
 

KALLELSE  
Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum   

2020-05-26 

 

Kommunstyrelsen kallas till sammanträde 

Tid: Tisdagen den 26 maj kl. 08.15-16.00 

Plats: Fullmäktigesalen, Rådhuset 

Justerande: Sune Hemmingsson 

Ärenden 

1. Verksamhetsinformation 
2. Prioritering avseende framtagande av detaljplaner 2020 och 2021 
3. Inriktningsbeslut utveckling Skönvik 
4. Remiss väg 789/806 ny gång- och cykelväg genom Gustafs på sträckan Enbacka-Naglarby. 
5. Remiss väg 790 ny gång- och cykelväg genom Stora Skedvi kyrkby. 
6. Svar på motion om tiggeriförbud 
7. Dagvattenstrategi för Säters kommun 
8. Rapport översyn av kostverksamheten 
9. Nytt särskilt boende i Säter, SÄBO, igångsättningsbeslut 
10. Upplåning nytt Särskilt boende 
11. Budget 2021 och plan för 2022-2023 
12. Budgetuppföljning per 30 april 2020, Säters kommun 
13. Budgetuppföljning per 30 april 2020 kommunstyrelseförvaltningen 
14. Verksamhetsberättelse och bokslut 2019 för Södra Dalarnas Samordningsförbund 
15. Verksamhetsberättelse och bokslut 2019 för Överförmyndare i samverkan Falun-Borlänge 

regionen 
16. Verksamhetsberättelse och bokslut 2019 för språktolknämnden 
17. Årsredovisning 2019 Räddningstjänsten Dala Mitt 
18. Bekräftelse av beslut om borgen 
19. Återrapportering av arkivtillsyn vid samhällsbyggnadsförvaltningen 2019 
20. Återrapportering av arkivtillsyn vid Säterbostäder 2019 
21. Revidering av reglemente gemensamma nämnden för upphandlinssamverkan 
22. Redovisning av partistöd 2019 
23. Rapport avseende ej verkställda beslut – kvartal 3 och 4 2019 
24. Handlingsplan vid kränkande särbehandling, trakasserier och repressalier 
25. Flextidsavtal 
26. Förändrad förvaltningsorganisation 
27. Driftsbidrag för Föreningen Säters Folkets Hus 
28. Svar på motion om att skolan i Säters kommun behöver en haverikommission 
29. Svar på motion om garanti för utevistelse och frisk luft åt våra äldre 
30. Svar på medborgarförslag om arbetstillfällen/näringslivsutveckling i Stora Skedvi 
31. Kalendarium 2021 
32. Utnämnande av dataskyddsombud 
33. Rutiner för redovisning av arvoden och ersättningar 
34. Föreskrifter om förbud mot eldning utomhus för Säters kommun 
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35. Tillfälliga föreskrifter om avgift (taxor) för sotning 
36. Redovisning av delegationsbeslut 
37. Delgivningar 
38. Övriga ärenden 

 
 
 
Säter 2020-05-19  
  
Mats Nilsson Margareta Jakobsson 
ordförande sekreterare 

 
 
Kallelsen delges ersättarna för kännedom.  
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Ks §  Diarienummer: KS2020/0042 

Verksamhetsinformation 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen tackar för informationen och lägger den till handlingarna. 
 
__________ 
 
Verksamhetsinformation/kommunstyrelsens uppföljningsansvar  

• Socialnämnden 
• Barn- och utbildningsnämnden 
• KS- E-arkivcentrum 
• KS-kommunkation 
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Ks §  Diarienummer: KS2020/0193 

Prioritering avseende framtagande av detaljplaner 2020 och 2021 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott tackar för informationen och hänskjuter den till kommunstyrel-
sen. 
 
___________ 
 
Bakgrund och ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen beslutade 2018-11-27 KS §49 Kommunstyrelsen beslutar om ny prioriterings-
ordning för upprättande av detaljplaner & översiktsplaner 2019 & 2020 samt lägga till Morbyvägen i 
samband med plan/er som rör dubbelspår och industriinfart Mora By i detaljplaneprioritering. Ne-
dan listas denna prioritetsordning: 
 
Detaljplaneprioritering 2020 & 2021 
1. Aktualitetsprövning Översiktsplan Säters kommun 
2. FÖP Säter 
3. Revidering av detaljplan Kyrkberget 
4A. Präst Källa S17 
4B. Boberg 
5. Folieraren G4 
6. Framtagande av nya områden för företagsetableringar i Säter 
7. Plan-/er som rör dubbelspår & genomfart Säter 
8. Plan-/er som rör dubbelspår & industriinfart Mora By + Morbyvägen 
9. Detaljplan förskola 2 Säter (baserat på val av placering) 
10. Skönvik (Planprogram & detaljplan) 
11. Alga S8 
12. Båthamn Enbacka 
13. Aktören 
14. Områdesbestämmelser Säter 
15. Områdesbestämmelser Dammsjön, revidering 
Ljusterns strand S13 hanteras inom FÖP Säter genom att föreslås eventuellt som nytt 
LIS-område. 
 
För att möta det behov som finns avseende bebyggelseutveckling och samhällsutveckling 
pågår, i olika stadier, arbete med att ta fram nya fördjupade översiktsplaner samt detaljplaner enligt 
ovanstående prioritetsordning. Förvaltningen redovisar status i planarbetet enligt bifogade bilagor.  
 
 
Beslutsunderlag  
Tjänsteutlåtande 
Beslut Ks § 49 2018-11-27 
Status planarbete 
Presentation nuläge 

 

 
  



  
Tjänsteutlåtande 

 

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

 

Datum Diarienummer 
2020-04-17  

Prioritering avseende framtagande av detaljplaner 2020 och 2021 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen tackar för informationen 

Bakgrund och ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen beslutade 2018-11-27 KS§49 Kommunstyrelsen beslutar om ny prioriteringsordning för 
upprättande av detaljplaner & översiktsplaner 2019 & 2020 samt lägga till Morbyvägen i samband med 
plan/er som rör dubbelspår och industriinfart Mora By i detaljplaneprioritering. Nedan listas denna 
prioritetsordning: 
 
Detaljplaneprioritering 2020 & 2021 
1. Aktualitetsprövning Översiktsplan Säters kommun 
2. FÖP Säter 
3. Revidering av detaljplan Kyrkberget 
4A. Präst Källa S17 
4B. Boberg 
5. Folieraren G4 
6. Framtagande av nya områden för företagsetableringar i Säter 
7. Plan-/er som rör dubbelspår & genomfart Säter 
8. Plan-/er som rör dubbelspår & industriinfart Mora By + Morbyvägen 
9. Detaljplan förskola 2 Säter (baserat på val av placering) 
10. Skönvik (Planprogram & detaljplan) 
11. Alga S8 
12. Båthamn Enbacka 
13. Aktören 
14. Områdesbestämmelser Säter 
15. Områdesbestämmelser Dammsjön, revidering 
Ljusterns strand S13 hanteras inom FÖP Säter genom att föreslås eventuellt som nytt 
LIS-område. 
 
För att möta det behov som finns avseende bebyggelseutveckling och samhällsutveckling 
pågår, i olika stadier, arbete med att ta fram nya fördjupade översiktsplaner samt detaljplaner enligt 
ovanstående prioritetsordning. Förvaltningen redovisar status i planarbetet enligt bifogade bilagor.  
 
Bilaga  
Beslut KS §49 2018-11-27 
Status planarbete  
Presentation nuläge 
 
 
 
Katarina Kobosko  Andréas Mossberg 
Planarkitekt                         Samhällsbyggnadschef 
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Ks § 49 Dnr KS2018/0359 
 
Prioritering avseende framtagande av detaljplaner 2019 och 2020 
 
Beslut: 
Kommunstyrelsen beslutar om ny prioriteringsordning för upprättande av detaljpla-
ner & översiktsplaner 2019 & 2020 samt lägga till Morbyvägen i samband med 
plan/er som rör dubbelspår och industriinfart Mora By i detaljplaneprioritering. 
 
_________ 
 
Bakgrund och ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår 2018-11-07 ny prioriteringsordning för upprät-
tande av detaljplaner & översiktsplaner 2019 & 2020. 
 
För att möta det behov som finns avseende bebyggelseutveckling och samhällsut-
veckling pågår, i olika stadier, arbete med att ta fram nya fördjupade översiktsplaner 
samt detaljplaner. 
 
Detaljplaneprioritering 2019 & 2020 

1. Aktualitetsprövning Översiktsplan Säters kommun 
2. FÖP Säter 
3. Revidering av detaljplan Kyrkberget 
4. Präst Källa S17 
5. Folieraren G4 
6. Framtagande av nya områden för företagsetableringar i Säter 
7. Plan-/er som rör dubbelspår & genomfart Säter 
8. Plan-/er som rör dubbelspår & industriinfart Mora By 
9. Detaljplan förskola 2 Säter (baserat på val av placering) 
10. Skönvik (Planprogram & detaljplan) 
11. Alga S8 
12. Båthamn Enbacka 
13. Aktören 
14. Områdesbestämmelser Säter 
15. Områdesbestämmelser Dammsjön, revidering 

Ljusterns strand S13 hanteras inom FÖP Säter genom att föreslås eventuellt som nytt 
LIS-område. 
 
Underlag för beslut 
Samhällsbyggnadsnämndens förslag 2018-11-07 om prioritering avseende framta-
gande av detaljplaner 2019 och 2020. 
 
 
 
 

  



Planer Namn Skede Uppdrag Kommentar Intern arbetsordning

1 Aktualitetsprövning ÖP Under arbete Internt Skickas ut för beslut innan sommaren 1

2 FÖP Säter
Under arbete - 

samrådshandling 
Internt

Ljusterns strand och företagsetableringar berörs i detta 
arbete. Samråd hösten 2020. Covid-19 m.m 2

3 DP Kyrkberget Vilande 3

4a DP Präst Källa
Under arbete - 

samrådshandling 
Internt Extern exploatör - Samråd sommaren 2020

1

4b DP Boberg
Under arbete- 

samrådshandling
Konsultuppdrag Extern exploatör - Samråd hösten 2020

1

5 DP Bladguldet (Folieraren)
Under arbete - 

uppstart
Konsultuppdrag Samråd höst/vinter 2020

2

6
DP Kullsveden (Nya 
företagsetableringar)

Under arbete - 
samrådshandling 

Konsultuppdrag Samråd höst/vinter 2020
1

7 Dubbelspår Säters C
Under arbete - 

samrådshandling 
Internt + 

konsultuppdrag
Samråd sommaren 2020

1

8 Dubbelspår Mora By
Under arbete- 

granskningshandling
Internt + 

konsultuppdrag
Granskning sommaren 2020

1

9 DP Förskola 2 Säter - val av placering Vilande Frågan ligger hos BUN 3

10 Skönvik (Planprogram och DP) Vilande 3

11 Alga Vilande 3

12 Båthamn Enbacka Planbesked - vilande Konsultuppdrag
Extern exploatör vill inleda arbetet under 2021. Ändrade 
förutsättningar för ianspråkstagande av jordbruksmark. Lst 
blir involverad = ev planeringsbesked om exploatering OK. 3

13 Aktören Vilande 3

14 Områdesbestämmelser Säter Vilande 3

15 Områdesbestämmelser Dammsjön Vilande
Separat beslut om OK för WC finns hos MBN-utveckling av 
området kan fortsätta 3

16 (ej på 
beslutslistan - 
nyinkommet)

GC-väg St Skedvi och Gustafs Uppstart Konsultuppdrag Minst 3 DP behöver ändras för att klara GC-vägarna. 
2



Information pågående planarbete



Nya förutsättningar

• Sofie slutar 26 maj = en planarkitekt kvar

• Samtal pågår med Sweco – konsult ersätter på kort sikt

• Verksamhetsplanering pågår på Plan/GIS-enheten 

• Covid 19 – utmaningar för samråd/granskning



Aktualitetsprövning av ÖP

• Länsstyrelsens sammanfattande redogörelse är klar

• Prövningen under arbete = ÖP är tillräckligt aktuell för 
denna mandatperiod

• Aktualitetsprövningen - beslut innan sommaren

• Nytt ÖP-arbete behöver inledas nästa mandatperiod

• Nya lagkrav kring ÖP = kontinuerligt ÖP arbete, äldre 
ÖP/FÖP slutar gälla 2024 



Verksamhetsområde, DP södra Kullsveden

• Dagvattenutredning klar

• Trafikutredning inväntar

• TRV kräver åtgärder

• Betydande miljöpåverkan -

MKB krävs – LST avgränsar

• Kostnads- och resurskrävande

• VSO vattentäkt omarbetas



Fördjupad översiktsplan Säter

• Planprioritering gör att FÖP går ut på samråd till hösten
• Mer lämpligt pga Covid-19 – mycket möten, direktdialog 



Detaljplan Boberg 5:5 m.fl.

• Privat regi
• Bostäder och 

rekreationsboende, 13st
• Kommunalt vatten
• Troligtvis allmänt avlopp = 

utbyggnad reningsverk
• VA-enheten utreder 
• Samråd i höst



Järnvägsprojektet Säters C

• Samrådsredogörelsen besvaras/skrivs

• Planområdet utökas

• Jobbar vidare med granskningshandlingar

• Granskning inväntar TRVs skiss på uppgång –

Salutorget 

• Granskning innan sommaren - förhoppningsvis



Salutorget - Säterdalen



Järnvägsprojektet Mora By

• Byggstart 2022
• Järnvägsplanen – granskning till 23/4
• Buller – stor påverkan
• Samtal med fastighetsägare parallellt 
• Förprojektering - gator och anslutningar
• Dagvattenlösning 
• Samråd innan sommaren





Präst Källa

• Hultqvist fastigheter AB

• Samrådshandlingar tas fram internt

• Trafikutredning inväntas –

anslutningsväg  beslutas politiskt

• Samråd innan sommaren



GC-väg Gustafs/St Skedvi

• TRV förprojekterar inför samrådshandling

• Samtal kring fastighetsintrång

• Detaljplaner kommer att påverkas

• Minst 3 st separata planändringar/ny planläggning



Dagvattenstrategi

• Framtaget av SBF + WSP

• Nödvändigt och efterlängtat underlag

• SBNau 23/4 – beslutas i KF



Nya konsultupphandlingar

• Löper ut september 2020

• Sweco har fungerat bra

• Behov av breddad kompetens

• Startmöte 11 mars med UHC
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Ks § Diarienummer: KS2020/0227 

Inriktningsbeslut utveckling Skönvik 
 
Beslut 

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta uppdra Kom-
mundirektören tillsammans med SBB Norden AB arbeta fram affärsförslag/förslag till hy-
reskontrakt avseende 
- Ny förskola 120 platser & skola på Skönvikstrand 
- Nytt LSS-boende 6 platser/lägenheter 
- Kontorsplatser för en utveckling av E-arkiv, IT med mera 
- Arbeta fram en plan med SBB Norden avseende byggnation av 30-40 bostäder på om-

rådet 
2. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslår kommunstyrelsen besluta uppdra Kom-

mundirektören  
- säkerställa de juridiska förutsättningarna avseende ett hyresförfarande 
- utreda förutsättningar för en utveckling av Skönvikshallen avseende varmvat-

tenbad och andra idrottsändamål som idag inte är samordnade 
 
__________ 
 
Bakgrund och ärendebeskrivning 
Skönvik som stadsdel genomgår för närvarande en omvandling från ett omfattande sjukhusområde 
till ett område med mer blandad bebyggelse, verksamhet och idrott. Bostadsplan för Säters kom-
mun innefattar en utveckling på Skönvik samt en plan för att knyta ihop Skönvik med resten av sta-
den. Även gällande fördjupad översiktsplan för Säters tätort påvisar en betydande utveckling på det 
gamla ”sjukhusområdet”. Tidigare erfarenheter från andra kommuner visar att en omvandling av ett 
område kräver ett flertal insatser och investeringar. Med detta som grund har Säters kommun fört 
dialog med SBB Norden AB, som är den största fastighets-/markägarenägaren på området, avse-
ende olika potentiella åtgärder. 
 
Exempel på utförda/pågående kommunala åtgärder på Skönvik 

- Bostadsområdet Skönvikstrand 
- Nytt arrendeavtal med Säters golfklubb som lägger grund till en utveckling av idrotts-

området. 
- Korttidsplatser för Socialförvaltningen 
- Ny strandpromenad & lekplats Skönvikstrand 
- Utredning utveckling av Skönvik tillsammans med SBB 

 
Tidigare beslut som berör ärendet 
Uppdrag om förskola 120 platser   
Uppdrag om nytt LSS-boende 6 platser  
Lokaliseringsutredning förskola 2 
 
Beslutsunderlag Delges 
Tjänsteutlåtande 
 

Trafikverket 

  



  
Tjänsteutlåtande 

 

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

 

Datum Diarienummer 
2020-04-17  

 

Inriktningsbeslut utveckling Skönvik 

Förslag till beslut 
1. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsen besluta uppdra 

Kommundirektören tillsammans med SBB Norden AB arbeta fram affärsförslag/förslag till 
hyreskontrakt avseende 
• Ny förskola 120 platser & skola på Skönvikstrand 
• Nytt LSS-boende 6 platser/lägenheter 
• Kontorsplatser för en utveckling av E-arkiv, IT med mera 
• Arbeta fram en plan med SBB Norden avseende byggnation av 30-40 bostäder på området 

 
2. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsen besluta uppdra 

Kommundirektören  
• säkerställa de juridiska förutsättningarna avseende ett hyresförfarande 
• utreda förutsättningar för en utveckling av Skönvikshallen avseende varmvattenbad och andra 

idrottsändamål som idag inte är samordnade 

Bakgrund och ärendebeskrivning 
Skönvik som stadsdel genomgår för närvarande en omvandling från ett omfattande sjukhusområde till ett 
område med mer blandad bebyggelse, verksamhet och idrott. Bostadsplan för Säters kommun innefattar en 
utveckling på Skönvik samt en plan för att knyta ihop Skönvik med resten av staden. Även gällande fördjupad 
översiktsplan för Säters tätort påvisar en betydande utveckling på det gamla ”sjukhusområdet”. Tidigare 
erfarenheter från andra kommuner visar att en omvandling av ett område kräver ett flertal insatser och 
investeringar. Med detta som grund har Säters kommun fört dialog med SBB Norden AB, som är den största 
fastighets-/markägarenägaren på området, avseende olika potentiella åtgärder. 
 
Exempel på utförda/pågående kommunala åtgärder på Skönvik 

• Bostadsområdet Skönvikstrand 
• Nytt arrendeavtal med Säters golfklubb som lägger grund till en utveckling av idrottsområdet. 
• Korttidsplatser för Socialförvaltningen 
• Ny strandpromenad & lekplats Skönvikstrand 
• Utredning utveckling av Skönvik tillsammans med SBB 

 
Tidigare beslut som berör ärendet 
Uppdrag om förskola 120 platser   
Uppdrag om nytt LSS-boende 6 platser  
Lokaliseringsutredning förskola 2 
 
Bilagor 
Illustration SBB Norden avseende potentiell utveckling av Skönviksområdet 
 
Andréas Mossberg  Marita Skog 
Samhällsbyggnadschef                       Kommundirektör 
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Ks §  Diarienummer: KS2019/0270 

Remiss väg 789/806 ny gång- och cykelväg genom Gustafs på sträckan En-
backa-Naglarby. 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar hänskjuta remissen till kommunstyrelsen för beslut. 
 
__________ 
 
Ärendebeskrivning 
Trafikverket och Säters kommun avser att länka samman byarna Enbacka, Naglarby och Mora till 
ett funktionellt och säkert gång- och cykelvägnät. Säters Kommun vill uppnå en överflyttning från 
bil till gång och cykeltrafik och ett ökat kollektivt resande. Det är korta avstånd mellan byarna men 
på grund av bristande infrastruktur tvingas oskyddade trafikanter att dela vägen med bilister. De 
största bristerna är identifierade väster om väg 790, från Mora by och norrut, samt korsning väg 
789/790. 
 
Synpunkter lämnas under perioden 29 april – 20 maj 2020. 
 
Information 
Vid dagens sammanträde lämnar bitr förvaltningschef Mikael Spjut information om  
planerna för en 3 kilometer ny gång- och cykelväg genom Gustafs på sträckan Enbacka-Naglarby. 
Förslag till yttrande kommer att presenteras på kommunstyrelsens sammanträde den 26 maj. 
 
 
 
Beslutsunderlag Delges 
Tjänsteutlåtande 
Samrådshandlingar 

Trafikverket 
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Ks §  Diarienummer: KS2019/0270 

Remiss väg 790 ny gång- och cykelväg genom Stora Skedvi kyrkby. 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar hänskjuta remissen till kommunstyrelsen för beslut. 
 
__________ 
 
Ärendebeskrivning 
Trafikverket avser att skapa ett säkert gång- och cykelvägstråk läns Väg 790 genom Stora Skedvi 
kyrkby i Säters kommun. Gående och cyklister ska erbjudas ett sammanhängande och trafiksäkert 
stråk som är användbart året om, liksom busshållplatser med lämplig placering. 
 
Vägen är smal (cirka 6 meter) och saknar vägren och trottoar på huvuddelen av sträckan. Där finns 
inget eget utrymme för gående och cyklister som måste samsas med fordonstrafiken. Det medför 
bristande trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter samt att den smala vägen orsakar problem vid 
både drift- och underhållsåtgärder. 
 
Synpunkter lämnas under perioden 6 maj – 27 maj 2020. 
 
Information 
Vid dagens sammanträde lämnar bitr förvaltningschef Mikael Spjut information om Trafikverkets 
planer för 1,1 kilometer ny gång- och cykelväg genom Stora Skedvi kyrkby. Förslag till yttrande 
kommer att presenteras på kommunstyrelsens sammanträde den 26 maj. 
 
 
 
Beslutsunderlag Delges 
Tjänsteutlåtande 
Samrådshandling 

Trafikverket 
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Kommunstyrelsen 
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Sammanträdesdatum 
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Ks § Diarienummer: KS2019/0408 

Svar på motion om tiggeriförbud 
 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta av-
slå motionen. 
 
__________ 
 
Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnadsnämnden har 2020-05-11 yttrat sig över motion om tiggeriförbud. Samhällsbygg-
nadsnämnden föreslår att motionen avslås. 
 
En motion om tiggeriförbud i Säters kommun lämnades in till kommunfullmäktiges sammanträde 
2019-09-19 av Sverigedemokraterna. Motionen remitterades till samhällsbyggnadsnämnden för ytt-
rande.  
 
I motionen föreslås att Säters kommun inför tiggeriförbud i de lokala ordningsföreskrifterna vid 
samtliga butiker i kommunen och torg samt att Säters kommun utan kostnad ska ge tillstånd till or-
ganisationer samt föreningar att göra insamlingar. Dessa tillstånd ska utan kostnad respektive orga-
nisation/förening söka hos kommunen och de ska ges på årlig basis 
 
Yttrande från Samhällsbyggnadsnämnden 
”Samhällsbyggnadsnämnden bedömer att det inte finns behov att inför ett tiggeriförbud i Säters 
kommun i enlighet med motionärernas förslag. Samhällsbyggnadsnämnden föreslår därför kom-
munstyrelsen att motionen avslås.” 
 
 
 
Beslutsunderlag  
Tjänsteutlåtande 
Motion om tiggeriförbud 
Yttrande från samhällsbyggnadsnämnden 
 

 

 
  



 Tjänsteutlåtande 

 

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

 

Datum Diarienummer 
2020-05-04 KS2019/0408 

 

Svar på motion om tiggeriförbud 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta avslå motionen. 
 
__________ 
 
Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnadsnämnden har 2020-05-11 yttrat sig över motion om tiggeriförbud. 
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att motionen avslås. 
 
En motion om tiggeriförbud i Säters kommun lämnades in till kommunfullmäktiges 
sammanträde 2019-09-19 av Sverigedemokraterna. Motionen remitterades till 
samhällsbyggnadsnämnden för yttrande.  
 
I motionen föreslås att Säters kommun inför tiggeriförbud i de lokala ordningsföreskrifterna 
vid samtliga butiker i kommunen och torg samt att Säters kommun utan kostnad ska ge 
tillstånd till organisationer samt föreningar att göra insamlingar. Dessa tillstånd ska utan 
kostnad respektive organisation/förening söka hos kommunen och de ska ges på årlig basis 
 
Yttrande från Samhällsbyggnadsnämnden 
”Samhällsbyggnadsnämnden bedömer att det inte finns behov att inför ett tiggeriförbud i 
Säters kommun i enlighet med motionärernas förslag. Samhällsbyggnadsnämnden föreslår 
därför kommunstyrelsen att motionen avslås.” 
 
 
 
 
 
Margareta Jakobsson  Malin Karhu Birgersson 
Handläggare  Förvaltningschef kommunstyrelseförvaltningen 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Sbn § 37   Dnr: SBN2019/0916 
     
 
Yttrande motion om tiggeriförbud i Säters kommun
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar yttra sig enligt ställt förslag 
 
_____________ 
 
Bakgrund & ärendebeskrivning 
En motion om tiggeriförbud i Säters kommun lämnades in till kommunfullmäktiges 
sammanträde 2019-09-19 av Sverigedemokraterna. 
 
Kommunstyrelsen arbetsutskott beslutade 2019-10-29 au§254: 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar remittera motionen till samhällsbyggnadsnämnden 
för yttrande. Yttrandet ska ha inkommit till kommunstyrelseförvaltningen 
senast 2020-01-15. 
 
