja 
Agresso 

Nej Ekonomi Papper Bevaras 2 år  

Utanordning för betalning i 
internetbank  
 

Finns i pärm Kan 
förekomma 

Ekonomi Papper 7 år 2 år Hanteras i internetbank 

Betalningsspecifi 
kation från bank 

Finns i pärm Nej Ekonomi Papper 7 år 2 år Hanteras i internetbank 

Kundinbetalning ar från 
BGC (OCR och autogiro-fil) 

Ja 
Agresso 

Nej På server, i 
mapp Y: / 
Ekonomi 

Digitalt 
 
/Pärm 

Elektroniska filen 
gallras efter 7 år 
Utdrag på papper 
bevaras 

2 år  

Betalningsspecifikation från 
bank, IFO 

Nej Ja Ekonomi Papper Bevaras 2 år  

Stiftelser och fonder 
Stiftelsehandlingar Ja Kan 

förekomma 
Ekonomi Digitalt Bevaras 2 år  

Svarsbrev Ja Kan 
förekomma 

Ekonomi Digitalt Bevaras 2 år  
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HANDLINGSTYP REGISTRERING 
(Om ja, ange 
system, samt ev. 
klassificering) 

SEKRETESS   
(Om ja, ange 
lagrum) 

 

NÄRARKIV MEDIUM/ARKIV-
FORMAT 

BEVARAS/GALLRAS 
(om gallras, ange 
tidsfrist) 

ÖVERLÄMNANDE TILL 
ARKIVMYNDIGHETEN 
(Tidsfrist i år) 

ANMÄRKNING (ex ärendetyp, typ 
av akt, sorteringsordning) 

Anmälan till stiftelseregistret Ja Kan 
förekomma 

Ekonomi Digitalt 7 år   

Räkensskapshandlingar Agresso Kan 
förekomma 

Ekonomi Papper 7 år   

Ansökan om ändrade 
föreskrfiter 

Ja Kan 
förekomma 

Ekonomi Digitalt Bevaras 2 år  

Beslut om ändrade 
föreskrifter 

Ja Kan 
förekomma 

Ekonomi Digitalt Bevaras 2 år  

Dela ut medel ur stiftelse 

Beslut Ja Nej Kansli Digitalt Bevaras 2 år  

Underlag annons Ja Nej Kansli Digitalt Bevaras 2 år  

Ansökan Ja Nej Kansli Digitalt Bevaras 2 år  
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Inköp 
HANDLINGSTYP REGISTRERING 

(Om ja, ange 
system, samt ev. 
klassificering) 

SEKRETESS   
(Om ja, ange 
lagrum) 

 

NÄRARKIV MEDIUM/ARKIV-
FORMAT 

BEVARAS/GALLRAS 
(om gallras, ange 
tidsfrist) 

ÖVERLÄMNANDE TILL 
ARKIVMYNDIGHETEN 
(Tidsfrist i år) 

ANMÄRKNING (ex ärendetyp, typ 
av akt, sorteringsordning) 

Ledning, styrning och organisering 

Inköpspolicy Ja  
 

Nej DÄHS Digitalt Bevaras 3 år  

Inköp 

Hantera direktupphandling 
 
 
 
 
Förfrågningsunderlag 
 

Ja 
  

19 kap. 3§ 
OSL 

DÄHS Digitalt Bevaras 3 år Under sekretesstiden förvaras i 
särskilt fack i dagarkiv 

Anbud, vinnande samt ej 
antagna  

Ja 
 
 
 

19 kap. 3§ 
OSL. 
 
Även 
sekretess 
enligt 31 
kap. 16§ 
OSL kan 
förekomma 
efter att 
upphandling
ssekretessen 
har hävts. 

DÄHS Digitalt -Vinnande anbud 
bevaras 
 

3 år Under sekretesstiden förvaras i 
särskilt fack i dagarkiv 
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HANDLINGSTYP REGISTRERING 
(Om ja, ange 
system, samt ev. 
klassificering) 

SEKRETESS   
(Om ja, ange 
lagrum) 

 

NÄRARKIV MEDIUM/ARKIV-
FORMAT 

BEVARAS/GALLRAS 
(om gallras, ange 
tidsfrist) 

ÖVERLÄMNANDE TILL 
ARKIVMYNDIGHETEN 
(Tidsfrist i år) 

ANMÄRKNING (ex ärendetyp, typ 
av akt, sorteringsordning) 

Tilldelningsbeslut 
 

Ja 
  
 

 

Nej DÄHS Digitalt Bevaras 3 år  

Överprövningar Ja 
  
 
 

Nej DÄHS Digitalt Bevaras 3 år  

Hantera löpande avtal 

Avtal Ja i avtals-
databas (AVL) 
 

Kan 
förekomma 
OSL 31 kap 
16 § 

Kansli Papper Bevaras Efter avtalets utgång 
 

Ringa rutinmässiga avtal kan 
gallras 2 år efter inaktuallitet 

 

        

Avropa och göra direktinköp (avtal finns UHC) 

Avtal rutinmässiga Ja AVL Nej Kansli Papper 2 år Nej Tex kaffemaskiner, kopiatorer, 
bilar m,m, 

Licensavtal  

 

Ja AVL Nej Kansli Papper 2 år Nej  

Reklamera 
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HANDLINGSTYP REGISTRERING 
(Om ja, ange 
system, samt ev. 
klassificering) 

SEKRETESS   
(Om ja, ange 
lagrum) 

 

NÄRARKIV MEDIUM/ARKIV-
FORMAT 

BEVARAS/GALLRAS 
(om gallras, ange 
tidsfrist) 

ÖVERLÄMNANDE TILL 
ARKIVMYNDIGHETEN 
(Tidsfrist i år) 

ANMÄRKNING (ex ärendetyp, typ 
av akt, sorteringsordning) 

Beställningar/Reklamationer Nej Nej Nej Digitalt 2 år Nej  

 

Inventariehantering(2.7) 
HANDLINGSTYP REGISTRERING 

(Om ja, ange 
system, samt 
ev  

 

SEKRETESS   
(Om ja, ange 
lagrum) 

 

NÄRARKIV MEDIUM/ARKI
V-FORMAT 

BEVARAS/GALLRAS 
(om gallras, ange 
tidsfrist) 

ÖVERLÄMNANDE 
TILL 
ARKIVMYNDIGHETEN 
(Tidsfrist i år) 

ANMÄRKNING (ex ärendetyp, 
typ av akt, sorteringsordning) 

Inventariehantering  

Anläggningsreskontra Ja 
Agresso 

Nej Agresso Digitalt Nej 
 

  
 

 

2 år Utskrift/underlag bevaras som 
bilaga till bokslut som finns i 

    Registrering av ny 
anläggning/inventarie 

Ja 
Agresso 

Nej Ekonomi Papper Bevaras 2 år Särskild blankett under V: 
används. Bevaras tillsammans 

   
 

Avskrivning/internränta Ja 
Agresso 

Nej Ekonomi Papper Bevaras 2 år Sparas tillsammans med lista 
över verifikationsnummer 

Lista över 
verifikationsnummer 

Ja 
Agresso 

Nej Ekonomi Papper Bevaras 2 år Rapportnummer AT04.  Häri 
finns även avskrivningar, 

    
 

 

Kris och säkerhet 
HANDLINGSTYP REGISTRERING 

(Om ja, ange 
system, samt ev. 
klassificering) 

SEKRETESS   
(Om ja, ange 
lagrum) 

 

NÄRARKIV MEDIUM/ARKIV-
FORMAT 

BEVARAS/GALLRAS 
(om gallras, ange 
tidsfrist) 

ÖVERLÄMNANDE TILL 
ARKIVMYNDIGHETEN 
(Tidsfrist i år) 

ANMÄRKNING (ex ärendetyp, typ 
av akt, sorteringsordning) 

Ledning, styrning och organisering 
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HANDLINGSTYP REGISTRERING 
(Om ja, ange 
system, samt ev. 
klassificering) 

SEKRETESS   
(Om ja, ange 
lagrum) 

 

NÄRARKIV MEDIUM/ARKIV-
FORMAT 

BEVARAS/GALLRAS 
(om gallras, ange 
tidsfrist) 

ÖVERLÄMNANDE TILL 
ARKIVMYNDIGHETEN 
(Tidsfrist i år) 

ANMÄRKNING (ex ärendetyp, typ 
av akt, sorteringsordning) 

        

Intern krisledning 

Larmlista Nej Kan 
förekomma 
 
OSL 39 kap 
3 § 

H:/kansli Digital Vid inaktualitet Nej  

Internt kris och säkerhetsarbete 
 
Regler för tillträde till 
Rådhuset/Samhällsbyggnads
förvaltningen 

Ja 
 
 

Ja 
OSL 39 
kap 3§ 

DÄHS Digitalt Bevaras Vid inaktualitet  

Protokoll från 
brandskyddsronder 

Nej Nej Kansli Papper Bevaras 3 år  

Manual för 
brandskyddsarbetet 

Nej Nej Kansli Papper Vid inaktualitet   

Förteckning av genomförd 
brandutbildning 

Ja Nej DÄHS Digitalt Bevaras 3 år Samlingsärende 

 

Information och marknadsföring 
HANDLINGSTYP REGISTRERING 

(Om ja, ange 
system, samt ev. 
klassificering) 

SEKRETESS   
(Om ja, ange 
lagrum) 

 

NÄRARKIV MEDIUM/ARKIV-
FORMAT 

BEVARAS/GALLRAS 
(om gallras, ange 
tidsfrist) 

ÖVERLÄMNANDE TILL 
ARKIVMYNDIGHETEN 
(Tidsfrist i år) 

ANMÄRKNING (ex ärendetyp, typ 
av akt, sorteringsordning) 

Ledning, styrning och organisering 
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HANDLINGSTYP REGISTRERING 
(Om ja, ange 
system, samt ev. 
klassificering) 

SEKRETESS   
(Om ja, ange 
lagrum) 

 

NÄRARKIV MEDIUM/ARKIV-
FORMAT 

BEVARAS/GALLRAS 
(om gallras, ange 
tidsfrist) 

ÖVERLÄMNANDE TILL 
ARKIVMYNDIGHETEN 
(Tidsfrist i år) 

ANMÄRKNING (ex ärendetyp, typ 
av akt, sorteringsordning) 

Kommunikationsplan 
 
 

Ja 
 
 

Nej DÄHS Digital Bevaras 3 år  

Profilarbete 

Hantera grafisk profil och varumärke, profilprodukter 

Grafisk profil Ja 

 

Nej DÄHS Digitalt Bevaras  3 år  

Informationsförsörjning 

Publicera 

Webb Nej Nej Leverans 
direkt till e-
arkviet 

Digitalt Bevaras En gång om året  

Sociala medier Nej Nej Leverans 
direkt till 
arkviet 

Digitalt Bevaras En gång i halvåret Skärmbild en gång halvåret 
 
Se även gallring gällande social 
medier i Säters kommun. 
 

     
     

    

Intranet Ja Nej Leverans 
direkt till 
arkviet 
DÄHS 

Digitalt Bevaras 3 år Skärmbild en gång i halvåret 

Förteckning över sociala 
medier (Hemsidan) 

      Levereras en gång om året 
direkt till e-arkivet i samband 
med att hela webben levereras 
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HANDLINGSTYP REGISTRERING 
(Om ja, ange 
system, samt ev. 
klassificering) 

SEKRETESS   
(Om ja, ange 
lagrum) 

 

NÄRARKIV MEDIUM/ARKIV-
FORMAT 

BEVARAS/GALLRAS 
(om gallras, ange 
tidsfrist) 

ÖVERLÄMNANDE TILL 
ARKIVMYNDIGHETEN 
(Tidsfrist i år) 

ANMÄRKNING (ex ärendetyp, typ 
av akt, sorteringsordning) 

Budskap på digital skylt Nej Nej H:/naring Digitalt Vid inaktualitet Nej Diarieförs i ärende om 
synpunkter 

Hantera pressreleaser och presskontakter 

Pressmeddelande My newsdesk 
 
Ja 
DÄHS 
 
 

Nej DÄHS Digitalt Bevaras 3 år  

Underlag och 
kommunikation till 
pressmeddelanden 

Nej Nej W:/ Digitalt Vid inaktualitet Nej  

Bilder/Fotografier Nej Nej     De fotografier som används i 
informations/kommunikations
matieral arkiveras via respektive 
media  
 

     
 

Hantera tryck 

Tryckt material 1 exemplar Nej Nej Leverans 
direkt till 
arivet 

Papper Bevaras Leverans direkt till 
arkivet 

 

Frågor och synpunkter om 
skyltar 

Ja 

 

 

Nej DÄHS Digitalt Bevaras 3 år  
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HANDLINGSTYP REGISTRERING 
(Om ja, ange 
system, samt ev. 
klassificering) 

SEKRETESS   
(Om ja, ange 
lagrum) 

 

NÄRARKIV MEDIUM/ARKIV-
FORMAT 

BEVARAS/GALLRAS 
(om gallras, ange 
tidsfrist) 

ÖVERLÄMNANDE TILL 
ARKIVMYNDIGHETEN 
(Tidsfrist i år) 

ANMÄRKNING (ex ärendetyp, typ 
av akt, sorteringsordning) 

Filmer  Mp4 
(webbformat) 

 

Nej Leveras 
direkt till 
arkivet 

Digitalt Bevaras Leverans direkt Kommunikationschefen 
behåller en kopia 

Direktsända filmer i annans 
media 

Nej Nej Nej  Gallras Nej  

Annonser 

Annonser som inte är en del 
av en kärnprocess. 

Nej Nej I pärm hos 
registrator 
på kansli 

Papper (PDF) Bevaras 1 år  

Annonser som produceras i 
extern producents verktyg 

    Gallras   
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Förvaltningsstöd 
Denna typ av verksamhet förekommer ofta handlingar av ringa eller tillfällig betydelse såsom kopior, listor för kontroll mm, se gallringsbeslut Ks 2018-06-13. 

HANDLINGSTYP REGISTRERING 
(Om ja, ange 
system, samt ev. 
klassificering) 

SEKRETESS   
(Om ja, ange 
lagrum) 

 

NÄRARKIV MEDIUM/ARKIV-
FORMAT 

BEVARAS/GALLRAS 
(om gallras, ange 
tidsfrist) 

ÖVERLÄMNANDE TILL 
ARKIVMYNDIGHETEN 
(Tidsfrist i år) 

ANMÄRKNING (ex ärendetyp, typ 
av akt, sorteringsordning) 

Ledning och styrning 
        

Kontorsstöd 

Svara för kundtjänst 

Instruktion/information för 
arbetet i receptionen 

Nej Nej Kundtjänst Papper Vid inaktualitet Nej Pärm i receptionen 

Bokningar via intranätet Nej Nej Intranätet Digitalt Dag efter bokning Nej Lokaler, datorer, cyklar, bilar 
mm 
GDPR 

Bokningsbekräftelser Nej Nej Mapp i e-
postsystem 
och pärm 

Digitalt/Pappe
r i pärm 

Vid inaktualitet Nej Tåg, hotell  
GDPR 

Appentré Ja i Ipad Nej Kundtjänst Digitalt Vid besökets slut Nej En del av säkerhetsarbetet 
GDPR 

Hantera post 
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HANDLINGSTYP REGISTRERING 
(Om ja, ange 
system, samt ev. 
klassificering) 

SEKRETESS   
(Om ja, ange 
lagrum) 

 

NÄRARKIV MEDIUM/ARKIV-
FORMAT 

BEVARAS/GALLRAS 
(om gallras, ange 
tidsfrist) 

ÖVERLÄMNANDE TILL 
ARKIVMYNDIGHETEN 
(Tidsfrist i år) 

ANMÄRKNING (ex ärendetyp, typ 
av akt, sorteringsordning) 

        

        

Hantera televäxel 

Statistik samtalstrafik Ja  
 

Nej DÄHS Digitalt Bevaras 3 år Avidentifierad statistik 

Underlag för debitering       Fil från leverantör som fördelas 
per förvaltning.Se process 
ekonomi 

Svara för telesupport 

        

Lämna lokalservice 

        

Hantera materialförråd 

        

Leverera tryckeritjänster 
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HANDLINGSTYP REGISTRERING 
(Om ja, ange 
system, samt ev. 
klassificering) 

SEKRETESS   
(Om ja, ange 
lagrum) 

 

NÄRARKIV MEDIUM/ARKIV-
FORMAT 

BEVARAS/GALLRAS 
(om gallras, ange 
tidsfrist) 

ÖVERLÄMNANDE TILL 
ARKIVMYNDIGHETEN 
(Tidsfrist i år) 

ANMÄRKNING (ex ärendetyp, typ 
av akt, sorteringsordning) 

        

Fordon och transporter 

Hantera leasing 

        

Hantera bilpool 

Körjournaler Nej Nej Pärm i 
recepetion 

Papper 7 år 2 år Underlag till debitering 

Drivmedelskvitton Nej Nej Pärm i 
recepetion 

Papper   Bifogas fakturan som bevaras i 
7 år 

Övrigt förvaltningsstöd 
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3. Kommunal kärnverksamhet 

Fysisk planering 
HANDLINGSTYP REGISTRERING 

(Om ja, ange 
system, samt ev. 
klassificering) 

SEKRETESS   
(Om ja, ange 
lagrum) 

 

NÄRARKIV MEDIUM/ARKIV-
FORMAT 

BEVARAS/GALLRAS 
(om gallras, ange 
tidsfrist) 

ÖVERLÄMNANDE TILL 
ARKIVMYNDIGHETEN 
(Tidsfrist i år) 

ANMÄRKNING (ex ärendetyp, typ 
av akt, sorteringsordning) 

Bidragsansökningar (ex. 
bredband, ) 
 

Ja  
 
 
 

Nej DÄHS Digitalt Bevaras 3 år  

 

Samhällskydd och beredskap 
HANDLINGSTYP REGISTRERING 

(Om ja, ange 
system, samt ev. 
klassificering) 

SEKRETESS   
(Om ja, ange 
lagrum) 

 

NÄRARKIV MEDIUM/ARKIV-
FORMAT 

BEVARAS/GALLRAS 
(om gallras, ange 
tidsfrist) 

ÖVERLÄMNANDE TILL 
ARKIVMYNDIGHETEN 
(Tidsfrist i år) 

ANMÄRKNING (ex ärendetyp, typ 
av akt, sorteringsordning) 

Styrning, ledning och organisering 

Hantera risk och sårbarhetsanalyser 

Risk- och sårbarhetsanalys Ja 
 

 

OSL 18 kap 
13 § 

DÄHS Digital Bevaras 4 år  

Grundberedskapsplan 
för samhällsstörningar 
och extraordinära 
h d l   f d d  

Ja 
 

 

OSL 18 kap 
13 § 

DÄHS Digital Bevaras 4 år  

Styrdokument för 
krisledning 

Ja 
 

 

Nej DÄHS Digital Bevaras 4 år  

Hantera utbildningar och övningar 
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HANDLINGSTYP REGISTRERING 
(Om ja, ange 
system, samt ev. 
klassificering) 

SEKRETESS   
(Om ja, ange 
lagrum) 

 

NÄRARKIV MEDIUM/ARKIV-
FORMAT 

BEVARAS/GALLRAS 
(om gallras, ange 
tidsfrist) 

ÖVERLÄMNANDE TILL 
ARKIVMYNDIGHETEN 
(Tidsfrist i år) 

ANMÄRKNING (ex ärendetyp, typ 
av akt, sorteringsordning) 

Övergripande flerårig plan 
för utbildnings- och 
övningsverksamhet 

Ja  
 

Nej DÄHS Digitalt Bevaras 3 år  

Dokumentation vid 
övningar  

Ja 
 
 
 

Nej DÄHS Digitalt Bevaras 3 år  

Hantera allmänhetens skyddsutrustning 

Register över skyddsrum Nej Nej Kansli Papper I pärm Bevaras 3 Vid inakutalitet  

Svara för myndighetsrapportering 

Årlig uppföljning LEH 
(Lagen om kommuners och 
landstings åtgärder inför och 
vid extraordinära händelser I 

    

Ja 
 

 

Nej DÄHS Digital Bevaras 3 år  

        

Hantera förhöjd beredskap 

Handlingsplan vid 
bussincidenter 

Ja 
 
 
 
 

Nej DÄHS Digitalt Bevaras Vid inakutalitet  

Säkerhetsrutiner, 
dokumentation av 

Ja 
 
 

Kan 
förekomma 

DÄHS Digitalt Bevaras 3 år T ex instruktion för 
växelpersonalen vid kris 
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HANDLINGSTYP REGISTRERING 
(Om ja, ange 
system, samt ev. 
klassificering) 

SEKRETESS   
(Om ja, ange 
lagrum) 

 

NÄRARKIV MEDIUM/ARKIV-
FORMAT 

BEVARAS/GALLRAS 
(om gallras, ange 
tidsfrist) 

ÖVERLÄMNANDE TILL 
ARKIVMYNDIGHETEN 
(Tidsfrist i år) 

ANMÄRKNING (ex ärendetyp, typ 
av akt, sorteringsordning) 

Inkomna upplysningar och 
frågor till 
upplysningscentralen vid en 
särskild händelse 

Ja 
 
 
 

OSL DÄHS Digitalt Bevaras 3 år Standardsvar gallras 

Utvärdering av en särskild 
händelse 

Ja 
 
 
 

OSL 
bedöms vid 
varje 
händelse 

DÄHS Digitalt Bevaras 3 år  

Dokumentation av säkskilda 
händelser 

Ja 
 

Nej DÄHS 
H:/Säkerh
et 

Digitalt Bevaras 3 år  

Dokumentation av extra 
ordinära händelser 

Ja 
 

Nej DÄHS 
H:/Säkerh
et 

Digitalt Bevaras 3 år  

Rakel nummerlista Nej Nej Kansli 
H:/Säkerh
et 

Digitalt Vid inaktualitet Nej  

Rakelinstruktioner Nej Nej H:/kansli Digitalt Vid inaktualitet Nej Enskilda instruktioner 
utfärdas vid särskilda 
händelser 

Lagen om skydd mot 
olyckor 

Ja 
 

Nej DÄHS Digitalt Bevaras 4 år  
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HANDLINGSTYP REGISTRERING 
(Om ja, ange 
system, samt ev. 
klassificering) 

SEKRETESS   
(Om ja, ange 
lagrum) 

 

NÄRARKIV MEDIUM/ARKIV-
FORMAT 

BEVARAS/GALLRAS 
(om gallras, ange 
tidsfrist) 

ÖVERLÄMNANDE TILL 
ARKIVMYNDIGHETEN 
(Tidsfrist i år) 

ANMÄRKNING (ex ärendetyp, typ 
av akt, sorteringsordning) 

Privata aktörers resurser 
inom Säters Kommun 
(Dokument) 

Nej  Nej 
GDPR 

Kansli 
H:/Säkerhe
t 

Digitalt Vid inaktualitet Nej  

Hantera ärenden enligt totalförsvar 

Överenskommelse 
FRG(Frivillig resursgrupp)  

Ja 
 
AVL 

Nej DÄHS Digitalt Bevaras Vid 
överenskommelsen
s avslut 

 

Överenskommelse om 
kommunernas arbete med 
civilt försvar 

Ja 
 

Nej DÄHS Digitalt Bevaras 3 år Redovisning samt besked om 
ersättning 

Hantera beredskapslager 

Överlåtelsehandlingar ang. 
materiel 

Ja 
 

Nej DÄHS Digitalt Bevaras 3 år Finns bla. Från MSB 

Informera och ge råd till allmänheten 

Webbplatsen vid en särskild 
händelse 

Nej Nej Leverans 
direkt till 
arkviet 

Digitalt Bevaras Vid avslutad 
händelse 

Ögonblicksbild på kommunens 
Webbplats 

Sociala medier vid en 
särskild händelse 

Nej Nej Leverans 
direkt till 
arkviet 

Digitalt Bevaras Vid avslutad 
händelse 

Skärmdumpar 
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HANDLINGSTYP REGISTRERING 
(Om ja, ange 
system, samt ev. 
klassificering) 

