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Dnr KS2020/0081

Ökad tillgänglighet och aktivitet med turisttåget TURiS
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta godkänna
samarbetsavtal med Tågturer i Säter Ekonomisk förening avseende att turisttåget
TURiS trafikerar Säters stad och Säterdalen under sommarsäsongen 2020.
__________
Bakgrund och ärendebeskrivning
Besöksmålet Säterdalen är unikt tack vare ravinsystemet. Naturmiljön innebär
samtidigt utmaningar. Tillgängligheten är en, och då speciellt för de äldsta och yngsta
besökarna.
Under sommarsäsongen 2019 körde TURiS besökare från Säters stad till Säterdalen
under 11 fredagar. Det var kostnadsfritt för besökarna att åka med tåget. Detta ökade
tillgängligheten i enlighet med utvecklingsplanen 2019 samt var en uppskattad
aktivitet som både märktes i passagerarantal (1555 passagerare) och i sociala medier.
Inför sommarsäsongen 2020 finns möjligheten att fortsätta erbjuda besökarna att åka
med tåget. Ett avtalsförslag har arbetats fram där kommunen köper en tjänst som
innebär att besökarna under 7 fredagar sommaren 2020 har möjlighet att gratis åka
TURiS enligt tidtabell för ökad tillgänglighet. Samt att besökarna kan åka 7 lördagar
enligt samma tidtabell. Utgångspunkten är att öka tillgängligheten för Säterdalens
besökare och samtidigt bidra till att ännu en reseanledning skapas inför högsäsongen
2020 där det dessutom finns stora fortsatta kommunikativa möjligheter.
Att göra detta stämmer väl in i, av kommunfullmäktige antagen (2017-01-26)
”Strategi för utveckling av Säterdalen”, där aktivt arbete kring tillgänglighet är en av
de framgångsfaktorer som är av stor vikt. Bland de övergripande målen återfinns att
Säterdalen ska erbjuda flera konkurrenskraftiga produkter/tjänster, öka antalet
besökare och bidra till ökad livskvalité för kommuninvånare, vilket en satsning på att
erbjuda Säterdalens besökare att åka med TURiS kan bidra till.
Finansiering föreslås ske via medel som öronmärkts av eget kapital, enligt beslut
kommunfullmäktige 2014-04-28 § 33, för utveckling av Säterdalen som besöksmål.
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Dnr KS2020/0081

Ökad tillgänglighet och aktivitet med turisttåget TURiS
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar godkänna samarbetsavtal med Tågturer i
Säter Ekonomisk förening avseende att turisttåget TURiS trafikerar Säters stad och
Säterdalen under sommarsäsongen 2020.
Bakgrund och ärendebeskrivning
Besöksmålet Säterdalen är unikt tack vare ravinsystemet. Naturmiljön innebär
samtidigt utmaningar. Tillgängligheten är en, och då speciellt för de äldsta och yngsta
besökarna.
Under sommarsäsongen 2019 körde TURiS besökare från Säters stad till Säterdalen
under 11 fredagar. Det var kostnadsfritt för besökarna att åka med tåget. Detta ökade
tillgängligheten i enlighet med utvecklingsplanen 2019 samt var en uppskattad aktivitet
som både märktes i passagerarantal (1555 passagerare) och i sociala medier.
Inför sommarsäsongen 2020 finns möjligheten att fortsätta erbjuda besökarna att åka
med tåget. Ett avtalsförslag har arbetats fram där kommunen köper en tjänst som
innebär att besökarna under 7 fredagar sommaren 2020 har möjlighet att gratis åka
TURiS enligt tidtabell för ökad tillgänglighet. Samt att besökarna kan åka 7 lördagar
enligt samma tidtabell. Utgångspunkten är att öka tillgängligheten för Säterdalens
besökare och samtidigt bidra till att ännu en reseanledning skapas inför högsäsongen
2020 där det dessutom finns stora fortsatta kommunikativa möjligheter.
Att göra detta stämmer väl in i, av kommunfullmäktige antagen (2017-01-26) ”Strategi
för utveckling av Säterdalen”, där aktivt arbete kring tillgänglighet är en av de
framgångsfaktorer som är av stor vikt. Bland de övergripande målen återfinns att
Säterdalen ska erbjuda flera konkurrenskraftiga produkter/tjänster, öka antalet
besökare och bidra till ökad livskvalité för kommuninvånare, vilket en satsning på att
erbjuda Säterdalens besökare att åka med TURiS kan bidra till.
Finansiering föreslås ske via medel som öronmärkts av eget kapital, enligt beslut KF
20140428 § 33, för utveckling av Säterdalen som besöksmål.

Josefin Enström, Näringslivsenheten
Handläggare

Postadress
Säters Kommun
Box 300
783 27 Säter

Besöksadress
Rådhuset
Åsgränd 2
Säter

Malin Karhu-Birgersson
Förvaltningschef

Telefon
0225-55 000 (vxl)

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

AVTAL
mellan Säters kommun och Tågturer i Säter ek för
PARTER
Säters kommun (212000-2247) och Tågturer i Säter Ekonomisk förening (769630-0842)
UPPDRAG OCH ÅTAGANDE
Kommunen uppdrar åt föreningen och föreningen åtar sig att under sommarsäsongen 2020
•
•

köra tågturer totalt 7 fredagar samt 7 lördagar under perioden 26 juni och 7 augusti enligt
tidtabell. På fredagarna åker resenärerna utan kostnad.
köra enligt en tidtabell som innebär totalt 6 resor tur och retur per dag med start varje
timme från kl 11.00 till kl 16.00 från Salutorget och varje halvtimme tillbaka från Säterdalen från kl 11.30 till kl 16.30 från Gamla teatern/Fäboden.

FÖRENINGENS DRIFTÅTAGANDEN
Föreningen åtar sig genom detta avtal att ställa till förfogande
•
•
•
•

ett, av Svensk Maskinprovning besiktat och godkänt, framkört tåg med plats för 46 resenärer + 2 platser för gäster i transportrullstolar
filtar att använda vid dåligt väder
högtalaranläggning med handmikrofon för till exempel kommunal guide
förare med minst C-körkort för framförande av tåget och erforderlig service till passagerarna för att göra resan komfortabel samt manuell räkning av antalet passagerare vid varje
tur

Föreningen åtar sig även att svara för
•
•

samtliga kostnader som är förknippade med körningen av tåget, dvs personal, drivmedel,
service etc.
marknadsföring avseende körningarna, via föreningens befintliga kanaler, dvs hemsida
och Facebook som komplement till kommunens egen marknadsföring.

KOMMUNAL ERSÄTTNING FÖR UPPDRAGET
Kommunens ersättning till föreningen för ovanstående uppdrag och åtaganden uppgår totalt till
60 000 kronor, exklusive moms.
Föreningen fakturerar ersättningen i två delar, dels 30 000 kronor + 25 % moms i maj för betalning senast den 15 juni 2020, dels 30 000 kronor + 25% moms i juli för betalning senast den 15
augusti 2020.

1

Skulle föreningen av någon anledning inte kunna fullfölja sina åtaganden enligt detta avtal reduceras ersättningen med 8 571 kronor exklusive moms per dag.
KOMMUNIKATION MELLAN KOMMUNEN OCH FÖRENINGEN
Föreningens kontaktperson är ekonomiansvarige Bernt Lindstenz och kommunens kontaktperson är representant från Näringslivsenheten; Josefin Enström.
AVTALSTID, UTVÄRDERING OCH FORTSATT SAMARBETE
Detta avtal gäller för sommarsäsongen 2020.
Utvärdering av avtalet skall göras gemensamt omedelbart efter sommarsäsongens avslutning 2020
där utfall av antal resenärer är av stor vikt.
TVIST
Tvist med anledning av tolkning och tillämpning av avtalet och därmed sammanhängande rättsfrågor skall i första hand lösas mellan parterna. Om parterna inte når uppgörelse ska avgörande
ske i allmän domstol.
AVTALSEXEMPLAR
Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar, varav parterna erhållit var sitt.

För kommunen
Säter den / 2020

För Tågturer i Säter ek för
Säter den / 2020

__________________________
Förnamn Efternamn
Titel, Säters kommun

__________________________
Förnamn Efternamn
Titel, Tågturer i Säter ek för

Säter den / 2020

__________________________
Förnamn Efternamn
Titel, Säters kommun
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Dnr KS2020/0118

Medborgarundersökning 2020
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet till Kommunstyrelsen utan eget
förslag till beslut.
__________
Ärendebeskrivning
Kommunen får varje år ett erbjudande från SCB om att låta göra en
medborgarundersökning. Kommunen har gjort fem medborgarundersökningar under
2000-talet. 2020 är sista året med nuvarande form på medborgarundersökningen.
Kommunstyrelsen ska besluta om att låta göra medborgarundersökning i år.
Bakgrund
Säters kommun har låtit SCB göra medborgarundersökningar 2009, 2012, 2014, 2016
och 2018. Sammantaget ger de en god bild av hur ett tvärsnitt av Säterbor upplever
kommunen som en plats att bo och leva på, kommunens verksamheter samt
medborgarnas inflytande, och förändringar över tid.
Inför 2021 planerar SCB en större översyn av medborgarundersökningen och SCB är
tydliga med att inga resultat från och med 2021 kommer att vara helt jämförbara med
åren innan dess. Det innebär att 2020 års medborgarundersökning blir den sista i
serien sedan 2009.
Medborgarundersökningen för en kommun av Säters storlek kostar 60 000 och
omfattar ett utskick till 1200 Säterbor.

Justerande sign
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SÄTERS KOMMUN
Nämnd

Datum
2020-03-31

Diarienummer
Dnr KS2020/0118

Medborgarundersökning 2020
Förslag till beslut
Förvaltningens ståndpunkt
Fördelar med att vara med 2020
En möjlighet att se hur medborgarna
uppfattar kommunen efter en sådan pärs
som Corona.
Avslutar en mätserie.

Nackdelar med att vara med 2020
Innebär extra arbete – SCB ber
kommunerna att verkligen anstränga
sig för att få upp andel svar.
Stor insats för eventuellt lågt
informationsvärde.
Betingar ett pris om 11000-16000 SEK
Nackdelar med att vara med 2021
Extra arbete – se ovan.

Kan ställa kommunspecifika kronor.
Fördelar med att vara med 2021
Intressant att se hur den nya
utformningen påverkar resultatet.
Utforma kommunens framtida deltagande
i medborgarundersökningar på basis av
det nya formatet och tidigare erfarenhet.
Kan ställa kommunspecifika frågor.
Betingar ett pris.

Ekonomichefen anger att medborgarundersökningarna inte är med bland besluts- eller
projektionsunderlagen.
Ärendebeskrivning
Kommunen får varje år ett erbjudande från SCB om att låta göra en
medborgarundersökning. Kommunen har gjort fem medborgarundersökningar under
2000-talet. 2020 är sista året med nuvarande form på medborgarundersökningen.
Kommunstyrelsen ska besluta om att låta göra medborgarundersökning i år.
Bakgrund
Säters kommun har låtit SCB göra medborgarundersökningar 2009, 2012, 2014, 2016
och 2018. Sammantaget ger de en god bild av hur ett tvärsnitt av Säterbor upplever
kommunen som en plats att bo och leva på, kommunens verksamheter samt
medborgarnas inflytande, och förändringar över tid.
Inför 2021 planerar SCB en större översyn av medborgarundersökningen och SCB är
tydliga med att inga resultat från och med 2021 kommer att vara helt jämförbara med
åren innan dess. Det innebär att 2020 års medborgarundersökning blir den sista i
serien sedan 2009.
Medborgarundersökningen för en kommun av Säters storlek kostar 60 000 och
omfattar ett utskick till 1200 Säterbor.
Helena Axelsson Fisk
Förvaltningschef

Postadress
Säters Kommun
Box 300
783 27 Säter

Besöksadress
Rådhuset
Åsgränd 2
Säter

Telefon
0225-55 000 (vxl)

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

Från:
Till:
Ärende:
Datum:
Bilagor:

Helena Axelsson-Fisk
Malin Karhu-Birgersson; Margareta Jakobsson
VB: Anmälan öppen SCB:s medborgarundersökning 2020
den 5 mars 2020 11:37:32
Infoblad.pdf
Prislista 2020.pdf
Tidsplan 2020.pdf

Från: SCB.Medborgarundersokningen@scb.se <SCB.Medborgarundersokningen@scb.se>
Skickat: den 27 februari 2020 13:41
Till: SCB.Medborgarundersokningen@scb.se
Ämne: Anmälan öppen SCB:s medborgarundersökning 2020

SCB:s medborgarundersökning 2020
Nu kan kommuner anmäla sig till SCB:s medborgarundersökning som genomförs hösten
2020.
Ta reda på vad era kommuninvånare tycker om sin kommun
SCB:s medborgarundersökning är en attitydundersökning som mäter hur kommuninvånare
ser på sin kommun.
Med hjälp av undersökningen tar ni reda på vad invånarna är nöjda med och var de skulle
vilja se förbättringar.
Undersökningen har tre delar:
Kommunen som en plats att bo och leva på
Kommunens olika verksamheter
Invånarnas inflytande på kommunala beslut
SCB:s medborgarundersökning ger er:
Svar på en grunduppsättning frågor
Möjlighet att lägga till egna kommunspecifika frågor
Möjlighet att lägga till frågor från Håll Sverige Rent

Resultatrapport med analyser
Möjlighet att jämföra er kommuns resultat med andra kommuner
Ju fler kommuner som deltar, desto större möjligheter finns det för jämförelser med andra
kommuner. Sedan starten 2005 har 274 av Sveriges 290 kommuner deltagit.
Sista dag för att beställa och skicka in kommunspecifika tilläggsfrågor, kommunspecifik
enkätframsida, beställning av utökat urval och övriga tilläggsbeställningar är den 23
april.
Sista dag för anmälan till standardundersökningen är den 16 juni.
Anmälan görs via ett webbformulär https://www.lyyti.in/Medborgarundersokningen_2020
I bifogade PDF-filer finns massor av information inför 2020 års medborgarundersökning.
Där finns information om priser, tidsplan, tilläggstjänster och tips på vad ni kan tänka på
när ni formulerar tilläggsfrågor.
Mer information finns även på SCB:s webbplats: www.scb.se/medborgarundersokningen

Frågor?
Kontakta maila oss på scb.medborgarundersokningen@scb.se
Med vänlig hälsning,
Åsa Vernby och Amanda Hansson

SCB:s medborgarundersökning 2020
Nu kan kommuner anmäla sig till SCB:s
medborgarundersökning som genomförs hösten 2020.
SCB beskriver Sverige
Statistikmyndigheten SCB
förser samhället med
statistik för beslutsfattande,
debatt och forskning. Vi gör
det på uppdrag av
regeringen, myndigheter,
forskare och näringsliv. Vår
statistik bidrar till en
faktabaserad samhällsdebatt och väl underbyggda
beslut.

Urval
SCB drar ett slumpmässigt urval invånare i åldrarna 18–84 år från
befolkningsregistret.
•

Små kommuner (< 10 000 invånare i åldrarna 18–84 år): 800
personer

•

Mellanstora kommuner (10 000–59 999 invånare i åldrarna 18–
84 år): 1 200 personer

•

Stora kommuner (≥ 60 000 invånare i åldrarna 18–84 år): 1 600
personer

Pris
Priset för standardenkäten är 50 000–70 000 kr, beroende på
kommunens storlek.
Anmälan och tidsplan
• Sista anmälningsdag för att delta i medborgarundersökningen:
16 juni.
•

Sista dag för att skicka in kommunspecifika tilläggsfrågor och
kommunspecifik enkätframsida: 23 april.

•

Sista dag för att beställa övriga tillägg (t.ex. speciell
redovisning, utökat urval): 23 april.

•

Insamlingen pågår augusti–november.

•

Anmälan görs via ett webbformulär.

https://www.lyyti.in/Medborgarundersokningen_2020
Leverans
Leveransen sker via SCB:s leveransportal:
•
•
•

Resultatrapport och tabellbilaga 9 december
Samtliga resultat inklusive eventuella resultat för tilläggsfrågor
17 december
Övriga tilläggsbeställningar levereras enligt överenskommelse.

Kommunspecifik framsida till enkäten
För att göra undersökningen mer kommunspecifik kan kommunen välja
att utforma sin egen framsida till enkäten med text och bild. Framsidan
trycks i färg.
Kommunspecifika tilläggsfrågor
Kommunen kan lägga till egna frågor, upp till motsvarande två A4sidor.
Frågor? Kontakta oss!
Amanda Hansson
010-479 44 87
Åsa Vernby
010-479 40 68
scb.medborgarundersokningen@scb.se

Tilläggsfrågor från Håll Sverige Rent
I samarbete med stiftelsen Håll Sverige Rent erbjuder SCB kommunen
att mäta invånarnas attityd till nedskräpning i kommunen. Frågorna
från Håll Sverige Rent motsvarar en A4-sida.
Utskick till urvalspersonerna i kommunerna
En vecka innan pappersenkäten skickas ut får urvalspersonerna ett brev
med information om undersökningen och dess syfte. Brevet innehåller
även inloggningsuppgifter till webbenkäten. Efter enkäten skickar SCB
ut två påminnelser till de som ännu inte svarat. Den andra påminnelsen
innehåller en ny pappersenkät.
Svarssätt
Enkäten kan besvaras på papper eller på SCB:s webbplats.
Språk
• Webbenkäten finns på svenska, engelska, finska och spanska.
•

Pappersenkäten finns på svenska och arabiska.

Analys av resultatet
Resultaten analyseras med SCB:s analysmodell med Nöjd-Kund-Index.
Den visar tydligt vilka områden som kommunen i första hand bör
förbättra för att invånarna ska bli nöjdare med:
•

kommunen som en plats att bo och leva på

•

kommunens olika verksamheter

•

invånarnas inflytande i kommunen.

Redovisning av resultatet
• Analysrapport: Varje kommun får en egen analysrapport som
redovisar invånarnas uppfattning om kommunen, dess
verksamheter och vad som bör prioriteras för att få nöjdare
medborgare. I denna görs även jämförelser med det
sammanlagda resultatet för de deltagande kommunerna.
Mer information
Ytterligare information om
undersökningen, enkäten,
frågor från Håll Sverige Rent,
prislista, tidsplan finns på:

•

Tabellernas innehåll: I tabeller redovisas medelvärden och
svarsfördelning för enkätens olika frågor, jämförelsetal med
tidigare års resultat (om kommunen deltagit tidigare),
svarsfördelningar samt lägsta och högsta värde för samtliga
deltagande kommuner. Samtliga resultat redovisas även i
tabeller efter olika bakgrundsvariabler.

•

Publicering: Om kommunen godkänner publiceras resultaten,
efter leverans till kommunen, i SCB:s statistikdatabas.

www.scb.se/medborgarundersokningen

Tidsplan 2020
Anmälan
Sista anmälningsdag för standardenkäten

16 juni

Sista dag för att skicka in
kommunspecifika tilläggsfrågor

23 april

Sista anmälningsdag för deltagande med
frågor från Håll Sverige Rent

23 april

Sista dag för att skicka in kommunspecifik
framsida till enkäten

23 april

Sista dag för övriga tilläggsbeställningar

23 april

(utökat urval, redovisning med ex. NYKOkoder, extra tabeller etc.)

Utskick till medborgarna
Utsändning av informationsbrev med
inloggningsuppgifter till webbenkäten
Utsändning av enkät
Utsändning av påminnelse
Utsändning av påminnelse med ny enkät

24-28 augusti*
7-11 september*
21-25 september*
5-9 oktober*

Sista dag för att skicka in enkäten med
post

30 oktober

Insamlingen stänger samt sista dag för
att besvara webbenkäten

5 november kl. 13.00

* På grund av mängden brev görs utskicken under 5 vardagar.

Leverans och publicering
Leverans av resultatrapport och
tabellbilaga*
Leverans av samtliga resultat i den
ordinarie beställningen samt resultat av
tilläggsfrågor*
Leverans av övriga tilläggsbeställningar*

9 december
17 december

Enligt överenskommelse

Publicering av resultatet i SCB:s
statistikdatabas

21 december

Publicering av kommunernas
resultatrapporter på SCB:s webbplats

21 december

* Leverans sker via SCB:s leveransportal

Prislista 2020
Mindre
kommuner1

Mellanstora
kommuner2

Stora
kommuner3

50 000 kr

60 000 kr

70 000 kr

1 500 kr

3 000 kr

4 500 kr

1 st. A4-sida

10 000 kr

11 000 kr

12 000 kr

2 st. A4-sida

15 000 kr

16 000 kr

17 000 kr

10 000 kr

11 000 kr

12 000 kr

Priser exklusive moms
Standardenkät
Deltagande i undersökningen med
standardenkäten
Tilläggstjänster
Kommunspecifik enkätframsida
Kommunspecifika tilläggsfrågor4

Frågor från Håll Sverige Rent5
1 st. A4-sida
Utökat urval
Kontakta SCB för prisuppgift

Exempel på utökade urval och pris
 +500 individer
 +700 individer
 +1 000 individer

14 500 kr
19 000 kr
26 000 kr

Presentation av resultat på plats i
kommunen

Kontakta SCB för prisuppgift

Svarsfil

Kontakta SCB för prisuppgift

Övriga tillägg (redovisning med ex.
NYKO-koder, extra tabeller etc.)

Kontakta SCB för prisuppgift

Som en mindre kommun räknas en kommun med färre än 10 000 invånare i åldrarna 18–
84 år. Ett urval om 800 individer dras.
2
Som en mellanstor kommun räknas en kommun med 10 000–59 999 invånare i åldrarna 18–84 år.
Ett urval om 1 200 individer dras.
3
Som en stor kommun räknas en kommun med 60 000 invånare eller fler i åldrarna 18–84
år. Ett urval om 1 600 individer dras.
4
Två sidor är maximalt antal sidor för tilläggsfrågorna.
5
Frågorna från Håll Sverige Rent motsvarar en A4-sida. Väljer kommunen att ha med
dessa frågor räknas denna sida in som en av de två sidorna som är maximalt antal för
tilläggsfrågorna.
1
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DnrKS2019/0396

Avtal med föreningen Folkets Hus u p a
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta godkänna förslag till driftsavtal mellan Säters kommun och föreningen Folkets Hus u p a. för perioden 2020-0701 tom 2023-12-31. Uppdraget för de av kommunfullmäktige adjungerade representanterna till styrelsen upphör.
Ärendebeskrivning
2019-12-03 bildades en politisk arbetsgrupp med representanter från kulturnämnden
och kommunstyrelsens presidium. Arbetsgruppens uppgift var att ta fram ett förslag
till driftsavtal med föreningen Folkets Hus u p a.
Nuvarande avtal med Folkets Hus har sagts upp fr o m 2021-01-01. Efter överenskommelse mellan parterna kan ett nytt avtal träda ikraft vid en tidigare tidpunkt än
2021-01-01.
Ett förslag till driftsavtal för perioden 2020-07-01—2023-12-31 har upprättats som
reglerar kommunens grundläggande uppdrag till föreningen, och dess åtagande inom
ramen för det, formerna för löpande kontakt och uppföljning mellan kommunen och
föreningen, den ersättning kommunen betalar för grunduppdraget samt avtalstid,
uppsägningstid och grunder för hävning av avtalet.
Avtalet tecknas på 3 år och 6 månader. Därefter förlängs avtalet ett år i sänder om
inte uppsägning sker senast sex månader före avtalstidens utgång.
Vid sidan av avtalet kan särskilda avtal träffas mellan nämnder och förvaltningar i
kommunen och föreningen för särskilda åtaganden eller arrangemang utifrån kommunens uthyrningspolicy.

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Tjänsteutlåtande

SÄTERS KOMMUN
Kommunstyrelseförvaltningen

Datum
2020-03-31

Diarienummer
Dnr KS2019/0396

Avtal med föreningen Folkets Hus u p a
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta godkänna förslag till
driftsavtal mellan Säters kommun och föreningen Folkets Hus u p a. för
perioden 2020-07-01 tom 2023-12-31. Uppdraget för de av
kommunfullmäktige adjungerade representanterna till styrelsen upphör.
Ärendebeskrivning
2019-12-03 bildades en politisk arbetsgrupp med representanter från
kulturnämnden och kommunstyrelsens presidium. Arbetsgruppens uppgift var
att ta fram ett förslag till driftsavtal med föreningen Folkets Hus u p a.
Nuvarande avtal med Folkets Hus har sagts upp fr o m 2021-01-01. Efter
överenskommelse mellan parterna kan ett nytt avtal träda ikraft vid en
tidigare tidpunkt än 2021-01-01.
Ett förslag till driftsavtal för perioden 2020-07-01—2023-12-31 har upprättats
som reglerar kommunens grundläggande uppdrag till föreningen, och dess
åtagande inom ramen för det, formerna för löpande kontakt och uppföljning
mellan kommunen och föreningen, den ersättning kommunen betalar för
grunduppdraget samt avtalstid, uppsägningstid och grunder för hävning av
avtalet.
Avtalet tecknas på 3 år och 6 månader. Därefter förlängs avtalet ett år i
sänder om inte uppsägning sker senast sex månader före avtalstidens utgång.
Vid sidan av avtalet kan särskilda avtal träffas mellan nämnder och
förvaltningar i kommunen och föreningen för särskilda åtaganden eller
arrangemang utifrån kommunens uthyrningspolicy.

Marita Skog
Kommundirektör

Postadress
Säters Kommun
Box 300
783 27 Säter

Besöksadress
Rådhuset
Åsgränd 2
Säter

Telefon
0225-55 000 (vxl)

E-postadress
nämnd@sater.se
Internetadress
www.sater.se
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Driftsavtal mellan Säters kommun och Föreningen Säters Folkets Hus
INGRESS
Säters kommun (kommunen) (212000–2247) och Föreningen Säters Folkets Hus (föreningen)
(782600–0874) uttrycker genom detta avtal en gemensam ambition att utveckla Folkets Hus i
Säter till en allmänt känd och uppskattad mötesplats för kultur och nöjesupplevelser samt
arrangemang som stödjer demokrati- och samhällsutveckling, bildning och kreativt skapande.
Föreningen ska genom samverkan med kommunen och andra aktörer främja ett levande
förenings- och kulturliv i kommunen. Värdegrunden är den samma för föreningen som för
Säters kommun att arbeta för ett öppet och inkluderande samhälle för alla oavsett, kön, ålder,
etnicitet, sexuell läggning, religiös trosuppfattning och funktionsnedsättning.
För att trygga långsiktigheten i samarbetet och det gemensamma ansvarstagandet för
förvaltningen av huset regleras föreningens tillgång till lokalerna i ett särskilt hyresavtal - se
bilaga 1.
I detta avtal regleras kommunens grundläggande uppdrag till föreningen, och dess åtagande
inom ramen för det, formerna för löpande kontakt och uppföljning mellan kommunen och
föreningen, den ersättning kommunen betalar för grunduppdraget samt avtalstid,
uppsägningstid och grunder för hävning av avtalet.
Vid sidan av detta avtal kan särskilda avtal träffas mellan nämnder och förvaltningar i kommunen
och föreningen för särskilda åtaganden eller arrangemang utifrån kommunens uthyrningspolicy.
VERKSAMHETSÅTAGANDE
Kommunen uppdrar åt föreningen som åtar sig att driva en verksamhet som
• erbjuder ett varierat utbud av biografverksamhet, inklusive film, direktsända operor, konserter,
idrottsevenemang, konst- och fotoutställningar, teater, musik- och dansarrangemang mm.
• erbjuder ett varierat utbud av kulturarrangemang för alla åldrar.
• ska ha en särskild kompetens för kulturområdet med inriktning på film för att säkerställa utbudet
för säterborna
• ska samverka med kommunen och Region Dalarna om att utveckla den moderna danskonsten i
Säter och i Dalarna och att utveckla digitala operasändningar i Folkets hus.
ÖVERGRIPANDE UPPDRAG OCH ÅTAGANDE
Föreningen
• åtar sig genom detta avtal att sköta administration, vaktmästeri, annan service som
sammanhänger med uppdraget, marknadsföra lokalerna samt erbjuda lokaler och
arrangörsmässig kompetens till förfogande för kommunen, föreningar och ideella
organisationer samt privata företag.
• är ansvarig för att lagar och regler följs och föreningen ska själva se till att de är insatta och
informerade.
• ska så långt det är möjligt erbjuda servering vid alla arrangemangen som sker i huset.
• ska ha de personella funktioner som behövs för att driva verksamheten med arbetsgivaransvar.
• ska aktivt verka för att olika föreningar ska få tillgång till verksamheten.
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Kommunen och föreningen
• Kommunala arrangemang i Folkets hus ska vara hyresfria. Däremot kan Folketshus ta
betalt för vissa tjänster som utförs utifrån en prislista som tagits fram tillsammans
med kommunen och föreningen.
• Föreningen och kommunen ska i överenskommelse och samförstånd verka för att den
digitala och tekniska utrustningen underhålls och utvecklas.
• En uppdaterad inventarielista ska finnas där båda parter är eniga om ägarförhållandet.
• Samhällsbyggnadsnämnden beslutar om investeringar tillhörande fastigheten.
• Kulturnämnden beslutar om investeringar tillhörande verksamheten.
PLANERING, UPPFÖJNING OCH UTVÄRDERING
•
•

•
•

Övergripande samverkansområden mellan verksamheter i Säter och föreningen ska
regleras i en överenskommelse senast i februari varje år. Inom överenskommelsen så
ska även samverkan med föreningslivet definieras.
Föreningen ska senast den 30 april inlämna årsredovisning med
bokslutskommentarer för föregående år. I bokslutskommentaren/
verksamhetsberättelsen eller i separat bilaga ska det tydligt framgå hur driftbidraget
och övriga intäkter använts.
Föreningen ska senast 30 september lämna uppgifter om det ekonomiska utfallet samt verk
samhetsredovisning tom 30 augusti innevarande år.
Efter redovisningstillfällena den 30 april och 30 september kan föreningen på
kulturnämndens och kommunstyrelsens förfrågan närvara vid sammanträden för
information och dialog kring verksamheten.
Föreningen ska ha uppsatta mätbara mål som ska redovisas till kulturnämnden och
kommunstyrelsen i bokslutskommentarerna.

ERSÄTTNING
Som ersättning för ovanstående uppdrag och verksamhet erhåller föreningen Folkets hus
1 000 000 kronor för 2021. Ersättningen uppräknas årligen från och med 2022 med KPI
(konsumentprisindex oktober månad föregående år). Ersättningen utbetalas månadsvis med
1/12 - del.
Föreningen äger utöver den kommunala ersättningen rätt att själv uppbära samtliga intäkter
i verksamheten.
Föreningen ska vid uthyrning/arrangemang som genomförs inom konkurrensutsatta
områden tillse att skattemedel inte används för att genomföra dessa. Det ska framgå av
föreningens räkenskaper och redovisning till kommunen hur man räknat sådana
kommersiella arrangemangs genomförande. Det gäller även kommunen vid tex konferenser
och möten där den ekonomiska ersättningen inte regleras i särskilda avtal enligt sista
meningen i ingressen till detta avtal.
AVTALSTID OCH UPPSÄGNING
Detta avtal gäller from 2020-07-01 tom 2023-12-31. Avtalet förlängs därefter ett år i sänder, om
inte uppsägning sker från endera parten senast sex månader före avtalstidens utgång.
Uppsägningen ska vara skriftlig.
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Ett år innan utgången av den aktuella avtalstiden ska en överläggning ske om förutsättningarna
för det fortsatta samarbetet inför kommande avtalsperiod.
Avtalet gäller först efter kommunfullmäktiges beslut.
HÄVNING AV AVTAL
Säters kommun äger rätt att med omedelbar verkan häva helt eller delvis om föreningen Folkets
hus Säter.
• gör sig skyldig till väsentligt avtalsbrott genom att brista i åtagande enligt detta avtal
• blir föremål för ansökan om eller sätts i konkurs, likvidation eller annat likande
förfarande.
• genom företrädare för föreningen gör sig skyldig till allvarligt fel i yrkesutövningen.
• inte fullgör sina åtaganden avseende socialförsäkringsavgifter och skatter eller andra
offentliga utgifter.
• före eller efter avtalets tecknande underlåtit att lämna uppgifter om föreningen och dess
verksamhet av väsentlig betydelse för avtalets tillkomst och fortsatta giltighet.
Hävs avtalet är föreningen fullt ersättningsskyldig för den skada hävningen förorsakat.
TVIST
Tvist avgörs i första hand genom överläggningar mellan parterna. Om överenskommelse inte kan
träffas ska avgörande ske i allmän domstol.
ÖVRIGT
Kommunens kontaktpersoner
I fastighetsfrågor är det fastighetschef eller person som denne utsett.
I verksamhetsfrågor är det kulturchef eller person som denne utsett.

Säter 2020-

Mats Nilsson
Kommunstyrelsens ordförande Säter

Lennart Götesson
Kulturnämndens ordförande

Horst Bodinger
Föreningen Säters Folkets Hus
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Dnr KS2019/0401

Strategi för hållbart byggande i Säters kommun
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta
• Förslag till ”Strategi för hållbart byggande i Säters kommun” antas som ny
byggnadsstrategi för Säters kommunkoncern med föreslagna ändringar.
• Ge samhällsbyggnadsnämnden och Säterbostäder AB i uppdrag att
tillsammans ta fram förtydligande föreskrifter med strategin som grund.
__________
Bakgrund och ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att ett förslag till Strategi för hållbart
byggande ska remitteras till kommunens nämnder samt till Säterbostäder AB.
Syftet med dokumentet är att ge en grund för en hållbar byggnadsverksamhet och
därmed stödja både kommunens strategiska mål och de nationella och regionala miljömålen samt fastställa att byggande i trä är prioriterat i Säters kommun. Strategin är
övergripande och bör kompletteras med föreskrifter/förtydliganden
Efter inkomna remissvar har dokumentet förtydligats och kompletterats. Ny skrivning är gulmarkerad och röd markering betyder att texten är borttagen eller flyttad.

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Tjänsteutlåtande

Datum
2020-03-11

Diarienummer
Dnr KS2019/0401

Strategi för hållbart byggande i Säters kommun
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
besluta
• att bilagda förslag till ”Strategi för hållbart byggande i Säters kommun”
accepteras som ny byggnadsstrategi för Säters kommunkoncern.
• ge samhällsbyggnadsnämnden och Säterbostäder AB i uppdrag att tillsammans ta
fram förtydligande föreskrifter med strategin som grund.
Bakgrund och ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att ett förslag till Strategi för hållbart
byggande ska remitteras till kommunens nämnder samt till Säterbostäder AB.
Syftet med dokumentet är att ge en grund för en hållbar byggnadsverksamhet och därmed
stödja både kommunens strategiska mål och de nationella och regionala miljömålen samt
fastställa att byggande i trä är prioriterat i Säters kommun. Strategin är övergripande och
bör kompletteras med föreskrifter/förtydliganden
Efter inkomna remissvar har dokumentet förtydligats och kompletterats. Ny skrivning är
gulmarkerad och röd markering betyder att texten är borttagen eller flyttad.
Bilagor
Bilaga 1 Strategi för hållbart byggande i Säters kommun
Bilaga 2 Beslut KSAu
Bilaga 3 Beslut SBN
Bilaga 4 Beslut MBN
Bilaga 5 Beslut SN
Bilaga 6 Beslut KN
Bilaga 7 Remissvar BUN
Bilaga 8 Remissvar Säterbostäder
Bilaga 9 Strategi för hållbart byggande med förändringar markerade

Anna Nygren
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Postadress
Säters Kommun
Box 300
783 27 Säter

Besöksadress
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Västra Långgatan 12
Säter

Andreas Mossberg
Samhällsbyggnadschef

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

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

Strategi för hållbart byggande
i Säters kommun

Strategin är antagen av Kommunfullmäktige 2020-xx-xx och gäller Säters
kommunkoncern
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1 Vision
”I Säter ska det alltid vara möjligt att bo i miljöer som är hälsofrämjande och som upplevs passa
den egna livssituationen. I all planering och byggnation är hållbarhet prioriterat. Det innebär att
miljöpåverkan minimeras, det möjliggör att människor kan skapa och upprätthålla goda sociala
relationer och ger möjlighet att leva rika liv. Det är tryggt att bo och leva i Säters kommun.”
När vi bygger i Säter skapar vi bostäder och lokaler som är ändamålsenliga och trivsamma och
bidrar till att skapa ett attraktivt samhälle. Trä är ett prioriterat byggnadsmaterial och de kulturella
värdena i de olika kommundelarna tillvaratas. Kommunen är en föregångare när det gäller
hållbart byggande och målsättningen är att öka användandet av trä i Säters kommun.
De långsiktiga ekologiska, hälsomässiga, kulturella och ekonomiska aspekterna ingår alltid i
planeringen av våra byggprojekt.
Strategin knyter an till de nationella miljökvalitetsområdena God bebyggd miljö, Begränsad
klimatpåverkan och Giftfri miljö. Av de 17 globala målen Agenda 2030 berörs huvudsakligen mål
nr 11 Hållbara städer och samhällen, mål nr13 Bekämpa klimatförändringarna, mål nr 12 Hållbar
konsumtion och produktion och mål nr 7 Hållbar energi för alla.

2 Inledning
Strategin gäller kommunens egna fastigheter samt för Säterbostäder AB. Det som omfattas är
nybyggnader, ombyggnader och renoveringar och strategin gäller endast byggnaderna och
därmed sammanhängande installationer på fastigheterna. I projektering av kommunens egna
fastighetsinvesteringar ska byggnadsstrategin vara grundläggande. Större avsteg ska motiveras och
redovisas för respektive nämnd/styrelse.
Strategin ska implementeras i ägardirektiven till Säterbostäder.
Detaljplaner ska utformas så att det blir möjligt att bygga i trä. Byggnadshöjder ska särskilt
beaktas för att möjliggöra träkonstruktioner.
Strategin ska kommuniceras till externa intressenter så att kommunens ståndpunkt och fördelarna
med hållbart byggande och byggande i trä sprids.

3 Att bygga i trä
Säter har liksom hela länet och stora delar av Sverige en lång tradition av att bygga trä. Säters
stadskärna är en historisk miljö baserad på träbyggnader och i hela kommunen har trä varit det
viktigaste byggnadsmaterialet. Trä är ett förnyelsebart byggnadsmaterial med god hållbarhet som
kan ge vackra hus med goda inomhusmiljöer. Fram till 1994 var det förbjudet att bygga
flerbostadshus i trä på grund av brandrisken men ny teknik har gjort att det idag är tillåtet och
kan ge många fördelar.
Vad menas med en träbyggnad?
I en byggnad kan stomme, ytterpanel och interiör byggas i trä. I Säter ska trä övervägas som
förstahandsalternativ i alla tillämpliga användningsområden.
Klimatpåverkan
Enligt de klimatmål riksdagen har antagit ska Sverige år 2045 inte ha några nettoutsläpp av
växthusgaser till atmosfären. Våra utsläpp av koldioxid och andra klimatgaser behöver minska
omgående för att kunna hålla jordens temperaturökning under 2 grader C. Det gäller både
utsläppen lokalt och utsläpp på andra platser som orsakas av vår konsumtion. En stor del av våra
koldioxidutsläpp kommer från byggverksamhet och boende och detta är alltså ett viktigt område
att påverka för att klara klimatmålen. Trä är ett förnyelsebart material som lagrar koldioxid under
den tid byggnaden finns och trähus kan bli mycket gamla. Det finns också flera studier som visar
att produktion av trähus ger upphov till mindre utsläpp av koldioxid än produktion av betonghus.
När trähuset slutligen rivs är det lätt att återvinna som bioenergi. Förutsättningen för att
träbyggande ska vara hållbart är att materialet kommer från ett hållbart skogsbruk och har en
miljövänlig ytbehandling. Det är också viktigt att korta transporter prioriteras.

I samhället
Träbyggande ger goda möjligheter att skapa estetiskt tilltalande och välkomnande miljöer med
arkitektoniska kvaliteter. Att använda trä kan också innebära korta transporter för materialet och
det ger möjlighet till lokala arbetstillfällen. I inomhusmiljön är trä fuktutjämnande och det
upplevs som varmt och lugnande. Trä ger också bra akustik.

Trä och andra förnyelsebara material ska alltid vara förstahandsalternativ i alla
tillämpliga användningsområden.
• Materialet ska komma från hållbara källor.
• Ämnen som används till ytbehandling eller impregnering ska uppfylla relevanta
miljökrav.
• Ambitionen att bygga i trä ska finnas med tidigt i planerings- och
projekteringsstadiet.
•

3 Att bygga ekologiskt och ekonomiskt hållbart

Energi
En stor del av miljöpåverkan från boende kommer från energiförbrukning. Det är därför viktigt
att alla byggnader och däri ingående system ska designas för mycket hög energieffektivitet vilket
också påverkar driftkostnaden positivt. Fossil uppvärmning ska inte förekomma. Normen ska
vara att el- och energiproduktion, till exempel solceller, installeras där så är möjligt för att
ytterligare minska energiåtgången. Laddplatser för elbilar eller annan vid tillfället gällande teknik
för ersättning av fossila bränslen ska alltid övervägas vid ny- och ombyggnader.