Motionärernas förslag 
Att Säters kommun inför tiggeriförbud i de lokala ordningsföreskrifterna vid samtliga 
butiker i kommunen och torg. 
Att Säters kommun ska utan kostnad ge tillstånd till organisationer samt föreningar 
att göra insamlingar. Dessa tillstånd ska utan kostnad respektive organisation/före-
ning 
söka hos kommunen och de ska ges på årlig basis 
 
Yttrande från Samhällsbyggnadsnämnden 
Samhällsbyggnadsnämnden bedömer att det inte finns behov att inför ett tiggeriförbud 
i Säters kommun i enlighet med motionärernas förslag. Samhällsbyggnadsnämnden  
föreslår därför Kommunstyrelsen att motionen avslås.  
 

 



  

Tjänsteutlåtande 

 

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

 

 Datum Diarienummer 
2020-03-05 SBN2019/0916 

 

Yttrande motion om tiggeriförbud i Säters kommun 

Förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott beslutar föreslå Samhällsbyggnadsnämnden besluta yttra sig enligt 
ställt förslag 
 
Bakgrund & ärendebeskrivning 
En motion om tiggeriförbud i Säters kommun lämnades in till kommunfullmäktiges 
sammanträde 2019-09-19 av Sverigedemokraterna. 
 
Kommunstyrelsen arbetsutskott beslutade 2019-10-29 au§254: 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar remittera motionen till samhällsbyggnadsnämnden 
för yttrande. Yttrandet ska ha inkommit till kommunstyrelseförvaltningen 
senast 2020-01-15. 
 
Motionärernas förslag 
Att Säters kommun inför tiggeriförbud i de lokala ordningsföreskrifterna vid samtliga 
butiker i kommunen och torg. 
Att Säters kommun ska utan kostnad ge tillstånd till organisationer samt föreningar 
att göra insamlingar. Dessa tillstånd ska utan kostnad respektive organisation/förening 
söka hos kommunen och de ska ges på årlig basis 
 
Yttrande från Samhällsbyggnadsnämnden 
Samhällsbyggnadsnämnden bedömer att det inte finns behov att inför ett tiggeriförbud i Säters kommun i 
enlighet med motionärernas förslag. Samhällsbyggnadsnämnden föreslår därför Kommunstyrelsen att 
motionen avslås.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mikael Spjut  Andréas Mossberg 

Biträdande samhällsbyggnadschef  Samhällsbyggnadschef 

 





SÄTERS KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-05-26 
Blad 
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Justerande signaturer Utdragsbestyrkande 

 

Ks § Diarienummer: KS2020/0222 

Dagvattenstrategi för Säters kommun 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Anta förslag till Dagvattenstrategi för Säters kommun 
2. Uppdra till kommunstyrelsen att ta fram förtydligande dokument som beskriver hur dag-

vattenstrategin konkretiseras och implementeras genom de många stora och små beslut 
som fattas dagligen i det vardagliga arbetet. 

 
_____________ 
 
Ärendebeskrivning 
Miljö- och byggnadsnämnden har 2020-05-06 beslutat anta förslag till Dagvattenstrategi. Likaså har 
samhällsbyggnadsnämnden 2020-05-07 beslutat anta förslag till Dagvattenstrategi. Nämnderna före-
slår kommunfullmäktige att anta förslaget. Dagvattenstrategin är förvaltningsövergripande doku-
ment och har därför antagits av båda nämnderna. 
 
Förslaget till dagvattenstrategi är framtaget i samarbete med deltagare från Planenheten, VA-en-
heten, Gatuenheten, Miljö och Byggenheten, Fastighetsenheten och Säterbostäder AB. Arbetet har 
skett med stöd av konsultföretaget WSP och huvudsakligen finansierats via Havs- och vattenmyn-
dighetens LOVA bidrag (lokala vattenvårdsprojekt). Att ta fram riktlinjer för dagvattenhantering är 
en av kommunernas åtgärder i Vattenmyndighetens åtgärdsprogram för år 2016 – 2021. En dagvat-
tenstrategi bör också vara en del av kommunens VA-plan. Dagvattenstrategin stödjer flera delar av 
Agenda 2030 och Sveriges miljömål, se bilaga. 
 
Dagvattenstrategin ska underlätta kommunens arbete med att skapa en långsiktigt hållbar och kli-
matanpassad dagvattenhantering. Detta betyder att miljömässiga, ekonomiska som sociala behov 
ska tillgodoses. Strategin ska tydliggöra den gemensamma viljeinriktningen för dagvattenhante-
ringen i kommunen och strategin fokuserar därför på ett antal övergripande teman. Dagvattenstra-
tegin ska ge tydliga ramar för hur dagvattenfrågor ska hanteras i planering och genomförande och 
ge en samsyn kring dagvattenhantering inom kommunen. Genom strategins formuleringar ska den 
kommunala organisationen ges bättre förutsättningar att planera och genomföra effektiva och lång-
siktigt robusta lösningar. Dagvattenstrategin ska vara ett stöd i att planera och utforma dagvatten-
hanteringen på ett driftsäkert och kostnadseffektivt sätt. Det är också ett mål att höja kunskapsni-
vån gällande dagvattenfrågor. De strategier som kommunen tagit fram ska vara styrande för kom-
munens bebyggelseplanering och för arbetet med de allmänna anläggningarna. Dagvattenstrategin 
ska styra arbetet inom kommunen men ska även återspeglas i de krav som kommunen ställer på ex-
terna aktörer såsom fastighetsägare, exploatörer, konsulter och väghållare. För att bli mer heltäck-
ande kommer dagvattenstrategin att behöva fördjupas genom komplettering med en rad stöddoku-
ment i form av riktlinjer, rutinbeskrivningar, checklistor och övriga handläggarstöd. Detta fördjup-
ningsarbete sker i efterkommande processer. 
 
Beslutsunderlag  
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2020-05-07 
Tjänsteutlåtande 
Dagvattenstrategi 
Förutsättningar och gällande ramverk 

 

 
 



SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Blad 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Sbn § 41   Dnr: SBN2019/0185 
     
 
Dagvattenstrategi för Säters kommun
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar föreslå Kommunstyrelsen föreslå  
Kommunfullmäktige besluta: 
1. anta bilagda förslag till Dagvattenstrategi för Säters kommun 
2. uppdra till kommunstyrelsen att ta fram förtydligande dokument som beskriver hur  

dagvattenstrategin konkretiseras och implementeras genom de många stora och små  
beslut som fattas dagligen i det vardagliga arbetet. 

 _____________ 
Bakgrund 
Förslaget till dagvattenstrategi är framtaget i samarbete med deltagare från  
Planenheten, VA-enheten, Gatuenheten, Miljö och Byggenheten, Fastighetsenheten 
och Säterbostäder AB. Arbetet har skett med stöd av konsultföretaget WSP och  
huvudsakligen finansierats via Havs- och vattenmyndighetens LOVA bidrag (lokala 
vattenvårdsprojekt). Att ta fram riktlinjer för dagvattenhantering är en av  
kommunernas åtgärder i Vattenmyndighetens åtgärdsprogram för år 2016 – 2021. En 
dagvattenstrategi bör också vara en del av kommunens VA-plan. Dagvattenstrategin 
stödjer flera delar av Agenda 2030 och Sveriges miljömål, se bilaga. 
 
Syfte 
Dagvattenstrategin ska underlätta kommunens arbete med att skapa en långsiktigt 
hållbar och klimatanpassad dagvattenhantering. Detta betyder att miljömässiga,  
ekonomiska som sociala behov ska tillgodoses. 
Strategin ska tydliggöra den gemensamma viljeinriktningen för dagvattenhanteringen 
i kommunen och strategin fokuserar därför på ett antal övergripande teman. 
Dagvattenstrategin ska ge tydliga ramar för hur dagvattenfrågor ska hanteras i  
planering och genomförande och ge en samsyn kring dagvattenhantering inom  
kommunen. Genom strategins formuleringar ska den kommunala organisationen ges 
bättre förutsättningar att planera och genomföra effektiva och långsiktigt robusta  
lösningar. Dagvattenstrategin ska vara ett stöd i att planera och utforma  
dagvattenhanteringen på ett driftsäkert och kostnadseffektivt sätt. Det är också ett 
mål att höja kunskapsnivån gällande dagvattenfrågor. 
De strategier som kommunen tagit fram ska vara styrande för kommunens  
bebyggelseplanering och för arbetet med de allmänna anläggningarna.  
Dagvattenstrategin ska styra arbetet inom kommunen men ska även återspeglas i de 
krav som kommunen ställer på externa aktörer såsom fastighetsägare, exploatörer, 
konsulter och väghållare. För att bli mer heltäckande kommer dagvattenstrategin att 
behöva fördjupas genom komplettering med en rad stöddokument i form av  
riktlinjer, rutinbeskrivningar, checklistor och övriga handläggarstöd. Detta  
fördjupningsarbetet sker i efterkommande processer. 
 
Bilagor 
Bilaga 1 - Dagvattenstrategi 
Bilaga 2 – Förutsättningar och gällande ramverk 



  
Tjänsteutlåtande 

 

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

 

Datum Diarienummer 
2020-04-09 Dnr SBN2019/0185 

 

Dagvattenstrategi för Säters kommun 
Förslag till beslut 
  

• Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott föreslår Samhällsbyggnadsnämnden 
föreslå Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige besluta anta bilagda 
förslag till Dagvattenstrategi för Säters kommun 

 
  
Bakgrund 
Förslaget till dagvattenstrategi är framtaget i samarbete med deltagare från Planenheten, 
VA-enheten, Gatuenheten, Miljö och Byggenheten, Fastighetsenheten och Säterbostäder 
AB. Arbetet har skett med stöd av konsultföretaget WSP och huvudsakligen finansierats 
via Havs- och vattenmyndighetens LOVA bidrag (lokala vattenvårdsprojekt). Att ta fram 
riktlinjer för dagvattenhantering är en av kommunernas åtgärder i Vattenmyndighetens 
åtgärdsprogram för år 2016 – 2021. En dagvattenstrategi bör också vara en del av 
kommunens VA-plan. Dagvattenstrategin stödjer flera delar av Agenda 2030 och Sveriges 
miljömål, se bilaga. 
 
Syfte 
Dagvattenstrategin ska underlätta kommunens arbete med att skapa en långsiktigt hållbar 
och klimatanpassad dagvattenhantering. Detta betyder att miljömässiga, ekonomiska som 
sociala behov ska tillgodoses. 
Strategin ska tydliggöra den gemensamma viljeinriktningen för dagvattenhanteringen i 
kommunen och strategin fokuserar därför på ett antal övergripande teman. 
 
Dagvattenstrategin ska ge tydliga ramar för hur dagvattenfrågor ska hanteras i planering 
och genomförande och ge en samsyn kring dagvattenhantering inom kommunen. Genom 
strategins formuleringar ska den kommunala organisationen ges bättre förutsättningar att 
planera och genomföra effektiva och långsiktigt robusta lösningar. Dagvattenstrategin ska 
vara ett stöd i att planera och utforma dagvattenhanteringen på ett driftsäkert och 
kostnadseffektivt sätt. Det är också ett mål att höja kunskapsnivån gällande 
dagvattenfrågor. 
 
De strategier som kommunen tagit fram ska vara styrande för kommunens 
bebyggelseplanering och för arbetet med de allmänna anläggningarna. Dagvattenstrategin 
ska styra arbetet inom kommunen men ska även återspeglas i de krav som kommunen 
ställer på externa aktörer såsom fastighetsägare, exploatörer, konsulter och väghållare. 
För att bli mer heltäckande kommer dagvattenstrategin att behöva fördjupas genom 
komplettering med en rad stöddokument i form av riktlinjer, rutinbeskrivningar, 
checklistor och övriga handläggarstöd. Detta fördjupningsarbetet sker i efterkommande 
processer. 
 
 
 
 
 



  
Tjänsteutlåtande 

 

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

 

Bilagor 
Bilaga 1 - Dagvattenstrategi 
Bilaga 2 – Förutsättningar och gällande ramverk 
  
  
 
  

 

Anna Nygren  Andreas Mossberg 
Handläggare/Miljösamordnare  Förvaltningschef 

 



SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Blad 

Miljö- och byggnämnden 2020-05-06 16 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

Mbn § 53  Dnr: Ecos 2020-154 

Dagvattenstrategi för Säters kommun

Beslut 
Miljö- och byggnämnden beslutar föreslå Kommunstyrelsen att föreslå  
Kommunfullmäktige att anta det bilagda förslaget till dagvattenstrategi för Säters 
kommun. 
_____________ 

Ärendebeskrivning 
Förslaget till dagvattenstrategi är framtaget i samarbete med deltagare från Miljö och 
byggenheten, Planenheten, VA-enheten, Gatuenheten, Fastighetsenheten och  
Säterbostäder AB. Arbetet har skett med stöd av konsultföretaget WSP och  
huvudsakligen finansierats via Havs- och vattenmyndighetens LOVA bidrag (lokala 
vattenvårdsprojekt). Att ta fram riktlinjer för dagvattenhantering är en av  
kommunernas åtgärder i Vattenmyndighetens åtgärdsprogram för år 2016 – 2021. En 
dagvattenstrategi bör också vara en del av kommunens VA-plan. Dagvattenstrategin 
stödjer flera delar av Agenda 2030 och Sveriges miljömål, se bilaga. 

Dagvattenstrategin ska underlätta kommunens arbete med att skapa en långsiktigt 
hållbar och klimatanpassad dagvattenhantering. Detta betyder att miljömässiga,  
ekonomiska som sociala behov ska tillgodoses. 
Strategin ska tydliggöra den gemensamma viljeinriktningen för dagvattenhanteringen 
i kommunen och strategin fokuserar därför på ett antal övergripande teman. 

Dagvattenstrategin ska ge tydliga ramar för hur dagvattenfrågor ska hanteras i  
planering och genomförande och ge en samsyn kring dagvattenhantering inom  
kommunen. Genom strategins formuleringar ska den kommunala organisationen ges 
bättre förutsättningar att planera och genomföra effektiva och långsiktigt robusta  
lösningar. Dagvattenstrategin ska vara ett stöd i att planera och utforma dagvatten-
hanteringen på ett driftsäkert och kostnadseffektivt sätt. Det är också ett mål att höja 
kunskapsnivån gällande dagvattenfrågor. 

De strategier som kommunen tagit fram ska vara styrande för kommunens  
bebyggelseplanering och för arbetet med de allmänna anläggningarna.  
Dagvattenstrategin ska styra arbetet inom kommunen men ska även återspeglas i de 
krav som kommunen ställer på externa aktörer såsom fastighetsägare, exploatörer, 
konsulter och väghållare. 
För att bli mer heltäckande kommer dagvattenstrategin att behöva fördjupas genom 
komplettering med en rad stöddokument i form av riktlinjer, rutinbeskrivningar, 
checklistor och övriga handläggarstöd. Detta fördjupningsarbetet sker i  
efterkommande processer. 

Fortsättning 



SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Blad 

Miljö- och byggnämnden 2020-05-06 17 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

Fortsättning Mbn § 53 

Upplysningar 
Dagvattenstrategin är ett förvaltningsövergripande dokument och ska därför även tas 
av Samhällsbyggnadsnämnden. 

Bilagor 
Bilaga 1 - Dagvattenstrategi 
Bilaga 2 – Förutsättningar och gällande ramverk 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund  
Det regn och smältvatten som avleds från byggnader, tomtmark, vägar och tätorternas övriga 
hårdgjorda ytor kallas vanligen för dagvatten. Med dagvattnet följer föroreningar som till slut kan 
hamna i våra vattendrag. För att skydda våra vatten ställs allt hårdare krav. 
 
Vid mycket nederbörd kan en större volym dagvatten genereras och det finns risk för att det kan 
orsaka skador genom exempelvis översvämning. Pågående klimatförändringar pekar mot att 
nederbörd framöver oftare kommer att komma i form av skyfall och därmed öka risken för 
översvämning. Parallellt med detta förtätar vi våra tätorter vilket ofta leder till att ytavrinningen 
och därmed dagvattenflödena ökar. 
 
I takt med denna utveckling får dagvattenfrågan allt större uppmärksamhet och hanteringen av 
dagvatten har konstaterats ha stor betydelse för att säkerställa robusta och hållbara samhällen. För 
att inte dagvattnet ska orsaka skador på såväl kort sikt, genom exempelvis översvämning, som på 
lång sikt genom att sprida föroreningar, måste det hanteras på ett hållbart sätt. 
 
Dagvatten är inte längre bara en ledningsnätsfråga utan en samhällsplaneringsfråga som kräver 
helhetssyn. För att uppnå en hållbar dagvattenhantering behöver bebyggelseplaneringen ta hänsyn 
till dessa nya förutsättningar och arbeta aktivt för att minska risken för skador och negativa 
effekter på bebyggelse och miljön. Dagvattenstrategins syfte är att möta dessa utmaningar.  
 
Dagvattenfrågan ska samordnas i en tydlig process från tidiga planeringsskeden via 
genomförande till drift och underhåll där alla känner till sitt ansvar och sin roll. 
I slutet av dokumentet återfinns en begreppslista.  

1.1.1 Miljökvalitetsmål och Agenda 2030. 

Strukturerat miljöarbete sker såväl nationellt som globalt. Globalt finns Agenda 2030 som utgör 
en handlingsplan hållbarutveckling som antagits av FN. Arbetet med dagvattenfrågor i Säters 
kommun berör följande Agenda 2030 mål: 
 

 

Mål 6: Rent vatten och sanitet för alla 
Säkerställa tillgången till och en hållbar förvaltning av vatten och sanitet 
för alla 

 

Mål11: Hållbara städer och samhällen 
Göra städer och bosättningar inkluderande, säkra, motståndskraftiga och 
hållbara 

 

Mål 13: Bekämpa klimatförändringarna 
Vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna och dess 
konsekvenser* 
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Mål 15: Ekosystem och biologisk mångfald 
Skydda, återställa och främja ett hållbart nyttjande av landbaserade 
ekosystem, hållbart bruka skogar, bekämpa ökenspridning, hejda och vrida 
tillbaka markförstöringen samt hejda förlusten av biologisk mångfald 

 
I Sverige har regeringen beslutat om nationella miljömål som lyfter fram vad vi ska göra nationellt 
för att bidra till att genomföra den ekologiska dimensionen av Agenda 2030. Dagvatten berörs 
framför allt i fem av Sveriges miljökvalitetsmål: 
 

 Levande sjöar och vattendrag 

 Giftfri miljö 

 Ingen övergödning 

 Grundvatten av god kvalitet  

 God bebyggd miljö.  
 

För att nå de globala målen och de nationella miljömålen behöver det ske en omställning av 
samhället, både nationellt och globalt. Det krävs att de beslut som fattas såväl lokalt som globalt 
ska peka i riktning mot att begränsa klimatförändringar och bevara ekosystemens funktion. 
Dagvattenstrategin för Säters kommun arbetar med utgångspunkt i dessa mål. 
 

1.2 Syfte och mål 
Dagvattenstrategin ska underlätta kommunens arbete med att skapa en långsiktigt hållbar och 
klimatanpassad dagvattenhantering. Detta betyder att miljömässiga, ekonomiska som sociala 
behov ska tillgodoses. Strategin ska tydliggöra den gemensamma viljeinriktningen för 
dagvattenhanteringen i kommunen och strategin fokuserar därför på ett antal övergripande 
teman. 
 
Strategin ska främst tillämpas för nya verksamheter och vid om- och tillbyggnad. I befintliga 
miljöer ska en avvägning göras mellan problembilden hos utsläppet och kostnaden för möjliga 
åtgärder. 
 
Dagvattenstrategin ska ge tydliga ramar för hur dagvattenfrågor ska hanteras i planering och 
genomförande och ge en samsyn kring dagvattenhantering inom kommunen. Genom strategins 
formuleringar ska den kommunala organisationen ges bättre förutsättningar att planera och 
genomföra effektiva och långsiktigt robusta lösningar. Dagvattenstrategin ska vara ett stöd för att 
planera och utforma dagvattenhanteringen på ett driftsäkert och kostnadseffektivt sätt. Det är 
också ett mål att höja kunskapsnivån gällande dagvattenfrågor. 
 
De strategier som kommunen tagit fram ska vara styrande för kommunens bebyggelseplanering 
och för arbetet med de allmänna anläggningarna. Dagvattenstrategin ska styra arbetet inom 
kommunen men ska även återspeglas i de krav som kommunen ställer på externa aktörer såsom 
fastighetsägare, exploatörer, konsulter och väghållare. 
 
För att bli mer heltäckande kommer dagvattenstrategin att behöva fördjupas genom 
komplettering med en rad stöddokument i form av riktlinjer, rutinbeskrivningar, checklistor och 
övriga handläggarstöd. Detta fördjupningsarbetet sker i efterkommande processer. 
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2 Dagvattenstrategi 
Arbetet ska bedrivas systematiskt och fokuserat enligt ett antal teman. Temana, som listas nedan, 
har ingen inbördes rangordning utan ska ses som en helhet: 
 

 Framtidssäkra och minimera risker 

 Skydda vattentäkter och övriga recipienter 

 Dagvatten som resurs 

 Samordnad dagvattenhantering och ökat engagemang 
 

Till respektive tema har strategier formulerats. Även dessa ska ses utan rangordning och ska 
tillämpas parallellt i alla skeden i samhällsbyggnadsprocessen. 
Strategin gäller vid all om- och nybyggnation, samt för åtgärder i den befintliga miljön. Störst 
fokus ligger på nybyggnation eftersom det där finns större möjlighet att skapa bra lösningar med 
hänsyn till vattnets förutsättningar.  

2.1  Framtidssäkra och minimera risker  

Dagvattenhanteringen ska anpassas till ett förändrat klimat och utformas så att skada på 
byggnader, anläggningar, miljö och människor minimeras. 

Dagvattenhanteringens primära syfte är att på ett kontrollerat sätt samla upp och avleda (normal) 
nederbörd så att skador och olägenheter inte uppkommer. Förutsättningarna för 
dagvattenhantering förändras. Pågående klimatförändringar pekar mot att nederbörd oftare 
kommer att komma i form av skyfall och översvämningar väntas blir vanligare. 
Bebyggelseplaneringen måste ta hänsyn till dessa förutsättningar och arbeta aktivt för att minska 
risken för skador. Att bygga ut de befintliga dagvattenledningarna för att kunna ta hand om den 
ökade dagvattenavrinningen är dyrt och tidskrävande. Vid stora regn kan ledningarna bli 
överbelastade med risk för översvämningar och skador. Dagvatten som leds via ledning leds 
också delvis till våra reningsverk, vilka då belastas ytterligare. Genom att planera långsiktigt kan 
dagvatten som inte är förorenat infiltreras eller fördröjas nära uppkomstkällan eller möjligen 
avledas på annat sätt, vilket gör att flödestoppar undviks och risken för översvämning i våra 
ledningsnät minimeras.  
 
Dagvattenhanteringen ska anpassas till ett förändrat klimat och utformas så att skada på 
byggnader, anläggningar och människor minimeras. Instängda områden ska undvikas och ytor för 
kontrollerad översvämning skapas. Exempelvis kan lågområden användas för kontrollerad 
översvämning och utvecklas till så kallade multifunktionella ytor. Dagvatten ska hanterats på det 
sätt som är mest lämplig på respektive plats med hänsyn till kunskap om översvämningsrisker.  

2.1.1 Strategier  

 Genom en klok fysisk planering skapas utrymme för dagvattnets avrinningsvägar. 
Höjdsättning av mark och byggnader ska göras med hänsyn till risken för översvämning 
och skyfall. Befintliga avrinningsvägar och ytor som kan nyttjas som tillfälliga 
översvämningsytor bevaras.  

 
 I tidigt skede av planering ska behov och möjlighet till att fördröja dagvatten utredas.  
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 I samband med ombyggnad av befintlig bebyggelse där arbetet inte föregås av 
detaljplanearbete, ska behov och möjlighet till förbättrad dagvattenhantering beaktas i ett 
tidigt skede.  

 
 Andra lösningar än avledning av dagvatten via ledning ska prioriteras. I första hand ska 

dagvatten hanteras nära uppkomsten genom lokala dagvattenlösningar på kvartersmark 
och allmän mark. Andelen genomsläppliga ytor ska maximeras och infiltration 
eftersträvas. Detta gäller så länge lösningsförslaget inte äventyrar dricksvattenkvalitet i 
kommunens vattentäkt.  

 
 Dagvattenanläggning ska vid ny- och ombyggnation dimensioneras utifrån rådande 

branschstandard. Hänsyn ska tas till klimatförändringar och planerad framtida bebyggelse.   
 

 Arbeta systematiskt för bortkoppling av dagvatten från spillvattenledningar. 
 

 

 
Foto: WSP 
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2.2  Skydda vattentäkter och övriga recipienter 

Dagvatten ska hanterats på det sätt som är mest lämpligt på respektive plats med hänsyn 
till dagvattnets föroreningshalt och recipienternas känslighet. 

Med det regn och smältvatten som avleds från byggnader, vägar och andra hårdgjorda ytor följer 
föroreningar som till slut hamnar i sjöar, vattendrag och grundvatten. Detta medför risk för att 
vattenkvaliteten påverkas negativt av miljöfarliga ämnen och näringsämnen. För att inte öka 
belastningen av dessa ämnen i våra vattentäkter och recipienter måste dagvatten därför hanteras 
på ett hållbart sätt.  
 
Våra samhällen består idag ofta av stor andel hårdgjorda ytor, där dagvatten avrinner snabbt och 
föroreningsämnen spolas med. Genom att bygga med material som inte avger miljöfarliga ämnen, 
och att anpassa bebyggelsen så att dagvatten renas nära uppkomstkällan, kan vi minska 
belastningen av föroreningar till våra recipienter. EU har tagit fram ett ramdirektiv för vatten med 
syfte att skydda samtliga vattenförekomster i Europa. Med stöd i Miljöbalken finns 
miljökvalitetsnormer med krav på att uppnå en god vattenstatus. Detta ställer ytterligare krav på 
en hållbar dagvattenhantering.    
 