SEKRETESS   
(Om ja, ange 
lagrum) 

 

NÄRARKIV MEDIUM/ARKIV-
FORMAT 

BEVARAS/GALLRAS 
(om gallras, ange 
tidsfrist) 

ÖVERLÄMNANDE TILL 
ARKIVMYNDIGHETEN 
(Tidsfrist i år) 

ANMÄRKNING (ex ärendetyp, typ 
av akt, sorteringsordning) 

        

Hantera övriga frågor 

Handlingsplan och 
organisation för POSOM-
insatser I Säters kommun 

Ja 

 

 

Nej DÄHS Digital Bevaras 3 år Uppdateras vid ändring vid 
behov 

Förteckning över av 
kommunen anlitade 
försäkringsbolag  
 

Ja 
 

 

 

Nej DÄHS Digital Bevaras 3 år Samlingsärende 

Förteckning över 
instängslade gruvhål 

Ja Nej DÄHS Digitalt Bevaras 3 år Samlingsärende 

Förteckning över 
skyddsjägare 

Nej Ja Kansli + 
Samhällsby
ggnadsförva
ltningen 

Digitalt Vid inaktualitet Nej  
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Näringsliv, arbete och integration 
Direktupphandlingar hanteras enligt    projekthandlingar hanteras enligt , ……….strategier och aktivitetspplaner enligt  ,,,, 

HANDLINGSTYP REGISTRERING 
(Om ja, ange 
system, samt ev. 
klassificering) 

SEKRETESS   
(Om ja, ange 
lagrum) 

 

NÄRARKIV MEDIUM/ARKIV-
FORMAT 

BEVARAS/GALLRAS 
(om gallras, ange 
tidsfrist) 

ÖVERLÄMNANDE TILL 
ARKIVMYNDIGHETEN 
(Tidsfrist i år) 

ANMÄRKNING (ex ärendetyp, typ 
av akt, sorteringsordning) 

Dokumentation kring 
Inflyttarträff  

Ja 
 
 
 

Nej DÄHS Digitalt Bevaras 3 år Samlingsärende en gång per 
år 

Dokumentation kring 
arrangemang/mötesplatser 
för att främja företagsvänlig 
kommun 

Ja 
 
 

Nej DÄHS Digitalt Bevaras 3 år Ett ärende per arrangemang 
Deltagarlistor 
Plan 
Inbjudningar 
Annonser/korrektur 
Mötesanteckningar 
Power Point presentationer 
Diplom 
T ex företagsfrukost 

Information till företag Nej Nej H:/naring Digitalt Vid inaktualitet Nej  

Mejlista till företagare Paloma Nej I systemet Digitalt Vid inakutalitet Nej GDPR 

Evenemangsstöd för en 
attraktiv kommun 

Ja 
 
 
 

Nej DÄHS Digitalt Bevaras 3 år  

Förteckning/inventering 
skyltar 

Ja 
 
 
 

Nej DÄHS Digitalt Bevaras 3 år  
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HANDLINGSTYP REGISTRERING 
(Om ja, ange 
system, samt ev. 
klassificering) 

SEKRETESS   
(Om ja, ange 
lagrum) 

 

NÄRARKIV MEDIUM/ARKIV-
FORMAT 

BEVARAS/GALLRAS 
(om gallras, ange 
tidsfrist) 

ÖVERLÄMNANDE TILL 
ARKIVMYNDIGHETEN 
(Tidsfrist i år) 

ANMÄRKNING (ex ärendetyp, typ 
av akt, sorteringsordning) 

Genomförande av 
serviceplan 

Ja 
 
 

Nej DÄHS Digitalt Bevaras 3 år  

Uppföljning av serviceplan Ja 
 
 
 

Nej DÄHS Digitalt Bevaras 3 år  

Korrenspondans kring stöd 
och service till 
företag/förening 

Nej Nej H:/naring Digitalt 2 år Nej        
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Fritid 
 

HANDLINGSTYP REGISTRERING 
(Om ja, ange 
system, samt ev. 
klassificering) 

SEKRETESS   
(Om ja, ange 
lagrum) 

 

NÄRARKIV MEDIUM/ARKIV-
FORMAT 

BEVARAS/GALLRAS 
(om gallras, ange 
tidsfrist) 

ÖVERLÄMNANDE TILL 
ARKIVMYNDIGHETEN 
(Tidsfrist i år) 

ANMÄRKNING (ex ärendetyp, typ 
av akt, sorteringsordning) 

Allmän fritidsverksamhet 

Bedriva fritidsgårdsverksamhet 

Verksamhetsplan    Ja  Nej DÄHS Digitalt Bevaras   3 år Finns på Fritidsgården 

Informationsmaterial 
aktiviteter 

Ja Nej DÄHS Digitalt Bevaras   3 år Tryckt material lämnas till 
arkivet 

Annonser aktiviteter   Ja  Nej DÄHS Digitalt Bevaras   3 år Finns på Fritidsgården 

Information till föräldrar Nej Nej Nej Digitalt   Skickas via Unikum 

         

        

Bedriva caféverksamhet 

Kvittens kontantkassa Nej Nej Fritidsgårde
n 

Papper Vid inaktualitet    

Kassarapport   Nej Nej Ftitidsgårde
n 

Papper  7 år   Sparas på ekonomikontoret 
som underlag 

Leveranssedel Nej Nej Fritidsgårde
n 
 

Papper Vid inaktualitet    
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HANDLINGSTYP REGISTRERING 
(Om ja, ange 
system, samt ev. 
klassificering) 

SEKRETESS   
(Om ja, ange 
lagrum) 

 

NÄRARKIV MEDIUM/ARKIV-
FORMAT 

BEVARAS/GALLRAS 
(om gallras, ange 
tidsfrist) 

ÖVERLÄMNANDE TILL 
ARKIVMYNDIGHETEN 
(Tidsfrist i år) 

ANMÄRKNING (ex ärendetyp, typ 
av akt, sorteringsordning) 

        

        

Förvalta anläggningar för idrott- och friluftsliv (varm bad) 

Synlab rapporter Nej Nej Pärm  Papper  1 år   Nej Vattenprover 

Dagliga vattenprover Nej Nej Pärm Papper  2 år   

Debiteringsunderlag för 
kassaverksamheten 

Nej Nej Pärm Papper  Skickas till ekonomi    Nej Skickas till agresso och sparas 
på ekonomikontoret 7 år 

Nyckelkvittenser till 
Gympasal KG 

Nej Nej Pärm  Papper  Vid inaktualitet    Nej Förstörs när nyckeln 
återlämnas 

Kassaredovisning  Nej Nej Teams Digitalt  Vid inaktualitet  Nej Skickas till ekonomi 

Kassakvitton Nej Nej Reception  Papper Vid inaktualitet    Nej Skickas till ekonomi 

Förteckning över 
märkestagning 

Nej Nej Pärm 
badkontore
t 

Papper    2 år   Nej  
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HANDLINGSTYP REGISTRERING 
(Om ja, ange 
system, samt ev. 
klassificering) 

SEKRETESS   
(Om ja, ange 
lagrum) 

 

NÄRARKIV MEDIUM/ARKIV-
FORMAT 

BEVARAS/GALLRAS 
(om gallras, ange 
tidsfrist) 

ÖVERLÄMNANDE TILL 
ARKIVMYNDIGHETEN 
(Tidsfrist i år) 

ANMÄRKNING (ex ärendetyp, typ 
av akt, sorteringsordning) 

Simskole dagböcker   H:  Digitalt   Bevaras     3 år Skickas till registrator för 
diarieföring 1 gång per år 

Boka lokal FRI Nej FRI Digitalt    2 år    Nej  

Besiktningsprotokoll av 
idrottsutrustning 
(Sporthallen) 

Nej Nej Väggen 
sporthall 

Papper    Vid inaktualitet     Nej Utförs av fastighetskontoret 

Debiteringsunderlag hallhyra FRI Nej FRI Fil över till 
Ekonomisyste
m 

  2 år     Nej Underlaget till debitering 
skickas via fil till 
ekonomisystemet 

Register över Taggar 
passersystem 

FRI Nej FRI Digitalt   Vid inaktualitet     Nej När taggen återlämnas 

Bokningar varmbad varmbad.sater.s
e 

Nej varmbad.sa
ter.se 

Digitalt   1 år     Nej  

Broschyrer/informationsmat
erial 

Nej Nej Reception Nej   Bevaras     3 år Avser tryckt material och eget 
material tex. gym introduktion, 
vattengympaprogram 

Kemikalieförteckning med 
handlingsplaner 

Nej Nej Pärm i 
källaren  

Papper    Bevaras     3 år  

Serviceprotokoll 
reningsanläggning bad 

Ja  
 

Nej Maskinrum
met 
DÄHS 

Digitalt    Bevaras      3 år Års service  

Förteckning över 
idrottsanläggningar 

FRI Nej FRI Digitalt    Bevaras      3 år  
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HANDLINGSTYP REGISTRERING 
(Om ja, ange 
system, samt ev. 
klassificering) 

SEKRETESS   
(Om ja, ange 
lagrum) 

 

NÄRARKIV MEDIUM/ARKIV-
FORMAT 

BEVARAS/GALLRAS 
(om gallras, ange 
tidsfrist) 

ÖVERLÄMNANDE TILL 
ARKIVMYNDIGHETEN 
(Tidsfrist i år) 

ANMÄRKNING (ex ärendetyp, typ 
av akt, sorteringsordning) 

Stödja föreningsverksamhet 

Bidragsansökning Ja  
 

Nej DÄHS Digitalt Bevaras   3 år  

Föreningsuppgift Ja 
 

     Föreningsuppgifterna 
registreras in i FRI 

Verksamhetsberättelser med 
kassa och revisionsberättelse  

Ja 
 

     Bilaga till föreningsuppgift 

Närvarokort/redovisning 
sammankomster KAS 

Ja 
 

     Bilaga till föreningsuppgift 

Föreningsutskick 
påminnense om att ansöka 
om bidrag 

       

Utbetalningslista av bidrag Ja 
 

Nej DÄHS Digitalt Bevaras   3 år Utbetalningslista tas ut i FRI 

Beslut om bidrag Ja 
 

Nej DÄHS Digitalt Bevaras   3 år Delegationsbeslut delges 
nämnd 

Inbjudan till aktivitet. 
 

Ja 
 

Nej DÄHS Digitalt   Bevaras  3 år Annons i Säterbladet, 
hemsidan, Annonsbladet, 
Unikum samt affischer 

Anteckningar från möten 
med Föreningar 

Ja  Nej DÄHS Digitalt   Bevaras   3 år Delges till Föreningarna 
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HANDLINGSTYP REGISTRERING 
(Om ja, ange 
system, samt ev. 
klassificering) 

SEKRETESS   
(Om ja, ange 
lagrum) 

 

NÄRARKIV MEDIUM/ARKIV-
FORMAT 

BEVARAS/GALLRAS 
(om gallras, ange 
tidsfrist) 

ÖVERLÄMNANDE TILL 
ARKIVMYNDIGHETEN 
(Tidsfrist i år) 

ANMÄRKNING (ex ärendetyp, typ 
av akt, sorteringsordning) 

Ägarbevis snöskotrar Nej      Gallras vid inaktualitet 

Administrear föreningsregister 

Manual för FRI       Gallras vid inaktualitet 

Uttag av föreningsuppgifter 
FRI 

Ja  Nej DÄHS Digitalt Bevaras 3 år  

Medgivande om publicering 
av personuppgifter på 
hemsidan 

Nej      Pärm. Gallras vid inaktualitet 

Administrear lokal och 
anläggnings uthyrning 

Genom FRI       

Administrera lotterihantering 

Ansökningar om 
lotteritillstånd 

Ja Nej DÄHS Digitalt/pappe
r 

 Bevaras  3 år  

Beslut om lotteritillstånd Ja Nej DÄHS Digitalt/pappe
r 

 Bevaras  3 år  

Lotteriredovisningar Ja Nej DÄHS Digitalt/pappe
r 

 Bevaras  3 år  
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HANDLINGSTYP REGISTRERING 
(Om ja, ange 
system, samt ev. 
klassificering) 

SEKRETESS   
(Om ja, ange 
lagrum) 

 

NÄRARKIV MEDIUM/ARKIV-
FORMAT 

BEVARAS/GALLRAS 
(om gallras, ange 
tidsfrist) 

ÖVERLÄMNANDE TILL 
ARKIVMYNDIGHETEN 
(Tidsfrist i år) 

ANMÄRKNING (ex ärendetyp, typ 
av akt, sorteringsordning) 

Lotteriinstruktioner  Nej      Gallras vid inaktualitet 
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Särskilda samhällsinsatser 

Borgerliga ceremonier 

HANDLINGSTYP REGISTRERING 
(Om ja, ange 
system, samt ev. 
klassificering) 

SEKRETESS   
(Om ja, ange 
lagrum) 

 

NÄRARKIV MEDIUM/ARKIV-
FORMAT 

BEVARAS/GALLRAS 
(om gallras, ange 
tidsfrist) 

ÖVERLÄMNANDE TILL 
ARKIVMYNDIGHETEN 
(Tidsfrist i år) 

ANMÄRKNING (ex ärendetyp, typ 
av akt, sorteringsordning) 

Anordna borgerlig vigsel 

Beslut från Länsstyrelsen om 
förordnande av 
vigselförrättare 

Ja 
 
 
 

Nej DÄHS Digitalt Bevaras 3 år Kopior I pärm hos 
Kundtjänst 
 

Intyg hindersprövning Nej Nej Kundtjänst Papper Vid inakutallitet  Pärm 
 

Intyg vigsel Nej Nej Kundtjänst Papper Bevaras  3 år Originalet skickas till 
skatteverket 

Vigselbevis Nej Nej H:/’ Digitalt Bevaras  3 år Originalet ges till paret efter 
genomförd vigsel 

Vigselprotokoll Nej Nej H:/ 
 

Digitalt Bevaras  3 år Originalet skickas till 
Länsstyrelsen och kopia i pärm 
i Kundtjänst 

Förteckning över vigslar 
/Arvodesunderlag 
vigselförrättare 

Ja Nej DÄHS Digitalt Bevaras 3 år Sammanställs en gång per år 
och skickas tillsammans med 
original vigselprotokoll till 
Länsstyrelsen 
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Konsumentstöd 
HANDLINGSTYP REGISTRERING 

(Om ja, ange 
system, samt ev. 
klassificering) 

SEKRETESS   
(Om ja, ange 
lagrum) 

 

NÄRARKIV MEDIUM/ARKIV-
FORMAT 

BEVARAS/GALLRAS 
(om gallras, ange 
tidsfrist) 

ÖVERLÄMNANDE TILL 
ARKIVMYNDIGHETEN 
(Tidsfrist i år) 

ANMÄRKNING (ex ärendetyp, typ 
av akt, sorteringsordning) 

Statistik per år och kommun Ja 
 
 
 

Nej DÄHS Finns digitalt 
men tas ut på 
papper 

Bevaras 3 år Tas ut ur systemet Konstat. 

Verksamhetsberättelse Ja 
 
 
 

Nej DÄHS Finns digitalt 
men tas ut på 
papper 

Bevaras 3 år  

Reklamationsärenden 
Ärende i konsumentverkets 
system 

Ja 
KONSTAT 
 
 

Nej I systemet Digitalt I 
KONSTAT 

1 år Nej  

Reklamationsärenden  
Anteckningar 

Nej Ja 
Person 
uppgifter 
förekomme
r 

Hos 
handläggar
e 

Papper 1 år Nej  

Reklamationsärenden 
Mailkonversation 

Nej Ja 
Person 
uppgifter 
kan 
förekomme
r 
 

Hos 
handläggar
e 

Outlook 1 år Nej  

Reklamationsärenden där 
Säters kommun är ombud 

Ja 
 
 
 

Nej DÄHS Finns digitalt 
men tas ut på 
papper 

Bevaras 3 år  
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HANDLINGSTYP REGISTRERING 
(Om ja, ange 
system, samt ev. 
klassificering) 

SEKRETESS   
(Om ja, ange 
lagrum) 

 

NÄRARKIV MEDIUM/ARKIV-
FORMAT 

BEVARAS/GALLRAS 
(om gallras, ange 
tidsfrist) 

ÖVERLÄMNANDE TILL 
ARKIVMYNDIGHETEN 
(Tidsfrist i år) 

ANMÄRKNING (ex ärendetyp, typ 
av akt, sorteringsordning) 

Reklamationsärenden 
Stöd till konsument i 
kontakt med företag 

Nej Nej Hos 
handläggar
e 

W:/ 1 år   

Föreläsningsmaterial Ja 
 
 
 

Nej DÄHS Finns digitalt 
men tas ut på 
papper 

Bevaras 3 år  
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Social hållbarhet 
 

HANDLINGSTYP REGISTRERING 
(Om ja, ange 
system, samt ev. 
klassificering) 

SEKRETESS   
(Om ja, ange 
lagrum) 

 

NÄRARKIV MEDIUM/ARKIV-
FORMAT 

BEVARAS/GALLRAS 
(om gallras, ange 
tidsfrist) 

ÖVERLÄMNANDE TILL 
ARKIVMYNDIGHETEN 
(Tidsfrist i år) 

ANMÄRKNING (ex ärendetyp, typ 
av akt, sorteringsordning) 

Ansöka om medel till 
Länsstyrelsen 

       

Dokumentation kring 
arrangemang för att främja 
social hållbarhet 

Ja 
 
 
 

Nej DÄHS Papper Bevaras 3 år Ett ärende per arrangemang  
Plan 
Inbjudningar 
Annonser/korrektur 
Mötesanteckningar 
Power Point presentationer 
Utvärderingar 
T ex Cope-utbildning, 
anordnade av föreläsare, 
föräldragrupper 

Projekthandlingar  Ja 
 

 

Nej DÄHS Digitalt  Bevaras 3 år  

Anordna utbildningar 
 

Ja 
 

 

Nej DÄHS Digitalt  Bevaras 3 år  

Anteckningar från möte med 
interna samverkansgrupper 
 

    Gallras  T ex fotfolket, 
samverkansberedning, ung i 
Säter. Arkivansvar på annan 
förvaltning. 

Anteckningar från möte med 
externa samverkansgrupper 
 

Ja 
 

 

Nej DÄHS Digitalt Bevaras 3 år T ex SBU samtalsmottagning 
barn och unga, länsstyrelsen, 
landstinget, regionala Brå 
Samlingsärende en/årsvis 
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HANDLINGSTYP REGISTRERING 
(Om ja, ange 
system, samt ev. 
klassificering) 

SEKRETESS   
(Om ja, ange 
lagrum) 

 

NÄRARKIV MEDIUM/ARKIV-
FORMAT 

BEVARAS/GALLRAS 
(om gallras, ange 
tidsfrist) 

ÖVERLÄMNANDE TILL 
ARKIVMYNDIGHETEN 
(Tidsfrist i år) 

ANMÄRKNING (ex ärendetyp, typ 
av akt, sorteringsordning) 

Plan för social hållbarhet       Ingår i kommunens 
författningssamling 

Barnplan       Ingår i kommunens 
författningssamling 

Uppdrag från 
kommunstyrelsens ledning 
som ger upphov till ett 
ärende/utredning 

Ja 

 

Nej DÄHS Digitalt Bevaras 3 år  

Aktiviteter 
Brottsförebyggande rådet 

Ja 

 

Nej DÄHS Digitalt Bevaras 3 år T ex trygghetsvandringar 
 

Annonser som inte är en del 
av en ärende. 

Nej Nej I pärm hos 
registrator 
på kansli 

Papper (PDF) Bevaras 1 år  

Egenproducerade trycksaker Nej Nej Leverans 
direkt till 
arkivet 

Papper Bevaras Leverans direkt till 
arkivet 
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5. [Kärnverksamhet: namn på verksamhetsområde] 
 

HANDLINGSTYP REGISTRERING 
(Om ja, ange 
system, samt ev. 
klassificering) 

SEKRETESS   
(Om ja, ange 
lagrum) 

 

NÄRARKIV MEDIUM/ARKIV-
FORMAT 

BEVARAS/GALLRAS 
(om gallras, ange 
tidsfrist) 

ÖVERLÄMNANDE TILL 
ARKIVMYNDIGHETEN 
(Tidsfrist i år) 

ANMÄRKNING (ex ärendetyp, typ 
av akt, sorteringsordning) 
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Bilaga 

Handlingar av ringa och tillfällig betydelse – se gallringsbeslut Ks beslut 2018-06-13 

HANDLINGSTYP REGISTRERING 
(Om ja, ange 
system, samt ev. 
klassificering) 

SEKRETESS   
(Om ja, ange 
lagrum) 

 

NÄRARKIV MEDIUM/ARKIV-
FORMAT 

BEVARAS/GALLRAS 
(om gallras, ange 
tidsfrist) 

ÖVERLÄMNANDE TILL 
ARKIVMYNDIGHETEN 
(Tidsfrist i år) 

ANMÄRKNING (ex ärendetyp, typ av akt, 
sorteringsordning) 

Handlingar som genom sitt informationsinnehåll eller sin funktion är av tillfällig eller ringa betydelse 

Inkommna och expedierade handlingar 

Kopior och dubbletter.     Vid inaktualitet  Under förutsättning att arkivexemplar med 
samma innehåll redan finns. 
Till exempel information som delas på 
hemsidor, projektplatser och liknande.  
I övrigt ska kopiering ske kontrollerat och 
kunna särskiljas från originalhandlingar, även 
för att förhindra spridning av 
personuppgiftsbehandlingar samt spridning av 
sekretessbelagda uppgifter. 

Inkomna eller expedierade 
framställningar, 
förfrågningar, synpunkter 
och meddelanden av 
tillfällig betydelse eller 

i d k k ä  

 

  Registrato
r 

Papper 1 mån  Till exempel frågor av enklare karaktär som 
inet tillför sakuppgift till ärendet och som kan 
besvaras med vändande post utan någon annan 
åtgärd; såsom t ex. förfrågningar om 
kontaktuppgifter, blanketter och mötestider. 

Handlingar som har 
inkommit för kännedom och 
som inte har föranlett någon 
åtgärd, om de även i övrigt 
är av ringa betydelse. 

    Efter genomläsning 
eller när 
informationene inte 
längre behövs 

 Till exempel reklam, circular, inbjudningar till 
kurser. 
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Inkomna, felsända 
handlingar som inte berör 
Säters kommuns 
verksamhetsområden.  
 

  Registrato
r 

Papper Sparad kopia: 1 mån   Originalhandling vidarebefordras till rätt 
myndighet eller enskild, alternativt återsänds 
till avsändaren. 

Inkomna handlingar som är 
meningslösa eller obegripliga 

  Registrato
r 

Papper 1 mån  Om filer inte kan öppnas ska avsändaren om 
möjligt upplysas om detta och uppmanas att 
skicka ett document i standardformat. 

Handling som inkommit till 
myndigheten i icke 
autentierad form. 

    Vid inaktualitet  Till exempel fax eller e‑post, om en autentiserad 
handling med samma innehåll har inkommit i 
ett senare skede. Gallras under förutsättning att 
handlingen inte har påförts några anteckningar 
av betydelse för ett ärendes handläggning, samt 
att en 
notering görs om den först inkomna handlingen 
i t ex diarium. 
I de fall ärendet rör myndighetsutövning mot 
enskild ska handlingen bevaras till dess att 
överklagandetiden har löpt ut. 

Inkomna eller expedierade 
inlägg och kommentarer, 
samt Säters kommuns 
informationskampanjer i 

  

    Se anmärkning  Gallras/bevaras enligt Gallring gällande sociala 
medier i Säters kommun, antagen av 
kommunstyrelsen 2011-03-08, §102. 

Allmänt om register och listor 

Register, liggare, listor och 
andra tillfälliga hjälpmedel. 

    Vid inakutalitet  Registret/listan saknar betydelse för att 
dokumentera verksamheten, återsöka 
handlingar eller att upprätta samband inom 
arkivet. 