Mycket hög energieffektivitet ska eftersträvas vid nybyggnader och ombyggnader
av kommunens fastigheter. Sweden Green Building Councils Miljöbyggnad nivå
silver eller motsvarande är en utgångspunkt.
• Lokal energiproduktion (t.ex. solceller) ska installeras där det är rimligt utifrån en
avvägning mellan energiutbytet och kulturmiljömässiga, tekniska och
ekonomiska aspekter
• Inköpt el ska vara förnyelsebar.
•

Byggnadsmaterial
Byggnadsmaterialet kan ge upphov till utsläpp av växthusgaser och annan negativ miljöpåverkan
både vid produktion och transport. Det är också viktigt att de material som används inte kan ge
upphov till hälsorisker för de personer som vistas i lokalerna. Ingående byggnadsmaterial ska i
första hand vara förnyelsebara och ha ingen eller liten miljö- och hälsopåverkan vid produktion
och användande. Där möjlighet finns ska material återanvändas. Förutom att trä ska prioriteras
ska följande parametrar beaktas:
o Materialen ska vara giftfria och fria från allergener
o Materialen ska vara återvinningsbara
o Begagnat material ska återanvändas där så är möjligt
o Korta transportvägar ska prioriteras
o Lång livslängd och möjlighet till reparation/utbyte ska prioriteras
Detta medverkar både till att skapa så sunda och säkra miljöer som möjligt för kommunens olika
verksamheter och till att minska miljöbelastningen. Att använda material som är lokalt eller
regionalt producerat är också positivt för sysselsättningen i närområdet.
Projektering och Upphandling
Ett projekts långsiktiga påverkan på miljö och ekonomi ska alltid övervägas och det finns
branschstandarder, Upphandlingsmyndighetens kriterier och tredjepartscertifieringar att utgå
från. Ett exempel på en sådan certifiering är Sweden Green Building Councils Miljöbyggnad.
Tillvägagångssättet väljs utifrån projektets/inköpets storlek och vad som är relevant i det enskilda
fallet. Att möjliggöra återbruk av material och att projektera för att kunna reparera och förändra
en byggnads användningsområde är god hushållning med både ekonomiska och ekologiska
resurser. Upphandlingsdokument ska utformas med hänsyn till uppfyllandet av kommunens
miljö- och klimatmål.

•
•
•
•
•

•

En analys av långsiktig miljöpåverkan och ekonomisk påverkan ska göras. För
större projekt ska detta dokumenteras.
Ingående komponenter ska hålla höga säkerhetskrav med avseende på hälsa och
miljö.
Det byggda ska kunna återanvändas eller återvinnas på ett hållbart sätt.
Lång livslängd och möjlighet till reparation och ombyggnad ska prioriteras.
Vid större investeringsprojekt ska certifieringskraven för t.ex. Sweden Green
Building Council:s Miljöbyggnad Silver eller motsvarande användas vid
projekteringen.
Vid upphandling ska krav ställas som leder mot uppsatta miljö- och klimatmål.
Låg klimatpåverkan i ett livscykelperspektiv ska premieras. Även krav gällande
källsortering/avfallshantering/återbruk under byggtiden ska ställas.

4 Samhällsbyggnad
I arbetet med att bygga och bevara ett attraktivt Säter med vackra kulturmiljöer och med fokus på
nybyggande i trä är samarbete med näringsliv, andra kommuner och intressenter viktigt liksom att
följa utveckling inom forskning och teknikutveckling. Målsättningen att prioritera träbyggnader
och hållbart byggande påverkar planer och markanvisningsavtal och kommuniceras till externa
byggintressenter.
Kulturella och arkitektoniska värden värderas högt.
Vid projektering ska risker vid ett förändrat klimat beaktas. Det kan t.ex. gälla risker för
översvämningar eller höga temperaturer.
God tillgänglighet är högt prioriterat.

•
•

•
•
•
•

I översiktsplaner, detaljplaner och markanvisningsavtal ska byggnadsstrategin
vara grundläggande.
Säters kommun ska delta i samarbetsprojekt med andra kommuner, högskolor
och motsvarande för att utveckla kunskaper och teknik för hållbara byggnader i
allmänhet och träbyggande i synnerhet.
Bevarande av kulturella värden och att vid förnyelse öka attraktiviteten i den
bebyggda miljön har hög prioritet.
Arkitektur-, form- och designfrågor ska beaktas.
H änsyn till naturmiljön och biologisk mångfald ska tas vid projektering.
Behov av klimatanpassning ska utredas

SÄTERS KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Au § 245

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-10-29

Blad

23

Dnr KS2019/0401

Strategi för hållbart byggande i Säters kommun
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att bilagda förslag till ”Strategi för
hållbart byggande i Säters kommun” skickas på remiss till kommunens nämnder och
till Säterbostäder AB. Svar önskas senast den 30 januari 2020.
__________
Bakgrund och ärendebeskrivning
Kommundirektören har fått i uppdrag att ta fram ett grundläggande policydokument
för kommunens byggnadsverksamhet. Dokumentet ska bland annat innehålla ställningstaganden gällande ökat användande av trä i byggnader, hög energiprestanda och
möjlighet till egen energiproduktion, beaktande av hälso- och miljöpåverkan från
byggnadsmaterial, respekt för kulturella värden samt miljömässiga och ekonomiska
aspekter i stort. Det framtagna förslaget till styrdokument i bilaga 1 föreslås skickas
på remiss till kommunens nämnder och Säterbostäder AB. Därefter presenteras ett
slutgiltigt förslag för Kommunstyrelsen för vidare beslut i Kommunfullmäktige.
Datum för återrapportering
Senaste datum för remissvar är 30 januari 2020.
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Dnr: SBN2019/0911

Strategi för hållbart byggande i Säters kommun
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar yttra sig enligt följande:
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen
1.
2.
3.
4.

Stryka formuleringen om att alltid övervägas som
I avsnittet energi ändra till t ex solceller istället för såsom
Byta Febys mot Sweden green building council Miljöbyggnad nivå silver
I Avsnittet genomförande lägga till Byggnadshöjder ska särskilt beaktas för att möjliggöra träkonstruktioner samt flytta avsnittet till handlingens inledning efter vision, som nytt kapitel
2.

Bakgrund och ärendebeskrivning
Kommundirektören har fått i uppdrag att ta fram ett grundläggande policydokument
för kommunens byggnadsverksamhet. Dokumentet ska bland annat innehålla ställningstaganden gällande ökat användande av trä i byggnader, hög energiprestanda och
möjlighet till egen energiproduktion, beaktande av hälso- och miljöpåverkan från
byggnadsmaterial, respekt för kulturella värden samt miljömässiga och ekonomiska
aspekter i stort. Det framtagna förslaget till styrdokument i bilaga 1 skickas på remiss
till kommunens nämnder och Säterbostäder AB enligt beslut i Kommunstyrelsens
arbetsutskott. Inkomna remissvar sammanställs och därefter presenteras ett slutgiltigt
förslag för Kommunstyrelsen för vidare beslut i Kommunfullmäktige.
Datum för återrapportering
Senaste datum för remissvar är 30 januari 2020.
Bilaga 1 Strategi för hållbart byggande i Säters kommun
Bilaga 2 Beslut KSAu
Anteckning
Magnus Gabrielson (MP) anser att strategin ska hänvisa till kommunens mål istället
för de nationella målen. Eftersom kommunen har strängare mål.
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Diarienummer: SN2019/0191

Remiss om strategi för hållbart byggande
Socialnämndens beslut
Tjänstemannaskrivelsen antas som nämndens egen och översänds till kommunstyrelsen arbetsutskott.
______
Förvaltningens ståndpunkt
Socialförvaltningen anser att ” Strategin för hållbart byggande” är ett policydokument som
mycket väl överensstämmer med socialnämndens egna mål för ” ett miljöarbete på väg mot en
hållbar kommun” och att nämnden bör godkänna förslaget i sin helhet.
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens arbetsutskott har remitterat ”Strategin för hållbart byggande” till kommunens nämnder och till Säterbostäder AB.
Bakgrund
Kommundirektören har fått i uppdrag att ta fram ett grundläggande policydokument för kommunens byggnadsverksamhet. Dokumentet ska bland annat innehålla ställningstaganden gällande ökat användande av trä i byggnader, hög energiprestanda och möjlighet till egen energiproduktion, beaktande av hälso- och miljöpåverkan från byggnadsmaterial, respekt för kulturella
värden samt miljömässiga och ekonomiska aspekter i stort.

Justerande signatur

Underlag till beslut

Delges

Tjänsteutlåtande
Remiss

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Utdragsbestyrkande

Tjänsteutlåtande

SÄTERS KOMMUN
SOCIALNÄMNDEN

Datum
2019-11-27

Diarienummer
SN2019/0191

Yttrande över Strategi för hållbart byggande
Förslag till beslut
Tjänstemannaskrivelsen antas som nämndens egen och översänds till kommunstyrelsen arbetsutskott.
Förvaltningens ståndpunkt
Socialförvaltningen anser att ” Strategin för hållbart byggande” är ett policydokument som mycket väl
överensstämmer med socialnämndens egna mål för ” ett miljöarbete på väg mot en hållbar kommun” och
att nämnden bör godkänna förslaget i sin helhet.
Ärendebeskrivning
Ett av Socialnämndens mål för innevarande mandatperiod är att verka för ett ekologiskt, ekonomiskt och
hållbart samhälle och nämnden ska bedriva ett aktivt miljöarbete på väg mot en hållbar kommun.
Dokumentet ”Strategi för hållbart byggande” innehåller ställningstaganden för ökat användande av trä i
byggnader, hög energiprestanda och möjlighet till egen energiproduktion, beaktande av hälso- och
miljöpåverkan, respekt för kulturella värden samt miljömässiga och ekonomiska aspekter i stort. ”Strategin
för hållbart byggande” överensstämmer med nämndens miljömål och intentioner. Socialnämnden har en
beställare funktion vad gäller nyproduktion av särskilda bostäder för äldre och funktionsnedsatta i Säters
Kommun och här ges möjligheter för nämnden att verka för att miljömålen kan uppfyllas.
Bakgrund
Kommundirektören har gett Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ta fram ett grundläggande
policydokument för kommunens byggnadsverksamhet. Socialnämnden ges här tillfälle att yttra sig över
dokumentet ”Strategi för hållbart byggande”
Delges
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Stig Eriksson
Biträdande förvaltningschef.

Postadress
Säters Kommun
Box 300
783 27 Säter

Besöksadress
Rådhuset
Åsgränd 2
Säter

Telefon
0225-55 000 (vxl)

E-postadress
socialnamnden@sater.se
Internetadress
www.sater.se
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Dnr KN2019/0075
Kn § 122

Remiss, strategi för hållbart byggande i Säters kommun

Beslut
Kulturnämnden föreslår att man tar hänsyn till propositionen ”Politik för gestaltad
livsmiljö (prop. 2017/18:110)” i Strategi för hållbart byggande i Säters kommun.
Bakgrund och ärendebeskrivning
Kommundirektören har fått i uppdrag att ta fram ett grundläggande policydokument
för kommunens byggnadsverksamhet. Dokumentet ska bland annat innehålla
ställningstaganden gällande ökat användande av trä i byggnader, hög energiprestanda
och möjlighet till egen energiproduktion, beaktande av hälso- och miljöpåverkan från
byggnadsmaterial, respekt för kulturella värden samt miljömässiga och ekonomiska
aspekter i stort. Det framtagna förslaget till styrdokument i bilaga föreslås skickas
på remiss till kommunens nämnder och Säterbostäder AB. Därefter presenteras ett
slutgiltigt förslag för Kommunstyrelsen för vidare beslut i Kommunfullmäktige.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att bilagda förslag till ”Strategi för
hållbart byggande i Säters kommun” skickas på remiss till kommunens nämnder och
till Säterbostäder AB. Svar önskas senast den 30 januari 2020.
Kulturnämndens synpunkter
Kulturnämnden anser att strategi för hållbart byggande i Säters kommun är viktig ur
ett miljöperspektiv samt att det är framåtsyftande och ansvarstagande.
I propositionen Politik för gestaltad livsmiljö (prop. 2017/18:110) tas ett
helhetsgrepp om arbetet med den gestaltade livsmiljön där arkitektur, form och
design ska bidra till utveckling av samhällsbyggandet. Kulturnämnden anser att
helhetstanken i propositionen kan tillföra strategin ett värdefullt förhållningssätt vid
nybyggnation och samhällsplanering.
Utdrag ur prop. 2017/18:110: ”Att en sådan utveckling kan komma till stånd är av
väsentlig betydelse för samhällets framåtskridande och kräver ökad medvetenhet och
tydliga ambitioner på alla beslutsnivåer. Samhällsutvecklingen medför nya villkor för
hur miljöer bör utformas för att människor ska uppleva stimulans och trivsel. Det
handlar om kvalitet, attraktivitet och hållbarhet. Det offentliga har ett stort inflytande
över gestaltningen av livsmiljön, men ansvaret för utvecklingen inom arkitektur-,
form- och designområdet delas av många. Den gestaltade livsmiljön berör flera
politikområden utifrån olika utgångspunkter vilket fordrar en medvetenhet om
arkitektur-, form- och designfrågornas betydelse inom berörda områden. Det kan
bland annat gälla samhällsplanering, boende, kultur och konstnärlig gestaltning, miljö,
sociala frågor, utbildning, forskning, transporter, handel och tillgänglighets- och
konsumentpolitik, vilka alla på ett eller annat sätt tydligt påverkar och påverkas av
Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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hur byggnader, anläggningar, produkter, tjänster och system utformas. Att gestalta en
hållbar livsmiljö handlar om att organisera komplexa och ibland motstridiga intressen
till en helhet. I begränsningarna ryms dock ofta gestaltningens möjligheter. Att leda
den processen är arkitektens, designerns eller i vissa fall även konstnärens särskilda
yrkeskompetens och uppgift. Att skapa goda förutsättningar för detta arbete är av
väsentlig betydelse för att kreativitet och konstnärlig kvalitet ska kunna prägla
samhällsutvecklingen”.

__________

Delges kommunstyrelseförvaltningen

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Tjänsteskrivelse
2020-01-23
Göran Garmo
E-postadress: goran.garmo@edu.sater.se
Tel. nr: 0225-55176

Dnr BUN 2020

Remiss Strategi för hållbart byggande i Säters kommun
Förvaltningens yttrande
Då barn- och utbildningsförvaltningen inte besitter kompetens inom byggområdet, kan vi inte i
detalj ha synpunkter på förslaget.
Med tanke på att vi arbetar med ”Giftfri förskola” där även lokaler nämns och allmänt arbetar
för en bra miljö för barn, elever och personal ser vi det som positivt att kommunen inför en
policy för miljövänligt byggande och förutsätter att våra barn, elever och vår personal får miljömässigt bra lokaler.
I övrigt litar vi på att de med fackkompetens kan bedöma policyn.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens AU har skickat “Strategi för hållbart byggande I Säters Kommun” på remiss till nämnderna.
Där föreslås ett antal åtgärder för att minska miljöpåverkan vid byggande, bl.a. ökad användning av trä och andra förnyelsebara material.
Beslutsunderlag
Remiss “Strategi för hållbart byggande I Säters Kommun”.

Barnperspektiv
Då nämnden i sina verksamheter arbetar med ”Giftfri förskola” för att ge barnen en så hälsosam miljö som möjligt är det naturligt att detta tänkande genomsyrar även byggandet av liokaler.

Göran Garmo, Utredare

Från:
Skickat:
Till:
Ämne:
Bifogade filer:

Margareta Jakobsson
den 18 februari 2020 08:24
Anki Alriksson
VB: Byggnadsstrategi
Strategi för hållbart byggande.pdf

Med Vänliga hälsningar
Margareta Jakobsson
Nämndsekreterare
Säters kommun
Telefon: +46(0)225-55111
E-mail: margareta.jakobsson@sater.se
Kanslienheten
783 21 Säter
Besök: Åsgränd 2
www.sater.se

 Tänk på miljön, skriv inte ut det här mailet i onödan!
Från: Anna Nygren <anna.nygren@sater.se>
Skickat: den 18 februari 2020 08:20
Till: Margareta Jakobsson <margareta.jakobsson@sater.se>
Ämne: VB: Byggnadsstrategi
Hej!
Tror att det här är Säterbostäders remissvar på Byggnadsstrategin…
Mvh,
Anna
Från: Ellinor Fredriksson <ellinor.fredriksson@saterbo.sater.se>
Skickat: den 17 februari 2020 17:23
Till: Anna Nygren <anna.nygren@sater.se>
Kopia: Birger Eklund <birger.eklund@saterbo.sater.se>
Ämne: VB: Byggnadsstrategi
Hej Anna!
Ber om ursäkt, men vi har missat detta.
Jag har inget att tillägga, om inte Birger har nån synpunkt.

Med vänlighälsning!

Ellinor Fredriksson
VD
SäterbostäderAB
org.nr. 556515-8713
Email:ellinor.fredriksson@saterbo.sater.se
Tel. 0225-554 07
Mobil: 070-302 01 10
Vxl: 0225-554 00
Besöksadress:
V Långgatan6, Säter
www.saterbostader.se

Från:AnnaNygren
Skickat:den 17 februari 202015:39
Till: Ellinor Fredriksson<ellinor.fredriksson@saterbo.sater.se
>
Ämne: SV:Byggnadsstrategi
Hej!
Jo,det gjorde vi innan den gick upp till politiken. SedanskickadeKSAuut den på remissmed sista
svarsdag30/1. Vi har fått svarfrån alla remissinstanserutom Säterbostädermen ni är ju en av
huvudpersonernai det här så det skullevara bra med ett svar från er också!
Mvh,
Anna

Anna Nygren
Samhällsbyggnadsförvaltningen
SÄTERS KOMMUN
Telefon: +46 (0)225 - 55 085
E- mail: anna.nygren@sater.se

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Besök: Västra Långgatan 12, Säter
www.sater.se

Strategi för hållbart byggande
i Säters kommun

Strategin är antagen av Kommunfullmäktige 2020-xx-xx och gäller Säters
kommunkoncern
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1 Vision
”I Säter ska det alltid vara möjligt att bo i miljöer som är hälsofrämjande och som upplevs passa
den egna livssituationen. I all planering och byggnation är hållbarhet prioriterat. Det innebär att
miljöpåverkan minimeras, det möjliggör att människor kan skapa och upprätthålla goda sociala
relationer och ger möjlighet att leva rika liv. Det är tryggt att bo och leva i Säters kommun.”
När vi bygger i Säter skapar vi bostäder och lokaler som är ändamålsenliga och trivsamma och
bidrar till att skapa ett attraktivt samhälle. Trä är ett prioriterat byggnadsmaterial och de kulturella
värdena i de olika kommundelarna tillvaratas. Kommunen är en föregångare när det gäller
hållbart byggande och målsättningen är att öka användandet av trä i Säters kommun.
De långsiktiga ekologiska, hälsomässiga, kulturella och ekonomiska aspekterna ingår alltid i
planeringen av våra byggprojekt.
Strategin knyter an till de nationella miljökvalitetsområdena God bebyggd miljö, Begränsad
klimatpåverkan och Giftfri miljö. Av de 17 globala målen Agenda 2030 berörs huvudsakligen mål
nr 11 Hållbara städer och samhällen, mål nr13 Bekämpa klimatförändringarna, mål nr 12 Hållbar
konsumtion och produktion och mål nr 7 Hållbar energi för alla.

2 Inledning
Strategin gäller kommunens egna fastigheter samt för Säterbostäder AB. Det som omfattas är
nybyggnader, ombyggnader och renoveringar och strategin gäller endast byggnaderna och
därmed sammanhängande installationer på fastigheterna. I projektering av kommunens egna
fastighetsinvesteringar ska byggnadsstrategin vara grundläggande. Större avsteg ska motiveras och
redovisas för respektive nämnd/styrelse.
Strategin ska implementeras i ägardirektiven till Säterbostäder.
Detaljplaner ska utformas så att det blir möjligt att bygga i trä. Byggnadshöjder ska särskilt
beaktas för att möjliggöra träkonstruktioner.
Strategin ska kommuniceras till externa intressenter så att kommunens ståndpunkt och fördelarna
med hållbart byggande och byggande i trä sprids.

3 Att bygga i trä
Säter har liksom hela länet och stora delar av Sverige en lång tradition av att bygga trä. Säters
stadskärna är en historisk miljö baserad på träbyggnader och i hela kommunen har trä varit det
viktigaste byggnadsmaterialet. Trä är ett förnyelsebart byggnadsmaterial med god hållbarhet som
kan ge vackra hus med goda inomhusmiljöer. Fram till 1994 var det förbjudet att bygga
flerbostadshus i trä på grund av brandrisken men ny teknik har gjort att det idag är tillåtet och
kan ge många fördelar.
Vad menas med en träbyggnad?
I en byggnad kan stomme, ytterpanel och interiör byggas i trä. I Säter ska trä övervägas som
förstahandsalternativ i alla tillämpliga användningsområden.
Klimatpåverkan
Enligt de klimatmål riksdagen har antagit ska Sverige år 2045 inte ha några nettoutsläpp av
växthusgaser till atmosfären. Målsättningen i majoritetens politiska plattform är år 2040. Våra
utsläpp av koldioxid och andra klimatgaser behöver minska omgående för att kunna hålla jordens
temperaturökning under 2 grader C. Det gäller både utsläppen lokalt och utsläpp på andra platser
som orsakas av vår konsumtion. En stor del av våra koldioxidutsläpp kommer från
byggverksamhet och boende och detta är alltså ett viktigt område att påverka för att klara
klimatmålen. Trä är ett förnyelsebart material som lagrar koldioxid under den tid byggnaden finns
och trähus kan bli mycket gamla. Det finns också flera studier som visar att produktion av trähus
ger upphov till mindre utsläpp av koldioxid än produktion av betonghus. När trähuset slutligen
rivs är det lätt att återvinna som bioenergi. Förutsättningen för att träbyggande ska vara hållbart

är att materialet kommer från ett hållbart skogsbruk och har en miljövänlig ytbehandling. Det är
också viktigt att korta transporter prioriteras.
I samhället
Träbyggande ger goda möjligheter att skapa estetiskt tilltalande och välkomnande miljöer med
arkitektoniska kvaliteter. Att använda trä kan också innebära korta transporter för materialet och
det ger möjlighet till lokala arbetstillfällen. I inomhusmiljön är trä fuktutjämnande och det
upplevs som varmt och lugnande. Trä ger också bra akustik.

Trä och andra förnyelsebara material ska alltid övervägas som vara
förstahandsalternativ i alla tillämpliga användningsområden.
• Materialet ska komma från hållbara källor.
• Ämnen som används till ytbehandling eller impregnering ska uppfylla relevanta
miljökrav.
• Ambitionen att bygga i trä ska finnas med tidigt i planerings- och
projekteringsstadiet.
•

3 Att bygga ekologiskt och ekonomiskt hållbart

Energi
En stor del av miljöpåverkan från boende kommer från energiförbrukning. Det är därför viktigt
att alla byggnader och däri ingående system ska designas för mycket hög energieffektivitet vilket
också påverkar driftkostnaden positivt. Fossil uppvärmning ska inte förekomma. Normen ska
vara att el- och energiproduktion, till exempel solceller, installeras där så är möjligt för att
ytterligare minska energiåtgången. Laddplatser för elbilar eller annan vid tillfället gällande teknik
för ersättning av fossila bränslen ska alltid övervägas vid ny- och ombyggnader.

Mycket hög energieffektivitet ska eftersträvas vid nybyggnader och ombyggnader
av kommunens fastigheter. Febys Sweden Green Building Councils Miljöbyggnad
nivå silver eller motsvarande är en utgångspunkt.
• Lokal energiproduktion (t.ex. solceller) ska installeras där så är möjligt. där det är
rimligt utifrån en avvägning mellan energiutbytet och kulturmiljömässiga,
tekniska och ekonomiska aspekter
• Inköpt el ska vara förnyelsebar
•

Byggnadsmaterial
Byggnadsmaterialet kan ge upphov till utsläpp av växthusgaser och annan negativ miljöpåverkan
både vid produktion och transport. Det är också viktigt att de material som används inte kan ge
upphov till hälsorisker för de personer som vistas i lokalerna. Ingående byggnadsmaterial ska i
första hand vara förnyelsebara och ha ingen eller liten miljö- och hälsopåverkan vid produktion
och användande. Där möjlighet finns ska återbruk av begagnade delar övervägas. Förutom att trä
ska prioriteras ska följande parametrar beaktas:
o Materialen ska vara giftfria och fria från allergener
o Materialen ska vara återvinningsbara och återbruk av begagnat material ska övervägas
o Korta transportvägar ska prioriteras
o Lång livslängd och möjlighet till reparation/utbyte ska prioriteras
Detta medverkar både till att skapa så sunda och säkra miljöer som möjligt för kommunens olika
verksamheter och till att minska miljöbelastningen. Att använda material som är lokalt eller
regionalt producerat är också positivt för sysselsättningen i närområdet.
Projektering och Upphandling
Ett projekts långsiktiga påverkan på miljö och ekonomi ska alltid övervägas och det finns
branschstandarder, Upphandlingsmyndighetens kriterier och tredjepartscertifieringar att utgå
från. Ett exempel på en sådan certifiering är Sweden Green Building Councils Miljöbyggnad.
Tillvägagångssättet väljs utifrån projektets/inköpets storlek och vad som är relevant i det enskilda
fallet. Att möjliggöra återbruk av material och att projektera för att kunna reparera och förändra
en byggnads användningsområde är god hushållning med både ekonomiska och ekologiska
resurser. Upphandlingsdokument ska utformas med hänsyn till uppfyllandet av kommunens
miljö- och klimatmål.

•
•
•
•
•

•

En analys av långsiktig miljöpåverkan och ekonomisk påverkan ska göras. För
större projekt ska detta dokumenteras.
Ingående komponenter ska hålla höga säkerhetskrav med avseende på hälsa och
miljö.
Det byggda ska kunna återanvändas eller återvinnas på ett hållbart sätt.
Lång livslängd och möjlighet till reparation och ombyggnad ska prioriteras.
Vid större investeringsprojekt ska certifieringskraven för t.ex. Sweden Green
Building Council:s Miljöbyggnad Silver eller motsvarande användas vid
projekteringen.
Vid upphandling ska krav ställas som leder mot uppsatta miljö- och klimatmål.
Låg klimatpåverkan i ett livscykelperspektiv ska premieras. Även krav gällande
källsortering/avfallshantering/återbruk under byggtiden ska ställas.

4 Samhällsbyggnad
I arbetet med att bygga och bevara ett attraktivt Säter med vackra kulturmiljöer och med fokus på
nybyggande i trä är samarbete med näringsliv, andra kommuner och intressenter viktigt liksom att
följa utveckling inom forskning och teknikutveckling. Målsättningen att prioritera träbyggnader
och hållbart byggande påverkar planer och markanvisningsavtal och kommuniceras till externa
byggintressenter.
Kulturella och arkitektoniska värden värderas högt.
Vid projektering ska risker vid ett förändrat klimat beaktas. Det kan t.ex. gälla risker för
översvämningar eller höga temperaturer.
God tillgänglighet är högt prioriterat.

•
•

•
•
•
•

I översiktsplaner, detaljplaner och markanvisningsavtal ska byggnadsstrategin
vara grundläggande.
Säters kommun ska delta i samarbetsprojekt med andra kommuner, högskolor
och motsvarande för att utveckla kunskaper och teknik för hållbara byggnader i
allmänhet och träbyggande i synnerhet.
Bevarande av kulturella värden och att vid förnyelse öka attraktiviteten i den
bebyggda miljön har hög prioritet.
Arkitektur-, form- och designfrågor ska beaktas.
H änsyn till naturmiljön och biologisk mångfald ska tas vid projektering.
Behov av klimatanpassning ska utredas

Genomförande Texten är flyttad till inledning
• I projektering av kommunens egna fastighetsinvesteringar ska byggnadsstrategin vara
grundläggande. Större avsteg ska motiveras och redovisas för respektive nämnd.
• Strategin ska implementeras i ägardirektiven till Säterbostäder
• Detaljplaner ska utformas så att det blir möjligt att bygga i trä
• Strategin ska kommuniceras till externa intressenter så att kommunens ståndpunkt och
fördelarna med hållbart byggande och byggande i trä sprids.
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Dnr KS2019/0420

Svar på motion om uppmaning att utlysa klimatnödläge för Säter
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen förslå
kommunfullmäktige att anta samhällsbyggnadsnämndens yttrande att avslå punkt 1
samt att punkterna 2-5 är besvarade.
__________
Samhällsbyggnadsnämnden har 2020-02-20 beslutat lämna nedanstående yttrande till kommunstyrelsens arbetsutskott:
Samhällsbyggnadsnämnden delar uppfattningen att arbetet med att uppnå målen i
Parisavtalet för att ge kommande generationer goda förutsättningar för framtiden har
högsta prioritet och att detta kräver ett aktivt åtgärdsarbete.
Motionens yrkanden kommenteras enligt nedanstående:
Punkt 1: Avslås
I övrigt kan motionen anses besvarad genom följande:
Punkt 2: Det strategiska miljömålet för Säters kommun innebär att de nationella och
regionala miljömålen ska ligga till grund för kommunens arbete och miljöarbetet behandlas också i majoritetens politiska plattform. Framtagande av en handlingsplan
för att nå klimatneutralitet till år 2040 är beslutad av Kommunfullmäktige i svaret på
Miljöpartiets motion om arbete mot klimatförändringar 28 november 2019. För att
nå verkställighet föreslås att åtgärderna som behövs för att nå målen inarbetas i respektive förvaltnings/nämnds verksamhetsplan och budgeteras där så behövs.
Punkt 3: Genomförande av informations- och utbildningsinsatser är redan beslutade
av Kommunfullmäktige i svaret på Miljöpartiets motion om arbete mot klimatförändringar 28 november 2019.
Punkt 4: Säters kommun samarbetar idag med andra kommuner i regionen och söker
kunskap i ett bredare perspektiv och detta arbete föreslås fortsätta samt utvecklas.
Punkt 5: Årligen görs ett miljöbokslut i samband med årsbokslutet som även föreslås
belysa årets klimatarbete. Målen följs upp i samband med årsbokslutet.

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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forts

Ärendebeskrivning
En motion med uppmaning att utlysa klimatnödläge för Säter lämnades in till kommunfullmäktiges sammanträde 2019-10-17 av Vänsterpartiet. Kommunstyrelsens arbetsutskott har remitterat motionen till Samhällsbyggnadsnämnden för yttrande.
Motionärernas förslag
1. Att Säter erkänner att vi befinner oss i ett klimatnödläge fram tills det att världens nationer säkerställt att 1,5-graders målet uppnås.
2. Att Säter planerar in tydliga omställningsåtgärder i mål och budget som gagnar en hållbar framtid.
3. Att Säter i en informationskampanj redovisar de åtgärder som kommunen
gör och avser att göra för att uppfylla Parisavtalets krav, samt vad medborgarna själva kan göra.
4. Att Säter ska prioritera samarbete med andra kommuner och regioner nationellt och internationellt för att bygga upp kompetens och en kunskap om hur
arbetet kring klimatarbetet sker på mes effektiva sätt.
5. Att Säter utlyser en särskild årlig dag för att summera klimatarbetet under året
och följa upp vidtagna åtgärder.

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Tjänsteutlåtande

SÄTERS KOMMUN
Kommunstyrelseförvaltningen

Datum
2020-03-09

Diarienummer
Dnr KS2019/0420

Svar på motion om uppmaning att utlysa klimatnödläge för Säter
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen förslå
kommunfullmäktige att anta samhällsbyggnadsnämndens yttrande att avslå
punkt 1 samt att punkterna 2-5 är besvarade.
Samhällsbyggnadsnämnden har 2020-02-20 beslutat lämna
nedanstående yttrande till kommunstyrelsens arbetsutskott:
Samhällsbyggnadsnämnden delar uppfattningen att arbetet med att uppnå
målen i Parisavtalet för att ge kommande generationer goda förutsättningar för
framtiden har högsta prioritet och att detta kräver ett aktivt åtgärdsarbete.
Motionens yrkanden kommenteras enligt nedanstående:
Punkt 1: Avslås
I övrigt kan motionen anses besvarad genom följande:
Punkt 2: Det strategiska miljömålet för Säters kommun innebär att de
nationella och regionala miljömålen ska ligga till grund för kommunens arbete
och miljöarbetet behandlas också i majoritetens politiska plattform.
Framtagande av en handlingsplan för att nå klimatneutralitet till år 2040 är
beslutad av Kommunfullmäktige i svaret på Miljöpartiets motion om arbete
mot klimatförändringar 28 november 2019. För att nå verkställighet föreslås att
åtgärderna som behövs för att nå målen inarbetas i respektive
förvaltnings/nämnds verksamhetsplan och budgeteras där så behövs.
Punkt 3: Genomförande av informations- och utbildningsinsatser är redan
beslutade av Kommunfullmäktige i svaret på Miljöpartiets motion om arbete
mot klimatförändringar 28 november 2019.
Punkt 4: Säters kommun samarbetar idag med andra kommuner i regionen och
söker kunskap i ett bredare perspektiv och detta arbete föreslås fortsätta samt
utvecklas.
Punkt 5: Årligen görs ett miljöbokslut i samband med årsbokslutet som även
föreslås belysa årets klimatarbete. Målen följs upp i samband med årsbokslutet.

Postadress
Säters Kommun
Box 300
783 27 Säter

Besöksadress
Rådhuset
Åsgränd 2
Säter

Telefon
0225-55 000 (vxl)

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

Tjänsteutlåtande

SÄTERS KOMMUN
Kommunstyrelseförvaltningen

Ärendebeskrivning
En motion med uppmaning att utlysa klimatnödläge för Säter lämnades in till
kommunfullmäktiges sammanträde 2019-10-17 av Vänsterpartiet.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har remitterat motionen till
Samhällsbyggnadsnämnden för yttrande.
Motionärernas förslag
1. Att Säter erkänner att vi befinner oss i ett klimatnödläge fram tills det
att världens nationer säkerställt att 1,5-graders målet uppnås.
2. Att Säter planerar in tydliga omställningsåtgärder i mål och budget som
gagnar en hållbar framtid.
3. Att Säter i en informationskampanj redovisar de åtgärder som
kommunen gör och avser att göra för att uppfylla Parisavtalets krav,
samt vad medborgarna själva kan göra.
4. Att Säter ska prioritera samarbete med andra kommuner och regioner
nationellt och internationellt för att bygga upp kompetens och en
kunskap om hur arbetet kring klimatarbetet sker på mes effektiva sätt.
5. Att Säter utlyser en särskild årlig dag för att summera klimatarbetet
under året och följa upp vidtagna åtgärder.
Margareta Jakobsson
Handläggare

Postadress
Säters Kommun
Box 300
783 27 Säter

Malin Karhu Birgersson
Kommundirektör

Besöksadress
Rådhuset
Åsgränd 2
Säter

Telefon
0225-55 000 (vxl)

E-postadress
nämnd@sater.se
Internetadress
www.sater.se
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Dnr: SBN2019/0968

Remiss: Motion med uppmaning att utlysa klimatnödläge för Säter
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar lämna nedanstående yttrande till
Kommunstyrelsens arbetsutskott:
Samhällsbyggnadsnämnden delar uppfattningen att arbetet med att uppnå målen i
Parisavtalet för att ge kommande generationer goda förutsättningar för framtiden har
högsta prioritet och att detta kräver ett aktivt åtgärdsarbete. Motionens yrkanden
kommenteras enligt nedanstående:
Punkt 1: Avslås
I övrigt kan motionen anses besvarad genom följande:
Punkt 2: Det strategiska miljömålet för Säters kommun innebär att de nationella och
regionala miljömålen ska ligga till grund för kommunens arbete och miljöarbetet behandlas också i majoritetens politiska plattform. Framtagande av en handlingsplan
för att nå klimatneutralitet till år 2040 är beslutad av Kommunfullmäktige i svaret på
Miljöpartiets motion om arbete mot klimatförändringar 28 november 2019. För att
nå verkställighet föreslås att åtgärderna som behövs för att nå målen inarbetas i respektive förvaltnings/nämnds verksamhetsplan och budgeteras där så behövs.
Punkt 3: Genomförande av informations- och utbildningsinsatser är redan beslutade
av Kommunfullmäktige i svaret på Miljöpartiets motion om arbete mot klimatförändringar 28 november 2019.
Punkt 4: Säters kommun samarbetar idag med andra kommuner i regionen och söker
kunskap i ett bredare perspektiv och detta arbete föreslås fortsätta samt utvecklas.
Punkt 5: Årligen görs ett miljöbokslut i samband med årsbokslutet som även föreslås
belysa årets klimatarbete. Målen följs upp i samband med årsbokslutet.
____________
Ärendebeskrivning
En motion med uppmaning att utlysa klimatnödläge för Säter lämnades in till kommunfullmäktiges sammanträde 2019-10-17 av Vänsterpartiet. Kommunstyrelsens
arbetsutskott har remitterat motionen till Samhällsbyggnadsnämnden för yttrande.
Fortsättning

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

SÄTERS KOMMUN
Samhällsbyggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
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Fortsättning Sbn § 17
Motionärernas förslag
1. Att Säter erkänner att vi befinner oss i ett klimatnödläge fram tills det att världens
nationer säkerställt att 1,5-graders målet uppnås.
2. Att Säter planerar in tydliga omställningsåtgärder i mål och budget som gagnar en
hållbar framtid.
3. Att Säter i en informationskampanj redovisar de åtgärder som kommunen gör och
avser att göra för att uppfylla Parisavtalets krav, samt vad medborgarna själva kan
göra.
4. Att Säter ska prioritera samarbete med andra kommuner och regioner nationellt och
internationellt för att bygga upp kompetens och en kunskap om hur arbetet kring
klimatarbetet sker på mes effektiva sätt.
5. Att Säter utlyser en särskild årlig dag för att summera klimatarbetet under året och
följa upp vidtagna åtgärder.

Bakgrund
Punkt 1
Frågan om vikten av ett utlysande av klimatnödläge är omtvistat. FN:s klimatpanel
IPCC tar fram rapporter med underlag från tusentals forskare och experter från olika
delar av världen och forskarna är eniga om att situationen är mycket allvarlig vilket
stöder åtgärden. Temperaturen har redan globalt stigit med över 1 grad sedan förindustriell tid och halten koldioxid i atmosfären stiger stadigt och är den högsta på flera
miljoner år enligt FN- organet WMO (World Meteorological Organization). Det
finns ett samband mellan koldioxidhalt och temperatur och koldioxiden stannar dessutom flera hundra år i atmosfären. IPCC har också visat stora skillnader mellan en
uppvärmning på 1,5 grader och 2 grader. Bland annat beräknas i stort sett alla korallrev i världen försvinna vid 2 graders uppvärmning jämfört med ca 70 – 90% vid 1,5
grad och hundratals miljoner fler människor beräknas vara på flykt vid 2 graders uppvärmning. En stigande havsnivå, avsmältning av polernas isar och pH-förändringar i
havsvattnet är andra allvarliga konsekvenser av utsläppen av växthusgaser. Ytterligare
information finns bland annat på SMHI som är Sveriges kontaktpunkt för IPCC.
Över 1200 städer, ett antal stater samt EU och C40-städerna där bland annat Stockholm ingår har utlyst ett nödläge för klimatet. (C40 är ett globalt samarbete där borgmästare och motsvarande från världens största städer samarbetar för att öka ambitionen om klimatåtgärder för att uppfylla Parisavtalets mål.) I november 2019 antog
Europaparlamentet en resolution i vilken ledamöterna framhåller att Europa och resten av världen just nu upplever ett klimatnödläge. Ledamöterna vill också att EUkommissionen garanterar att samtliga kommande lagstiftnings- och budgetförslag till
fullo överensstämmer med målet att begränsa den globala uppvärmningen till under
1,5 °C. I resolutionen ingår inga konkreta åtgärder men det ska ses som en markering
att klimatfrågan har högsta prioritet.
Fortsättning
Justerande sign

Utdragsbestyrkande

SÄTERS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Fortsättning Sbn § 17
Däremot har inte Sverige eller någon svensk stad ännu utlyst nödläge för klimatet.
(jan 2020). Frågan finns dock uppe i flera kommuner.
Förutsättningen för att en utlysning av klimatnödläge ska ha effekt är naturligtvis att
det leder till konkreta åtgärder och kritikerna menar att det kan bli en symbolhandling
utan innebörd. Om Säters kommun utlyser ett klimatnödläge så innebär det en markering om att man tar frågan på allvar men det måste då följas av konkreta åtgärder
för att bli trovärdigt. Dessa åtgärder bör ändå genomföras inom arbetet de redan beslutade målen.

Punkt 2 - 5
•

Kommunens strategiska miljömål innebär bland annat att de nationella och regionala
miljömålen ska ligga till grund för kommunens arbete. Detta bör innebära att samtliga nämnder och förvaltningar har ett ansvar för att målen ska uppnås. För att förverkliga detta kan åtgärder behöva budgeteras.