I Säters kommun finns grundvattenförekomster som utgör dricksvattentäkt för kommunens 
invånare. För att skydda detta livsmedel är det extra viktigt att säkra att föroreningar inte påverkar 
vattentäkterna. Dagvatten ska inte utan reningsåtgärd tillåtas infiltrera till grundvattenrecipienten. 
Generellt är infiltration av dagvatten ett positivt tillskott till grundvattenbildningen och 
vattentillgången i en vattenförekomst. I Säter är vattenmagasinen stora och vi har god tillgång på 
vatten i relation till kommunens behov av dricksvatten Påfyllning i dricksvattenmagasinen i Säter 
sker också genom andra processer än infiltration. Infiltrerande vatten anses därför inte 
nödvändigt för att säkerställa dricksvattentillgången.  
 
Genom kommunen passerar rekommenderade transportleder för farligt gods. Dessa ligger delvis 
i nära anslutning till grundvattenförekomster som anses viktiga för vattenförsörjning. I dessa 
områden är det extra viktigt för kommunen att bevaka sina intressen avseende 
dricksvattenförsörjning av god kvalité.   

2.2.1 Strategier 

 För markanvändning som kan medföra risk för att förorenat dagvatten väsentligt 
påverkar dricksvattentäkten eller andra föroreningskänsliga recipienter ska behovet av 
särskilda skyddsåtgärder utredas. Detta gäller främst för nya verksamheter och 
tillkommande utsläpp. Särskild vaksamhet ska gälla vid etablering eller förändring av t.ex. 
större vägar, parkeringar och områden med miljöfarlig verksamhet.  
 

 I första hand ska åtgärder vidtas vid källan så att dagvattnet inte förorenas genom att 
exempelvis välja bort byggnadsmaterial och aktiviteter som avger miljöfarliga ämnen via 
dagvatten.   
 

 Vid om eller nybyggnad av transportled för farligt gods ska kommunen bevaka sina 
intressen gällande dricksvattenkvalitet och vara en aktiv samrådspart till Trafikverket. 
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 Plats ska ges till dagvatten genom att höjdsättning av mark och byggnader görs med 
hänsyn till risken för översvämning och skyfall. Befintliga avrinningsvägar och ytor som 
kan nyttjas som tillfälliga översvämningsytor bevaras.  
 

 I tidigt skede av planering ska behov och möjlighet till att fördröja dagvatten utredas.  
 

2.3  Dagvatten som resurs 

Dagvatten ska användas som en resurs för att skapa attraktiva stadsmiljöer där vattnet får 
en självklar plats och är en del i samhällets kretslopp. 

Ett ökat behov av trögare bortledning av dagvatten, sekundära avrinningsvägar och lokalt 
omhändertagande i syfte att klimatsäkra bebyggelsen ger nya möjligheter för utveckling av 
stadens gröna och blå strukturer.  
 
Istället för att koppla dagvatten till ledningsnätet och därmed belasta reningsverk eller leda det 
orenat ut i sjöar och vattendrag kan dagvatten användas som resurs. Dagvatten som hanteras i 
genomtänkta öppna lösningar bidrar till vackra och rekreativa närmiljöer som samtidigt gynnar 
den biologiska mångfalden och skapar ekosystemtjänster.  
 

2.3.1 Strategier 

 Vid planering av gårdsmiljöer, villatomter, offentliga rum och allmänna platser ska 
dagvatten nyttjas som resurs för att skapa ekosystemtjänster och attraktiva miljöer för 
människa, flora och fauna. Dessa dagvattenlösningar ska även utformas så att de bidrar 
till rening och utjämning av dagvattenflödet. 
 

 Dagvattnets möjlighet att nyttjas för bevattning av planteringar och träd i stadsmiljö samt 
som släckvattenresurs ska beaktas.  

 
 Vid ny- och ombyggnad av kommunägda bostäder och andra anläggningar (exempelvis 

allmänna platser, såsom gång- och cykelvägar, vägar, parkeringsplatser, parker och 
lekplatser) ska kommunen föregå med gott exempel när det gäller hållbar 
dagvattenhantering och att använda dagvatten som en resurs.  
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2.4 Samordnad dagvattenhantering och ökat engagemang  

Dagvattenfrågan ska samordnas i en tydlig process från tidiga planeringsskeden via 
genomförande till drift och underhåll där alla berörda aktörer känner till sitt ansvar och 
sin roll. 

Det är viktigt att kommunen, i sina roller inom bland annat planering, projektering, markägande, 
VA, myndighet inom miljöområdet, naturvård, gata och park, samverkar med många andra 
aktörer i samhället för att uppnå en hållbar dagvattenhantering. Fastighetsägare, 
verksamhetsutövare, väghållare och medborgare behöver veta hur de bidrar till en långsiktigt 
hållbar dagvattensituation. För ett samordnat och välfungerande dagvattenarbete krävs kunskap 
om frågan och en känsla av ansvar hos alla berörda. En förutsättning för att 
dagvattenhanteringen ska vara hållbar är att den uppfyller aktuella miljökrav och övriga 
funktionskrav samt att dess investerings- och driftkostnader är proportionerliga med nyttan. 
 
En stor del av de beslut och ansvar som påverkar dagvattenhanteringen ligger utanför 
förvaltningens/kommunens räckvidd. Säters kommun ska arbeta med att implementera strategins 
ambitioner och informera om dagvattnets påverkan och möjligheter i våra bebyggda miljöer. 
Genom information skapas förståelse och ansvarskänsla för vårt gemensamma vatten.   
 

Foto: WSP 
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2.4.1 Strategier 

 Kommunen ska kontinuerligt arbeta för att dagvattenfrågor bevakas i samverkan mellan 
kommunens berörda förvaltningar/enheter/avdelningar och övriga berörda. 
 

 Fastighetsägare, verksamhetsutövare och väghållare ska tydligt informeras om sitt ansvar 
för en hållbar dagvattenhantering vid bygglov, markanvisning, exploateringsavtal, 
tillsynsärenden mm. 
 

 Kommunen ska arbeta aktivt med att öka den allmänna kunskapen och engagemanget för 
en hållbar dagvattenhantering i kommunen. 
 

 Kommunen ska verka för att synliggöra genomförda dagvattenåtgärder för att höja 
medborgarnas förståelse för dagvattnets del i samhällets kretslopp.  

 

 
 

 
Foto: WSP 
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3 Ansvarsfördelning 

Det formella ansvaret för olika dagvattenfrågor delas mellan olika aktörer. Kommunen och VA-
huvudmannen1 är en central aktör, men även privata fastighetsägare, verksamhetsutövare och 
väghållare har del i ansvaret. För effektiv hantering måste olika ansvarsområden samverka för att 
genomföra dagvattenstrategins intentioner. 
 
För att uppnå detta behöver samarbetet med dagvattenfrågorna utvecklas och dagvattenarbetet 
ordnas på ett sådant sätt att ansvarsfördelningen är tydlig för alla berörda aktörer.  
Inom kommunens organisation har Samhällsbyggnadsförvaltningens enheter ansvar för olika 
frågor som hanteras av dagvattenstrategin.   

3.1  Planenheten 

Planenheten ansvarar för att dagvattenfrågan utreds och beaktas i tidiga skeden av 
samhällsplaneringen, till exempel i detalj- och översiktsplaner. Hänsyn behöver tas till ett brett 
spektrum av förutsättningar som rör exempelvis såväl miljö- som klimatfrågor, men också 
geoteknik, hälsa och befintlig byggd miljö. För att dagvattenfrågan ska få en bra helhetslösning 
måste berörda aktörer involveras tidigt i planprocesserna.   

3.2  Exploatering/ Fastighetsenheten/Säterbostäder AB 

Dagvattenfrågan ska beaktas vid försäljning och avstyckning av mark. Finns detaljplan ska 
planens intentioner följas. Saknas detaljplan, eller om detaljplanen inte utrett dagvatten i tillräcklig 
grad, kan nya utredningar behövas. I samråd med VA-huvudmannen och Miljö- och byggenheten 
diskuteras möjliga lösningar för omhändertagande av dagvatten.  

3.3  Miljö- och byggenheten 

3.3.1 Bygg 

Miljö- och Byggenheten ansvarar för att dagvatten beaktas i bygglovsärenden och 
förhandsbesked. Markanvändningen ska vara lämplig även ur ett dagvattenperspektiv. Där det 
finns detaljplan ska planens bestämmelser och intentioner följas upp. Dagvattenhanteringen ska 
beaktas i bygglovshandläggningen.  

3.3.2 Miljö  

Miljö- och byggenheten ansvarar också för prövning och tillsyn av dagvattenanläggningar och 
hantering av dagvatten vid miljöfarlig verksamhet. Även i övrigt ska enheten handlägga frågor om 
föroreningsinnehåll och vidare hantering av dagvatten enligt miljöbalken, samt vara bollplank 
gentemot kommunen i övrigt. 

3.4  VA/renhållningsenheten       

VA-huvudmannen ansvarar för kommunens VA-anläggningar. Upp till stora regn har VA-
huvudmannen ansvar för att avleda dagvattnet från fastigheter i områden där 
dagvattenhanteringen behöver lösas i ett större sammanhang (verksamhetsområden).  
 

                                                           
1 I Säters kommun ligger det kommunala huvudmannaskapet för VA på samhällsbyggnadsnämnden.  
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Utanför ett verksamhetsområde tillfaller ansvaret fastighetsägare, verksamhetsutövaren eller 
samfälligheten. I ansvaret ingår att se till att det dagvatten som släpps ut inte orsakar skada på 
egendom eller miljön.   

3.5  Gatuenheten 

Gatuenheten ansvarar och är huvudman för den allmänna platsmarken där kommunen är 
huvudman. I detta ingår planering och drift av gator, parker och annan allmän plats. 
Huvudmannen för allmän platsmark har, på samma sätt som ägare till enskilda fastigheter, ansvar 
för avvattning av allmän platsmark.  
 
Gatuenheten har ansvar för avledande och fördröjande funktioner, när den allmänna platsmarken 
är belägen inom verksamhetsområde. Gatuenheten ska i samverkan med 
VA/renhållningsenheten vara delansvarig för gestaltning av dagvattenanläggningar som ingår i 
den allmänna dagvattenanläggningen och är belägen på allmän platsmark. 
 
I de fall kommunen äger marken har Gatuenheten en viktig uppgift att säkerställa en hållbar 
hantering av dagvatten i egenskap av exploatör. Om annan exploatör än kommunen ska nyttja 
marken ska en hållbar dagvattenhantering regleras via avtal, exempelvis exploateringsavtal eller 
markanvisningsavtal.  

3.6  Väghållare  

Väghållaren (statlig, kommun eller enskild) ansvarar för avledning och eventuell rening av 
dagvatten som uppkommer inom vägområdet. I områden där dagvattenavledningen behöver 
lösas i ett större sammanhang (verksamhetsområden) erbjuds väghållaren en anslutning till det 
allmänna dagvatten-nätet.   

3.7  Fastighetsägare  

Fastighetsägare har ansvar för att hantera det dagvatten som uppstår inom den egna fastigheten. 
Vid ny- och ombyggnation ska marken planeras och byggas för en väl fungerande 
dagvattenhantering.  
 
För en fastighet inom verksamhetsområde för dagvatten har fastighetsägaren ansvar för att 
avvattna fastigheten fram till en anvisad förbindelsepunkt. Fastighetsägaren har ansvar för att 
dagvattnet är kopplat till rätt ledning samt att anordningar på fastigheten inte har några brister. 
Fastighetsägaren ansvarar även för att säkerställa att dagvattnet från fastigheten inte orsakar 
översvämningsskador eller annan åverkan på närliggande fastigheter och övriga fastigheter 
nedströms utsläppspunkterna. Detta gäller även vid extrema regn. 
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Fortsatt arbete 
Beslutet att anta denna strategi innebär starten på ett långsiktigt och strukturerat arbete för en 
hållbar dagvattenhantering i Säter.  
 
För att bli mer heltäckande kommer dagvattenstrategin att behöva utvecklas och fördjupas. 
Strategiarbetet bör därför följas av ett arbete med att ta fram förtydligande dokument som 
beskriver hur dagvattenstrategin konkretiseras och implementeras genom de många stora och 
små beslut som fattas dagligen i det vardagliga arbetet. 
 
För det fortsatta arbetet med dagvattenfrågor bör en kommunövergripande arbetsgrupp etableras 
där dagvattenfrågor bevakas i samverkan mellan kommunens berörda 
förvaltningar/enheter/avdelningar och övriga berörda. 
 
Den arbetsgrupp som jobbar med dagvattenfrågan ska bedriva aktiv omvärldsbevakning för att 
hålla sig uppdaterad om hur lagstiftning och myndighetvägledning utvecklas inom 
dagvattenområdet. 
 
 

Begreppslista 
Allmän VA-anläggning 

En va-anläggning över vilken en kommun har ett rättsligt bestämmande inflytande och som har ordnats 
och används för att uppfylla kommunens skyldigheter enligt lagen om allmänna vattentjänster. 

Avrinningsvägar  

De vägar i som avrinnande vatten tar på väg mot recipient. 

Dagvatten  

Vatten i form av nederbördsvatten, framträngande grundvatten och spolvatten som tillfälligt rinner eller 
lägger sig på markytan inom områden med sammanhållen bebyggelse. (I mark utanför bebyggda områden 
talar man om ytavrinning). (Sammanfattning av olika definitioner hämtade ur kapitel 5.1.1 i SOU 2017:42). 

Dagvattenanläggning  

En dagvattenanläggning är en anordning för hantering av dagvatten. Det kan vara ledningar för avledning, 
men även anordningar med andra funktioner så som renande och fördröjande. Delarna kan vara 
underjordiska eller öppna och kan vara en kombination av olika anläggningsdelar.  

Ekosystemtjänster   

Funktioner hos ekosystem som upprätthåller eller förbättrar människans välmående (Naturvårdsverket). 

Infiltration  

Process när regn eller smältvatten tränger ner i mark eller i sprickor i berg. 

Instängda områden  

Område varifrån dagvatten inte kan avledas på markytan med självfall. 

Multifunktionella ytor 

Platser som utgör funktionella ytor i stadsmiljön när det inte regnar, så som parker, idrottsplatser och 
vattendrag osv men som kan nyttjas för att ta emot och fördröja kraftiga regn vid exempelvis skyfall. 

Recipient  

Sjö, vattendrag, kustvatten eller grundvatten som är mottagare av dagvatten. 
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Regndefinitioner  

Mindre regn - är de första 10 mm, dvs frekvent ”vardagsregn” med låg intensitet och en återkomsttid på 
1–2 år.  

Stora regn - regn med återkomsttid upp till 10–30 år som den allmänna dagvattenanläggningen 
dimensioneras för. Miniminivåer beror på bebyggelsetyp, enligt gällande branschriktlinjer.  

Extrema regn - regn större än stora regn med återkomsttid upp till minst 100 år och som ofta kallas skyfall i 
folkmun. De innebär stora regnmängder som kan orsaka översvämningar.  

Katastrofala regn - mycket stora regn med återkomsttid utöver ett extremt regn. Konsekvenser som uppstår 
vid katastrofala regn kan även uppstå vid stora och extrema regn, till följda av bebyggelsens och 
infrastrukturens utformning. 

VA-huvudman  

Den som äger en allmän VA-anläggning. I Säters kommun innehar kommunen denna funktion.  

Vattenförekomst  

Inom vattenförvaltningen har grundvatten, sjöar, vattendrag och kustvatten delats in i enheter. Enheterna 
kallas vattenförekomster och indelningen har bland annat skett utifrån storlek.  

Verksamhetsområde för dagvatten  

Det geografiska område inom vilket vattentjänst för dagvatten har ordnats eller ska ordnas genom en 
allmän VA-anläggning. 

Återkomsttid  

Beskriver hur pass vanlig eller ovanlig en händelse är. Med återkomsttid menas att en specifik händelse i 
genomsnitt inträffar eller överträffas en gång under den angivna tidsperioden. Används för att beskriva 
hur ofta ett regn av en viss storlek statistiskt sett återkommer.  
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BILAGA 1  

FÖRUTSÄTTNINGAR OCH 
GÄLLANDE RAMVERK 
I detta avsnitt sammanställs kortfattat de förutsättningar och utmaningar som 
gäller såväl nationellt som lokalt och som utgör viktiga förutsättningar för 
dagvattenhantering. 

1.1.1 Lagstiftning  
Dagvatten berörs av många olika lagstiftningar som gäller parallellt i olika 
situationer. De lagar som anger utgångspunkterna för dagvattenhantering, 
ställer krav på vattenkvaliteten i recipienten och skydd mot översvämning, 
samt anger ansvarsförhållandena är: 

• I plan- och Bygglagen (SFS 2010:900) regleras kommunernas rätt, 
möjlighet och skyldighet att planera för dagvatten vid planering av 
samhället.  

• VA-huvudmannens ansvar gällande tillhandahållande- och underhåll 
av, samt kostnader för anläggningar för avledning av dagvatten 
regleras i lagen om allmänna vattentjänster (2006:412).  

• Vattenkvalitet i recipienter, rening av dagvatten, anmälnings- och 
tillståndsplikt samt verksamhetsutövarens och tillsynsmyndighetens 
ansvar regleras i miljöbalken (SFS 1998:808). 

• Hantering av dagvatten i ett översvämningsperspektiv regleras även 
via kommunernas skyldigheter till beredskapsplanering och 
skaderiskförebyggande arbete (SFS 2006:554 och SFS 2003:778).  

• I kommunallagen (SFS 1991:900) och jordabalken (SFS 1970:994) 
finns några mer generella bestämmelser som berör hantering av 
dagvatten. 

1.1.2 Vattendirektivet - miljökvalitetsnormer 
EU har tagit fram ett ramdirektiv för vatten med syfte att skydda samtliga 
vattenförekomster i Europa. Vattendirektivet föreskriver att varken den 
kemiska eller ekologiska statusen på våra sjöar, vattendrag, kustvatten och 
grundvatten får bli sämre.  

I miljöbalken har fastställts miljökvalitetsnormer som beskriver den 
vattenkvalitet som ska uppnås för respektive vattenförekomst vid en viss 
tidpunkt. Kommuner har ett stort ansvar för att miljökvalitetsnormer följs. 

Den aktuella statusen i vattenförekomsten får inte försämras i något 
avseende. Åtgärder eller verksamheter får inte tillåtas om de äventyrar 
möjligheterna att följa en miljökvalitetsnorm för vatten (miljöbalken 5 kapitlet 
4 §). 
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För att säkerställa att miljökvalitetsnormerna kan uppnås finns det ett 
åtgärdsprogram. Av åtgärdsprogrammet framgår vilka åtgärder som behöver 
vidtas och när, samt vilken aktör som behöver vidta respektive åtgärd. 
Kommunerna är skyldiga att genomföra de åtgärder som är riktade till dem. 
Dagvatten som leds till recipient får inte påverka dess möjlighet att uppnå 
uppsatta miljökvalitetsnormer. 

I databasen VISS finns information om klassning/status, övervakning, 
påverkan, miljökvalitetsnormer med mera för respektive vattenförekomst (sjö, 
respektive vattendrag, grund- och kustvatten). En bedömning av påverkan 
på en vattenförekomst ska göra för respektive kvalitetsfaktor som ligger till 
grund för statusbedömningen. Samtliga bedömda kvalitetsfaktorer finns 
redovisade i VISS. 

1.1.3 Miljökvalitetsmål  
Dagvatten berörs framför allt i fem av Sveriges miljökvalitetsmål; Levande 
sjöar och vattendrag, Giftfri miljö, Ingen övergödning, Grundvatten av god 
kvalitet och God bebyggd miljö. Miljökvalitetsmålen beskriver den kvalitet 
miljön bör ha uppnått inom en generation.  

Miljömålen utgör ett styrmedel för kommunens miljöarbete. Regeringen har 
fastställt elva preciseringar av miljökvalitetsmålet Levande sjöar och 
vattendrag och en av dessa innebär att sjöar och vattendrag ska ha minst 
god ekologisk status eller potential och god kemisk status 
(miljökvalitetsnorm).  

1.1.4 Agenda 2030  
Agenda 2030 är namnet på de 17 globala mål för hållbar utveckling som 
världens länder antagit. Målen ska tillsammans bidra till att världen till år 
2030 avskaffar extrem fattigdom, minskar ojämlikheter och orättvisor, främjar 
fred och rättvisa samt löser klimatkrisen. Arbetet med dagvattenfrågor i 
Säters kommun berör till följande Agenda 2030 mål: 

 

Mål 6: Rent vatten och sanitet för alla 
Säkerställa tillgången till och en hållbar förvaltning av vatten och 
sanitet för alla 

 

Mål11: hållbara städer och samhällen 
Göra städer och bosättningar inkluderande, säkra, 
motståndskraftiga och hållbara 

 

Mål 13: Bekämpa klimatförändringarna 
Vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna 
och dess konsekvenser* 
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Mål 15: Ekosystem och biologisk mångfald 
Skydda, återställa och främja ett hållbart nyttjande av 
landbaserade ekosystem, hållbart bruka skogar, bekämpa 
ökenspridning, hejda och vrida tillbaka markförstöringen samt 
hejda förlusten av biologisk mångfald 

Figur 1 De globala målen - Agenda 2030. Källa: UNDP i Sverige. wwww.globalamalen.se 
(2020-02-03) 

1.1.5 Klimatutmaningar 
Framtidens klimat innebär mer extrema väderförhållanden. Klimatet i Sverige 
kommer att bli varmare, torrare och blötare. Regelbundna regn kommer inte 
längre att vara en självklarhet.  

Sådana extrema regn kan orsaka stora skador och fyller på sjöar och 
vattendrag fylls på i snabb takt. I Dalarna förväntas medelhöga vattenflöden 
få längre varaktighet vilket påverkar marken och ökar risken för erosion 
(Länsstyrelsen Dalarnas län, 2017). Vårfloderna förväntas bli något mindre i 
Dalarna.  

De längre och varmare somrarna väntas även ge längre perioder utan regn 
då värmeböljor kommer att bli vanligare (SMHI, 2019) vilket i sin tur ökan 
pressen på våra vattenresurser. Vattenbristen kan förstärkas av att växter 
förbrukar mer vatten då växtsäsongen blir längre i och med högre 
temperaturer, samt av att mer vatten avdunstar från mark och vattendrag i 
värmen (SMHI, 2019).  

De framtida klimatutmaningarna och dess följdeffekter kan ha stor inverkan 
på såväl viktiga samhällsfunktioner som människors hälsa. För att minimera 
de negativa effekterna bör all samhällsplanering ske med hänsyn och 
anpassning till dessa utmaningar. 

1.1.6 Översiktsplan för Säters kommun 
I sin översiktsplan (antagen 2013-07-09) noterar Säters kommun vikten av 
att utveckla en strategi för att undvika översvämningsrisker i samverkan med 
andra myndigheter och ansvariga. Det noteras också att samtliga 
kommunens förvaltningar och bolag ska arbeta förebyggande inom områden 
där klimatförändringar kan tänkas komma att påverka verksamheten. 

Vidare finns en riktlinje/strategier för Energi och teknisk försörjning som 
säger att lämpligheten av lokalt omhändertagande av dagvatten alltid ska 
prövas vid detaljplaneläggning. 

I översiktsplanen lyfts också risken för att förorenat vägdagvatten påverkar 
vattenkvalitén i kommunens värdefulla vattentäkter tillsammans med behovet 
av att diskutera skyddsåtgärder. 

 

1.1.7 Vidare läsning 
Nedan finns förslag till länkar där man kan läsa vidare om dagvatten och 
olika lösningsförslag för dagvattenhantering i våra urbana miljöer.  
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Edge - Blågröngrå system 
https://bluegreengrey.edges.se/archive/ 

Fastighetsägarna – Klimatsäkra din fastighet 
https://www.fastighetsagarna.se/fakta/broschyrer-och-
faktablad/ovrigt/klimatsakra-din-fastighet/ 

Stockholm vatten och avfall - Dagvatten 
https://www.stockholmvattenochavfall.se/vatten-och-
avlopp/avloppsvatten/dagvatten/ 

Svenskt Vatten – Klimat och dagvatten 
https://www.svensktvatten.se/vattentjanster/rornat-och-klimat/klimat-och-
dagvatten/ 

 

 

  

https://bluegreengrey.edges.se/archive/
https://www.fastighetsagarna.se/fakta/broschyrer-och-faktablad/ovrigt/klimatsakra-din-fastighet/
https://www.fastighetsagarna.se/fakta/broschyrer-och-faktablad/ovrigt/klimatsakra-din-fastighet/
https://www.stockholmvattenochavfall.se/vatten-och-avlopp/avloppsvatten/dagvatten/
https://www.stockholmvattenochavfall.se/vatten-och-avlopp/avloppsvatten/dagvatten/
https://www.svensktvatten.se/vattentjanster/rornat-och-klimat/klimat-och-dagvatten/
https://www.svensktvatten.se/vattentjanster/rornat-och-klimat/klimat-och-dagvatten/
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VI ÄR WSP 

 

 

 

WSP Sverige AB 
Bergmästaregatan 2  
791 30 Falun  
Besök: Bergmästaregatan 2  
 
T: +46 10 7225000  
Org nr: 556057-4880  
Styrelsens säte: Stockholm  
wsp.com 
 

 

 

WSP är ett av världens ledande analys- och 
teknikkonsultföretag. Vi verkar på våra lokala marknader 
med stöd av global expertis. Som tekniska experter och 
strategiska rådgivare har vi tillgång till ingenjörer, tekniker, 
naturvetare, planerare, utredare och miljöspecialister liksom 
professionella projektörer, konstruktörer och projektledare. 
Vi erbjuder hållbara lösningar inom Hus & Industri, Transport 
& Infrastruktur och Miljö & Energi. Med drygt 39 000 
medarbetare på 500 kontor i 40 länder medverkar vi till en 
hållbar samhällsutveckling. I Sverige har vi omkring 4 000 
medarbetare. wsp.com 
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Bilaga 2 - ANSVARSMATRIS   
 

Funktion/enhet (roll) Planera och bygga Utföra/förvalta 
   
Planering 
 

• Strategisk planering (dagvatten, VA, ÖP etc) 
• Beakta dagvatten, översvämningsrisker och MKN vid:  

o val av nya exploateringsområden 
o framtagande av planer enligt PBL 

• Ansvar för höjdsättning och ytavrinning inom ramen för 
detaljplanering 

• Beställa dagvattenutredningar, och säkerställa sakkunnig 
granskning av utredning. 