Felaktiga uppgifter i register 
som tillkommit genom 
skrivfel, räknefel eller 
motsvarande förbiseendefel. 

    Gallras I samband 
med rättning 

 Gäller ej om undantag finns i 
verksamhetsspecifika krav; t ex kan lagkrav 
finnas på att felaktig/rättad uppgift inte får 
tas bort helt. 

Personuppgifter och de registrerades rättigheter 
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Personuppgiftsbehandling     Omedelbart, när 
ändamålet med 
behandlingen har 
upphört 

 Under förutsättning att personuppgiften saknar 
betydelse för att dokumentera 
verksamheten, återsöka handlingar eller att 
upprätta samband inom arkivet. 
Närmare preciseringar av gallringsfrist för varje 
behandling ska finnas i respektive 
informationshanteringsplan. 

Personuppgifter som 
behandlas med stöd av 
samtycke, där samtycke 

 

    Omedelbart efter att 
samtycke har 
återkallats 

 Förutsätter att laglig rätt till radering enligt 
dataskyddsförordningen finns 

Felaktig personuppgift, som 
behöver rättas 

    Omedelbart  Inom viss lagstiftning finns krav på spårbarhet: 
att den felaktiga uppgiften finns kvar, men att 
det framgår att den har blivit rättad. 

Personuppgifter som av den 
registrerade själv har begärts 
ska flyttas till annan avtalspart 

 

    Omedelbart  Där den registrerade har rätt enligt 
dataskyddsförordningen till att data flyttas. 

E-post, fax och skrivare 

Loggar över anställdas 
avsända och mottagna 
epostmeddelanden. 

    3 månader  Gallring förutsätter att innehållet inte ger 
upphov till ett ärende eller har betydelse för ett 
pågående ärende. 

Meddelanden i e-posten som 
bedöms som skräppost/spam 
och meddelanden med virus 

    30 dagar   

E-postlista i inkorg/utkorg     Vid inaktualitet  Den lista som användaren hanterar i sin 
inkorg/utkorg. Uppgifter tas bort i samband 
med gallring och rensning av e-post 

Kopior av e-post i 
myndighetsbrevlådor för 
kontroll av vidarebefordran 

    1 år   

Temporära filer i skrivare     Vid omstart  Vi lagrar ej dokument på skrivarna efter utskrift. 
Temporär metadata rensas vid omstart. 
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Kölogg, skrivare     1 dygn  Dokument som inte hämtas ut efter att de 
skickats till utskrift lagras 1 dygn i kö, därefter 
tas de bort. 

Skrivarlogg     Vid omstart av 
enhet, eller efter 
antal händelser 

 Statistik förs över förbrukningsmaterial. 

Brev, paket och bud 

Handllingar som endast 
tillkommit för kontroll av 
postbefordran. 

    2 år  Till exempel  
– kvittenslistor för avgående post 
– inlämningskvitton 
– blad ur ankomst- och 
registreringsförteckningar från postdistributör. 
 

Gallras under förutsättning att de inte längre 
behövs som bevis för att en försändelse har 
inkommit till eller utgått från myndigheten. 
Mottagnings‑ och delgivningsbevis 
bevaras/gallras utifrån dess rättsliga betydelse i 
respektive verksamhetsområde. Gallringsbeslut 
dokumenteras i respektive nämnds 
Informationshanteringsplan. 

Rekvisitioner, 
orderkännande, packnotor 
samt följesedlar som inte 
räknas som 
räkenskapsinformation (se 
anmärkning 

    Vid inaktualitet  Efter kontroll av mottagen beställning. 
Följesedel gallras under förutsättning att 
notering om mottagningsattest inte gjorts på 
handlingen, samt under förutsättning att 
fakturan är specificerad och inte en 
samlingsfaktura. 
 
Om mottagningsattest har skett på följesedel, 
samt om faktura ej är specificerad räknas 
följesedeln som räkenskapsinformation och 
ska bevaras i 10 år. 

Surfplattor och mobiltelefoni 
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Historik över 
inkomna/utgående samtal (i 
telefonen) 

    Vid inaktualitet. När 
uppgifterna inte 
längre behövs 

 Samtalslistor i mobiltelefonen, IP-telefoni och 
motsvarande. 

Samtalsloggar i 
telefoniväxelsystem 

    6 mån  Telefonnummer 

Ljudmeddelande som 
inkommit i röstbrevlåda, och 
som inte tillför ett ärende 
sakuppgift  

    Efter avlyssning  Förutsatt att ahndlingarna inte har föranlett 
någon åtgärd och de även i övrigt är av ringa 
betydelse. För information av vikt görs 
tjänsteanteckning om meddelandet i ärendet. 

SMS eller andra meddelanden 
i text eller bild, inklusive 
bifogader filer, som inte tillför 
ärende sakuppgift eller 
behövs för att dokumentera 
verksamheten 

    Efter att det har 
lästs 

 Förutsatt att handlingarna inte har föranlett 
någon åtgärd och de även i övrigt är av ringa 
betydelse. För information av vikt görs 
tjänsteanteckning om meddelandet i ärendet. 

Historik och elektroniska spår 
som lagras då olika program 
(appar) används på telefon 
eller surfplatta 

    Vid inaktualitet: när 
uppgifterna inte 
längre behövs (om 
uppgifterna har ringa 
eller tillfällig 
betydelse). 
Alternativt efter 
tjänsteanteckning 
eller att uppgifter 
överförts till 
verksamhetssystem 

  

Gemensamma samarbetsytor och webbmöte ( Teams, Skype) 

Medlems-/kontaktlistor: 
uppgifter om medlemmar och 
kontakter som hanteras när 
funktioner för  
chatt/snabbmeddelanden och 
webbmöten används. 

    Vid inaktualitet: när 
uppgifterna inte 
längre behövs 
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Profiluppgifter på 
gemensamma samarbetsytor 
och webbmöten 

    Vid inaktualitet  När användarens konto inaktiveras så döljs 
informationen. Därefter raderas informationen 
efter 90 dagar. Mötesinbjudningar som skickats 
över mail av användaren kan inte gallras hos 
mottagaren. 

Konversationer via 
chattfunktion, som tillför ett 
ärende sakuppgift eller 
behövs för att dokumentera 
verksamheten 

    Vid inaktualitet: efter 
att information har 
överförts till ärendet 
eller tagits om hand 
förarkivering. 

 Snabbmeddelanden via till exempel Skype 

Konversationer via 
chattfunktion i molntjänst, 
som inte tillför ett ärende 
sakuppgift eller behövs för att 
dokumentera  verksamheten 

    Vid inaktualitet: efter 
konversationens slut 

 Snabbmeddelanden via till exempel Skype 

Sparade webb-/telefonmöten     Vid inaktualitet: om 
mötet sparats endast 
för att kunna skriva 
anteckningar kan 
dessa rensas efter att 
anteckningar är 
upprättade 

 Om informationen är av betydelse ska den 
tillföras ärendet 

Spår av internet lokalt på anställdas datorer 

Kopior av webbplatser som 
lagrats i syfte att åstadkomma 
snabbare åtkomst 

    Vid inaktualitet  Temporary Internet Files 

Elektroniska spår som visar 
vilka webbplatser som har 
besökts. 

    Vid inaktualitet. När 
uppgifterna inte 
längre behövs 

 Webbhistorik: Tidigare besökta webbplatser. 

Lösenord     Vid inaktualitet När 
uppgifterna inte 
längre behövs 

 Filer som webbplatser sparar lokalt på datorn 
för att spara personliga inställningar 
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Formulärdata.     Vid inaktualitet. När 
de inte längre 
behövs. 

 Filer som webbplatser sparar lokalt på datorn 
för att spara personliga inställningar. 

Cookies     Vid inaktualitet  Filer som webbplatser sparar lokalt på datorn 
för att spara personliga inställningar. 

Tillfällig elektroniska spår 
som sparas för att underlätta 
Internetanvändning eller 
kommunikation 

    Vid inaktualitet: när 
applikationen, 
webbsidan eller 
webbläsaren stängs 
ner 

 Sessionskakor (Session Cookie) 

Intrångsförsök (lokal 
brandvägg) 

    Vid inaktualitet  Inloggningsförsök lagras till dess att 
loggstorleken uppnått 20480 bytes, därefter 
roteras loggarna så att de äldsta loggarna alltid 
skrivs över. 

Spår efter användning i 
olika typer av systemfiler 

    Vid inaktualitet  Exempel: thumbs.db 

Spår av internet på servrar 

Elektroniska spår som visar 
vilka webbsidor som har 
besökts 

    3 mån  Inställningar bör dokumenteras. 
• Brandväggslogg 

Elektroniska spår som visar 
intrångsförsök och liknande 

    6 mån   

Elektroniska spår som sparas 
i samband med blockering 
och övervakning av olagliga 
sidor och innehåll. 

    Vid inaktualitet  Loggarna roteras när det behövs, alltså när de 
uppnått en viss storlek. Hur länge loggarna 
sparas beror på hur mycket händelser som sker. 

Elektroniska spår som sparas 
i samband med filtrering och 
övervakning av vilka 
webbsidor som besöks 

    Vid inaktualitet  Loggarna roteras när det behövs, alltså när de 
uppnått en viss storlek. Hur länge loggarna 
sparas beror på hur mycket händelser som sker. 
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Spår efter virusangrepp     Vid inaktualitet  Loggarna roteras när det behövs, alltså när de 
uppnått en viss storlek. Hur länge loggarna 
sparas beror på hur mycket händelser som sker 

Operativsystemets 
händelseloggar som sparas 
lokalt på servern 

    Vid inaktualitet 
Exempel på 
inställningar: 200 MB 
lagras lokalt på 
servern, 
rekommenderad 
inställning. Även i 
samband med 
ominstallation och 
liknande. 

 Används för felsökning mm, Inställningar ska 
dokumenteras i 
Systemdokumentation Windowslogg: 
• Säkerhet - in- och utloggningar 
• Program 
• Installation 

Register över IT-användare 

Användarkonto i 
användardatabas (AD -Active 
Directory) Hantering av 
användare. Åtkomst till dator, 
intranät, kataloger, e-post 
med mera 

    Vid inaktualitet.  Raderas 90 dagar efter att anställningen har 
avslutas (integration med personalsystem). 

Loggning av händelser (t ex 
in- och utloggning, spärrning 
av konton) i anknytning till 
användardatabas 

    Vid inaktualitet.   

Profilinformation     Vid inaktualitet.  När anställning avslutas eller när användaren 
själv väljer att ändra informationen. 

Loggar med IP-adresser 
DHCP-loggar 

    Loggarna roteras när 
det uppnått en viss 
storlek. 

  

Konvertering och migrering 
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Elektroniska handlingar 
som har överförts till annat 
format. Genom 
konvertering till format 
lämpligt för långtidslagring 
i t ex ärende- och 
dokumenthanteringssystem 
ll  k if  å  

    Efter överföringen  Rutin ska vara utvärderad så att informationen 
bibehåller tillräckligt god kvalitet vid 
överföringen. Exempel på förekomst idag: - E-
postmeddelanden som registreras/diarieförs. - 
Inlägg eller meddelanden på sociala medier som 
innehåller sekretess- eller integritetskänsliga 
personuppgifter. 

Handlingar som har överförts 
till annan databärare inom 
samma medium 

    Efter överföringen  Under förutsättning att de inte längre behövs 
för sitt ändamål 
• Arkivexemplar av ljud och videoupptagningar 
och mikrofilm som har ersatts av nya exemplar. 
• Arkivexemplar av elektroniska handlingar som 
kopierats till annan 
databärare. 
• Elektroniska handlingar som lämnas in på 
diskett, CD elelr USB. 

É-system 

Entrésystem     Dagligen  Besökare anmäler sig via en app på en skärm i 
entrén. En e-post och/eller sms går ut till 
personen som ska ta emot besöket. 

 



SÄTERS KOMMUN KALLELSE 
 Sammanträdesdatum Blad 

Kommunstyrelsen 2019-03-03 13  
   
 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
 
Ks §  Dnr KS2020/0036 
 
Nominering av kandidater till styrelsen för Coompanion Dalarna 2020 
 
Beslut 
 
Ärendebeskrivning: 
Valberedningen för Coompanion Dalarna har påbörjat sitt arbete och uppmanar 
samtliga medlemmar att nominera kandidater till styrelsen för föreningen.  
 
 
 

  



 

Coompanion Dalarna 

Forskargatan 3 

781 70 Borlänge 

0243-193 15 telefon 

0243-193 05 fax 

coompanion.se/dalarna  

facebook.com/coompaniondalarna 

          2020-01-25 

   

 

 
Nominering och inlämnande av motioner till 
Coompanion Dalarnas årsstämma 2020       
 

Coompanion Dalarna har idag 75 medlemmar, som Torsdagen den 23 

april 2020 är välkomna till föreningsstämma. Inför stämman skickar vi 

här information gällande motioner och nominering. 

 

Motioner 

Vi ber er skicka in ärenden/motioner som ni önskar ta upp på årsstämman 

till Coompanion Dalarna, Forskargatan 3 781 70 Borlänge eller via e-post 

dalarna@coompanion.se senast den 28 februari. 

 

Nomineringar 

Valberedningen har påbörjat sitt arbete och uppmanar samtliga medlemmar 

att nominera kandidater till styrelsen för föreningen. Val av ledamöter och 

ordförande sker årligen på föreningsstämman, vice ordförande utses inom 

styrelsen. 

 

Styrelsen består i dag av: 

Anna Hed, Mora kommun    Ordförande   

Abbe Ronsten      V ordförande 

Magnus Hedgården Föräldrakoop Leksand   Ledamot 

Camilla Garbergs, Älvdalens kommun  Ledamot 

     Anita Bohman-Daniels, LRF     Ledamot 

Lina Renberg, Almi Gävle-Dala   Ledamot 

Peter Börjesson, Lokal Mat ek förening  Ledamot 

 

 

 



 

Coompanion Dalarna 

Forskargatan 3 

781 70 Borlänge 

0243-193 15 telefon 

0243-193 05 fax 

coompanion.se/dalarna  

facebook.com/coompaniondalarna 

 

 

Nomineringarna ska vara oss tillhanda senast torsdag 28 februari, 

adresserade till Coompanion Dalarna, Forskargatan 3, 781 70 Borlänge eller 

till e-postadress: dalarna@coompanion.se 

  

De som tidigare lämnat nomineringar för flera år kan bortse från detta 

meddelanden. 

 

Valberedningen består av:  

Marie Olsson, Orsa kommun (sammankallande)  

Rolf Lindqvist, Lokal Mat ek förening 

Sofia Jarl, Gagnefs kommun  

 

 

Med vänlig hälsning 

 

Valberedningen 

 

Marie Olsson 

Sammankallande 

/eu 

Bengt Sundgren t f verksamhetsledare 

 

mailto:dalarna@commpanion.se


SÄTERS KOMMUN KALLELSE 
 Sammanträdesdatum Blad 

Kommunstyrelsen 2019-03-03 14  
   
 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Ks §  Dnr KS2020/0039 
 
Nominering av ledamöter till Intresseföreningen Bergslagets styrelse 
2020 
 
Beslut 
 
 
Ärendebeskrivning: 
Valberedningen för Intresseföreningen Bergslaget inbjuder medlemmarna att lämna 
förslag till ledamöter till den kommande styrelsen.  
 
För att bredda nomineringsunderlaget ser valberedningen gärna att föreningens med-
lemmar, såsom föregående år, lämnar förslag på ledamöter till den kommande styrel-
sen. Medlemmarna har möjlighet att nominera ledamöter för hela mandatperioden 
(fyra år), alternativt årsvis. 
 

  



 
 
 

 

Till Intresseföreningen Bergslagets medlemmar  

NOMINERING AV LEDAMÖTER TILL INTRESSEFÖRENINGEN BERGSLAGETS STYRELSE 2020-2021 
Vid föreningens årsmöte den 25 maj 2020 ska styrelse och revisorer väljas. Styrelse och 
revisorer väljs årsvis.  

För att bredda nomineringsunderlaget ser valberedningen gärna att föreningens medlemmar, såsom 
föregående år, lämnar förslag på ledamöter till den kommande styrelsen. Medlemmarna har möjlighet 
att nominera ledamöter för hela mandatperioden (fyra år), alternativt årsvis.  

De medlemmar som redan har nominerat ledamöter för hela mandatperioden behöver således inte 
besluta om nominering igen (se bilagd förteckning).  

Från valberedningens sida har vi som ambition att utgå från följande urvalskriterier när vi föreslår 
årsmötet vilka ledamöter som ska ingå i den kommande styrelsen.  

Styrelsen bör  

• ha en så jämn könsfördelning som möjligt  
• representera medlemmarna i samtliga fem län där föreningen har medlemmar  
• spegla den samlade politiska kartbilden hos våra medlemmar  

Föreningens medlemmar erbjuds möjlighet att senast 2020-03-20 nominera ledamöter till föreningens 
styrelse samt revisorer.  

Valberedningen ser gärna att en ledamot från vardera könet nomineras till styrelsen. Nominerade 
ledamöter ska ingå i sin moderorganisations styrande organ som exempelvis kommunstyrelse, 
regionstyrelse eller motsvarande politiskt organ hos medlemmen.  

Örebro den 22 januari 2020  

För valberedningen  

 

Irén Lejegren, regionråd Region Örebro län 
Sammankallande valberedningen/iren.lejegren@regionorebrolan.se 070-663 19 75 
 
 
Bilagor:  
Stadgar  
Lista på tidigare nomineringar 
Nomineringsblankett  
Förteckning styrelseledamöter, revisorer och valberedning  



 
 
  
Stadgar för Intresseföreningen Bergslaget 
 
 
§ 1 
 
Intresseföreningen Bergslagets ändamål är att arbeta med den långsiktiga utvecklingen 
av Bergslagen genom att driva informationsfrågor, bedriva påverkansarbete hos 
institutioner, företag och myndigheter samt initiera, driva och aktivt medverka i 
och/eller samordna sådana utvecklingsprojekt som är gemensamma för alla eller 
flertalet av kommunerna/regionerna. 
 
Föreningens säte är Falun. 
 
 
§ 2 
 
Föreningens organ är: 
- årsmöte/föreningsstämma 
- styrelse 
- valberedning 
- revisorer 
 
 
§ 3 
 
Rätt till medlemskap har kommunerna och regionerna eller motsvarande inom 
Bergslagen. Samverkan kan vinnas av fackliga organisationer, myndigheter, företag 
och andra sammanslutningar som önskar stödja föreningens ändamål. Samverkan ger 
inte någon rösträtt vid föreningens möten och ej heller möjlighet till representation i 
styrelsen. 
 
 
§ 4 
 
Varje medlem erlägger en årlig avgift till föreningen. Avgiftens storlek fastställs vid 
ordinarie årsmöte. 
 
 
§ 5 
 
Medlem utträder ur föreningen genom skriftlig anmälan. Utträde kan endast ske vid 
årsskifte. Medlem som inte erlagt årsavgift eller som uppträder så att det skadar 
gemensamma intressen och även vägrar att ändra sig efter påpekande av styrelsen kan 
uteslutas. 



   
 

  2019-05-17 

§ 6 
 
Ordinarie årsmöte hålls på tid och plats som bestäms av styrelsen, dock senast under 
maj månad. Till extra årsmöte ska medlemmarna kallas om styrelsen eller två 
tredjedelar av medlemmarna anser det nödvändigt. 
 
 
§ 7 
 
Vid ordinarie årsmöte ska följande ärenden förekomma; 
 
a) Frågan om årsmötet är utlyst på riktigt sätt 
b) Fastställande av röstlängd 
c) Val av mötesfunktionärer (Ordförande och sekreterare) 
d) Fastställande av styrelsens verksamhetsberättelse 
e) Godkännande av revisionsberättelsen 
f) Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen 
g) Fastställande av årsavgiften 
h) Val av ordförande 
i) Val av övriga styrelseledamöter jämte ersättare 
j) Val av två revisorer jämte revisorsersättare 
k) Val av valberedning 
l) Eventuella förslag från styrelsen och medlemmarna 
 

 
§ 8 
 
Styrelsen ska till samtliga medlemmar sända en kallelse till årsmötet. Det ska ske 
senast två veckor före årsmötets öppnande. 
 
 
§ 9 
 
Varje medlem har en röst. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Omröstning 
sker öppet. Vid personval sker skriftlig omröstning om så begärs. 
 
 
§ 10 
 
Styrelsen leder föreningens verksamhet. 
 
 
§ 11 
 
Årsmötet väljer minst fem styrelseledamöter och lika antal ersättare. Av ledamöterna 
utser årsmötet en ordförande. 
 
 
 
 



   
 

  2019-05-17 

§ 12 
 
Föreningen ska följa god redovisningssed. Föreningens firma tecknas, förutom av 
styrelsen, av en eller två personer i förening, som styrelsen utser. 
 
 
§ 13 
 
Föreningens verksamhets- och räkenskapsår ska vara kalenderåret. 
 
 
§ 14 
 
För granskning av föreningens räkenskaper och förvaltning utser årsmötet två 
revisorer och två ersättare för dessa. Föreningens räkenskapsår avslutas den 31 
december och ska tillsammans med styrelsens protokoll överlämnas till revisorerna 
senast den 1 mars. 
 
 
§ 15 
 
För ändring av föreningens stadgar krävs beslut av kvalificerad majoritet vid årsmötet. 
 
 
§ 16 
 
För upplösning av föreningen fordras beslut av två årsmöten. Föreningens 
tillgångar/skulder delas lika mellan medlemmarna vid föreningens upplösning. 
 
 
§17 
 
Styrelseledamot innehar uppdraget under en kommunal mandatperiod. Vid ledamots 
önskemål om avsägelse av uppdraget meddelas valberedningen i god tid innan 
årsmötet. 
 
 
 
 
 
 
Stadgarna antogs vid konstituerande möte för bildandet av Intresseföreningen 
Bergslaget den 1 december 1995 i Fagersta. Stadgarna har reviderats vid årsmötet den 
7 april 2000, vid årsmötet den 7 maj 2002, vid årsmötet den 6 maj 2011, vid årsmötet 
den 20 maj 2015 samt vid årsmötet den 17 maj 2019. 



 
 
 

Lista på tidigare nomineringar fram till 2022: 

Styrelsen 
Abbe Ronsten, Region Dalarna 
Birgitta Sacrédeus, Region Dalarna 
Lennart Hellberg, Region Dalarna  
Anna-Lena Andersson, Region Dalarna 
Susanne Berger, Avesta kommun 
Gunilla Berglund, Avesta kommun 
Magnus Ekblad, Region Västmanland 
Malin Gabrielsson, Region Västmanland 
Jenny Landernäs, Region Västmanland 
Hans Jansson, Region Västmanland 
Marino Wallsten, Fagersta kommun 
Jonas Calander Murray, Norbergs kommun 
Anders Ceder, Region Örebro län 
Ewa-Leena Johansson, Ljusnarsbergs kommun 
Hendrik Bijloo, Ljusnarsbergs kommun 
Jonas Kleber, Lindesbergs kommun 
Torbjörn Parling, Filipstads kommun 
Desirée Lavén, Storfors kommun 
 
Valberedning 
Helmut Hoffmann, Fagersta kommun 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
Nomineringsblankett till Intresseföreningen Bergslagets styrelse 2020-2021 

Nominerande organisation: 

 

Nominerad ordförande: 

Nominerad vice ordförande: 

 

Nominerad ledamot: 

Nominerad ledamot: 

 

Nominerad ersättare: 

Nominerad ersättare: 

 

Nominerad revisor: 

 

 

 

 

 

 

 

E-posta nomineringarna till alma.hanser@bergslaget.se eller skicka per post till 
Intresseföreningen Bergslaget, Myntgatan 2, 791 51 Falun. Sista dag för nomineringar är 20 
mars 2020. 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Ks §  Dnr KS2020/0025 
 
Val av ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott efter Niclas Bodin 
( C). 
 