•

I Kommunfullmäktiges beslut 28 november 2019 med anledning av Miljöpartiets
motion är redan några av den föreliggande motionens punkter behandlade:

Kommunfullmäktige beslutar
1. Ge samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att ta fram en handlingsplan som visar hur man kan
uppnå målet med klimatneutralitet senast 2040 inom de områden som kommunen har rådighet
över.
2. Ge samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att med stöd av kommunstyrelsens kommunikationsenhet genomföra informations- och utbildningsinsatser där samhällsbyggnadsnämnden har huvudansvaret.
3. Motionen är bifallen.
•

Samarbete förekommer idag mellan Dalarnas kommuners miljöstrateger och Länsstyrelsen med flera. Samarbete, erfarenhetsutbyte och vidareutbildning bör ses som
en självklarhet.

•

Ett miljöbokslut ska upprättas årligen i samband med årsbokslutet och det är naturligt att detta även ska behandla klimatrelaterade frågor.

Bilagor
Bilaga 1-Motion med uppmaning att utlysa klimatnödläge
Bilaga 2-Beslut från KSAu 2019-11-19
Bilaga 3-Kf beslut 2019-11-28
Protokollsanteckning
Lena Stigsdotter (V) vill att Samhällsbyggnadsnämnden ska erkänna att Säter
befinner sig i ett klimatnödläge fram tills det att världens nationer säkerställt att
1,5-gradersmålet uppnås.
Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Tjänsteutlåtande

Datum
2020-01-27

Diarienummer
Dnr SBN
2019/0968

Remiss från KSAu gällande motion med uppmaning att utlysa
klimatnödläge för Säter
Förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott föreslår Samhällsbyggnadsnämnden besluta
lämna nedanstående yttrande till Kommunstyrelsens arbetsutskott:
Samhällsbyggnadsnämnden delar uppfattningen att arbetet med att uppnå målen i
Parisavtalet för att ge kommande generationer goda förutsättningar för framtiden har
högsta prioritet och att detta kräver ett aktivt åtgärdsarbete. Motionens yrkanden
kommenteras enligt nedanstående:
Punkt 1: Lämnas utan förslag på beslut till politiken då detta är en politisk fråga
I övrigt kan motionen anses bifallen genom följande:
Punkt 2: Det strategiska miljömålet för Säters kommun innebär att de nationella och
regionala miljömålen ska ligga till grund för kommunens arbete och miljöarbetet
behandlas också i majoritetens politiska plattform. Framtagande av en handlingsplan för
att nå klimatneutralitet till år 2040 är beslutad av Kommunfullmäktige i svaret på
Miljöpartiets motion om arbete mot klimatförändringar 28 november 2019. För att nå
verkställighet föreslås att åtgärderna som behövs för att nå målen inarbetas i respektive
förvaltnings/nämnds verksamhetsplan och budgeteras där så behövs.
Punkt 3: Genomförande av informations- och utbildningsinsatser är redan beslutade av
Kommunfullmäktige i svaret på Miljöpartiets motion om arbete mot klimatförändringar
28 november 2019.
Punkt 4: Säters kommun samarbetar idag med andra kommuner i regionen och söker
kunskap i ett bredare perspektiv och detta arbete föreslås fortsätta samt utvecklas.
Punkt 5: Årligen görs ett miljöbokslut i samband med årsbokslutet som även föreslås
belysa årets klimatarbete. Målen följs upp i samband med årsbokslutet.
Ärendebeskrivning
En motion med uppmaning att utlysa klimatnödläge för Säter lämnades in till
kommunfullmäktiges sammanträde 2019-10-17 av Vänsterpartiet. Kommunstyrelsens
arbetsutskott har remitterat motionen till Samhällsbyggnadsnämnden för yttrande.
Motionärernas förslag
1. Att Säter erkänner att vi befinner oss i ett klimatnödläge fram tills det att världens
nationer säkerställt att 1,5-graders målet uppnås.
2. Att Säter planerar in tydliga omställningsåtgärder i mål och budget som gagnar en
hållbar framtid.
Postadress
Säters Kommun
Box 300
783 27 Säter

Besöksadress
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Västra Långgatan 12
Säter

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

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

Tjänsteutlåtande

3. Att Säter i en informationskampanj redovisar de åtgärder som kommunen gör
och avser att göra för att uppfylla Parisavtalets krav, samt vad medborgarna själva
kan göra.
4. Att Säter ska prioritera samarbete med andra kommuner och regioner nationellt
och internationellt för att bygga upp kompetens och en kunskap om hur arbetet
kring klimatarbetet sker på mes effektiva sätt.
5. Att Säter utlyser en särskild årlig dag för att summera klimatarbetet under året
och följa upp vidtagna åtgärder.
Bakgrund
Punkt 1
Frågan om vikten av ett utlysande av klimatnödläge är omtvistat. FN:s klimatpanel IPCC
tar fram rapporter med underlag från tusentals forskare och experter från olika delar av
världen och forskarna är eniga om att situationen är mycket allvarlig vilket stöder
åtgärden. Temperaturen har redan globalt stigit med över 1 grad sedan förindustriell tid
och halten koldioxid i atmosfären stiger stadigt och är den högsta på flera miljoner år
enligt FN- organet WMO (World Meteorological Organization). Det finns ett samband
mellan koldioxidhalt och temperatur och koldioxiden stannar dessutom flera hundra år i
atmosfären. IPCC har också visat stora skillnader mellan en uppvärmning på 1,5 grader
och 2 grader. Bland annat beräknas i stort sett alla korallrev i världen försvinna vid 2
graders uppvärmning jämfört med ca 70 – 90% vid 1,5 grad och hundratals miljoner fler
människor beräknas vara på flykt vid 2 graders uppvärmning. En stigande havsnivå,
avsmältning av polernas isar och pH-förändringar i havsvattnet är andra allvarliga
konsekvenser av utsläppen av växthusgaser. Ytterligare information finns bland annat på
SMHI som är Sveriges kontaktpunkt för IPCC.
Över 1200 städer, ett antal stater samt EU och C40-städerna där bland annat Stockholm
ingår har utlyst ett nödläge för klimatet. (C40 är ett globalt samarbete där borgmästare
och motsvarande från världens största städer samarbetar för att öka ambitionen om
klimatåtgärder för att uppfylla Parisavtalets mål.) I november 2019 antog
Europaparlamentet en resolution i vilken ledamöterna framhåller att Europa och resten
av världen just nu upplever ett klimatnödläge. Ledamöterna vill också att EUkommissionen garanterar att samtliga kommande lagstiftnings- och budgetförslag till fullo
överensstämmer med målet att begränsa den globala uppvärmningen till under 1,5 °C. I
resolutionen ingår inga konkreta åtgärder men det ska ses som en markering att
klimatfrågan har högsta prioritet.
Däremot har inte Sverige eller någon svensk stad ännu utlyst nödläge för klimatet. (jan
2020). Frågan finns dock uppe i flera kommuner.
Förutsättningen för att en utlysning av klimatnödläge ska ha effekt är naturligtvis att det
leder till konkreta åtgärder och kritikerna menar att det kan bli en symbolhandling utan
innebörd. Om Säters kommun utlyser ett klimatnödläge så innebär det en markering om
att man tar frågan på allvar men det måste då följas av konkreta åtgärder för att bli
trovärdigt. Dessa åtgärder bör ändå genomföras inom arbetet de redan beslutade målen.

Postadress
Säters Kommun
Box 300
783 27 Säter

Besöksadress
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Västra Långgatan 12
Säter

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

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

Tjänsteutlåtande

Punkt 2 - 5
• Kommunens strategiska miljömål innebär bland annat att de nationella och
regionala miljömålen ska ligga till grund för kommunens arbete. Detta bör
innebära att samtliga nämnder och förvaltningar har ett ansvar för att målen ska
uppnås. För att förverkliga detta kan åtgärder behöva budgeteras.
•

I Kommunfullmäktiges beslut 28 november 2019 med anledning av Miljöpartiets
motion är redan några av den föreliggande motionens punkter behandlade:

Kommunfullmäktige beslutar
1. Ge samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att ta fram en handlingsplan som visar hur man kan uppnå
målet med klimatneutralitet senast 2040 inom de områden som kommunen har rådighet över.
2. Ge samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att med stöd av kommunstyrelsens kommunikationsenhet
genomföra informations- och utbildningsinsatser där samhällsbyggnadsnämnden har huvudansvaret.
3. Motionen är bifallen.
•

Samarbete förekommer idag mellan Dalarnas kommuners miljöstrateger och
Länsstyrelsen med flera. Samarbete, erfarenhetsutbyte och vidareutbildning bör
ses som en självklarhet.

•

Ett miljöbokslut ska upprättas årligen i samband med årsbokslutet och det är
naturligt att detta även ska behandla klimatrelaterade frågor.

Bilagor
Bilaga 1-Motion med uppmaning att utlysa klimatnödläge
Bilaga 2-Beslut från KSAu 2019-11-19
Bilaga 3-Kf beslut 2019-11-28

Anna Nygren
Handläggare

Postadress
Säters Kommun
Box 300
783 27 Säter

Andreas Mossberg
Förvaltningschef

Besöksadress
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Västra Långgatan 12
Säter

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

E-postadress
sbn@sater.se
Internetadress
www.sater.se
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Dnr KS2019/0501

Justerad arbetsordning (reglemente) för program, detaljplaner och
översiktsplaner
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen förslå kommunfullmäktige att anta förslag till justerad arbetsordning (reglemente) avseende program,
detaljplaner och översiktsplaner.
__________
Bakgrund och ärendebeskrivning
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår 2020-02-20 kommunfullmäktige att anta förslag
till justerad arbetsordning.
Arbetsordningen för kommunens planarbete föreskriver vilken instans i kommunen
som ansvarar för respektive program och plan. I den justerade arbetsordningen har
det förtydligats vem som tar beslut om samråd, vem som genomför planarbetet och
vilka nämnder som är remissinstanser.
Arbetsordningen ingår som en del i det gemensamma reglementet för styrelse och
nämnder i Säters kommun.

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Tjänsteutlåtande

SÄTERS KOMMUN
Kommunstyrelseförvaltningen

Datum
2020-03-09

Diarienummer
Dnr KS2019/0501

Justerad arbetsordning (reglemente) för program, detaljplaner och
översiktsplaner
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen förslå
kommunfullmäktige att anta förslag till justerad arbetsordning (reglemente)
avseende program, detaljplaner och översiktsplaner.
Bakgrund och ärendebeskrivning
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår 2020-02-20 kommunfullmäktige att anta
förslag till justerad arbetsordning.
Arbetsordningen för kommunens planarbete föreskriver vilken instans i
kommunen som ansvarar för respektive program och plan. I den justerade
arbetsordningen har det förtydligats vem som tar beslut om samråd, vem som
genomför planarbetet och vilka nämnder som är remissinstanser.
Arbetsordningen ingår som en del i det gemensamma reglementet för styrelse
och nämnder i Säters kommun.

Margareta Jakobsson
Handläggare

Postadress
Säters Kommun
Box 300
783 27 Säter

Malin Karhu Birgersson
Kommundirektör

Besöksadress
Rådhuset
Åsgränd 2
Säter

Telefon
0225-55 000 (vxl)

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

SÄTERS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Samhällsbyggnadsnämnden

2020-02-20

Sbn § 23

Sammanträdesdatum

Blad

11

Dnr: SBN2018/0916

Justerad arbetsordning program, detaljplaner och översiktsplaner
Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar föreslå Kommunfullmäktige att anta förslag till
justerad arbetsordning avseende program, detaljplaner och översiktsplaner.
__________
Bakgrund och ärendebeskrivning
Arbetsordningen för kommunens planarbete föreskriver vilken instans i kommunen
som ansvarar för respektive program och plan. I den justerade arbetsordningen har det
förtydligats vem som tar beslut om samråd, vem som genomför planarbetet och vilka
nämnder som är remissinstanser.
Arbetsordningen ingår som en del i det gemensamma reglementet för styrelse och
nämnder i Säters kommun.
Bilaga
Bilaga 1: Förslag arbetsordning planer och program

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Tjänsteutlåtande

Datum
2020-01-29

Diarienummer
SBN2018/0916

Justerad arbetsordning program, detaljplaner och översiktsplaner
Förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott beslutar föreslå Samhällsbyggnadsnämnden besluta föreslå
Kommunfullmäktige att anta förslag till justerad arbetsordning avseende program, detaljplaner och
översiktsplaner.
Bakgrund och ärendebeskrivning
Arbetsordningen för kommunens planarbete föreskriver vilken instans i kommunen som ansvarar för
respektive program och plan. I den justerade arbetsordningen har det förtydligats vem som tar beslut om
samråd, vem som genomför planarbetet och vilka nämnder som är remissinstanser.
Arbetsordningen ingår som en del i det gemensamma reglementet för styrelse och nämnder i Säters kommun.
Bilaga
Bilaga 1: Förslag arbetsordning planer och program

Katarina Kobosko
Planarkitekt

Postadress
Säters Kommun
Box 300
783 27 Säter

Andréas Mossberg
Samhällsbyggnadschef

Besöksadress
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Västra Långgatan 12
Säter

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

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

DETALJPLAN - Förfarande

Planbesked / Planuppdrag

Genomförs av

Delegationsbeslut samråd

Internremiss

Delegationsbeslut Granskning

Delegationsbeslut rapporteras till

Antagande

Förenklat (ändrings)förfarande

SBN

SBF

Chef SBF

1

_

SBN

SBN

Begränsat standardförfarande

SBN

SBF

Chef SBF

1

_

SBN

SBN

Standardförfarande*

SBN

SBF

Chef SBF

1

SBNau

SBN

SBN

Utökat förfarande**

KS (beslutskopia till SBN)

KD-> SBF

Ksau

2

Ksau

KS

KF

När standard blir utökat ** (efter samråd)***

SBN

SBF

Chef SBF

1 (samr) 2(gransk)

KSau

SBN (samråd) KS (granskning)

KF

När utökat ** blir standard (efter samråd)***

KS (beslutskopia till SBN)

KD-> SBF

KSau

2(samr) 1(gransk)

SBNau*

KS (samråd) SBN (Granskning)

SBN

ÖVRIGA planer
Planprogram**

KS (beslutskopia till SBN)

KD-> SBF

KSau

2

KSau

KS

FÖP**

KS (beslutskopia till SBN)

KD-> SBF

KS

2

(utställning-KS)

KF

ÖP

KS (beslutskopia till SBN)

KD-> SBF

KS

2

(utställning-KS)

KF

Planavtal tas fram av SBF, godkänns och undertecknas av Chef SBF (verkställighet i linje med beslutat planbesked)
* Planarkitekt skriver tjänsteskrivelse till KSau och redovisar vad som framkommit från förvaltningarna under samråds- och granskningsskedet.
Kom därför ihåg att planera för detta i tidplanen (extra ledtid pga KSaus mötestider och planarkitektens arbetstid för att skriva tjänsteskrivelsen).
** Planen har två ärendenummer, ett för SBN och ett för KS
*** Det tas inte något nytt planbesked, ursp. planbesked gäller. KSau ska informeras under arbetsgången.
1= Samtliga nämnder(ej SBN), styrelser, bolag
2= Samtliga nämnder och bolag
KF= Kommunfullmäktige, KS= Kommunstyrelsen, KSau= Kommunstyrelsens arbetsutskott
SBN= Samhällsbyggnadsnämnden, SBNau= Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott
SBF= Samhälssbyggnadsförvaltningen, KD= Kommundirektören
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Dnr KS2020/0053

Remiss avtal om särskild kollektivtrafik
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår Kommunstyrelsen:
Yttra sig enligt ställt förslag.
Bakgrund och ärendebeskrivning
Region Dalarna, kollektivtrafiknämnden, har tillsammans med kommunerna i Dalarna arbetat fram förslag till nya avtal gällande den särskilda kollektivtrafiken. Till
avtalen har även en samverkansbilaga tagits fram i syfte att tydligare redovisa hur
Regionen och Kommunerna ska arbeta tillsammans i frågor rörande kollektivtrafik.
Remissen består av:
• Huvudavtal – Uppdrags-, Samverkans-, och Finansieringsavtal avseende regional kollektivtrafik med underbilagan Samverkansformer
• Underavtal – Skolskjuts
• Underavtal – Färdtjänst
• Underavtal – Färdtjänstenhet
• Underavtal – Övriga persontransporter
Remissen inkom till Säters kommun den 31 januari 2020 varpå kommunstyrelsens
arbetsutskott beslutade remittera materialet till nämnderna för synpunkter. Från Socialnämnden, Kulturnämnden samt Samhällsbyggnadsnämnden har yttranden inkommit vilka ses i bilaga. Nämndernas yttranden har vävts in i utkastet till slutligt yttrande. Sista dag för besvarande av remissen är den 30 april 2020.
Bilagor
Förslag till yttrande
Nämndernas yttranden
Delge beslutet till:
Region Dalarna, kollektivtrafiknämnden.
Kopia beslut till:
Nämnderna
Delge beslutet till:
Region Dalarna, kollektivtrafiknämnden.
Kopia beslut till:
Nämnderna

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS2020/

Granskning av Järnvägsplan för Mora By
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår Kommunstyrelsen besluta:
Delegera till Kommunstyrelsens arbetsutskott att besluta om yttrande järnvägsplanens granskningshandling.
Förvaltningens ståndpunkt
Förvaltningen ser att det finns en del brister i järnvägsplanen som behöver påtalas i
yttrandet på granskningshandlingen. Dock krävs expertstöd i detta arbete såväl från
interna kompetenser som från externa vilket inte tillåts inom den aktuella remisstiden. Förvaltningen ser därför att det slutliga yttrandet behöver beslutas av KSAU för
remisstiden ska kunna hållas.
Bakgrund och ärendebeskrivning
Trafikverket arbetar med kapacitetshöjande åtgärder utmed Dalabanan. En av platserna som förses med så kallad samtida infart är Mora By. Trafikverket har arbetat
fram en järnvägsplan för att möjliggöra ombyggnation av spårområdet. Planen har
varit ute på samråd och har nu skickats ut på granskning vilket är sista steget innan
fastställelse.
Järnvägsplanens granskning kungjordes den 16 mars 2020 och har funnits tillgänglig
för granskning under perioden den 24 mars till den 23 april. Sista dag för synpunkter
är således den 24 april 2020. Då det är kort tid för granskning av planen har förvaltningen varit i kontakt med projektledare med önskemål om förlängd remisstid så att
ärendet ska kunna beredas via KSau för beslut i KS den 26 maj. Trafikverket har
dock nekat denna förlängning.
För att kunna lämna ett yttrande som är väl underbyggt inom remisstiden behöver
förvaltningen mer tid för utredning och ser att beslut skulle behöva tas vid KSAU
den 21 april.

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS2019/0241

Genomlysning och översyn av kostverksamheten
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott förslår Kommunstyrelsen besluta.
För förskolan
• genomförs förslag 1; färre öppna kök under lov
• genomförs förslag 2; tillagning av all mat till Varggropen, Borgen och
Trollskogen sker på Klockarskolan.
För äldreomsorgen
• all mat skall på sikt tillagas på det nya särskilda boendet på Prästgärdet.
Uppdrag
Kommunstyrelsen uppdrag till Kommundirektören:
• utreda samordning för förskola, t ex leverans till förskolorna där
kombitjänster finns.
• utreda konsekvenser om tillagning av maten för alla boenden flyttas till
Fågelsången från 2021.
__________
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2019-05-14 att ge uppdrag till Kommundirektören att genomföra en genomlysning av Säters kommuns kostorganisation.
Kostverksamheten har under åren genomgått många utredningar och det finns ingen
enkel lösning på vad som är den bästa organisationen utifrån alla olika aspekter
Den genomförda genomlysning handlar till stor del om att hitta en balans mellan
kvalitet, arbetsmiljö och kostnad där en ökad samverkan mellan Kostverksamheten
och Skola/Förskola och Särskilt boende är avgörande. Projektet valt att gå fram med
flera förslag varav vissa utesluter varandra, detta beroende på att det krävs ett vägval
för kommunens framtida kostverksamhet.
De flesta förslagen är genomförbara på kort sikt men möjliggör fortsatt vidareutveckling med hänsyn till pågående förändringar inom särskilt boende och förskola.
De förändringar som medför minskad bemanning är planerade att genomföras med
naturlig avgång. Gällande kvaliteten på maten och servicen är målsättningen att den
kommer att bibehållas och i vissa fall även förbättras.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2019-12-17 att remittera rapporten/genomlysningen av kostverksamheten till barn-och utbildningsnämnden, socialnämnden och samhällsbyggnadsnämnden samt till politiska partierna för synpunkter.
Svar har inkommit från barn- och utbildningsförvaltning, samhällsbyggnadsnämnden,
socialnämnden, Centerpartiet och Moderaterna.
Fortsättning
Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Ks § forts
Sammanfattning av svar
Förskola
• Förslag 1 och 2 kan genomföras till stor del och kan ske omgående. Åtgärden
påverkas dock av barnantalet och beslut måste tas vid varje tillfälle om hur
samordningen ska ske.
• När förskola 2 i drift (som ersätter Borgen och Trollskogen) lagar de maten
åt Förskolan Myran och Varggropen
• För ytterligare samordning bör vidare utredning göras
Grundskolan
• Det bör även fortsättningsvis lagas mat på skolor som det görs i dag.
Äldreomsorgen
• All mat till på sikt ska tillagas på det nya särskilda boendet på Prästgärdet. I
väntan på det nya boendet färdigställande tillagas maten på Fågelsången från
2021

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr KS2020/0113

Redovisning av obesvarade motioner
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta godkänna redovisningen samt att motionerna ligger kvar för beredning
__________
Ärendebeskrivning:
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning, 30 §, ska kommunstyrelsen två gånger
varje år redovisa de motioner som inte beretts färdigt.
Följande motioner har inte beretts färdigt
Motion om tiggeriförbud.
Dnr KS2019/0408
Motionen är inlämnad av Sverigedemokraterna till kommunfullmäktiges sammanträde 2019-09-19. Remitterad till samhällsbyggnadsnämnden för yttrande. Samhällsbyggnadsnämnden behandlar motionen på sammanträdet i maj.
Motion om garanti för utevistelse
Dnr KS2019/0426
och frisk luft åt våra äldre
Motionen inlämnad av Moderaterna till kommunfullmäktige 2019-10-17. Remitterad
till socialnämnden för yttrande. Yttrandet ska ha inkommit till förvaltningen senast
31 mars 2020.
Motion om att skolan i Säter behöDnr KS2019/0498
ver en haverikommission
Motionen inlämnad av Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna till kommunfullmäktige 2019-11-28. Remitterad till barn- och utbildningsnämnden för yttrande. Yttrandet ska ha inkommit till förvaltningen senast 31 mars 2020.
Motion om underhållning till våra
Dnr KS2019/0038
äldre
Motionen inlämnad av Moderaterna till kommunfullmäktige 2020-02-20.

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Tjänsteutlåtande

SÄTERS KOMMUN
Kommunstyrelseförvaltningen

Datum
2020-02-25

Diarienummer
Dnr KS2020/0113

Redovisning av obesvarade motioner
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige besluta godkänna redovisningen samt att motionerna
ligger kvar för beredning
Ärendebeskrivning:
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning, 30 §, ska kommunstyrelsen två
gånger varje år redovisa de motioner som inte beretts färdigt.
Följande motioner har inte beretts färdigt
Motion om tiggeriförbud.
Dnr KS2019/0408
Motionen är inlämnad av Sverigedemokraterna till kommunfullmäktiges
sammanträde 2019-09-19. Remitterad till samhällsbyggnadsnämnden för
yttrande. Samhällsbyggnadsnämnden behandlar motionen på sammanträdet i
maj.
Motion om garanti för utevistelse
Dnr KS2019/0426
och frisk luft åt våra äldre
Motionen inlämnad av Moderaterna till kommunfullmäktige 2019-10-17.
Remitterad till socialnämnden för yttrande. Yttrandet ska ha inkommit till
förvaltningen senast 31 mars 2020.
Motion om att skolan i Säter
Dnr KS2019/0498
behöver en haverikommission
Motionen inlämnad av Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna till
kommunfullmäktige 2019-11-28. Remitterad till barn- och
utbildningsnämnden för yttrande. Yttrandet ska ha inkommit till förvaltningen
senast 31 mars 2020.
Motion om underhållning till våra
Dnr KS2019/0038
äldre
Motionen inlämnad av Moderaterna till kommunfullmäktige 2020-02-12.

Margareta Jakobsson
Handläggare

Postadress
Säters Kommun
Box 300
783 27 Säter

Malin Karhu Birgersson
Förvaltningschef

Besöksadress
Rådhuset
Åsgränd 2
Säter

Telefon
0225-55 000 (vxl)

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

Säter 2019-10-01

Säter kommun
Kommunfullmäktige

Motion
Garanti för utevistelse och frisk luft åt våra äldre!
Yrkande:

-Att införa utevistelsegaranti för alla på vård- och omsorgboenden i
Säters kommun.

De som bor på vård- och omsorgsboende i Säter kommun ska aktivt erbjudas daglig
utevistelse, året runt. De boende som själva vill och har möjlighet, med hänvisning
till medicinska skäl, ska ges möjlighet till detta och värdegrunden skall vara
vägledande för varje individ.
Begreppet utevistelse definieras i garantin/rättigheten enligt följande: Med
utevistelse menas vistelse utomhus, utanför vård- och omsorgboendet. Det kan till
exempel vara en tillhörande trädgård eller balkong så väl som parker och
gatumiljö, i närområdet eller längre bort.
Rätten till utevistelse är utformad för att skapa möjligheter och för att höja
livskvaliteten hos brukarna på våra vård- och omsorgsboenden. Att vistas utomhus
är något som de flesta tar för givet, som en naturlig och självklar del av livet. Vi
bestämmer själva när vi vill gå ut, vart vi går och om vi önskar sällskap eller inte.
Så länge kroppen är frisk och stark finns oftast få hinder att röra sig fritt och
självständigt utomhus. Åldrandet och funktionshinder kan ändra förutsättningarna
för utevistelsen. Livet är komplext och innehåller ett oöverskådligt antal områden
och variationer. Viktigt för en person är oviktigt för en annan, oavsett ålder. Att
vistas utomhus är inte en enskild aktivitet, det handlar om olika former av
händelser i en miljö utomhus med oändligt antal variationer.
Utevistelse ger positiva hälsoeffekter (rapport Statens folkhälsoråd 2003:60) och
har visat flertalet psykiska och fysiska positiva hälsoeffekter av utevistelse.
Exempel på dessa positiva hälsoeffekter är: välbefinnandet ökar, skelettet stärks
och benskörhet motverkas, muskulatur och rörlighet bibehålls, sömnkvaliteten
förbättras, depression och ångest motverkas, muskelanspänningen med mera.
Balkonger och närmiljön är viktiga förutsättningar för utevistelse och det gäller att
vara flexibel, planera det dagliga arbetet och hjälpas åt för att möjliggöra
utevistelse i form av promenader och utflykter. Till hjälp för verksamheten kan,
förutom den egna personalen, olika frivilliga organisationer/föreningar och
sommarjobbande ungdomar medverka.
Avslutningsvis har verksamhets- och enhetscheferna ett stort ansvar att driva
frågan om utevistelse samt ge de rätta förutsättningarna.
Caroline Willfox (M)

Kommunkansliet
Rådhuset
783 30 SÄTER
Säter 2019-11-18
Motion till KF den 28/11-19
Skolan i Säters kommun behöver en haverikommission
Maj 2019
Lärarnas Riksförbund presenterar sin utvärdering av skolväsendet i landets
kommuner. Säter kommun hamnar i botten i undersökningen, på plats 290 av 290
Oktober 2019
Lärarförbundets presenterar sin rankning och den är inte mycket bättre. Säter
ligger på plats 277 av Sveriges 290 kommuner.
Oktober 2019
Region Dalarna presenterar årets LUPP på KF som visar katastrofala siffror för
måendet av flickor på högstadiet.

Säters kommun behöver göra massor för att vända denna mycket allvarliga trend
och allvarliga situation. Men för att göra det behöver man veta vad felet är.

Vi föreslår därför att:
• En extern utredning tillsätts för att utreda vad resultaten beror på.

Moderaterna

Kristdemokraterna

Liberalerna

Malin Hedlund
Caroline Willfox
Roger Siljeholm
Christer Eriksson
Ingeborg Björnbom
Leo Thorsell
Tommy Andersson

Daniel Ericgörs

Birgitta Gustafsson
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Dnr KS2020/0114

Redovisning av obesvarade medborgarförslag
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta godkänna redovisningen samt att medborgarförslagen ligger kvar för beredning
__________
Ärendebeskrivning:
Enligt kommunfullmäktige arbetsordning, 31 §, ska kommunstyrelsen två gånger per
år redovisa de medborgarförslag som inte har beretts färdigt. Redovisningen ska ske
på fullmäktiges ordinarie sammanträde i april och oktober.
Följande medborgarförslag har inte beretts färdigt
Medborgarförslag om återvinningsstation i
Dnr KS2020/0008
Norbo
Medborgarförslaget är inlämnad till kommunfullmäktiges sammanträde 2020-02-20.
Kommunfullmäktige beslutade att hänskjuta medborgarförslaget till samhällsbyggnadsnämnden för beslut.
Medborgarförslag om bron mellan KungsgårdsDnr KS2020/0028
skolan och Klockarskolan
Medborgarförslaget är inlämnad till kommunfullmäktiges sammanträde 2020-02-20.
Kommunfullmäktige beslutade att hänskjuta medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning.
Medborgarförslag om ny infrastruktur för trafik- Dnr KS2020/0029
flödet i centrala Säter
Medborgarförslaget är inlämnad till kommunfullmäktiges sammanträde 2020-02-20.
Kommunfullmäktige beslutade att hänskjuta medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning.
Medborgarförslag om fartsänkande åtgärd i En- Dnr KS2020/0060
backa
Medborgarförslaget är inlämnad till kommunfullmäktiges sammanträde 2020-02-20.
Kommunfullmäktige beslutade att hänskjuta medborgarförslaget till samhällsbyggnadsnämnden för beslut.

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Tjänsteutlåtande

SÄTERS KOMMUN
Kommunstyrelseförvaltningen

Datum
2020-02-25

Diarienummer
Dnr KS2020/0114

Redovisning av obesvarade medborgarförslag
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige besluta godkänna redovisningen samt att
medborgarförslagen ligger kvar för beredning
Ärendebeskrivning:
Enligt kommunfullmäktige arbetsordning, 31 §, ska kommunstyrelsen två
gånger per år redovisa de medborgarförslag som inte har beretts färdigt.
Redovisningen ska ske på fullmäktiges ordinarie sammanträde i april och
oktober.
Följande medborgarförslag har inte beretts färdigt
Medborgarförslag om återvinningsstation i
Dnr KS2020/0008
Norbo
Medborgarförslaget är inlämnad till kommunfullmäktiges sammanträde 202002-20. Kommunfullmäktige beslutade att hänskjuta medborgarförslaget till
samhällsbyggnadsnämnden för beslut.
Medborgarförslag om bron mellan
Dnr KS2020/0028
Kungsgårdsskolan och Klockarskolan
Medborgarförslaget är inlämnad till kommunfullmäktiges sammanträde 202002-20. Kommunfullmäktige beslutade att hänskjuta medborgarförslaget till
kommunstyrelsen för beredning.
Medborgarförslag om ny infrastruktur för
Dnr KS2020/0029
trafikflödet i centrala Säter
Medborgarförslaget är inlämnad till kommunfullmäktiges sammanträde 202002-20. Kommunfullmäktige beslutade att hänskjuta medborgarförslaget till
kommunstyrelsen för beredning.
Medborgarförslag om fartsänkande åtgärd i
Dnr KS2020/0060
Enbacka
Medborgarförslaget är inlämnad till kommunfullmäktiges sammanträde 202002-20. Kommunfullmäktige beslutade att hänskjuta medborgarförslaget till
samhällsbyggnadsnämnden för beslut..
Margareta Jakobsson
Handläggare

Postadress
Säters Kommun
Box 300
783 27 Säter

Malin Karhu Birgersson
Förvaltningschef

Besöksadress
Rådhuset
Åsgränd 2
Säter

Telefon
0225-55 000 (vxl)

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

Från:
Skickat:
Till:
Ämne:

den 14 januari 2020 10:49
Säters Kommun - Kommun
Återvinningsstation Norbo

Hej,
Hoppas året startat spännande och att kreativiteten har laddats ordentligt inför 2020. Nu är det snart tid
att återigen börja rikta vår kraft i beslut, aktion och företagande.
Jag mejlar er för att lämna ett medborgarförslag, ett förslag som jag egentligen kan tycka är oerhört
märkligt att det behövs. En återvinningsstation för oss som bor i Norbo, finnmarken, Ulvshyttan och
andra närliggande byar borde rimligtvis redan varit på plats.
Vi som bor här ute i skogen uppe på berget behöver åka 1,5 mil till Sellnäs alternativt 2 mil till Säter eller
2,5 mil till Smedjebacken för att få bli av med våra sopor. Med tanke på de utsläpp som vi nu släpper ut
för att kunna återvinna glas, metall, papp och plast, så kan det knappast kallas miljöarbete. Det går emot
all vad sunt förnuft står för.
Vi här ute, kanske framförallt vi som ingår i den föryngring som sker hör ute, är mer än gärna med och
drar vårt lass för miljön. Givetvis ska vi sortera och återvinna, och vi är glada för den bruna tunnan vi
precis fått här. Nu är nästa steg givet! En återvinningsstation står högt högt högt på listan hos flera här
ute.
Eftersom vi bor i skogen bland vilt och natur, så behöver en sån här station finnas inomhus för att vi ska
slippa påhälsning från diverse hungriga varelser. Men, det finns redan flera befintliga platser som skulle
kunna fungera som detta, trots detta behov av byggnad. Den gamla elstationen t ex, precis bredvid vår
tomt på Norbovägen 12 är ett mycket hett alternativ. Som närmsta granne kan ni räkna med att vi inte
kommer överklaga ett beslut att skapa en återvinningsstation där, nej vi kommer heja på det istället.
Om ni skulle behöva mer underlag för behovet och intresset för detta så föreslår jag en ordentlig
undersökning kring ämnet.
Hur ser kommunen på detta förslag?
Återkom gärna om frågor och kommentar.
Med vänlig hälsning,
NN
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Dnr KS2020/0115

Revidering av kommunstyrelsens reglemente
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige beslutar anta revidering av kommunstyrelsens reglemente enligt förslag.
__________
Ärendebeskrivning
Utifrån förändrad verksamhet och förutsättningar har revidering av kommunstyrelsens reglemente föreslagits.
Ung i Säter begreppet har tagits bort då det hänvisar till en styrgrupp med det namnet. Det ersätts med ansvar för barn- och ungdomsfrågor på övergripande nivå.

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Tjänsteutlåtande

SÄTERS KOMMUN
Kommunstyrelseförvaltningen

Datum
2020-03-09

Diarienummer
Dnr KS2020/0115

Revidering av kommunstyrelsens reglemente
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige beslutar anta revidering av kommunstyrelsens reglemente
enligt förslag.
Ärendebeskrivning
Utifrån förändrad verksamhet och förutsättningar har revidering av
kommunstyrelsens reglemente föreslagits.
Ung i Säter begreppet har tagits bort då det hänvisar till en styrgrupp med det
namnet. Det ersätts med ansvar för barn- och ungdomsfrågor på övergripande
nivå.

Margareta Jakobsson
Handläggare

Postadress
Säters Kommun
Box 300
783 27 Säter

Malin Karhu Birgersson
Kommundirektör

Besöksadress
Rådhuset
Åsgränd 2
Säter

Telefon
0225-55 000 (vxl)

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

Kommunstyrelsens reglemente
Kommunstyrelsens övergripande uppgifter
§ 1 Allmänt om styrelsens uppgifter

Styrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Den har ett helhetsansvar
för kommunens verksamheter, utveckling och ekonomiska ställning.
Styrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha
uppsikt över övriga nämnders och eventuella gemensamma nämnders verksamhet
(ledningsfunktion). Styrelsen ska också ha uppsikt över kommunal verksamhet som
bedrivs i kommunala företag, stiftelser och kommunalförbund.
Styrelsen ska leda kommunens verksamhet genom att utöva en samordnad styrning och
leda det arbetet med att ta fram styrdokument för kommunen (styrfunktion).
Styrelsen ska följa de frågor som kan inverka på kommunens utveckling och ekonomiska
ställning och fortlöpande i samråd med nämnderna följa upp de fastställda målen och
återrapportera till fullmäktige (uppföljningsfunktion).
Styrelsen ansvarar för i detta reglemente angivna uppgifter jämte sådana uppgifter som
inte lagts på annan nämnd (särskilda uppgifter). Härutöver ansvarar styrelsen för de
uppgifter som framgår av kommunallagen (2017:725), KL, och annan lagstiftning.

Ledningsfunktionen och styrfunktionen
§ 2 Allmänt om ledningsfunktionen och styrfunktionen

Styrelsen ansvarar för beslut om samordning mellan nämnderna och gränsdragning
mellan nämndernas kompetens. Styrelsen ansvarar för att en effektiv och ändamålsenlig
organisation upprätthålls.
§ 3 Styrelsens övergripande uppgifter

Styrelsen ska
1. leda arbetet med och samordna utformningen av övergripande och strategiska
mål, riktlinjer och ramar för styrningen av hela den kommunala verksamheten
samt göra framställningar i målfrågor som inte är förbehållna annan nämnd,
2. utöva uppsikt över övriga nämnders och gemensamma nämnders beslut,
3. ha ett övergripande ansvar för interna säkerhetsfrågor i kommunen,
4. ha hand om kommunens personaladministrativa system, ekonomisystem,
dokument- och ärendesystem, e-postsystem, IT-system, kommunikationssystem,
skaderapporteringssystem, passersystem och förtroendemannaregister,
5. hos fullmäktige, övriga nämnder och andra myndigheter göra de framställningar
som behövs,
6. kontinuerligt följa verksamheten i övriga nämnder,
7. ansvara för utformning och utveckling av kommunens system för intern kontroll
i enlighet med vad fullmäktige särskilt beslutar,
8. ansvara för samordningsträffar med nämndpresidierna och förvaltningscheferna,
9. upprätta förslag till program med mål och riktlinjer för sådana kommunala
angelägenheter som utförs av privata utförare,
10. bereda eller yttra sig i ärenden som ska handläggas av fullmäktige i enlighet med
KL,
11. .verkställa fullmäktiges beslut, om fullmäktige inte beslutat annat.

12. ansvara för frågor gällande den kommunövergripande kollektivtrafiken såsom
trafikbeställningar och trafikförsörjningsplaner mm.
13. förvalta skogsinnehav enligt gällande Skogvårdsplan.
14. ansvar för att löpande under året hålla sig informerad om hur de ungdomar i
kommunen är sysselsatta som har fullgjort sin skolplikt men inte har fyllt 20 år
och inte genomför eller har fullföljt utbildning på nationella program i
gymnasieskola eller gymnasiesärskola eller motsvarande utbildning
(aktivitetsansvar). Hemkommunen har inom ramen för ansvaret uppgiften att
erbjuda de ungdomar som berörs lämpliga individuella åtgärder. Åtgärderna ska i
första hand syfta till att motivera den enskilde att påbörja eller återuppta en
utbildning. Kommunen ska dokumentera sina insatser på lämpligt sätt.
Kommunen ska föra ett register över de ungdomar som omfattas av ansvaret
enligt första stycket.
15. ansvara för boende-, sysselsättnings- och näringslivsfrågor och åtgärder för att
allmänt främja sysselsättningen och näringslivet i kommunen. Ansvara för att
leda och samordna de kommunala marknads- och sysselsättningsåtgärderna.
16. ansvara för kommunens centrala informationsverksamhet
17. följa de förvaltnings- och verkställighetsuppgifter i övrigt som inte uppdragits åt
annan nämnd.
18. kontinuerligt i sitt arbete leda utvecklingen av social hållbarhet såsom
t ex likabehandlings-, jämställdhets-, mångfalds och folkhälsofrågor
19. kontinuerligt i sitt arbete följa upp miljö-, integration- samt frågor som rör
personer med funktionsnedsättning,
20. ansvara för konsumentrådgivning
21. ansvarig för lokalt brottsförebyggande arbete
22. samordning av övergripande IT- frågor
Om fullmäktige inte har beslutat något annat, avgör styrelsen hur de ärenden som
fullmäktige ska handlägga ska beredas.
Styrelsen får uppdra åt en förtroendevald eller åt någon anställd att besluta om remiss av
sådana ärenden.
beakta
§ 4 Fritid & Föreningsverksamhet

Styrelsen ska
1. ansvara för evenemangsråd i samarbete med övriga förvaltningar
2. leda samarbete kopplat till kommunens marknadskommunikation
3. ansvara för särskild uppvaktning
4. ansvara för Ungdomsledarstipendiet
5. ansvara för lotteritillstånd enligt Lotterilagen (1994:1000).
6. ansvara för Ungdomens Hus, Ung i Säter
7. ansvar för barn och ungdomsfrågor på övergripande nivå.
8. ansvara för stöd och bidrag till föreningar kommunalt aktivitetsstöd (som är
kopplat till lokalt aktivitetsstöd statligt bidrag), föreningsbidrag, bidrag till
föreningslokaler och samlingslokaler, stöd till föreningsdrivna anläggningar, spår
och leder, kartbidrag, bidrag till organisationer som arbetar med
funktionsnedsättning, samverka mellan kommun och förening kring verksamhet,
stöd vid igångsättning av ny verksamhet, Skönvikshallen inklusive
varmvattenbassängen, föreningsuppföljning
9. ansvara för att riktlinjer för föreningsverksamhet är aktuella och uppdateras
årligen
10. stödja och vid behov samordna fritidsevenemang då kommunen beviljat bidrag.