• Klargör behovet av sakkunnigt expertstöd från andra 
berörda enheter inom kommunen (Gata och park, VA- och 
renhållningsenheten, Miljö- och byggenheten). 

• Kalla berörda sakägare inom kommunen till dialog kring 
dagvattenfrågor  

• Utred om dagvattenåtgärder ska inkluderas i avtal med 
exploatörer och fastighetsägare, och säkerställa sakkunnig 
granskning av avtal 

 

• Utred om dagvattenåtgärder ska inkluderas i avtal 
med exploatörer och fastighetsägare 

• Följa upp avtal och andra överenskommelser 
• Lyfta frågor om miljömässig påverkan/recipientfrågor 

Exploatering/Fastighetsenheten 
och Säterbostäder 

• Beakta dagvatten vid köp av fastigheter 
• Beakta dagvatten i avtal med plan och mark 

(planmyndighet) samt med exploatörer  
• Beakta övriga ansvarspunkter under ”Fastighetsägare” 

• Beakta dagvatten vid köp, försäljning och avstyckning 
av fastigheter 

• Beakta dagvatten vid fastighetsförvaltning 
• Beakta dagvatten i avtal med exploatörer  
• Beakta övriga ansvarspunkter under 

”Fastighetsägare” 
• Följa upp avtal och andra överenskommelser 
• Följa upp att dagvatten inte kopplas till 

spillvattenledningar. 
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Gatuenheten • Bidra aktivt till att ge förutsättningar för god planering 
genom expertis kring höjdsättning, gestaltning och 
utformning av allmän plats. 

• Ta fram skötselplaner för dagvattenanläggningar inom 
allmän plats, som ej är del av den allmänna anläggningen  

• Ta fram skötselplaner för parkytor kring allmänna 
dagvattenanläggningar 

• Beakta dagvatten vid ny- eller ombyggnation av 
allmänna platser 

• Ansvara för rening och fördröjning av dagvatten från 
allmän plats 

• Drift och förvaltning av dagvattenanläggningar inom 
allmän plats, som ej är del av den allmänna 
anläggningen  

• Drift och förvaltning av allmänna parkytor kring  
VA-huvudmannens dagvattenanläggningar 

VA/renhållning • Vara en aktiv samrådspart och bidra med stöd avseende 
o avledning av dagvatten  
o höjdsättning 
o övergripande VA-frågor 
o anslutningspunkter till befintliga system  
o bedöma behov av fördröjning och rening av 

dagvatten 
• Bidra med expertis för dagvattenanläggningar som 

kommunen ansvarar för 
• Ta fram skötselplaner för VA-huvudmannens 

dagvattenanläggningar 

• Drift och förvaltning av den allmänna anläggningen 
• Förnya och modernisera befintlig anläggning  
• Anmäla dagvattenanläggningar till 

tillsynsmyndigheten 
• Informera fastighetsägare om 

dagvattenanläggningarnas funktion och hur dessa ska 
nyttjas 

Bygglov • Beakta dagvatten i bygglovsärenden och förhandsbesked 
• Följa upp detaljplanens intentioner om dagvatten 
• Kalla till internt samråd kring förhandsbesked och lov 

• Bevaka och följ upp dagvattenfrågan vid tekniskt 
samråd och kontrollplan 

Miljö • Ställa krav på rening vid behov 
• Hantera anmälningar 
• Bidra med expertis kring miljö, recipientfrågor, 

skötselplaner och dylikt 
• Lyfta frågor om miljömässig påverkan/recipientfrågor 

• Bidra med expertis kring miljö och recipientfrågor 
• Lyfta frågor om miljömässig påverkan/recipientfrågor 
• Tillsyn av anläggningar enligt miljöbalken 
• Hantera anmälningar 

 
 

Alla  • Säkerställ god dialog och samordning mellan olika enheter 
• Kontinuerliga avstämningar i samverkansgrupp 
• Agera ”rätt” och föregå med gott exempel 
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• Bidra med sin sakkunskap där det behövs 
Samverkansgruppen  
(ska skapas) 

• Upprätta en handlingsplan för dagvattenstrategin.  
• Ta fram riktlinjer och checklistor för vidare arbete 
• Prioritera och driva de ”utvecklingsprojekt” som 

identifierats.  

• Kontinuerligt följa upp och utvärdera arbetet med 
dagvattenstrategin 

• Utgöra forum för diskussion och avstämning av frågor 
rörande dagvattenhantering. 
 

Fastighetsägare • Ansvar för dagvattenhantering inom fastigheten 
• Ansvar för att vidta förebyggande åtgärder som hindrar skada på egen fastighet  
• Säkerställ att grannfastighet inte påverkas negativt 
• Utanför verksamhetsområde ansvara för avledning och hantering av dagvatten 
• Iaktta skyldigheter som följer av miljöbalkens allmänna hänsynsregler 
• Iaktta skyldigheter som följer av ABVA 

Verksamhetsutövare • Vidta åtgärder för att förebygga, hindra eller motverka olägenhet för hälsa och/eller miljö 
• Vid behov ordna reningsåtgärder 
• Utföra egenkontroll 
• Iaktta skyldigheter som följer av miljöbalkens allmänna hänsynsregler 

Iaktta skyldigheter som följer av ABVA 

 



SÄTERS KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-05-26 
Blad 

9 
 

Justerande signaturer Utdragsbestyrkande 

 

Ks §  Diarienummer: KS2019/0241 

Rapport översyn av kostverksamheten 

 
 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen gav 2020-04-07 i uppdrag till Kommundirektören till kommunstyrelsens sam-
manträde den 26 maj att: 

• utreda samordning för förskola, t e x leverans till förskolorna där  
kombitjänster finns. 

• utreda konsekvenser om tillagning av maten för alla boenden flyttas till  
Fågelsången från 2021. 

 
 
Vid sammanträdet lämnas rapport av uppdraget. 
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Ks § Diarienummer: KS2019/0144 

Nytt särskilt boende i Säter, SÄBO, igångsättningsbeslut 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

1. Godkänna framtagna handlingar för fas 1 
2. Ge igångsättningsbeslut för fas 2 i enlighet med tecknat avtal med Skanska Sverige AB 
3. Godkänna föreslagen projektbudget inkl. risk på 230 000 tkr. 

 
__________ 
 
Ärende 
I november 2018 beslutade Kommunfullmäktige att godkänna framtagen program-handling för 
nytt särskilt boende i Säter.  I juni 2019 beslutade Kommunfullmäktige att ge startbesked för upp-
handling och projektering till färdiga bygghandlingar. Upp-handling genomfördes under hösten 
2019 och projektet tilldelades Skanska Sverige AB avseende fas 1. Kommunstyrelsen beslutade i 
rollen som projektägare att utse en styrgrupp som har som uppdrag att leda arbetet under fas 1 och 
2. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2018-11-15 §25 

1. Godkänna redovisad programhandling inklusive bilaga 1 som funktionshand-ling för sär-
skilt boende om 70 platser.  

2. Uppdra till Kommundirektören att utifrån godkänd programhandling inklu-sive bilaga 1 
genomföra förprojektering fram till färdigt förfrågningsunderlag inför upphandling av ent-
reprenad. Finansiering av förprojektering sker ur Samhällsbyggnadsnämndens ordinarie in-
vesteringsram från 2019-01-01.  

3. Uppdra till Kommundirektören att till Kommunstyrelsen mars månad 2019 utreda och re-
dovisa finansieringsalternativ av särskilt boende om 70 platser.  

 
Kommunfullmäktige beslutade 2019-06-13 §163 

1. Utse kommunstyrelsen som projektägare för byggnation av särskilt boende i Säter  
2. Utifrån beslutad Programhandling, ge kommunstyrelsen startbesked för upp-hand-

ling och projektering till färdiga bygghandlingar  
3. Finansiera investeringsmedel för upphandling och projektering till färdiga bygg-

handlingar genom upplåning upp till 25 miljoner kronor i enlighet med de ekono-
miska riktlinjerna  

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

5. Uppdra till kommunstyrelsen att utreda projektets totala kostnad inklusive upp-
handling och projektering till färdiga bygghandlingar inför igångsätt-ningsbeslut för 
byggnation i Kommunfullmäktige  
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Ks §   forts 
 
Tider 
Av kommunstyrelsen utsedd styrgrupp har sedan maj 2019 lett arbetet i projektet.  

• Upphandling av totalentreprenör genomfördes juni-oktober 2019 
• Fas 1, projektering inleddes november 2019 
• Bygglovshandlingar har färdigställts och ansökan om bygglov lämnades in mars 2020 
• Detaljprojektering till färdiga bygghandlingar pågår och beräknas färdiga juni 2020. Finan-

siering sker inom beslutad budget för förprojekteringen. 
• I det fall att igångsättningsbeslut för fas 2 fattas på extra KF maj 2020 bedöms byggstart 

ske månadsskiftet maj-juni 2020. 
• Planerad inflyttning sommaren 2022. 
• Byggnation av parkeringsyta i korsningen Åsenvägen-Gränsgatan planeras ske i anslutning 

till projektets genomförande. Även andra angränsande projekt kommer samordnas med 
SäBo projektet. Till exempel. gång och cykelväg för att skapa förutsättningar för en säker 
skolväg samt en ny busshållplats. 

 
Beskrivning av projektet 

• Utformning: Byggnaden innehåller enligt beslutad programhandling 70 lägen-heter fördelat 
på 7 stycken boendeenheter med 10 stycken lägenheter vardera. Vidare finns dagverksam-
het, personallokaler och tillagningskök med kapacitet upp till 200 portioner.  

• Detaljplanen: krav på utformning bedöms efterlevas 
• Byggnads inre funktioner har löpande stämts av med förekommande verk-samheter om-

sorg, kost, lokalservice samt förvaltning. Programhandlingens krav har löpande kontrolle-
rats gentemot projektering. 

• Miljöpolicy:  efterlevs genom att byggnaden utformas för att motsvara kraven enligt klassi-
ficeringssystemet Miljöbyggnad, nivå Silver. I övrigt prioriteras hållbara alternativ där så är 
möjligt. 

• Utemiljö: Utemiljö utformas med stor hänsyn till boendes behov. För möjlig-het till aktivi-
teter och umgänge kommer det finnas en byggnad på innergår-den.  

• God inomhusmiljö: Tekniska installationer installeras för en god inomhus miljö och med 
fokus på tillgänglighet och säkerhet Byggnaden kommer av grundläggningstekniska skäl 
inte förses med källare. Tekniska utrymmen för-läggs istället i en mindre tillbyggnad mot 
sydost.  

• Tillgänglighet: certifierad sakkunnig är anlitad i projektet för att säkerställa att byggnaden 
lever upp till kraven avseende tillgänglighet.  

• Byggetablering: Styrgruppen har gett projektgruppen i uppdrag att utreda en möjlig etable-
ring på Prästgärdet 
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Justerande signaturer Utdragsbestyrkande 

 

Ks §   forts 
 
 
Ekonomi/Kalkyl 
 
Förprojekt inklusive kostnad för projektering till färdiga 
bygghandlingar (FAS 1) 

  13 300 tkr 

Byggnation inklusive förberedande arbeten med flytt av hind-
rande ledningar 

204 500 tkr 

Byggherrekostnader   12 000 tkr 
SUMMA 229 800 tkr  

 
 
 
 
 
 
Beslutsunderlag  
Tjänsteutlåtande 
Ritningar 
Tjänsteutlåtande Särskilt boende – återre-
miss enligt 5 kap. 50 § KL 

 

 
 
  



SÄTERS KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-05-26 
Blad 

13 
 

Justerande signaturer Utdragsbestyrkande 

 

Ks § Diarienummer: KS2020/0182 

Upplåning nytt Särskilt boende 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att bemyndiga kommunstyrelsen att belåna 
ett nytt särskilt boende med 230 000 000 kr.  
 
__________ 
 
Bakgrund och ärendebeskrivning 
Projekteringen för nytt särskilt boende visar en total byggnations- och projekteringskostnad på 
230 000 000 kr som ska starta 2020 och vara klart september 2022. För att finansiera bygget ska ett 
byggnadskreditiv upphandlas, där finansiella behov rekvireras efter hand fram till september 2022.  
Beslutet i kommunfullmäktige §159 2019-06-13 punkt 8, där kommunstyrelsen bemyndigas att 
uppta nya lån upp till 270 000 000 under 2020 ska revideras med ytterligare 230 000 000 kr till totalt 
500 000 000 kr. 
 
Lånet ska förses med amortering i takt med byggnadens avskrivningsplan. Beslutet ligger i fas med 
de finansiella målen för investeringar, där beslut utöver 60% självfinansieringen kan tas av kom-
munfullmäktige i varje enskilt fall. 
 
 
 
Beslutsunderlag  
Tjänsteutlåtande  

 
  



 
Tjänsteskrivelse 

 

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

 

Datum Dnr 
2020-04-15 KSAU 2020/0182 

 

Upplåning nytt Särskilt boende 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att 
bemyndiga kommunstyrelsen att belåna ett nytt särskilt boende med 230 000 000 kr.  
 

Bakgrund och ärendebeskrivning 
Projekteringen för nytt särskilt boende visar en total byggnations- och projekteringskostnad på 
230 000 000 kr som ska starta 2020 och vara klart september 2022. 
För att finansiera bygget ska ett byggnadskreditiv upphandlas, där finansiella behov rekvireras efter hand 
fram till september 2022.  
Beslutet i KF §159 2019-06-13 punkt 8, där kommunstyrelsen bemyndigas att uppta nya lån upp till 
270 000 000 under 2020 ska revideras med ytterligare 230 000 000 kr till totalt 500 000 000 kr. 
 
Lånet ska förses med amortering i takt med byggnadens avskrivningsplan. 
Beslutet ligger i fas med de finansiella målen för investeringar, där beslut utöver 60% självfinansieringen 
kan tas av kommunfullmäktige i varje enskilt fall. 
 
 
 
 
Torbjörn Matsson 
Ekonomichef 
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Ks §  Diarienummer: KS2020/0157 

Budget 2021 och plan för 2022-2023 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 

1. Fastställa driftsbudgetram för 2021, 692 000 000 kr enligt bilaga 1 Au § xx/20. 
2. Fastställa investeringsbudgetram för 2021-23, 176 100 000 kr enligt bilaga 2 Au xx/20. 
3. För 2022 och 2023 fastställa totalramar för kommunen enligt följande, 

Driftsbudgetram 2022: 715 000 000 kr 
Driftsbudgetram 2023: 736 500 000 kr 

4. Fastställa finansiella mål 2021-2023, bilaga 3 Au § xx/18. 
5. Bemyndiga kommunstyrelsen att ianspråktaga upp till 500 000 kr per ärende av medel som 

innebär förändring av det egna kapitalet. 
6. Bemyndiga samhällsbyggnadsnämnden att för kommunens räkning förvärva eller överlåta 

fastigheter eller fastighetsdel till ett belopp om högst 500 000 kr per ärende. 
7. Bemyndiga kommunstyrelsen att för kommunens räkning förvärva eller överlåta fastigheter 

eller fastighetsdel till ett belopp om högst 10 000 000 kr per ärende. 
8. Bemyndiga kommunstyrelsen under år 2021 att omsätta och uppta nya lån upp till 530 000 

000 kr, samt utnyttja krediten om 38 000 000 kr på kommunens koncernkonto. 
9. Såsom egen skuld ingå borgen för Säterbostäder AB:s låneförpliktelser upp till totalt högsta 

lånebelopp om 435 000 000 kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta 
lånebeloppet skall beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga belopp. 

10. Såsom för egen skuld ingå borgen för Säters Kommuns Fastighets AB:s låneförpliktelser 
upp till ett totalt högsta lånebelopp om 2 400 000 kr, jämte därpå löpande ränta och kost-
nader. Det totala högsta lånebeloppet skall beräknas på skuldebrevens respektive ursprung-
liga lånebelopp. 

11. Bemyndiga kommunstyrelsen att besluta om budgetförutsättningar för 2022-2024. 
 
__________ 
 

Ärendebeskrivning 
Genomgång och presentation av respektive nämnds/förvaltnings budgetförslag samt förslag till 
budget 2021 och plan för 2022-2023. 
Sammanfattning av budgetdirektiv. Genomgång av intäktsläget, de samlades äskanden i drift och 
investeringsbudgetar samt övriga ärenden som skall behandlas i samband med budget. 
 
 
Beslutsunderlag Delges 
Tjänsteutlåtande 
Driftsbudget 
Investeringsbudget 

Nämnderna 

 
  



 Tjänsteutlåtande 

 

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

 

Datum Diarienummer 
2020-05-04 KS2020/0157 

 

Förslag till budget 2021 och plan för 2022-2023 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta 

1. Fastställa driftsbudgetram för 2021, 692 000 000 kr enligt bilaga 1 Au § xx/20. 
2. Fastställa investeringsbudgetram för 2021-23, 176 100 000 kr enligt bilaga 2 Au 

xx/20. 
3. För 2022 och 2023 fastställa totalramar för kommunen enligt följande, 

Driftsbudgetram 2022: 715 000 000 kr 
Driftsbudgetram 2023: 736 500 000 kr 

4. Fastställa finansiella mål 2021-2023, bilaga 3 Au § xx/18. 
5. Bemyndiga kommunstyrelsen att ianspråktaga upp till 500 000 kr per ärende av 

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

överlåta fastigheter eller fastighetsdel till ett belopp om högst 500 000 kr per ärende. 
7. Bemyndiga kommunstyrelsen att för kommunens räkning förvärva eller överlåta 

fastigheter eller fastighetsdel till ett belopp om högst 10 000 000 kr per ärende. 
8. Bemyndiga kommunstyrelsen under år 2021 att omsätta och uppta nya lån upp till 

530 000 000 kr, samt utnyttja krediten om 38 000 000 kr på kommunens 
koncernkonto. 

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

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

11. Bemyndiga kommunstyrelsen att besluta om budgetförutsättningar för 2022-2024. 
 

Ärendebeskrivning 
Genomgång och presentation av respektive nämnds/förvaltnings budgetförslag samt förslag 
till budget 2021 och plan för 2022-2023. 
Sammanfattning av budgetdirektiv. Genomgång av intäktsläget, de samlades äskanden i drift 
och investeringsbudgetar samt övriga ärenden som skall behandlas i samband med budget. 
 
 
 
Marita Skog   
Kommundirektör   

 



Bilaga 1 Au xx/20 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bilaga 2 Au xx/20 
 
 
 
Investeringsbudgetramar 
 
2021-2023:   176 100 000 kr 
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Finansiella mål 
Inledning 
Säters kommun skall ha en över tid stabil ekonomi. En stabil ekonomi är en grundläggande 
förutsättning för att kommunen skall klara de ålägganden som riksdagen har beslutat om och de 
satsningar som kommunen själv vill göra. Kommunen kan endast med en stabil ekonomisk grund 
fullfölja sina åtaganden gentemot kommunens invånare. 
 
Kommunens budget grundar sig på en anpassning av kostnaderna till de förväntade intäkterna och 
därigenom upprättas en budget i balans. Detta är ett grundläggande krav i kommunallagen som 
kommunen är skyldig att följa.  
 
För att inte kostnaderna för investeringar ska ta alltför stort utrymme av den kommunala kakan 
behöver investeringsnivåerna anpassas i storlek och tid. Med en självfinansieringsgrad på 60% 
beräknat på rullande 4-årsperioder begränsas i regel upplåningar och investeringsnivåer till att 
rymmas i den totala kostnads- och likviditetsbudgeten. Undantag från självfinansieringsgraden kan 
beslutas av kommunfullmäktige för enskilda objekt. 
 
Kommunens bostadsbolag, Säterbostäder AB, skall uppvisa positiva resultat under planperioden. 
Det tidigare utgivna aktieägartillskottet på 9 Mkr har under 2014 återbetalats till kommunen. 
Återbetalningen har använts för att finansiera en nyemission på 9 Mkr i aktiekapital. Genom att öka 
aktiekapitalet möjliggörs en högre utdelning från bolaget. Beslut om utdelning tas på bolagets 
stämma efter avgiven årsredovisning. 
 
Kommunen har ett åtagande för pensioner intjänade före 1998 som inte redovisas som skuld i 
kommunens balansräkning. Åtagandet kommer att infrias successivt i takt med att kommunalt 
anställd personal går i pension och kommunens kostnader för pensioner kommer att öka markant 
när de stora åldersgrupperna födda på slutet av 40-talet och början av 50-talet går i pension. Mer än 
50 % av denna kostnadsökning kan finansieras via de medel som avsatts i kapitalförvaltning, i 
samband med försäljningen av Säters Energiverk. Resterande kostnadsökning måste hanteras inom 
ordinarie ekonomiska ramar och för detta måste kommunen ha en finansiell beredskap.  

Intäktsutvecklingen 
Tre saker är av avgörande betydelse för intäktsutvecklingen; befolkningsutvecklingen, 
skatteunderlagets utveckling, det kommunala utjämningssystemets utformning samt statens anslag 
till detta. 
 
Befolkningsutvecklingen har varit positiv från 2015 till 2017 och har därefter stagnerat under 2018 
och 2019 då tillgången på lediga bostäder varit begränsade. Prognosen är att 
befolkningsutvecklingen åter tar fart från 2020 och framåt. Beräkningsgrunden för 2021 ligger på 
11 250 personer (1/11 2020). 
 
De egna skatteintäkterna och bidraget från inkomstutjämningen är beroende av hur skatte-
underlaget, de totala taxerade inkomsterna, utvecklas. Det exakta utfallet är inte tillgängligt förrän 
vid definitiv taxering i november året efter inkomståret. Vid budgeteringstillfället bygger intäkts-
beräkningen på prognoser för det framtida utfallet. Kommunen använder sig av de prognoser som 
görs av Sveriges kommuner och landsting, 4 – 5 gånger per år.  
För de egna skatteintäkterna görs en justering utifrån historiska utfall. Den senaste 
skatteunderlagsprognosen kom vecka 18 och nästa beräknas komma vecka 35. 
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SKR har vecka 18 presenterat sin senaste skatteunderlagsprognos som grundar sig på ett tänkt 
scenario utifrån Corona-krisen. Ur denna kan citeras: 
” I scenariot beräknas ett dramatiskt fall i svensk produktion och sysselsättning under 
kvartal två, samt en markant rekyl under det andra halvåret i år. Trots att återhämtningsfasen 
antas starta relativt tidigt (i kvartal tre) och innebära ett snabbt återtag landar 
BNP för helåret 2020 på en minskning om hela 4,1 procent. Nästa år antas fasen 
av hög tillväxt fortgå, innebärande ett BNP-lyft på 3,3 procent. Jämförs den beräknade 
BNP-nivån 2021 med den före krisen (2019) syns ett tapp om nästan en procent. Oförändrad 
BNP (nolltillväxt) är dock ingen rimlig måttstock; trendmässigt har ju BNP 
växt med cirka 2 procent årligen. Bortfallet av produktion och inkomster är således 
mycket stort, trots rekyl av hög BNP-tillväxt scenariot antar. Den skisserade utvecklingen 
för svensk ekonomi liknar endast två tidigare dramatiska episoder i modern 
tid: dels vid den svenska 1990-talskrisen, dels vid den globala finanskrisen 2008– 
2009. 
Arbetsinsatsen faller också markant i år då det är inhemsk tjänstesektor som framförallt 
drabbas av införda restriktioner och minskad konsumtionsbenägenhet. Hög sjukfrånvaro 
samt permitteringar innebär dock att sysselsättningen i antalet personer minskar 
mer beskedligt än det fall som beräknas för antalet arbetade timmar. Timförändringen 
jämfört med 2019 antas uppgå till –3,3 procent för helåret 2020, trots återhämtning 
under det andra halvåret. Trots den mer beskedliga nedgången i antalet sysselsatta 
stiger andelen arbetslösa snabbt. Relativ arbetslöshet antas stiga med cirka 2 procentenheter 
mellan 2019 och 2020. 
I scenariot antas att lågkonjunkturen består ända till 2023. Ett ihållande lågt resursutnyttjande 
i den svenska ekonomin antas således bli följden av den krisartade utvecklingen 
2020. Inte förrän mot slutet av 2023 antas att timgapet är slutet; det vill säga gapet 
mellan faktiskt antal arbetade timmar och den beräknade timpotentialen. Potentialen 
för antalet arbetade timmar beräknas från demografin och är en bedömning av 
jämviktsnivåer för antalet sysselsatta samt medelarbetstiden, i ett läge då varken hög eller 
lågkonjunktur råder.” 
 
Skatteunderlagens ökning beräknas i skatteprognos v 18 till 2,2 % 2019, 0,9 % 2020, 3,5% 2021, 3,7 
% 2022 och 3,8 % 2023.  
 