Beslut 
 
 
 
Ärendebeskrivning: 
Niclas Bodin ( C) har avsagt sig uppdraget som ersättare i kommunstyrelsens arbets-
utskott fr o m 2020-04-01.  Fyllnadsval ska ske efter Niclas Bodin (C ) 
 

  



Från: 
Skickat: 
Till: 
Ämne: Re: Avsägelse av politiskt uppdrag 
 

Hej! 

 

Uppsägelse av min ersättarplats i KSAU, görs med samma slutdatum. 

 

Med vänlig hälsning, Niclas 

 

 

 

   

 

 

Jag vill härmed avsäga mitt uppdrag som ordinarie ledamot i kommunstyrelsen, 

Säters kommun. 

Avsägelsen är från och med 2020-04-01. 

 

 

Med vänlig hälsning, Niclas Bodin, Centerpartiet i Säter 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

Ks § 
 
Redovisning av delegationsärenden 
 

KS2019/0359 Fördelning av arbetsuppgifter i det systematiska arbetsmiljöarbetet och brandskydds-
arbetet från fritidschef till chef för Skönvikshallen. 

 
KS2020/0041 Fördelning av arbetsuppgifter i det systematiska arbetsmiljöarbetet och brandskydds-

arbetet från kommundirektör till förvaltningschef för barn- och utbildning. 
 
KS2020/0007 Beslut om att utse skolchef, 2020-01-01—2020-06-30. 
 
KS2019/0157 Samarbete med TURiS Tågturer i Säter ek förening kring köp av reklamplatser för 

exponering och möjlighet att synliggöras på tåget. 
 

KS2020/0083-1 Återbesättningsprövning av tjänst som undersköterska 75%, Öhlinska villan dagverk-
samhet 

 
KS2020/0083-2 Återbesättningsprövning av tjänst som undersköterska 100%, särskilt boende Få-

gelsången 
 
KS2020/0083-3 Återbesättningsprövning av tjänst som undersköterska 75%, demensavdelning Sked-

vigården. 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

Ks § 
 
Delgivningar 
 

KS2020/005 Borgenärsbrev med ackordsförslag avseende CHR bygga bostäder AB, under före-
tagskonstruktion. 

 
KS2020/0020 Vägledning för eldning utomhus i Dalarnas län 
 
KS2020/0005 Redovisningsräkning 2020-01-10 utbetalningsår 2020 

 
KS2020/0054 Bestridande av faktura Region Dalarna 

 
 
Kopia av polisanmälan avseende 

• Stöld av skjutvapen, Enbacka skola 2020-01-09 
• Stöld Säter, 2019-12-01-2020-01-08 
• Skadegörelse Enbackavägen, 2020-01-24-2020-01-27 
• Stöld ur/från motordrivet fordon, Västra Långgata, 2018-11-13 
• Skadegörelse Klockarskolan, 2020-02-06—2020-02-07 
• Stöld utan inbrott, Enbacka skola, Enbackavägen, 2020-02-07-2020-02-08 

 
Underrättelse om beslut till målsägare, brottet avslutat, stöld av skjutvapen. 
 
Protokoll från sammanträde med: 

• Intresseföreningen Dalabanans Intressenter, 2019-12-06 
• Södra Dalarnas Samordningsförbund, 2019-11-29 
• Gysams styrgrupp, 2019-12-13 
• Förbundsdirektionen Räddningstjänsten Dala Mitt, 2019-11-29 
• Hjälpmedelsnämndens Dalarna arbetsutskott, 2020-01-23 
• Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel, 2020-

02-11 
• Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2020-02-11 
• Fritidsutskottet, 2020-02-11 
• Personalutskottet, 2020-01-21 
• Gemensamma nämnden för upphandling, 2020-02-17 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Ks §  forts 
 
Dalarnas arbetsmarknad 
 
Meddelande från Sveriges kommuner och regioners styrelse: Överenskommelse mel-
lan staten och SKR om psykisk hälsa 2020. 
 
Kulturnämndens rapport Engelska parken i Grängshammar. 
 
Beslut om jordförvärvstillstånd för del av Säter Skedvi Prästgård 1:1 och del av 
Skedvi Kyrkby 35:1- 
 
Protokollsutdrag från sammanträde med: 

• Gemensamma nämnden för upphandling, 2020-02-17, § 4, uppföljning av 
plan för internkontroll 2019. 

• Gemensamma nämnden för upphandling, 2020-02-17, § 5, plan för intern-
kontroll 2020. 

• Gemensamma nämnden för upphandling, 2020-02-17, § 6, budget 2021. 
• Gemensamma nämnden för upphandling, 2020-02-17, § 7, arkiv och doku-

menthanteringsplan. 
• Gemensamma nämnden för upphandling, 2020-02-17, § 8, nämndplan 2020-

2022 
• Gemensamma nämnden för upphandling, 2020-02-17, § 9, rapport från up-

phandlingscenters chef 2020 
• Gemensamma nämnden för upphandling, 2020-02-17, § 10, redovisning dele-

gationsbeslut 2020. 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
 
Ks §   Dnr: KS2019/0337 
 
Svar på medborgarförslag om en ställplats 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att medborgar-
förslaget avslås. 
 
___________ 
 
Bakgrund och ärendebeskrivning   
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår i yttrande 2020-01-16 att medborgarförslaget av-
slås. 
 
Samhällsbyggnadsnämndens yttrande 
”Platsen som medborgarförslaget föreslår görs till ställplats är idag utformad som en 
större sammanhängande grönyta. Ytan sköts med slåttermaskin 1–2 gånger per år 
och är därmed inte ianspråktagen i någon större utsträckning. I samband med vissa 
evenemang har ytan klippts en extra gång så att den tillfälligt kan upplåtas som ställ-
plats för husbilar. 
 
Gällande detaljplan reglerar området som park eller planering. På park eller plante-
ring är det ej tillåtet att permanent anlägga infrastruktur för fordon, exempelvis ställ-
plats för husbilar. Tillfällig användning, exempelvis ställplats för husbilar, kan dock 
sanktioneras genom polistillstånd med stöd i ordningslagen.  
 
Området utmed Ljustern har i bostadsplanen dessutom märkts ut för utveckling av 
bostäder, något som i så fall kräver en ny detaljplan. I ett sånt läge kan hela området 
ses över och frågan om ställplats kan prövas igen. I dagens läge är dock inte plane-
ringen av området prioriterat och det pågår inget arbete.  
 
Mot bakgrund av detta bör medborgarförslaget avslås.” 
 
 

  



 
Tjänsteutlåtande 

 

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

Datum Diarienummer 
2020-02-06 
 
Medborgarförslag om ställplats 

Dnr KA 00-000 

Förslag till beslut  

att ställa sig bakom samhällsbyggnadsnämndens förslag till beslut att medborgarförslaget avslås 
 
Bakgrund och ärendebeskrivning   
Samhällsbyggnadsnämndens yttrande ”Platsen som medborgarförslaget föreslår görs till ställplats 
är idag utformad som en större sammanhängande grönyta. Ytan sköts med slåttermaskin 1–2 
gånger per år och är därmed inte ianspråktagen i någon större utsträckning. I samband med vissa 
evenemang har ytan klippts en extra gång så att den tillfälligt kan upplåtas som ställplats för 
husbilar. Gällande detaljplan reglerar området som park eller planering. På park eller plantering är 
det ej tillåtet att permanent anlägga infrastruktur för fordon, exempelvis ställplats för husbilar. 
Tillfällig användning, exempelvis ställplats för husbilar, kan dock sanktioneras genom 
polistillstånd med stöd i ordningslagen. Området utmed Ljustern har i bostadsplan dessutom 
märkts ut för utveckling av bostäder, något som i så fall kräver en ny detaljplan. I ett sånt läge kan 
hela området ses över och frågan om ställplats kan prövas igen. I dagens läge är dock inte 
planeringen av området prioriterat och det pågår inget arbete. Mot bakgrund av detta bör 
medborgarförslaget avslås.”   
 
 
 
Malin Karhu-Birgersson     
Kommundirektör/personalchef    
 
 





  

Tjänsteutlåtande 

 

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

 

Datum Diarienummer 
2019-12-02 SBN2019/0915 

 

Medborgarförslag om ställplats 

Förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott föreslå 
Samhällsbyggnadsnämnden yttra sig enligt ställt förslag.  

Förslag till yttrande 
Platsen som medborgarförslaget föreslår görs till ställplats är idag utformad som en större 
sammanhängande grönyta. Ytan sköts med slåttermaskin 1–2 gånger per år och är 
därmed inte ianspråktagen i någon större utsträckning. I samband med vissa evenemang 
har ytan klippts en extra gång så att den tillfälligt kan upplåtas som ställplats för husbilar. 
Gällande detaljplan reglerar området som park eller planering. På park eller plantering är 
det ej tillåtet att permanent anlägga infrastruktur för fordon, exempelvis ställplats för 
husbilar. Tillfällig användning, exempelvis ställplats för husbilar, kan dock sanktioneras 
genom polistillstånd med stöd i ordningslagen. Området utmed Ljustern har i bostadsplan 
dessutom märkts ut för utveckling av bostäder, något som i så fall kräver en ny detaljplan. 
I ett sånt läge kan hela området ses över och frågan om ställplats kan prövas igen. I 
dagens läge är dock inte planeringen av området prioriterat och det pågår inget arbete. 
Mot bakgrund av detta bör medborgarförslaget avslås.   

Bakgrund och ärendebeskrivning 
Ett medborgarförslag har lämnats in till fullmäktige. Förslaget har behandlats i 
Kommunstyrelsens arbetsutskott som beslutat remittera ärendet till 
Samhällsbyggnadsnämnden för yttrande.  
 
Medborgarförslaget föreslår att en ställplats anläggs vid Ljustern på grönytan intill Gamla 
Sjukhusvägen. Platsen ses på bilagd karta. Medborgarförslaget argumenterar kring att 
platsen används tillfälligt som ställplats i samband med evenemang och därmed borde 
permanentas.  
 
Området är planlagt och gällande plan från 1967 reglerar området som park eller 
plantering.  
 
Bilagor 
Karta över platsen för medborgarförslaget 
Karta över gällande detaljplan 
 
Delge beslutet till: 
Kommunstyrelsen 
 
 
 
 

Mikael Spjut  Andreas Mossberg 

Biträdande samhällsbyggnadschef  Samhällsbyggnadschef 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Sbn § 5   Dnr: SBN2019/0915  
 
Medborgarförslag om ställplats
 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar yttra sig enligt ställt förslag.  

Yttrande 
Platsen som medborgarförslaget föreslår görs till ställplats är idag utformad som en 
större sammanhängande grönyta. Ytan sköts med slåttermaskin 1–2 gånger per år 
och är därmed inte ianspråktagen i någon större utsträckning. I samband med vissa 
evenemang har ytan klippts en extra gång så att den tillfälligt kan upplåtas som  
ställplats för husbilar. Gällande detaljplan reglerar området som park eller planering. 
På park eller plantering är det ej tillåtet att permanent anlägga infrastruktur för  
fordon, exempelvis ställplats för husbilar. Tillfällig användning, exempelvis ställplats 
för husbilar, kan dock sanktioneras genom polistillstånd med stöd i ordningslagen. 
Området utmed Ljustern har i bostadsplan dessutom märkts ut för utveckling av  
bostäder, något som i så fall kräver en ny detaljplan. I ett sånt läge kan hela området 
ses över och frågan om ställplats kan prövas igen. I dagens läge är dock inte  
planeringen av området prioriterat och det pågår inget arbete. Mot bakgrund av detta 
bör medborgarförslaget avslås.   

Bakgrund och ärendebeskrivning 
Ett medborgarförslag har lämnats in till fullmäktige. Förslaget har behandlats i  
Kommunstyrelsens arbetsutskott som beslutat remittera ärendet till  
Samhällsbyggnadsnämnden för yttrande.  
 
Medborgarförslaget föreslår att en ställplats anläggs vid Ljustern på grönytan intill 
Gamla Sjukhusvägen. Platsen ses på bilagd karta. Medborgarförslaget argumenterar 
kring att platsen används tillfälligt som ställplats i samband med evenemang och  
därmed borde permanentas.  
 
Området är planlagt och gällande plan från 1967 reglerar området som park eller 
plantering.  
 
Bilagor 
Karta över platsen för medborgarförslaget 
Karta över gällande detaljplan 
 
Delge beslutet till: 
Kommunstyrelsen 
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Ks §  Dnr: KS2020/0053 
 
Remiss av förslag till avtal om särskild kollektivtrafik 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2020-02-11 att 

1. Uppdra till kommundirektören till kommunstyrelsens sammanträde den 3 
mars ta fram ett förslag till yttrande  

2. Skicka förslaget till avtal om särskild kollektivtrafik för yttrande till samtliga 
nämnder. Yttrandet ska ha inkommit till kommunstyrelsen senast den 28 
mars 2020 

 
___________ 
 
Bakgrund och ärendebeskrivning   
Remiss av förslag till avtal om regional kollektivtrafik. Dalatrafik rekommenderar att 
tyngdpunkten i svaret läggs på samverkansprocessen.  
  
Förslag till avtal avseende regional kollektivtrafik har tagits fram på uppdrag av för-
valtningschef för kollektivtrafikförvaltningen. Arbetet har bedrivits i två arbetsgrup-
per som arbetat parallellt under perioden mars-november 2019.  Arbetsgrupperna har 
bestått av ekonomichef, sektorschef, trafikhandläggare, regionjurist, stadsjurist samt 
tjänstemän från följande kommuner Säters Rättvik, Borlänge, Älvdalen, Malung, Lek-
sand, Falun; Avesta, Hedemora, Mora, Orsa, Smedjebacken, Gagnef, Vansbro, Lud-
vika och kollektivtrafikförvaltningen. Grupperna har tagit fram avtalsförslag och för-
slag till samverkansprocess i syftet att bygga förtroende, tillit, framförhållning och 
kostnadskontroll.  Befintliga avtal som föreslås ersättas av nya avtal har olika löptider 
och är inte synkroniserade med upphandlade avtal om regional kollektivtrafik. Vidare 
innebär förslagen om nya avtal förtydliganden, kompletteringar, synkroniseringar och 
strukturering. Syftet har inte varit att föreslå ändringar i tidigare fattade beslut eller 
överenskommelser.  
  
Remissen omfattar följande: 

• Huvudavtal – Uppdrags- Samverkans- och Finansieringsavtal avseende reg-
ional kollektivtrafik med underbilagan Samverkansformer   

• Underavtal – Skolskjuts  
• Underavtal – Färdtjänst  
• Underavtal – Färdtjänstenhet 
• Underavtal Övriga persontransporter   

 
Dalatrafiks förslag är att Regionen och samtliga kommuner tecknar huvudavtalet och 
samtliga underavtal för att säkerställa samverkan och planering av regional kollektiv-
trafik. Vad gäller samtliga underavtal, kan kommunerna välja att istället utföra tjäns-
terna i egen regi.  
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Ks §   forts 
 
Befintliga nu gällande avtal reglerar nuvarande avtalstider, uppsägningsformer och 
villkor vid uppsägning. Vid tecknande av underavtalen föreslås befintliga nu gällande 
avtal upphöra att gälla.  Förutsatt att samtliga parter är överens, föreslås avtalstiden 
gälla från och med 1 januari 2020 – dvs med tanke på beslutsprocesserna föreslås en 
retroaktiv verkan. Om samtliga parter inte är överens, gäller avtalen från respektive 
fullmäktigebeslut.   
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1 Parter 

a) Region Dalarna, org.nr 232100–0180 

b) Avesta kommun, Borlänge kommun, Falu kommun, Gagnefs kommun, Hedemora kommun, 

Leksands kommun, Ludvika kommun Malung-Sälens kommun, Mora kommun, Orsa 

kommun, Rättviks kommun, Smedjebackens kommun, Säters kommun, Vansbro kommun, 

och Älvdalens kommun 

Mellan å ena sidan Regionen och å andra sidan Kommunerna, har följande avtal träffats; 
 

2 Bakgrund och omfattning 
Lag (2010:1065) om kollektivtrafik reglerar ansvaret för regional kollektivtrafik och organisering av 

regionkollektivmyndigheter (RKTM). Region Dalarna har ansvaret för regional kollektivtrafik samt 

uppdraget som regional kollektivtrafikmyndighet. 

Skollag (2010:800), lag (1997:736) om färdtjänst, lag (1997:735) om riksfärdtjänst, lag (1991:419) om 

resekostnadsersättning vid sjukresor samt gymnasielag (1991:1110) reglerar ansvaret för de olika 

trafikformerna inom den samlade kollektivtrafiken bestående av allmän kollektivtrafik och särskilda 

persontransporter (benämns i detta avtal som särskild kollektivtrafik).  

Förändringen av organisation för planering och utformning av den utifrån avtalet gemensamma 

trafiken ska ske enligt de lagar och regler som finns idag. All samhällsbetald trafik kan inordnas i 

system, även om den regleras av olika lagar. Lagstiftningen säger ingenting om vilken typ av fordon 

som resorna ska ske med och hindrar inte att trafiken samordnas. 
 

3 Syfte 
Parterna är överens om att samarbeta och samverka i enlighet med vad som framgår av 

samverkansdokument (bilaga 1), så att effektivast möjliga samordning uppnås inom och mellan den 

särskilda och den allmänna kollektivtrafiken. 

Parterna förbinder sig mot den bakgrunden att verka för en harmonisering av regelverken för att 

effektivisera en resesamordning. Målet med parternas samarbete är att skapa en attraktiv 

kollektivtrafik med god service och bra kvalitet som utförs kostnadseffektivt samt på ett affärsmässigt 

sätt. Samarbetet ska skapa förutsättningar till ett ökat resande, ökad marknadsandel och en hög 

kundnöjdhet som förenklar vardagsresandet och bidrar till att göra Dalarna till en bra region att leva i . 

Syftet med detta avtal, inklusive samverkansbilaga 1, samt med dess fyra Underavtal avseende 

Skolskjuts, Färdtjänst, Tillståndsprövning Färdtjänst/Riksfärdtjänst och Övriga Persontransporter, är att 

reglera 

1) kommunernas uppdrag till Regionen 

2) parternas ansvar och roller 

3) kommunernas finansiering av särskild kollektivtrafik samt 

4) Regionens och kommunernas rätt och skyldighet till aktivt deltagande och 

påverkansmöjligheter i planerings- och samverkansprocesser samt vid upprättande och 

revidering av regionalt trafikförsörjningsprogram samt planer, riktlinjer och reglementen. 
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4 Tidigare tecknade avtal som upphör formlöst och ersätts av detta 

avtal jämte underavtal 
Detta avtal jämte underavtal avseende Skolskjuts, Tillståndsprövning Färdtjänst/Riksfärdtjänst, 

Färdtjänst och Övriga persontransporter ersätter alla tidigare ingångna avtal i denna fråga, nämligen, 

a) Avtal mellan Landstinget Dalarna och Dalarnas kommuner om ansvar, samråd och ekonomiska 

effekter av skatteväxlingen av kollektivtrafiken, år 2018, RD 2016/148 

b) Samarbetsavtal avseende särskild kollektivtrafik, gällande fram till 2020-12-31, RD 2015/40 

c) Uppdragsavtal avseende särskild kollektivtrafik, gällande fram till 2020-12-31, med de 

underbilagor till uppdragsavtalet som nio kommuner tecknat innebärande trafikbeställningar, 

RD 2015/40. 

d) Avtal om finansiering av Särskild kollektivtrafik i Dalarnas län gällande fram till 2021-12-31, 

RD2016/147 

e) Reviderat avtal om överlåtelse av huvudmannaskapet för färdtjänst och riksfärdtjänst, 

upprättat 2016-12-06, RD 2013/36 

f)  Avtal om finansiering av vissa kollektivtrafikkostnader i Dalarna, såvitt avser kostnaderna 

utanför gjord skatteväxling (LD 18/04032 – se landstingsfullmäktiges beslut §137 2018-11-19- 

-20) 

g) Tidigare gjorda trafikbeställningar från år 2006 avseende särskild kollektivtrafik 

Parterna är ense om att samarbetet är framåtriktat och att förändringar sker i samverkan i enlighet 

med lagstiftning, detta avtal med underavtal och samarbets- och planeringsprocesser. 
 

5 Avsiktsförklaring avseende tillkommande avtal till detta avtal 
Parterna avser att teckna tillkommande underavtal till detta avtal enligt följande; 

h) Uppdrags- och Finansieringsavtal gällande särskild kollektivtrafik – med överenskommelse om 

samverkan - Skolskjuts 

i) Uppdrags- och samverkansavtal - Färdtjänst/Riksfärdtjänst 

j) Uppdrags- och samverkansavtal vid - Tillståndsprövning - Färdtjänst-Riksfärdtjänst 

k) Uppdrags- och samverkansavtal vid samordning av särskild kollektivtrafik – Övriga 

Persontransporter 

 
 

6 Befintliga avtal/reglementen/riktlinjer som inte berörs av detta avtal 
Befintliga personuppgiftsbiträdesavtal, riktlinjer, sjukresereglemente, färdtjänst- och 

riksfärdtjänstreglemente och skolskjutsreglemente med underliggande bilagor berörs inte. 
 

7 Parternas ansvar och roller 

Regional kollektivtrafikmyndighet 
Regional kollektivtrafikmyndighet ansvarar för att besluta om allmän trafikplikt samt att upprätta och 

besluta om trafikförsörjningsprogrammet och fastställa mål. Det är följaktligen den regionala 

kollektivtrafikmyndigeten som genom kollektivtrafikförvaltningen ska leda planeringsprocesserna och 

ta ett övergripande ansvar för att processerna inklusive årlig uppföljning och utvärdering bedrivs i 

samverkan med kommunerna samt i samråd med övriga intressenter. 
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Regional kollektivtrafiknämnd 
Regionala kollektivtrafiknämnden beslutar om årlig trafikförsörjningsplan. 

Kollektivtrafikförvaltningens uppdrag beskrivs i årlig verksamhetsplan. Förvaltningen sköter 

administration på uppdrag av nämnden. Nämnden ansvarar för systemstöd vid registerhantering. 

Parternas gemensamma ansvar 
Parterna har var för sig det politiska och ekonomiska ansvaret för allmän och särskild kollektivtrafik 

inom sina respektive verksamhetsområden, riktade mot vardera partens medlemmar. 

Uppdragsgivarna ansvarar för att de register vilka tillhandahålls kollektivtrafikförvaltningen, till 

utförande av de uppdrag som detta avtal omfattar, gällande regelsystem, kundtillstånd och 

tillståndsregistrering, är uppdaterade. 

Uppdragsgivare i samverkan fastställer mål, regler, tillämpningsanvisningar och ekonomiska villkor för 

hur resenären får utnyttja den särskilda kollektivtrafiken. Syftet med samverkan är bland annat att 

underlätta samordning med annan regional och kommunal samhällsplanering. 

Den uppdragsgivare som är huvudman för verksamheten, ansvarar för underskott, reglemente samt 

prissättning inom ramen för tecknade Underavtal. 

Var och en av parterna ansvarar för 

• att utse deltagare i samrådsgrupper samt 

• att inom varje organisation föra över information mellan respektive 

organisationsrepresentanter i olika grupper och 

• samordna organisationens mål och inställning i olika frågor. 

Kommunerna och Regionen utser var och en direkt eller indirekt genom delegering, sina medlemmar i 

grupper för dels politisk och dels förvaltningssamverkan för kollektivtrafik. Samrådsgrupperna (enligt 

bilaga 1) har inte beslutsrätt till frågor hänförliga till detta avtal eller dess omfattning. 

Regionens ansvar 
Region Dalarna är Regional Kollektivtrafikmyndighet (RKTM), 

dels utförare alternativt upphandlande myndighet av såväl allmän som särskild kollektivtrafik i enlighet 

med vad som framgår av särskilt tecknade Underavtal, 

dels ansvarig för och beställare av sjukresor samt färdtjänstresor, och 
 

dels för att de register, för vilka regionen är personuppgiftsansvarig, kvalitetssäkras och uppdateras. 
 

Regionen ansvarar för att det ska finnas organ för såväl politisk samverkan som för 

förvaltningssamverkan med kommunerna. 