§ 5 Integrationen

Kommunstyrelsens ansvarar i enlighet med tecknade avtal med Migrationsverket för
mottagande och boende för asylsökande och flyktingar. Kommunstyrelsen ansvarar i
samverkan med andra aktörer för integrationen i samhället.

§ 6 Företag och stiftelser

Styrelsen ska
1. ha fortlöpande uppsikt över verksamheten i de företag och stiftelser som
kommunen helt eller delvis äger eller annars har intresse i, främst vad gäller ända
mål, ekonomi och efterlevnad av uppställda direktiv, men också i avseende på
övriga förhållanden av betydelse för kommunen,
2. ansvara för att beslut om ägardirektiv till företagen fattas och kontinuerligt hålls
uppdaterade,
3. ansvara för regelbundna möten mellan styrelsen och företagsledningarna/
stiftelseledningarna,
4. löpande vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att de krav som anges i
10kap. 3-6 §§ KL är uppfyllda beträffande de företag och stiftelser kommunen
äger eller har intresse i,
5. årligen, senast den 30 juni, i beslut pröva om den verksamhet som bedrivits i de
aktiebolag som kommunen helt eller delvis äger under föregående kalenderår har
varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen
för de kommunala befogenheterna. Beslutet ska delges fullmäktige snarast.
Finner styrelsen att brister förelegat, ska den samtidigt lämna förslag till
fullmäktige om nödvändiga åtgärder.
6. svara för att tillvarata kommunens intressen vid bolags- och föreningsstämmor
och andra likartade sammanträden i de företag som kommunen helt eller delvis
äger eller annars har intresse i.
§ 7 Kommunalförbund

Styrelsen ska ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i sådana
kommunalförbund som kommunen är medlem i.
§ 8 Ekonomi och medelsförvaltning

Styrelsen ska
1. ha hand om kommunens medelsförvaltning och följa av fullmäktige meddelade
föreskrifter för denna. Medelsförvaltningen omfattar placering och upplåning av
medel. I uppgiften ingår också att bevaka att kommunens inkomster inflyter och
att betalningar görs i tid samt att vidta de åtgärder som behövs för indrivning av
förfallna fordringar,
2. ha hand om övrig ekonomisk förvaltning. I denna uppgift ingår bl.a. att
- underhålla och förvalta kommunens fasta och lösa egendom,
- se till att kommunens behov av försäkringsskydd är tillgodosett,
- handha egen donationsförvaltning samt efter samtycke från annan nämnd
placera sådana medel som ingår i donation som förvaltas av den nämnden,
3. upprätta förslag till budget i enlighet med KL,
4. se till att bokföring och redovisning sker i enlighet med lagen (1997:614) om
kommunal redovisning,
5. upprätta årsredovisning och delårsrapport i enlighet med lagen (1997:614) om
kommunal redovisning,
6. i enlighet med fullmäktiges särskilda föreskrifter förvalta medel som avsatts till
pensionsförpliktelser.

§ 9 Delegering från fullmäktige

Styrelsen beslutar i följande grupper av ärenden:
1. upptagande av lån inom den beloppsram och de riktlinjer som fullmäktige
fastställt,
2. på begäran av nämnd omfördela medel som anslagits till nämnden inom den
budgeterade verksamhetsvolymen och av fullmäktige fastställd beloppsram och
andra riktlinjer,
3. utarrendera, hyra ut eller på annat sätt upplåta kommunen tillhörig fast egendom,
4. köp, försäljning, byte och avtal om fastighetsreglering, allt inom av fullmäktige
fastställd kostnadsram och andra riktlinjer beträffande belopp och villkor i övrigt,
5. i mål och ärenden där styrelsen för kommunens talan, med för kommunen
bindande verkan, träffa överenskommelse om betalning av fordran, anta ackord,
ingå förlikning och sluta annat avtal,
6. tillstånd att använda kommunens vapen,
7. avgivande av yttranden enligt kameraövervakningslagen (2013:460).
Styrelsen beslutar också om yttranden som ankommer på fullmäktige när dessa inte är av
principiell betydelse eller när tiden inte medger att yttrandet behandlas av fullmäktige.
Styrelsen ska om möjligt samråda med berörd nämnd vid handläggning av yttrandet.
§ 10 Personalpolitiken

Styrelsen ska ha hand om frågor som rör förhållandet mellan kommunen som
arbetsgivare och dess arbetstagare och har därvid bl.a. att:
1. med bindande verkan för kommunen genom kollektivavtal reglera frågor rörande
förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare,
2. förhandla å kommunens vägnar enligt lagstiftning om förhandlingsrätt utom vad
gäller 11–14 och 38 §§ lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet inom
andra nämnders verksamhetsområden,
3. avgöra frågor om tolkning och tillämpning av lag, avtal och andra bestämmelser
rörande förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare;
4. besluta om stridsåtgärd,
5. lämna uppdrag enligt 6 kap. 3 § lagen (2009:47) om vissa kommunala
befogenheter.
§ 11 Kommunstyrelsens ordförande

Det åligger kommunstyrelsens ordförande att
• närmast under kommunstyrelsen ha uppsikt över kommunens hela
nämndförvaltning och kommunägda bolag,
• med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för kommunens utveckling och
ekonomiska intressen samt effektiviteten i verksamheten och ta initiativ i dessa
frågor,
• främja samverkan mellan kommunstyrelsen och kommunens övriga nämnder,
• representera kommunstyrelsen vid uppvaktningar hos myndigheter, konferenser
och sammanträden om inte kommunstyrelsen bestämt annat i ett särskilt fall.

Uppföljningsfunktionen
§ 12 Styrelsens uppföljning

Styrelsen ska
1. övervaka att av fullmäktiges fastställda kvalitetskrav, mål, riktlinjer och program
för verksamheten samt ekonomi följs upp i nämnderna,
2. övervaka att kommunens löpande förvaltning i övrigt sköts lagligt och
ekonomiskt,
3. följa hur den interna kontrollen sköts i nämnderna,
4. två gånger per år rapportera till fullmäktige hur samtliga kommunens
verksamheter utvecklas mot bakgrund av fastlagda mål och hur den ekonomiska
ställningen är under budgetåret,
5. inom ramen för sin uppsiktsplikt övervaka att verksamheter som bedrivs av
privata utförare kontrolleras och följs upp i enlighet med lag, avtal och av
fullmäktige fastställda program och direktiv,
6. före den 1 april varje år lämna fullmäktige en redovisning över de motioner och
medborgarförslag som kommit in till fullmäktige till och med året innan och som
inte slutligt handlagts av fullmäktige.

Särskilda uppgifter
§ 13 Processbehörighet

Styrelsen får själv eller genom ombud föra kommunens talan i alla mål och ärenden, om
inte någon annan ska göra det på grund av lag eller annan författning eller beslut av
fullmäktige. Detta gäller också mål där någon har begärt laglighetsprövning av
fullmäktiges beslut, om inte fullmäktige beslutar att själv föra talan i målet.
§ 14 Krisledning och höjd beredskap

Styrelsen ansvarar för kommunens uppgifter enligt lagen (2006:544) om kommuners
åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap samt lagen
(1992:1403) om totalförsvar och höjd beredskap (krisledningsnämnd).
Krisledningsnämndens verksamhet regleras i särskilt reglemente.
Styrelsen kan utse en ledamot till hemvärnsråd enligt hemvärnsförordningen (1997:146).
§ 15 Arbetslöshetsnämnd

Styrelsen är arbetslöshetsnämnd enligt lagen (1944:475) om arbetslöshetsnämnd.
§ 16 Råd

Ansvara för Brottsförebyggande rådet.
§ 17 Arkivmyndighet

Styrelsen är arkivmyndighet. Närmare föreskrifter om arkivvården finns i av fullmäktige
antaget arkivreglemente.

§ 18 E-arkiv

Styrelsen är ansvarig för bemanning och leder verksamheten för det gemensamma Earkivcentrum Dalarna enligt samverkansavtal med länets kommuner.
§ 19 Anslagstavla och webbplats

Styrelsen ansvarar för kommunens digitala anslagstavla. Styrelsen samordnar innehållet i
och ansvarar för kommunens externa och interna webbplats.
§ 20 Författningssamling

Styrelsen ansvarar för att uppdatera den kommunala författningssamlingen och se till att
denna hålls tillgänglig i lagstadgad form.
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Dnr KS2020/

Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning, möjlighet till deltagande i sammanträdet på distans
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta revidera arbetsordningen
med tillägget att möjliggöra för förtroendevalda att delta på distans vid kommunfullmäktiges sammanträden.
Ärendebeskrivning
Med anledning av rådande läge finns anledning att se över möjligheten för kommunfullmäktiges ledamöter att delta på distans under ett sammanträde.
Kommunallagen möjliggör för en ledamot att delta på distans i fullmäktige, styrelsen
och nämnder, om ljud- och bildöverföring kan ske i realtid samt att samtliga deltagare
kan se och höra varandra och deltar på lika villkor.
Säters kommuns egna nämnder och kommunstyrelsen har möjlighet att låta ledamöter delta på distans, vilket är beslutat om i respektive nämnds reglemente.
Sammanträde på distans (5 kap. 16 § KL)
9 § Fullmäktige får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra
varandra på lika villkor. Ledamot som önskar delta på distans ska senast … dagar innan sammanträdet anmäla detta till fullmäktiges kansli. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans.
Beslutsunderlag
- Kommunallagen (2017:725) 5 kap. § 16

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Tjänsteutlåtande

SÄTERS KOMMUN
Kommunstyrelseförvaltningen

Datum
2020-03-31

Diarienummer
Dnr KS2020/

Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning, möjlighet till
deltagande i sammanträdet på distans
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta revidera
kommunfullmäktiges arbetsordningen med följande tillägg:
§ 9 Sammanträde på distans
Styrelsen/nämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med
ledamöter närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om
ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga
deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. Lokalen ska vara så
beskaffad att inte obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller
ljud.
Ledamot som önskar delta på distans ska senast 5 dagar i förväg anmäla detta
till styrelsens/nämndens kansli. Ordföranden avgör om närvaro får ske på
distans.
Ärendebeskrivning
Med anledning av rådande läge finns anledning att se över möjligheten för
kommunfullmäktiges ledamöter att delta på distans under ett sammanträde.
Kommunallagen möjliggör för en ledamot att delta på distans i fullmäktige,
styrelsen och nämnder, om ljud- och bildöverföring kan ske i realtid samt att
samtliga deltagare kan se och höra varandra och deltar på lika villkor.
Säters kommuns egna nämnder och kommunstyrelsen har möjlighet att låta
ledamöter delta på distans, vilket är beslutat om i respektive nämnds
reglemente.
Sammanträde på distans (5 kap. 16 § KL)
9 § Fullmäktige får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter
närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och
bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se
och höra varandra på lika villkor. Ledamot som önskar delta på distans ska
senast … dagar innan sammanträdet anmäla detta till fullmäktiges kansli.
Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans.
Beslutsunderlag
- Kommunallagen (2017:725) 5 kap. § 16
Malin Karhu Birgersson

Margareta Jakobsson
Kommunsekreterare
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Box 300
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Internetadress
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5 kap. 16 § KL Deltagande på distans
16 § Ledamöter får delta i fullmäktiges sammanträden på distans om fullmäktige har beslutat det.
Deltagandet ska i sådant fall ske genom ljud- och bildöverföring i realtid samt på ett sådant sätt att
samtliga deltagare kan se och höra varandra och delta på lika villkor.
En ledamot som deltar på distans ska anses vara närvarande vid fullmäktiges sammanträde.

Kommentar
Paragrafen innehåller de grundläggande bestämmelserna om beslutsfattande på distans i
fullmäktige. Paragrafen motsvarar i huvudsak 5 kap. 38 a § i numera upphävda
kommunallagen (prop. 2013/14:5 s. 98 f.). För författningskommentaren som bildar kärnan i
denna kommentar, se prop. 2016/17:171 s. 334 f.
Syftet med bestämmelsen är att underlätta för personer som pendlar eller periodvis
befinner sig på annan ort än bostadsorten att delta i politiken och därmed förhindra ett
ökande antal avhopp från förtroendeuppdrag. Även andra persongrupper, som
småbarnsföräldrar och människor med funktionsnedsättning ges på det sättet möjlighet att
kunna delta i högre utsträckning i sammanträden. Deltagande på distans uttalas i
förarbetena explicit endast vara ett komplement till ett deltagande vid fysiska
sammanträden (prop. 2013/14:5 s. 33 ff.).
Första stycket
Första stycket anger att ledamöter får delta i fullmäktiges sammanträden på distans om
fullmäktige har beslutat det. Enligt 5 kap. 72 § KL ska arbetsordningen i så fall reglera i vilken
utsträckning sådant deltagande får ske. Bestämmelsen anger ett antal krav som måste vara
uppfyllda för att en ledamot som inte befinner sig i sammanträdeslokalen ska kvalificeras
som deltagande på distans i lagens mening. Deltagandet ska ske genom ljud- och
bildöverföring i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra
och delta på lika villkor.
För det första måste det alltså ske en överföring av både ljud och bild i realtid. Bild- och
ljudöverföring måste även ske på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra
varandra. Det är således inte tillräckligt att de som är närvarande i sammanträdeslokalen kan
se den distansdeltagande ledamoten. Den distansdeltagande måste även kunna se samtliga
andra deltagare. Om flera ledamöter deltar på distans måste även de kunna se varandra.
Ytterligare ett krav är att samtliga deltagare kan delta på lika villkor. Det innebär att ljud- och
bildöverföringen måste vara stabil och av hög kvalitet. Om bild- eller ljudkvaliteten

försämras eller förbindelsen bryts måste sammanträdet avbrytas tills en förbindelse av
sådan kvalitet har återupprättats att alla åter kan sägas delta på lika villkor.
Den som deltar på distans måste även ha möjlighet att ta del av handlingar som delas ut vid
sammanträdet och delta i avgörandet av ärendena, även i de fall avgörandet sker genom
omröstning.
När det gäller öppna omröstningar genomförs de ofta genom att de beslutande ropas upp en
efter en och därvid avger sin röst. Öppna omröstningar förutsätter därför ingen annan
teknisk lösning än den redan nämnda bild- och ljudöverföringen. Slutna omröstningar ställer
andra krav. Den tekniska lösning som används måste säkerställa att valhemligheten bevaras,
att alla de beslutandes röster kommer med i rösträkningen och att alla ges möjlighet till
insyn i förfarandet så att omröstningen inte kan manipuleras. Om inte alla dessa krav kan
tillgodoses får distansdeltagande inte ske vid sammanträden då sluten omröstning kan
komma att tillämpas, det vill säga då ärenden som gäller val eller anställning av personal ska
avgöras. Se prop. 2016/17:171 s. 334 f.
Andra stycket
I andra stycket anges att en ledamot som deltar på distans ska anses vara närvarande vid
sammanträdet. Det innebär bland annat att en ledamot som deltar på distans kan delta i
avgörandet av ärendena. En ledamot som deltar på distans ska naturligtvis även antecknas
som närvarande i sammanträdesprotokollet.
En ledamot kan delta i fullmäktiges sammanträde utan att de tidigare nämnda kraven är
uppfyllda. Det kan exempelvis vara fallet om ledamoten deltar via telefon utan att någon
bildöverföring sker. I ett sådant fall kan ledamoten emellertid inte anses närvarande i den
här paragrafens mening. Det får till följd att ledamoten inte får delta i avgörandet av
ärendena, men kan tillåtas att yttra sig (prop. 2013/14:5 s. 99).
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Dnr KS2020/0141

Revidering av reglemente gemensam nämnd för upphandlingssamverkan
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta godkänna revidering av reglemente för gemensam nämnd för upphandlingssamverkan.
Ärendebeskrivning
I och med den rådande nationella situationen behöver reglementet för den
gemensamma nämnden för upphandlingssamverkan revideras. Revideringen avser §
7 i reglementet sammanträden på distans.

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Tjänsteutlåtande

SÄTERS KOMMUN
Kommunstyrelseförvaltningen

Datum
2020-03-31

Diarienummer
Dnr KS2020/0141

Revidering av reglemente gemensam nämnd för
upphandlivssamverkan
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta godkänna revidering av
reglemente för gemensam nämnd för upphandlingssamverkan..
Ärendebeskrivning
I och med den rådande nationella situationen behöver reglementet för den
gemensamma nämnden för upphandlingssamverkan revideras. Revideringen
avser § 7 i reglementet sammanträden på distans.

Malin Karhu Birgersson

Margareta Jakobsson
Kommunsekreterare

Postadress
Säters Kommun
Box 300
783 27 Säter

Förvaltningschef

Besöksadress
Rådhuset
Åsgränd 2
Säter

Telefon
0225-55 000 (vxl)

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

I

2020-03-19

Upphandlingscenter

Missiv gällande antagande av reglemente
I och med den rådande nationella situationen behöver reglementet för den
gemensamma nämnden för upphandlingssamverkan revideras. Revideringen
avser § 7 i reglementet sammanträden på distans.
Den gemensamma nämnden vill att de samverkande kommunerna antar
reglementet daterat den 19 mars 2020 skyndsamt och meddelar beslutet direkt
till info@ludvika.se. Bilagt detta missiv skickas nämndens förslag till beslut.
Hör av er till Malin Ekholm, nämndsekreterare eller Anders Karlin, chef på
upphandlingscenter vid eventuella frågor.
Med vänliga hälsningar,
Den gemensamma nämnden för upphandlingssamverkan

Telefon 0240-860 00 | Fax 0240-866 87 | info@ludvika.se | Organisationsnr 212000-2270
Ludvika kommun, 771 82 Ludvika | Besöksadress Dan Anderssons gata 1, 771 31 Ludvika
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Reglemente

för Gemensam nämnd mellan Falun, Borlänge, Gagnef, Hedemora, Ludvika,
Säter och Avestas kommuner avseende upphandlingssamverkan med
gemensamt Upphandlingscenter.
Fastställt den______ av kommunfullmäktige i Ludvika kommun.
Falun, Borlänge, Gagnef, Hedemora, Ludvika, Säter och Avestas kommuner
har kommit överens om att samverka i en gemensam nämnd kallad
Gemensam nämnd för upphandlingssamverkan. Samverkan får avse all
kommunal verksamhet oavsett verksamhetsform.
Den gemensamma nämnden är tillsatt i Ludvika kommun och ingår i dess
organisation.
Den gemensamma nämnden är bildad enligt 3 kap 9 § Kommunallagen
2017:725. Utöver vad som följer av lag, gäller detta reglemente och ett mellan
kommunerna ingånget samarbetsavtal för den gemensamma nämnden.
1§
Uppgifter
Den gemensamma nämndens uppgift är att på grundval av fastställd gemensam
upphandlings-policy, med stöd av Upphandlingscenter, tillhandahålla
kompetens i upphandlingsfrågor och svara för genomförandet av alla
upphandlingar med undantag av direktupphandlingar och vad som i Lag om
offentlig upphandling definieras som byggentreprenader samt
konkurrensutsättningar enligt Lag (2008:962) om valfrihetssystem.
Nämnden ska vid behov samråda med styrelser och nämnder i de samverkande
kommunerna.
Nämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer. Nämnden
sammanträder i Ludvika om inte nämnden själv bestämmer annat.
2§
Sammansättning
Den gemensamma nämnden består av sju ledamöter och sju ersättare, dvs. varje
kommun har utsett en ledamot och en ersättare.
Ludvika kommun ska bland nämndens ledamöter utse en ordförande och en
vice ordförande.
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3§
Ersättarnas tjänstgöring
Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare
delta i ett sammanträde ska en ersättare från den kommun som valt ledamoten
tjänstgöra i ledamotens ställe. Ordningen därefter är att ersättare kallas in till
tjänstgöring från kommuner enligt ett rullande schema med ordningen Falun,
Borlänge, Gagnef, Hedemora, Ludvika, Säter och Avesta. Falun gäller för 2019
och sedan ett år i taget för varje kommun.
En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att
tjänstgöra även om ersättare har trätt in i ledamotens ställe.
Ersättarna har rätt att närvara och yttra sig på sammanträde även när de inte
tjänstgör.
4§
Ersättning till ledamot och ersättare
Ledamot och ersättare i den gemensamma nämnden ska erhålla ersättning för
uppdraget
från den kommun som valt ledamoten och ersättaren.
5§
Anmälan av förhinder
En ledamot eller ersättare som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i
en del av ett sammanträde ska snarast anmäla detta till nämndens sekretariat,
som är Upphandlingscenter, som inkallar ersättare som står i tur att tjänstgöra
och som inte redan kallats in.
6§
Kallelse
Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena.
Kallelsen ska vara skriftlig eller elektronisk och innehålla uppgift om tid och
plats för sammanträdet.
Kallelsen ska på lämpligt sätt tillställas varje ledamot och ersättare senast fyra
dagar före sammanträdesdagen. Kallelsen ska även tillställas respektive
kommun för kännedom.
Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken
utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska
bifogas kallelsen.
I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt.
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När varken ordföranden eller vice ordföranden kan kalla till sammanträde ska
den ledamot som har längst tjänstgöringstid göra detta och vid lika
tjänstgöringstid för flera ledamöter den som är till åldern äldst.
7§
Sammanträden på distans
Ledamöter får under särskilda omständigheter och efter prövning av
ordförande delta i sammanträden på distans.
8§
Ersättare för ordföranden
Om varken ordföranden eller vice ordföranden kan delta i ett sammanträde
eller del av ett sammanträde fullgör den ledamot som är till åldern äldst
ordförandens uppgifter.
Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är förhindrad att
fullgöra uppdraget under längre tid än en månad får nämnden utse en annan
ledamot att vara ersättare för ordföranden. Ersättaren fullgör ordförandens
samtliga uppgifter.
9§
Justering och anslag av protokoll
Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot.
Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart.
Paragrafen bör redovisas skriftligt innan nämnden justerar den.
Nämndens protokoll ska tillkännages på var och en av de samverkande
kommunernas anslagstavlor.
Protokollen ska tillställas samtliga samverkande kommuner och de
samverkande kommunernas revisorer.
10 §
Reservation
Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera
reservationen ska ledamoten göra det skriftligen. Motiveringen ska lämnas före
den tidpunkt som har fastställts för justering av protokollet.
11 §
MBL
Vid beslut om verksamhetsförändringar som påverkar Kommunstyrelsens
förvaltnings organisation i värdkommunen ska nämnden före beslut informera
kommunstyrelsen.
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12 §
Personuppgifter
Den gemensamma nämnden är inom sitt verksamhetsområde,
personuppgiftsansvarig enligt GDPR-förordningen samt lag om
kompletterande bestämmelser.
13 §
Delgivning
Delgivning med nämnden sker med ordföranden eller en anställd som
nämnden bestämmer.
14 §
Undertecknande av handlingar och expediering
Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av nämnden ska
undertecknas av ordföranden eller vid förfall för denne av vice ordföranden
och kontrasigneras av anställd som nämnden bestämmer. I övrigt bestämmer
nämnden vem som ska underteckna handlingar.

Reglemente gemensam nämnd för upphandlingssamverkan
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DnrKS2020/0125

Internkontrollplan för kommunledningsförvaltningen -rapport 2019
och internkontrollplan 2020
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen beslutar godkänna
rapport om utförd internkontroll för 2019 samt förslag till internkontrollplan 2020
__________
Bakgrund och ärendebeskrivning
Internkontroll 2019
Uppföljning av köptrohet -Det slumpmässiga urvalet för 2019 visar att det till viss del
förekommit inköp av produkter som inte på prislistan.
Kontroll att anställningsavtal inkommer till personalavdelningen för arkivering – Pga
personalbrist har inte kontrollen genomförts.
Kontroll av att beslut att heltidsanställningar följs – Uppföljning har pga personalbrist inte utförts enligt plan utan istället har kontroll skett genom slumpmässiga frågor till förvaltningen. Enligt den kontrollen har andelen anställningar på deltid minskat och kunskapen om att beslutet finns och ska följas ökat
Att upphandling gjorts för de varor och tjänster i de fall det krävs – Inga avvikelser
Att information hanteras på ett säkert sätt – Ingen kontroll har genomförts
Att förvaltningsplanen för GDPR följs –2 rapporterade incidenter.
•
Server intrång inte anmält till Datainspektionen
•
Felskickad post inte anmält till Datainspektionen
Delegationsordning att återrapportering görs- Inga avvikelser
Tillgång till Rådhuset - Inga avvikelser
Kontroll av att E-arkivs redovisning stämmer – Inga avvikelser
Inför 2020 har en revidering gjorts av internkontrollplanen utifrån den riskbild som
finns i dag, analys har genomförts av kommunstyrelseförvaltningens ledningsgrupp
2020-02-24

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Tjänsteutlåtande

Datum
2020-02-24

Diarienummer
Dnr KS2020/0125

Internkontrollplan för kommunledningsförvaltningen -rapport 2019 och
internkontrollplan 2020
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar godkänna rapport om utförd internkontroll för 2019
kommunstyrelsen beslutar samt förslag till internkontrollsplan 2020
Bakgrund och ärendebeskrivning
Internkontroll 2019
Uppföljning av köptrohet -Det slumpmässiga urvalet för 2019 visar att det till viss del
förekommit inköp av produkter som inte på prislistan.
Kontroll att anställningsavtal inkommer till personalavdelningen för arkivering – Pga
personalbrist har inte kontrollen genomförts.
Kontroll av att beslut att heltidsanställningar följs – Uppföljning har pga personalbrist inte utförts
enligt plan utan istället har kontroll skett genom slumpmässiga frågor till förvaltningen. Enligt
den kontrollen har andelen anställningar på deltid minskat och kunskapen om att beslutet finns
och ska följas ökat
Att upphandling gjorts för de varor och tjänster i de fall det krävs – Inga avvikelser
Att information hanteras på ett säkert sätt – Ingen kontroll har genomförts
Att förvaltningsplanen för GDPR följs –2 rapporterade incidenter.
• Server intrång inte anmält till Datainspektionen
• Felskickad post inte anmält till Datainspektionen
Delegationsordning att återrapportering görs- Inga avvikelser
Tillgång till Rådhuset - Inga avvikelser
Kontroll av att E-arkivs redovisning stämmer – Inga avvikelser
Inför 2020 har en revidering gjorts av internkontrollplanen utifrån den riskbild som finns i dag,
analys har genomförts av kommunstyrelseförvaltningens ledningsgrupp 2020-02-24

Malin Karhu-Birgersson
Förvaltningschef kommunstyrelseförvaltningen

Postadress
Säters Kommun
Box 300
783 27 Säter

Besöksadress
Rådhuset
Åsgränd 2
Säter

Telefon
0225-55 000 (vxl)

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

KS INTERNKONTROLLPLAN 2020
Rutin/system

Kontrollmoment Kontrollansvar

Ansvarig

Frekvens

Metod

Upphandling/inköp

Uppföljning av
köptrohet mot
avtal
Kontroll att avtal
inkommer till
personalenheten
för aktivering
Att upphandling
gjorts för varor och
tjänster det fall det
krävs

Ekonom

Beställare

1 gång/år

Stickprov på 5
st aktuella avtal

HR

Närmaste chef

Stickprov
1 gång/ månad

Stickprov

FC

Ekonom

Närmaste chef

Stickprov varje kvartal

Stickprov på 5
st leverantörsfakturor

KS

Att information
hanteras på ett
säkert sätt

Arbetsgruppen för
informationshantering

FC

1 ggr/år mäts
Kunskapsnivå

Stickprov via
enkät till 10% av
alla Säters
kommuns
medarbetarna

FC

Anställningsavtal

Inköp av varor och
tjänster

Informationssäkerhet

2020-03-03

Rapportering Sannolikhet/konsekvens
till
KS

3/5
5/5

4/4

5/3
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Dnr KS2020/0079

Remiss - Medlemsavgift för medlemskap i Intresseföreningen Bergslaget
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta godkänna
justeringen av årsavgiften för 2021.
__________
Ärendebeskrivning
Intresseföreningen Bergslagets styrelse vill inför årsmötet 2020 undersöka
förutsättningarna att justera årsavgiften för år 2021 samt att en årlig justering sker
enligt konsumentprisindex från och med år 2022. Mot bakgrund av detta vill
styrelsen att medlemmarna bereds möjlighet att lämna synpunkter på förslaget inför
årsmötet.
Förslag till medlemsavgift:
Fast del:
- kommuner: 10 000 kronor/kommun
- regioner: 10 000 kronor/medlemskommun i respektive län, dock högst
50 000 kronor
Rörlig del:
- kommuner: 1,50 kronor per invånare, dock högst 100 000 kronor
- regioner: 1,50 kronor per invånare i medlemskommuner i respektive län,
dock högst 110 000 kronor
Den sammantagna avgiften får dock högst uppgå till 160 000 kronor per år. Styrelsen
föreslår även en uppräkning enligt konsumentprisindex från och med år 2022.
Säters kommuns medlemsavgift för 2019 är 21 243 kr och för 2020 21 116 kr.

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Tjänsteutlåtande

SÄTERS KOMMUN
Kommunstyrelseförvaltningen

Datum
2020-03-09

Diarienummer
Dnr KS2020/0079

Medlemsavgift för medlemskap i Intresseföreningen Bergslaget
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
Ärendebeskrivning
Intresseföreningen Bergslagets styrelse vill inför årsmötet 2020 undersöka
förutsättningarna att justera årsavgiften för år 2021samt att en årlig justering
sker enligt konsumentprisindex från och med år 2022. Mot bakgrund av detta
vill styrelsen att medlemmarna bereds möjlighet att lämna synpunkter på
förslaget inför årsmötet.
Förslag till medlemsavgift:
Fast del:
- kommuner: 10 000 kronor/kommun
- regioner: 10 000 kronor/medlemskommun i respektive län, dock högst
50 000 kronor
Rörlig del:
- kommuner: 1,50 kronor per invånare, dock högst 100 000 kronor
- regioner: 1,50 kronor per invånare i medlemskommuner i respektive
län, dock högst 110 000 kronor
Den sammantagna avgiften får dock högst uppgå till 160 000 kronor per år.
Styrelsen föreslår även en uppräkning enligt konsumentprisindex från och med
år 2022.
Säters kommuns medlemsavgift för 2019 är 21 243 kr och för 2020 21 116 kr.

Margareta Jakobsson
Handläggare

Postadress
Säters Kommun
Box 300
783 27 Säter

Malin Karhu Birgersson
Kommundirektör

Besöksadress
Rådhuset
Åsgränd 2
Säter

Telefon
0225-55 000 (vxl)

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

Från:
Skickat:
Till:
Ämne:
Bifogadefiler:

Alma Hanser<alma.hanser@bergslaget.se>
den 19 februari 202010:13
Alma Hanser
Remisstill medlemmari IntresseföreningenBergslaget
Remissmedlemsavgift.pdf;VP2020.pdf; Förslagmedlemsavgift2021.pdf

Remisstil l medlemmari IntresseföreningenBergslaget
IntresseföreningenBergslagetsstyrelsevill inför årsmötet 2020 undersökaförutsättningarnaatt justera
årsavgiftenför år 2021enligt bilagt förslagsamt att en årlig justeringsker enligt konsumentprisindexfr ån
och med år 2022.Mot bakgrundav detta vill styrelsenatt medlemmarnaberedsmöjlighet att lämna
synpunkterpå förslagetinför årsmötet.
Bifogadedokument:
-Remisskrivelse
-Verksamhetsplan2020
-Förslagmedlemsavgift2021
Föreningensmedlemmarhar möjlighet att inkommamed synpunkteravseendeförslagetsenastden 30
april 2020.Remissvarsändstill alma.hanser@bergslaget.se
alternativt per post till:
IntresseföreningenBergslaget
KommunernasHus
Myntgatan 2
791 51 Falun

Med vänlighälsning
AlmaHanser
IntresseföreningenBergslaget
Myntgatan2
791 51 Falun
072-214 00 93
www.bergslaget.se
facebook/bergslaget

Bilaga 3 Förslag Verksamhetsplan 2020

Verksamhetsplan 2020

Om Intresseföreningen Bergslaget
Intresseföreningen Bergslaget är en ideell förening som arbetar för samverkan mellan
kommuner och regioner i det geografiska området Bergslagen. Föreningen har medlemmar i de
fem länen Dalarna, Västmanland, Örebro, Värmland och Gävleborg. Föreningen fungerar som
en aktiv plattform för samarbete vilket ger möjlighet att med en gemensam röst kunna
kraftsamla och bidra till en positiv utveckling av Bergslagen. En stark, attraktiv och
konkurrenskraftig Bergslagsregion skapar förutsättningar för en långsiktig hållbar tillväxt.

Medlemmar
Gävleborg
Region Gävleborg
Hofors kommun
Sandvikens kommun
Dalarna
Region Dalarna
Avesta kommun
Borlänge kommun
Falu kommun
Hedemora kommun
Ludvika kommun
Malung - Sälens kommun
Smedjebackens kommun
Säters kommun
Örebro
Region Örebro län
Degerfors kommun
Hällefors kommun
Lindesbergs kommun
Ljusnarsbergs kommun
Nora kommun
Västmanland
Region Västmanland
Fagersta kommun
Hallstahammars kommun
Norbergs kommun
Sala kommun
Skinnskattebergs kommun
Surahammars kommun
Värmland
Region Värmland
Filipstads kommun
Kristinehamns kommun
Storfors kommun
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Mål och strategi
Föreningens mål är att bidra till att göra Bergslagen till ett attraktivt område för näringsliv,
organisationer, invånare och besökare. Detta gör vi genom att:
-

Bidra till en positiv utveckling av Bergslagen genom att arbeta med gränsöverskridande
samverkan mellan och över kommun, region- och programområden.
Initiera, driva och aktivt medverka i och/eller samordna utvecklingsprojekt som är
gemensamma för alla eller för flertalet av medlemmarna.
Driva informationsfrågor och påverkansarbete för området genom att företräda
medlemmarna i remiss-och påverkanssammanhang.
Samordna mötesplatser och nätverk för förtroendevalda och tjänstepersoner för
erfarenhets-och kunskapsutbyte.
Stimulera till internationellt samarbete och då framförallt de möjligheter EUmedlemskapet innebär genom att delta aktivt i arbetet kring sammanhållningspolitiken.
Arbeta för en hållbar utveckling i Bergslagen ur samtliga dimensioner (ekologisk, social
och ekonomisk).

Arbetsformer
Föreningen agerar och samverkar med förtroendevalda och tjänstepersoner verksamma inom
det ”politiska skiktet” och den offentliga sektorn. Föreningens primära målgrupper är våra
medlemmar; regioner och kommuner i Bergslagens fem län. Föreningen samverkar även med
andra organisationer eller motsvarande i frågor där vi har gemensamma intressen.
Föreningen arbetar kontinuerligt med att utveckla samverkan i form av projekt, nätverk,
konferenser, seminarier och workshops. Vi arbetar med påverkan gentemot regering, riksdag
och EU-parlament i form av t.ex. lobbyaktiviteter och remissvar.
För att genomföra planerade insatser krävs samverkan med flera aktörer avseende såväl
ekonomiska som personella resurser. Under 2020 läggs särskild vikt vid att utveckla samverkan
med de organisationer som har det regionala utvecklingsansvaret (RUA) samt inom
fokusområdet med aktörer som verkar för att stärka industrin i Bergslagen.

Ekonomiska resurser 2020
Föreningens medlemsavgifter uppgår till ca 1,1 Mkr. Projektet Bruk 2.0 finansieras 2020-2021
genom projektmedel från länsstyrelserna i Dalarna, Örebro och Västmanland samt Region
Dalarna. För projektet Bergslagsakademin pågår processen att ansöka om extern finansiering för
2020-2021. Medlemsavgiften täcker endast en del av basverksamheten vilket medför att varje
aktivitet behöver externfinansieras specifikt.
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Verksamhetsområden
Infrastruktur- och transporter
Vi verkar för att Bergslagen ska vara en funktionell region med en god infrastruktur samt
effektiva transportsystem för personer och gods som skapar förutsättningar för hållbar tillväxt
och regionförstoring. Insatserna syftar till att skapa ökad tillgänglighet såväl inom Bergslagen
som till och från området. Aktiviteterna inriktas på att främja person- och godstransporter på de
genom Bergslagen gränsöverskridande järnvägs- och vägstråken.
Aktiviteter

§
§
§

Bevaka och följa upp Bergslagens behov avseende fysisk infrastruktur och
gränsöverskridande transporter.
Samordna mötesforum med aktörer i Bergslagen för att tillsammans lyfta fram behovet
av modern och effektiv infrastruktur samt hållbara och konkurrenskraftiga
transportsystem för näringsliv, invånare och besökare.
Undersöka möjligheterna att utveckla samverkan med aktörer som arbetar för
infrastruktur som är strategisk för Bergslagen.

5

Gruv- och stålindustri
Vi bevakar och stödjer utvecklingen av gruv-och stålindustrin, och arbetar med att sprida
kunskap till medlemmarna kring den framtida och moderna näringens behov, möjligheter och
begränsningar i syfte att bidra till att skapa en långsiktigt hållbar tillväxt ur samtliga perspektiv.
Vi fokuserar på de utmaningar som identifierats för svensk industri som exempelvis; att ta vara
på digitaliseringens möjligheter, att öka tillgången på kvalificerad kompetens och att främja en
hållbar produktion.
Aktiviteter

§
§
§

Följa utvecklingen inom gruv- och stålindustrin.
Undersöka möjligheten att i samverkan med aktörer som arbetar för utveckling av en
långsiktigt hållbar industri i Bergslagen öka och sprida kunskap till medlemmarna.
Gränsöverskridande och strategiskt kommunicera Bergslagens industri för att öka såväl
industrins som regionens attraktionskraft (se Bergslagsakademin).

EU:s sammanhållningspolitik
Det internationella perspektivet och EU:s sammanhållningspolitik är strategiska
utvecklingsfrågor för Bergslagen. Det är därför viktigt att vi bidrar till kunskapshöjande
aktiviteter i syfte att våra medlemmar ska ha möjlighet att ta tillvara det mervärde som EUmedlemskapet erbjuder samt möjlighet att påverka EU:s regionalpolitik.
Aktiviteter

§

I samverkan med Central Sweden och regionerna i Bergslagen genomföra
kunskapshöjande aktiviteter, som exempelvis Europaforum, för att sprida kunskap hos
medlemmarna om aktuellt och relevant tema.

6

Projekt
Bergslaget arbetar bland annat med att identifiera projektmöjligheter och att hitta
samarbetspartners för medlemmarna. Föreningen är också projektägare och ansvarar för
genomförandet av två gränsöverskridande projekt, för att utveckla Bergslagen.

Bergslagsakademin
Bergslagsakademin är en kreativ arena och experimentell verkstad för strategiska framtidsfrågor
i Bergslagen. Akademin är initierad av ett antal medlemskommuner i
Intresseföreningen Bergslaget med syfte att bidra till hållbar attraktivitet, tillväxt och
samhällsutveckling i Bergslagen. I projektet testar vi olika arbetssätt genom erfarenhetsutbyte,
diskussion och kunskapshöjande möten i kombination med aktiv samverkan mellan näringsliv,
lärosäten och offentlig verksamhet. Utgångspunkten i Bergslagsakademins arbete är FN:s
Agenda 2030 och dess hållbarhetsmål. Aktuella teman utifrån deltagande kommunernas behov,
beslutas i Bergslagsakademins arbetsgrupp.
Exempel på aktiviteter:
§

Arbeta för en långsiktig hållbar tillväxt i Bergslagen utifrån Agenda 2030.

§

Stimulera, samordna och genomföra aktiviteter tillsammans med medlemmarna som
bidrar till att stärka bilden av Bergslagen och för att skapa ökad attraktivitet.