En ny modell för kostnadsutjämning planeras att införas 2020 som ska ge en mer rättvisare 
fördelning av medel för att utjämna skillnader i kostnadsnivå mellan kommunerna och som vilar till 
stor del på demografiska skillnader, kommunens åldersstruktur jämfört med rikets åldersstruktur. 
Den nya modellen ger Säters kommun 687 kr/invånare mer i kostnader än den gamla modellen. 
Ett införandebidrag ges ut 2020 med 646 kr/invånare och 2021 med 210 kr/invånare för att lindra 
övergången. Enligt prognos v 18 beräknas kostnadsutjämningsavgiften 2021till -13,2 Mkr och 
införandebidraget till +2,3 Mkr. 
 
Det särskilda system för utjämning av LSS-kostnader (Lag om särskilt stöd till vissa handikappade) 
som infördes 2004 har visat sig vara väldigt instabilt, och svårt att bedöma.  
Enligt prognos v 18 beräknas utjämningsavgiften 2021 uppgå till -1,3 Mkr.  
Den kommunala fastighetsavgiften 2021 beräknas ge +34,0 mkr. 
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Resultatmål 
Målet är att resultatet skall överstiga 2 % av skatteintäkter generella statsbidrag och utjämning. 
Detta innebär för Säters kommun ett plusresultat på 14,2 Mkr. Plusresultatet är inte en vinst utan 
ett överskottsmål, som bl. a skall täcka: 
 

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

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

 
 
Resultatmål för planperioden: 
 
Resultatmålet är lagt på det balanskravsavstämda resultatet, där hänsyn tagits till såväl avkastning 
som tillskott från kommunens pensionsmedelsförvaltning. 
 
Justerat resultat 
2020: + 11,5 Mkr  
2021: + 14,2 Mkr 
2022: + 14,3 Mkr 
2023: + 14,9 Mkr 
 

 
 

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

2019 2020 2021 2022 2023
Resultat 11 162  1 565        8 118      8 029      8 672     
Avkastning pensionsmedel 5 998 -   1 301 -       1 238 -     1 177 -     1 099 -    
Andra justeringar 1 996 -   -             -           -           -          
Tillskott pensionsmedel 9 300    11 200       7 300      7 400      7 400     
Resultatutjämningsreserv -         -             -           -           -          
Justerat resultat 12 468  11 464      14 180    14 252    14 973   
Vinst% 1,88% 1,70% 2,04% 1,99% 2,03%
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Följande investeringsnivåer föreslås för perioden. För åren 2021 – 23 är de preliminära nivåerna 
fördelade jämt över tidsperioden; 
 
2020:             77,9 Mkr 
2021-23:       176,2 Mkr 

Skuldsättning 
 
Säters kommun har en låneskuld 2019-12-31 på 200 Mkr. Med planerade investeringar 2020 – 22 
kommer en utökad upplåning att behöva göras med 70 Mkr 2020 och med 30 Mkr 2021. Utöver 
detta tillkommer vid ett beslut av byggnation av ett nytt särskilt boende en belåning med 230 Mkr 
fram till september 2022. 
 
Säters kommun har en jämförelsevis låg skuldsättningsnivå. Det har även kommunens 
bostadsbolag, Säterbostäder AB. Både kommunen och bostadsbolaget står dock inför stora 
investeringar som kräver ökad upplåning, och skuldsättningen behöver styras. I riktlinjer för god 
ekonomisk hushållning har därför ett skuldsättningstak införts. Detta är relaterat till Kommun-
invests limit för kommunkoncerner. Kommunens skuldsättning ska maximalt uppgå till 75 % av 
Kommuninvests limit. I skuldsättning ingår kommunkoncernens kortfristiga och långfristiga 
skulder, avsättningar, pensionsåtaganden och extern borgen med avräkning av kassa/bank samt 85 
% av det bokförda värdet på kommunens kapitalförvaltning (pensionsmedel). 
 
2019-12-31 uppgick kommunkoncernens skuldsättning till 67 754 kr/invånare. 75 % av koncernens 
limit var 92 250 kr/invånare.  

Pensionsförvaltning 
Vid försäljningen av Säters energiverk avsattes 70 Mkr till kapitalförvaltning för framtida 
pensionskostnader. 1998 placerades dessa medel i aktiv kapitalförvaltning hos två förvaltare. I det 
reglemente som reglerar hur förvaltarna får placera kapitalet har angetts att huvuddelen skall vara 
placerat i räntebärande värdepapper. Aktiemarknadens svängningar har påverkat kapitalets 
utveckling. När kursutvecklingen har varit god har avkastningen bidragit till att förbättra 
kommunens kapital. Vid nedgången i börsen sjunker värdet. För att motverka svängningar i 
kapitalets värde, är kapitalet placerat i Statliga realränteobligationer samt övriga räntebärande 
värdepapper. Detta ger en långsammare, men mer stabil värdeökning. 
 
Kommunen skall för varje år ta ett beslut om hur mycket av pensionsfonden som skall utnyttjas för 
pensionsutbetalningar. Fonderingen av pensionsmedel, och utnyttjandet av de fonderade medlen 
kan utgöra grund för att frångå kravet på balans i budget och bokslut. Budgeten kan 
underbalanseras med det belopp som används ur fonden. 
 
Kommunen fastställer följande mål för pensionsförvaltningen för planperioden 2021 - 2023 
Avkastningen på pensionsförvaltningen beräknas under planperioden uppgå till 1 %/år 
Kostnader för utbetalda pensioner finansieras upp till 7,2 Mkr/år av skattemedel. För belopp över 
denna nivå tillskjuts medel från pensionsförvaltningen.  

• 2018:   8,8 Mkr (varav 1,6 Mkr från 2016) 
• 2019:   9,3 Mkr (varav 2,1 Mkr från 2016) 
• 2020: 11,2 Mkr (varav 1,5 Mkr från 2016) 
• 2021:   7,3 Mkr 
• 2022:   7,4 Mkr 
• 2023:   7,1 Mkr 
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Driftbudgetramar för nämnder, KS och 
samverkansverksamheter 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



6 

 

R E S U L T A T R Ä K N I N G
Utfall Prognos Budget Budget Budget Prognos
2019 2020 2020 2021 2022 2023

Verksamhetens intäkter 134 737 148 896 148 896 151 244 155 683 159 983
Verksamhetens kostnader -766 227 -788 196 -788 196 -800 626 -824 125 -846 885
Avskrivningar -28 586 -32 949 -32 949 -34 718 -35 858 -36 998
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0 0 0

VERKSAMHETENS NETTOKOSTN. -660 076 -672 249 -672 249 -684 100 -704 300 -723 900

Skatteintäkter 544 593 547 008 541 537 556 793 570 571 594 611
Generella statsbidrag och utjämning 117 190 126 514 133 384 137 194 145 263 143 067

VERKSAMHETENS RESULTAT 1 707 1 273 2 672 9 887 11 534 13 778

Finansiella intäkter 4 160 1 217 1 217 1 258 1 184 1 111
Finansiella kostnader -703 -3 625 -3 625 -4 200 -5 800 -7 250

RESULTAT FÖRE PENSIONSFÖRVALTNING 5 164 -1 135 264 6 945 6 918 7 639

Pensionsförvaltning 5 998 1 301 1 301 1 238 1 177 1 099

ÅRETS RESULTAT 11 162 166 1 565 8 183 8 095 8 738

N Y C K E L T A L
Utfall Prognos Budget Budget Budget Prognos
2019 2020 2020 2021 2022 2023Utfall  2019ognos 2020udget 2020udget 2021udget 2022gnos 2023

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

Årets resultat 11 162 166 1 565 8 183 8 095 8 738
Kassaflöde (förändring räntebärande
tillgångar och skulder) -32 992 -98 775 -68 376 -15 799 -14 747 -12 964

Soliditet 55% 51% 51% 50% 51% 51%



Budget

2021 – 2023



Osäkra förutsättningar ökade 
kostnader/sänkta intäkter

• Utökade kostnader som härrörs till Corona-epidemi?
• Osäkra skatteunderlagsprognoser 2020 och 2021



Osäkra förutsättningar 

Aviserade statsbidrag 2020 2021
• Aviserat 20 jan 3,8 mkr 3,8 mkr
• Riksdagsbeslut feb 1,8 mkr 1,8 mkr
• Aviserat 2 april 11,3 mkr ca 9,2 mkr
• Avsätt period.fond 5,6 mkr --



Osäkra förutsättningar intäkter 

• Befolkningsprognos 1 november 2020 ligger på 11 250 
invånare

• Befolkning idag 11 076 invånare
• Når vi inte upp till prognosen tappar vi 50-55 tkr/invånare 

i skatteintäkter 2021?

Dessa förutsättningar kan tidigast beräknas till reviderad 
budget  i höst



Kommunstyrelsen 2020-04-07

Beslut om reviderad tidplan för budget 2021
• Prognoserna för förutsättningar inför budget 2021-23 är just nu mycket osäkra, då 

effekterna av Corina-viruset är svåra att förutspå.
• Kommunfullmäktige har i november 2019 beslutat om budgetdirektiv inför 2021-23. 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 2021-23.

• 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.



Kommunstyrelsen 2020-04-07

Beslut:

Budgetprocess 2021-23 enligt reviderad tidplan, där 
budgetbeslut om effektiviseringar samt fördelningar av 
volymförändringsreserv efter ny framtagen skatteprognos 
flyttas fram till hösten 2020.

• Budgetramfördelningen enligt budgetdirektiven föreslås 
vara orörda i Kommunfullmäktiges budgetbeslut juni 2020 
i väntan på hösten fortsatta budgetarbete.



Skatteunderlagets utveckling enl prognos v18 2020



Budgetförutsättningar beslut KF 2019-11

2019 2020 2021 2022 2023
Befolkning 1/11 året före 11 143 11 130 11 250 11 360 11420

Personalkostnader SKL - riket 3,1% 3,4% 3,2% 3,3% 3,30%
D:o Säter 2,3% 2,5% 2,4% 2,4% 2,40%

Övriga kostnader KPIF 2,2% 1,9% 1,8% 1,9% 2,00%
enligt Riksbankens bedömning

Låneräntor - utifrån Riksbankens 1,5% 1,5% 1,8% 2,0% 2,50%
bedömning av reporäntan
Repo Prognos -0,23% 0,04% 0,20% 0,37% -



Investeringar

• 60 % av investeringarna skall vara egenfinansierade över en 
fyraårsperiod

• Undantag från självfinansieringsgraden kan beslutas av 
kommunfullmäktige för enskilda objekt

• Justerat resultat samt avskrivningar ligger som underlag till 
egenfinansieringen

• Egenfinansierade investeringar 2020-23: 152 mkr
• Lånefinansierade investeringar 2020-23: 102 mkr
• Investeringsbudget 2020: 77,9 mkr
• Investeringsbudget 2021-23: snitt 58,7 mkr/år
• Nya lån tas upp när likviditeten kräver det utifrån beslutad 

investeringsnivå; beräknat 40 mkr 2020 och 30 mkr 2021



Ramar 2021
DRIFTBUDGET 
SÄTERS KOMMUN
1000-tal kr

RAMAR Återför Prel ram 
2020 engångs-

Nämnd/förvaltning höjning 2021
Kommunstyrelsen exkl pensioner 59 015      59 400          
  Pensioner 14 404      14 498          
Verksamhet i samverkan -              -                 
  Räddningstjänst Dalamitt 10 385      10 453          
  Överförmyndare i samverkan ÖiS 1 006         1 013            
  Upphandling FBR 1 078         1 085            
Samhällsbyggnadsnämnd 40 566      40 831          
Miljö- och byggnämnd 3 590         3 613            
Kulturnämnd 15 940      200 -           15 843          
Barn- och utbildningsnämnd 276 832    278 639       
  Ung i Säter -              -                 
Socialnämnd 256 969    258 646       
Revision 962            968               
Volymförändringsreserv 7 011            
SUMMA 680 749    692 000       
Ökning 1,65%

Volymförändringsreserv -1,00%
0,65%



Pensionsförvaltning

Kommunen fastställer följande mål för pensions-
förvaltningen för planperioden 2021 – 2023:
Avkastningen på pensionsförvaltningen beräknas under planperioden 
uppgå till 1 %/år.
Kostnader för utbetalda pensioner finansieras upp till 7,2 mkr/år av 
skattemedel. För belopp över denna nivå tillskjuts medel från 
pensionsförvaltningen. 
• 2018:   8,8 mkr (varav 1,6 mkr från 2016)
• 2019:   9,3 mkr (varav 2,1 mkr från 2016)
• 2020: 11,2 mkr (varav 1,5 mkr från 2016 samt extra uttag 2,1 mkr)
• 2021:   7,3 mkr
• 2022:   7,4 mkr
• 2023:   7,1 mkr



SÄTERS KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-05-26 
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Ks § Diarienummer: KS2020/0189 

Budgetuppföljning per 30 april 2020, Säters kommun 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att lägga april månads budgetuppföljning till 
handlingarna. 
 
__________ 
 
Resultat 
Resultatet för år 2020 prognostiseras vid detta uppföljningstillfälle till -0,5 mkr, vilket är 2,1 
mkr sämre än budget. Ett justerat resultat där avkastning och tillskott från pensionsförvalt-
ningen, samt VA-enhetens resultat av- och tillräknas visar ett överskott på + 11,9 mkr 
(budget + 11,5 mkr). 
Verksamheternas nettokostnader 
Prognos: 7,7 mkr högre än budgeterat 
 
Vid den här månadens uppföljning har tre förvaltningar inrapporterat avvikelser från bud-
get i prognosen till årets slut. Det finns även avvikelser mellan budget och utfall för peri-
oden. 
 
I uppföljningen januari till april finns kostnader som uppkommit med anledning av Coro-
naviruset. Totalt har 0,172 mkr bokförts på det speciella projektnummer som används för 
dessa kostnader. Coronakostnader finns även med i prognosen för helåret. Kommunen har 
ännu inte sökt medel för kostnadstäckning och detaljerna för statsbidraget är ännu ej 
kända. I prognosen finns därför ingen intäkt upptagen. 
 
Kommunstyrelsen har förbrukat 31 % av årsbudgeten och vid en jämn förbrukning över 
året skulle 4/12 eller 33 % har förbrukats. Differensen mellan ackumulerat utfall och acku-
mulerad budget är +0,532 mkr. Till årets slut förutspås ett resultat på budgetnivå. 
 
Kostnader för utbetalda pensioner ligger i utfall på 38 %. Maj månads utbetalning är bok-
förd på april. 
 
Räddningstjänsten Dalamitt. Förbrukning 36 %. Prognos underskott med -0,25 mkr, vilket 
motsvarar täckningen av underskottet 2019 utöver uppbokat i vårt bokslut 2019 med -0,75 
mkr. 
 
Överförmyndare i Samverkan. Förbrukning 32 %Till årets slut förutspås ett överskott på 
0,04 mkr. Kostnadsersättningen till Borlänge kommun är lägre än budgeterat. 
 
Upphandlingscenter GNU. Förbrukning 26 %. Till årets slut förutspås ett resultat på bud-
getnivå. 
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Ks §  forts 
 
Samhällsbyggnadsnämndens skattefinansierade verksamhet ligger i utfall på 32 % Till årets 
slut förutspås ett underskott på 1,0 mkr. Det är kostenheten som har ökade kostnader. 0,2 
mkr avser ökade råvarukostnader, och 0,3 mkr avser ökade transportkostnader. Resterande 
0,5 mkr avser ökade kostnader p.g.a. Corona. Prognosen är dock osäker med hänsyn till 
längd och omfattning  
av Coronapandemin. 
 
VA/Renhållning har för närvarande något högre kostnader än budget. Till årets slut förut-
spås ett underskott på 2,5 mkr p.g.a. kostnadsökningar som ej täcks av taxan. Det finns 
ännu inte något förslag till taxehöjning framtaget. 
 
Miljö- och byggnämnden ligger i utfall på – 5%. Den stora avvikelsen mellan utfall och 
budget beror på periodiseringsavvikelse avseende förskottsfakturerade intäkter Till årets 
slut förutspås ett resultat på budgetnivå. 
 
Kulturnämnden ligger i utfall på 26 %. Nämnden har beviljats projektmedel för två projekt. 
Kostnaderna för projekten kommer senare under året. Nämndens stöd till kulturverksam-
het utbetalas senare under året. Till årets slut förutspås ett resultat på budgetnivå. 
 
Barn- och utbildningsnämnden ligger i utfall på 38 %. Vissa periodiseringsavvikelser i utfal-
let jämfört med budget per april 2020. Till årets slut förutspås ett resultat på budgetnivå, 
men med viss osäkerhet. Oförutsedda merkostnader p.g.a. omvärldsfaktorerna kan påverka 
utfallet.  
 
 
Socialnämnden ligger i utfall på 35 %. Årets underskott prognosticeras till -4,0 mkr. Bidra-
gande orsaker är ökade kostnader för försörjningsstöd p.g.a. ökat antal hushåll, externa pla-
ceringar av vuxna med beroendeproblematik samt förstärkning av bemanningen inom 
hälso- och sjukvården p.g.a. hög arbetsbelastning. Med anledning av rådande situation 
(pandemi) så är de ekonomiska konsekvenserna mycket osäkra. Fram till denna tidpunkt 
syns ökade kostnader för sjuklöner, vikarier vid frånvaro samt skyddsutrustning. 
 
Kommunrevisionen ligger i utfall på 26 %. Till årets slut förutspås ett resultat på budget-
nivå. 
 
Skatte- och statsbidragsintäkterna 
V 40/2019 redovisade SKR prognosen som ligger till grund för beslut om budget för 2020. 
V 51/2019 redovisades prognosen som ligger till grund för Skatteverkets beslut om utbetalning 
2020.  
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Ks §  forts 
 
V 18 2020 redovisade SKR senaste skatteprognos för året. Regering och riksdag har med anledning 
av pandemins påverkan på den ekonomiska utvecklingen aviserat/beslutat om särskilda stöd till 
kommuner och regioner. 
 
Avvikelse budget – prognos v 18 
Allmän kommunalskatt, v 18     +6,5 mkr 
Skatteavräkning 2020   -13,2 mkr 
Slutavräkning 2019                  -5,4 mkr 
Inkomstutjämning    - 7,0 mkr 
Kostnadsutjämning     -0,6 mkr 
LSS-utjämning    +0,2 mkr 
Regleringsbidrag     -0,2 mkr 
Fastighetsavgift   +0,7 mkr 
                   =    -19,0 mkr 
 
 
Beslutade/aviserade statsbidrag 
Aviserat 20 januari  +3,8 mkr 
Riksdagsbeslut februari  +1,9 mkr 
Aviserat 2 april                                            +11,3 mkr 
Kompensation avs. periodiseringsfonder +5,6 mkr 

                    =                       +22,6 mkr 
 

Netto   +3,6 mkr 
 
Nästa prognos på skatteunderlagets utveckling kommer v 35.   
 
Finansiella intäkter 
Prognos: Enligt budget 
 
Finansiella kostnader 
Prognos: 2,0 mkr lägre än budget 
Räntekostnaden för kommunens långfristiga lån är budgeterad till 1,5 %. Ränteläget är lägre. I sen-
aste räntebindning på kommunens lån var den genomsnittliga räntesatsen 0,367 %. Bygget av Nytt 
Särskilt boende kan komma att öka belåningen 2020 med 40 mkr utöver budget. 
 
Pensionsmedelsförvaltning 
Prognos: Enligt budget 
Avkastningen är budgeterad till 1,0 % eller ca 1,3 mkr. 
 
Investeringsbudget 
Prognos: 142,0 mkr 
Årets beslutade investeringsbudget ligger på 77,9 mkr. Till detta kommer från 2019 överförda inve-
steringsmedel med 64,1 mkr. Total budget för året 142,0 mkr. Inga avvikelser är inrapporterade 
jämfört med budget, vid den här uppföljningen. 
 
Beslutsunderlag  
Tjänsteutlåtande 
Budgetuppföljning 
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Ks § Diarienummer: KS2020/0189 

Budgetuppföljning per 30 april 2020 kommunstyrelseförvaltningen 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslås besluta att lägga mars månads budgetuppföljning till handlingarna 
 
__________ 
 
Kommentarer 
Vid en jämn fördelning över året skulle 4/12 eller cirka 33 procent av årets budget varit förbrukade. 
 
Kommunstyrelsen har förbrukat 31 procent av årsbudgeten vilket ligger under den förväntade för-
brukningen för de fyra första månaderna. Differensen mellan ackumulerat utfall och ackumulerad 
budget är +0,53 mkr. Prognos sista december beräknas till ± 0 mkr. 
 
Ekonomienheten: Utfall för perioden är 32 procent av årets budget. 
 
Kanslienheten: Utfall för perioden är 36 procent av årets budget. Partistöd är utbetalt för hela året. 
Bidrag från MSB kommer under april/maj. 
 
Egen försörjning: Utfallet för perioden är 2 procent av årets budget. Bidrag är utbetalt till ett pro-
jekt, vårdnära service, där kostnader kommer senare. Projektet startade 2019 och pågår till och med 
maj 2020. En ny del tillhörande egen försörjning är etablering till nyanlända. Här har pengar kom-
mit från Migrationsverket medan kostnaderna kommer senare. 
 
Kommunikation: Utfall för perioden är 34 procent av årets budget. 
 
Näringslivsenheten: Utfall för perioden är 35 procent av årets budget. 
 
Personalenheten: Utfall för perioden är 32 procent av årets budget. 
 
IT-enheten: Utfall för perioden är 28 procent av årets budget. 
 
Fritidsenheten: Utfall för perioden är 31 procent. Föreningsbidrag utbetalt i förskott till flera före-
ningar. Intäkt från BUN till ungdomens hus kommer under slutet av året. 
 
Pensioner: Utfall för perioden är 38 procent av budgeten. För övrig aktivitet har utbetalning kom-
mit till och med maj. 
 
Investeringar KSF utom IT: Ackumulerat utfall för mars är 72 tkr vilket motsvarar 1 procent av års-
budget. 
 
IT-enhetens investeringar: Ligger på cirka 1,16 mkr till och med april månad vilket motsvarar 26 
procent av årsbudget. 
 
Beslutsunderlag Delges 
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Ks § Diarienummer: KS2020/0148 

Verksamhetsberättelse och bokslut 2019 för Södra Dalarnas Samordningsför-
bund 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att be-
sluta att godkänna verksamhetsberättelse och bokslut 2019 för Södra Dalarnas Samordningsför-
bund. 
 
__________ 
 
Ärendebeskrivning 
Verksamhetsberättelse och bokslut 2019 för Södra Dalarnas Samordningsförbund. 
I verksamhetsberättelsen redogörs för Södra Dalarnas Samordningsförbund 2019. Utfallet för 
verksamheten uppgick till ett underskott på -0,5 mkr, vilket är +0,9 mkr bättre än budget som var -
1,4 mkr. Det egna kapitalet sjunker 2019 med -0,5 mkr till +1,5 mkr. 
 
 
 
Beslutsunderlag  
Tjänsteutlåtande 
Verksamhetsberättelse och bokslut 2019 
för Södra Dalarnas Samordningsförbund 

 

 
  



 
Tjänsteskrivelse 

 

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

 

Datum 
2020-04-08 

 

 

Verksamhetsberättelse och bokslut 2019 för Södra Dalarnas Samordningsförbund 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att besluta att 
godkänna verksamhetsberättelse och bokslut 2019 för Södra Dalarnas Samordningsförbund. 
 

Ärendebeskrivning 
Verksamhetsberättelse och bokslut 2019 för Södra Dalarnas Samordningsförbund. 
 
I verksamhetsberättelsen redogörs för Södra Dalarnas Samordningsförbund 2019. Utfallet för 
verksamheten uppgick till ett underskott på -0,5 mkr, vilket är +0,9 mkr bättre än budget som var -1,4 
mkr. Det egna kapitalet sjunker 2019 med -0,5 mkr till +1,5 mkr. 
 
 
 
 
 
…………………………….. 
Torbjörn Matsson  
ekonomichef 
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Ks §  Diarienummer: KS2020/0112 

Verksamhetsberättelse och bokslut 2019 för Överförmyndare i samverkan 
Falun-Borlänge regionen 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att be-
sluta att godkänna verksamhetsberättelse och bokslut 2019 för Överförmyndare i samverkan Falun- 
Borlängeregionen. 
 
__________ 
 
Ärendebeskrivning 
Verksamhetsberättelse och bokslut 2019 för Överförmyndare i samverkan Falun-Borlängeregionen. 
I verksamhetsberättelsen redogörs för Överförmyndare i samverkan Falun-Borlängeregionen. Ut-
fallet för verksamheten uppgick till ett överskott på +0,268 mkr, vilket återregleras till samverkans-
kommunerna. 
 
 
 
 
Beslutsunderlag  
Tjänsteutlåtande 
Verksamhetsberättelse och bokslut 2019 
för Överförmyndare i samverkan Falun- 
Borlängeregionen 

 

 
  



 
Tjänsteskrivelse 

 

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

 

Datum 
2020-04-14 

 

 

Verksamhetsberättelse och bokslut 2019 för Överförmyndare i samverkan Falun-
Borlängeregionen 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att besluta att 
godkänna verksamhetsberättelse och bokslut 2019 för Överförmyndare i samverkan Falun-
Borlängeregionen. 
 

Ärendebeskrivning 
Verksamhetsberättelse och bokslut 2019 för Överförmyndare i samverkan Falun-Borlängeregionen. 
 
I verksamhetsberättelsen redogörs för Överförmyndare i samverkan Falun-Borlängeregionen. Utfallet för 
verksamheten uppgick till ett överskott på +0,268 mkr, vilket återregleras till samverkanskommunerna. 
 
 
 
 
 
…………………………….. 
Torbjörn Matsson  
ekonomichef 



Från: Evelina Hillerström <evelina.hillerstrom@borlange.se> 
Skickat: den 10 mars 2020 12:48 
Till: Anki Alriksson 
Ämne: Verksamhetsberättelse Överförmyndare i samverkan.  
Bifogade filer: Verksamhetsberättelse 2019docx.docx; Verksamhetsberättelse.docx 
 
 
Hej. 
Du söker efter Verksamhetsberättelse och revisionsrapport till bokslutet 2019 för Överförmyndare i 
Samverkan.  
 