Regionen ansvarar för sjukresor, och beviljar resor enligt för var tid gällande, sjukresereglemente. 

Vidare, ansvarar regionen för finansiering av utförandet av färdtjänstresor exklusive handläggning vid 

beviljande av färdtjänst. Vidare ansvarar regionen för framtagande av färdtjänstreglemente i 

samverkan med kommunerna. 

Kommunens ansvar 
Kommunerna är ansvariga uppdragsgivare och finansiärer av särskild kollektivtrafik inom sina 

verksamhetsområden, såsom skolskjuts, särskoleskjuts, riksfärdtjänst och övriga persontransporter. 
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Kommunen ansvarar för att aktivt delta i samverkansforum enligt bilaga 1, däribland vid upprättandet 

av trafikförsörjningsprogram, trafikförsörjningsplan samt i planeringsprocesser, inklusive utvärdering 

och uppföljning. 

Kommunerna ansvarar för att i sin samhällsplanering ta hänsyn till den gemensamma kollektivtrafiken, 

till exempel vid planering av nya bostadsområden eller förtätning av bostadsområden. 

Kommunerna ansvarar för och beviljar skolskjuts enligt gällande gemensam regionalt 

skolskjutsreglemente samt kommunens egen bilaga. 
 

8 Regionens uppdrag 
Genom tecknande av detta avtal samt dess Underavtal uppdrar kommunerna åt Regionen att med 

stöd av, för var tid gällande trafikförsörjningsprogram och trafikförsörjningsplan, tillhandahålla, 

utveckla, och systematiskt följa upp och utvärdera, planera och marknadsföra kollektivtrafiklösningar i 

enlighet med, i behörig ordning, tillkomna politiska beslut och fastställda mål. 

Vidare omfattar uppdraget att Regionen tillhandahåller administration av kollektivtrafiken inklusive 

beställningsrutiner och kundservice för bokning av resor samt att fördela kostnaden med stöd av 

nyckeltal, framtagna i samverkan med kommunerna. 

Regionens uppdrag omfattar tillhandahållande av uppföljning, statistik och rapporter. Analyserna ska 

omfatta bland annat resandeutveckling, måluppfyllelse, biljettintäkter, självfinansieringsgrad och 

kostnader, fördelade på respektive trafikslag. 
 

9 Kollektivtrafikens finansiering 
Enligt 14 kap 4§ Regeringsformen får kommuner och landsting ta ut skatt för skötseln av sina 

uppgifter. Parterna kan således inte ta ut skatt för att finansiera verksamhet som man enligt lag inte 

får vara huvudman för. 

Regeringen beviljade genom beslut den 16 november 2017 parternas ansökan om skatteväxling, som 

omfattade allmän kollektivtrafik och färdtjänst. Regeringens beslut 2017-11-16 Fi2017/03288/K 

innebar endast att den länsvisa skattesatsen för landstinget respektive kommunerna ändrades enligt 2 

och 3§§ förordningen (2004:881) om kommunalekonomisk utjämning. Parternas ansvars- och 

uppgiftsfördelning reglerades inte genom regeringens beslut utan genom särskilt avtal som beslutades 

av respektive fullmäktige (se ovan punkt 4a).   

Regionen har genom avtal förbundit sig att det skatteväxlade anslaget till allmän kollektivtrafik och 

utförande av färdtjänst, samt andra ersättningar från avtal med anknytning till kollektivtrafik, ska 

användas för kollektivtrafikens bedrivande och utveckling. Eventuellt överskott hanteras i enlighet med 

kommunallagen och återinvesteras i kollektivtrafiken.   

Svårigheten att vid utredningstidpunkten härleda kostnaden till allmän eller särskilt kollektivtrafik 

återspeglas i utredningen1 som föregick beslut om skatteväxling år 2017.   

Den för var tid gällande trafikförsörjningsplanen definierar utbudet av såväl allmän som särskild 

kollektivtrafik och som beslutas av kollektivtrafiknämnden. Kommunerna påverkar sina kostnader 

främst genom förändringar i beställningar av den särskilda kollektivtrafiken. Upphandlade Trafikavtal 

begränsar dock möjligheter att påverka kostnader under löpande avtalsperiod.   
 

 
1 ”Kollektivtrafiken i Dalarna – skatteväxling och huvudmannaskapsförändring” 
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Regionen bär det ekonomiska ansvaret för den av RKTM beslutade allmänna kollektivtrafiken enligt, 

för var tid, gällande Trafikförsörjningsplan. 

Regionen betalar självkostnadspriset för den särskilda kollektivtrafik som de själva beställer 

• dels i samband med fastställandet av trafikförsörjningsplanen 

• dels i samband med utförande av färdtjänst, dock ej riksfärdtjänst 

• dels för sjukresor som utförs i särskild kollektivtrafik och 

• dels genom tillköp. 

Kommunerna betalar självkostnadspriset för den särskilda kollektivtrafik som de själva beställer 

• dels i samband med fastställande av trafikförsörjningsplanen 

• dels genom beställning av övriga persontransporter och 

• dels genom tillköp. 

Parterna har överenskommit om särskild finansiering av skolkort, se Underavtal – Skolskjuts. 

Kommunernas kostnadsansvar kvarstår för skoltidsresor, särskoleskjutsar på grund- och gymnasienivå 

och riksfärdtjänstresor, vilka ersätts enligt självkostnadsprincipen. 

Både allmän och särskild kollektivtrafik belastas av gemensamma kostnader såsom t.ex. kostnader för 

biljettsystem, trafikdatabas, planeringsprogram samt beställningsrutiner och kundservice för bokning 

av resor. I den särskilt avtalade skolkortskostnaden ingår administrativa kostnader. Insyns- och 

påverkansmöjligheter ska ges respektive huvudman genom samverkansprocessen, innebärande krav 

på transparens, tydliga fördelningsnycklar, måluppfyllelse och förutsägbarhet. 

Gemensamma kostnader finansieras enligt självkostnadsprincipen och debiteras respektive 

huvudman/uppdragsgivare med fördelningsnyckel. Fördelningsnyckeln baseras dels på respektive 

trafikslag och dels nyttjande, vilket utgår ifrån faktiskt antal uppdrag och part. Parterna är ense om att 

gemensamt ta fram beräkningar, utvisande självkostnader med stöd av definitionen i punkt 14. 

Preliminär debitering sker löpande under året och med slutavräkning efter verksamhetsårets utgång. 
 

10 Tillköp/Tilläggsbeställning 
2 kap 1b§ i kollektivtrafiklagen gör det möjligt för en kommun att träffa avtal med Regionen om tillköp 

av allmän kollektivtrafik som inte omfattas av den regionala trafikförsörjningsplanen. Kommunen kan 

också göra tillköp av särskild kollektivtrafik. Kommunen behåller i båda fallen kostnadsansvar för tillköp. 
 

10.1 Tillköp 
Tillköp ska finansieras fullt ut av beställaren och regleras i ett särskilt avtal mellan parterna samt 

godkännas av RKTM. Vid tillköp ska uppföljning av självkostnaden ske och redovisas till köparen. 

Parterna är överens om målsättningen att Regionen ska tillhandahålla allmän och särskild 

kollektivtrafik som motsvarar länets och den enskilda kommunens behov såsom det presenteras i det 

regionala trafikförsörjningsprogrammet. Kommunala tillköp av trafik och servicefunktioner bör därför 

ske undantagsvis. RKTM´s prövning av frågan om tillköpt trafik ska övergå till Regionens ekonomiska 

ansvar, kan endast ske i samband med att tillköpsavtalet upphör, eller när en ny/reviderad 

trafikförsörjningsplan, som även uttryckligen omfattar tillköpet, vunnit laga kraft och börjat tillämpas. 
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10.2 Allmänna villkor för tillköp 

• Alla tillköp av regional kollektivtrafik ska godkännas av RKTM och följas av skriftliga avtal mellan 

Regionen och uppdragsgivarna. 

• Tillköp av trafik kan endast ske av sådan kollektivtrafik som uppfyller kollektivtrafiklagens 

definition för allmän och särskild kollektivtrafik. 

• Tillköp ska vara förenlig med det regionala trafikförsörjningsprogrammets mål för 

kollektivtrafiksystemets utveckling. 

• Den tillköpta trafiken får inte riskera att påverka kollektivtrafiksystemet på ett negativt sätt och 

ska vara utformad så att den inordnas under ett av kollektivtrafikmyndigheten fattat beslut om 

allmän trafikplikt. 

• Regionen, eller kommun som önskar genomföra tillköp av trafik av bättre kvalitet eller billigare 

för resenärerna enligt definitionen i 2 kap 1b§ kollektivtrafiklagen, ansvarar även för 

finansieringen av tillköpet. 

• Längsta avtalstid för tillköp är tre år. Därefter ska särskild prövning ske om RKTM kan godkänna 

att avtalstiden för tillköpet kan förlängas, istället för att tillägget ska ingå i ordinarie trafikutbud. 

• Ett tillköp omfattar även kostnaderna för administration, upphandling, drift, prissystem och 

marknadsföringsinsatser. Vidare omfattas tillköp av samma regler mot kommunen gällande 

resevillkor, prisvillkor och ansvarsförhållanden som i övrig kollektivtrafik, såvida inte annat 

särskilt avtalas. 
 

10.3 Tilläggsbeställning 
Tilläggsbeställningar regleras av Uppdragsavtal – Övriga persontransporter. 

Tilläggsbeställningar ska finansieras fullt ut av beställaren och omfattas inte av fastställd 

Trafikförsörjningsplan. Tilläggsbeställningar kan avse återkommande eller tillfälliga events, resor under 

skoltid, till exempel bad och slöjd – skoltidsresor. 

Tilläggsbeställningar av återkommande skoltidsresor sker inom ramen för planeringsprocessen 

för skolskjutsar, i den tid och ordning som där beskrivs. 
 

11 Budget och Redovisning 
Budgetprocess sker inom ramen för parternas överenskomna planerings- och samverkansprocess och 

syftar till att ge vardera parten ett underlag för nästkommande års budgetarbete. Kända och 

förväntade förändringar ska rapporteras av respektive part i så god tid så att hänsyn kan tas i budget, 

trafikförsörjningsplan, upphandlingsunderlag och särskilda trafikbeställningar. 

Möten inom ramen för samverkans- och planeringsprocessen regleras i bilaga 1. 

Förvaltningen redovisar samtliga parters kostnader vid budget- och budgetuppföljning, dels totalt och 

dels per part. Vid upphandling av nya trafikavtal ska förväntade kostnadsökningar vägas in. 
 

12 Fakturering   
Kollektivtrafikförvaltningen ska i efterskott fakturera respektive huvudman. 

Parterna är ense om att uppdragsgivarnas kostnader för sina invånares faktiska utnyttjande av resor, 

inom särskild kollektivtrafik och dess beställningskostnad (BC) samt riksfärdtjänst, faktureras månadsvis. 

Kostnad för färdtjänstlegitimering faktureras uppdragsgivarna årsvis enligt fördelningsnyckel, där 

uppdragsgivarens föregående års invånarantal per 1 november året före verksamhetsåret styr den 

slutliga kostnaden. 
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13 Samverkans- och planeringsprocess, 
Samverkans- och planeringsprocess beskrivs i Samverkansbilaga bilaga 1 

 

14 Definitioner 
Allmän kollektivtrafik Linjelagd trafik, inklusive flextrafik, som allmänheten kan resa 

med. Merparten av skolskjutsberättigade elever reser i allmän 
Kollektivtrafik. 

Dialog Begreppet ses som ett ömsesidigt utbyte av erfarenheter, idéer, 
åsikter mellan två eller flera parter i ett samtal. Dialog ses som en 
tvåvägs – eller flervägskommunikation. 

Elevresor Gymnasieelevs resor mellan bostaden och skolan i allmän 
kollektivtrafik överstigande 6 km enkel resa, dock ej 
gymnasiesärskoleelevers resor. Elever med 
inackorderingsersättning eller kontant ersättning omfattas inte 
av rätten till elevresor. 

Färdtjänstlegitimering/ 
färdtjänsttillstånd 

Utredning och tillståndsprövning av rätt till färdtjänst eller 
riksfärdtjänst. 

Färdtjänstresor Resor som överlämnats med stöd av 4§ lag (1997:736) om 
färdtjänst och 3§ lag (1997:735) om riksfärdtjänst för personer 
som inte kan resa med allmän kollektivtrafik. 

Fördelningsnyckel Fördelningsnyckel är en formel eller matematisk formulering som 
innebär att en kostnad fördelas ut mellan olika parter eller 
trafikslag. Fördelning av kostnader ska redovisas transparent för 
parterna. 

Kollektivtrafik Persontransporttjänster av allmänt ekonomiskt intresse som 
erbjuds allmänheten fortlöpande och utan diskriminering. 

Kommunresor Resa för tjänsteperson, anställd av kommun alt. personal från ett 
boende som är legitimerad, dvs beviljad av kommunen att företa 
resa. 
Förekommer även om en person som inte är färdtjänstlegitimerad 
är i behov av liggande transport mellan boenden samt utflykter 
som görs från kommunala boenden. 

Korttidsresor Resor för i huvudsak barn gäller för resa mellan korttidsboende 
och skola eller korttidsboende och bostad (kan förekomma även 
för äldre). 

Legitimerad resa/ färdsätt 
 

Legitimering av resa/färdsätt ska utredas och bedömas utifrån 
funktionsnedsättningens art och sökandens hjälpbehov.  

Omsorgsresor Återkommande färdtjänstresor mellan boende och daglig 
verksamhet. Kostnaderna exkluderades vid skatteväxlingen. 

Region Regeringsformen styr organisationen. Regionens mandat och 
befogenheter regleras av en mängd lagstiftningar. 

Regional kollektivtrafik Trafik som antingen äger rum inom ett län, sträcker sig över 
flera län, eller med avseende på trafikutbudet i huvudsakligen är 
ägnad att tillgodose resenärernas behov av arbetspendling eller 
annat vardagsresande, och som med hänsyn till sitt faktiska 
nyttjande tillgodoser ett sådant behov. 

Regional 
kollektivtrafikförvaltning 

Tjänstemannaorganisation som styrs av regionens delegerings- 
och verkställighetsbestämmelser enligt kommunallagen. 

Regional 
kollektivtrafikmyndighet 

Myndighet, vars ansvar och befogenheter regleras av 
kollektivtrafiklagen, t ex fastställande trafikförsörjningsprogram, 
beslut om allmän trafikplikt och eventuell upphandling. 
Myndighetens beslut kan prövas förvaltningsrättsligt. 
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Regional kollektivtrafiknämnd Nämndens arbete regleras av kommunallagen. Besätts av 
politiker som utses av regionfullmäktige. Nämndens beslut, tex 
fastställande av trafikförsörjningsplan, stora trafikbeslut m.m. 
kan laglighetsprövas. 

Rådrum Syftet med rådrum är att ge tid för förankring, samråd och 
genomförande av en politisk beslutsprocess. I samverkansprocess 
bör parterna gemensamt ta ansvar för att ge motparten rimligt 
rådrum. 

Samråd, samverkan Krav på samråd eller samverkan förekommer i både lagtext och 
lagens förarbete. Exempelvis i 9§ Kollektivtrafiklagen gällande 
trafikförsörjningsprogram, där det framgår att samråd ska ske 
med övriga berörda myndigheter, organisationer, 
kollektivtrafikföretag samt företrädare för näringsliv och 
resenärer. Samråd innebär således inte beslutanderätt eller 
fullständig enighet. Syftet är bland annat att underlätta 
samordning med annan kommunal och regional 
samhällsplanering. 

Självfinansieringsgrad Självfinansieringsgrad är ett nyckeltal som visar i vilken 
utsträckning kostnaderna täcks av biljettintäkter. 

Självkostnadspris Huvudprincipen är att ersättningen ska motsvara den långsiktiga 
självkostnaden. Intäkterna ska täcka samtliga direkta kostnader 
och en rättvis andel av de kostnader som är indirekt förenade 
med verksamheten. Vid pris- och avgiftssättningen ska hänsyn tas 
till tidigare uppkomna över- eller underskott i verksamheten. 
(prop. 2008/09:231 s. 18. 

Skolkort 
 

Färdbevis utvisande berättigande till skolskjuts och elevresor. 

Skolskjuts Transport för grundskoleelev, i allmän eller särskild 
kollektivtrafik, till och från en plats i anslutning till elevens hem 
och den plats där utbildningen bedrivs, i anslutning till 
skoldagens början och slut. Behovsstyrt med hänsyn till 
färdvägens längd, trafikförhållanden, elevens 
funktionsnedsättning eller någon annan särskild omständighet. 

Särskild kollektivtrafik Särskilda persontransporter, dvs transporter och ersättningar för 
transporter som kräver särskilt beslut eller tillstånd, alternativt 
genomförs under särskilda förutsättningar. På det sättet skiljer 
sig   särskild kollektivtrafik från den allmänna kollektivtrafiken, 
som är öppen för alla. Särskild kollektivtrafik, eller särskilda 
Persontransporter, styrs av egna lagar. 

Särskilt anordnad skolskjuts Resor mellan hem och grundskola för elever som inte kan resa i 
den allmänna kollektivtrafiken. 

Särskoleskjuts Skolskjuts omfattande särskoleresor på såväl grund- som 
gymnasienivå. Särskoleresor i särskild kollektivtrafik finansieras 
fullt ut av kommunen enligt självkostnadsprincipen. 

Särskoleskjuts Resor mellan hem och grund- eller gymnasiesärskola. 
 

Tillköp Innebär avvikelse från fastställt Trafikförsörjningsprogram 
avseende såväl allmän som särskild kollektivtrafik. Tillköp av 
allmän eller särskild kollektivtrafik ska godkännas av RKTM och 
villkoras av att den tillköpta trafiken är av bättre kvalitet eller 
billigare för resenärerna än vad Regionen annars skulle 
tillhandahålla. Med kvalitet avses t.ex. fler fordon av bättre kvalitet 

https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/proposition/2009/08/prop.-200809231/
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 än vad som upphandlats. Tillköp kan bl.a. omfatta extra turer på 
befintlig linje, ny linje, mer trafik i ett geografiskt område, avgiftsfri 
trafik eller särskilda satsningar på elever som är berättigade till 
skolskjuts. Tillköp kan ses som ”extra kvalitet¨. Tillköp kan gälla 
kortare eller längre tid, dock max 3 år. 

Tilläggsbeställning Dessa beställningar avser t.ex. Vasaloppstrafik, event, 
skoltidsresor. Skatteväxlas inte, utan betalas av respektive 
kommun. Omfattas av Uppdragsavtal – Övriga 
persontransporter. Omfattas inte av fastställd 
Trafikförsörjningsplan. 

Tilläggsbeställning 
/Skoltidsresor 

Återkommande resor under skoltid, annat än mellan skolan och 
hemmet. T.ex. resor till bad och slöjd. 
Enstaka skoltidsresor under skoltid annat än mellan skolan och 
hemmet, t.ex. studiebesök. Självkostnad betalas av respektive 
kommun. Omfattas av Underavtal – Övriga persontransporter. 
Ingår inte i fastställd trafikförsörjningsplan. 

Trafikförsörjningsplan  Plan som skrivs årligen och redovisar den konkreta trafiken, 
intäkter, nettokostnader och täckningsgrad, resanden, linjer och 
planeringsprocesser m.m. Trafikförsörjningsplanen utgör ett 
komplement till trafikförsörjningsprogrammet. 

Trafikförsörjningsprogram Program som uttrycker en politisk viljeinriktning, beskriver 
visioner och mål men inte redogör för detaljerade förhållanden 
på driftsnivå och organisation. Det regionala 
trafikförsörjningsprogrammet uppdateras vart fjärde år enligt 
lag, efter samråd med övriga berörda myndigheter, 
organisationer, kollektivtrafikföretag, kommuner samt 
företrädare för näringsliv och resenärer. 

Uppdragsgivare Ansvarig för respektive trafikslag inom särskild kollektivtrafik. 
Exempel; kommunerna är uppdragsgivare avseende skolskjuts och 
regionen är uppdragsgivare avseende sjukresor. 

Övriga persontransporter Övergripande begrepp för de persontransporter som inte 
omfattas av avtal Skolskjuts eller avtal Färdtjänst och som 
beställs av kommunerna, t.ex.  
skoltidsresor, kommunresor, korttidsresor och omsorgsresor 

 
 

15 Tillkommande eller avgående parter 
En enskild kommun i Dalarna äger rätt, att efter godkännande av RKTM, men i övrigt utan särskilt 

beslut hos övriga avtalsparter, att ansluta sig till detta avtal i enlighet med dess villkor och intentioner. 

Begäran om att ansluta sig ska vara skriftligt och delges samtliga parter. Anslutning regleras i skriftliga 

tillägg till detta avtal. RKTM ges i uppdrag att för samtliga till avtalet redan anslutna kommuner, och 

för Regionens räkning, godkänna och underteckna anslutning på de villkor som anges i detta avtal. 

Anslutning kan ske med sex månaders framförhållning och endast vid årsskifte om inte parterna 

överenskommer annat. 

Om part frånträder avtalet i förtid, oavsett orsak, ska ersättning erläggas till Regionen motsvarande 

kostnader som inte kan undvikas vid avveckling/omförhandling av RKTM´s upphandlade avtal i 

relevanta delar. Part äger därvid full insyn i grunderna för beräkning av dessa kostnader. 
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16 Avtalets giltighet 
Detta avtal löper tills vidare. Uppsägning av avtalet kan ske tidigast då upphandlad huvudleverantörs 

avtal löper ut, för närvarande 2026-06-30. Uppsägning ska då ske skriftligen och senast två år före 

avtalstidens utgång, det vill säga för närvarande senast 2024-05-31. Om avtalet inte sagts upp, löper 

avtalet på tills vidare och kan tidigast sägas upp med två års uppsägningstid för upphörande då nästa 

upphandlade huvudleverantörs avtal löper ut, o.s.v. 

Det förhållandet att Regionen kan komma att välja att utföra uppdraget att bedriva trafik i egen regi, 
utgör ingen uppsägningsgrund. Vid sådant förhållande löper avtalet tillsvidare, med två års 
uppsägningstid räknat från nästkommande årsskifte. 

Avtalets giltighet är villkorat av att likalydande avtal underställs och godkänns av samtliga Parter. 
 

17 Uppföljning och utvärdering av avtalet 
Detta avtal ska följas upp och utvärderas avseende samverkansformer och tillköpsprincip senast fem år 

efter det att avtalet har börjat gälla, dvs år 2024. 
 

18 Tillägg eller ändringar 
Tillägg eller ändringar av avtalet ska ske skriftligen och undertecknas av firmatecknare, efter beslut av 

respektive fullmäktige. 
 

19 Tvist 
Tvist med anledning av detta avtal ska i första hand avgöras genom förhandling mellan Parterna och 

avgörs slutligen i svensk domstol. 

Avtalet har upprättats i 16 likalydande exemplar där varje part har ett exemplar. 
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Ort och datum …………………………………………. Ort och datum ………………………………………….. 

Region Dalarna Avesta kommun 
 

 
………………………………………………………………… ………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… ………………………………………………………………… 

Namnförtydligande Namnförtydligande 
 

 
 

Ort och datum …………………………………………. Ort och datum ………………………………………….. 
 

Borlänge kommun Hedemora kommun 
 

 
………………………………………………………………… ………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… ………………………………………………………………… 

Namnförtydligande Namnförtydligande 
 

 
 

Ort och datum ………………………………. Ort och datum ………………………………………….. 

Falu kommun Gagnefs kommun 
 

 
………………………………………………………………… ………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… ………………………………………………………………… 

Namnförtydligande Namnförtydligande 
 

 

 
Ort och datum ………………………………. Ort och datum ………………………………………….. 

Leksands kommun Ludvika kommun 
 

 
………………………………………………………………… ………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… ………………………………………………………………… 

Namnförtydligande Namnförtydligande 
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Ort och datum ………………………………. Ort och datum ………………………………………….. 