§

Att utifrån temat ”Stärka industrins och Bergslagens attraktionskraft” arbeta
målmedvetet och strategiskt med att modernisera bilden av Bergslagens industri.
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Bruk 2.0 – hållbar platsutveckling
I projektet Bruk 2.0 arbetar vi med att utveckla industrihistoriska natur-och kulturmiljöer i
Bergslagen till attraktiva besöksmål. Följande platser ingår i projektet:
Dalarna - Husbyringen, Silverringen och Bergsmanslandskapet i Falu Världsarv.
Örebro: Frövifors Pappersbruksmuseum, Uskenbygden och Björskogsnäs.
Västmanland: Strömsholms Kanal.
Projektets målsättning är en platsutveckling som både bidrar till en ökad samhällsnytta och som
skapar affärsmöjligheter för platserna att utvecklas hållbart – ekonomiskt, miljömässigt och
socialt. Projektet vill bidra till att skapa platser där människor vill vistas på och vara i, och som
genom sina unika kultur- och naturvärden erbjuder attraktiva upplevelser, aktiviteter och olika
former av rekreation och där historien ständigt finns närvarande hos besökaren. Att
platsutveckla hållbart innebär att se möjligheter i form av nya produkter, tjänster och
transporter och i det fysiska tillgängliggörandet av platserna ta hänsyn till klimatpåverkan,
samhällsförändringar och de ekonomiska förutsättningar.
Projektet Bruk 2.0 drivs av Intresseföreningen Bergslaget med finansiering från länsstyrelserna i
Örebro, Västmanland och Dalarna samt Region Dalarna. I projektet samverkar vi med Visit
Dalarna, Destination Bergslagen, Strömsholms Kanal AB och kommunerna.
Exempel på aktiviteter:

§
§
§
§
§
§

§

Att utveckla de utvalda miljöerna till kvalitativa, attraktiva och hållbara besöksmål för att
locka fler besökare till området.
Samordna gränsöverskridande nätverk mellan de utvalda platserna i de medverkande
länen i Bergslagen genom att exempelvis arrangera kunskapdagar för att sprida lärande
och erfarenheter.
Utifrån regionala- och lokala utvecklingsbehov genomföra aktiviteter inom hållbar
platsutveckling vid de utvalda natur- och kulturmiljöerna i samverkan med exempelvis
entreprenörer, kommunen, turistorganisationer, regionen och länsstyrelsen.
Genomföra kunskapsaktiviteter, rådgivning och stöd för företag och turismaktörer vid
och kring de utalda miljöerna inom exempelvis affärs-, koncept och produktutveckling.
Genom kvalificerad affärsutveckling och utvecklad samverkan i olika nätverk stärka
besöksnäringens konkurrenskraft.
Genomföra regional stödprocess utifrån de olika aktörernas behov med exempelvis
regionala workshopar och seminarier för lärande, nätverkande samt kunskaps- och
erfarenhetsutbyte.
Sprida och kommunicera effekter och resultat från projektet till alla medlemmar i
föreningen samt till externa aktörer och organisationer.
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Fokusområde 2020 - Bergslagens stålindustri
Bergslagen är en region med många världsledande, innovativa och kunskapsintensiva industriföretag
som kan erbjuda kvalificerade tjänster och utvecklingsmöjligheter i en global miljö. I syfte att
uppmärksamma och kommunicera Bergslagen som en attraktiv region med framgångsrik industri
kommer vi att under år 2020 arbeta med fokusområdet Bergslagens stålindustri. I fokusområdet
kommer vi att lyfta fram industrins betydelse för regionen och Sverige samt uppmärksamma bilden
av den kunskapsintensiva, innovativa och konkurrenskraftiga industrin. Vi kommer också att lyfta
fram industrins behov av väl fungerande infrastruktur och kvalificerad kompetens.
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Medlemskontakter
I syfte att verka för och ta tillvara medlemmarnas intressen och utvecklingsbehov fortlöpande
föra dialog med medlemmar (och potentiella medlemmar) kring föreningens uppdrag och
verksamhetsinriktning.
Exempel på aktiviteter:

§
§
§
§
§
§
§
§

Öka medlemsnyttan genom att utveckla kommunikationen med medlemmarna (se bilagd
kommunikationsplan).
Stärka kontakten med de medlemmar som i respektive län har det regionala
utvecklingsansvaret (RUA).
Besöka politiska ledningar hos medlemmar, med prioriteringar av de medlemmar som
har nyvalda politiska ledningar.
Etablera kontakt med potentiella medlemmar med målet att föreningen ska få minst en
ny medlem under året.
Erbjuda medlemmar att nominera ledamöter till styrelse, valberedning och revision för
att kunna påverka föreningens verksamhet och inriktning.
Genomföra ett årsmöte samt fem styrelsemöten lokaliserade hos medlemmar.
Genomföra tre möten i tjänstepersonsgruppen för att få inspel till föreningens
verksamhet, lyssna in medlemmarnas behov samt för att kunna få en uppdatering om
det som är aktuellt hos medlemmarna.
Ge ut fyra nummer av föreningens nyhetsbrev.

Övriga möjliga aktiviteter
Övriga aktiviteter kan genomföras under förutsättning att externa resurser tillförs och att
behovet av gränsöverskridande samverkan uttalas av flertalet av medlemmarna.
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Årsmöte 2020-05-25

Medlemsavgift för medlemskap i Intresseföreningen Bergslaget 2021
Förslag:
Styrelsen föreslår årsmötet 2020 att årsavgiften för 2021 ska utgå enligt följande:
Fast del:
- kommuner: 10 000 kronor/kommun
- regioner: 10 000 kronor/medlemskommun i respektive län, dock högst 50 000 kronor
Rörlig del:
- kommuner: 1,50 kronor per invånare, dock högst 100 000 kronor
- regioner: 1,50 kronor per invånare i medlemskommuner i respektive län, dock högst
110 000 kronor
Den sammantagna avgiften får dock högst uppgå till 160 000 kronor per år.
Styrelsen föreslår även en uppräkning enligt konsumentprisindex från och med år 2022.

Förslag
-

Årsmötet fastställer årsavgiften för 2021 enligt ovanstående förslag.
Årsmötet beslutar att årsavgiften uppräknas enligt konsumentprisindex från och med
år 2022.
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Dnr KS2019/0541

Revidering av beslut om automatiska arvoden för gode män för ensamkommande barn
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige besluta
1. Utbetalning av arvoden övergår från automatiska arvodesbeslut för gode män
för ensamkommande barn till manuella arvodesbeslut.
2. Beslutanderätten för hur ofta arvode ska utbetalas till god man för
ensamkommande barn överlåts till Överförmyndaren i samverkan
Falun-Borlänge regionen.
__________
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige i Säters kommun beslutade 2016-04-11, efter skrivelse från
Överförmyndare i samverkan, om att arvodering till gode män för ensamkommande
barn skulle automatiseras. Bakgrunden till detta var att under åren 2015 samt 2016
kom det ett stort antal ensamkommande barn till Sverige vilket innebar en stor arbetsbelastning för handläggarna hos Överförmyndare i samverkan. Automatiserade
arvoden var därför en lösning för att underlätta arbetsbördan.
Situationen 2020 är dock en helt annan än den som rådde under åren 2015 och 2016.
Antal ärenden om godmanskap för ensamkommande barn är betydligt färre och är
hanterbar för handläggarna hos Överförmyndare i samverkan. Med facit så har automatiska arvoden dessvärre inneburit vissa felaktigheter i utbetalning av arvode till
gode männen. Mot denna bakgrund och då det inte finns något större incitament till
att fortsätta den automatiska hanteringen av arvoden för gode män till ensamkommande barn så är Överförmyndare i samverkans förslag till beslut att kommunfullmäktige reviderar sitt tidigare beslut om automatiska arvoden för att återgå till manuella arvodesbeslut.
Vidare föreslår Överförmyndare i samverkan att kommunfullmäktige beslutar att beslutanderätten avseende arvoden återgår till Överförmyndare i samverkan i enlighet
med gällande lagstiftning.

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Tjänsteutlåtande

SÄTERS KOMMUN
Kommunstyrelseförvaltningen

Datum
2020-03-09

Diarienummer
Dnr KS2019/0541

Revidering av beslut om automatiska arvoden för gode män för
ensamkommande barn
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige besluta
1. Utbetalning av arvoden övergår från automatiska arvodesbeslut för
gode män för ensamkommande barn till manuella arvodesbeslut.
2. Beslutanderätten för hur ofta arvode ska utbetalas till god man för
ensamkommande barn överlåts till Överförmyndaren i samverkan
Falun-Borlänge regionen.
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige i Säters kommun beslutade 2016-04-11, efter skrivelse
från Överförmyndare i samverkan, om att arvodering till gode män för
ensamkommande barn skulle automatiseras. Bakgrunden till detta var att under
åren 2015 samt 2016 kom det ett stort antal ensamkommande barn till Sverige
vilket innebar en stor arbetsbelastning för handläggarna hos Överförmyndare i
samverkan. Automatiserade arvoden var därför en lösning för att underlätta
arbetsbördan.
Situationen 2020 är dock en helt annan än den som rådde under åren 2015 och
2016. Antal ärenden om godmanskap för ensamkommande barn är betydligt
färre och är hanterbar för handläggarna hos Överförmyndare i samverkan.
Med facit så har automatiska arvoden dessvärre inneburit vissa felaktigheter i
utbetalning av arvode till gode männen. Mot denna bakgrund och då det inte
finns något större incitament till att fortsätta den automatiska hanteringen av
arvoden för gode män till ensamkommande barn så är Överförmyndare i
samverkans förslag till beslut att kommunfullmäktige reviderar sitt tidigare
beslut om automatiska arvoden för att återgå till manuella arvodesbeslut.
Vidare föreslår Överförmyndare i samverkan att kommunfullmäktige beslutar
att beslutanderätten avseende arvoden återgår till Överförmyndare i samverkan
i enlighet med gällande lagstiftning.

Margareta Jakobsson
Handläggare
Postadress
Säters Kommun
Box 300
783 27 Säter

Malin Karhu Birgersson
Kommundirektör
Besöksadress
Rådhuset
Åsgränd 2
Säter

Telefon
0225-55 000 (vxl)

E-postadress
nämnd@sater.se
Internetadress
www.sater.se
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Dnr KS2019/0537

Säters kommuns svar på Överenskommelse om samverkansregler
för den offentligt finansierade hälso- och sjukvården, läkemedelsindustrin, medicintekniska industrin och laboratorietekniska industrin
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen beslutar:
Säters kommun antar Överenskommelse om samverkansregler för den offentligt finansierade hälso- och sjukvården, läkemedelsindustrin, medicintekniska industrin och
laboratorietekniska industrin.
__________
Bakgrund och ärendebeskrivning
Den 13 december 2019 beslutade Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) att godkänna överenskommelse om samverkansregler för den offentligt finansierade hälsooch sjukvården, läkemedelsindustrin, medicintekniska industrin och laboratorietekniska industrin. SKR rekommenderar kommuner och regioner att för sin del anta
överenskommelsen.
Samverkansreglerna har funnits länge och dem reviderades senast för sex år sedan.
Nu behöver de moderniseras och uppdateras till dagens kontext. Kunskapen om
Samverkansregler behöver förbättras i hälso- och sjukvården för att öka förståelsen
för vikten av samverkan med industrin och om de yttre ramarna för den. SKR föreslår inte några större förändringar utan mer om att förtydliga och förenkla samverkanreglerna för att göra dem mer kommunicerbara.
Samverkansreglerna består av två delar: en policy med bärande principer och regler
av långsiktig karaktär, vilka utgör grunden för samverkan. Som stöd för samverkan
finns även en bilaga med specificerade samverkanssituationer. Både överenskommelsen och bilagan är styrande för samverkan.
Säters kommun är positiv till samverkansreglerna. Samverkansreglerna riktar sig till
den offentligt finansierade hälso- och sjukvården och industrin och berör Socialförvaltningens verksamheter och då främst hemsjukvård samt samverkan med leverantörer av bland annat välfärdsteknik.
Kunskap om samverkansreglerna och en klok tillämpning av dem är grunden för en
förtroendefull samverkan. Reglerna skapar transparens samt ger tydlighet i roller och
ansvar för alla inblandade parter i samverkan.

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Tjänsteskrivelse

Datum
2020-03-11

Diarienummer
Dnr KS21019/0537

Säters kommuns svar på Överenskommelse om samverkansregler för den offentligt
finansierade hälso- och sjukvården, läkemedelsindustrin, medicintekniska industrin
och laboratorietekniska industrin
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen beslutar:
Säters kommun antar Överenskommelse om samverkansregler för den offentligt finansierade
hälso- och sjukvården, läkemedelsindustrin, medicintekniska industrin och laboratorietekniska industrin.
Bakgrund och ärendebeskrivning
Den 13 december 2019 beslutade Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) att godkänna överenskommelse om samverkansregler för den offentligt finansierade hälso-och sjukvården, läkemedelsindustrin, medicintekniska industrin och laboratorietekniska industrin. SKR rekommenderar
kommuner och regioner att för sin del anta överenskommelsen.
Samverkansreglerna har funnits länge och dem reviderades senast för sex år sedan. Nu behöver
de moderniseras och uppdateras till dagens kontext. Kunskapen om Samverkansregler behöver
förbättras i hälso- och sjukvården för att öka förståelsen för vikten av samverkan med industrin
och om de yttre ramarna för den. SKR föreslår inte några större förändringar utan mer om att
förtydliga och förenkla samverkanreglerna för att göra dem mer kommunicerbara.
Samverkansreglerna består av två delar: en policy med bärande principer och regler av långsiktig
karaktär, vilka utgör grunden för samverkan. Som stöd för samverkan finns även en bilaga med
specificerade samverkanssituationer. Både överenskommelsen och bilagan är styrande för samverkan.
Säters kommun är positiv till samverkansreglerna. Samverkansreglerna riktar sig till den offentligt
finansierade hälso- och sjukvården och industrin och berör Socialförvaltningens verksamheter
och då främst hemsjukvård samt samverkan med leverantörer av bland annat välfärdsteknik.
Kunskap om samverkansreglerna och en klok tillämpning av dem är grunden för en
förtroendefull samverkan. Reglerna skapar transparens samt ger tydlighet i roller och ansvar för
alla inblandade parter i samverkan.

Marita Skog
Kommundirektör

Postadress
Säters Kommun
Box 300
783 27 Säter

Besöksadress
Rådhuset
Åsgränd 2
Säter

Telefon
0225-55 000 (vxl)

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

Meddelande från Styrelsen Rekommendation om
överenskommelse om samverkansregler för den offentligt
finansierade hälso-och sjukvården, läkemedelsindustrin,
medicintekniska industrin och laboratorietekniska industrin
fr.o.m. 2020
Ärendenr: 19/01386

Förbundsstyrelsens beslut
Styrelsen för Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har vid sammanträde den 13
december 2019 beslutat
att godkänna överenskommelsen om samverkansregler för den offentligt
finansierade hälso-och sjukvården, läkemedelsindustrin, medicintekniska industrin
och laboratorietekniska industrin,
att rekommendera regioner och kommuner att för sin del anta överenskommelsen,
samt
att informera regioner och kommuner om beslutet.
Bakgrund
Sedan många år finns gemensamt överenskomna regler, kallade Samverkansreglerna, om vad som gäller när hälso- och sjukvårdens och industrins medarbetare
och chefer ska samverka med varandra inom olika områden. Parter är Sveriges
Kommuner och Regioner, Läkemedelsindustriföreningen, Swedish Medtech och
Swedish Labtech.
Kärnan i Samverkansreglerna rör fortbildning och information av olika slag men
även stipendier, donationer, konsultationer, utvecklingsprojekt m.m. Samverkan runt
kvalitetsregister, kliniska prövningar och biobanker omfattas inte, men hänvisning
till Samverkansreglerna finns i dessa regelverk, som överenskoms med industriorganisationerna i särskild ordning.
Samverkansreglerna reviderades senast för sex år sedan. Nu behöver de moderniseras och uppdateras till dagens kontext. Inga förändringar av större dignitet föreslås,
mer än förtydliganden och förenklingar för att göra dem mer kommunicerbara. Trots

Sveriges Kommuner och Regioner
Post: 118 82 Stockholm, Besök: Hornsgatan 20
Tfn: växel 08-452 70 00, Fax: 08-452 70 50
info@skr.se, Org nr: 222000-0315, www.skr.se
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Vårt dnr

19/00031

att Samverkansreglerna funnits länge behöver kunskapen om dem förbättras i hälsooch sjukvården. Det förekommer såväl ”beröringsskräck” som alltför vidlyftig
samverkan. Båda är exempel på bristande kunskap om reglerna och dess intentioner
och är signaler om behov av ökad förståelse, dels för vikten av samverkan med
industrin, men också om de yttre ramarna för den. Förtroendet för det offentliga får
inte riskera att skadas och roller och ansvar måste därför vara tydliga för alla
inblandade parter vid samverkan.
SKR erfar att medlemmarna generellt har otillräcklig överblick och kontroll över
vilka industrisamarbeten som förekommer i sina verksamheter, vilket också stöds av
rapporten Sponsring med eftertanke? från Myndigheten för vård- och omsorgsanalys
2018. En större samordning över industrirelationer från sjukvårdshuvudmännens sida
med transparens, ger bättre förutsättningar för en tillitsfull samverkan och utveckling
för både hälso- och sjukvård som industrin.
Den största förändringen inför 2020 är att Samverkansreglerna föreslås delas upp
och bestå av två delar: En gemensamt överenskommen policy med bärande principer
och regler av långsiktig karaktär, vilka utgör grunden för samverkan. En klok och
insiktsfull tillämpning av dessa kan vara fullt tillräcklig för att samverkan sker på ett
förtroendefullt sätt. Som stöd för samverkan finns även en bilaga med specificerade
samverkanssituationer, vilken kommer uppdateras mer löpande för största möjliga
aktualitet. Både överenskommelse och bilaga är styrande för samverkan.
Information om vid varje tidpunkt gällande samverkansregler återfinns på SKR:s
webbplats, skr.se.
Förutom att för sin del anta överenskommelsen förväntas regioner och kommuner
verka för en god följsamhet till samverkansreglerna och att deras medarbetare och
chefer har kunskap om dem.
Överenskommelse om samverkansregler med bilaga redovisas i bilaga 1a och 1b.
Sveriges Kommuner och Regioner

Anders Knape
Ordförande

ÖVERENSKOMMELSE OM SAMVERKANSREGLER
FÖR DEN OFFENTLIGT FINANSIERADE HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN, LÄKEMEDELSINDUSTRIN, MEDICINTEKNISKA INDUSTRIN OCH LABORATORIETEKNISKA INDUSTRIN
Sveriges Kommuner och Regioner, Läkemedelsindustriföreningens Service AB, Swedish
Medtech och Swedish Labtech har kommit överens om gemensamma regler för hur medarbetare och chefer inom hälso- och sjukvård och industri ska samverka och interagera med
varandra.
Parterna anser att samverkan mellan hälso- och sjukvård och industri är en viktig del för
utvecklingen av såväl hälso- och sjukvård som näringsliv och vill med reglerna värna om att
samarbetet kan fortsätta att utvecklas på ett förtroendefullt sätt.
Samverkansreglerna är gemensamt framtagna utifrån omvärldens krav på ökad transparens,
måttfullhet i samverkan och behovet av tydlig ansvarsfördelning mellan hälso- och sjukvård
och industri, bl.a. avseende sjukvårdshuvudmannens ansvar för fortbildningen.
Reglerna består av två delar: En gemensamt överenskommen policy med bärande principer
och regler av långsiktig karaktär, vilka utgör grundförutsättningarna för samverkan. En klok och
insiktsfull tillämpning av dessa kan vara fullt tillräcklig för att samverkan sker på ett
förtroendefullt sätt. Som stöd för samverkan finns även bilagt en specifikation med konkreta
samverkanssituationer, vilken parterna uppdaterar mer kontinuerligt för största möjliga
aktualitet. Både överenskommelse och bilaga är styrande för samverkan.
Det åligger parterna att verka för att respektive parts medlemmar har väl fungerande egenåtgärdssystem för att kunna upprätthålla en god följsamhet till samverkansreglerna och att
deras medarbetare och chefer har kunskap om dem.
Parterna är överens om att gemensamt följa upp reglerna en gång per år.
Denna överenskommelse gäller fr.o.m. 1 januari 2020 tills vidare och ersätter tidigare överenskomna samverkansregler.

Anders Knape

Malin Parkler

Sveriges Kommuner och Regioner

Läkemedelsindustriföreningens
Service AB

Helena Bragd

Peter Simonsbacka

Swedish Medtech

Swedish Labtech
Gällande fr.o.m. den 1 januari 2020 tills vidare
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Allmänna förutsättningar
I Sverige förekommer sedan länge en värdefull samverkan mellan hälso- och sjukvården,
forskningen och industrin som har lett till en betydande utveckling. Samverkan har under
många år varit en förutsättning för framtagande och utvärdering av nya metoder och
behandlingar.
Industrin är en kunskapsintensiv bransch som är av stor betydelse för Sverige men för att
effektivt kunna utveckla metoder och produkter behövs en nära och förtroendefull samverkan
mellan företagen i sektorn och hälso- och sjukvården. En god samverkan mellan hälso- och
sjukvård, forskning och industri skapar ömsesidigt engagemang för snabbare kunskapsinsamling, utvärdering och introduktion av nya behandlingsmetoder samt utfasning av äldre
behandlingsmetoder. På så sätt ges förutsättningar för en ständigt förbättrad hälso- och
sjukvård som är av stor vikt för samhället.
Utgångspunkten för all god samverkan är att ge patienterna en ändamålsenlig, evidensbaserad, kostnadseffektiv och säker vård.
Samverkan med industrin kan utgöra ett viktigt led i hälso- och sjukvårdspersonalens fortbildning och kompetensutveckling, vilket i sig är nödvändigt för att kunna förbättra metoder
och behandling samt för att säkerställa en hög patient- och användarsäkerhet.
Hälso- och sjukvården står under kontinuerlig förändring samtidigt som efterfrågan på säkrare
och effektivare behandlingar ökar. Parterna måste därför uppdatera reglerna återkommande
så att de är anpassade till sin samtid.
Vården ska flytta närmare patienterna vilket innebär att den i större omfattning ska ske i
primärvården, i hemmet eller på distans. Hälso- och sjukvården digitaliseras också i snabb takt.
Nya sätt att möta eller monitorera patienten utvecklas. Läkemedel, medicin- och laboratorieteknik blir också allt mer integrerade, bland annat genom utveckling av nya diagnostiska
metoder, mjukvaror och appar som stöd för den medicinska behandlingen.
Hälso- och sjukvårdens behov av kompetensförsörjning och kunskapsstöd ställer krav på nya
arbetssätt där digitaliseringen och kunskapsstyrningen ger möjligheter till andra typer av
mötesplatser. Resfria möten på distans kan möjliggöra kunskapsinhämtning eller dialog, där
tid eller ekonomi utgör hinder. Regioner och kommuners gemensamma system för kunskapsstyrning kan medverka till informationsspridning av kunskap.
I alla situationer är det viktigt att hälso- och sjukvårdens medarbetare och företagen upprätthåller ett oberoende förhållningssätt gentemot varandra och i enlighet med de regler som
finns i lagstiftningen, detta gäller särskilt vid upphandling.

Samverkansreglernas omfattning
Alla medarbetare och chefer i hälso- och sjukvården och industrin omfattas av dessa regler.
Oavsett om företag tillhör en branschorganisation eller inte ska hälso- och sjukvården tillämpa
dessa regler på samtliga företag inom branscherna läkemedel, medicinteknik och laboratorieteknik som agerar på eller riktar sig mot den svenska marknaden.
Medlemmar i Läkemedelsindustriföreningen, Swedish Medtech och Swedish Labtech inklusive
moderbolag och systerbolag, ska tillämpa reglerna vid samverkan med alla medarbetare och
chefer inom offentligt finansierad hälso- och sjukvård.
Medarbetare och chefer inom hälso- och sjukvård och industri ska förutom dessa regler och
gällande lagstiftning följa de regler för resor, representation, bisysslor och övriga policys och
affärs- och uppförandekoder som respektive arbetsgivare upprättat för sin egen verksamhet.
Gällande fr.o.m. den 1 januari 2020 tills vidare
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Bärande principer och regler
Utgångspunkten är att all samverkan ska vara dokumenterad, öppen för granskning, rimlig och
ska tillföra alla samverkande parter nytta.
Följande principer gäller vid all form av samverkan

Förtroendeprincipen

Samverkan mellan hälso- och sjukvård och industri ska inte
innebära otillbörlig påverkan och får inte äventyra eller uppfattas äventyra, hälso- och sjukvårdens oberoende.
Förutsättningen för en sund samverkan är en god följsamhet
till gällande lagstiftning, exempelvis avseende mutor, upphandling och beskattning. Detta för att säkerställa att skattemedlen används korrekt, att patienter och användare kan
försäkras om bästa möjliga hälso- och sjukvård, samt att
samarbetet upprätthåller allmänhetens förtroende. Samverkan ska tåla granskning och prövning utifrån risken att
äventyra förtroendet.

Nyttoprincipen

Samverkan mellan hälso- och sjukvård och industri ska utgå
från hälso- och sjukvårdens verksamhet och patientens behov
och vara tydligt kopplad till företagets verksamhet. Det ska
alltså finnas ett ömsesidigt nyttoperspektiv.

Transparensprincipen

Samverkan mellan hälso- och sjukvård och industri ska vara
öppen och transparent samt i enlighet med dessa regler, författningar, affärs- och uppförandekoder och policys.
För läkemedelsföretag finns via den europeiska läkemedelsindustriföreningen EFPIA ytterligare krav på transparens.
Värdeöverföringar till såväl enskilda medarbetare som verksamheter i hälso- och sjukvården ska årligen öppet redovisas i
Läkemedelsindustriföreningens samarbetsdatabas.

Proportionalitetsprincipen

Vid samverkan mellan hälso- och sjukvård och industri ska
respektive parts eventuella förpliktelser stå i rimligt förhållande till den andres. Vidare ska all form av ersättning vara
proportionerlig, rimlig och motsvara marknadsvärdet av den
tjänst som utförs.

Måttfullhetsprincipen

Arrangemang som på något sätt stöds eller arrangeras av
industrin ska genomsyras av måttfullhet. Kravet på måttfullhet innebär att förmånen inte får framstå som beteendepåverkande för mottagaren.

Dokumentationsprincipen

All form av samverkan mellan hälso- och sjukvård och industri
där någon form av ersättning eller kostnadstäckning förekommer ska vara skriftligt dokumenterad t.ex. via beslut, avtal
eller överenskommelse. Relevant dokumentation som avtalet,
relaterade rapporter, fakturor m.m. måste bevaras minst 2 år
från avslutat projekt. Detta gäller vare sig den rör enskildaeller grupper av medarbetare eller är på verksamhetsnivå.

Gällande fr.o.m. den 1 januari 2020 tills vidare
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Följande regler gäller vid all form av samverkan

Grundregel

Industrin får inte erbjuda och medarbetare och chefer inom
hälso- och sjukvården får inte begära eller motta förmåner
eller annan ersättning, eller kräva åtgärder som strider mot
dessa regler eller dess intentioner.

Godkännande av deltagande

Den som deltar i en sammankomst ansvarar för att arbetsgivarens godkännande för deltagande är inhämtat.

Måltider

Vid sammankomster arrangerade av eller i samarbete med
industrin får industrin erbjuda en måttfull måltid i anslutning
till sammankomsten. Vid distansdeltagande får måltid inte
erbjudas. Fri måltid kan, beroende på sammankomstens
karaktär och frekvens, innebära en skattepliktig förmån.

Alkohol

Alkoholförtäring i samband med sammankomst ska ske
restriktivt och enbart i samband med måltid. Sprit får aldrig
erbjudas. Alkoholfria alternativ ska alltid finnas.

Sociala aktiviteter

Varken i samband med sammankomster eller umgänget i
övrigt får sociala aktiviteter eller fritidsaktiviteter finansieras
av industrin eller efterfrågas av medarbetare inom hälso- och
sjukvården.

Resor

Resor ska planeras så att ankomst och avresa sker i så nära
anslutning till uppdraget som praktiskt möjligt. Vid flygresor
ska ekonomiklass väljas. Väl motiverade undantag kan göras
för resor (> 6h) utanför Europa.

Medföljande

Endast deltagare i arrangemang får bjudas in. Medföljande får
inte delta.

Sponsring

Industrin kan mot en rimlig motprestation sponsra yrkesmässiga delar av specifika aktiviteter eller sammankomster
som har en koppling till det egna verksamhetsområdet. Med
koppling menas att företaget har produkter eller bedriver
forskning inom ett visst terapiområde. Sponsring får endast
avse faktiska kostnader för enstaka tydligt avgränsad
aktivitet-/sammankomst. Sponsring av ordinarie verksamhet,
deltagaravgifter samt resor och logi får inte ges av företagen
eller begäras av hälso- och sjukvården.

Val av ort och lokal

Industrin får endast arrangera eller sponsra sammankomster
utanför Sverige eller Öresundsregionen om majoriteten av
deltagarna inte är från Sverige eller om motsvarande kunskap
eller erfarenhet inte kan inhämtas här.
Valet av ort och lokal för arrangemangs genomförande ska
vara rimligt i relation till syftet med arrangemanget. Fritidsorter under säsong och platser som är kända för sin exklusivitet ska undvikas, till exempel vintersportorter under
skidsäsong. Samma gäller för orter där större internationella
evenemang pågår samtidigt eller i anslutning till arrangemanget - till exempel idrottstävlingar.
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Definitioner

Bisyssla

Varje syssla, tillfällig eller stadigvarande, som utövas vid sidan
av anställningen och som inte är hänförlig till privatlivet.

Hälso- och sjukvård

All offentligt finansierad hälso- och sjukvård i landsting, regioner och kommuner samt privat verksamhet med vårdavtal
eller enligt LOV (Lagen om Valfrihetssystem).

Industri

Alla företag inom branscherna läkemedel, medicinteknik och
laboratorieteknik som agerar på eller riktar sig mot den svenska marknaden.

Medarbetare

Anställd, student under utbildning eller praktik, uppdragstagare eller konsult.

Ordinarie verksamhet

Ordinarie verksamhet i dessa regler avser aktiviteter inom den
löpande verksamheten som en enhet inom hälso- och sjukvården bestämt att den ska utföra, förutom författningsreglerade arbetsuppgifter.

Sjukvårdshuvudman

Region eller kommun med ansvar för hälso- och sjukvård.

Verksamhetschef

Inom all hälso- och sjukvård ska det finnas en verksamhetschef
som svarar för verksamheten och som har det samlade
ledningsansvaret.

Produktinformation

Med produktinformation avses sammankomst med syfte att
informera om en produkts specifika egenskaper eller handhavande i marknadsföringssyfte.

Sponsring

Med sponsring menas ekonomiskt eller annat stöd och det
innefattar en marknadsmässig motprestation såsom t.ex.
utställningsplats, möjlighet till produktdemonstrering eller
annan form av exponering. Sponsring skiljer sig från en
donation, där en motprestation saknas.

Sammankomst

Alla former av möten där hälso- och sjukvårdens medarbetare
och chefer och industrin interagerar med varandra. Sammankomst kan även ske på distans.

Konsultation

Medarbetare och chefer inom hälso- och sjukvård som utför
uppdrag åt företag. Konsultation kan t.ex. röra uppdrag inom
forskning, utbildning, konferenser, produktutveckling och
rådgivande organ s.k. advisory boards.
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SPECIFIKATION AV SAMVERKANSSITUATIONER
BILAGA TILL ÖVERENSKOMMELSEN OM SAMVERKANSREGLER FÖR DEN OFFENTLIGT FINANSIERADE HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN, LÄKEMEDELSINDUSTRIN, MEDICINTEKNISKA INDUSTRIN
OCH LABORATORIETEKNISKA INDUSTRIN
Överenskommelsen om samverkansregler är en av parterna undertecknad policy med bärande
principer och regler av långsiktig karaktär, vilka utgör grundförutsättningarna för samverkan.
Som stöd för mer löpande samverkan har parterna utarbetat denna bilaga med specifika
samverkanssituationer, vilken parterna uppdaterar mer kontinuerligt för största möjliga
aktualitet. Aktuell version publiceras på respektive parts webbplats och integreras i förekommande fall i egna etiska regelverk.
Både överenskommelse och bilaga är styrande för samverkan mellan hälso- och sjukvården
och industrin.
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1) Särskild information och åtgärder i syfte att säkerställa korrekt och

säkert handhavande och funktion
a) Serviceinformation för Medicinteknik- och IVD-företag

Med serviceinformation avser parterna den genom EU:s förordning för medicintekniska
produkter, (MDR 2017/745 och IVDR 2017/746), stadgade skyldigheten att tillhandahålla
information där en produktspecialist instruerar om patientsäkert och korrekt handhavande av
produkten, samt följer upp på produktens användning. Informationen ges på produkter som
redan är upphandlade eller på annat sätt inköpts av hälso- och sjukvården och gäller även för
produktuppdateringar och ersättningsprodukter.
Serviceinformation avser instruktion och rådgivning om daglig drift och hantering av medicintekniska produkter, samt uppföljningen av dessa, på den enhet där de används eller ska
användas.
Informationen ska ges till de medarbetare som av säkerhets- eller handhavandeskäl behöver
ta del av den. Informationen ges under arbetstid och på arbetsplatsen och ska utgå från lagkrav
samt hälso- och sjukvårdens behov och efterfrågan. Avsteg från detta ska vara välmotiverat
och kunna redovisas, t.ex. för tung utrustning som inte kan flyttas, simulatorverksamhet eller
träning hos speciellt utbildningscenter eller liknande situationer som omöjliggör adekvat
träning på den normala arbetsplatsen.
Serviceinformationen och uppföljningen av denna ska tillföra medarbetarna i hälso- och
sjukvården nytta i den dagliga yrkesutövningen. Företag får inte benämna information eller
besök serviceinformation i syfte att marknadsföra andra produkter än de redan införskaffade.
Den får heller inte användas för att möjliggöra finansiering av annan samverkan eller sammankomst. Detta är särskilt viktigt att beakta om serviceinformationen ges utanför arbetsplatsen.
Utöver vad som anges i upphandlingskontraktet kan den som tillhandahåller serviceinformation stå för samtliga relevanta kostnader för att serviceinformationen ska kunna genomföras.
Detta ska i sådana fall dock ske i enlighet med de bärande principerna i samverkansreglerna.
Tillhandhållande av serviceinformation påverkas inte av pågående inköpsprocess.
b) Riskminimeringsinformation (RMI) för läkemedelsföretag

Med riskminimeringsinformation (RMI) avses den information som innehavare av marknadsföringstillstånd är ålagd att kommunicera till hälso- och sjukvårdspersonal (eller patient via
hälso- och sjukvårdspersonal) enligt särskilda villkor i produktens godkännande (2001/83/EG)
eller som ålagts efter godkännande pga. uppkommen säkerhetssignal.
RMI är avsedd att säkerställa korrekt och säker användning av ett läkemedel och är beskriven
i produktens riskhanteringsplan.
RMI utgår från patientsäkerhetsaspekter och ges till de medarbetare som av säkerhets- eller
handhavandeskäl behöver ta del av den. Informationen ges under arbetstid och på arbetsplatsen. Avsteg från detta ska vara välmotiverat och kunna redovisas.
Företag får inte i samband med besök eller sammankomst rubricerad som RMI marknadsföra
berörd produkt och/eller andra produkter. RMI får inte heller innebära finansiering av annan
samverkan eller sammankomst. Detta är särskilt viktigt att beakta om informationen ges
utanför arbetsplatsen.
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Utöver vad som anges i eventuella upphandlingskontrakt kan företaget stå för samtliga relevanta kostnader för att RMI ska kunna genomföras, dock i enlighet med de bärande principerna i detta regelverk.
Tillhandhållande av RMI påverkas inte av pågående inköpsprocess.

2) Produktinformation
En sammankomst avseende produktinformation ska ge deltagarna aktuell och relevant
information om egenskaper, funktioner och handhavande av specifika läkemedel eller
medicin- och laboratorietekniska produkter. För medicin- och laboratorietekniska produkter
ges produktinformation när det avser produkter som inte är upphandlade eller finns upptagna
i läkemedelsförmånen och som ännu inte används i hälso- och sjukvården, det vill säga en
aktivitet i marknadsföringssyfte.
Inbjudan skickas till relevanta medarbetare, det vill säga den huvudsakliga målgruppen för
sammankomsten, med kopia till verksamhetschef eller den person denne utsett.
Av inbjudan ska framgå innehåll, tidsmässig omfattning och, om möjligt, tid och plats. I
rubriken ska det anges att det handlar om produktinformation. Inbjudans utformning ska ske
så att det tydligt framgår att informationen inte är produktneutral.
Produktinformation ska företrädesvis ske till grupp av medarbetare på mottagarens arbetsplats och under arbetstid.

3) Övriga sammankomster
Övriga sammankomster avser olika former av kompetensutveckling, t.ex. terapiinriktad
utbildning, seminarier, vetenskaplig sammankomst, kongresser och symposier.
Arbetsgivaren har ansvar för medarbetarnas fortbildning och kompetensutveckling och ska stå
för eventuella kostnader för deltagande i sådana aktiviteter.
Nedan redogörs för olika huvudtyper av sammankomster (a, b, c) varefter mer detaljerade
regler för dessa specificeras.
Innehåll: industrin får endast erbjuda sammankomster och sponsring av event som har en
koppling till företagets egna verksamhetsområden. Det vetenskapliga och yrkesinriktade programmet ska utgöra den dominerande delen av och syftet med den aktuella sammankomsten.
Kostnader: industrin får bidra till kostnader för lokal, föredragshållare, studiematerial,
måttfulla måltider och liknande som är nödvändigt för sammankomstens genomförande.
Resor och logi: får inte bekostas av industrin eller begäras av enskilda deltagare. Bokning av
resa och logi får ombesörjas av industrin. Om bokning och betalning görs av industrin ska
företagen fakturera deltagarna fullt ut. För möten enligt c) nedan får inte heller bokning av
resa eller hotell göras.
Arvodering: deltagare i sammankomster får inte erbjudas arvode av företag och deltagare har
inte rätt att motta eller begära arvode för sitt deltagande.
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a) Sammankomster arrangerade av industrin

Typexempel: ett terapimöte som industrin finansierar själv eller med deltagaravgifter, hälsooch sjukvårdens deltagare bekostar själva resa och hotell.
Industrin kan själva arrangera, bekosta och stå som avsändare för sammankomster riktade till
i huvudsak medarbetare i hälso- och sjukvården.
Inbjudan: inbjudan skickas till relevanta medarbetare, det vill säga den huvudsakliga
målgruppen för sammankomsten med kopia till verksamhetschef.
Läkemedelsföretag ska också skicka kopia på inbjudan för kännedom till berörda läkemedelskommittéer. Medicintekniska företag ska, om relevant, skicka kopia till berörda medicintekniska chefer.
Vid öppen annonsering av fysiska sammankomster i tryckt eller webbaserad media riktade till
en större målgrupp, behöver inbjudningsförfarande enligt ovan inte följas. Samma gäller för
deltagande på distans till sådana sammankomster eller distansdeltagande för andra
sammankomster som riktar sig till stor målgrupp. Typexempel: Större utbildningstillfälle,
kongress eller symposium som annonseras i medicinsk facktidskrift eller dess webbversion och
som alla berörda medarbetare kan förutsättas ha åtkomst till.
I inbjudan ska anges syfte och innehåll, den tidsmässiga omfattningen av den planerade
sammankomsten, plats, de kostnader företaget eventuellt avser stå för, samt eventuella
sidoarrangemang.
Om produktinformation förekommer ska detta tydligt framgå av inbjudan.
Mötesplats: sammankomsten ska normalt tillhandahållas på deltagarens arbetsplats, eller på
samma ort som deltagarnas arbetsplats är belägen, eller så nära denna ort som möjligt, om
inte särskilda skäl motiverar annat.
b) Sammankomster gemensamt arrangerade av hälso-och sjukvården och industrin

Typexempel: möte anordnat av hälso- och sjukvården, inklusive dess professioner, och industrin
där parterna delar på ansvar och kostnader.
Industrin kan i samarbete med hälso- och sjukvården delbekosta och stå som avsändare för
sammankomster riktade till i huvudsak medarbetare i hälso- och sjukvården.
Ingen sponsringssituation föreligger eftersom alla parterna är arrangörer.
Mötesplats, inbjudningsförfarande och innehåll: Samma regler som vid 3a) ovan.
Båda parter förväntas bidra till sammankomstens genomförande. Gemensamma kostnader
som är nödvändiga för sammankomstens genomförande fördelas mellan parterna, dvs lokal,
föredragshållare, studiematerial, måttfulla måltider och liknande. Hälso- och sjukvården står
för kostnader för egen personal, som exempel interna föreläsare, kurssekreterare och
liknande.
c) Sammankomster arrangerade av hälso- och sjukvården eller tredje part

Typexempel: sammankomst arrangerad av eller på uppdrag av hälso- och sjukvården eller en
intresseförening som organiserar medarbetare inom hälso- och sjukvården.
Intäkter från sponsringen får enbart täcka faktiska, dokumenterade, skäliga och direkta
kostnader. Vilka som är sponsorer ska kommuniceras i god tid innan sammankomsten.
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Sponsring av sammankomster där måltiden utgör den enda faktiska kostnaden får inte begäras
eller erbjudas.
Sponsring av hälso- och sjukvårdens interna aktiviteter får inte förekomma t.ex. enskild
verksamhets utbildning, planeringskonferens eller personalfest. Inte heller får sådan sponsring
begäras eller erbjudas.
Hälso- och sjukvården står för kostnader för egen personal, som exempel interna föreläsare,
kurssekreterare och liknande.
Vid förfrågan om sponsring ska arrangören tillhandahålla en fullständig budget för aktiviteten
som beslutsunderlag, där samtliga kostnader preciseras. Inom tre månader efter avslutad
aktivitet ska uppföljning av budgeten ske där det ekonomiska utfallet redovisas för berörda
sponsorer, inklusive utställare. När sponsorintäkterna går jämnt upp med kostnaderna så
räcker en enkel skriftlig kommunikation att så är fallet. Om sponsorintäkterna genererar ett
överskott ska återbetalning som huvudregel ske till sponsorerna.