Dessa verksamhetsberättelser har jag redovisat i nämnden. Bara att plocka fritt från vad som är 
intressant för er att redovisa.  
Det absolut viktigaste för vår verksamhet kommer att vara byte av verksamhetssystem vilket jag 
beskriver i första texten. För att vi skall kunna möta upp dagens utveckling med fler e-tjänster och 
effektivisera arbetet för att ta emot handlingar digitalt är behovet stort och omvärldsbevakning har skett 
och förhoppningsvis kan beslut tas under våren och komma igång under hösten.  
 
Ytterligare som kommer påverka oss framöver är resultatet av den stora utredning som nu pågår som 
kan komma att förändra förutsättningar för verksamheten. Vi följer noggrant utvecklingen.  
 
Ställföreträdarskap att lita på – en översyn av reglerna om gode män och förvaltare Dir. 2019:44 
En särskild utredare ska se över reglerna om gode män och förvaltare. Översynen syftar bl.a. till att 
förbättra tillsynen på området, skapa bättre förutsättningar för att kompetenta personer ska ställa upp 
som ställföreträdare och stärka enskildas ställning och skydd. I slutändan handlar det om att de personer 
i vårt samhälle som är i behov av en ställföreträdare ska kunna lita på att de får den hjälp och det stöd 
som behövs. 
 
I uppdraget ingår att ta ställning i frågor om bl.a. 
•hur rekryteringen av kompetenta ställföreträdare kan underlättas och i vilka särskilda fall som det bör 
kunna utses professionella ställföreträdare, 
•hur ställföreträdare kan få ett bättre och mer professionellt stöd under pågående uppdrag, 
•om och hur det kan upprättas ett nationellt ställföreträdarregister, 
•förbättrade möjligheter för den enskilde att föra fram klagomål mot sin ställföreträdare, 
•vilka ytterligare tillsynsverktyg och sanktionsmöjligheter som behövs, och 
•förbättrade möjligheter för den enskilde att få ekonomiska skador ersatta om ställföreträdaren 
missköter sig. 
 
Utredaren ska lämna de förslag till författningsändringar och andra åtgärder som behövs. 
 
Uppdraget ska redovisas senast den 24 februari 2021. 
 
 
Hör av dig om det är något ytterligare du behöver eller förtydligande av något.  
 
 
 
Med vänlig hälsning 



Evelina Hillerström
Överförmyndarchef

Överförmyndare i samverkan
F alun - Borlängeregionen

Telefon: 0243 - 66644
Besök: Humanistgatan 2 B
Post: Borlänge kommun, 781 81 Borlange
www.borlange.se/ois

http://www.borlange.se/ois
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Ks §  Diarienummer KS2020/0109 

Verksamhetsberättelse och bokslut 2019 för språktolknämnden 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att be-
sluta att godkänna verksamhetsberättelse och bokslut 2019 för språktolknämnden. 
 
__________ 
 
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.  
 
Varje kommun som ingår i gemensamma nämnden har att fatta beslut om ansvarsfrihet för språk-
tolknämnden. 
 
 
Beslutsunderlag  
Tjänsteutlåtande 
Verksamhetsberättelse och bokslut Språk-
tolknämnden 

 

 
  



 
Tjänsteskrivelse 

 

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

 

Datum 
2020-04-24 

 

 

Verksamhetsberättelse och bokslut 2019 för språktolknämnden 

Förslag till 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.  
 
Varje kommun som ingår i gemensamma nämnden har att fatta beslut om ansvarsfrihet för 
språktolknämnden. 
 
 
 
 
…………………………….. 
Torbjörn Matsson  
ekonomichef 
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Fakta om uppdraget
Företag: Tolkförmedlingen Borlänge Kommun

Organisationsnummer: 212000-2239

Revisionsperiod: 2020-01-24

Revision publicerad: 2020-01-24

Ort: Borlänge

Typ av uppdrag: FR2000:2017 Förnyelse av certifikat FR2000

Syfte och mål: Syftet med revisionen är att säkerställa att ledningssystemet
underhålls, uppdateras och är effektivt för att möta
verksamhetens mål.

Besökta
verksamhetsorter:

Borlänge

Verksamhetsbeskrivning: Tolkförmedling

Revisionsförutsättningar: Revisionen har genomförts med hjälp av stickprov på
tillgänglig information under revisionstillfället. Revision har
genomförts och bedöms uppfylla uppställda revisionskriterier
om inget annat framgår av revisionsrapporten.

Revisionsteam

Uppdragsledare: Mikael Van der Kaaij
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Uppdragssammanfattning

Resultat

Fara för liv och hälsa (F): 0

Allvarliga avvikelser (C): 0

Mindre allvarliga avvikelser (B): 2

Revisionsgruppens rekommendation

Förnyelse av certifikat rekommenderas efter presentation av skriftliga bevis på
korrigerande åtgärder minst 10 dagar innan revision förfaller, annars måste en ny
certifieringsrevision genomföras.

Positiva iakttagelser

+ Verksamhetsledningssystemet har genomarbetats, på ett bra sätt,  till att nu vara
processtyrt. Detta skapar bra förutsättningar för ett effektivt ledningssystem som
verksamheten kan förbättras genom

+ TMjukvaran TaqsNet är väl anpassat för verksamheten och en större uppgradering
är planerad

+ Kundmätningar genomförs vart tredje år och förbättringsåtgärder vidtas  utifrån
resultat. Ny mätning ska genomföras 2020.

+ Stickprov i verksamheten ger intryck av god ordning och reda och hög servicegrad.

Revisor Mikael Van der Kaaij
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Avvikelsesammanställning

Nuvarande revision Föregående revision

Ledningssystemet Ledning Resurshantering Verksamhetsstyrning Övervakning och mätning
0

1



Revisionsrapport 2020-01-24 Qvalify AB

Tolkförmedlingen
Borlänge Kommun

Borlänge 212000-2239 2020-01-24 Sida 5(10)

Logg för avvikelser
Om er verksamhet är geografiskt spridd, är det viktigt att ni analyserar hur andra
processer/siter/enheter påverkats av en avvikelse

AR1
Gradering: Mindre allvarlig avvikelse
Standarder: FR2000:2017
Delkrav: 1.11 Miljö
Rubrik: Livscykelperspektiv
Process/avdelning: Miljö
Status: Godkänd men väntar på uppföljning
Ort/Site: Borlänge
Beskrivning av avvikelse: Livscykelperspektivet är inte tillräckligt beaktat i

företagets miljöaspektsregister.

Revisor Mikael Van der Kaaij

Omedelbar åtgärd: Uppdaterat miljöutredning 2019 enligt avvikelsen.

Grundorsak: Väldigt styrda av upphandlingsregler.

Korrigerande långsiktig
åtgärd:

Uppdaterat mallen för framtida miljöutredningar.

Uppföljning av genomförd
åtgärd:

Vid nästa miljöutredning, kring årsskiftet 2020-2021.
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AR2
Gradering: Mindre allvarlig avvikelse
Standarder: FR2000:2017
Delkrav: 1.15.2 Avvikelser och korrigerande åtgärder
Rubrik: Hantering av avvikesler från internrevision
Process/avdelning: Kvalitet, milö, arbetsmiljö
Status: Avvikelsen godkänd och stängd.
Ort/Site: Borlänge
Beskrivning av avvikelse: Det är inte tillräckligt tydligt att orsaksanalys genomförs

på avvikelser från internrevision.

Revisor Mikael Van der Kaaij

Omedelbar åtgärd: Uppdaterat Internrevisionsrapport 2020 enligt
avvikelsen.

Grundorsak: Saknade orsaksanalys.

Korrigerande långsiktig
åtgärd:

Uppdaterat mallen för framtida internrevisionsrapporter.

Uppföljning av genomförd
åtgärd:

Vid nästa revision.
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Uppdragets delområden

Användning av certifikatsdokumentation

Anslås på kontor och FR symbol anges på broschyr.

Identifiering, bedömning och behandling av risker och möjligheter

Riskanalys genomförd via SWOT-analys samt riskmatriser. Se även
förbättringsförslag.

Interna revisioner

Internrevisions genomförd enligt plan. Utökat intervall sedan föregående revision. Se
även avvikelse.

Intressentanalys

Intressentanalys genomförd på ett bra sätt men se förbättringsförslag.

Ledningens genomgång

Ledningens genomgång genomförd enligt plan.

Ledningssystemets effektivitet, prestanda och bidrag till att uppfylla
policy och mål.

Ett nytt processtyrt ledningssystem är nyligen implementerat och bedöms ge
verksamheten bra förutsättningar att uppfylla policy och mål genom detta.

Livscykelperspektivet

Företaget har liten förmåga att påverka livscykelperspektivet på sin utförda tjänst
eftersom det är väldigt styrt av kommunens riktlinjer men brist finns i beskrivning av
livscykelperspektivet. Se avvikelse.

Policies, mål, handlingsplaner och uppföljning

Mål och policys är framtagna. Handlingsplaner är kopplade till målen.

Processer, samverkan, ordningsföljd och utlagda processer
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Stor förbättring av processbeskrivningar sedan förra revisionen. Nu digitalt.

System och rutiner för hantering av lagar och andra krav

Lagförteckning skickas från Tolkservicerådet. Förteckningen är genomgången och
signerad.

Verksamhetsbeskrivning

Verksamhetsbeskrivningen fortsatt gällande.

Vilka orter som besökts vid revisionstillfället

Borlänge

Vilka siter ska ingå i certifikat - Gäller vid
nycertifiering/förnyelse/övertag

Borlänge
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Förbättringsförslag
- Ni har gjort en bra och genomarbetad intressentanalys men fundera på att dela upp
den med bindande krav kopplade till respektive intressent samt deras behov och
förväntningar. Bindande krav måste uppfyllas medan behov och förväntningar är
mjukare parametrar som ni kan värdera hur väl ni uppfyller. Det kan vara en bra idé
att lägga intressentanalys, SWOT-analys och riskanalys i en sekvens så det blir
tydligt att dessa samverkar. Det kan exvis göras i samma exelark.

- Ledningsprocessen kan bli tydligare avseende input. Det bör framgå att
intressenters krav, behov och förväntningar är en input samt att det framgår vilka
forum som förekommer i processen. Det är ju dessa som hanterar intressenters krav,
behov och förväntningar samt följer upp och  fattar beslut för att skapa förutsättningar
för verksamheten.

- Det kan vara en bra idé att vikta risker kopplat till SWOT-analysen enligt den mall ni
tagit fram för övriga risker. 

- Fundera på att lägga in alla era mål i ett styrkort för bättre överblick och lättare
korrigering mot negativa trender via handlingsplaner direkt i styrkortet.

- Ni behöver komplettera er befogenhetsmatris med internrevisorer

- Det kan bli tydligare vilka kriterier ni värderar era leverantörer utifrån. Viktigt också
att det går att följa trenderna i utfallen från leverantörernas förmåga att uppfylla
kriterierna

- Kommunikationsplanen kan bli tydligare avseende vem som kallar till forum, vilka
som deltar samt vad som avhandlas på forumen.

 

Revisor Mikael Van der Kaaij
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Övriga kommentarer och upplysningar

Områden nästa revision

Implementeringsgrad av det nya ledningssystemet.

Revisor Mikael Van der Kaaij



Från: Rebecka Karlsson Lindmark <rebecka.lindmark@borlange.se>
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Dalarn; Rättvik; Smedjebacken; Säters Kommun - Kommun
Ämne: Beslut 2020 - 02 - 27 Språkto lknämnden i Dalarna § 3 Verksamhetsberättelse -

bokslut år 2019
Bifogade filer: 03. Verksamhetsberättelse – bokslut år 2019.pdf; § 3 Verksamhetsberättelse -

bokslut år 2019.pdf

Hej!

Bifogat finner ni verksamhetsberättelse med bokslut 2019 för Språktolknä mnden i Dalarna, ifall ni
behöver detta till respektive kommuns årsberättelse.

Med vänlig hälsning

Rebecka K Lindmark
Nämndsekreterare

Borlänge kommun
Nämndservice
Tele:0243 - 741 18
Besök: Röda vägen 50
Post: Borlänge kommun, 781 81 Borlänge
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Nämnd Datum  

Språktolknämnden i Dalarna 2019-02-27  
   

 
 
 
 

Verksamhetsberättelse med bokslut 2019 
 
 

Förslag till beslut 

 Verksamhetsberättelse med bokslut för 2019 godkänns. 

 Tolkförmedlingen återbetalar verksamhetens överskott på 428 346 kronor till 
medlemmarna. 

 
 

Sammanfattning av ärendet 

Årsbokslutet för 2019 visar ett nollresultat, verksamheten bedrivs enligt 
självkostnadsprincipen. Den ekonomiska omslutningen uppgick 2019 till 38,2 
miljoner kronor vilket är en svag ökning jämfört med 2018. Den budgeterade 
omslutningen låg på 34,2 mnkr för 2019. Ökningen är en följd av att fler 
kommuner utanför samarbetet köpt tolkuppdrag. 
 
 

Beslutsunderlag 

Språktolknämnden i Dalarnas verksamhetsberättelse med bokslut för 2019 
 
 

Ekonomiska konsekvenser 

Verksamhetsberättelse med bokslut 2019 är ett underlag för planering 2020-
2021. 
 

Barnperspektivet  

 
 Ja Nej 



 

 

 

 

2019-02-11 
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Beslutet innebär konsekvenser för barn och ungdomar.  
 Om nej, besvaras inte fler frågor.  

 Om ja, beskriv hur. Kan vara angivet i ärendebeskrivningen. 

  

 
 
 
Tommy Berglund  Lars Walter 
Verksamhetschef  Sektorchef 

  
  

 

Bilagor  

1 Verksamhetsberättelse  

 

 

 

Beslutet skickas till 

Verksamhetschef 
Enhetschef 
 
 



Språktolknämnden i Dalarna 

 

Nämndens uppdrag 
 

Språktolknämnden i Dalarna är en gemensam nämnd för Region Dalarna, Avesta kommun, 

Borlänge kommun, Falu kommun, Gagnefs kommun, Hedemora kommun, Leksands 

kommun, Ludvika kommun, Smedjebackens kommun, Säters kommun, Orsa kommun, 

Rättviks kommun och Mora kommun med ansvar för språktolkförmedlingsverksamhet. 

Verksamheten regleras genom nämndens reglemente samt ett samverkansavtal. Borlänge 

kommun är värdkommun och verksamheten har sitt arbetsställe och säte i värdkommunen och 

ingår i dess organisation. 

 

Syftet med nämndens verksamhet är att säkerställa att parterna gemensamt och inom ramen 

för den kommunala kompetensen, och självkostnadsprincipen, bereds möjlighet att nyttja 

resurser som tillgodoser parternas behov av språktolkförmedlingstjänster avseende 

kompetenta kontakttolkar, telefontolkar och videowebbtolkar. 

 

Verksamhet 
 

 Fortsatt lansering av tjänsten tolk-online som är till för korta akuta samtal. Denna 

tjänst är ett led i vårt arbete med att effektivisera tolkförmedlingsverksamheten samt 

att förbättra servicen till våra medlemmar. 

 

 Projektet med kulturkommunikatörer fortsätter i syfte att underlätta integration och 

förbättra möten mellan olika kulturer. 

 

 Ingen förändring i flyktingpolitiken under 2019 vilket resulterade att nivån på antal 

uppdrag inte nämnvärt förändrats. En minskning av uppdrag med 0,6 procent jämfört 

med antalet uppdrag 2018. 

 

 
Antal tolkuppdrag 2017 2018 2019 

 60692 56393 56066 

 

 

Ekonomi 
Årsbokslutet visar ett nollresultat, verksamheten bedrivs enligt självkostnadsprincipen. 

Den ekonomiska omslutningen uppgick 2019 till 38,2 miljoner kronor vilket är en ökning på 3 

% jämfört med 2018. Den budgeterade omslutningen låg på 34,2 mnkr för 2019. Ökningen är 

en följd av att fler kommuner utanför samarbetet köpt tolkuppdrag. 
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Språktolknämnden I Dalarna 
Miljoner kr Utfall 2019 Budget 2019 Utfall 2017 

Intäkter 38,2 34,2 37,1 

        

Kostnader       

Personalkostnader 31,2 29,4 31,3 

Lokalkostnader, lokalhyra 0,5 0,5 0,5 

Kapitalkostnader 0 0 0 

Övriga kostnader 6,4 4,3 5,3 

Summa kostnader 38,2 34,2 37,1 

        

Resultat 0 0 0 

 

 

Medarbetare 
Inom verksamheten arbetar idag 7 handläggare tillsammans med enhetschef. 

Verksamheten har drygt 300 registrerade tolkar som behärskar över 75 olika språk. 

De största behoven av tolkning finns inom följande språk: arabiska, somaliska och tigrinja. 

 

 

Framtid 
Flyktingströmmar är mycket svåra att beräkna och osäkerheten är därför stor. 

Flyktingströmmar påverkar i stor utsträckning tolkförmedlingens verksamhet då det kan leda 

till stora förändringar vad gäller efterfrågan på tolkuppdrag och efterfrågade språk. 
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Ks §  Diarienummer KS2020/0190 

Årsredovisning 2019 Räddningstjänsten Dala Mitt 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar hänskjuta årsredovisningen till kommunstyrelsen för be-
slut. 
 
__________ 
 
 
 
  



 Tjänsteutlåtande 

 

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

 

Datum Diarienummer 
2020-05-14 KS2020/0190 

 

Årsredovisning 2019 Räddningstjänsten Dala Mitt 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
beslutar kommunfullmäktige godkänna 2019: års årsredovisning för Räddningstjänsten Dala 
Mitt. 
__________ 
 
Ärendet: 
Redovisning av årsredovisning 2019 för Räddningstjänstförbundet DalaMitt. 
 
 
 
 
 
Margareta Jakobsson  Malin Karhu Birgersson 
Handläggare  Förvaltningschef kommunstyrelseförvaltningen 
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Ordförande 

Ett intressant och utmanande år som ordförande för Räddningstjänst Dala Mitt  

Största utmaningen har varit att få kontroll och styrning på ekonomin i förbundet och i 

detta också att få till en tydligare ansvarsfördelning inom ledningsstrukturen. 

I samband med direktionens beslut att avsluta förordnade med tidigare chef i förbundet 

och utlysande utav uppdraget gavs den tillförordnade chefen Kjell Nyström att göra en 

översyn av organisation, styrning och uppföljning hos Räddningstjänst Dala Mitt samt 

redovisa uppdraget till sammanträdet till juni 2019. Under tiden påbörjades rekrytering 

under våren 2019. Magnus Håkansson som tillträde 1 september som ny förbundschef 

hade då en viktig bas att jobba vidare under senare delen utav hösten. 

Ludvika kommuns inträde som fullvärdiga medlemmar under året var ett viktigt 

strategiskt beslut som stärker Dala Mitt i en utveckling framåt. 

Under året har det arbetats med att utveckla den strategiska operativa 

ledningsorganisationen. Presidiet träffade under hösten Gästrike Räddningstjänst som 

resulterade i ett inriktningsbeslut att samverka mellan de bägge förbunden. Detta i sin 

tur ger då SOS stationen i Falun bärkraft även i framtiden. 

Arbetet med att få till en djupare budgetdialog mellan förbundet och 

medlemskommunerna är tagen och under genomförande. Detta skall leda till att 

budgetprocessen följer samma linje som i kommunerna och ger större arbetsro och 

möjlighet att jobba vidare med effektiviseringar och utveckling utav förbundet i ett mer 

strukturerat arbete. Arbetet att komma tillrätta med alla nödvändiga processer är 

påbörjat men inte färdigt. Dock bör stora avtryck märkas innan 2020 är avslutat. 

 

Kenneth Persson  

Ordförande Räddningstjänst Dala Mitt  
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Förbundschefen har ordet 

Vi i Räddningstjänsten Dala Mitt kan nu lägga år 2019 bakom oss. Det är ännu ett år då 

vårt förbund har levererat det vi lovat att göra. Vi har med glädje och stolthet förvaltat 

samhällets förtroende för oss. Vi har följt vår politiska lednings fastställda 

handlingsprogram.  Arbetet med att upprätthålla förbundets ekonomi i balans har vi dock 

ej klarat fullt ut. 

I januari 2019 hade Räddningstjänsten Dala Mitt äran att välkomna Ludvika kommun 

som ny medlem i förbundet. Förbundet består nu av fem kommuner och vi ser att detta 

kommer att göra oss starkare och mer robusta inför fram tiden. 

2019 har varit ett väldigt turbulent år för Räddningstjänsten Dala Mitt. I början av året 

valde Direktionen att avsluta Förbundchefens förordnandet. Under tiden som ny 

förbundschef söktes tillsattes en tillförordnad förbundschef med uppdrag att påbörja ett 

omfattande utredningsarbete om förbundet ekonomi. Från och med september var 

Räddningstjänsten Dala Mitts nya förbundschef på plats med uppdraget att skapa en ny 

hållbar organisation över tid samt att få ekonomin i balans. 

Året 2019 blev för Räddningstjänsten Dala Mitt till stor del ett traditionellt år för 

räddningstjänst utan större och dramatiska insatser. Vi har larmats vid 2 788 tillfällen. 

Andelen automatiska brandlarm står för 24,4 procent av antalet larm och bränder står för 

16,2 procent av alla räddningsinsatser eller andra uppdrag. 

För 2019 redovisar förbundets verksamhet ett underskott på 15 882 tkr. 

 

Magnus Håkansson 

Förbundschef 
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Politisk ledning 

Förbundsdirektion 

Räddningstjänsten Dala Mitts förbundsdirektion har under 2019 bestått av följande 

personer: 

 

Ordförande: Kenneth Persson 

 

1:a Vice ordföranden: Mats Nilsson 

2:a Vice ordföranden: Fredrik Jarl 

3:e Vice ordföranden: HåGe Persson 

4:e Vice ordföranden: Joakim Storck 

 

Ledamöter: Veronica Zetterberg, Susanne Norberg, John Thornander, Lars Karlsson, 

Caroline Willfox, Irene Homman och Lars Handegard. 

 

Ersättare: Lena Johansson, Katarina Gustavsson, Åsa Nilser, Mari Jonsson, Karin Örjes, 

Hans Moberg, Hans Johansson, Roger Liljeholm, Erik Bergman, Anders Bengtsson, Nadja 

Eriksson, Leif Pettersson 

 

Förbundsdirektionens presidium består av ordförande och vice ordföranden.  

 

Förbundsdirektionen har sammanträtt vid 7 tillfällen och haft ett utbildningstillfälle. 

 

Förbundsrevision 

Räddningstjänsten Dala Mitts förbundsrevision har under 2019 bestått av följande 

personer: 

 

Lars Lundh, Ulla Olsson, Kjell Andersson, Dagney Hansson och Kjell Israelsson. 

 

Förbundsrevisionen har sammanträtt vid 5 tillfällen under 2019. 
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Förvaltningsberättelse 

Översikt över utveckling av verksamheten i Räddningstjänsten Dala Mitt 

 

Utveckling av verksamheten 

Kommunalförbundet Räddningstjänsten Dala Mitt (RDM) har under 2019 bedrivit 

räddningstjänstverksamhet i medlemskommunerna Borlänge kommun, Falu kommun, 

Säters kommun, Gagnefs kommun och Ludvika kommun. Ludvika kommun har gått in 

som ny medlem från och med 2019. 

5-årsöversikt 

Tkr 2019 2018 2017 2016 2015

Resultaträkning

Verksamhetens intäkter 24 342 22 331 12 146 11 829 11 420

Verksamhetens kostnader -176 014 -130 244 -113 332 -109 620 -106 503

Avskrivningar -6 663 -6 216 -5 944 -5 233 -5 181

Verksamhetens nettokostnader -154 433 -114 129 -107 130 -103 024 -100 264

Anslag från medlemskommunerna 157 340 116 440 106 012 103 527 101 000

Verksamhetens resultat -1 000 2 311 -1 118 503 736

Finansiella intäkter 2 0 2 19 1

Finansiella kostnader -436 -483 -711 -431 -486

Årets resultat -1 429 1 828 -1 827 91 251

 

Organisationsschema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verksamhetsområde 

Räddningstjänsten Dala Mitt verkar i både landsbygd och stad med verksamhetsområdet 

som 2019 omfattat kommunerna Falun, Borlänge, Säter, Gagnef och Ludvika. Totalt 

omfattades cirka 160 000 invånare av Räddningstjänsten Dala Mitts verksamhetsområde, 

vilket utgör något mer än hälften av Dalarnas befolkning. 

Förbunds-
direktion 

Förbundschef 

Administration 

Räddningstjänst-
avdelningen 

Samhällsskydds-
avdelningen 

Sotning- och 
brandskydds- 
avdelningen 

Utbildnings- 
avdelningen 
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Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning 

Anslaget från medlemskommunerna faktureras kvartalsvis. Anslaget, 142 887 tkr, 

fördelas mellan medlemskommunerna utifrån ägarandelen som i sin tur avgörs av 

folkmängden i respektive medlemskommun. Ludvika kommun anslår utöver ägarandelen 

ett ytterligare anslag om 4 733 tkr för 2019 till ett totalt anslag om 29 725 tkr. 

Verksamhetens underskott för 2019 uppgår till 15 882 tkr varav medlemskommunerna 

Borlänge, Falun, Säter och Gagnef täcker 11 849 tkr enligt gällande förbundsordning. 

Ludvika täcker underskottet med 2 604 tkr enligt förslag. Återstående underskott om 

1 429 tkr balanseras mot eget kapital. 