Malung-Sälens kommun Mora kommun 
 
 

………………………………………………………………… ………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… ………………………………………………………………… 

Namnförtydligande Namnförtydligande 
 

 
 

Ort och datum ………………………………. Ort och datum ………………………………………….. 

Orsa kommun Rättviks kommun 
 

 
………………………………………………………………… ………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… ………………………………………………………………… 

Namnförtydligande Namnförtydligande 
 
 

Ort och datum ………………………………. Ort och datum ………………………………………….. 

Smedjebackens kommun Säters kommun 
  

 
………………………………………………………………… …………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………… …………………………………………………………………… 

Namnförtydligande Namnförtydligande 
 
 
 

Ort och datum ………………………………. Ort och datum………………………………………….. 
 

 
Vansbro kommun Älvdalens kommun 

 

 
………………………………………………………………… ………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………… ………………………………………………………………… 
 

Namnförtydligande Namnförtydligande 
 

 



Från: MDL-Info <info@dalatrafik.se> 
Skickat: den 31 januari 2020 15:56 
Till: Säters Kommun - Kommun; Kommun Rättvik; Kommun Borlänge; Kommun 

Älvdalen; Kommun Malung; Kommun Leksand; Kontaktcenter Falun; 
Servicecenter Avesta; Kommun Hedemora; Kommun Mmora; Orsa Kommun; 
Kommun Smedjebacken; Registrator Gagnef; Kommun Vansbro; Kommun 
Ludvika 

Ämne: Missiv- Samverkansbilaga samt avtal 
Bifogade filer: Missiv till remiss.pdf; Avtal uppdrag samverkan och finansiering för den 

regionala kollektivtrafiken i Dalarna Arbmtrl v.0.13.pdf; Underavtal Färdtjänst  
Arbetsmtr (0010).pdf; Underavtal Övriga persontransporter Arbetsmtr 
(008).pdf; Samverkansbilaga ARBETSMATERIAL version 0.15.pdf; Underavtal - 
skolskjuts (011)_.pdf; Underavtal Färdtjänstenhet  Arbetsmtr (006).pdf 

 

Remiss av förslag till avtal om regional kollektivtrafik översänds.  
  
Kommunernas remissvar ska vara kollektivtrafikförvaltningen tillhanda senast 2020-04-
30 till info@dalatrafik.se .  
Vi rekommenderar ett samlat svar från varje kommun och att tyngdpunkten i svaret 
läggs på samverkansprocessen. 
  

mailto:info@dalatrafik.se


 

  
 

 

Central förvaltning  Datum 2020-01-31  Sida 1 (2) 
Ledningsenheten      Dnr  
Rättsavdelningen       

 

 
Postadress Besöksadress Kontakt Handläggare  

Region Dalarna Vasagatan 27 
region.dalarna@regiondalarna.s
e Lena Jönsson 

+46(0)23 
490640 

Box 712 Falun  
lena.c.jonsson@ 
regiondalarna.se Regionjurist 

+46(0)70 622 
43 17  

791 29 Falun  vxl 023 - 490 000 lena.c.jonsson@ 
regiondalarna.se Sweden   

 

 
 

    
 
 
 
 
 
            

                   Till samtliga kommuner i Dalarna   
  
  

 

Remiss av förslag till avtal om särskild kollektivtrafik  
 
Remiss av förslag till avtal om regional kollektivtrafik översänds.  
Kommunernas remissvar ska vara kollektivtrafikförvaltningen tillhanda 
senast 2020-04-30 till info@dalatrafik.se. 
Vi rekommenderar ett samlat svar från varje kommun och att tyngdpunkten i 
svaret läggs på samverkansprocessen. 
 
Förslag till avtal avseende regional kollektivtrafik har tagits fram på uppdrag 
av förvaltningschef för kollektivtrafikförvaltningen. Arbetet har bedrivits i två 
arbetsgrupper som arbetat parallellt under perioden mars-november 2019.  
Arbetsgrupperna har bestått av ekonomichef, sektorschef, 
trafikhandläggare, regionjurist, stadsjurist samt tjänstemän från 
ovanstående kommuner och kollektivtrafikförvaltningen.   
Grupperna har tagit fram avtalsförslag och förslag till samverkansprocess i 
syftet att bygga förtroende, tillit, framförhållning och kostnadskontroll.  
Befintliga avtal som föreslås ersättas av nya avtal har olika löptider och är 
inte synkroniserade med upphandlade avtal om regional kollektivtrafik. 
Vidare innebär förslagen om nya avtal förtydliganden, kompletteringar, 
synkroniseringar och strukturering. Syftet har inte varit att föreslå ändringar i 
tidigare fattade beslut eller överenskommelser. 
 
 

mailto:info@dalatrafik.se


Region Dalarna   
 

 

Central förvaltning  2020-01-31  Sida 2 (2) 
 

 

 
 
 
 
Remissen omfattar följande:  
      

• Huvudavtal – Uppdrags- Samverkans- och Finansieringsavtal 
avseende regional kollektivtrafik med underbilagan 
Samverkansformer  

• Underavtal – Skolskjuts 

• Underavtal – Färdtjänst 
• Underavtal – Färdtjänstenhet 

• Underavtal Övriga persontransporter  
Till stöd vid remissbehandlingen har en sida med frågor och svar tagits fram 
på Regionens hemsida, som således inte syftar till att ersätta remissvaren. 
Frågor och svar kommer att kompletteras under remissförfarandet.  
Vårt förslag är att Regionen och samtliga kommuner tecknar huvudavtalet 
och samtliga underavtal för att säkerställa samverkan och planering av 
regional kollektivtrafik. 
Vad gäller samtliga underavtal, kan kommunerna välja att istället utföra 
tjänsterna i egen regi.  
Befintliga nu gällande avtal reglerar nuvarande avtalstider, 
uppsägningsformer och villkor vid uppsägning. Vid tecknande av 
underavtalen föreslås befintliga nu gällande avtal upphöra att gälla.  
Förutsatt att samtliga parter är överens, föreslås avtalstiden gälla från och 
med 1 januari 2020 – dvs med tanke på beslutsprocesserna föreslås en 
retroaktiv verkan. Om samtliga parter inte är överens, gäller avtalen från 
respektive fullmäktigebeslut.  
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1.Sammanfattning  
 
Samverkansbilagan är en bilaga till huvudavtalet och beskriver de samverkansformer som krävs för 
att nå de uppsatta målen i Trafikförsörjningsprogrammet.  Trafikförsörjningsprogrammet är det 
övergripande och generellt styrande dokument som beskriver de politiska målen för utveckling av 
den regionala kollektivtrafiken. För att kollektivtrafiken ska vara ett effektivt instrument för regional 
utveckling och utgöra ett reellt medel att nå målen krävs att såväl Region Dalarna (Regionen), 
kommunerna och den regionala kollektivtrafikförvaltningen (förvaltningen) samt övriga aktörer 
strävar i en gemensam riktning.  
 
Samverkansbilagan beskriver utöver samverkansformer även beslutsprocesser och hur de förhåller 
sig till varandra. Framtagna samverkansformer ska möjliggöra dialog och samverkan kring såväl 
strategiska som operativa frågor. Samtidigt ska en effektiv och smidig förankrings- och 
beslutsprocess kring frågor på lokal och regional nivå säkerställas. Intentionen är att skapa 
förtroende och en god relation mellan Regionen, myndigheten, förvaltningen och 
kommunerna.  Detta kräver ett stort ansvarstagande från samtliga parter.   
 

 

I forskningsrapporten K2 Outreach 2016:4 står: 

”Samverkan är en företeelse där formellt självständiga, men ömsesidigt beroende, aktörer agerar 

samfällt för att uppnå gemensamma mål” 

För att nå fram till en god samverkan krävs att vi arbetar tillsammans med transparens, tydlighet och 
tillit. 

 

2.Samverkan kring kollektivtrafikutveckling i Dalarna  

 
Region Dalarnas kollektivtrafiknämnd är regional kollektivtrafikmyndighet (RKTM) i Dalarna vilket 
innebär ansvar och beslutsrätt rörande den regionala kollektivtrafiken och dess utveckling i länet. För 
att kollektivtrafiken ska ha möjlighet att utvecklas och vara ett effektivt och hållbart transportsystem 
är det mycket viktigt att alla intressenter arbetar i samverkan enligt gällande 
trafikförsörjningsprogram. 
 
Samverkan mellan Regionen och kommunerna är en av de allra viktigaste framgångsfaktorerna för 
att skapa samsyn kring kollektivtrafikens utvecklingsbehov.  Kollektivtrafikens behov måste bli en 
självklar del i kommunernas infrastruktur och samhällsplanering. För att åstadkomma maximal nytta 
och effekt av de resurser som satsas på kollektivtrafiken, i ett samlat regionalt perspektiv, är det 
viktigt att kommunerna fortsatt tar aktiv del i planering och utveckling av kollektivtrafiken. 

De samverkansformer som föreslås i dokumentet utgår från att kollektivtrafiken fortsatt är en 
gemensam angelägenhet för parterna och att trafikutbudet ska planeras utifrån resenärens behov. 
Det innebär att Regionen samt alla kommuner i länet behöver organisera sig internt för att uppnå 
bästa möjliga hantering av kollektivtrafikfrågor. För att underlätta samordning mellan 
samhällsplanering och kollektivtrafikens utveckling bör kommunerna informera om eventuella 
förändringar gällande översiktsplaner och andra planer som bedöms ha nära koppling till 
kollektivtrafikens utveckling. Exempelvis vid större exploateringar, förändringar eller inriktningar 
såsom nya bostadsområden, uppstart eller nedläggning av skolor, lägesförändringar av stora 
arbetsplatser. Lika viktigt är att Regionen genom samverkan delger sina planer på förändringar i 
kollektivtrafiken. 
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                             Region Dalarna     
                             Regionfullmäktige 
                             Regionstyrelsen                                                               Länets kommuner 

 
 
 

Regional kollektivtrafikmyndighet – Ansvar och befogenheter regleras av kollektivtrafiklagen, 
exempelvis fastställande av trafikförsörjningsprogram, beslut om allmän trafikplikt 
och eventuella upphandlingar. Myndighetens beslut kan prövas förvaltningsrättsligt.  
 
Regional kollektivtrafiknämnd - Nämndens arbete regleras av kommunallagen. Här ingår 
politiker som utses av regionfullmäktige. Nämndens beslut, tex fastställande av 
trafikförsörjningsplan, stora trafikbeslut mm kan laglighetsprövas. 
 
Regional kollektivtrafikförvaltning - Tjänstemannaorganisation som styrs av regionens delegerings- 
och verkställighetsbestämmelser enligt kommunallagen. Utförare av kollektivtrafiken. 
 
Dalarnas kommuner – Skapar förutsättningar genom samhällsplanering och infrastruktur som gynnar 
kollektivtrafikens genomslagskraft på lokal och regional nivå. Huvudmän för länets skolskjutsar. 

 
 
3.Politiska mål och viljeriktning  

 
Kollektivtrafikens främsta uppgift är att knyta samman fungerande regioner såväl inom Dalarna som 
över länsgränserna. Syftet är att skapa förutsättningar för effektiv arbetspendling, god tillgänglighet 
till utbildning, vård och andra serviceinrättningar. Våra resenärer ska få en upplevelse av bra kvalitet 
och god service i både den allmänna och särskilda kollektivtrafiken. 
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Kollektivtrafiken ska utvecklas så att det är möjligt för alla innevånare i livets olika faser att dagligen 

pendla mellan regioncentrum och större tätorter. Detta ger förutsättningar för att Dalarna ska vara 

en sammanhållen och attraktiv region. Kollektivtrafiken har också betydelse i termer av livsstilsval, 

identitet och aktiviteter i vardagen.  En väl fungerande kollektivtrafik binder samman Dalarna och är 

en viktig del i arbetet med att minska den miljöpåverkan som vårt resande medför. 

 
Målbilden för kollektivtrafiken som beskrivs i trafikförsörjningsprogrammet 2018 - 2020 bygger på 
Dalastrategin 2015 - 2020 som stödjer sig på fyra viktiga delar: tillgänglighet och infrastruktur, 
kompetensförsörjning och ökat arbetskraftsutbud, innovativa miljöer och entreprenörskap och sist 
men inte minst livskvalitet och attraktionskraft. 
 
Styrande dokument för den regionala kollektivtrafiken i länet är Regionplan, Dalastrategin, 
Trafikförsörjningsprogram, Trafikförsörjningsplan samt Kollektivtrafikförvaltningens 
verksamhetsplan.  
 

4 Processer 
 
4.1 Framtagande av Trafikförsörjningsprogram 
  
Ansvaret för att upprätta och besluta om regionalt trafikförsörjningsprogram ligger hos RKTM. 
Trafikförsörjningsprogrammet är en politisk viljeinriktning och upprättas eller revideras vart fjärde 
år. Det regionala trafikförsörjningsprogrammet ska enligt kollektivtrafiklagen upprättas i samråd med 
övriga berörda. Samverkan krävs med myndigheter, organisationer, kollektivtrafikföretag, kommuner 
samt företrädare för näringsliv och resenärer. Trafikförsörjningsprogrammet ska kunna läsas av alla 
regionala aktörer som påverkar och ansvarar för olika delar av kollektivtrafiken.  
 
Det är viktigt att programmet samordnas med andra planeringsprocesser och beaktar 
omvärldsfaktorer. Trafikförsörjningsprogrammet ska ses som en möjlighet till målstyrning av 
regionens strategiska utveckling. Det ska innehålla en redovisning av behovet av regional 
kollektivtrafik i länet samt inriktningen och målen för kollektivtrafikförsörjningen. Övergripande 
strategiska kollektivtrafikfrågor ska också tas hänsyn till i arbetet. Det gäller sådant som regionala 
strategier med betydande påverkan på kollektivtrafikens utformning, exempelvis pris-, miljö-, 
tillgänglighets- och tågstrategi. 
  

4.2 Framtagande av Trafikförsörjningsplan  
 
Trafikförsörjningsprogrammet ligger till grund för den årliga trafikförsörjningsplanen. I denna tas 
hänsyn till beslut om:  

•  allmän trafikplikt  
•  mål och budget (1-årsperspektiv)  
•  lokala frågor  
•  operativa trafikfrågor  
•  eventuella tillköp/tilläggsbeställningar  
•  de lokala planeringsprocesserna för fysisk planering och samhällsutveckling  
•  de regionala planeringsprocesserna för regionala utvecklingsstrategier  
•  infrastrukturplaneringen.   
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Trafikförsörjningsplanen beskriver det trafikutbud som erbjuds buss- och tågresenärer i den 
linjelagda allmänna kollektivtrafiken. Planen tas fram årligen i samverkan med kommunerna och 
fastställs av kollektivtrafiknämnden. Planen ska styra den dagliga verksamheten och garantera en 
tillförlitlig service. Fokus är att optimera befintligt system utifrån effektivitet och kvalité och 
ekonomi.  
 

5.Förändringar i utbudet av regional kollektivtrafik 
  
Kollektivtrafikens förändringar ska i första hand ske genom samverkan på strategiforum mellan 
kommuner och Regionen.  Parternas önskemål eller behov av förändringar i kollektivtrafiksystemet 
gällande exempelvis trafikutbud ska lyftas inom samverkansprocessen, stämmas av mot gällande 
Trafikförsörjningsprogram och beslutas av Regionen. 

 
Regelverket gällande tillköp av trafik beskrivs i punkt 10 i Huvudavtal uppdrags-samverkans-
finansieringsavtal, mellan Region Dalarna och Dalarnas kommuner avseende regional kollektivtrafik. 
Varje tillköp av extra trafik behöver utredas av förvaltningen och måste därför beställas långt i 
förväg. Förvaltningens utredning blir underlag till RKTM som tar beslut om tillköp. 
Kommunerna måste skriftligen skicka in sina önskemål i god tid så att både utredning, beslut och 
planering ska kunna ske innan trafikbeställning. Trafikstart sker endast vid planerade 
tidtabellsskiften, för närvarande i juni, augusti och december. 
 

5.1 Tillköp – busstrafik 
 
Ansökan om tillköp skickar kommunen till förvaltningen senast tio månader innan planerad 
trafikstart. Där utreds tillköpet och när nämnden tagit beslut om tillköp så planeras trafiken av 
förvaltningen som ser över bland annat fordonsomlopp, eventuella fordonsbeställningar, 
produktionsberäkning och tidtabeller.  
 

5.2 Tillköp - tågtrafik  
 
Kommuner ansöker om tillköp av tågtrafik senast första december året innan önskad trafikstart. 
RKTM beslutar om tillköp och därefter följer planering, anmälan om trafikförändring samt 
tåglägesbeställning till Trafikverket. Slutgiltigt besked lämnas i september med trafikstart i december, 
året efter inlämnad och beslutad ansökan. 

 Samverkansformer och beslutsvägar
 
Samverkansmodellen visar övergripande hur samarbetet mellan parterna kommer att ske i 
strategiska frågor. Kommande bilder illustrerar även var frågorna bereds och var besluten tas. I 
modellen förekommer ” samverkan” och ” dialog”, begreppen definieras i huvudavtalet. 

 
6.1 Samverkansmodell – regional kollektivtrafik  
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Ett ärende som behöver beredas genom samverkan kommer in till förvaltningen som utreder ärendet 
och tar upp det till samråd i strategiforumet. Förvaltningschef eller annan utsedd tjänsteperson från 
förvaltningen för en dialog med kommundirektörer och BDU. Ärendet bereds av förvaltningen inför 
beslut i nämnd, RKTM, regionstyrelse eller regionfullmäktige beroende på vad ärendet gäller. Beslut 
gällande myndighetsutövning fattas av RKTM enligt gällande lagstiftning. Gällande 
skolskjutsreglementet beslutas detta av respektive kommunfullmäktige. RKTM beslutar om 
antagande av skolskjutsreglementet såsom en del av uppdraget från kommunerna.  
 
Frågor från lokala driftforum hanteras direkt av förvaltningen, de förs endast vidare till samverkan 
och dialog om frågan berör samtliga kommuner.  
 
All information kring samverkan kommuniceras skriftligen via respektive organisations 
myndighetsbrevlåda info@xxxxxx.se respektive info@dalatrafik.se. 

 
6.2 Samverkansforum 
 

mailto:info@xxxxxx.se
mailto:info@dalatrafik.se
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6.3 Strategiforum 
 
Strategiska möten ska behandla framtagandet av den årliga Trafikförsörjningsplanen, större 
trafikförändringar, prisstrategi, övergripande skolskjutsfrågor och skolkortskostnader, 
utvecklingsfrågor, samhällsplanering med mera. I strategiska möten deltar utsedda tjänstepersoner 
från samtliga kommuner samt från Regionen och de hålls med lämpliga mötesintervall. Det 
grundläggande behovet av möten är en gång per kvartal. Mötena ska bokas tidigt på året då ett 
kalendarium tagits fram.  Vid behov kan en projektgrupp tillsättas exempelvis vid framtagande av 
trafikförsörjningsprogram eller skolskjutsreglemente. Förvaltningen ansvarar tillsammans med 
utsedda kommunrepresentanter för att ta fram en agenda för årets möten. Vid behov kan andra 
intressenter, t ex Trafikverket, trafikföretag eller representanter från angränsande 
län/kollektivtrafikmyndigheter bjudas in. Förvaltningen är sammankallande till dessa möten med 
intressenter.  

 
 
6.4 Lokala driftforum 
 
Lokala driftmöten genomförs antingen på kommun- eller trafikområdesnivå.  De ingår i det löpande 
samarbetet kring driftsfrågor, trafikplanering och skoltrafik.  Här tas även upp trafikutveckling och 
analyser av den allmänna och särskilda kollektivtrafiken i området. Driftmöte och driftmöte-skoltrafik 
kan genomföras samtidigt eller var för sig. Parterna ansvarar för att aktuella frågor tas upp på 
agendan. Denna fastställs och skickas ut från förvaltningen en vecka innan mötet. Kommun och 
förvaltning ansvarar för vilka tjänstepersoner som deltar beroende på mötets innehåll. Löpande 
arbete med operativa frågor, enklare tidtabells- och hållplatsfrågor, marknadsföring med mera sköts 
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främst på tjänstemannanivå genom vardagliga kontakter och avstämningar mellan förvaltningen och 
kommunernas tjänstepersoner. Frågor av principiell och strategisk karaktär hänskjuts från de lokala 
driftforumen till strategiforum. 

Driftforum – Trafik 

Forumet hanterar bland annat frågor gällande hållplatser, väderskydd och vändplatser. Övriga 
väghållarfrågor tas också upp i denna samverkansform. Möten hålls fyra gånger per år.  Fler möten 
kan vid behov initieras av berörda parter.  

Driftforum - Skoltrafik  

Här sker dialog och samverkan angående administration, rutiner och processer. Avstämning görs 
enligt planeringsprocessen.  Formerna för beställning av skolkort och skoltidsresor tas upp liksom 
andra direkta och praktiska frågor rörande skoltrafik, skolhållplatser och väderskydd.  
 

6.5 Dialogforum  
 
Kommundirektörsmöten 
 
Här sker dialog vid större strategiska frågor så som gemensamma avtal och strategier som rör den 
regionala kollektivtrafiken i länet. Dialog för förståelse och förankring på en länsövergripande nivå 
förs i första hand i detta forum för att sedan tas upp i BDU. Om frågan har betydelse även på lokal 
nivå tas den även upp i POLSAM.  Minnesanteckningar skickas alltid till respektive kommuns 
myndighetsbrevlåda info@xxxxxx.se  

 

 
Beredning för Dalarnas utveckling – dialogforum länsövergripande  
 
Beredningen för Dalarnas utveckling (BDU) är ett politiskt samverkansorgan för regionen och 
kommunerna.  Här ingår politiskt förtroendevalda från regionen och från samtliga kommuner i 
Dalarna samt representanter från kommundirektörsgruppen. BDU är ett forum för hållbar 
samhällsutveckling och regionala utvecklingsfrågor som även kan innefatta kollektivtrafik. 
Minnesanteckningar skickas alltid till respektive kommuns myndighetsbrevlåda info@xxxxxx.se  

 
POLSAM – Lokalt dialogforum 
  
POLSAM är ett politiskt samverkansråd för varje kommun. Företrädare för såväl kommunledning 
samt regionledning tar upp gemensamma ärenden som kan innefatta kollektivtrafik. 
   
6.6 Samverkansprocess 
 

mailto:info@xxxxxx.se
mailto:info@xxxxxx.se


 

10 
 

 
 
 

Bilden ovan illustrerar betydelsen samverkansprocessen har i större strategiska frågor som ska tas 
upp för beslut. Synpunkter från respektive forum, förutom driftsforum, ska alltid följa med 
beslutsunderlaget till beslutande organ inom Regionen. 
 

6.7 Övriga intressenter 
 
Övriga intressenter är exempelvis Trafikverket, trafikföretagen inom buss-, tåg- och 
taxiverksamheterna samt regionens förvaltning Regional utveckling. Även angränsande läns 
kollektivtrafikmyndigheter och aktörer från privata och mer kommersiella områden ingår.  Privata 
aktörer kan vara representanter för näringsliv och handel, fastighets- och 
infrastrukturägare, vägföreningar, befintliga och potentiella resenärer, resenärsorganisationer samt 
andra intresseorganisationer. Exempel på intresseorganisationer är sådana som organiserar 
pensionärer, funktionsnedsatta och andra medborgargrupper.  
 
Övriga intressenter bjuds in till dialog och information vid större strategiska frågor såsom 
Trafikförsörjningsprogram samt vid utveckling och större förändringar av den regionala 
kollektivtrafiken.  
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7.Beslutsprocess  

 
 
I strategiska frågor till exempel vid beslut om antagande av Trafikförsörjningsprogram och vid 
avtalsskrivning krävs att remiss skickas till kommunerna minst tre månader innan beslut ska fattas av 
Regionen.  Remiss skickas till kommunernas info-mejlbox. Underlaget bör vara behandlat i 
strategiforum och i länsövergripande dialogforum innan det går ut på remiss. Vilket innebär att det 
bör vara färdigt för beslut vid utskick.  Kollektivtrafikmyndighet (RKTM) och kollektivtrafiknämnd har i 
processbeskrivningen samma färg eftersom konstellationen är densamma. Respektives uppdrag 
återfinns i textfälten i bild. RKTM är självständig i sin myndighetsutövning och inte underställd andra 
nämnder och styrelser. Kommunerna beslutar om exempelvis remissvar, tecknande och uppsägning 
av avtal och andra principiella beslut. 