4) Konsultation och uppdrag för industrin
Medarbetare och chefer inom hälso- och sjukvården utgör många gånger ett viktigt inslag i
olika aktiviteter, till exempel forskning, utbildning, konferenser, produktutveckling och
rådgivande organ, så kallade advisory boards.
Medverkan bör normalt vara ett uppdrag i tjänsten. Om uppdraget är av konsultativ karaktär
ska den betraktas som bisyssla. I sådana sammanhang ska gällande bisyssleregler tillämpas.
Uppdraget ska vara skriftligt överenskommet mellan medarbetaren, medarbetarens
arbetsgivare och företaget. Hos en offentlig arbetsgivare utgör överenskommelsen allmän
handling. Ersättning för utfört arbete ska vara skälig i förhållande till arbetets innehåll och
nedlagd tid. Utöver kostnadstäckning för resor, kost och logi får inga andra ersättningar,
förmåner eller gåvor förekomma. Ersättning för uppdrag i tjänsten ska utbetalas till
arbetsgivaren.
Konsulten ska i överenskommelsen uppmanas att i relevanta situationer som t ex vid uppdrag
för myndigheter eller expertorgan vara transparent med uppdraget och inkludera detta i
aktuell jävsdeklaration.
Att medverka i ett advisory board är ett uppdrag där industrin engagerar och arvoderar
medarbetare i hälso- och sjukvården för att ge oberoende råd och bidra med kunskap inom ett
särskilt område där kunskapen inte kan erhållas inom företaget och företaget avser att vidta
åtgärder utifrån den information som inhämtats.
Ett advisory board utgör därmed en mindre grupp med ett fåtal deltagare och antalet
medarbetare som anlitas ska inte vara högre än vad som är nödvändigt för att uppnå det
identifierade målet. Urvalskriterierna vid val av medarbetare ska vara baserade på det
identifierade behovet och ansvariga personer från industrin ska ha den erfarenhet som krävs
för att kunna utvärdera om en viss person inom hälso- och sjukvården uppfyller dessa krav.
Ett advisory board är en aktivitet som inte får syfta till att påverka deltagarna.

5) Stipendier
Industrin får finansiera stipendium som riktas till hälso- och sjukvården. Ett stipendium delas
ut efter nominering till personer för att främja ett visst ändamål. Företag får endast ge
stipendium inom ett område som har koppling till företagets egna verksamhetsområden.
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Stipendiet ska vara av yrkesförkovrande natur, till exempel framtida utbildning och forskning
eller liknande och ska ge mervärde till hälso- och sjukvården. Urvalskriterier, ändamål,
stipendiekommitté, motiv till val av stipendiat samt stipendiegivare ska vara offentligt och
transparent.
Givaren av stipendiet ska inhämta godkännande av stipendiatens arbetsgivare. Stipendium får
inte utgöra ersättning för arbete för arbetsgivarens räkning.
Stipendium i form av resa eller deltagande vid kongress får inte utges till hälso- och sjukvårdens
medarbetare för att kringgå intentionerna med dessa samverkansregler.

6) Donationer
Donationer får inte ges till hälso- och sjukvårdens interna aktiviteter eller ordinarie
verksamhet. Industrins donationer får aldrig begäras eller erbjudas för att finansiera sociala
aktiviteter.
Industrins donationer till hälso- och sjukvården får endast ges till forskning och utveckling
(FoU) och under förutsättning att donationen är transparent, väldokumenterad, samt i
enlighet med denna överenskommelse och dess intentioner.
Donationer får dock inte på något sätt kopplas till tidigare, nuvarande eller potentiellt framtida
användning, rekommendation, försäljning eller förskrivning av givarens produkter eller
tjänster.

7) Utvecklingsprojekt där hälso- och sjukvården och läkemedelsföretag
samverkar
Samverkan mellan hälso- och sjukvården och läkemedelsföretag kan se ut på olika sätt och ha
olika syften.
Med utvecklingsprojekt avses samverkan i projektform kring områden och ämnen med naturlig
koppling till de ingående parternas verksamhetsområden. Utvecklingsprojekt får inte startas i
syfte att finansiera eller på annat sätt stödja hälso- och sjukvårdens ordinarie verksamhet.
Projektförslag avseende utvecklingsprojekt ska skickas till verksamhetschefen som informerar
eventuella relevanta instanser. Ett avtal ska alltid tecknas som reglerar projektets innehåll och
omfattning. Ett utvecklingsprojekt får inte utgöra ett personligt uppdrag med en enskild
medarbetare, utan avtal ska tecknas mellan läkemedelsföretaget och en enhet inom hälsooch sjukvården.
Avtalet får inte innebära exklusivitet för läkemedelsföretaget att träffa avtal om samarbeten
med en eller flera enheter inom hälso- och sjukvården. Avtalet skall tydliggöra sjukvårdens
respektive industrins roller och ansvar (t.ex. beträffande hantering av personuppgifter,
patientansvar och hur resultaten från ett utvecklingsprojekt får användas).
Såväl hälso- och sjukvården som företaget ska bidra till projektet med resurser såsom
ekonomiska medel, material och/eller arbetstid. Fördelningen mellan parternas bidrag ska
vara balanserad. Hälso- och sjukvården ska alltid bära sina egna administrativa kostnader
förknippade med projektet, t.ex. medarbetares tid eller resor som utförs inom ramen för
utvecklingsprojektet.
Det ska finnas en detaljerad projektplan som även ska reglera hur projektet ska utvärderas och
erfarenheterna tillvaratas och spridas/offentliggöras. En budget ska alltid biläggas.
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Projektet skall vara avgränsat i tid (som regel max 1 år) och inte vara längre eller mer omfattande än vad som är motiverat för att uppnå syftet med projektet. Projektet skall avslutas efter
projekttiden.
Samarbetet ska redovisas öppet, för läkemedelsföretag innebär det att de ska tillhandahållas i
Läkemedelsindustriföreningens samarbetsdatabas.
Aktiviteter som inte definieras som utvecklingsprojekt i dessa regler är:
•
•

samverkan för att utveckla kommersiella produkter åt företag. Sådana projekt ska
utföras inom ramen för konsultavtal,
erbjudanden till vården kopplade till ett företags läkemedel genom avtal eller
upphandling regleras inom ramen för sedvanlig affärsverksamhet, på central regional
eller nationell nivå för att upprätthålla en sund konkurrens. Exempel på områden är
ordnat införande och exempel på produkter och tjänster som kan omfattas är tester,
diagnostik eller avancerade patientstödsprogram.

8) Referenskund
Med referenskund avses en enhet inom hälso- och sjukvården där medicintekniska produkter,
tjänster och behandlingsmetoder görs tillgängliga för kunder och intressenter i syfte att
utveckla och sprida kunskap om produkter eller tjänsters funktion i daglig drift.
För att ett företag ska kunna ange en enhet som referenskund ska ett avtal som reglerar alla
delar av relationen upprättas mellan parterna. I avtalet ska det anges på vilket sätt företaget
får använda referenskunden i marknadsföringssyfte.

9) Marknadsundersökningar
Marknadsundersökningar är enkäter, intervjuer och fokusgrupper med olika mål och upplägg
och får endast ha som syfte att inhämta information, åsikter och attityder. Undersökningar får
inte syfta till att påverka respondent eller förmedla säljbefrämjande kontakter. När företag
som omfattas av dessa samverkansregler låter genomföra marknadsundersökningar ska den
som utför undersökningen följa de etiska riktlinjerna för marknadsundersökningar enligt
ICC/ESOMAR.
Förfrågan om deltagande i marknadsundersökning får endast ske via e-post eller brev om inte
annat överenskommits i det enskilda fallet.
Andelen respondenter får inte överskrida det antal som är nödvändigt för att uppnå rimlig
säkerhet i resultatet. Respondenters svar ska behandlas strikt konfidentiellt och i enlighet med
vid var tid gällande dataskyddslag.
Ersättning för deltagande får inte överskrida vad som är rimligt i förhållande till tidsinsatsen.
För snabbt genomförda marknadsundersökningar via telefon eller enkät ska ingen eller endast
en symbolisk ersättning utgå. För mer tidsomfattande marknadsundersökning, till exempel
med djupintervju, kan en ersättning utgå som motsvarar tidsåtgången, dock högst 2,5 procent
av gällande prisbasbelopp/KPI.
Respondenten ansvarar för att vid behov inhämta arbetsgivarens samtycke. Vid ekonomisk
ersättning för deltagande i marknadsundersökning som har koppling till yrkesutövningen, bör
alltid arbetsgivarens samtycke inhämtas.

Gällande fr.o.m. den 1 januari 2020 tills vidare
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Dnr KS2020/

Tjänsteperson i beredskap TIB
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen besluta inrätta
funktionen tjänsteman i beredskap (TiB).
__________
Bakgrund och ärendebeskrivning
TiB funktion finns i alla statliga myndigheter, landsting, större företag och i allt fler
kommuner.
Myndigheterna förväntar också sig att kommunen ska ha en tillförlitlig kontaktväg till
kommunledningen för krissamverkan dygnet runt. Det framförs ofta av andra
myndigheter (t.ex. länsstyrelse, polis och landsting) att det är otydligt vem de ska
vända sig till, när de vill nå kommunen på ledningsnivå i synnerhet utanför
kontorstid, vilket kan leda till att erforderliga kontakter inte tas i tid.
Tjänsteman i beredskap är till för allvarliga störningar och kriser och ska inte
förväxlas med en kundtjänst eller pressjour. Händelser av mindre allvarlig karaktär
ska hanteras av den ordinarie linjeorganisationen.
Allmänheten ska oförändrat vid olyckor, allvarliga händelser och kriser kontakta
nödnumret 112. TiB i Säters kommun ska bestå av 8-12 tjänstemän som har
beredskap dygnet runt veckovis i ett rullande schema.
TiB är kommunens "larmmottagare" och ska starta upp krisledningsorganisationen
eller stödja den kommunala verksamheten när så behövs. Händelser av mindre
allvarlig karaktär ska hanteras av den ordinarie organisationen, men TiB kan svara
för samordningsuppgifter
och information till kommunledning och andra berörda myndigheter.
Ärendet har diskuterats i kommunledningsgruppen som ställt sig positiv till införande
av TiB. Om de kommunala bolagen ska delta får de ta ställning till i samråd med
kommundirektören.
TiB:s uppdrag
• Ta emot larm eller information om allvarlig händelse som har, eller kan ha
påverkan på̊ den kommunala verksamheten, personalen eller kommunala
anläggningar eller i övrigt inom kommunens geografiska område.
• Göra en första bedömning om händelsens omfattning och möjliga
konsekvenser och avgöra vem som skall informeras samt beroende på
händelsens art vidta åtgärder.
• Kontakta kommundirektör för info/råd/beslut om att larma (krislednings)
organisationen eller valda delar av denna om händelsen är begränsad.
Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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• Starta och helt, delvis eller initialt utöva central krisledning i kommunen, till
dess kommunens krisledningsstab är samlad. Detta innebär t ex att samverka
med andra krisaktörer, fatta erforderliga beslut samt att företräda kommunen i
olika sammanhang.
• Samverka internt med bland annat räddningstjänst, teknisk beredskap, socialberedskap (POSOM) och med kommunala bolag.
• Samverka externt med eller stödja andra aktörer vid kris såsom t.ex. polis,
landsting, länsstyrelse eller grannkommuner.
• Kunna ta initiativ till aktivering av POSOM.
• Hålla kommunledningen informerad om krigshändelser.
• Starta informationsinsatser vid händelser där så behövs.
• Dokumentera händelser och åtgärder.
Tjänstgöringen
• TiB upprätthåller funktionen från valfri plats. Vid behov ska TiB kunna vara på
plats i kommunen inom 2 timmar.
• TiB tjänstgör normalt en vecka i taget. Byte sker onsdagar kl 9.00. Vid överlämning lämnas TiBs telefon, Rakel över personligen. Notering om byte noteras i WIS.
• TiB tjänstgör dygnet runt men under ordinarie arbetstid ingår uppdraget i ordinarie tjänstgöring.
• Rapportering av händelser/åtgärder sker i WIS.
• Särskild utbildning för TiB anordnas, samt särskilda instruktioner och checklistor finns för stöd till TiB
Planeringen är att förvaltningarna (utom Kulturförvaltningen) bidrar med 2-3 medarbetare som ingår i TiB organisationen. Förvaltningschef ingår alltid som en av dessa
och ansvarar för att förvaltningen fyller sin del av organisationen.
Kostnaderna belastar respektive förvaltning.

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Tjänsteutlåtande

Datum
2020-03-12

Diarienummer
Dnr KA 00-000

Tjänsteperson i beredskap TIB
Förslag till beslut

Säters kommun inrättar funktion som tjänsteman i beredskap (TiB).
Kostnaden beräknas till 156 000 kr (220 000 kr inkl PO)
Bakgrund och ärendebeskrivning

TiB funktion finns i alla statliga myndigheter, landsting, större företag och i allt fler kommuner.
Myndigheterna förväntar också sig att kommunen ska ha en tillförlitlig kontaktväg till
kommunledningen för krissamverkan dygnet runt. Det framförs ofta av andra myndigheter (t.ex.
länsstyrelse, polis och landsting) att det är otydligt vem de ska vända sig till, när de vill nå
kommunen på ledningsnivå i synnerhet utanför kontorstid, vilket kan leda till att erforderliga
kontakter inte tas i tid.
Tjänsteman i beredskap är till för allvarliga störningar och kriser och ska inte förväxlas med en
kundtjänst eller pressjour. Händelser av mindre allvarlig karaktär ska hanteras av den ordinarie
linjeorganisationen.
Allmänheten ska oförändrat vid olyckor, allvarliga händelser och kriser kontakta nödnumret 112.
TiB i Säters kommun ska bestå av 8-12 tjänstemän som har beredskap dygnet runt veckovis i ett
rullande schema.
TiB är kommunens "larmmottagare" och ska starta upp krisledningsorganisationen eller
stödja den kommunala verksamheten när så behövs. Händelser av mindre allvarlig karaktär
ska hanteras av den ordinarie organisationen, men TiB kan svara för samordningsuppgifter
och information till kommunledning och andra berörda myndigheter.
Ärendet har diskuterats i kommunledningsgruppen som ställt sig positiv till införande av TiB.
Om de kommunala bolagen ska delta får de ta ställning till i samråd med kommundirektören.
TiB:s uppdrag
• Ta emot larm eller information om allvarlig händelse som har, eller kan ha påverkan på̊ den
kommunala verksamheten, personalen eller kommunala anläggningar eller i övrigt inom
kommunens geografiska område.
• Göra en första bedömning om händelsens omfattning och möjliga konsekvenser och avgöra
vem som skall informeras samt beroende på händelsens art vidta åtgärder.
• Kontakta kommundirektör för info/råd/beslut om att larma (krislednings)organisationen eller
valda delar av denna om händelsen är begränsad.
• Starta och helt, delvis eller initialt utöva central krisledning i kommunen, till dess kommunens
krisledningsstab är samlad. Detta innebär t ex att samverka med andra krisaktörer, fatta
erforderliga beslut samt att företräda kommunen i olika sammanhang.
Postadress
Säters Kommun
Box 300
783 27 Säter

Besöksadress
Rådhuset
Åsgränd 2
Säter

Telefon
0225-55 000 (vxl)

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

Tjänsteutlåtande

• Samverka internt med bland annat räddningstjänst, teknisk beredskap, socialberedskap
(POSOM) och med kommunala bolag.
• Samverka externt med eller stödja andra aktörer vid kris såsom t.ex. polis, landsting, länsstyrelse
eller grannkommuner.
• Kunna ta initiativ till aktivering av POSOM.
• Hålla kommunledningen informerad om krigshändelser.
• Starta informationsinsatser vid händelser där så behövs.
• Dokumentera händelser och åtgärder.
Tjänstgöringen
• TiB upprätthåller funktionen från valfri plats. Vid behov ska TiB kunna vara på plats i
kommunen inom 2 timmar.
• TiB tjänstgör normalt en vecka i taget. Byte sker onsdagar kl 9.00. Vid överlämning lämnas TiBs
telefon, Rakel över personligen. Notering om byte noteras i WIS.
• TiB tjänstgör dygnet runt men under ordinarie arbetstid ingår uppdraget i ordinarie tjänstgöring.
Rapportering av händelser/åtgärder sker i WIS.
• Särskild utbildning för TiB anordnas, samt särskilda instruktioner och checklistor finns för stöd
till TiB
Planeringen är att förvaltningarna (utom Kulturförvaltningen) bidrar med 2-3 medarbetare som
ingår i TiB organisationen. Förvaltningschef ingår alltid som en av dessa och ansvarar för att
förvaltningen fyller sin del av organisationen.
Kostnaderna belastar respektive förvaltning.
Marita Skog
Kommundirektör/Säkerhetschef

Postadress
Säters Kommun
Box 300
783 27 Säter

Besöksadress
Rådhuset
Åsgränd 2
Säter

Telefon
0225-55 000 (vxl)

E-postadress
kommun@sater.se
Internetadress
www.sater.se
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Dnr KS2020/0129

Revidering av kommunstyrelsens Nämndsplan
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta fastställa
reviderad Nämndsplan för kommunstyrelsen.
__________
Ärendebeskrivning
Förslag till revidering nämndplan för kommunstyrelsen 2020-2023 har genomförts av
förvaltningen.
I nämndplanen förtydligas de ansvarsområden och uppdrag som kommunfullmäktige
överlämnat till nämnder genom reglementet.
Syftet med nämndplanen är att tydliggöra inriktningen samt beskriva hur nämnden
avser att ta sig an fullmäktiges uppdrag inom fastställda ekonomiska ramar. Förutom
detta ska nämnderna ange vilka prioriteringar som ska göras inom ramen för lagar,
förordningar och kommunens egna styrdokument.

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Tjänsteutlåtande

SÄTERS KOMMUN
Kommunstyrelseförvaltningen

Datum
2020-03-09

Diarienummer
Dnr KS2020/0129

Revidering av kommunstyrelsens Nämndsplan
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen beslut fastställa
reviderad Nämndsplan för kommunstyrelsen.
Ärendebeskrivning
Förslag till revidering nämndplan för kommunstyrelsen 2020-2023 har
genomförts av förvaltningen.
I nämndplanen förtydligas de ansvarsområden och uppdrag som
kommunfullmäktige överlämnat till nämnder genom reglementet.
Syftet med nämndplanen är att tydliggöra inriktningen samt beskriva hur
nämnden avser att ta sig an fullmäktiges uppdrag inom fastställda ekonomiska
ramar. Förutom detta ska nämnderna ange vilka prioriteringar som ska göras
inom ramen för lagar, förordningar och kommunens egna styrdokument.

Malin Karhu Birgersson
Förvaltningschef

Postadress
Säters Kommun
Box 300
783 27 Säter

Besöksadress
Rådhuset
Åsgränd 2
Säter

Telefon
0225-55 000 (vxl)

E-postadress
nämnd@sater.se
Internetadress
www.sater.se
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Förord
Ett tryggare Säter
Nämnden pekar ut en färdriktning som verksamheten skall sträva mot. Färdriktningen
sammanfattas i flera strategier för långsiktig framgång.
Nu tar vi ut riktningen för vilket Säter vi vill leva i.
Tack vare att Säters ekonomi och välfärd har stärkts har fler människor kunnat gå till jobbet och
fler har haft möjligheten att studera. Med ännu fler som går till sitt jobb eller sina studier kan
Säter utvecklas och demokratin värnas. Vi ska garantera framtidens välfärd. Det betyder att alla
som kan ska jobba eller studera. Det är så vi kan sträva mot ett ekologiskt, ekonomiskt och
hållbart samhälle
Om alla bidrar kan välfärden utvecklas till något ännu bättre.
Säter är en kommun där industri, besöksnäring och jord- och skogsbruk utgör grunden för
kommunens utveckling. Med hjälp av ett levande näringsliv kan vi utveckla våra skolor, vården
och omsorgen. Säter är en fantastisk kommun med väldigt många som pendlar till jobbet. Det ger
oss utmaningar, men också stora möjligheter. Det ska vara enkelt att starta och driva företag.
Digitalisering, med allt från medborgarens tillgång till bredband till våra industriers fortsatta
högteknologiska utveckling, är en viktig möjlighet för att möta framtiden. Det ska vara lätt att
göra rätt i Säter
Tillväxten ska användas till att bygga bostäder, bemanna och modernisera sjukvård, skola och
omsorg.
Fritid kommer vi att satsa på tillsammans med föreningar, företag och hela den ideella sektorn för
att Säterborna ska trivas och hålla sig friska under hela sitt liv. Det ska finnas något för alla i vår
kommun allt från babysim till aktiviteter för våra äldre.
Vi vill att säterborna ska vara stolta men vi är inte nöjda än. Vi ser stora utmaningar framför oss
som måste lösas med gemensamma krafter.
Säter ska växa och hålla ihop, samhällets framtid löser vi bäst tillsammans.

Mats Nilsson
Kommunstyrelsens ordförande
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Inledning
I nämndplanen förtydligas de ansvarsområden och uppdrag som kommunfullmäktige överlämnat
till nämnder genom reglementet. Syftet med nämndplanen är att tydliggöra inriktningen samt
beskriva hur nämnden avser att ta sig an fullmäktiges uppdrag inom fastställda ekonomiska
ramar. Förutom detta ska nämnderna ange vilka prioriteringar som ska göras inom ramen för
lagar, förordningar och kommunens egna styrdokument. Utifrån dialog med verksamheten
beslutar nämnden om mål/strategier samt vilka indikatorer som ska följas upp och kontinuerligt
återrapporteras till nämnden och kommunfullmäktige. Nämndplanen beslutas av nämnden och
revideras årligen.

Ansvar enligt reglemente och övriga styrdokument

Reglemente
Kommunstyrelsens reglemente utgår från kommunallagen och förtydligar kommunstyrelsens
givna roll.
Kommunstyrelsen skall leda och samordna förvaltningen, ha uppsikt över nämnder och
gemensamma nämnder samt över hel- eller delägda bolag och kommunalförbund.
Kommunstyrelsen skall följa frågor som inverkar på kommunens utveckling och ekonomiska
ställning, göra framställningar till kommunfullmäktige, övriga nämnder och myndigheter, begära
in yttranden och upplysningar från övriga nämnder och anställda, bereda och yttra sig i ärenden
som ska handläggas av kommunfullmäktige samt ansvarar för den ekonomiska förvaltningen.
Kommunstyrelsen skall i övrigt fullgöra de uppdrag som kommunfullmäktige har lämnat över till
styrelsen.
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Kommunstyrelsen ska
1. leda arbetet med och samordna utformningen av övergripande och strategiska mål,
riktlinjer och ramar för styrningen av hela den kommunala verksamheten samt göra
framställningar i målfrågor som inte är förbehållna annan nämnd,
2. utöva uppsikt över övriga nämnders och gemensamma nämnders beslut,
3. ha ett övergripande ansvar för interna säkerhetsfrågor i kommunen,
4. ha hand om kommunens personaladministrativa system, ekonomisystem, dokument- och
ärendesystem, e-postsystem, IT-system, kommunikationssystem,
skaderapporteringssystem och förtroendemannaregister,
5. hos fullmäktige, övriga nämnder och andra myndigheter göra de framställningar som
behövs,
6. kontinuerligt följa verksamheten i övriga nämnder,
7. ansvara för utformning och utveckling av kommunens system för intern kontroll i
enlighet med vad fullmäktige särskilt beslutar,
8. ansvara för samordningsträffar med nämndpresidierna och förvaltningscheferna,
9. upprätta förslag till program med mål och riktlinjer för sådana kommunala angelägenheter
som utförs av privata utförare,
10. bereda eller yttra sig i ärenden som ska handläggas av fullmäktige i enlighet med KL,
11. verkställa fullmäktiges beslut, om fullmäktige inte beslutat annat.
12. ansvara för frågor gällande den kommunövergripande kollektivtrafiken såsom
trafikbeställningar och trafikförsörjningsplaner mm.
13. förvalta skogsinnehav enligt gällande Skogvårdsplan.
14. ansvar för att löpande under året hålla sig informerad om hur de ungdomar i kommunen
är sysselsatta som har fullgjort sin skolplikt men inte har fyllt 20 år och inte genomför
eller har fullföljt utbildning på nationella program i gymnasieskola eller gymnasiesärskola
eller motsvarande utbildning (aktivitetsansvar). Hemkommunen har inom ramen för
ansvaret uppgiften att erbjuda de ungdomar som berörs lämpliga individuella åtgärder.
Åtgärderna ska i första hand syfta till att motivera den enskilde att påbörja eller återuppta
en utbildning. Kommunen ska dokumentera sina insatser på lämpligt sätt. Kommunen
ska föra ett register över de ungdomar som omfattas av ansvaret enligt första stycket.
15. ansvara för boende-, sysselsättnings- och näringslivsfrågor och åtgärder för att allmänt
främja sysselsättningen och näringslivet i kommunen. Ansvara för att leda och samordna
de kommunala marknads- och sysselsättningsåtgärderna.
16. ansvara för kommunens centrala informationsverksamhet
17. följa de förvaltnings- och verkställighetsuppgifter i övrigt som inte uppdragits åt annan
nämnd.
18. kontinuerligt i sitt arbete leda utvecklingen av social hållbarhet såsom till exempel
likabehandlings-, jämställdhets-, mångfalds och folkhälsofrågor
19. kontinuerligt i sitt arbete följa upp miljö-, integration- samt frågor som rör personer med
funktionsnedsättning,
20. ansvara för konsumentrådgivning
21. ansvarig för lokalt brottsförebyggande arbete
22. samordning av övergripande IT- frågor
E-arkivcentrum Dalarna

1. Bemanning och leder verksamheten för det gemensamma E-arkivcentrum Dalarna enligt
samverkansavtal med länets kommuner.
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Fritid & Föreningsverksamhet

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ansvara för evenemangsråd i samarbete med övriga förvaltningar
leda samarbete kopplat till kommunens marknadskommunikation
ansvara för särskild uppvaktning
ansvara för Ungdomsledarstipendiet
ansvara för lotteritillstånd enligt Lotterilagen (1994:1000).
ansvara för Ungdomens Hus
ansvarar för barn- och ungdomsfrågor på övergripande nivå.
ansvara för stöd och bidrag till föreningar, stöd till föreningsdrivna anläggningar.
ansvara för att riktlinjer för föreningsverksamhet är aktuella och uppdateras årligen
Stödja och vid behov samordna fritidsevenemang då kommunen beviljat bidrag.

Syfte med nämndens ansvarsområde utifrån Säterbons
perspektiv
Säterbon ska förvänta sig att kommunstyrelsen tar ansvar för sin ledande och styrande roll i den
kommunala organisationen.
Uppsikt: Kommunstyrelsen har Säterbon i fokus och företräder Säterbon i att ha uppsikt över
övriga nämnder. Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan
Styrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt
över övriga nämnders och eventuella gemensamma nämnders verksamhet.
Kommunstyrelsen rapporterar till kommunfullmäktige.
Interna stödprocesser: Kommunstyrelsen leder kommunstyrelseförvaltningen och ansvarar för
att leverera professionellt och samordnat stöd så att nämnder, styrelser och bolag kan bedriva sin
kärnverksamhet effektivt och kvalitativt. Stödet leder indirekt till nytta för Säterbon.
Egen verksamhet: Kommunstyrelsen har ett operativt ansvar för ett flertal verksamheter (se
reglementet för mer information). Verksamheterna levererar direkt nytta till Säterbon.
Strategiska ärenden/processer: Kommunstyrelsen har ett övergripande ansvar för olika
samverkansorgan där kommunen är medlem eller på annat sätt är en part. Kommunstyrelsen
ansvarar för frågor av principiell karaktär och frågor som kan ha avgörande betydelse för
utvecklingen i kommunen.
Anställande myndighet: Kommunstyrelsen är kommunens anställande myndighet. Det innebär
att kommunstyrelsen ansvarar för alla frågor som rör förhållandet mellan arbetsgivare och
arbetstagare.
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Omvärldsbevakning
För att sätta Säters förutsättningar och omvärldens påverkan i ett sammanhang krävs en bred
analys ur flera perspektiv.
Kompetens

Det råder i princip full sysselsättning i Säter, och arbetskraftsbristen är även 2020 ett större
problem än arbetslösheten. Säters kommun befolkas fortfarande av fler äldre och yngre
medborgare, och färre i arbetsför ålder.
Så ser det ut i stora delar av Sverige. SKR, kommunernas och regionernas arbetsgivarorgan,
konstaterar att fler måste arbeta längre, samt att den tekniska utvecklingen och allas kompetens
och förmåga måste tas till vara för att klara välfärdsuppdraget.
Digitalisering är en transformerande utveckling där också helt nya tjänster utvecklas eftersom
digitalisering förändrar förutsättningarna i grunden.
Sveriges digitaliseringsstrategi innehåller fem delmål om digital kompetens, digital trygghet, digital
innovation, digital ledning och digital infrastruktur. Delmålen förklarar hur digitalisering ska
kunna bidra till en positiv samhällsutveckling.
Digitaliseringen av den kommunala verksamheten kräver särskilda kompetenser. För att de
kommunala verksamheterna ska kunna ta klivet in i digitaliseringsarbetet måste helhetssynen
utvecklas.
Digitaliseringen förändrar samhällets mötesplatser och den fysiska tillgängligheten till tjänster och
nyttor. Alla aktörer i samhället, från individer till offentlig sektor, kommer att hantera
balansgången mellan effektivitet och fysisk tillgänglighet
Tillgänglighet och kommunikation

I och med samhällets digitalisering ökar kraven på tillgänglighet vilket bland annat märks i
genomförandet av webbtillgänglighetsdirektivet som berör alla webbaserade system som används
i offentlig förvaltning. Det innebär också ökade krav på säkerhet när digitala system samlar data
om enskilda personer i stor utsträckning och när vårt vardagliga liv är beroende av att digitala
system fungerar.
I ett samhälle där det inte längre är så att ”alla” lyssnar på samma nyheter och möter samma
medieflöde och där allt mer av den kommunikation som individerna möter är beroende på
individernas egna preferenser och sociala sammanhang är det kommunikation på bredden, i olika
kanaler och med olika ansats som krävs för att skapa kontakter mellan kommunen och dess
medborgare. Kommunikation har gått från att vara information till kommunikation. Det innebär
att det finns förväntningar på en ömsesidighet i förhållandet. Att kunna kommunicera och
utveckla en diskussion är något annat än att ta den information som finns och försöka förstå den.
Rörlig bild som kommunikationsmedel har under många år vuxit sig starkare och starkare. De
traditionellt skriftliga medierna har anammat det brett och nu ha trenden landat även i kommunal
verksamhet. Rörligt material är ett sätt att verka på liknande villkor som mycket annat material.
Människor förväntar sig i högre utsträckning att kunna ta del av information via rörlig bild.
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Sysselsättning

Enligt den rapport som Säters kommun beställt från PwC ”Långsiktig ekonomisk analys 20162030” är det svårt att bedöma utvecklingen av samhällsekonomin på längre sikt (5 till 10 år).
Den viktigaste faktorn är potentiell sysselsättning mätt i antal arbetade timmar.
Vid fullt resursutnyttjande (utan överhettningstendenser) ökar BNP med cirka två procent
årligen. Detta möjliggör en löneökningstakt på fyra procent och skatteunderlagsutveckling på
motsvarande nivå.
Sveriges kommuner och landsting prognostiserar att skatteunderlaget på lång sikt växer med 4
procent årligen. Samtidigt spås löne- och prisutvecklingen för kommunerna bli gynnsam.
Den framtida underliggande efterfrågan av kommunal verksamhet kan uppskattas genom en så
kallad demografisk framskrivning. En demografisk framskrivning ger en uppskattning av hur
efterfrågan av kommunens verksamhet kommer att utvecklas, givet befolkningsutvecklingen och
givet ett konstant utnyttjandemönster av kommunens tjänster. Utnyttjandemönstret antas vara
konstant över tid, det vill säga:
• servicenivå, andelen som nyttjar verksamheten
• kostnad per person i åldersgruppen, resurstilldelning
Analys och samverkan

Att samverka mellan kommunerna är en viktigt och nödvändig förutsättning för att klara
uppdraget inom områden där kommunerna inte har möjlighet, resurser och kompetens.
För att vara en fullvärdig deltagare i olika samverkansprocesser krävs att det finns samverkans
kompetens likväl som det kräver förmåga att ta ett expertansvar i utvalda processer.
E-arkivcentrum Dalarna är Säters kommuns bidrag till att vara expert inom ett område bland
Dalarnas kommuner. Med ökande krav och möjligheter i en snabb takt, är förmåga att organisera
och analysera omvärldsförändringar ett behov som ökar.
Utmaningar som påverkar framtida ekonomiska prognoser är nya lagstiftningar, politiska
förändringar och beslut på riksnivå. Skatteprognoser och konjunktursvängningar kan snabbt
förändra de ekonomiska förutsättningarna för hela kommunen. Befolkningsförändringar och
demografiska utmaningar är områden som kräver ständig bevakning och anpassning.
Tillväxt

I princip alla kommuner arbetar för ett ökat företagande, både när det gäller att öka tillväxten
bland de företag som redan finns i kommunen, och att skapa förutsättningar för fler företag.
Tillgång till mark och lokaler är viktigt för etablering av nya företag och för att företag ska kunna
växa. Kompetensförsörjningsbehovet är stort även inom det privata företagandet. Företag växer
inte eftersom de inte kan rekrytera den nyckelkompetens de behöver. Tillväxt eftersträvas men
med större fokus på hållbarhetsperspektivet.
Bo och leva

Boende är en fråga som nationellt är mångfacetterad. Det är den även i Säter. Behovet av
bostäder är fortsatt stort, priserna ökar, även om prisökningarna mattats av något. Hur och på
vilket sätt människor vill bo beror på många faktorer.
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Priser och boendeformer är traditionella faktorer, men i och med ökade valmöjligheter,
förändrade arbetsliv med mera, är boende mer än en fråga om det faktiska boendet.
Livsmiljöerna är grunden för människor som har möjligheten att välja.
Under de senaste 50 åren har fritidens fokus förskjutits från återhämtning i form av vila till nöje,
njutning och upplevelser. Människor lägger mer pengar på upplevelser nu än tidigare. Den bäste
upplevelsen är den som upplevs tillsammans och behovet av tillsammansupplevelser har ökat.
Internet har blivit en viktig arena för unga människors fritid. Möjligheten till rik fritid har blivit
viktigare för valet av bostadsmiljö.
Trenden visar att engagemang tar sig andra uttryck än dom organisationsstrukturer som
föreningslivet bygger på, ofta i nätverksformer. Forskningen visar att offentligt stöd gynnar större
organisationer med traditionell föreningsdemokrati.
Miljö- och klimatförändringar

Miljö- och klimatfrågan är en central frågeställning. Klimatförändringarna och de avtal och lagar
som har antagits som svar på dem kommer att påverka Säter mer och mer, likväl som Säter har
möjligheter att aktivt öka sina miljömässiga ansträngningar i syfte att påskynda effekterna av de
avtal, lagar och strategier som finns på internationell, nationell och regional nivå.
Beredskap inför skogsbränder, översvämningar och torka mm som kan uppstå till följd av
klimatförändringarna måste finnas.
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Styrelsens mål och strategier
Ytterligare ett steg mot helhetssyn med Säterbon i fokus är att identifiera tänkbara samverkansparter som kan bidra till bästa möjliga måluppfyllelse. Under mandatperioden ska former
för samverkan och uppföljning utvecklas för att utarbeta gemensamma strategier i arbetet mot att
nå kommunfullmäktiges mål.
I detta arbete ska de tvärsektoriella frågorna kopplas för att stödja verksamheterna i deras
ambitioner att nå sitt uppdrag och därigenom kommunfullmäktiges mål.
Mål som främst relaterar till kommunstyrelsens uppdrag
Styrelsen har utifrån nationella och lokala styrdokument samt kommunens strategiska mål,
identifierat ett antal mål som styrelse vill prioritera att arbeta emot under den kommande
mandatperioden.
Uppsikt

Nämnderna och styrelserna ska känna till, förstå och uppfylla de direktiv som kommunstyrelsen
ger för uppföljning.
Nämnderna och styrelsernas återrapportering till kommunstyrelsen ska vara regelbunden och
utgå från de av fullmäktige antagna strategiska målen.
Kommunstyrelsens analys av nämnderna och styrelsernas arbete och resultat samt analys av
verksamhet inom regionala samverkansorgan ska ge kommunfullmäktige en relevant bild av
kommunens samlade arbete och resultat i förhållande till de strategiska målen.
Anställande myndighet

En modern och innovativ personalpolitik ska säkerställa att kommunen har medarbetare som
kan, vill och har möjlighet att bidra till effektiv verksamhet med god kvalitet för Säterbon.
För att skapa intresse och engagemang för kommunala arbeten i framtiden ska Säters kommun
erbjuda omväxlande och kvalitativa feriearbeten för skolungdomar
Interna stödprocesser

För att stödja nämnderna/styrelsers och förvaltningarnas arbete ska kommunstyrelsens stöd vara
känt, relevant, framtidsorienterat och anpassas i dialog med nämnderna/styrelserna och
förvaltningarna.
Egen verksamhet

Genom att stödja och skapa bättre förutsättningar för organiserade och oorganiserade aktiviteter
samt mötesplatser ska alla Säterbor ha möjlighet att mötas och utvecklas på fritiden.
Bland Säterborna ska det finnas god kännedom om de aktiviteter och mötesplatser som finns,
samt att dessa ska upplevas som tillgängliga och öppna för alla.
Säterborna ska känna till hur de kan vara med och utveckla utbudet på fritidssysselsättningar.
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Öka faktisk och upplevd trygghet genom att utveckling av lokala och regionala
samverkansformer.
Arbeta med att övergripande implementera barnkonventionen som lag för att öka tryggheten för
barn och unga i Säters kommun.
Stimulera och ge förutsättningar för ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbart företagande.
Öka de lokala företagens kunskap om och motivation till att delta i offentliga upphandlingar från
lokal till EU-marknadsnivå
Strategiska ärenden/processer

Göra långsiktiga analyser med ett minst 15 årsperspektiv gällande:
• demografiska och befolkningsutvecklingen.
• investeringar/långsiktiga driftekonomiska förutsättningar.
• bostadsutveckling
• digitalisering
• kompetensförsörjning
• miljö- och klimat
• näringsliv/tillväxt
Analyserna ska användas för långsiktig planering till nytta för platsen Säters kommuns utveckling.
Strategier
För att nå målen har styrelsen identifierat följande strategier:
Digitalisera hållbart problematisera

Digitaliseringen ska ske med en långsiktig inriktning där förutsedda framtida effekter styr
vägvalen.
Driva samverkan

Bidra till och starta samverkansprocesser som ökar nyttan för Säterbon.
Kommunicera med öppenhet

Ge möjlighet för Säterbon och näringsliv att förstå och delta i utvecklingen av platsen Säters
kommun.
Samverkansparter
Samverkan är avgörande för kommunens förmåga att nå framgång i komplexa, svårhanterade
frågeställningar som utmanar vår förmåga till problemlösning. Dessa utmanande frågeställningar
och problemområden kräver bredd- och spetskompetens, anpassningsförmåga,
innovationsförmåga och gemensamma förhållningssätt. Stora insatser krävs, men i gengäld är
belöningen, i form av resultat, mycket stor. Samverkan är en grundförutsättning för att kunna nå
de strategiska målen, och krävs på alla nivåer.
Kommunstyrelsen har ett strategiskt uppdrag i förhållande till de externa samarbeten som
kommunen har behov av. Samarbete sker på olika nivåer och kommunstyrelsens samverkan sker
i de forum som kommunen har reglerade samverkansformer i olika former av avtal samt inom
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den egna organisationen då uppdraget kring samverkan berör kommunens ansvar på en
övergripande nivå.