Totalt underskott -15 882

RDM 1% 1 429
Justering felaktiga anslag 1 582
PO-påslag halvår 2 1 022
Återstår -11 849

Fördelas enligt folkmängd 2017
Borlänge 39,45% -4 675
Falun 44,30% -5 249
Säter 8,47% -1 004
Gagnef 7,78% -921
Totalt 100,00% -11 849  
 

Orsakerna till det totala underskottet på 15 882 tkr är framförallt: 

 Personalkostnaderna som varit höga för både heltids- och RiB-personal. 

 Kostnader för både före detta förbundschef och tillförordnad förbundschef under 

2019 som varken finansierats eller budgeterats 

 Tidigare beslut om extra lönesatsning på heltidsanställda brandmän har inneburit 

en löneglidning som inte varit finansierad.  

 Kostnaden för de centrala avtalen RiB-17 och RiB-19 har varit betydligt högre än 

vad som budgeterats och finansierats genom uppräkning av anslaget.  

 Resultatkravet för sotningsverksamheten, ett 0-resultat, har ej uppfyllts.  

 Pensionskostnaderna har ökat kraftigt efter bl. a. införande av AKAP-KL.  

 Långa leveranstider för återanskaffning av materiel efter skogsbränderna 2018 

ger förskjutning till 2019 och dessutom med betydligt högre priser än vad som 

gällt tidigare.  

 Konsultkostnader för utökningen av förbundet har belastat 2019 utan att 

finansiering funnits.  

 Ökad övertidskostnad på grund av felaktig numerär på vissa stationer har bidragit 

till ökade personalkostnader.  

 Kvarstående komp- och semesterskulder för personal som slutat har belastat 

2019.  

 Den personalnumerär som ökade under slutet av 2018 har i stort sett bestått 

under 2019 och har under slutet av året bearbetats och kommer att minska under 

2020.  

 Införande av temporär operativ ledningsorganisation har medfört ökade kostnader 

jämfört med budget.  

 Avtal och abonnemang har blivit betydligt dyrare än budgeterat, exempelvis 

Deadalos och SOS. 

Händelser av väsentlig betydelse 

Verksamhetsförändringar 

Ludvika kommun har anslutits som ny medlem från och med 1/1 2019. Det har inneburit 

att de delar av Räddningstjänsten Västerbergslagen som omfattat Ludvika kommun har 
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införlivats i Räddningstjänsten Dala Mitt. Det medför att verksamheten utökas med en 

heltidsstation, tre RiB-stationer och ett räddningsvärn och att verksamhetsområdet 

utökats med ytterligare nästan 27 000 invånare. 

 

Organisationsförändringar 

Under andra halvåret har en ny organisation för operativ ledning införts med inre och 

yttre befäl som ersatt funktionen insatsledare. 

 

Förväntad utveckling 

Under 2020 kommer den operativa ledningsfunktionen att samverkas med andra 

räddningstjänstförbund och kommuner inom RDMs närområde. GRIB kommer också att 

bedrivas 2020 för att avvecklas inför 2021.  

 

Räddningstjänstavdelningen  

Räddningstjänstavdelningen svarar i grunden för den skadeavhjälpande delen av 

verksamheten men arbetar alltid tillsammans med övriga avdelningar utifrån de tre 

skedena ”Före, under och efter olyckan”. 

Detta innebär att räddningstjänstavdelningen även arbetar med skadeprevention, 

uppföljning och erfarenhetsåterföring. 

Inom Räddningstjänstavdelningen utförs även olika uppdragsverksamheter åt 

medlemskommunerna med koppling till trygghet och säkerhet. 

 

Tillfällig Organisation av Räddningstjänst avdelningen 2019 

Räddningstjänst avdelningen har under verksamhetsåret arbetet i en tillfällig organisation 

för att kunna hantera verksamheten då den nya planerade organisationen för Dala Mitt 

inte vart klart under året samt att det funnits en viss underbemanning inom avdelningen. 

 

Bemanning och Placering av räddningsstyrkor 2019 

I och med anslutningen av Ludvika kommun och Räddningstjänsten Västerberslagen har 

antalet stationer, resurser och personal väsentligt utökats i förbundet vilket skapar en 

mer robust och uthållig räddningstjänst. Skissen beskriver räddningsstationernas 
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placering samt bemanning. I Fredriksberg och i Nyhammar uppfylls inte den mininumerär 

som skissen visar på grund av tidigare och nuvarande rekryteringsproblematik. 

Handlingsplaner för rekrytering har upprätats och arbetet kommer att fortgå löpande 

under 2020. 

I Säters kommun och på stationen i Säter har det över lång tid (flera år) varit 

problematiskt med rekrytering för att uppnå en minimi bemanning på 1+4.  En 

handlingsplan upprättades 2018 och efter ett intensivt arbete och samverkan med 

kommunen och lokala näringsidkare under 2019 så har bemanningen sedan augusti 

säkerställts. 
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 Sedan hösten 2018 har enhetschefen för Utvecklingsenheten haft ett förordnande 

som platschef i Ludvika för att styra och leda arbetet med implementeringen av 

verksamheten. Rollen som enhetschef för Utvecklingsenheten har legat kvar på 

samma person men räddningschefen har stöttat i den rollen. Platschefen i Ludvika 

har haft en nära samverkan med chefen för Heltidsenheten. 

 I september 2019 avslutade chefen för Deltidsenheten sin tjänst inom Dala Mitt. 

Avdelningschefen ersatte denna vakans. En sammordnare för deltid anställdes 

tillfälligt för att stödja räddningschefen med arbetet inom enheten. 

 I november begärde personalsammordnaren inom Heltidsenheten tjänstledigt. 

Tjänsten ersattes inte resten av året. Funktion hanterades av övrig personal inom 

enheten. 

 Innan anslutningen till Dala Mitt fanns redan vakanta chefstjänster i Ludvika. 

 I samband med beslutet att införa en ny operativ ledningsorganisation fattades inget 

beslut om hur finansiering av nya tjänster skulle hanteras. Detta innebar att 

systemet under året har bemannats med den befintliga personalen inom Dala Mitt. 

Detta har inneburit en det har varit en ansträngd situation för verksamheten och 

personalen. Verksamhet har inte kunna utföras i den utsträckning som behovet krävt 

samt att de har funnits begränsningar till ledigheter. 

 

  

Brandmän vid 

räddnings- 

insats i bostads-

lägenhet. 
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Måluppfyllelse 

 

Sammanfattning av måluppfyllelse för 

Räddningstjänstavdelningen utifrån 

uppsatta verksamhetsmål för 2019. 
 

Målsättning Aktiviteter Utfall Kommentarer: 

Vid rött eller gult i prognos rutan 
kommenteras orsaken 

Färdig Brandvatten strategi 

(HP1.4). 

Framtagande av ny brandvattenstrategi 

för RDM där behovet av brandvatten 

beskrivs inom olika områden och hur 

behovet säkerställs  

 Arbetet påbörjat. Ludvika skall tillföras 

arbetet. 

Påbörjad insatsplanering. 

 

Starta arbetet med insatsplanering 

enligt MSBs 8-stegs modell.   

 Påbörjat mot Falu rödfärg och Impregna. 

samt SSAB och Falu lasarett 

Färdigställa kommunalt 

handlingsprogram för 

Räddningstjänst. 

Framtagande av ett kommunalt 

handlingsprogram för Räddningstjänst 

perioden 2019-2022. 

 Arbetet påbörjat och färdigställs våren 2020. 

Fördröjningen beror på anslutningen av 

Ludvika där arbetet varit omfattande. 

Anpassade styrkor och 
förmågor. 

 

Genomföra översyn och anpassning av 
förbundets förmågor och styrke- 

storlekar samt beskriva förmågorna på 

ett tydligt sätt 

 Arbetet påbörjat och fortsätter över tid. 
Fördröjningen beror på ansl. av Ludvika där 

arbetet varit omfattande och en hel del 

skillnader mellan organisationerna finns. 

Arbetsledarutbildad 

personal i Ludvika. 

Genomföra arbetsledarutbildning på 

samtliga arbetsledare i Ludvika. 

  

Säkerställa personal- 

försörjningen för RIB 

organisationen. 

 

Starta en projektgrupp med mål att 

långsiktigt minska organisationens 

personalomsättning samt förbättra 

möjligheterna för nyrekrytering  

 Handlingsplaner för RIB finns. Ny 

organisation för RDM är framtagen. 

Effektivisera ledning och 

planering av den dagliga 

verksamheten  

Skapa och implementera ett arbetssätt 

för att kunna mäta och redovisa 

genomförda aktiviteter och effekt. 

 Målet har prioriterats bort pga. andra 

prioriterade arbetsuppgifter. 

Inköp av utryckningsfordon 

enligt plan. 

 

Upphandling av Höjdfordon och 

Räddningsbil samt drifttagning av ny 

tank och släckbil. 

 Upphandling höjdfordon och räddningsbil 

sker under 2020. Driftsättning av släckbil 

Stn.2300 och tankbil Stn.1000 Klart. 

Stärka förbundets förmåga 

för operativ ledning. 

Genomföra befälsutbildning i taktik och 

ledning för samtliga befäl inom RDM.  

  

Rekrytera till samtliga befattningar inom 

Operativ ledning. 

 Rekrytering har ej genomförts då 

finansiering ej varit klar. Systemet har 
tillfälligt bemannats med befintlig personal 

samt stöd från Rtj. Smedjebacken.  

Skapa samarbete med andra 

organisationer för att stärka den 

operativa ledningen vid hög belastning 

samt i vardagen. 

 Utredning pågår med Gästrike rtj. 

Samverkan med Smedjebackens kommun 

har inletts. Rättviks har visat intresse att 

ansluta sig under 2020. 

Analysera behovet av 

ledarskapsutbildning. 

Genomföra förstudie för att analysera 

behov av ledarskapsutbildning för 

arbetsledare i operativ verksamhet. 

 Prioriterats bort 2019. Pga att det gjorts 

flera rekryteringar av arbetsledande under 

året som bör kunna ta del av denna utb.  

Strategi/plan för 

implementeringen av 

Ludvika. 

Upprätta en plan och aktiviteter för att 

implementera Räddningstjänsten Väster 

Bergslagen i Dala Mitt. 

  

 

 

  

Utfall: 

Rött Har inte genomförts/uppnåtts under året 

Gult: Har delvis genomförts/uppnåtts under året 

Grönt Har genoförts/uppnåtts under året 

Brandbilar 

uppställda vid en 

lägenhetsbrand. 
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Samhällsskyddsavdelningen 

Beskrivning av Samhällsskyddsavdelningen 

SSA bedriver förebyggande verksamhet i kommunerna Ludvika, Borlänge, Falun, Säter 

och Gagnef. Verksamheten delas organisatoriskt in i fyra olika verksamhetsområden, där 

varje område samordnas av en verksamhetsområdesansvarig. I sotningsenheten är den 

ansvariga enhetschef och har personalansvar över de anställda.  

 

 

 
 

Samhällsskyddsavdelningen eftersträvar kontinuerligt den långsiktiga ambitionen att  

- bedriva ett målinriktat och effektivt förebyggande arbete,  

- ligga i framkant i branschen gällande kompetens och metodik samt erbjuda en 

kvalitetsbaserad och rättssäker verksamhet.  

 

Sotningsenheten 

 Sotarentreprenörernas arbete har följts upp två gånger. Vanligtvis görs tre 

uppföljningar.  

 Ny sotarentreprenör har upphandlats i Ludvika. 

 39 st. inkomna ansökningar om egensotning eller låta annan sköta sotningen har 

hanterats. 

 7 förelägganden om bl.a. otäta kanaler och bristande säkerhetsanordningar på 

tak.  

 5 beslut om brandskyddskontroll i särskilt fall har utfärdats.  

 Förslag till förskrift om sotningsfrister har framtagits och beslutats. 

 Föreläst om kommunal räddningstjänst vid två kursomgångar i MSBs 

vidareutbildning till sotatekniker. 

 

  

Samhällsskyddsavdelningen övergripande ansvar 

 1 avdelningschef

Sotningsenheten 

Brandskyddskontroller 
Tillstånd egensotare 
Remisser och ärenden 
Upphandling 
Uppföljning & styrning 
 

Myndighetsutövning 
och stöd till andra 

myndigheter 

Tillsyn enl. LSO & LBE 
Tillstånd LBE 
Remisser och ärenden 
Plan- och byggärenden 

Underlätta för den 
enskilde 

Event 
Sociala medier 
Skola 
Bostad 
Anlagd brand 

Risk och olycksuppföljning 

Riskbild och analys 
Olycksuppföljning 
BPU Polismyndigheten 
Sakkunnigutlåtanden 

1 enhetschef 
3 skorstensfejartekniker 
2 skorstensfejare (t o m 
mars) 

5 brandingenjörer 
2 brandinspektörer 

1 kommunikatör 1 brandingenjör 
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Myndighetsutövning och stöd 

 66 st. tillsyner har genomförts under året. Urvalet av verksamheter fokuserades 

på bl.a. skolor och vårdinrättningar. 

 Tillsyn har genomförts på samtliga farliga verksamheter. Årets fokus var att 

kontrollera att det finns aktuella och relevanta riskanalyser.  

 101 st. ansökningar om nytt eller förnyat tillstånd för brandfarlig eller explosiv 

vara har hanterats.  

 Under året har 201 remisser som t ex alkoholtillstånd eller offentliga tillställningar 

besvarats. 

 Under året har vi stöttat kommunerna i 222 st. plan- och byggärenden. 

 Tillsynat samtliga försäljningsställen för fyrverkerier i medlemskommunerna.  

 

Underlätta för den enskilde 

 Öppet hus har genomförts i Falun, Björbo, Fredriksberg, St. Skedvi, Svärdsjö, 

Bjursås och Gagnef. 

 Vår Facebooksida har nu nått över 20 000 gillare och ett av årets inlägg nådde 

över 280 000 användare. 

 Hembesök genomfördes i Gagnef, St. Skedvi, Säter och Grycksbo. Under året har 

drygt 1000 stycken hushåll besökts. 

 Utbildning i brandskydd för medlemskommunernas grundskoleelever har 

genomförts för årskurs 2, 5 och 7. Drygt 700 elever har deltagit i utbildningarna. 

 

Risk och olycksuppföljning 

 En olycksutredning är genomförd av befarat gasolutsläpp på Rangerbangården.  

 RDM deltar i Polismyndighetens brandplatsundersökningar vid anlagd brand. 

 26 st. sakkunnigutlåtanden om brand- och rökspridning har tagits fram till 

Polismyndigheten i utredningar om anlagd brand.  

 

Övrigt 

Avdelningen har under året bemannat fyra platser som Yttre Befäl i räddningstjänstens 

operativa ledningsorganisation. 
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Måluppfyllelse 

Sammanfattning av måluppfyllelse för 

Samhällskyddsavdelningen utifrån 

uppsatta verksamhetsmål för 2019. 

 
Målsättning Aktiviteter Utfall Kommentarer: 

Vid rött eller gult i utfallsrutan 

kommenteras orsaken 

Tillgång till aktuell riskbild 

i medlemskommunerna 

 

Utveckla en arbetsform och 

samverkanskoncept för att kontinuerligt 

uppdatera riskbilden. 

 Verksamhet rörande riskbild i förbundet 

har prioriterats ner för att fylla tjänsten 

som chef för avdelningen.  

Konkreta och uppenbara 

risker för bränder och 

olyckor ska bättre 

förebyggas genom direkta 

åtgärder 

Utifrån behov förmedla aktuell riskbild 

för styrning och utveckling av RDMs 

verksamheter. 

 Riskbilden reviderad.  

Handlägga samt besluta om samtliga 

brandriskprognoser samt 

eldningsförbud. 

 Brandriskprognoser förmedlas dagligen.   

Dock är den juridiska frågan avseende 

eldningsförbud inte helt utredd.  

Bränder som föranlett 

räddningsinsatser skall 

leda till ett ökat lärande 

hos kommunen, RDM och 

den enskilde. 
 

Fortlöpande föra statistik samt utreda 

brandförlopp från inträffade bränder. 

Utifrån dessa återkoppla erfarenheter för 

riskbild/ förebyggande & operativt.  

 Statistik på samtliga larm förs 

kontinuerligt, samt kvalitetsgranskas.  

Dock är alla insatsutvärderingar inte 

utförda.  

Göra särskild olycksundersökning av alla 

dödsbränder samt olyckor med stort 
kommunalt el. nationellt intresse. 

 En utredning genomförd men ej förmedlad 

i organisationen.  

Vid inträffade bränder i bostadshus eller 
områden genomföra riktade 

informationsinsatser utifrån behov. 

 Styrka, Samordnare anlagd brand eller 
Yttre befäl deltagit vid informations- 

träffar efter inträffade bränder.  

Bevara och utöka 

samarbete med andra 

organisationer och 

myndigheter. 

Uppfylla tecknat samarbetsavtal om 

20% brandutredare hos Polisen. 

 Tillgänglighet till Polismyndigheten har 

varit begränsad.   

Utveckla remisshantering i syfte att rätt 

användandande av vår kompetens. 

 Effektiviseringar identifierade i 

remisshanteringen. En del införda.  

Samverkan via BRÅ samt kommunala 

bostadsbolag och DBF för Brandskydds- 

vecka och brandvarnarkampanj.  

 Erbjudit brandskyddsinformation till 

bostadsbolag men inte genererat något 

behov. 

Nå kommuninvånare med 

kunskap om brandrisker 

och brandskydd. 

 

Använda sociala medier som verktyg att 

sprida information om brandskydd och 

risker samt om RDM i stort. 

 Facebook har använts flitigt vid t ex 

kampanjer, händelser samt ungdomar 

som flyttar hemifrån till eget boende. 

Förmedla information i samband med 

utvalda arrangemang i kommunerna. 

Däribland öppet hus. 

 Deltagande i utvalda arrangemang i 

heltids- och deltidsområden. 

Öppet hus arrangerades i Falun. 

Mera brandriskmedveten 

yngre generation. 

 

Genomföra brandskyddsinformation för 

samtliga klasser i förskola, årskurs 2 och 

5 samt utifrån behov i årskurs 7. 

 Utbildning av skolklasser i samtliga 

kommuner. Dock inte i Ludvika som är 

under uppstart 

Utöka och förbättra 

omfattningen brandskydds- 

information i mindre orter. 

Öppet hus vid minst en RIB station per 

kommun samt hembesök och erbjuda 

särskilda informationsinsatser. 

 Öppet hus St. Skedvi, Bjursås, Svärdsjö, 

Gagnef, Fredriksberg och Björbo. Samt 

hembesök i Gagnef Säter och Grycksbo. 

Bättre anpassat 

brandskydd för riskutsatta 

personer. 

 

Bistå i kommunernas arbete med att nå 

riskutsatta grupper samt genomföra 

riktade insatser i otrygga/drabbade 

bostadsområden t.ex. MBU eller BRÅ. 

 Kommunen har inte initierat arbete med 

riskutsatta grupper.  

MBU genomfört med mycket gott resultat. 

Tillsynen ska uppfylla de 

mål som LSO och LBE 

anger. Samt  

Att farliga verksamheter 

har skälig beredskap för att 

hantera en olyckshändelse. 

Bedriva tillsyn inriktad utifrån behov 

(aktuell riskbild) och händelser (reaktiv 

tillsyn) samt uppfylla mål i tillsynsplan. 

 Tillsyner genomförda enligt urval baserat 

på riskbilden. Samtliga planerade enligt 

tillsynsplan dock ej genomförda. 

Genomföra tillsyn på samtliga 2 kap 4-

anläggningar samt övriga riskobjekt. 

 Tillsyner genomförda på samtliga objekt 

med fokus på riskanalys. Ett fåtal övriga 

riskobjekt tillsynade 

Hantering av brandfarliga 

och explosiva ämnen skall 

uppfylla kraven i LBE. 

Utveckla tillståndshantering i syfte att 

skapa redundans i organisationen. 

 Utbildat fler handläggare för att  öka 

redundans och kompetens 

Utveckla och säkerställa 

sotning och brandskydds- 
kontroll verksamheten. 

Upphandling sotning och brandskydds- 

kontroll för kommande avtalsperiod. 

 Upphandling genomförd  

Utreda brandskyddskontroll i egen regi.  Utredning avvaktas till 2020.  

 

  

Utfall: 

Rött Har inte genomförts/uppnåtts under året 

Gult: Har delvis genomförts/uppnåtts under året 

Grönt Har genoförts/uppnåtts under året 
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Sotningsavdelningen 

1 januari 2019 gick sotningen i Ludvika från att vara kommunal till att bli en del av RDM. 

Därmed gick verksamheten från att vara en traditionell sotarfirma som förutom den 

lagstadgade sotningen (rengöringen) och brandskyddskontroller även kan utföra andra 

arbeten, såsom ventilationsrengöring, installationsbesiktningar, konsultationer och annat.  

Så under 2019 har sotningsavdelningen alltså bara ägnat sig åt lagstadgade, 

brandförebyggande åtgärder, samt att förbereda för framtiden tillsammans med RDM. 

I början av 2019 var en brandskyddskontrollant och två sotare anställda på avdelningen, 

i slutet ytterligare två sotare. Två av sotarna utbildas nu till skorstensfejartekniker, och 

blir i maj 2020 behöriga brandskyddskontrollanter.  

 

Avdelningens arbete under 2019 

Fokus under 2019 har varit att förvalta arbetet med att hålla fristerna för sotning och 

brandskyddskontroller, samt att förbereda för privatiseringen av sotning och det nya 

arbetssättet med bara brandskyddskontroller.  

Vi har därför skickat två sotare på utbildning till skorstensfejartekniker. De blir färdiga i 

maj 2020. 

 

Måluppfyllelse 

Sammanfattning av måluppfyllelse för 

Sotningsavdelningen utifrån uppsatta 

verksamhetsmål för 2019. 

 
Målsättning Aktiviteter Utfall Kommentarer: 

Vid rött eller gult i utfallsrutan 

kommenteras orsaken 

Sotning enligt fastställda 
frister. 

Följa objektens frister och sota dem 
därefter 

  

Brandskyddskontroller 
enligt fastställda frister. 

Följa objektens frister och 
brandskyddskontrollera dem därefter 

  

Tillskapa erforderligt antal 
brandskyddskontrollanter i 

Ludvika. 

Genom att vidareutbilda två sotare 
uppnår vi det mantal vi behöver för 

uppdraget 

 Genomförs med början 2020 

Bevara och utöka 

samarbete med 

underleverantörer för 

sotning och brandskydds- 

kontroll i RDM. 

Genom regelbundna möten med 

leverantörerna, bibehålla och 

vidareutveckla kontakt  

 Genomförs med början 2020 

Färdigställa utredning 

brandskyddskontroller i 

egen regi. 

Utreda brandskyddskontroll i egen regi.  Genomförs 2020 

 

Utbildningsavdelningen 

Utbildningsavdelningens uppdrag är att skapa förutsättningar för RDMs operativa 

personal att övas och utbildas för att upprätthålla och utveckla den förmåga som finns 

beskriven i förbundets handlingsprogram. Samtliga skiftlag övas på förbundets 

övningsfält beläget på Bysjöns utbildningscenter. Vidare ska avdelningen stödja 

medlemskommunernas förebyggande brandskyddsarbete genom att erbjuda 

offentliganställda utbildning i syfte att förebygga brand och att vid händelse av brand 

kunna agera och begränsa konsekvenserna.   

 

Utfall: 

Rött Har inte genomförts/uppnåtts under året 

Gult: Har delvis genomförts/uppnåtts under året 

Grönt Har genoförts/uppnåtts under året 
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Avdelningens arbete under 2019 

Stor del av kommunutbildningarna har genomförts på förbundets övningsfält. 

Avdelningen har också genomfört utbildningsverksamhet i respektive medlemskommun.  

Avdelningen har erbjudit utbildning i hjärt- lungräddning och första hjälpen vilket kan 

bidra till ökad individers förmåga att förebygga olyckor och att minska konsekvenserna 

av ett olycksfall.  På uppdrag av MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har 

RDM har genomfört GRIB (Grundläggande utbildning för räddningspersonal i beredskap). 

I samarbete med en gymnasieskola har Räddningsgymnasium utbildning genomförts.  

Övningsfältet har även nyttjats av externa aktörer i syfte att utbilda och öva personer 

och organisationer så som exempelvis Kvarnsvedens pappersbruk, Region Dalarna, 

Polisen, Brandskyddsföreningen och försäkringsbolag. Introduktionsutbildning för 

räddningspersonal i beredskap (RIB) samt introduktionsutbildning för räddningstjänstens 

sommarvikarier 

 

Måluppfyllelse 

Sammanfattning av måluppfyllelse för 

utbildningsavdelningen utifrån uppsatta 

verksamhetsmål för 2019. 

 
Målsättning Aktiviteter Utfall Kommentarer: 

Vid rött eller gult i utfallsrutan 

kommenteras orsaken 

Säkerställa övning enligt 

plan för Heltid och RIB. 

 

Genomföra övning heltid och RIB enligt 

övningsschema.   

 Övningsdagar: 30st. Heltid. 47st Rib 

                           16st KP 

1st.   Fallskydds utb.  

Genomförda testdagar vid 

rekrytering och 

introduktion 

Genomföra testdagar vid rekrytering 

samt Introduktionsutbildning. 

 Testdagar vid rekrytering:     

1st Introutb. RIB: 2v, 12 elever. 

Uppfylla 

utbildningsuppdrag för 

GRIB  

Genomföra tilldelad GRIB utbildning 

enligt uppdrag. 

 2st. GRIB 1a:   2v 32 elever/  kurs 

1st. GRIB 2:     3v 14elever 

Uppfylla 

utbildningsuppdrag för 

IVPA  

Genomföra IVPA utbildning enligt 

uppdrag 

 1st.  grundutbildning: 2 dagar, 40 elever 

1 st. rep. Utbildning: 2 dagar, 33 elever  

Utveckla kommunernas 

organisatoriska skydd och 

kompetens för att 

förebygga bränder och 
andra olyckor. 