 
8. Årshjul – regional kollektivtrafik 
 
Ett förslag till årshjul tas fram av kollektivtrafikförvaltningen och stäms av på strategiforum. 

Årshjulet innehåller tider och datum för strategiforum, länsövergripande dialogforum, budget, 

budgetuppföljning och forum för beslut. Övriga tidpunkter återfinns i planeringsprocess för skolskjuts 

respektive trafikbeställning. 

 

  

9.Utvärdering  
 
Samverkansbilaga 1 - Samverkansformer kring Regionala kollektivtrafiken Region Dalarna  
ska utvärderas varje gång ett nytt trafikförsörjningsprogram antagits.  
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1 Parter  
 

a) Region Dalarna, org nr 232100 - 0180 



 

 

b) ……………. Kommun, i egenskap av ansvarig och beställare av särskild kollektivtrafik inom sitt 

verksamhetsområde,  

Mellan parterna har följande avtal träffats;   

2 Bakgrund syfte och omfattning  
Mellan å ena sidan Regionen och å andra sidan Kommunen har Uppdrags- Samverkans- och 

Finansieringsavtal träffats avseende regional kollektivtrafik, nedan Huvudavtalet. Detta är ett 

Underavtal till Huvudavtalet. 

 Syftet med Huvudavtalet med dess Underavtal är att reglera kommunernas uppdrag till Regionen, 

ansvar och parternas finansiering av särskild kollektivtrafik samt regionens och kommunernas rätt och 

skyldighet till aktivt deltagande och påverkansmöjligheter i planerings- och samverkansprocesser samt 

vid upprättande och revidering av regionalt trafikförsörjningsprogram. 

3 Tidigare tecknade avtal  
Se punkt 4 och 6 i Huvudavtalet.   

4 Parternas ansvarsområde 
Se Huvudavtalet punkt 7. 

Skolskjuts 
Skolskjuts är enligt skollagen en kommunal uppgift. En kommun är skyldig att anordna kostnadsfri 

skolskjuts till grundskoleelever om sådan behövs med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållandena, 

funktionshinder hos elev eller annan särskild omständighet. Kommunens ansvar omfattar även 

skolskjuts till grundsärskola, och gymnasiesärskola.  

Denna rätt gäller dock inte elever som väljer att gå i en annan skolenhet än den där kommunen annars 

skulle ha placerat dem eller som går i en annan kommuns grundskola med stöd av 10 kap 25–27 §§ 

Skollag. I de fall då det kan ske utan organisatoriska eller ekonomiska svårigheter ska kommunen även 

anordna skolskjuts i dessa fall. De elever som väljer annan skola, än den som kommunen anvisar, har 

således endast rätt till skolskjuts om de hade haft denna rätt vid resa till anvisad skola.   

Kommunen prövar elevernas rätt till skolskjuts enligt skollag och kommunala reglementen och 

tillhandahåller kollektivtrafikförvaltningen underlag på skolskjutsberättigade elever.  

Särskilt anordnad skolskjuts för grundskolelever och särskoleelever på grund- och gymnasienivå som 

inte kan resa med allmän kollektivtrafik planeras och upphandlas av Regionen efter det att kommunen 

beviljat skolskjuts. Kommunerna kan också välja att själva planera och upphandla/utföra skolskjuts och 

finansierar då själva den totala kostnaden för hela skolskjutsen. 

5 Regionens uppdrag  
 Genom tecknande av detta Underavtal Skolskjuts uppdrar kommunen åt Regionen att planera, 

upphandla och administrera persontransport och samordningstjänster för skolskjuts i kollektivtrafik 

som beviljats av kommunen. Skolskjuts omfattar resor i allmän och särskild kollektivtrafik till 

grundskola, grundsärskola och gymnasiesärskola.  

Regionen ska därvid planera och samordna sådana tjänster för personer som inte kan resa med allmän 

kollektivtrafik, så att kostnaden minimeras inom givna avtalskrav.  

https://pro.karnovgroup.se/document/abs/SFS2010-0800_K10_P25?src=document


 

 

6 Finansiering av skolskjuts  
Se huvudavtalet punkt 9.  

6.1 Skolkortspriset för grund- och gymnasieskoleelever 
I samband med skatteväxlingsbeslutet avtalade parterna om ett skolkortspris om 320 kr exklusive 

moms, 9 mån/år1 i 2017 års nivå, motsvarande priset inklusive moms för periodkort för ungdomar upp 

till tjugo år. År 2019 var skolkortspriset 350 kr exklusive moms 9 mån/år. Kommande prisjusteringar 

ska följa priset inklusive moms för periodkort för ungdomar upp till tjugo år och tas i samverkan med 

kommunerna, varvid regionen i en utredning ska visa på behov av förändring och göra jämförelser med 

andra län.  

Skatteväxlingsbeslutet laglighetsprövades2 varvid förvaltningsrätten fann att skolkortstrafiken inte 

omfattades av skatteväxlingen och att beslutet därmed inte heller stred mot lag eller annan 

författning. Förvaltningsrätten anförde att kompetensprincipen i kommunallagen i kombination med 

skollagen och Regeringsformen gör att huvudmannaskapet för skolskjutsverksamheten inte kan 

överföras till landstinget samt att landstinget därför inte kan ta ut skatt för en verksamhet där de inte 

är huvudman. Regionen är därmed lagligen oförhindrad att höja skolkortspriset om kostnaderna inte 

täcks av intäkterna. 

Den avtalade solidariska finansieringsmodellen3 har sin bakgrund i samordningen av allmän och 

särskild kollektivtrafik, som medför att det inte alltid går att härleda kostnader till olika 

resandegrupper, särskilt som skolskjutsarna utgör en väsentlig del av kollektivtrafiken och i vissa 

kommuner t o m utgör den allmänna kollektivtrafiken.     

Kommunernas kostnadsansvar kvarstår enligt självkostnadsprincipen för skoltidsresor och elevresor. 

6.2 Kostnader för särskoleresor på grund- och gymnasienivå 
Kommunernas kostnadsansvar kvarstår enligt självkostnadsprincipen för särskoleelever på grund- och 

gymnasienivå.    

7 Tillköp 
 Se punkt 10 i Huvudavtalet.  Av Huvudavtalet framgår också allmänna villkor för Tillköp.  

Mot bakgrund av den solidariska finansieringsmodell för skolskjuts som avtalats mellan parterna i 

samband med skatteväxlingen, ska tillköp finansieras fullt ut av beställaren och regleras i ett särskilt 

avtal mellan parterna samt godkännas av kollektivtrafiknämnden.  

Tillköp ska finansieras fullt ut av beställaren och   regleras i ett särskilt avtal mellan parterna samt 

godkännas av RKTM. Vid tillköp ska uppföljning av självkostnaden ske och redovisas till köparen. 

Väsentliga förändringar såsom skolnedläggningar/-etableringar under ett innevarande budgetår, som 

inte omfattas av fastställd trafikförsörjningsplan finansieras av kommunen som tillköp. 

 
1 Se utredningen ”Kollektivtrafiken i Dalarna – skatteväxling och huvudmannaskapsförändring” 2017-05-22 s 11-15. Utredningen låg 

till grund för skatteväxlingsbeslutet i fullmäktige. Allt sifferunderlag angavs ex moms. Jämförelse mellan två skatteväxlingsnivåer s.15 
var exkl. moms.      

2 Förvaltningsrätten i Falun 2019-01-24 mål nr 2886-17 
3 Se utredningen ”Kollektivtrafiken i Dalarna – skatteväxling och huvudmannaskapsförändring” 2017-05-22 s s 11; 

”Ersättningssystemet är oberoende av hur resorna genomförs. Beroende på geografi kommer skolskjutsar att genomföras  i linjetrafik, ej 
öppnade skolskjutslinjer och i serviceresor individuellt beställda. ” …”kommunerna betalar skolkort för de elever som är berättigade till fri 
skolskjuts.”  



 

 

8 Tilläggsbeställning  
Tilläggsbeställningar regleras av Uppdragsavtal – Övriga persontransporter. 

Tilläggsbeställningar ska finansieras fullt ut av beställaren och omfattas inte av fastställd 

Trafikförsörjningsplan. Tilläggsbeställningar kan avse återkommande eller tillfälliga events, resor under 

skoltid, till exempel bad och slöjd – skoltidsresor.  

Tilläggsbeställningar av återkommande skoltidsresor sker inom ramen av planeringsprocessen för 

skolskjutsar i den tid och ordning som där beskrivs. 

9 Ekonomi  
 Av Huvudavtalet följer vad som gäller beträffande budget, redovisning och, fakturering.  Det 

ekonomiska utfallet för skolskjutstrafiken som resulterar i över- eller underskott under budgetåret 

regleras genom prissättning för skolkorten i samband med fastställandet av nästkommande års 

trafikförsörjningsplan.  

Kommande anskaffningar av systemverktyg för informationsutbyte ska upphandlas gemensamt av 

parterna. Därvid ska särskilt samverkansavtal tecknas mellan parterna som reglerar bland annat 

finansiering, drift, support och personuppgiftsansvar.  

10 Samverkan 

10.1 Allmänt 
Parterna är överens om att samarbeta och samverka så att effektivast möjliga samordning sker inom 

och mellan den särskilda och den allmänna kollektivtrafiken.  

Lagstiftning, skolskjutsreglementet, Trafikförsörjningsplanen och tillköp ligger till grund för 

omfattningen och kostnaden för den trafik Regionen utför enligt kommunens uppdrag. Den solidariska 

betalningsmodellen innebär att alla förändringar som inte har stöd i detta regelverk påverkar övriga 

parters kostnader.  

RKTM fastställer kommunernas gemensamma, beslutade skolskjutsreglemente såsom en del av 

antagandet av uppdraget att utföra skolskjuts.  

10.2 Samverkans- planeringsprocess - Skolskjuts 
I bilaga till Huvudavtalet beskrivs Samverkans- och planeringsprocess - Skolskjuts.  

Parternas samverkan i samband med framtagande av planeringsprocess - Skolskjuts och 

skolskjutsreglemente är betydelsefull. En årlig översyn av planeringsprocessen i samverkan med 

kommunerna initieras av kollektivtrafikförvaltningen och fastställs  samtidigt som 

trafikförsörjningsplanen.  

11 Sekretess 
Det följer av 23 kap 2–5§§ offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) (OSL) att sekretess gäller i 

förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan och 

gymnasiesärskolan för uppgift om enskilds personliga förhållanden om det inte står klart att uppgiften 

kan röjas utan att den enskilde eller någon honom närstående lider men. Varje kommun ansvarar för 

upprättande av personuppgiftsbiträdesavtal enligt Dataskyddsförordningen i de fall regionen 

behandlar personuppgifter på uppdrag och enligt instruktioner från kommunerna. 



 

 

Handlingar som förvaras hos Regionen eller kommunen gällande elevuppgifter omfattas av undantag 

från registreringsskyldighet enligt 5 kap § OSL jfr 2§ offentlighets- och sekretessförordningen 

(2009:641), OSF. 

12 Skolskjutsreglemente 
Kommunerna har ansvar för att i samverkan ta fram och revidera det länsgemensamma reglementet 

där kommunerna gemensamt reglerar formerna för skolskjuts samt vad varje enskild kommun får 

besluta om i en lokal skolskjutsbilaga. Vid förändring av reglementet som påverkar den regionala 

kollektivtrafiken måste hänsyn tas till processen för framtagande av Trafikförsörjningsplan (som inte 

omfattar särskild kollektivtrafik).  

Vardera parten kan påkalla revidering av det gemensamma skolskjutsreglementet. Regionen är 

sammankallande på uppdrag av kommunerna och leder arbetet i samverkan med övriga parter.  

Lokala avvikelser i  kommunernas skolskjutsbilagor, t.ex. gällande väntetider, som inte regleras i det 

gemensamma reglementet och som varken kan motiveras av trafikförhållanden eller särskilda 

geografiska förhållanden, kan innebära att tillköp ska ske i de fall det innebär ökade kostnader enligt 

Regionens bedömning. Inför ett sådant beslut ska samråd ske med berörd kommun. 

13 Definitioner 
Se Huvudavtalet punkt 14.  

14 Avtalsdokument och dess inbördes ordning  
Detta Underavtal – Skolskjuts utgör ett underavtal till Huvudavtalet och består av detta dokument och 

samtliga bilagor härtill.  Underavtalet utgör en komplettering till Huvudavtalet. För det fall 

Underavtalet och dess bilagor med eventuella tillägg och förändringar innehåller motstridiga villkor 

ska Huvudavtalet äga tolkningsföreträde.  

15 Tillkommande parter 
Enskilda kommuner i Dalarna äger rätt, att i enlighet med vad som framgår av Huvudavtalet  ansluta 

sig till Huvudavtalet och därefter teckna detta Underavtal i enlighet med dess villkor och intentioner.  

16 Avtalets giltighet 
Detta avtal är för sin giltighet beroende av tecknat Huvudavtal och träder i kraft den och löper tills 
vidare. Uppsägning för avtalets upphörande kan ske tidigast då upphandlad huvudleverantörs avtal 
löper ut för närvarande 2026-06-30. Uppsägning ska då ske skriftligen och senast två år före 
avtalstidens utgång, det vill säga för närvarande senast 2024-05-31. Om avtalet inte sagts upp, löper 
avtalet tills vidare och kan tidigast sägas upp med två års uppsägningstid för upphörande när nästa 
upphandlade huvudleverantörs avtal löper ut, o.s.v. 
 
Det förhållandet att Regionen kan komma att välja att utföra uppdraget att bedriva skolskjutstrafik i 
egen regi, utgör ingen uppsägningsgrund. Vid sådant förhållande löper avtalet tillsvidare med två års 
uppsägningstid räknat från nästkommande årsskifte.  

17 Kvarstående kostnadsansvar 
Om part frånträder avtalet i förtid, oavsett orsak, ska ersättning erläggas till Regionen motsvarande 

kostnader som inte kan undvikas vid avveckling/omförhandling av RKTM´s upphandlade avtal i relevanta 

delar. Part äger därvid full insyn i grunderna för beräkning av dessa kostnader. 



 

 

18 Uppföljning och utvärdering av avtalet  
Detta avtal ska följas upp och utvärderas avseende på samverkansformer och tillköpsprincip senast fem 

år efter det har börjat gälla, dvs år 2024. 

19  Tillägg eller ändringar 
Tillägg eller ändringar av avtalet ska ske skriftligen och undertecknas av firmatecknare, efter beslut av 

respektive fullmäktige.  

20 Tvist 
Tvist med anledning av detta avtal ska avgöras av svensk domstol, i första instans vid Falu tingsrätt.  

Avtalet har upprättats i två likalydande exemplar där varje part har ett exemplar. 

 

 

 

Ort och datum  

   

Region  Dalarna                           kommun 
 

Underskrift: 
 
 

 Underskrift: 
 
 

Namnförtydligande: 
 
 

 Namnförtydligande: 
 
 

Befattning: 
 
 

 Befattning 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Uppdrags- och samverkansavtal vid samordning av särskild 

kollektivtrafik – Färdtjänst och Riksfärdtjänst (0010) 

Innehåll 
 

1 Parter .................................................................................................................................................... 1 

2 Bakgrund, syfte och omfattning ............................................................................................................ 1 

3 Tidigare tecknade avtal ......................................................................................................................... 2 

4 Parternas ansvarsområde ..................................................................................................................... 2 

5 Regionen uppdrag ................................................................................................................................. 2 

6 Finansiering av färdtjänst och riksfärdtjänst ......................................................................................... 2 

7 Ekonomi ................................................................................................................................................ 3 

8 Samverkan ............................................................................................................................................ 3 

9 Sekretess ............................................................................................................................................... 3 

10 Definitioner ......................................................................................................................................... 3 

11 Avtalsdokument och dess inbördes ordning ....................................................................................... 3 

12 Tillkommande och avgående parter ................................................................................................... 3 

13 Avtalets giltighet ................................................................................................................................. 4 

14 Kvarstående kostnadsansvar .............................................................................................................. 4 

15 Uppföljning och utvärdering av avtalet ............................................................................................... 4 

16 Tvist..................................................................................................................................................... 4 

 

1 Parter  
a) Region Dalarna, org. nr 232100–0180 

b) ……………. Kommun, i egenskap av ansvarig och beställare av särskild kollektivtrafik inom sitt 

verksamhetsområde,  

Mellan parterna har följande avtal träffats; 

2 Bakgrund, syfte och omfattning   
Mellan å ena sidan Regionen och å andra sidan Kommunen har Uppdrags- Samverkans- och 

Finansieringsavtal träffats avseende regional kollektivtrafik, nedan Huvudavtalet. Detta är ett 

Underavtal till Huvudavtalet. 

 Syftet med Huvudavtalet med dess Underavtal är att reglera kommunernas uppdrag till Regionen, 

parternas ansvar och finansiering av särskild kollektivtrafik samt regionens och kommunernas rätt och 

skyldighet till aktivt deltagande och påverkansmöjligheter i planerings- och samverkansprocesser samt 

vid upprättande och revidering av regionalt trafikförsörjningsprogram. 

 



 

 

 

3 Tidigare tecknade avtal  
Se punkt 4 och 6 i Huvudavtalet.   

4 Parternas ansvarsområde 
Se Huvudavtalet punkt 7 

Varje kommun ansvarar, såvitt gäller kommuninnevånarna, enligt Lag (1997:736) om färdtjänst, för att 

färdtjänst av god kvalitet anordnas inom kommunen och, om det finns särskilda skäl, mellan 

kommunen och en annan kommun. En kommun får för sina kommuninvånare anordna färdtjänst också 

i eller mellan andra kommuner. Vidare ska en kommun enligt Lag (1997:735) om riksfärdtjänst på de 

villkor som anges i lagen, lämna ersättning för reskostnader för personer som till följd av ett stort och 

varaktigt funktionshinder måste resa på ett särskilt kostsamt sätt. Kommunen får överlåta sina 

uppgifter enligt denna lag till RKTM.    

Såväl färdtjänst som riksfärdtjänst förutsätter att tillstånd beviljats. Frågor om tillstånd prövas av 

kommunen där den sökande är folkbokförd eller, om kommunens uppgifter enligt denna lag överlåtits 

till den regionala kollektivtrafikmyndigheten i länet, av denna myndighet.  

Vid överlåtelse av utredning, tillståndsprövning och handläggning av överprövning till Regionen 

tecknas särskilt Underavtal – uppdrags – och samverkansavtal vid samordning av särskild kollektivtrafik 

- tillståndsprövning – Färdtjänst-Riksfärdtjänst.  

5 Regionen uppdrag 
Genom tecknande av detta Underavtal Färdtjänst och med stöd av 4§ lag (1997:736) om färdtjänst 

och 3§ lag (1997:735) om riksfärdtjänst överlåter kommunen sina uppgifter till RKTM att planera, 

upphandla och administrera persontransport och samordningstjänster för färdtjänst i allmän och 

särskild kollektivtrafik samt att administrera riksfärdtjänst.   

Förvaltningen ska därvid planera och samordna färdtjänst för personer som inte kan resa med allmän 

kollektivtrafik efter att tillstånd beviljats, så att kostnaden minimeras inom givna avtalskrav.  

Uppdraget omfattar även tillhandahållande av för verksamheten erforderlig beställningsfunktion (BC) 

för färdtjänst. 

Regionen ska utarbeta och fastställa ett länsgemensamt reglemente för de kommuner som har 

överlåtit sina uppgifter jämlikt 4§ lag (1997:736) om färdtjänst till Regionen. RKTM fastställer 

reglementet för färdtjänst efter samverkan med kommunerna.  

6 Finansiering av färdtjänst och riksfärdtjänst 
Regionen bär det ekonomiska ansvaret för den av Regionen beslutade regionala allmänna 

kollektivtrafiken enligt för var tid gällande Trafikförsörjningsplan, samt kostnaderna för färdtjänst 

inklusive resor i annan kommun (RIAK), dock ej riksfärdtjänst och färdtjänstlegitimering 

/tillståndsprövning. 

Inför beslut om skatteväxling och huvudmannaskapsförändring avseende kollektivtrafiken år 2017 

genomfördes en utredning som lämnades 2017-05-22. Av rapporten (s.21) framgår att färdtjänsten 

inte omfattades av utredningen. I samband med den politiska behandlingen valde man ändå att 



 

 

inkludera utförandet av färdtjänsten – men inte riksfärdtjänst eller färdtjänstlegitimering - i beslutet 

om skatteväxling, baserat på Dalatrafik AB´s budget för år2017.  

Sammanfattningsvis innebär det att Regionen bär det ekonomiska ansvaret för kostnader för 

färdtjänst – med undantag av utförandet av riksfärdtjänst samt tillståndsprövning av färdtjänst/ 

Riksfärdtjänst. Se även punkt 9 i Huvudavtalet.  

Kostnaderna för de av kommunerna beställda resorna vid Riksfärdtjänst debiteras vidare till 

kommunerna med tillägg för administrativa kostnader. 

Kostnaderna för BC finansieras i enlighet med vad som framgår av Huvudavtalet.  

7 Ekonomi 
Av Huvudavtalet följer vad som gäller beträffande budget, redovisning och fakturering. 

Grunderna för prissättningen av de egenavgifter vid färdtjänst som resenären ska betala ska anges i 

det regionala trafikförsörjningsprogram som RKTM ska upprätta (2 kap 8 och 10 §§ lagen om 

kollektivtrafik).  I förordningen (1993:1148) om egenavgifter vid resor med Riksfärdtjänst har 

regeringen meddelat föreskrifter om beräkning av egenavgiften. 

8 Samverkan 
Av Huvudavtalet följer vad som gäller beträffande Samverkans- och planeringsprocessen.  

Parterna är överens om att samarbeta och samverka så att effektivast möjliga samordning sker inom 

och mellan den särskilda och den allmänna kollektivtrafiken.   

9 Sekretess 
Det följer av 29 kap 6–7§§ offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) (OSL) att sekretess gäller i 

ärende om färdtjänst och riksfärdtjänst för uppgift om enskilds personliga förhållanden om det inte 

står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon honom närstående lider men.  

Handlingar som förvaras hos Regionen eller kommunen gällande ärenden om färdtjänst och 

riksfärdtjänst omfattas av undantag från registreringsskyldighet enligt 5 kap § OSL jfr 2§ offentlighets- 

och sekretessförordningen (2009:641), OSF. 

10 Definitioner 
  Se Huvudavtalet punkt 14.  

11 Avtalsdokument och dess inbördes ordning  
Detta Underavtal – Färdtjänst - Riksfärdtjänst utgör ett underavtal till Huvudavtalet som består av 

detta dokument och samtliga bilagor härtill.  Underavtalet utgör en komplettering till Huvudavtalet 

om uppdrag om samordning av allmän och särskild kollektivtrafik. För det fall Underavtalet och dess 

bilagor med eventuella tillägg och förändringar innehåller motstridiga villkor ska Huvudavtalet äga 

tolkningsföreträde.  

12 Tillkommande och avgående parter 

Kommun i Dalarna äger rätt, att i enlighet med vad som framgår av Huvudavtalet att ansluta sig till 

Huvudavtalet och därefter teckna detta Underavtal i enlighet med dess villkor och intentioner.  