Systematiskt kvalitets- och utvecklingsarbete

Kommunstyrelsen ska ha uppsikt över övriga nämnder. Genom att följa nämndernas arbete, med
koppling till de strategiska målen, ska kommunstyrelsen säkerställa att målen uppfylls.
Kommunstyrelsen leder kommunstyrelseförvaltningen och ansvarar för att leverera professionellt
och samordnat stöd så att nämnder, styrelser och bolag kan bedriva sin kärnverksamhet effektivt
och kvalitativt.
För att bedriva en kvalitativ och professionell verksamhet ska förvaltningen ta fram en gemensam
verksamhetsplan, enheterna tar utifrån verksamhetsplanen fram enhetsplaner med aktiviteter.
Enheterna ansvarar för att mäta de aktiviteter som man ser har betydelse för att kunna analysera
om aktiviteterna leder mot kommunstyrelsens mål och kommunfullmäktiges strategiska mål.
Egen verksamhet: Kommunstyrelsen har ett operativt ansvar för ett flertal verksamheter (se
reglementet för mer information). Kvalitetsredovisning sker via kommunstyrelsens
verksamhetsuppföljning till kommunstyrelsen.
Strategisk verksamhet: Kommunstyrelsen har ett övergripande ansvar för olika samverkansorgan
där kommunen är medlem eller på annat sätt är en part. Kommunstyrelsen ansvarar för frågor av
principiell karaktär och frågor som kan ha avgörande betydelse för utvecklingen i kommunen.
Kvalitetsredovisning av de gemensamma formella samverkansformerna som finns sker via
årsredovisning och verksamhetsinformation till kommunstyrelsen
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Uppföljning av kommunstyrelsen uppdrag som anställande myndighet sker via personalutskottet.
Förvaltningarna ska till personalutskottet redovisa nyckeltal kopplade till personalområdet enligt
personalutskottets arbetsordning.
Uppföljning

Uppsikt

Kommunstyrelsen kommer i enlighet med målet om uppsikt att utarbeta riktlinjer och
instruktioner som ska resultera i att nämndernas och styrelsernas återrapportering ska ha den
kvalitet som krävs för att följa upp arbetet mot de av kommunfullmäktige fastställda strategiska
målen.
Dokumentet ska innehålla:
• Ekonomi
• Investeringsprojekt
• Viktiga händelser
• Sjukfrånvaro
• Arbetsmiljö
• Statistik/information
• Säkerhetsarbetet
• Barnkonvention
• Miljöarbetet
Dokumentet är ett levande dokument och kan utökas med återrapporteringar/uppdrag som
kommunstyrelsen ger nämnderna.
Anställande myndighet

Utifrån olika typer av undersökningar kopplade till Säterbons upplevelse av kvalitet samt det
systematiska arbetsmiljöarbetet analyserar nämnden organisationens förmåga.
Interna stödprocesser

Kartlägga om det stöd som den gemensamma dialogen resulterat i ger de avsedda effekterna.
Egen verksamhet

I verksamhetsplanen anges de indikatorer som är relevanta för att ge en sammanhållen bild av
resultat. Den samlade bilden redovisar förvaltningen i uppföljningen till kommunstyrelsen.
Strategiska ärenden/processer

Uppföljningen består i att fastställa att planen för analyser finns.
Rapportering av uppföljning till styrelsen
• sker i samband med delårs- och helårsbokslut
• kommunstyrelsen analyserar samtliga nämnders och kommunstyrelsens rapporter och
drar övergripande slutsatser kring resultatet i förhållande till de strategiska målen.
Kommunstyrelsen rapporterar till kommunfullmäktige.
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Rapportering av uppföljning till kommunfullmäktige
• sker i samband med delårs- och helårsbokslut
• kommunstyrelsen analyserar samtliga nämnders och kommunstyrelsens rapporter och
drar övergripande slutsatser kring resultatet i förhållande till de strategiska målen.
Kommunstyrelsen rapporterar till kommunfullmäktige.

Finansiella förutsättningar
Kommunstyrelsens preliminära nettokostnadsram för 2020 är beslutad till 57 856 kkr
(2019: 56 824 kkr).
Ekonomiska förutsättningar
Kommunstyrelsens ram fördelas preliminärt på följande vis;
Kommunstyrelsen
3 714 kkr
Kommunfullmäktige
645 kkr
Kommundirektör
1 805 kkr
Egen försörjning/ Unga till arbete (även integration) 2 031 kkr
KS förvaltning
50 820 kkr
KS förvaltning omfattar ekonomienhet, näringslivsenhet, kanslienhet, personalenhet, IT-enhet
kommunikationsenhet, E-arkivsenhet samt fritidsenhet.
Investeringar
Medel till inventarier
Medel till utveckling av bostadsområden
Medel till bredbandsutbyggnad
Medel till IT- infrastruktur
Medel till IT- utrustning
Medel till IT- skola
Styrelsens resursfördelningssystem
Vid fördelning av resurser för kommande år används tidigare års utfall och innevarande års
budget som utgångspunkt. Justeringar görs vid förändrad inriktning på förvaltningens arbete och
förändrad ansvarsfördelning mellan förvaltningens enheter. Förvaltningschefen kan under
budgetåret ta delegationsbeslut om omfördelning mellan enheterna.
Styrelsens ekonomiska kommentar
Verksamheterna inom förvaltningen kan i stort bedrivas inom beslutad ram. För att frigöra
resurser för utveckling behöver växling ske av vissa tjänster vilket kan vara möjligt vid tex
pensionsavgångar. Dialog sker ständigt om effektivare arbetssätt och hur teknik och system
stödjer verksamheterna så att resurser för nya behov kan frigöras Detta är en utveckling som
kommer att fortgå. När vakanser uppstår sker en prövning av hur arbetsuppgiften kan lösas för
att bäst nå kommunstyrelsens mål.
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Personella förutsättningar
Nuläge
Under perioden 2020-2023 sker endast små planerade personalförändringar. Personalsituationen
är stabil men behovet av kompetens förändras snabbare nu än tidigare så behovet att kunna ställa
om verksamheten ökar.
Utveckling kommunstyrelsen
Att utveckla de processer som stödjer verksamheterna kommer att vara av stor betydelse för att
klara uppdraget. Den demografiska utvecklingen kräver att Säters kommun lyckas hitta nya
arbetssätt, utveckla digitala lösningar och lösa kompetensförsörjningsfrågan på ett innovativt sätt.
Se nämndens lokala kompetensutvecklingsplan bilaga 1

Internkontroll
Internkontrollplan upprättas årligen och fastställs av styrelsen. Riskanalys genomförs av
kontrollmomenten i planen. Med utgångspunkt från risk- och konsekvensbedömningar görs en
årlig sammanfattande uppföljning. Uppföljningen ligger till grund för ny plan för nästkommande
år.
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Ks §
Information om budget för kommunstyrelsens förvaltning
Ekonomichefen informerar.
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Utdragsbestyrkande
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Dnr KS2020/0130

Upptagande av nytt lån
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslutar
att inhämta offert från Kommuninvest, Swedbank och Nordea för att uppta ett nytt
lån på 80 000 000 kr, samt att lämna över beslutet till Kommunstyrelsen arbetsutskott 2020-04-21 att anta mest fördelaktig offert.
Bakgrund och ärendebeskrivning
Ett lån på 30 000 000 kr ska omsättas 2020-05-05. För att möta kommande behov
lånas ytterligare 50 000 000 kr. Lånet ligger inom ramen för kommunfullmäktiges beslut, §159 den 13 juni 2019. Del av det nya lånet var planerad att tas upp under 2019
och då investeringarna under 2019 varit försenade har det skjutits upp till våren 2020.
Lånet kommer att utvärderas i enlighet med Säters kommuns finansieringspolicy.
De planerade höga investeringsnivåerna som kommunen har innebär att kommunens
likviditet kommer att förbrukas och att kommunen behöver göra en ny upplåning.
En kredit på 38 mkr är kopplad kommunens koncernkonto, men för att inte nyttja
krediten fullt ut behöver ett nytt lån tas upp.
Offert inhämtas från tre långivare, Kommuninvest, Swedbank och Nordea. Offert
inhämtas med olika räntealternativ, fast och rörlig ränta. För övrig information se bilagd offertförfrågan.

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Tjänsteskrivelse

Datum
2019-03-24

Diarienummer
KS

Upptagande av nytt lån
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslutar
att inhämta offert från Kommuninvest, Swedbank och Nordea för att uppta ett nytt lån på 80 000 000 kr,
samt att lämna över beslutet till Kommunstyrelsen arbetsutskott 2020-04-21 att anta mest fördelaktig
offert.
Bakgrund och ärendebeskrivning
Ett lån på 30 000 000 kr ska omsättas 2020-05-05. För att möta kommande behov lånas ytterligare
50 000 000 kr. Lånet ligger inom ramen för kommunfullmäktiges beslut, §159 den 13 juni 2019. Del av det
nya lånet var planerad att tas upp under 2019 och då investeringarna under 2019 varit försenade har det
skjutits upp till våren 2020.
Lånet kommer att utvärderas i enlighet med Säters kommuns finansieringspolicy.
De planerade höga investeringsnivåerna som kommunen har innebär att kommunens likviditet kommer
att förbrukas och att kommunen behöver göra en ny upplåning. En kredit på 38 mkr är kopplad
kommunens koncernkonto, men för att inte nyttja krediten fullt ut behöver ett nytt lån tas upp.
Offert inhämtas från tre långivare, Kommuninvest, Swedbank och Nordea. Offert inhämtas med olika
räntealternativ, fast och rörlig ränta. För övrig information se bilagd offertförfrågan.

Torbjörn Matsson

Postadress
Säters Kommun
Box 300
783 27 Säter

Besöksadress
Rådhuset
Åsgränd 2
Säter

Telefon
0225-55 000 (vxl)

E-postadress
kommun@sater.se
Internetadress
www.sater.se
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Dnr KS2020/0115

Yttrande över granskning av planering av framtida fastighetsstrukturer
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen anta bifogat yttrandet
som sitt eget.
__________
Ärendebeskrivning
De förtroendevalda revisorerna i Säters kommun och lekmannarevisionen i Säterbostäder AB har genomfört en översiktligt granska kommunens planering av framtida
fastighetsstruktur. Syftet med granskningen var att bedöma om det finns en gemensam strategi för fastighetsstrukturen i kommunen och det kommunala bostadsbolaget.
Mot bakgrund av granskningen rekommenderar revisionen kommunstyrelsen att
• lösa problemen med skuldsättning och egenfinansiering som en ökad nyproduktion av bostäder och verksamhetslokaler kommer att medföra.
• överväga att revidera de ekonomiska målen för Säterbostäder AB.
Revisionen begär yttrande över rapporten senast 2020-06-30
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Yttrande
Svar på rekommendationer:
-

Lösa problemen med skuldsättning och egenfinansiering som en ökad nyproduktion av bostäder
och verksamhetslokaler kommer att medföra.

I Säters kommun finns egenfinansiering med som ett finansiellt mål. För Säterbostäder AB finns däremot
inget sådant mål.
Skuldsättningsgraden för koncernen är begränsad till 75% av Kommuninvest riktlinje, 92 250 kr/invånare.
Det målet kommer att överskridas redan 2023 om alla planerade investeringar görs i egen regi och
ingentings säljs av. En kortsiktig lösning är att höja procentsatsen i målet, men det är inte enskilt en bra
lösning för framtiden. Det bör i så fall kombineras med en fastighetsplan.
En plan där en kombination av försäljning av befintliga fastigheter och en bedömning av vilka objekt som
bör byggas i extern regi ska tas fram. Grundarbetet till den planen är gjord av företaget Svefa. Ett fortsatt
arbete för kommunen tillsammans med Säterbostäder AB är att inventera enskilda objekt som underlag till
planen.
- Överväga att revidera de ekonomiska målen för Säterbostäder AB.
En revision bör göras av de ekonomiska målen för Säterbostäder AB. Dessa mål bör även kompletteras
med gemensamma koncernmål
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1

Sammanfattning
Vi har av Säters kommuns revisorer fått i uppdrag att översiktligt granska kommunens
planering av framtida fastighetsstruktur. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2019.
Syftet är att bedöma om det finns en gemensam strategi för fastighetsstrukturen i
kommunen och det kommunala bostadsbolaget.
Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att det finns en
gemensam strategi för fastighetsstrukturen i kommunen och det kommunala
bostadsbolaget genom bostadsplanen och lokalplanen. Däremot finns det problem att
lösa avseende skuldsättningen och egenfinansieringen. Det kan också finnas
anledning att se över de ekonomiska målen för Säterbostäder AB.
Kommunen har ett behov av verksamhetslokaler och bostäder som inte kommer att
tillfredsställas med nuvarande produktionstakt.
Det finns en strategi för finansiering av nyproduktion men som tjänstemännen själva
har konstaterat så behöver man vidta åtgärder för att nå nuvarande egenfinansieringsmål.
Vi kan också konstatera att ägardirektivets soliditets- och avkastningsmål för
Säterbostäder riskerar att bli ouppnåeliga om inte ambitionsnivån sänks eller
egenfinansieringen stärks eller att båda dessa åtgärder genomförs. Redan idag
misslyckas bolaget med att nå avkastningsmålet.
Mot bakgrund av vår granskning rekommenderar vi kommunstyrelsen att

— Lösa problemen med skuldsättning och egenfinansiering som en ökad nyproduktion
av bostäder och verksamhetslokaler kommer att medföra.

— Överväga att revidera de ekonomiska målen för Säterbostäder AB.
Mot bakgrund av vår granskning rekommenderar vi Säterbostäder AB att:

— Upprätta kalkyler där det framgår hur olika scenarier påverkar bolagets långsiktiga
förutsättningar.
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2

Inledning/bakgrund
Vi har av Säters kommuns revisorer fått i uppdrag att översiktligt granska kommunens
planering av framtida fastighetsstruktur. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2019.
Säterbostäder AB förvaltar lägenheter och lokaler i ett 30-tal bostadsområden runt om i
Säters kommun. Fastigheterna består av gamla kulturhus i trästaden Säter, såväl som
moderna lägenheter i Säters nyare områden, men även lägenheter i kommunens
övriga delar. Dessutom förvaltar bolaget fyra servicehus och äldreboenden.
Säters kommun har en långsiktig målsättning om 12 000 invånare till år 2030 vilket
ställer krav på att det byggs en hel del bostäder i kommunen under kommande år. För
perioden 2018–2020 prognostiseras en tillfällig avmattning av befolkningsökningen då
tillgången på lediga bostäder är begränsad, för att till år 2021 återgå till ursprungliga
planen för målet.
Både Säters kommun och Sätersbostäder har en jämförelsevis låg skuldsättningsnivå,
men båda står dock inför stora investeringar som kräver ökad upplåning. En avvägning
måste därför hela tiden göras som tar hänsyn till bolagets ekonomiska styrka.
Revisorerna bedömer risken att det finns risker för att behovet av kommunala
fastigheter inte står i proportion till bolagets ekonomiska förutsättningar.
Med anledning av ovanstående drar kommunens revisorer slutsatsen i sin riskanalys,
att kommunens planering av framtida fastighetsstruktur behöver ses över.

2.1

Syfte, revisionsfråga och avgränsning
Syftet är att bedöma om det finns en gemensam strategi för fastighetsstrukturen i
kommunen och det kommunala bostadsbolaget.
Granskningen har besvarat följande revisionsfrågor:

—
—
—
—

Är nuvarande fastighetsinnehav anpassat efter kommunens behov?
Finns det en långsiktig lokalförsörjningsplan? Är den kommunicerad med bolaget?
Finns det en strategi för finansiering av nyproduktion?
Förs diskussioner mellan kommunen och bolaget om hur bolagets långsiktiga
ekonomi påverkas av kommunens ambitioner?

— Har bolaget upprättat kalkyler där det framgår hur olika scenarier påverkar bolagets
långsiktiga ekonomiska förutsättningar?

— Anpassas ägardirektiv och avkastningskrav utifrån krav på nyproduktion?
Granskningen avgränsas till verksamhetsåret 2019
Granskningen avser kommunstyrelsen och samtliga nämnder.
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2.2

Revisionskriterier
Vi har bedömt om rutinerna uppfyller

— Kommunallagen 6 kap § 6

2.3

Metod
Granskningen har genomförts genom:

— Dokumentstudier av följande dokument:
-

Budget 2019, plan 2020-2021
Bostadsplan
Lokalplan
Del av Portföljanalys och innehavsstrategi Säter kommun, SVEFA AB
Delårsrapport Säters kommun 2019-08-31
Finansieringspolicy, Antagen av kommunfullmäktige 2018-10-15, § 10
ÅR 2018 Säterbostäder AB
Ägardirektiv för Säterbostäder AB, Antagen av kommunfullmäktige 2019-06-13,
§ 164

— Intervjuer med följande befattningar:
-

VD Säterbostäder
Samhällsbyggnadschef
Ekonomichef
Avstämningar detaljer med ekonomiansvarig Säterbostäder AB

Samtliga intervjuade har fått möjlighet att lämna synpunkter på rapportutkastet för att
säkerställa att revisionsrapporten bygger på korrekta fakta och uttalanden.
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3

Resultat av granskningen

3.1

Fastighetsinnehav
— Är nuvarande fastighetsinnehav anpassat efter kommunens behov?

3.1.1

Iakttagelse
När det gäller bostäder så finns det olika uppfattningar om antalet nya bostäder i
kommunen är anpassat efter behov. En konsultrapport som kommunen beställt av
SVEFA indikerar att nyproduktionstakten i förhållande till det kalkylerade behovet
motsvarar behovet relativt väl. Uppfattningen illustreras av diagrammet nedan.

Av intervjuerna med tjänstemän på det kommunala bostadsbolaget och i kommunen
framkommer en annan bild. Där påtalas ett behov av fler bostäder än det som
produceras. Kommunen har ett relativt stort antal byggklara tomter för småbostadshus
men saknar ett större utbud av lägenhetsbostäder.
Investeringsbehovet är stort, av budget 2019 framgår det att investeringsbehovet
uppgår till totalt 212 mkr under perioden 2019-2021, av detta utgör ca 97 mkr
investeringar i bostäder och lokaler. När det gäller verksamhetslokaler är behovet som
störst avseende lokaler för förskolor och vård- och omsorg.

3.1.2

Bedömning
Trots att konsultbolaget konstaterat att nyproduktionstakten i förhållande till det
kalkylerade behovet av bostäder motsvarar behovet relativt väl, är det vår uppfattning
att svaret på revisionsfrågan är att fastighetsinnehavet inte är anpassat till kommunens
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behov. Frågan som har en bredare ansats än bara bostäder får ett samstämmigt svar
från intervjuade och strategiska dokument. Kommunen har ett större behov av
verksamhetslokaler och bostäder som inte kommer att tillfredsställas med nuvarande
produktionstakt.

3.2

Planer och strategier
— Finns det en långsiktig lokalförsörjningsplan? Är den kommunicerad med bolaget?
— Finns det en strategi för finansiering av nyproduktion?

3.2.1

Iakttagelse
Av budget för år 2019 framgår det att utbudet av bostäder ska öka med 200 st. under
mandatperioden. Av kommunens delårsrapport per augusti 2019 framgår det att man
bedömer att målet om 200 nya bostäder i kommunen kommer att nås under
mandatperioden. I måluppfyllelsen räknas alla typer av boenden in; LSS, särskilt
boende, bostadsrätter, hyresrätter och småbostadshus.
Kommunfullmäktige har i juni 2016 beslutat om lokalplan och bostadsplan. Innan
planerna fastställdes i fullmäktige skickades de på remiss till relevanta organisationer,
däribland Säterbostäder AB. Säterbostäder valde att enbart svara på remissen
avseende bostadsplanen.
Lokalplanen innehåller en beskrivning av nuläget och en beskrivning av
verksamheternas egna idéer om hur de kommer att använda sina lokaler i framtiden.
Det finns också fyra strategier för god lokalförsörjning, prioriterade områden för
lokalförsörjning och en avslutande diskussion och slutsats.
Bostadsplanen har en liknande disposition som lokalplanen även om innehållet skiljer
sig åt. Inledande kapitel med analys och samlande av relevanta riktlinjer följt av
strategier, verktyg och slutsats. De viktigaste strategierna går ut på att öka
omsättningen (fungerande flyttkedja) på bostadsmarknaden och att kommunen själv
inte ska bygga på mark där andra aktörer kan vara intresserade att bygga.
Av intervjuerna framgår det att relevanta delar av innehållet i lokal- och
bostadsplanerna diskuteras i den återkommande ägardialogen med Säterbostäder.
I riktlinjer för kommunens investeringar som är antagna av kommunfullmäktige i maj
2019 framgår följande:
Finansiering av investeringar
Säters kommun skall finansiera reinvesteringar med egna medel. För
nyinvesteringar kan nya lån behöva upptas. Detta sker i första hand
genom att utnyttja den kredit som är kopplad till kommunens
koncernkonto i Swedbank. När denna är förbrukad måste nya lån tas
upp.
Självfinansieringsgraden av de löpande investeringarna skall
beräknas över en rullande fyraårsperiod. Beräkningsårets utrymme
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räknas fram utifrån budget/plan för beräkningsåret samt för de tre
föregående årens verkliga utfall alternativt budget om åren ligger
framåt i tiden.
Självfinansieringsgraden ska uppgå till 60%. Med självfinansiering
menas det utrymme som skapas av justerat resultat efter
balanskravsavstämning och pensionsförvaltning samt avskrivningar
aktuellt år. Under budgetprocessen görs beräkningar för de tre
kommande åren, som ger det totala utrymmet för investeringar under
perioden.
Utöver dessa löpande investeringar fattar kommunfullmäktige beslut i
varje enskilt fall.
Uppföljning
Alla investeringar ska särredovisas och avstämning ska ske löpande
mot budget.
Central uppföljning av investeringsverksamheten under året sker i
samband med budgetuppföljningen per sista april och sista augusti.
Utöver utbetalda belopp redovisas status på investeringen. T ex
under projektering, under upphandling, påbörjad, slutförd.
Intervjuerna och information från budget 2019 ger samstämmiga uppgifter om att
kommunkoncernens skuldsättning f.n. är relativt låg. Upplåning får enligt kommunens
finansieringspolicy ske genom bl.a. Kommuninvest. Kommuninvests egen gräns för
skuldsättning inom kommunkoncernen uppgår till 123 tkr 1 per kommuninnevånare.
Enligt kommunens riktlinjer för god ekonomisk hushållning får koncernens
skuldsättning uppgå till max 75 % av det beloppet (92 250 kr). Enligt budget 2019
uppgick kommunkoncernens skuldsättning till 49 538 kr/invånare per den 1 januari
2018. Intervjuade tjänstemän uppskattar att med tillväxande linjär utveckling så
kommer kommunen nå maximal skuldsättning redan år 2023.
För att öka egenfinansieringen och minska belåningen diskuteras olika åtgärder där
försäljning av kommunala fastigheter presenteras som en trolig lösning.

3.2.2

Bedömning
Vi kan konstatera att det finns en lokalplan och att den åtminstone kommunicerats med
bolaget när båda planerna skickades på remiss. Vad vi kan utläsa har dåvarande VD
för Säterbostäder AB valt att bara skriva ett remissvar på bostadsplanen.
Det finns en strategi för finansiering av nyproduktion men som tjänstemännen själva
har konstaterat så behöver man vidta åtgärder för att nå nuvarande egenfinansieringsmål.

1

Uppgift från Säters kommun
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Vi bedömer att kommunens finansieringspolicy är tydlig och har inte funnit något i
intervjuerna med tjänstemännen som tyder på att man frångår eller planerar att frångå
bestämmelserna i policyn.

3.3

Ägardialog
— Förs diskussioner mellan kommunen och bolaget om hur bolagets långsiktiga
ekonomi påverkas av kommunens ambitioner?

— Har bolaget upprättat kalkyler där det framgår hur olika scenarier påverkar bolagets
långsiktiga ekonomiska förutsättningar?

— Anpassas ägardirektiv och avkastningskrav utifrån krav på nyproduktion?
3.3.1

Iakttagelse
Av intervjuerna framgår det att bostadskön i Säterbostäder innehåller ca 1450
sökande. Uppfattningen är att de flesta som står i bostadskön är äldre personer som
vill flytta från ett större boende till ett mindre. Bilden bekräftas av intervjuer med
tjänstemän på samhällsbyggnadsförvaltningen.
Enligt uppgift från intervjuerna med tjänstemännen har man regelbunden ägardialog (4
ggr/år) med Säterbostäder AB och där diskuteras bl.a. planering av nya bostäder och
hur dessa ska finansieras. Bostadsbolaget deltar även i samrådsmöten med utvalda
tjänstemän och politiker ca en gång i månaden. Intervjuade tjänstemän inom
förvaltning och Säterbostäder AB ger en samstämmig bild av att mötena fungerar väl
och att de sker i tillräcklig omfattning.
Bolaget har i dagsläget inga kalkyler där det framgår hur olika scenarier påverkar
bolagets långsiktiga förutsättningar. Ett arbete för att avhjälpa detta har påbörjats och
väntas bli klart under nästa år.
Enligt ägardirektivet för Säterbostäder AB så ska bolaget ska betala en marknadsmässig avgift om 0,25% till Säters kommun för lån med kommunal borgen. I övrigt
fastställer ägardirektivet att de ekonomiska målen för bolaget ska vara att soliditeten
ska vara minst 20 % och att direktavkastningen ska vara lägst 3,5 %. Bolagets
årsredovisning från 2018 visar att soliditeten var 22 % och direktavkastningen var 1,4
%. Bolaget nådde således inte de ekonomiska målen år 2018.

3.3.2

Bedömning
Vi kan konstatera att det finns en väl fungerande dialog mellan ägaren och bolaget
samt andra delar av kommunen som rör bolagets verksamhet. Bolagets långsiktiga
ekonomi har diskuterats i dessa forum.
Visserligen har kommunen i delårsrapporten självt konstaterat att man kommer att nå
målet om att utbudet ska öka med 200 bostäder, men vi bedömer att det finns ett
fortsatt tryck på Säterbostäder att öka utbudet ytterligare. Flyttkedjan fungerar inte fullt
ut idag och fler hyresrätter kan vara en lösning på detta.
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Vi kan också konstatera att ägardirektivets soliditets- och avkastningsmål för
Säterbostäder riskerar att bli ouppnåeliga om inte ambitionsnivån sänks eller
egenfinansieringen stärks eller att båda dessa åtgärder genomförs. Redan idag
misslyckas bolaget med att nå avkastningsmålet. Vi bedömer att ägardirektivet inte är
anpassat till de krav som ställs på bolaget.

4

Slutsats och rekommendationer
Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att det finns en
gemensam strategi för fastighetsstrukturen i kommunen och det kommunala
bostadsbolaget genom bostadsplanen och lokalplanen. Däremot finns det problem att
lösa avseende skuldsättningen och egenfinansieringen. Det kan också finnas
anledning att se över de ekonomiska målen för Säterbostäder AB.

4.1

Rekommendationer
Utifrån vår bedömning och slutsats rekommenderar vi kommunstyrelsen att:

— Lösa problemen med skuldsättning och egenfinansiering som en ökad nyproduktion
av bostäder och verksamhetslokaler kommer att medföra.

— Överväga att revidera de ekonomiska målen för Säterbostäder AB.
Utifrån vår bedömning och slutsats rekommenderar vi Säterbostäder AB att:

— Upprätta kalkyler där det framgår hur olika scenarier påverkar bolagets långsiktiga
förutsättningar.

Datum som ovan
KPMG AB

Anneth Nyqvist
Certifierad kommunal revisor

Johan Malm
Kommunal revisor

Detta dokument har upprättats enbart för i dokumentet angiven uppdragsgivare och är baserat på det särskilda uppdrag som är avtalat
mellan KPMG AB och uppdragsgivaren. KPMG AB tar inte ansvar för om andra än uppdragsgivaren använder dokumentet och
informationen i dokumentet. Informationen i dokumentet kan bara garanteras vara aktuell vid tidpunkten för publicerandet av detta
dokument. Huruvida detta dokument ska anses vara allmän handling hos mottagaren regleras i offentlighets- och sekretesslagen samt i
tryckfrihetsförordningen.
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SÄTERS KOMMUN

KALLELSE

Kommunstyrelsen

2020-04-07

Ks §

Sammanträdesdatum

Blad

30

Dnr KS2019/0543

Bekräftelse av beslut om borgen
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige besluta
1. Säters kommun bekräftar att ingången borgensförbindelse av den 19 maj
2003 (”Borgensförbindelsen”), vari Säters kommun åtagit sig solidariskt
borgensansvar såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s (publ)
(”Kommuninvest”) förpliktelser, alltjämt gäller samt att Kommuninvest äger
företräda Säters kommun genom att företa samtliga nödvändiga åtgärder för
ingående och vidmakthållande av borgen enligt Borgensförbindelsen i
förhållande till Kommuninvest borgenärer och blivande borgenärer.
2. Säters kommun bekräftar att regressavtalet undertecknat av Säters kommun
den 13 juni 2011, vari det inbördes ansvaret mellan Kommuninvests medlemmar regleras för det fall Kommuninvests borgenärer skulle framställa anspråk
gentemot någon eller några av medlemmarna enligt Borgensförbindelsen,
alltjämt gäller.
3. Säters kommun bekräftar att garantiavtalet undertecknat av Säters kommun
den 13 juni 2011, vari Säters kommuns ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat regleras, alltjämt gäller
4. Utse Mats Nilsson och Marita Skog att för Säters kommuns räkning underteckna alla handlingar med anledning av detta beslut.
__________
Bakgrund och ärendebeskrivning
Säters kommun blev 2003 medlemmar i Kommuninvest ekonomiska förening. Föreningen har ett helägt dotterbolag, Kommuninvest i Sverige AB som bedriver upplånings- och utlåningsverksamhet. För att Kommuninvest i sin upplåning skall få bästa
möjliga kreditvillkor har samtliga medlemmar tecknat en solidarisk borgen att som
för egen skuld ansvara för Kommuninvests samtliga förpliktelser. Till den solidariska
borgen är kopplat ett regressavtal och ett garantiavtal. Regressavtalet beskriver medlemmarnas inbördes ansvar och hur proceduren ser ut om krav på betalning framförs
och garantiavtalet beskriver medlemmarnas ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat.
Säters kommuns borgensåtagande tecknades 19 maj 2003. Då det gått 10 år sedan
borgensåtagandet förlängdes 2013 är det dags att bekräfta att den alltjämt gäller.
För att uppnå en enhetlighet i kommunernas åtagande har Kommuninvest tagit fram
en skrivning för det beslut som Kommunfullmäktige skall ta. Utöver beslutsprotokoll
skall även ett särskilt formulär undertecknas av två bemyndigade företrädare för
kommunen.

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Tjänsteskrivelse

Datum
2020-03-11

Dnr
KS 2019/0543

Bekräftelse av beslut om borgen
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta
1. att Säters kommun bekräftar att ingången borgensförbindelse av den 19 maj 2003
(”Borgensförbindelsen”), vari Säters kommun åtagit sig solidariskt borgensansvar såsom
för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) (”Kommuninvest”) förpliktelser,
alltjämt gäller samt att Kommuninvest äger företräda Säters kommun genom att företa
samtliga nödvändiga åtgärder för ingående och vidmakthållande av borgen enligt
Borgensförbindelsen i förhållande till Kommuninvest borgenärer och blivande
borgenärer.
2. Att Säters kommun bekräftar att regressavtalet undertecknat av Säters kommun den 13
juni 2011, vari det inbördes ansvaret mellan Kommuninvests medlemmar regleras för det
fall Kommuninvests borgenärer skulle framställa anspråk gentemot någon eller några av
medlemmarna enligt Borgensförbindelsen, alltjämt gäller.
3. Att Säters kommun bekräftar att garantiavtalet undertecknat av Säters kommun den 13
juni 2011, vari Säters kommuns ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar
avseende derivat regleras, alltjämt gäller
4. Att utse Mats Nilsson och Marita Skog att för Säters kommuns räkning underteckna alla
handlingar med anledning av detta beslut.
Bakgrund och ärendebeskrivning
Säters kommun blev 2003 medlemmar i Kommuninvest ekonomiska förening. Föreningen har
ett helägt dotterbolag, Kommuninvest i Sverige AB som bedriver upplånings- och
utlåningsverksamhet. För att Kommuninvest i sin upplåning skall få bästa möjliga kreditvillkor
har samtliga medlemmar tecknat en solidarisk borgen att som för egen skuld ansvara för
Kommuninvests samtliga förpliktelser. Till den solidariska borgen är kopplat ett regressavtal och
ett garantiavtal. Regressavtalet beskriver medlemmarnas inbördes ansvar och hur proceduren ser
ut om krav på betalning framförs och garantiavtalet beskriver medlemmarnas ansvar för
Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat.
Säters kommuns borgensåtagande tecknades 19 maj 2003. Då det gått 10 år sedan
borgensåtagandet förlängdes 2013 är det dags att bekräfta att den alltjämt gäller.
För att uppnå en enhetlighet i kommunernas åtagande har Kommuninvest tagit fram en skrivning
för det beslut som Kommunfullmäktige skall ta. Utöver beslutsprotokoll skall även ett särskilt
formulär undertecknas av två bemyndigade företrädare för kommunen.
Torbjörn Matsson
Ekonomichef
Postadress
Säters Kommun
Box 300
783 27 Säter

Besöksadress
Rådhuset
Åsgränd 2
Säter

Telefon
0225-55 000 (vxl)

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

2019-12-18

Säters kommun
Att: Torbjörn Matsson
783 27 Säter

Angående borgensförbindelse, regressavtal och avtal om
medlemmarnas ansvar för Kommuninvests
motpartsexponeringar avseende derivat
Vi skriver till dig som kontaktperson för Säters kommun som är medlem i Kommuninvest
ekonomisk förening (”Föreningen”).
Föreningens upplånings- och utlåningsverksamhet bedrivs i det av Föreningen helägda
dotterbolaget Kommuninvest i Sverige AB (publ) (”Kommuninvest”). För att
Kommuninvest i sin upplåning ska få bästa möjliga kreditvillkor på lånemarknaden
återfinns i Föreningens stadgar som villkor för medlemskap, att samtliga medlemmar
enligt separat tecknad borgensförbindelse ska ansvara solidariskt såsom för egen skuld
för Kommuninvests samtliga förpliktelser. Samtliga medlemmar har tecknat
borgensförbindelse. Säters kommun utfärdade sin borgensförbindelse den 4 juni 2003 och
har bekräftat densamma genom beslut av fullmäktige den 26 september 2013.
Samtliga kommunala borgensförbindelser förvaras hos Kommuninvest. Vid
Kommuninvests upptagande av lån på lånemarknaden presenteras borgensförbindelserna för långivaren. I den praktiska hanteringen vid företeende av borgensförbindelser i samband med Kommuninvests upplåning företräder således Kommuninvest
medlemmarna gentemot långivarna.
Samtliga medlemmar har, utöver borgensförbindelsen, tecknat ett separat regressavtal
(”Regressavtalet”) med Kommuninvest samt ett avtal om medlemmarnas ansvar för
Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat (”Garantiavtalet”). Även dessa
avtal är av avgörande betydelse för medlemskap i Föreningen samt av stor vikt för
Kommuninvests verksamhet. Säters kommun undertecknade Regressavtalet den 13 juni
2011 och Garantiavtalet den 13 juni 2011.
Ett borgensåtagande är enligt lag endast giltigt i tio år från den dag då åtagandet ingicks,
alternativt från den dag då borgensåtagandet bekräftats genom beslut av fullmäktige.
Även Regressavtalet och Garantiavtalet riskerar, mot bakgrund av reglerna om
preskription, att bli ogiltiga efter tio år. Giltighetstiden för Säters kommuns Regressavtal
och Garantiavtal riskerar således inom kort att löpa ut. Med hänsyn till att dessa utgör ett
av villkoren för medlemskap i Föreningen och den betydelse avtalen har för
Kommuninvests verksamhet är det av mycket stor vikt att Säters kommun innan avtalens
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giltighetstid löper ut fattar ett beslut i fullmäktige, på det sätt som anges nedan, som
bekräftar att avtalen alltjämt är gällande, samt därefter undertecknar en separat sådan
bekräftelse av avtalen.
För att underlätta för medlemmarna har beslutats att tillämpa ett gemensamt förfarande
för samtliga bekräftelser och att borgensförbindelsen således ska bekräftas i samband med
avtalen. På så sätt måste endast en bekräftelse göras, som omfattar såväl
borgensförbindelsen som avtalen (”Bekräftelsen”). När detta har skett har såväl
borgensförbindelsen som avtalen förlängts ytterligare en tioårsperiod.
En checklista har upprättats över åtgärder som ska vidtas vid tecknandet av Bekräftelsen.
För att enhetlighet i dokumentationen för samtliga medlemmar (i dagsläget 288 st) ska
uppnås är det viktigt att samtliga medlemmar följer checklistan.
Säters kommun ska vidta följande åtgärder.
1. Fullmäktige ska fatta ett beslut med följande lydelse:
Fullmäktige beslutar
Att Säters kommun bekräftar att ingången borgensförbindelse av den 4 juni 2003
(”Borgensförbindelsen”), vari Säters kommun åtagit sig solidariskt borgensansvar
såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s (publ)
(”Kommuninvest”) förpliktelser, alltjämt gäller samt att Kommuninvest äger
företräda Säters kommun genom att företa samtliga nödvändiga åtgärder för
ingående och vidmakthållande av borgen enligt Borgensförbindelsen i förhållande
till Kommuninvests nuvarande och blivande borgenärer.
Att Säters kommun bekräftar att regressavtalet undertecknat av Säters kommun
den 13 juni 2011, vari det inbördes ansvaret mellan Kommuninvests medlemmar
regleras för det fall Kommuninvests borgenärer skulle framställa anspråk
gentemot någon eller några av medlemmarna enligt Borgensförbindelsen, alltjämt
gäller.
Att Säters kommun bekräftar att garantiavtalet undertecknat av Säters kommun
den 13 juni 2011, vari Säters kommuns ansvar för Kommuninvests
motpartsexponeringar avseende derivat regleras, alltjämt gäller.
Att utse [NN] och [NN] att för Säters kommuns räkning underteckna alla
handlingar med anledning av detta beslut.
2. Protokoll från fullmäktiges möte (innehållande beslutet om att bekräfta ingången
Borgensförbindelse, Regressavtalet samt Garantiavtalet) ska anslås på Säters
kommuns anslagstavla i enlighet med reglerna i kommunallagen.
Observera att vad gäller anslagsbevis måste justeringen av protokollet ha anslagits
tre veckor från uppsättandet, dvs. 3 veckor + 1 dag räknat med dagen då det sattes
upp. Som tumregel gäller att om protokollet exempelvis anslås en måndag ska det
tas ned en tisdag tre veckor senare. Observera dock att förlängning av anslagstiden
måste ske då sista dagen i fristen infaller på en lördag, en allmän helgdag,
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midsommarafton, julafton eller nyårsafton. Kontakta gärna Advokatfirman
Lindahl (kontaktuppgifter nedan) om ni har några frågor med anledning av detta.
3. När anslagstiden har löpt ut ska beslutet från fullmäktige översändas till
Förvaltningsrätten i Falun tillsammans med en begäran om att få en skriftlig
bekräftelse på att något överklagande inte har inkommit till förvaltningsrätten
beträffande aktuellt beslut.
4. När fullmäktiges beslut vunnit laga kraft ska slutligen Bekräftelsen undertecknas
av de två företrädare för Säters kommun som fullmäktige bemyndigat i sitt beslut.
För det fall företrädare inte namngivits i beslutet, och bemyndigandet endast avser
innehavaren av viss befattning, ska till Bekräftelsen bifogas underlag som visar
att företrädaren innehade ifrågavarande befattning vid tiden för undertecknandet.
5. Säters kommun ska därefter till Advokatfirman Lindahl översända följande:
A) Lagakraftvunnet protokoll
Kopia av lagakraftvunnet protokoll med fullmäktiges beslut enligt punkten 1
ovan (inklusive anslagsbevis och lagakraftbevis).
B) Bekräftelsen i original (samt i förekommande fall, underlag enligt punkt 4)
Kommuninvest önskar att undertecknad Bekräftelse tillställs Advokatfirman Lindahl
senast den 31 december 2020.
Vi har uppdragit åt Advokatfirman Lindahl att biträda oss i arbetet rörande
borgensbekräftelserna och vid frågor rörande dessa ber vi er därför att kontakta Ida
Karlsson på Advokatfirman Lindahl via telefon 019 - 20 89 00 eller via e-post
ida.karlsson@lindahl.se.
Handlingar skickas till:
Advokatfirman Lindahl
Box 143
701 42 Örebro
Med vänlig hälsning

114885-v4

Jens Larsson
Chefsjurist
KOMMUNINVEST I SVERIGE AB (PUBL)
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Bekräftelse av borgensförbindelse, regressavtal och avtal om medlemmarnas ansvar
för Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat samt fullmakt att
kommunicera borgensförbindelse
Härmed bekräftas
-

att ingången borgensförbindelse av den 4 juni 2003 (”Borgensförbindelsen”), vari
Säters kommun åtagit sig solidariskt borgensansvar såsom för egen skuld för
Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) (”Kommuninvest”) förpliktelser, alltjämt
gäller;

-

att Kommuninvest äger företräda Säters kommun genom att företa samtliga
nödvändiga åtgärder för ingående och vidmakthållande av borgen enligt
Borgensförbindelsen i förhållande till Kommuninvests borgenärer och blivande
borgenärer;

-

att regressavtalet undertecknat av Säters kommun den 13 juni 2011, vari det inbördes
ansvaret mellan Kommuninvests medlemmar regleras för det fall Kommuninvests
borgenärer skulle framställa anspråk gentemot någon eller några av medlemmarna
enligt Borgensförbindelsen, alltjämt gäller; samt

-

att garantiavtalet undertecknat av Säters kommun den 13 juni 2011, vari Säters
kommuns ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat
regleras, alltjämt gäller.

____________________ __________
Ort
Datum
För Säters kommun
____________________
Företrädare för kommunen
enligt beslut

____________________
Företrädare för kommunen
enligt beslut

____________________
Namnförtydligande

____________________
Namnförtydligande

SÄTERS KOMMUN

KALLELSE

Kommunstyrelsen

2020-04-07

Ks §

Sammanträdesdatum

Blad

31

Dnr KS2020/0077

Årsredovisning 2019, Säters kommun
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå
kommunfullmäktige att besluta att fastställa 2019 års årsredovisning.
__________
Ärendebeskrivning
Årsredovisning Säters kommun för 2019.
Kommunerna är enligt lagen om kommunal bokföring och redovisning (2018:597)
kap. 4-12 skyldiga att upprätta en årsredovisning. Årsredovisningen ska bestå av resultaträkning, balansräkning, kassaflödesanalys, noter, driftsredovisning, investeringsredovisning och förvaltningsberättelse för både koncern och kommun.
Koncernen Säters kommun omfattas vid utgången av 2019 av kommunens förvaltning och en helägd bolagskoncern; Säterbostäder AB och dess dotterbolag Säters
kommuns Fastighets AB samt Säterbostäder Bladet AB.
Koncernens resultat
Koncernens resultat för 2019 blev + 19,7 mkr (2018 + 14,5 mkr). Koncernbolagen
redovisar ett resultat på + 8,5 mkr (2018 +9,1 mkr) och kommunen ett resultat på
+11,2 mkr (2018 +5,4 mkr).
Bilaga:
Årsredovisning 2019
Verksamheternas bokslut och övrig information

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

SÄTERS KOMMUN

KALLELSE

Kommunstyrelsen

2020-04-07

Ks §

Sammanträdesdatum

Blad
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Dnr KS2020/0073

Verksamhetsberättelse 2019, gemensamma nämnden för upphandlingssamverkan
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå
kommunfullmäktige att besluta att godkänna verksamhetsberättelse 2019 för den
gemensamma nämnden för upphandlingssamverkan och ge ansvarsfrihet.
__________
Ärendebeskrivning
Verksamhetsberättelse 2019 för gemensamma nämnden för upphandlingssamverkan.
I verksamhetsberättelsen redogörs för gemensamma nämnden för upphandlingssamverkan 2019. Utfallet för verksamheten uppgick till ett överskott på 0,5 mkr som
återbetalas till medlemskommunerna enligt samarbetsavtalet.
Varje kommun som ingår i gemensamma nämnden har att fatta beslut om ansvarsfrihet för gemensamma nämnden upphandlingssamverkan.

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

SÄTERS KOMMUN

KALLELSE

Kommunstyrelsen

2020-04-07

Ks §

Sammanträdesdatum

Blad
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Dnr KS2020/0095

Verksamhetsberättelse och bokslut 2019 för hjälpmedelsnämnden
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att besluta att godkänna verksamhetsberättelse och bokslut 2019 för hjälpmedelsnämnden och ge ansvarsfrihet.
__________
Ärendebeskrivning
Verksamhetsberättelse och bokslut 2019 för hjälpmedelsnämnden.
I verksamhetsberättelsen redogörs för hjälpmedelsnämnden 2019. Utfallet för verksamheten uppgick till ett överskott på +3,4 mkr.
Varje kommun som ingår i gemensamma nämnden har att fatta beslut om ansvarsfrihet för hjälpmedelsnämnden.

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

SÄTERS KOMMUN

KALLELSE

Kommunstyrelsen

2020-04-07

Ks §

Sammanträdesdatum

Blad
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Dnr KS2020/0069

Verksamhetsberättelse 2019, gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att besluta att godkänna verksamhetsberättelse 2019 för den gemensamma
nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel och ge ansvarsfrihet.
__________
Ärendebeskrivning
Verksamhetsberättelse 2019 för gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel.
I verksamhetsberättelsen redogörs för gemensamma nämnden för alkohol, tobak och
receptfria läkemedel 2019. Utfallet för verksamheten uppgick till ett överskott på 0,6
mkr.
Varje kommun som ingår i gemensamma nämnden har att fatta beslut om ansvarsfrihet för gemensamma nämnden alkohol, tobak och receptfria läkemedel.

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

SÄTERS KOMMUN

KALLELSE

Kommunstyrelsen

2020-04-07

Ks §

Sammanträdesdatum

Blad
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Dnr KS2020/0109

Verksamhetsberättelse och bokslut 2019 för språktolknämnden
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att besluta att godkänna verksamhetsberättelse och bokslut 2019 för språktolknämnden och ge ansvarsfrihet.
__________
Ärendebeskrivning
Verksamhetsberättelse och bokslut 2019 för språktolknämnden.
I verksamhetsberättelsen redogörs för språktolknämnden 2019. Utfallet för verksamheten uppgick till ett överskott på +0,4 mkr som återbetalas till medlemskommunerna.

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

SÄTERS KOMMUN

KALLELSE

Kommunstyrelsen

2020-04-07

Ks §

Sammanträdesdatum

Blad
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Dnr KS2020/0131

Årsredovisning 2019 för Säters kommuns mindre stiftelser
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta fastställa
upprättat förslag till årsredovisning med förvaltningsberättelse, sammanfattning av
tillgångar och skulder.
__________
Ärendebeskrivning
Årsredovisning för Säters kommuns små stiftelser.

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Tjänsteskrivelse

Datum
2020-03-10

Årsredovisning 2019 för Säters kommuns mindre stiftelser
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar fastställa upprättat förslag till årsredovisning med förvaltningsberättelse,
sammanfattning av tillgångar och skulder.
Ärendebeskrivning
Årsredovisning för Säters kommuns små stiftelser.

Torbjörn Matsson
Ekonomichef

Postadress
Säters Kommun
Box 300
783 27 Säter

Besöksadress
Rådhuset
Åsgränd 2
Säter

Telefon
0225-55 000 (vxl)

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

Kommunstyrelsen i Säters kommun beslutar som förvaltare av nedanstående stiftelser att avge
i bilaga bifogade sammanställning av 2019 års räkenskaper:
Skol- och stipendiestiftelser
Samförvaltning Säters skolstiftelser, Samförvaltning Stora Skedvi skolstiftelser, Sven Juvas
stiftelse, Hedda Och Albert Lindgrens stiftelse, Lisa Jansdotters stiftelse, Mamsell Andrés
stiftelse samt Anders Erikssons testamentstiftelse.
Kommunens skol-och stipendiestiftelser exklusive Hedda och Albert Lindgrens stiftelse och
Sven Juvas stiftelse har sitt kapital samplacerat på transaktionskonto i Swedbank.
Hedda och Albert Lindgrens stiftelse har sitt kapital placerat i aktier i Billerud AB samt på
bankkonton i Södra Dalarnas Sparbank.
Sven Juvas stiftelse har sitt kapital placerat i aktier i Ericsson samt på bankkonto på
Swedbank.
Övriga mindre stiftelser
Melker Karlssons stiftelse har sitt kapital placerat på konto i Swedbank.
Noréus-Wästfeltska stiftelsens kapital är placerat på konto i Swedbank.
Stiftelsen makarna Ann-Margret och John Tallbos minnesfond som bildades 2010. Stiftelsens
kapital är placerade på konto i Swedbank.
Stiftelsen Stig och Åke Erikssons minnesfond är en nyare stiftelse som bildades 2015.
Stiftelsens kapital är placerade i aktiefond samt på konto i Swedbank.
Säter
2020-

Mats Nilsson
Ordf (S)

Hans Johansson
v ordf (C)

Caroline Willfox
2:e v ordf (M)

Annika Karlsson (S)

Hassan Jafari (S)

Karin Frejd (C)

Sune Hemmingsson (C)

Roger Siljeholm (M)

Daniel Ericgörs (KD)

Roger Carlsson (SD)

Emma Sjöberg (V)

Årsbokslut 2019
Anders Erikssons testamentsstiftelse
Org.nr. 882600-0039
Stipendier för fortsatt utbildning av ungdom från Gustafs församling efter
genomgång av obligatorisk skola.
1/10 av avkastningen skall läggas till kapitalet.
Utdelning 2019: Ingen utdelning

Sammanställning av inkomster och utgifter
Inkomster
Ränta transaktionskonto, Swedbank
Summa inkomster

2019
0,00
0,00

2018
0,00
0,00

Utgifter
Utdelning till ändamålet
Summa utgifter

0,00
0,00

0,00
0,00

Överskott/underskott före skatt

0,00

0,00

Skatt

0,00

0,00

Stiftelsens överskott/underskott

0,00

0,00

2019

2018

Omsättningstillgångar
Transaktionskonto Swedbank
Summa omsättningstillgångar

63 478,54
63 478,54

63 478,54
63 478,54

Summa tillgångar

63 478,54

63 478,54

Kortfristiga skulder

0,00

0,00

Eget kapital
Bundet eget kapital
Fritt eget kapital
Summa eget kapital

61 459,60
2 018,94
63 478,54

61 459,60
2 018,94
63 478,54

Summa skulder och eget kapital

63 478,54

63 478,54

Sammanställning av tillgångar och skulder
Tillgångar

Skulder och eget kapital

Årsbokslut 2019
Hedda och Albert Lindgrens stiftelse
Org.nr. 882601-0111
Stipendier till jordbrukarungdom för jordbruksutbildning, bidrag till
semestervila åt husmödrar i jordbrukarhem.
Utdelning 2019: Ingen utdelning

Sammanställning av inkomster och utgifter
Inkomster
Räntor Södra Dalarnas Sparbank
Avkastning aktier BillerudKorsnäs
Summa inkomster

2019
124,08
4 515,00
4 639,08

2018
124,06
4 515,00
4 639,06

0,00
0,00

0,00
0,00

4 639,08

4 639,06

4 639,08

4 639,06

2019

2018

Omsättningstillgångar
Likvida medel, Södra Dalarnas Sparbank
Depåkonto Södra Dalarnas Sparbank
Aktier och andelar BillerudKosrsnäs 1 050 st 1)
Summa omsättningstillgångar

248 341,44
25 777,50
39 637,50
313 756,44

248 217,36
21 262,50
39 637,50
309 117,36

Summa tillgångar

313 756,44

309 117,36

Eget kapital
Bundet eget kapital 2)
Fritt eget kapital
Summa eget kapital

268 828,01
44 928,43
313 756,44

268 364,10
40 753,26
309 117,36

Summa skulder och eget kapital

313 756,44

309 117,36

116 182,50

110 775,00

268 364,10
463,91
268 828,01

267 900,19
463,91
268 364,10

Utgifter
Utdelning till ändamålet
Summa utgifter
Överskott/underskott före skatt
Skatt
Stiftelsens överskott/underskott

Sammanställning av tillgångar och skulder
Tillgångar

Skulder och eget kapital

1) Deklarationsvärde
BillerudKorsnäs AK

Antal

1 050

2) Bundet eget kapital
Bundet eget kapital ingående värde
10 % av avkastningen
Bundet eget kapital utgående värde

Kurs

110,65

Årsbokslut 2019
Lisa Jansdotters stiftelse
Org.nr. 882601-8973
Stipendier för elever i grundskolans avgångsklasser.
1/5 av avkastningen skall läggas till kapitalet.
Utdelning 2019: Ingen utdelning

Sammanställning av inkomster och utgifter
Inkomster
Ränta transaktionskonto, Swedbank
Summa inkomster

2019
0,00
0,00

2018
0,00
0,00

Utgifter
Utdelning till ändamålet
Summa utgifter

0,00
0,00

0,00
0,00

Överskott/underskott före skatt

0,00

0,00

Skatt

0,00

0,00

Stiftelsens överskott/underskott

0,00

0,00

2019

2018

Omsättningstillgångar
Transaktionskonto Swedbank
Summa omsättningstillgångar

66 357,36
66 357,36

66 357,36
66 357,36

Summa tillgångar

66 357,36

66 357,36

Kortfristiga skulder

0,00

0,00

Eget kapital
Bundet eget kapital
Fritt eget kapital
Summa eget kapital

67 520,20
-1 162,84
66 357,36

67 520,20
-1 162,84
66 357,36

Summa skulder och eget kapital

66 357,36

66 357,36

Sammanställning av tillgångar och skulder
Tillgångar

Skulder och eget kapital

Årsbokslut 2019
Mamsell Andrés stiftelse
Org nr: 882601-8981
Studiestipendier till kvinnlig ungdom inom Stora Skedvi kommun.
1/5 av avkastningen skall läggas till kapitalet.
Utdelning 2019: Ingen utdelning

Sammanställning av inkomster och utgifter
Inkomster
Ränta transaktionskonto, Swedbank
Summa inkomster

2019
0,00
0,00

2018
0,00
0,00

Utgifter
Utdelning till ändamålet
Summa utgifter

0,00
0,00

0,00
0,00

Överskott/underskott före skatt

0,00

0,00

Skatt

0,00

0,00

Stiftelsens överskott/underskott

0,00

0,00

2019

2018

18 010,35
18 010,35

18 010,35
18 010,35

0,00

0,00

18 010,35

18 010,35

Eget kapital
Bundet eget kapital
Fritt eget kapital
Summa eget kapital

17 577,68
432,67
18 010,35

17 577,68
432,67
18 010,35

Summa skulder och eget kapital

18 010,35

18 010,35

Sammanställning av tillgångar och skulder
Tillgångar
Omsättningstillgångar
Transaktionskonto Swedbank
Summa omsättningstillgångar
Anläggningstillgångar
Summa tillgångar
Skulder och eget kapital
Kortfristiga skulder

,

Årsbokslut 2019
Melker Karlssons stiftelse
Org.nr. 882601-9013
Skall användas till de på Enbackagården boende pensionärernas trevnad.
Utdelning 2019: Ingen utdelning

Sammanställning av inkomster och utgifter
Inkomster
Räntor
Summa inkomster

2019
0,00
0,00

2018
0,00
0,00

Utgifter
Utdelning
Summa utgifter

0,00
0,00

0,00
0,00

Överskott/underskott före skatt

0,00

0,00

Skatt

0,00

0,00

Stiftelsens överskott/underskott

0,00

0,00

2019

2018

Omsättningstillgångar
Likvida medel Swedbank
Summa omsättningstillgångar

17 902,73
17 902,73

17 902,73
17 902,73

Summa tillgångar

17 902,73

17 902,73

Kortfristiga skulder

0,00

0,00

Eget kapital
Bundet eget kapital
Fritt eget kapital
Summa eget kapital

17 361,63
541,10
17 902,73

17 361,63
541,10
17 902,73

Summa skulder och eget kapital

17 902,73

17 902,73

Sammanställning av tillgångar och skulder
Tillgångar

Skulder och eget kapital

Årsbokslut 2019
Noréus-Wästfeltska stiftelsen
Org.nr. 882600-9253
Avlöning åt sjuksköterska för staden, till hjälp och vård åt
fattiga sjuka personer inom samhället.
Utdelning 2019: Ingen utdelning

Sammanställning av inkomster och utgifter
Inkomster
Ränta Swedbank
Summa inkomster

2019
0,00
0,00

2018
0,00
0,00

Utgifter
Utdelning
Summa utgifter

0,00
0,00

0,00
0,00

Överskott/underskott före skatt

0,00

0,00

0,00

0,00

2019

2018

62 222,90
62 222,90

62 222,90
62 222,90

0,00

0,00

62 222,90

62 222,90

Kortfristiga skulder

0,00

0,00

Eget kapital
Bundet eget kapital
Fritt eget kapital
Summa eget kapital

50 000,00
12 222,90
62 222,90

50 000,00
12 222,90
62 222,90

Summa skulder och eget kapital

62 222,90

62 222,90

Skatt
Stiftelsens överskott/underskott

Sammanställning av tillgångar och skulder
Tillgångar
Omsättningstillgångar
Likvida medel, Swedbank
Summa omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Summa tillgångar
Skulder och eget kapital

Årsbokslut 2019
Sven Juvas stipendiestiftelse
Org.nr. 882600-6507
Permuterad 1978-12-04. Av den årliga avkastningen skall 1/10 läggas till kapitalet.
Disponibel avkastning skall användas till förmån för eleverna vid skolväsendet
i Säters kommun i form av belöningar,stipendium, studieresor, studiebesök, samt
förvärv av materiel.
1/10 av avkastningen skall läggas till kapitalet.
Utdelning 2019: Ingen utdelning

Sammanställning av inkomster och utgifter
Inkomster
Ränta, Swedbank
Avkastning på aktier, Eriksson
Summa inkomster

2019
0,00
496,00
496,00

2018
0,00
496,00
496,00

0,00
0,00

0,00
0,00

496,00

496,00

496,00

496,00

2019

2018

Omsättningstillgångar
Likvida medel, Swedbank
Aktier bokfört värde
Summa omsättningstillgångar

6 054,89
1 500,00
7 554,89

5 558,89
1 500,00
7 058,89

Summa tillgångar

7 554,89

7 058,89

Eget kapital
Bundet eget kapital
Fritt eget kapital
Summa eget kapital

3 833,71
3 721,18
7 554,89

3 784,11
3 274,78
7 058,89

Summa skulder och eget kapital

7 554,89

7 058,89

2019
16 435,20
24 794,24
41 229,44

2018
14 860,80
23 687,68
38 548,48

Utgifter
Utdelning till ändamålet
Summa utgifter
Överskott/underskott före skatt
Skatt
Stiftelsens överskott/underskott

Sammanställning av tillgångar och skulder
Tillgångar

Skulder och eget kapital

1) Marknadsvärde
Eriksson AK A
Eriksson AK B
Summa:

antal
192
304

á-pris
85,60
81,56

Årsbokslut 2019
Stiftelsen Stig och Åke Erikssons minnesfond
Org.nr. 802478-2719
Minnesfondens ändamål skall vara att varje år genom bidrag stödja handikappade
inom Säters kommun, som är i behov av ekonomiska bidrag för att möjliggöra
rekreationsresor. Bidraget skall motsvara upplupen avkastning på stiftelsekapitalet.
Bröderna Stig och Åker Erikkson hade i ömsesidigt testamente förordnat hur
kvarlåtesnkapen skulle förvaltas. Säters kommun tog genom beslut i KF 2014-10-27
på sig förvaltningsuppdraget. Testamentet överklagades av brödernas systrar.
Efter en förlikning i tingsrätten mellan systrarna och stiftelsen och reglering av
fordringar på dödsboet kunde stiftelsen med återstående kapital konstituera
sig med ett grundkapital på 254 425,22 kr
Under 2016 uppdagades att det vid bouppteckningen efter Åke Erikkson inte
beaktats eventuelle skatteskulder. Dödsboet har belastats med kvarstående skatt
som betalats från stiftelsen. Skatten, 4 745 kr har dragits från stiftelsens bundna kapital.
Stiftelsens andelar i Allemansfond komplett har under året ökat i värde.
Ingen utdelning 2019

Sammanställning av resultat
2019
86 200,58
86 200,58

2018
0,00
0,00

0,00
0,00

-12 423,03
-12 423,03

86 200,58

-12 423,03

0,00

0,00

86 200,58

-12 423,03

2019

2018

Omsättningstillgångar
Likvidkonto, Swedbank
Allemansfond komplett
Summa omsättningstillgångar

19 075,55
339 188,43
358 263,98

19 075,55
252 987,85
272 063,40

Summa tillgångar

358 263,98

272 063,40

Eget kapital
Bundet eget kapital
Fritt eget kapital
Summa eget kapital

249 680,22
108 583,76
358 263,98

249 680,22
22 383,18
272 063,40

Summa skulder och eget kapital

358 263,98

272 063,40

Värdeökning Allemansfond
Summa värdeökning
Värdeminskning Allemansfond
Summa värdeminskning
Överskott/underskott före skatt
Skatt
Stiftelsens överskott/underskott

Sammanställning av tillgångar och skulder
Tillgångar

Skulder och eget kapital

Årsbokslut 2019
Stiftelsen Ann-Margret och John Tallbos minnesfond
Org.nr. 802426-0351
Fonderade medel skall förvaltas av Säters kommun och den avkastning som
uppstår varje år skall utdelas till reumatikersjuka i Säters kommun. Förslag till
mottagare skall upprättas av socialnämnden i Säter, som själv beslutar om storleken på utdelat belopp, antal mottagare liksom när utbetalning skall ske.
Stiftelsen bildades 2010 när testamentsexekutor utbetalade kvarlåtenskapen
ur makarna Tallbos kvarlåtenskapen, s:a 228 535 kronor.
Utdelning under 2019: Ingen utdelning

Sammanställning av inkomster och utgifter
Inkomster
Räntor fasträntekonto utbetalt
Summa inkomster

2019
0,00
0,00

2018
0,00
0,00

Utgifter
Utdelning
Summa utgifter

0,00
0,00

0,00
0,00

Överskott/underskott före skatt

0,00

0,00

Skatt

0,00

0,00

Stiftelsens överskott/underskott

0,00

0,00

2019

2018

Omsättningstillgångar
Likvidkonto, Swedbank
Summa omsättningstillgångar

228 858,71
228 858,71

228 858,71
228 858,71

Skulder och eget kapital

228 858,71

228 858,71

Kortfristiga skulder

0,00

0,00

Eget kapital
Bundet eget kapital
Fritt eget kapital
Summa eget kapital

228 535,00
323,71
228 858,71

228 535,00
323,71
228 858,71

Summa skulder och eget kapital

228 858,71

228 858,71

Sammanställning av tillgångar och skulder
Tillgångar
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Årsredovisning 2019 för Säters kommuns sociala stiftelse
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta fastställa
upprättat förslag till årsredovisning med förvaltningsberättelse, sammanfattning av
tillgångar och skulder.
__________
Ärendebeskrivning
Årsredovisning för Säters kommuns sociala stiftelse.

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Tjänsteskrivelse

Datum
2020-03-10

Årsredovisning 2019 för Säters kommuns sociala stiftelse
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar fastställa upprättat förslag till årsredovisning med förvaltningsberättelse,
sammanfattning av tillgångar och skulder.
Ärendebeskrivning
Årsredovisning för Säters kommuns sociala stiftelse.

Torbjörn Matsson
Ekonomichef
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Säters kommuns sociala stiftelse
Org.nr 882601–8742
Förvaltaren för Säters kommuns sociala stiftelse får härmed avge årsredovisning för
räkenskapsåret 2019.
Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Verksamheten
Allmänt om verksamheten
Stiftelsen förvaltas som anknuten förvaltning av kommunstyrelsen i Säters kommun och har
sitt säte i Säter.
Säters kommuns sociala stiftelse bildades under 1998 genom en sammanslagning av 26
mindre stiftelser med socialt ändamål.
Av den årliga nettoavkastningen skall minst 1/10 läggas till kapitalet. Av avkastningen skall
därefter utbetalas kostnaden för skötsel av Arhusianders familjegrav, enligt denna stiftelses
tidigare bestämmelser. Säterbygdens församling har uppmanats inkomma med
kostnadsförslag på renovering av gravvården, men detta har ej inkommit under året.
Kostnaden tas ut när den är känd.
Stiftelsen saknar regler för redovisning av realisationsvinster/förluster. Dessa har när de
förekommit förts mot fritt eget kapital.
Disponibel avkastning skall utdelas till behövande, som är bosatta i Säters kommun.
Avkastningen får ej användas för att täcka behov som enligt lag skall täckas av utdebiterade
medel. Vid beslut om utdelning ur stiftelsen skall lämplig hänsyn tas till föreskrifterna i de
äldre stiftelser, som bildat den nya stiftelsen.
Främjande av ändamålet
Under år 2019 har 25 000 kr utdelats enligt beslut i Socialnämnden § 91/18 till behövande
personer bosatta i Säters kommun. Utdelning har skett efter annonsering i Säterbladet.
Utdelning har skett till följande:
o 7 privatpersoner med varierande ändamål och belopp, 1 500 – 2 000 kr
o RSMH Hoppet till social verksamhet för medlemmar, 13 000 kr
Utdelade medel utgör 28,2 % av årets nettointäkt. Snittet för utdelning under de senaste åtta
åren är 63,7 %. Skatteverkets krav för att få skattebefrielse är inte till fullo uppfyllt 2019. Med
hänsyn till att det är ett års fördröjning med resultat gentemot utdelade fondmedel är det svårt
att möta det höga resultatet 2019. Det höga resultatet 2019 beror på återföring av nedskrivet
värde på Robur fonden 2018 vilket grundade sig på kraftigt sänkt marknadsvärde.
Utdelningen 2019 var lägre med hänsyn till det låga resultatet 2018.

3

Säters kommuns sociala stiftelse
Org.nr 882601–8742
Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Inga väsentliga händelser har inträffat under året.
Marknadsvärdet av stiftelsens förmögenhet uppgår 2019 till 2 432 541 kronor, motsvarande
värde var föregående år 1 944 650 kronor.
Flerårsöversikt (Tkr)
Utdelning/ränteintäkter
Eget kapital
Årets resultat

2019
98
723
153

2018
87
595
15

2017
70
620
70

2016
51
590
46

2015
48
584
44

Stiftelsen uppvisar för verksamhetsåret 2019 ett positivt resultat på 153 167 kr.
Stiftelsens bundna kapital (fondkapital) uppgick 2019-12-31 till 572 628 kr. Stiftelsens fria
kapital uppgick vid samma tidpunkt till 150 640 kr.
Stiftelsens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning
med noter.
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Säters kommuns sociala stiftelse
Org.nr 882601-8742

Resultaträkning
Not

2019-01-01
- 2019-12-31

2018-01-01
- 2018-12-31

Stiftelsens intäkter
Utdelningar
Summa stiftelsens intäkter

2

98 367
98 367

87 482
87 482

Stiftelsens kostnader
Övriga externa kostnader
Summa stiftelsens kostnader

3

-825
-825

-825
-825

Förvaltningsresultat

97 542

86 657

Finansiella poster
Återför/Nedskrivn av finansiella anläggningstillgångar 4
Summa finansiella poster

64 378
64 378

-64 378
-64 378

161 920

22 279

-8 753

-7 093

153 167

15 186

Resultat efter finansiella poster
Skatter
Övriga skatter

Årets resultat

5

Säters kommuns sociala stiftelse
Org. nr 882601-8742

Balansräkning
Tillgångar

Not

2019-12-31

2018-12-31

622 404
622 404
622 404

528 804
528 804
528 804

Kassa och bank
Kassa och bank
Summa kassa och bank
Summa omsättningstillgångar

101 664
101 664
101 664

67 097
67 097
67 097

Summa tillgångar

724 068

595 901

2019-12-31

2018-12-31

Bundet eget kapital
Bundet eget kapital vid räkenskapsårets början
Förändring av bundet eget kapital
Bundet eget kapital vid räkenskapsårets slut

563 667
8 961
572 628

555 628
8 039
563 667

Fritt eget kapital
Fritt eget kapital vid årets början
Överfört till bundet eget kapital
Lämnade bidrag
Årets resultat
Fritt eget kapital vid årets slut

31 434
-8 961
-25 000
153 167
150 640

64 287
-8 039
-40 000
15 186
31 434

Summa eget kapital

723 268

595 101

800
800

800
800

724 068

595 901

Anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga värdepappersinnehav
Summa finansiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar

4

Omsättningstillgångar

Eget kapital och skulder
Eget kapital

Skulder
Kortfristiga skulder
Övriga skulder
Summa kortfristiga skulder

Summa eget kapital och skulder
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Säters kommuns sociala stiftelse
Org.nr 882601-8742

Noter
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper
Allmänna upplysningar
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd
(BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

Not 2

Utdelningar

2019-12-31

Utdelning från fonder
Utdelning från aktier

Not 3

29 223
69 144
98 367

Övriga externa kostnader

2019-12-31

Avgift stiftelseregistret

Not 4

825
825

Andra långfristga värdepappersinnehav

2019-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början
Förvärv
Försäljningar
Vid årets slut
Ackumulerade nedskrivningar
Vid årets början
Under året återförda nedskrivningar
Årets upp/nedskrivningar
Vid årets slut
Redovisat värde vid årets slut

2018-12-31
25 478
62 004
87 482

2018-12-31
825
825

2018-12-31

593 181
29 223
0
622 404

567 703
25 478
0
593 181

-64 378
64 378
0

0
0
-64 378
-64 378

622 404

528 804

Redovisat
värde
579 799
42 605
622 404

Marknadsvärde
588 979
1 742 699
2 331 678

Specifikation av andra långfristiga värdepappersinnehav

Fonder
Aktier
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Säters kommuns sociala stiftelse
Org.nr 882601–8742

Säter 2020-

-

Mats Nilsson
Ordf (S)

Hans Johansson
v ordf (C)

Caroline Willfox (M)

Annika Karlsson (S)

Hassan Jafari (S)

Karin Frejd (C)

Sune Hemmingsson (C)

Roger Siljeholm (M)

Daniel Ericgörs (KD)

Roger Carlsson (SD)

Emma Sjöberg (V)

Vår revisionsberättelse har lämnats
KPMG AB

Margareta Sandberg
Auktoriserad revisor
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Revidering av tidplan budget 2021-2023
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar budgetprocess 2021-2023 enligt reviderad tidplan, där
budgetbeslut om effektiviseringar samt fördelningar av volymförändringsreserv efter
ny framtagen skatteprognos flyttas fram till hösten 2020.
Ärendebeskrivning
Prognoserna för förutsättningar inför budget 2021-2023 är just nu mycket osäkra, då
effekterna av Corina-viruset är svåra att förutspå.
Kommunfullmäktige har i november 2019 beslutat om budgetdirektiv inför 20212023. I de direktiven ligger stora besparingskrav på förvaltningarna, som har börjat
arbetet med att hitta effektiviseringar för att nå satta ramar. I budgetdirektiven finns
även 7 mkr avsatta för att delas ut till volymförändringar.
Då förutsättningarna i ekonomin i Sverige idag är mycket osäkra, revideras tidplanen
för budgetarbetet 2021-2023. Beslutet om effektiviseringar i förvaltningarna och fördelning av volymförändringsreserven, flyttas fram till höstens planerade arbete med
reviderad budget. Förvaltningarna fortsätter arbetet med effektiviseringar fram till de
nya inbokade budgetprocessdatum i höst.
Nya ekonomiska förutsättningar och skatteprognoser tas fram i budgetarbetet under
hösten.
Budgetramfördelningen enligt budgetdirektiven föreslås vara orörda i kommunfullmäktiges budgetbeslut juni 2020 i väntan på hösten fortsatta budgetarbete.
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SÄTERS KOMMUN
Kommunstyrelseförvaltningen

Datum
2020-04-01

Diarienummer
Dnr KS2020/

Revidering av tidplan budget 2021-2023
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar budgetprocess 2021-2023 enligt reviderad tidplan,
där budgetbeslut om effektiviseringar samt fördelningar av
volymförändringsreserv efter ny framtagen skatteprognos flyttas fram till
hösten 2020.
Ärendebeskrivning
Prognoserna för förutsättningar inför budget 2021-2023 är just nu mycket
osäkra, då effekterna av Corina-viruset är svåra att förutspå.
Kommunfullmäktige har i november 2019 beslutat om budgetdirektiv inför
2021-2023. I de direktiven ligger stora besparingskrav på förvaltningarna, som
har börjat arbetet med att hitta effektiviseringar för att nå satta ramar. I
budgetdirektiven finns även 7 mkr avsatta för att delas ut till
volymförändringar.
Då förutsättningarna i ekonomin i Sverige idag är mycket osäkra, revideras
tidplanen för budgetarbetet 2021-2023. Beslutet om effektiviseringar i
förvaltningarna och fördelning av volymförändringsreserven, flyttas fram till
höstens planerade arbete med reviderad budget. Förvaltningarna fortsätter
arbetet med effektiviseringar fram till de nya inbokade budgetprocessdatum i
höst.
Nya ekonomiska förutsättningar och skatteprognoser tas fram i budgetarbetet
under hösten.
Budgetramfördelningen enligt budgetdirektiven föreslås vara orörda i
kommunfullmäktiges budgetbeslut juni 2020 i väntan på hösten fortsatta
budgetarbete.
Bilaga tidplan
……………………………….
Torbjörn Matsson
ekonomichef
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Tidplan
2019-10-21
2019-10-29
2019-11-12
2019-11-28
2019-12-20
2019-12-31
2020-02-13
2020-02-28
2020-03-03
v 10-16
2020-03-17
2020-04-07
2020-04-21
2020-04-15
2020-04-23
2020-04-29
2020-05-04
2020-05-11
2020-05-19
2020-05-26
2020-05-27
2020-06-11
2020-06-16
v 36-52
2020-09-21
2020-09-29
2020-10-02

Reviderad budget 2020-22, nämnderna lämnar förändringar behov
KSAU-Lägger förslag till preliminära ramar och budgetdirektiv för 2021-23 samt
reviderad budget 2020-22
KS-Lägger förslag till preliminära ramar och budgetdirektiv för 2021-23 samt
reviderad budget 2020-22
KF-Fastställer preliminära ramar och tidplan för budgetprocessen 2021-23 samt
skattesats och reviderad budget för 2020-22
BUN/SN-Lämnar beställning till kostenheten
Detaljbudget och ev. reviderade nämndplaner inlämnas till ekonomienheten
SKL-Skatteunderlagsprognos
Interna poster skall vara klara och inlagda i nätverket. Hyror, städ- och
kostkostnader, telefon, årsavgifter för myndighetsutövning, etc.
KS-Bokslutsprognos för 2019
Nämndbehandling av budgetförslag 2021-23
KSAU-Behandlar årsredovisning för 2019
KS-Behandlar årsredovisning för 2019
KSAU-Första budgetuppföljning 2020 mars månad.
Regeringens vårproposition
KF-Behandlar årsredovisning för 2019
SKL-Skatteunderlagsprognos
SKL/SCB-Prognos utjämningssystemen och LSS 2021
SKL-Ekonomirapport
KSAU-Fördjupad budgetuppföljning, t o m april, med årsprognos
KS-Behandlar budgetförslag 2021-23
Central budgetförhandling 11 § MBL
KF-Beslutar om budget för 2021-23 enligt budgetdirektivet
KSAU-Budgetuppföljning maj 2020
Nämnder och KS fastställer detaljbudget utifrån tilldelad ram. Förvaltningarna
upprättar verksamhetsplaner med aktiviteter utifrån antagna strategier
Regeringens budgetproposition
KSAU-Delårsrapport samt budgetuppföljning augusti 2020 samt skattesats 2021
Deadline för inlämning av budgetförslag

2020-10-06 KS-Delårsrapport samt budgetuppföljning augusti 2020 samt skattesats 2021
2020-10-0708 Förvaltningsberedning av förslag till drift- och investeringsbudget
Okt 2020
2020-10-22

SKL-Skatteunderlagsprognos
KF-Delårsrapport samt delgivning budgetuppföljning augusti 2020 samt skattesats
2021
2020-10-2627 Budgetberedning, budgetdirektiv 2022-24 med preliminära ramar, budgetuppföljning
september 2020
2020-11-03 KS-Behandlar budget 2021-23, budgetdirektiv 2022-24 med preliminära ramar,
budgetuppföljning september 2020
v 46
MBL 11 § budget 2021-23
2020-11-24 KSAU-Budgetuppföljning oktober 2020
2020-12-03 KF-Beslut om budget 2021-23, budgetförutsättningar 2022-24 med preliminära
ramar och tidplan
2020-12-03 KS-Budgetuppföljning oktober 2020
2020-12-15 KSAU-Budgetuppföljning november 2020
2020-12-31 Detaljbudget och ev. reviderade nämndplaner inlämnas till ekonomienheten
1
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Dnr KS20210/

Justering av kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträdesplan
2020
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar godkänna justering av kommunstyrelsens arbetsutskotts
sammanträdesplan för 2020.
Ärendebeskrivning
Med anledning av att kommunstyrelsen vid dagens sammanträde har beslutat om revidering av tidplan för budget 2021-2023 behöver sammanträdesplanen för kommunstyrelsens arbetsutskott justeras.
Budgetberedningen den 4-5 maj utgår. Istället sammanträder budgetberedningen den
26-27 oktober. Sammanträdet den 19 maj flyttas till den 12 maj.
Justerad sammanträdesplan för arbetsutskottet 2020
April
Maj
Juni
Juli
Augusti
September
Oktober
November
December

Justerande sign

21
12
16
25
15, 29
20, 26 - 27
24
15
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SÄTERS KOMMUN
Kommunstyrelseförvaltningen

Datum
2020-04-01

Diarienummer
Dnr KS2020/

Justering av kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträdesplan
2020
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar godkänna justering av kommunstyrelsens
arbetsutskotts sammanträdesplan för 2020.
Ärendebeskrivning
Med anledning av att kommunstyrelsen vid dagens sammanträde har beslutat
om revidering av tidplan för budget 2021-2023 behöver sammanträdesplanen
för kommunstyrelsens arbetsutskott justeras.
Budgetberedningen den 4-5 maj utgår. Istället sammanträder
budgetberedningen den 26-27 oktober. Sammanträdet den 19 maj flyttas till
den 12 maj.
Justerad sammanträdesplan för arbetsutskottet 2020
April
Maj
Juni
Juli
Augusti
September
Oktober
November
December

Malin Karhu Birgersson

Margareta Jakobsson
Kommunsekreterare
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Säters Kommun
Box 300
783 27 Säter

21
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20, 26 - 27
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15

Förvaltningschef
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Säter
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nämnd@sater.se
Internetadress
www.sater.se
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Ks §
Redovisning av delegationsärenden
KS2020/0083-4 Återbesättningsprövning av tjänst som undersköterska 100% korttidsboende.
KS2020/0075

Beslut om säkerhetsklassning.

KS2020/0117
KS2020/0119
KS2020/0111
KS2020/0110

Fördelning av arbetsuppgifter i det systematiska arbetsmiljöarbetet och brandskyddsarbete:
Från kommundirektör till förvaltningschef Ingalill Frank.
Från kommundirektör till förvaltningschef Stefan Forsmark
Från kommundirektör till förvaltningschef Malin Karhu Birgersson
Från kommunstyrelsen till kommundirektör Marita Skog
Beslut från Styrgrupp SÄBO
• 2019-09-06, § 3 Beslut att ta fram en kommunikationsplan
• 2019-09-06, § 4 Beslut att adjungera Ingalill Frank till styrgruppen
• 2019-09-30 § 11 Beslut att uppdra till kommunstyrelsen se över antalet ledamöter i styrgruppen
• 2020-02-03, § 29 Beslut om val av stomme
• 2020-02-03, § 32 Beslut om Fas2
• 2020-03-07 § 38 Beslut om avtagning vegetation och flytt av ledningar
• 2020-03-07, § 41 Beslut om Fas2
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Ks §
Delgivningar
KS2020/0124

Rapportering av personuppgiftsincident

KS2020//0126

Rapportering av personuppgiftsincident

KS2019/0471

Tillsyn av riktlinjer och rutiner avseende trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier.

KS2019/0086

Köpekontrakt fastigheten Säter Enbacka 1:7.
Protokoll från sammanträde med:
• Intresseföreningen Dalabanans Intressenter, 2020-02-07
• Kulturnämnden, 2020-03-12
• Gemensam nämnd för alkohol, tobak och receptfria läkemedel, 2020-03-10
• Falun Borlänge regionen AB, 2020-02-12
• Styrgrupp SÄBO, 2019-09-06
• Styrgrupp SÄBO, 2019-09-30
• Styrgrupp SÄBO, 2019-11-06
• Styrgrupp SÄBO, 2019-12-02
• Styrgrupp SÄBO, 2020-01-15
• Styrgrupp SÄBO, 2020-01-30
• Styrgrupp SÄBO, 2020-02-12
• Styrgrupp SÄBO, 2020-03-09
• Hjälpmedelsnämnden, 2020-02-06
• Hjälpmedelsnämndens arbetsutskott, 2020-03-05
• Gemensamma nämnden 2020-03-19
Förlängning av giltighetstiden för undersökningstillståndet Gumsberg nr 8 i Borlänge och Säters kommuner.
Vägledning vid tolkning och tillämpning av FN:s konvention om barnets rättigheter.
Skrivelse från AniCura, djursjukvård – en samhällsviktig verksamhet.
Kopia av polisanmälan gällande:
• Bidragsbrott. 2019-10-15
• Smitning från trafikolycksplats Torggatan, 2020-01-28
• Skadegörelse Klockarskolan, 2020-02-18
• Försök till stöld, Idrottsvägen, 2020-03-01
• Stöld ishallen Idrottsvägen 5, 2020-03-19
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