 

 

13 Avtalets giltighet 
Detta avtal är för sin giltighet beroende av tecknat Huvudavtal och träder i kraft den och löper tills 
vidare. Uppsägning för avtalets upphörande kan ske tidigast då upphandlad huvudleverantörs avtal 
löper ut för närvarande 2026-06-30. Uppsägning ska då ske skriftligen och senast två år före 
avtalstidens utgång, det vill säga för närvarande senast 2024-05-31. Om avtalet inte sagts upp, löper 
avtalet tills vidare och kan tidigast sägas upp med två års uppsägningstid för upphörande när nästa 
upphandlade huvudleverantörs avtal löper ut, o.s.v. 
 
Det förhållandet att Regionen kan komma att välja att utföra uppdraget att bedriva färdtjänst i egen 
regi, utgör ingen uppsägningsgrund. Vid sådant förhållande löper avtalet tillsvidare med två års 
uppsägningstid räknat från nästkommande årsskifte.  

 14 Kvarstående kostnadsansvar 
Om part frånträder avtalet i förtid, oavsett orsak, ska ersättning erläggas till Regionen motsvarande 

kostnader som inte kan undvikas vid avveckling/omförhandling av RKTM´s upphandlade avtal i 

relevanta delar. Part äger därvid full insyn i grunderna för beräkning av dessa kostnader. 

15 Uppföljning och utvärdering av avtalet  
Detta avtal ska följas upp och utvärderas avseende samverkansformer senast fem år efter det har 

börjat gälla, dvs år 2024. 

16 Tvist 
Tvist med anledning av detta avtal ska i första hand avgöras genom förhandling mellan Parterna och 

avgörs slutligen i svensk domstol.  

Avtalet har upprättats i 16 stycken likalydande exemplar där varje part har ett exemplar.  
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Region Dalarna                             kommun 
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Uppdrags, samverkansavtal vid tillståndsprövning - Färdtjänst-

Riksfärdtjänst (006) 

Innehåll 
 

1 Parter .................................................................................................................................................... 1 
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3 Tidigare tecknade avtal ......................................................................................................................... 2 
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5 Regionen uppdrag ................................................................................................................................. 2 
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7 Ekonomisk redovisning ......................................................................................................................... 2 
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9 Sekretess ............................................................................................................................................... 3 

10 Definitioner ......................................................................................................................................... 3 
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12 Tillkommande och avgående parter ................................................................................................... 3 

13 Avtalets giltighet ................................................................................................................................. 3 

14 Uppföljning och utvärdering av avtalet ............................................................................................... 3 

15 Tvist..................................................................................................................................................... 3 

 

1 Parter  
a) Region Dalarna, org. nr 232100–0180 

b) ……………. Kommun, i egenskap av ansvarig och beställare av särskild kollektivtrafik inom sitt 

verksamhetsområde,  

Mellan parterna har följande avtal träffats; 

2 Bakgrund, syfte och omfattning   
Mellan å ena sidan Regionen och å andra sidan Kommunen har Uppdrags- Samverkans- och 

Finansieringsavtal träffats avseende regional kollektivtrafik, nedan Huvudavtalet. Detta är ett 

Underavtal till Huvudavtalet. 

 Syftet med Huvudavtalet med dess Underavtal är att reglera kommunernas uppdrag till Regionen, 

parternas ansvar och finansiering av särskild kollektivtrafik samt regionens och kommunernas rätt och 

skyldighet till aktivt deltagande och påverkansmöjligheter i planerings- och samverkansprocesser samt 

vid upprättande och revidering av regionalt trafikförsörjningsprogram. 

 

 



 

 

3 Tidigare tecknade avtal  
Se punkt 4 och 6 i Huvudavtalet.   

4 Parternas ansvarsområde 
Se Huvudavtalet punkt 7 

Varje kommun ansvarar, såvitt gäller kommuninnevånarna, enligt dels Lag (1997:736) om färdtjänst, 

dels Lag (1997:735) om riksfärdtjänst för utredning och tillståndsprövning av färdtjänst respektive 

riksfärdtjänst. Kommunen får överlåta sina uppgifter innebärande utredning och tillståndsprövning av 

färdtjänst/ Riksfärdtjänst, enligt dessa lagar till RKTM.    

5 Regionen uppdrag 
Genom tecknande av detta Underavtal Tillståndsprövning - Färdtjänst-Riksfärdtjänst och med stöd av 

4§ lag (1997:736) om färdtjänst och 3§ lag (1997:735) om riksfärdtjänst överlåter kommunen sina 

uppgifter enligt nämnda lagar till Region Dalarna som är RKTM i länet.  

Uppdraget omfattar att utreda och besluta om tillstånd till färdtjänst och riksfärdtjänst enligt nämnda 

lagar samt för var tid gällande Reglemente för färdtjänst och riksfärdtjänst samt handlägga eventuella 

överklagningar av beslut. Uppdraget omfattar även intern och extern information om 

tillståndsprocessen och reglementet. Vidare omfattas även löpande kompetensförsörjning för 

enhetens medarbetare samt administrativa kostnader som kan hänföras till uppdragets fullgörande. 

 Regionen ska i samverkan med kommunerna utarbeta ett länsgemensamt reglemente för de 

kommuner som har överlåtit sina uppgifter jämlikt 4§ lag (1997:736) om färdtjänst och 3§ lag 

(1997:735) om riksfärdtjänst till Regionen. Regionen fastställer reglementet. 

6 Finansiering av färdtjänstenhet 
Regionen bär det ekonomiska ansvaret för den av Regionen beslutade regionala allmänna 

kollektivtrafiken enligt för var tid gällande Trafikförsörjningsplan, samt kostnaderna för färdtjänst 

inklusive resor i annan kommun (RIAK).  

Inför beslut om skatteväxling och huvudmannaskapsförändring avseende kollektivtrafiken år 2017 

genomfördes en utredning som lämnades 2017-05-22. Av rapporten (s.21) framgår att färdtjänsten 

inte omfattades av utredningen. I samband med den politiska behandlingen valde man ändå att 

inkludera färdtjänsten – men inte riksfärdtjänst eller färdtjänstlegitimering - i beslutet om 

skatteväxling, baserat på Dalatrafik AB´s budget för år 2017.  

Kommunerna bär det ekonomiska ansvaret för de faktiska kostnaderna för Regionens färdtjänstenhet 

som handlägger utredning, tillståndsprövning och överklagningar vid domstol samt interna och 

externa informationsinsatser. Kostnaderna fördelas mellan kommunerna med stöd av befolkningstalet 

den 1 november året före verksamhetsåret.  

7 Ekonomisk redovisning 
Av Huvudavtalet följer vad som gäller beträffande budget, redovisning och fakturering.  

Vidare framgår av samverkansbilagan vad som gäller beträffande budgetprocess, uppföljning och 

samverkan. 



 

 

8 Samverkan 
Av Huvudavtalet inklusive samverkansbilagan följer vad som gäller beträffande Samverkans- och 

planeringsprocessen.  

9 Sekretess 
Det följer av 29 kap 6-7§§ offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) (OSL) att sekretess gäller i 

ärende om färdtjänst och Riksfärdtjänst för uppgift om enskilds personliga förhållanden om det inte 

står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon honom närstående lider men.  

Handlingar som förvaras hos Regionen eller kommunen gällande ärenden om färdtjänst och 

Riksfärdtjänst omfattas av undantag från registreringsskyldighet enligt 5 kap § OSL jfr 2§ offentlighets- 

och sekretessförordningen (2009:641), OSF. 

10 Definitioner 
  Se Huvudavtalet punkt 14.  

11 Avtalsdokument och dess inbördes ordning  
Detta Underavtal – Färdtjänstenhet utgör ett underavtal till Huvudavtalet som består av detta 

dokument och samtliga bilagor härtill.  Underavtalet utgör en komplettering till Huvudavtalet om 

uppdrag om samordning av allmän och särskild kollektivtrafik. För det fall Underavtalet och dess 

bilagor med eventuella tillägg och förändringar innehåller motstridiga villkor ska Huvudavtalet äga 

tolkningsföreträde.  

12 Tillkommande och avgående parter 

Kommun i Dalarna äger rätt, att i enlighet med vad som framgår av Huvudavtalet att ansluta sig till 

Huvudavtalet och därefter teckna detta Underavtal i enlighet med dess villkor och intentioner.  

13 Avtalets giltighet 
Detta avtal är för sin giltighet beroende av tecknat Huvudavtal och träder i kraft den och löper tills 
vidare med tolv månaders uppsägningstid.   

 14 Uppföljning och utvärdering av avtalet  
Detta avtal ska följas upp och utvärderas avseende på samverkansformer senast fem år efter det har 

börjat gälla, dvs år 2024. 

15 Tvist 
Tvist med anledning av detta avtal ska i första hand avgöras genom förhandling mellan Parterna och 

avgörs slutligen i svensk domstol.  

   Avtalet har upprättats i 16 stycken likalydande exemplar där varje part har ett exemplar.  
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SÄTERS KOMMUN KALLELSE 
 Sammanträdesdatum Blad 

Kommunstyrelsen 2019-03-03 22  
   
 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Ks §  Dnr: KS2019/0474 
 
Främjande myndighetsutövning 
 
Beslut: 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 

1. Godkänna inkommen offert 
2. Uppdra till Samhällsbyggnadsnämnden samt Miljö och byggnämnden att till-

sammans med Kommunstyrelsen genomföra fas 1 avseende Främjande myn-
dighetsutövning 

 
__________ 
 
Bakgrund & ärendebeskrivning 
För att arbeta i linje med det strategiska målet ”En stimulerad tillväxt” så har det i 
nämndplan för 2020 fastställts att ett av de särskilt prioriterade utvecklingsområdena 
ska vara arbete med Främjande myndighetsutövning.  
 
Syftet med området är att genom utbildning och samverkan öka vi vår förmåga att 
utveckla en effektiv och främjande myndighetsutövning mot våra medborgare och fö-
retagare.  
 
Arbetet bör ses som en naturlig fortsättning på det arbete som tagits fram i samverkan 
mellan Kommunstyrelseförvaltningen och Samhällsbyggnadsförvaltningen de senaste 
åren. Ett exempel på detta är Säter kommuns LOTS-funktion.  
 
För att skapa förutsättningar för en förbättringsprocess så har offert för fas 1 inhämtats 
av Tillväxt och tillsyn. 
 
Tillväxt och Tillsyn är ett koncept som införlivar många komplexa processer i kom-
munens arbete med tillväxtfrämjande, hållbarhet och myndighetsutövning. Syftet med 
Tillväxt och Tillsyn är att öka statusen för myndighetspersonal, skapa ett företagsklimat 
i toppklass och ge förutsättningar för hållbar samhällsutveckling. Avgiftsmodeller och 
kommunikationsmodeller är endast två av flera resultat i detta genomgripande arbete. 
Mycket vikt i implementeringen av konceptet läggs vid bemötande, tillit, meningsfulla 
möten, förtroende och förståelse, exempelvis. 
 
Förslag till projektupplägg 
Fas 1: start och information om process, utbildning om processen och vägval framåt 
Fas 2: beroende på vägval efter fas 1 
 
Finansiering: 
Kostnaderna fördelas lika mellan kommunstyrelseförvaltningen och samhällsbygg-
nadsförvaltningen och arbetas in inom befintlig driftsram. 
 
Bilaga 
Offert från Tillväxt och tillsyn avseende fas 1  



  
Tjänsteutlåtande 

 

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

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsen besluta 

• godkänna inkommen offert 

• uppdra till Samhällsbyggnadsnämnden samt Miljö och byggnämnden att tillsammans med 
Kommunstyrelsen genomföra fas 1 avseende Främjande myndighetsutövning 

 
Bakgrund & ärendebeskrivning 
För att arbeta i linje med det strategiska målet ”En stimulerad tillväxt” så har det i nämndplan för 2020 fastställts 
att ett av de särskilt prioriterade utvecklingsområdena ska vara arbete med Främjande myndighetsutövning.  
Syftet med området är att genom utbildning och samverkan öka vi vår förmåga att utveckla en effektiv och 
främjande myndighetsutövning mot våra medborgare och företagare.  
Arbetet bör ses som en naturlig fortsättning på det arbete som tagits fram i samverkan mellan 
Kommunstyrelseförvaltningen och Samhällsbyggnadsförvaltningen de senaste åren. Ett exempel på detta är 
Säter kommuns LOTS-funktion.  
 
För att skapa förutsättningar för en förbättringsprocess så har offert för fas 1 inhämtats av Tillväxt och tillsyn. 
Tillväxt och Tillsyn är ett koncept som införlivar många komplexa processer i kommunens arbete med 
tillväxtfrämjande, hållbarhet och myndighetsutövning. Syftet med Tillväxt och Tillsyn är att öka statusen för 
myndighetspersonal, skapa ett företagsklimat i toppklass och ge förutsättningar för hållbar samhällsutveckling. 
Avgiftsmodeller och kommunikationsmodeller är endast två av flera resultat i detta genomgripande arbete. 
Mycket vikt i implementeringen av konceptet läggs vid bemötande, tillit, meningsfulla möten, förtroende och 
förståelse, exempelvis. 
 
Förslag till projektupplägg 
Fas 1: start och information om process, utbildning om processen och vägval framåt 
Fas 2: beroende på vägval efter fas 1 
 
Finansiering: 
Kostnaderna fördelas lika mellan Kommunstyrelseförvaltningen och Samhällsbyggnadsförvaltningen och 
arbetas in inom befintlig driftsram. 
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Förslag till uppdragsavtal, 
Tillväxt och Tillsyn 

Säters kommun 

 

Tack för din offertförfrågan! 

Nedan beskriver vi kort hur vi uppfattat uppdraget, vad vi tror att det kan ge er samt kostnaden för 

utförandet. Kontakta gärna er referensperson för alla frågor! 

Er referensperson i vår förening är: 

Markus Svensson, markus@tillvaxtochtillsyn.se, 070-276 276 7 

 

Förslagets omfattning 

Tillväxt och Tillsyn är ett koncept som införlivar många komplexa processer i kommunens arbete med 

tillväxtfrämjande, hållbarhet och myndighetsutövning. Syftet med Tillväxt och Tillsyn är att öka 

statusen för myndighetspersonal, skapa ett företagsklimat i toppklass och ge förutsättningar för 

hållbar samhällsutveckling. Avgiftsmodeller och kommunikationsmodeller är endast två av flera 

resultat i detta genomgripande arbete. Mycket vikt i implementeringen av konceptet läggs vid 

bemötande, tillit, meningsfulla möten, förtroende och förståelse, exempelvis. 

Nedanstående förslag är ett upplägg för införande av Tillväxt och Tillsyns filosofi, metodik och innehåll 

i er kommun, men med ett stort utrymme för lokala ambitioner och behov. Anledningen till detta 

upplägg är att försöka ge er en bild av helheten, så att vi sedan gemensamt kan diskutera varianter av 

detta, dela upp hela processen i mindre steg över tid, samt skapa en anpassad lösning just för er 

situation. 

Delarna i nedanstående upplägg är beprövade på andra platser med gott resultat. 

Tillväxt och Tillsyn står för själva innehållet i alla delar. Er kommun kallar berörda parter, 

iordningsställer lokal, presentationsutrustning, lunch, fika och andra kringarrangemang. 

  

mailto:markus@tillvaxtochtillsyn.se
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1. Genomförande av inspirationsföreläsning för handläggare, inspektörer, administrativ 

personal mfl.  

Samtlig personal som arbetar med tillsyn, tillståndsbedömningar mm deltar i en-två timmars 

(cirka) presentation av Tillväxt och Tillsyns innehåll och tanke. Detta för att ge samtliga en 

tydlig bild över syftet med utvecklingsarbetet, vad det kan ge dem och hur. 

Offererat pris: 45.000 SEK 

 

2. Genomförande av heldag för kommunledningen (upp till 25 personer)  

Samtliga chefer eller andra strategiskt viktiga funktioner för områdena företagsklimat och 

myndighetsutövning (kommunchef, räddningschef, samhällsbyggnadschef, näringslivschef 

enhetschefer, myndighetssamordnare etc) bjuds in till en heldagsträff som föreningen håller i. 

Vi ser gärna deltagande även från skolchefer, socialchefer och liknande. Syftet med träffen är 

att skapa en bred, ökad kunskap och förståelse för ämnesområdet, för varandra och för den 

process som väntar. 

Under heldagen kommer vi att varva presentationsdelar med workshops. Denna dag har sin 

utgångspunkt i den inspirationsföreläsning som några kanske redan hört, men innehåller också 

annat som belyser viktiga faktorer kopplat till företagsklimat, vi-känslan i kommunen, roller, 

myndighetsutövning, grupper etc. Vi arbetar både med nationell och lokal statistik och kopplar 

forskning inom beteendevetenskap till lokala processer och företeelser. Huvudteman för 

dagen är Förståelse, Förtroende, Kommunikation och Roller. 

Vi blandar lättsamma övningar med mer allvarsamma och jobbar mycket med gruppövningar. 

Denna dag brukar uppskattas mycket och befäster myndighetens verksamhet, liksom 

näringslivskontorets, som en viktig del i kommunens vision, ambition och hållbara tillväxtresa.  

Offererat pris: 95.000 SEK 

(Vi köper in en extern tjänst i form av ett analysverktyg för kommunikation till denna träff med 

en självkostnad om cirka 25.000 SEK. Ni behåller resultatet av denna analys och detta ingår i 

här offererat pris.) 
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3. Presentation för politiskt forum, samt företagare och allmänhet 

Efter att vi genomfört punkt 1 och 2 är det dags för en träff med styrande politiker. Det kan 

vara KS, KSAU, specifikt utskott, nämnd eller liknande (eller en blandning av dessa). Vi ser gärna 

att kommunen även bjuder in lokala företagarföreningar eller liknande till denna träff, för att 

skapa dialog och samförstånd. 

Föreningen kommer att göra en presentation av konceptet samt ge en beskrivning kring vad 

detta innebär för berörda områden, samt kunna diskutera och svara på frågor. Tanken är också 

att utveckla och utmana bilden av myndighetsutövandet, att visa dess funktion och faktiska 

roll i samhällsutvecklingen. 

Syftet med träffen är att kalibrera förväntningarna på kommande lokala process. Vad kan vi 

förvänta oss av detta? När kan vi förvänta oss att se resultat? I vilken form? Vad behövs? Vad 

är viktigt att tänka på? Etc. 

Offererat pris: 45.000 SEK 

 

4. Leverans sammanfattningsvis 

Efter att punkt 3 genomförts är målet att ha en samlad kommunledning med en gemensam 

uppfattning och gemensam terminologi kring vart er kommun är på väg med detta arbete. 

Dessutom har vi satt igång tankeprocesserna hos personalen kring vad konceptet står för, 

vilken filosofi detta vilar på och vad det kan ge dem i deras arbete. Dessutom har vi kalibrerat 

och bjudit in lokala företagare och deras synpunkter och förväntningar som en del i processen. 

Vidare är målet att det politiska styret i er kommun har en god insikt och förståelse för 

processens gång, rimliga förväntningar och kunskaper om vad de kan göra för att bidra till en 

kommande lyckosam utvecklingsprocess i er kommun. 
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5. Genomförande av förändringsprocessen, främjande myndighetsutövning 

 

Efter att ovanstående aktiviteter ägt rum i er kommun finns ett behov av att styra upp en 

långsiktig implementeringsprocess. Presentationerna som sådana syftar till att skapa samsyn 

om kommunens utveckling, påvisa myndighetsrollens betydelse, ge goda exempel och lyfta 

evidensbaserade råd och rön kring myndighetsutövandet som ger ett företagsklimat i 

toppklass. Efter aktiviteterna står ni helt enkelt i ett mycket bra startläge för en 

genomförandeprocess. Den processen kan ni driva själva, eller så hjälper vi er.  

Vi har i vissa fall drivit hela processen framåt. Det har handlat om fleråriga projekt med 

processledning, workshops, analyser, utvärderingar, intervjuer med medarbetare och 

företagare, med mera.   

I andra fall har vi tagit en stöttande och rådgivande roll där vi bollat idéer, strukturer och 

händelser, givit stöd i delprocesser, utmanat och bekräftat den lokala kulturen beroende av 

situation, med mera. 

Vilken väg som passar er bäst, och vad detta skulle kunna innehålla för er del, kan vi diskutera 

tillsammans längs vägen. 

 

 

6. Sammanfattningsvis, offererat innehåll 

Punkt 1, Presentationer/Inspirationsföreläsning:  *45.000 SEK 

Punkt 2, Heldag kommunledning:   *95.000 SEK 

Punkt 3, Presentationer/Inspirationsföreläsning:  *45.000 SEK 

Totalt pris   *185.000 SEK 

Priser förutsatt att ovanstående punkter kan genomföras under två dagar i följd. I andra fall, 

kontakta föreningen för diskussion om innehåll och pris. 

*Ovanstående priser är exklusive moms, tillkommer gör omkostnader för resor/boende, 

villkoren gäller.    
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Överenskommelsens villkor 

Överenskommelse mellan uppdragsgivare och Tillväxt och Tillsyn anses ha slutits i de fall tiden för genomförandet, 

genomförandets omfattning, datum och priset för genomförandet har avhandlats och godkänts av uppdragsgivaren. Det 

räcker med ett godkännande av detta från representant för uppdragsgivaren via e-post för att nedanstående villkor då skall 

gälla. 

Överenskommelsen mellan oss är bindande och förändringar måste meddelas i god tid. Avbokning/ombokning skall alltid ske 

skriftligen till Tillväxt och Tillsyn, mail accepteras. 

Alla kostnader angivna i offerter gäller exklusive moms. Ersättning tillkommer för kostnader för resor, övernattning och 

liknande omkostnader i samband med uppdragets planering och genomförande.  

Tillväxt och Tillsyn står för det kunskapsmässiga innehållet i presentationer, workshops och arrangemang. Övriga resurser, 

såsom lokaler, tekniska hjälpmedel, kallelser, fika, luncher och andra kringarrangemang för att möjliggöra Tillväxt och Tillsyns 

del iordningställs och bekostas av beställaren. 

Om inte annat överenskoms är det uppdragsgivarens ansvar att föra anteckningar, behålla resultat av workshopsövningar 

eller på andra vis bevara utkomsten av träffarna. Tillväxt och Tillsyn har riktlinjer för personuppgiftshantering och sparar inga 

dokument med personuppgifter. 

Då uppdragsgivaren avbokar event senast 8 veckor före genomförande debiteras 50 % av totalkostnaden, vid avbokning 4–8 

veckor före genomförandet debiteras 75 % av totalkostnaden, vid avbokning senare än 4 veckor före eventet debiteras 100 

% av totalkostnaden. 

Då uppdragsgivaren avbokar senast 8 veckor före genomförandet men där ett nytt datum sätts för genomförandet får, om 

framflytten av eventet är kortare än sex månader, uppdragsgivaren tillgodoräkna sig denna kostnad vid det senare 

genomförandet. 

Då uppdragsgivaren avbokar mellan 8 veckor till 14 dagar före genomförandet men där ett nytt datum sätts för 

genomförandet får, om framflytten av genomförandet är kortare än sex månader, uppdragsgivaren tillgodoräkna sig 75 % av 

denna summa vid det senare genomförandet. 

Då uppdragsgivaren avbokar senare än 14 dagar före eventets genomförande men där ett nytt datum sätts för 

genomförandet får, om framflytten av eventet är kortare än sex månader, uppdragsgivaren tillgodoräkna sig 50 % av 

kostnaden vid det senare genomförandet. 

Om uppdragsgivaren avbryter eller inte kan fullfölja ett pågående genomförande återbetalas inga medel. 

Då uppdragsgivaren avbokar ersätts alla uppbokade resekostnader, hotell eller material för genomförandet av 

överenskommet och datumsatt genomförande av uppdragsgivaren, både gällande avbokningar och ombokningar. 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

Ks §  
 
 
Verksamhetsinformation 
 
Verksamhetsinformation/kommunstyrelsens uppföljningsansvar  

• Samhällsbyggnadsnämnden 
• Miljö- och byggnämnden 
• Tillgänglighetsrådet 
• Kommunstyrelse 
• KS- Rapport informationssäkerhet 
• KS - Information om, och besök i kommunarkivet 
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Information från Räddningstjänsten Dala Mitt 
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