Utifrån uppdrag utbilda samtliga 

kommuners personal i grundläggande 

brandskydd (GU) samt berörda i 

systematiskt brandskyddsarbete (SBA). 

 GU och SBA erbjuds på Bysjön till samtliga 

kommunanställda. Dock har inte kurserna 

varit fulltecknade. 

Uppfylla 

utbildningsuppdrag för 

Räddningsgymnasium 

Genomföra Räddnings gymnasie-

utbildning enligt uppdrag. 

 Utfört enligt uppdrag 

 

Möjlighet för externa 

aktörer att bedriva 

utbildning och övning på 

anläggningen 

Upplåta anläggningen för externa 

aktörer som hyr in sig för övning och 

utbildningsaktiviteter. 

 Fältet har upplåtits till ett antal 

organisationer däribland Polisen, SJ samt  

Brandskyddsföreningen. 

 

Administration 

Administrativa avdelningens uppdrag som stödfunktion till chefer och medarbetare inom 

organisationen är att ge det administrativa stöd som erfordras vid varje situation och 

tillfälle. Grundläggande strategier för det ständiga förbättringsarbetet som administrativa 

enheten bedriver är att förenkla, stödja, förbättra och digitalisera. 

 

Utfall: 

Rött Har inte genomförts/uppnåtts under året 

Gult: Har delvis genomförts/uppnåtts under året 

Grönt Har genoförts/uppnåtts under året 
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Avdelningens arbete under 2019 

Från årsskiftet har Västerbergslagen Räddningstjänst anslutits till Räddningstjänsten Dala 

Mitt vilket inneburit ökad arbetsbelastning för avdelningen. Det är framförallt överföring 

av ärendehantering, avtal, ekonomi- och personalfunktioner samt fastighetsfrågor som 

stått i fokus under året. 

 

Måluppfyllelse 

Sammanfattning av måluppfyllelse för 

Administration utifrån uppsatta 

verksamhetsmål för 2019. 

 
Målsättning Aktiviteter Utfall Kommentarer: 

Vid rött eller gult i utfallsrutan 

kommenteras orsaken 

Frigöra tid för övrig 

personal genom att stödja 

med administrativ 

kompetens. 

 

Fortsätta arbetet med införande av 

Ludvika gällande dokument hantering 

och samordning av verksamheten. 

 Klart 

Genomföra projektet med att utveckla 
intranätet och hemsida. 

 Skjuts upp till 2020 

Undersöka lösningar för digitalt arkiv 
införande2020 och genomförandeplan. 

 Väntar med införandet 

Uppdatera aktuella styrdokument för 

dokumenthantering. (RAD-plan). 

 Har inte prioriteras  

Skapa backup i syfte att få rimlig 

arbetsbelastning.  Effektivisering samt 

säkra godkänd kvalitet. 

 Bättre resurser för backup finns nu efter 

anställning av en administratör. Pågående 

arbete med effektiviseringar. 

Införande av GDPR.  Påbörjat. information/utbildning är 

genomförd med berörd personal. 

Politisk ledning och chef 
ner till enhetschef får 

relevant ekonomiskt stöd 

för att genomföra sin 

verksamhet. 

Förnya artikelregistret  Klart 

Utveckling av debitering från Daedalos.  Ökad automatisering behövs i systemet 
och mellan systemen 

Färdigställa slutfasen med anslutning av 
Ludvika.  

 I stort klart men det återstår en del 
tolkningar av gjorda överenskommelser. 

Stöd i arbetsmiljö, 

rehabilitering, rekrytering 

lön, förhandlingar, och 

övriga personalförmåner 

samt ledarskapsutveckling. 

Förbereda så lönebildnings utb. och 

kartläggning kan genomföras 2019. 

 Löneutbildning och lönekartläggning har 

genomförts. 

Fastställa rekryteringsprocess för RDM.  En rekryterings process är fastställd. 

Införa My Payslip 2019-04-01.  En App. för mobilen ”My Payslip” är nu 

införd.  

Driftsäkert IT-stöd som är 

användarvänligt och 

baserat på verksamhetens 
behov. 

Implementera (forts) av navigering och 

beslutsstöd i utryckningsfordon. 

 Ludvika installerat hösten 2018. RIB, IVPA 

och tankbilar (tidigare RDM) återstår.  

Telefoni via Rakel. Samtliga Rakel 

enheter läggs in i växeln för telefoni. 

 Ansvaret ligger på Utvecklings avdelningen 

Installation av fiber på RIB stationerna i 

Svärdsjö, Björbo, Bjursås och St. 

Skedvi.  

  

Utbyte av Fronter till ITs Learning. 

Undersöka om detta även kan ersätta 

intranätet! 

  Fronter- 19 

Införa nytt ledningsstöd. 

 

 Nuvarande system motsvarar inte 

förväntningarna. Samtal med ny 

leverantör pågår. 

Verksamheten ska bedrivas 
i rätt anpassade lokaler på 

ett så kostnadseffektivt 

sätt som är möjligt. 

 

 

 

 

 

 
 

Ombyggnad heltidsstationen i Borlänge 
för ett bra hygienflöde samt renovering 

av träningslokal och kök. 

 Beslut för hygienflöde måste fram av 
förbundsledning  

I samband med avtalsskrivning tydligöra 

vilka ytor vi hyr och pris. 

 Pågående. 

Underhållsplan finns. 

Skapa bättre arbetsmiljö i Ludvika.   

Reda ut avtal för fastigheter i Ludvika 

samt alla master. 

 50% klart. 

Målning RIB station i Enviken, Gagnef 

(Taxihuset) samt tak i Björbo.   

 Planerat och budgeterat.  

Inte påbörjat. 

Renovering av tak och trapphus samt 

målning kontor RIB station i Svärdsjö. 

 Planerat och budgeterat. 

Inte påbörjat. 

Planering omklädningsrum damer RIB 

stationerna i Gagnef och Mockfjärd. 

 Mockfjärd Stn. 1800 inte påbörjat. 

Utfall: 

Rött Har inte genomförts/uppnåtts under året 

Gult: Har delvis genomförts/uppnåtts under året 

Grönt Har genoförts/uppnåtts under året 
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Väsentliga personalförhållanden 

Under 2019 har i och med anslutningen av Räddningstjänsten Västerbergslagen inneburit 

en personalvolymökning med totalt 102 personer varav 69 RiB-anställda samt 19 i 

brandvärnet i Sunnansjö. I övriga Räddningstjänsten Dala Mitt har 13 personer 

nyanställts och totalt har 23 personer slutat. 

 

2019 2018

Antal heltidsanställda 152 109

Antal RiB anaställda 222 162

Antal som tjänstgör i värn 19 -

Totalt antal anställda 393 271  
 

Åldersfördelning 

Vid 2019 år slut var ålders- och könsfördelingen vid Räddningstjänsten Dala Mitt enligt 

nedanstående tabell. 

 

<20 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 Totalt Medelålder

kvinnor 0 4 9 8 2 0 23 38

män 1 51 112 109 70 27 370 42

totalt 1 55 121 117 72 27 393 42  
 

Sjukstatistik 

Total sjuk-

frånvaro/ 

Ord 

arbetstid

Långtids 

sjuk-

frånvaro/  

Total 

sjukfrån-

varo

Total sjuk-

frånvaro/ 

Ord 

arbetstid

Långtids 

sjuk-

frånvaro/  

Total 

sjukfrån-

varo

Ålderskategori 29 år eller yngre 0,29% 0,00% 0,41% 0,00%

Kvinnor * * * *

Män 0,29% 0,00% 0,42% 0,00%

Ålderskategori 30 - 49 år 1,54% 49,03% 1,93% 57,17%

Kvinnor 11,64% 80,00% 12,02% 75,46%

Män 0,88% 21,96% 1,14% 41,99%

Ålderskategori 50 år eller äldre 3,10% 63,49% 3,30% 44,54%

Kvinnor 1,05% 0,00% 1,13% 0,00%

Män 3,20% 64,53% 3,76% 47,13%

Totalt

Kvinnor 6,83% 77,19% 4,95% 66,20%

Män 1,39% 45,60% 1,92% 44,45%

Samtliga anställda 1,78% 54,23% 2,26% 49,85%

Helår 2019 Helår 2018
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Andra förhållanden av betydelse för styrning och uppföljning 

Ekonomi i balans 

RDM säkerställer, genom överenskommelser som träffas med medlemskommunerna, att 

förbundet har en ekonomi i balans. Överenskommelserna reglerar dels uppdraget och 

dels den ersättning som är förenad med uppdraget. Förbundsdirektionen beslutar om de 

förändringar i uppdraget som måste göras med anledning av den ekonomiska 

situationen. 

RDM har en finanspolicy som är godkänd av förbundets direktion. 

RDM:s pensionsåtaganden tryggas årligen genom att medel avsätts för detta ändamål. I 

vilken form tryggandet görs fastställs av direktionen. 

Avstämning mot kommunallagens balanskrav 

Balanskravet är ett lagstadgat krav som kommunalförbundet måste uppfylla enligt 

kommunallagen. Balanskravet utgår från en undre gräns för vilket resultat som är tillåtet 

att budgetera och redovisa i bokslutet. Balanskravet innebär för kommunalförbundet i 

korthet att besluta om en budget där intäkterna överstiger kostnaderna. Om resultatet 

blir negativt i bokslutet är huvudprincipen att underskottet ska kompenseras med 

motsvarande överskott de närmaste tre åren. 

 

Vid kommunalförbundets avstämning av balanskravet har inga vinster och förluster som 

uppkommit vid försäljning av anläggningstillgångar. Kommunalförbundet uppfyller inte 

kommunallagens balanskrav och har inga underskott att täcka från föregående år. 

Resultatet enligt balanskravsutredningen uppgår till minus 1,4 miljoner kronor. 

 

Kommunalförbundet har inga tidigare underskott att återställa. Nästa steg i 

balanskravsutredningen utgörs av medel som förs till eller från resultatutjämningsreserv 

(RUR). Tanken är att överskott ska kunna reserveras i RUR under finansiellt goda tider 

för att sedan användas för att täcka underskott under svagare tider. 

 

Balanskravsutredning

Utfall 

2019

Budget 

2019

Årets resultat -1,4 0

Realisationsförluster/vinster anläggningstillgångar 0 0

Årets resultat efter balanskravsjustering -1,4 0

Medel som avsätts till resultatutjämningsreserv 0 0

Balanskravsresultat -1,4 0  

Intern kontroll 

Intern kontroll är ett av flera sätt för en organisation att säkra och utveckla 

verksamhetens kvalitet. I en offentlig organisation, som Räddningstjänsten Dala Mitt, 

skapar en god intern kontroll förutsättningar för en effektiv användning av 

skattepengarna och en bra service till invånarna i Räddningstjänsten Dala Mitts 

verksamhetsområde och andra intressenter.  

 

Generellt sett handlar intern kontroll om att ha ordning och reda 

och se till att: 

• verksamheten är ändamålsenlig och effektiv 

• information om verksamhet och ekonomi är tillförlitlig 

• lagar, förordningar och styrdokument följs. 
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Uppföljning av 2019 års riskreducerande åtgärder 

Räddningstjänsten Dala Mitt har följt upp internkontrollplanen för 2019 som bestått av 

fyra kontrollområden som omfattat:  
 

Det systematiska arbetsmiljöarbetet årlig kontroll av andningsutrustning. Uppföljning av 

att arbetad tid och frånvaro stämmer mot utbetalda löneersättningar har löpande följts 

upp genom stickprov. Uppföljning av att rutiner för registrering av leverantörsbetalningar 

stämmer mot utbetalda leverantörsfakturor har löpande följts upp genom kontroll av 

betalningsjournaler.   

Finansiella mål 

Räddningstjänsten Dala Mitt säkerställer, inom de affärsmässiga överenskommelser som 

träffas med medlemskommunerna, att förbundet har en ekonomi i balans. 

Överenskommelserna reglerar dels uppdraget och dels den ersättning som är förenad 

med uppdraget. 

God ekonomisk hushållning 

Enligt kommunallagen ska kommunalförbundet ha en god ekonomisk hushållning. I 

samband med fastställande av verksamhetsplan med ekonomiska ramar beslutar 

direktionen om finansiella och verksamhetsmässiga mål som ska leda mot en god 

ekonomisk hushållning i verksamheten. De mål som fastställs i verksamhetsplanen 

planen följs upp i tertialbokslut och årsredovisning. För 2019 har kommunalförbundet 

inte tagit fram verksamhetsmässiga mål som ska leda mot en god ekonomisk hushållning 

i verksamheten. 

 

Måluppfyllelse 

 

Mål Uppfyllt

Balanslikviditet 100% 100% Ja

Soliditet 5% 5% Nej

Likviditet 6 Mkr Ja  

 

Två av tre finansiella mål är uppfyllda. 

Balanslikviditeten, dvs omsättningstillgångar i procent av kortfristiga skulder som 

betecknar betalningsberedskapen på kort sikt, ska vara tillräcklig och överstiga 100 %. 

Omsättningstillgångarna uppgår till 72,5 Mkr och kortfristiga skulderna uppgår till 72,1 

Mkr vilket innebär en balanslikviditet på 100,6% vilket innebär att målet för 

balanslikviditet är uppfyllt. 

Ekonomi i balans innebär en soliditet som inte understiger 5 % av balansomslutningen. 

Med ett eget kapital om 4,4 Mkr och balansomslutning om 126,9 Mkr uppgår soliditeten 

till 4,5 % varvid det finansiella målet för soliditet inte är uppfyllt. 

Likviditeten ska vara tillräcklig för att klara en stor insats över erforderlig tid, vilket 

innebär lägst 6 Mkr. Likviditeten var vid 2019 års slut till 22,7 Mkr vilket innebär att 

målet är uppfyllt. 
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Balanslikviditet 
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Balanslikviditeten, dvs omsättningstillgångar i procent av kortfristiga skulder 

uppgår för 2019 till 101% vilket innebär att målet om 100% är uppfyllt. 

 

Soliditeten, dvs get kapital i procent av totala tillgångar uppgår till 4,5% vilket 

innebär att målet om 5% inte är uppnått. 

 

Likvida medel uppgår till 22,7 Mkr vilket innebär att målet om 6 Mkr är uppnått.  
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Ekonomisk redovisning 

 

 

 
 

 

 

 

Tkr Not 2019 2018

Resultaträkning

Verksamhetens intäkter 1 24 342 22 331

Verksamhetens kostnader 2 -176 014 -130 244

Avskrivningar 3 -6 663 -6 216

Verksamhetens nettokostnader -158 335 -114 129

Anslag från medlemskommunerna 4 157 340 116 440

Verksamhetens resultat -995 2 311

Finansiella intäkter 5 2 0

Finansiella kostnader 6 -436 -483

Årets resultat -1 429 1 828
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Tkr Not 2019-12-31 2018-12-31

Balansräkning

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Mark och byggnader 7 16 706 17 308

Maskiner och inventarier 8 36 147 30 547

Summa materiella anläggningstillgångar 52 853 47 855

Finansiella anläggningstillgångar 9 1 543 1 291

Summa anläggningstillgångar 54 396 49 146

Omsättningstillgångar

Fordringar 10 49 806 52 874

Kassa och bank 11 22 675 11 826

Summa omsättningstillgångar 72 481 64 700

Summa tillgångar 126 877 113 845

Eget kapital, Avsättningar och Skulder

Eget kapital 12

Övrigt eget kapital 5 821 3 004

Årets resultat -1 429 1 827

Summa eget kapital 4 392 4 831

Avsättningar

Avsättningar för pensioner 13 50 424 46 578

Summa avsättningar 50 424 46 578

Skulder 14

Kortfristiga skulder 72 061 62 436

Summa skulder 72 061 62 436

Summa eget kapital, avsättningar och skulder 126 877 113 845
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Tkr 2019 2018

Kassaflödesanalys

Den löpande verksamheten

Årets resultat -1 429 1 828

Justeringar för avskrivningar 6 663 6 216

Justering i finansiella fordringar -252 -252

Medel från verksamheten före förändringar av 

rörelsekapital 9 080 9 737

Ökning/minskning av kortfristiga fordringar 3 067 -47 102

Ökning/minskning av kortfristiga skulder 9 625 31 181

Kassaflöde från den löpande verksamheten 21 520 -6 436

Nettoinvesteringar i materiella anläggningstillgångar -11 661 -12 604

Kassaflöde från investeringsverksamheten -11 661 -12 604

Ägartillskott Ludvika kommun, ny medlem 990 0

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 990 0

Årets kassaflöde 10 849 -19 040

Likvida medel vid periodens början 11 826 30 866

Likvida medel vid periodens slut 22 675 11 826
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Noter 

Tkr Helår 2019 Helår 2018

Not 1 Verksamhetens intäkter

Tillsyn/brandsyn 159 27

Tillstånd brandfarlig/explosiv vara 323 298

Sotning 1 517 -

Brandskyddskontroll 725 -

Automatiska brandlarm 1 532 1 136

Obefogat automatlarm 2 001 1 500

Räddningstjänst till andra kommuner 608 6 440

Avtalstjänster 190 176

Restvärdesräddning och vägsanering 418 194

Externutbildning 6 780 5 326

Övrigt 10 089 7 234

Summa 24 342 22 331

Not 2 Verksamhetens kostnader

Avoden och löner till personal 88 465 64 264

Personalomkostnader 30 152 24 112

Pensionskostnader 14 765 7 181

Material, entreprenadkostnader och bidrag 4 700 1 752

Lokaler 16 035 13 352

Förbrukningsmateriel 6 244 6 042

Främmande tjänster 7 442 6 411

Övriga kostnader 8 211 7 130

Summa 176 014 130 244

Not 3 Avskrivningar

Byggnader 846 626

Maskiner och inventarier 5 817 5 590

Reaförluster sålda maskiner och inventarier 0 0

Summa 6 663 6 216

Not 4 Anslag från medlemskommunerna

Borlänge 32,7% 49 323 45 985

Falun 36,8% 55 375 51 405

Säter 7,0% 10 593 9 874

Gagnef 6,4% 9 720 9 177

Ludvika 17,1% 25 980 -

Summa 150 991

Överskjutande kostnadsdel Ludvika enl förbundsordning 6 349

Totalt anslag 157 340 116 440

Not 5 Finansiella intäkter

Övriga intäktsräntor 2 0

Summa finansiella intäkter 2 0

Not 6 Finansiella kostnader

Räntekostnader på pensionsskuld 406 447

Övriga räntekostnader 4 1

Bankkostnader 26 35

Summa finansiella kostnader 436 483
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Tkr 2019-12-31 2018-12-31

Not 7 Mark och byggnader

Anskaffningsvärde

Ingående anskaffningsvärde 19 986 11 484

Årets anskaffningar 244 8 502

Varav pågående nyanläggningar 150 3 790

Summa anskaffningsvärde 20 230 19 986

Avskrivningar på byggnader

Ingående avskrivningar -2 678 -2 052

Årets avskrivningar -846 -626

Summa ackumulerade avskrivningar -3 524 -2 678

Planenligt restvärde 16 706 17 308

Not 8 Maskiner och inventarier

Anskaffningsvärde

Ingående anskaffningsvärde 96 072 91 970

Årets anskaffningar 11 417 4 102

Varav pågående nyanläggningar 1 375 1 751

Utrangerade anläggningar -7 020 0

Summa anskaffningsvärde 100 469 96 072

Avskrivningar på maskiner och inventarier

Ingående avskrivningar -65 525 -59 935

Årets avskrivningar -5 817 -5 590

Ack avskrivningar på utrangerade anläggningar 7 020 0

Summa ackkumulerade avskrivningar -64 322 -65 525

Planenligt restvärde 36 147 30 547

Not 9 Finansiella anläggningstillgångar

Långsiktig finansiell fordran 1 543 1 291

Summa finansiella anläggningstillgångar 1 543 1 291

Not 10 Fordringar

Kundfordringar 27 857 32 785

Moms och skatt 1 580 3 443

Interimsfordringar 20 369 16 645

Summa fordringar 49 806 52 874

Not 11 Kassa och bank

Banktillgodohavande 22 675 11 826

Summa kassa och bank 22 675 11 826

Not 12 Eget kapital

Ingående eget kapital 4 831 3 004

Tillskott från Ludvika kommun 990 -

Periodens resultat -1 429 1 827

Summa eget kapital 4 392 4 831
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Tkr 2019-12-31 2018-12-31

Not 13 Avsättningar

Specifikation - Avsatt till pensioner

Särskild avtals/ålderspension 32 543 28 516

Förmånsbestämd/kompl pension 7 997 8 928

Pension till efterlevande 39 41

Summa pensioner 40 579 37 485

Löneskatt 9 845 9 093

Summa utgående avsättning 50 424 46 578

Förändring av pensionsavsättning

Ingående pensionsskuld 46 578 44 885

Pensionsutbetalningar -3 162 -2 352

Nyintjänad pension 4 486 2 681

Ränte- och basbeloppsuppräkningar 1 770 1 034

Förändring av särskild löneskatt 752 330

Utgående avsättning 50 424 46 578

Upplysningar om redovisningsprinciper avseende pensionsavsättning

Not 14 Kortfristiga skulder

Individuell del av pensionsskulden (upplupen kostnad) 4 357 2 980

Leverantörsskulder 9 063 6 308

Mervärdesskatt 1 214 1 456

Källskatt 2 330 1 648

Skatteskulder 1 887 853

Sociala avgifter på utbetald lön 2 337 1 642

Upplupen lön, övertid m m 1 255 754

Upplupen kompskuld 690 418

Upplupna semesterlöner 4 932 3 844

Sociala avgifter för upplupna löner och pensioner 2 160 2 311

Förutbetalda intäkter 41 750 39 745

Övriga interimsskulder 86 477

Summa kortfristiga skulder 72 061 62 436

Förpliktelser för pensionsåtaganden för anställda är beräknade av KPA enligt RIPS07. 
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Redovisningsprinciper 

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med lag om kommunal bokföring och 

redovisning (2018:597, LKBR) och rekommendationer från Rådet för kommunal 

redovisning (RKR). 

Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska tillgångarna 

kommer att tillgodogöras kommunalförbundet och intäkterna kan beräknas på ett 

tillförlitligt sätt. 

Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. 

Tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärde där inget annat anges. 

Periodiseringar av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed. 

Anläggningstillgångar upptas i balansräkningen till anskaffningsvärdet minskat med 

investeringsbidrag och gjorda avskrivningar. 

Komponentavskrivning har tillämpats sedan 2017 för avancerade anläggningar som t ex 

mark och byggnader samt komplicerade fordon som bland annat höjdfordon, släckbilar 

och tankbilar. Upplupna räntor skuldförs. 

Leverantörs- och kundfakturor med väsentliga kostnads- och intäktsposter periodiseras. 

Löner, semester och ej kompenserad övertid periodiseras. Upplupna löner, outtagen 

semester och inklusive sociala avgifter skuldbokförs. 

Pensionsskuld. Avgiftsbestämd ålderspension redovisas som kortfristig skuld. Avsättning 

för pensioner intjänade från och med 1998 redovisas som avsättning i balansräkningen. 

Särskild löneskatt ingår i beloppen för pensioner under kortfristiga skulder och 

avsättningar. 
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Driftredovisning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tkr Utfall Budget Avvikelse

Resultaträkning

Verksamhetens intäkter 24 342 19 636 4 706

Verksamhetens kostnader -176 014 -154 773 -21 241

Avskrivningar -6 663 -6 777 114

Verksamhetens nettokostnader -158 335 -141 914 -16 421

Anslag från medlemskommunerna 157 340 142 914 14 426

Verksamhetens resultat -995 1 000 -1 995

Finansiella intäkter 2 20 -18

Finansiella kostnader -436 -1 020 584

Årets resultat -1 429 0 -1 429  
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Investeringsredovisning 

Ett antal inventarier har övertagits från Ludvika kommun för att aktiveras med 

återstående avskrivningstid till ett belopp om 4,0 Mkr. Därutöver har en tankbil med 

placering i Borlänge (3,0 Mkr) och en släckbil med placering i Bjursås (2,8 Mkr) 

anskaffats. Ombyggnationen av Björbo brandstation (3,9 Mkr) har tagits i bruk under 

andra halvan av 2019. 

 

Aktiverade anläggningar 

Utfall Budget

Tkr 2019 2019 2018

Förbättringar i lokaler

Investeringar i egna lokaler 3 883 0 884

Investering i hyrda lokaler 0 0 6 498

Fordon

Släckbilar 3 313 4 000 211

Tankbilar och lastväxlare 3 850 3 200 0

Höjdfordon 0 7 100 0

Övriga fordonsslag 1 068 500 1 580

Investeringar i räddningstjänstmateriel 1 157 1 100 267

IT och kommunikation 0 0 1 289

Utalarmeringsutrustning 1 066 0 466

Övriga investeringar 1 339 1 750 0

Summa 15 676 17 650 11 195  
  

En av investeringarna som tagits i bruk är en ny tankbil som är placerad i Borlänge 
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Revisionsberättelse 

 

 

 



SÄTERS KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-05-26 
Blad 
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Justerande signaturer Utdragsbestyrkande 

 

Ks §  Diarienummer KS2019/0543 

Bekräftelse av beslut om borgen 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta  

1. 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 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 utlåningsverksam-
het. För att Kommuninvest i sin upplåning skall få bästa möjliga kreditvillkor har samtliga medlem-
mar tecknat en solidarisk borgen att som för egen skuld ansvara för Kommuninvests samtliga för-
pliktelser. 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 avse-
ende 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 for-
mulär undertecknas av två bemyndigade företrädare för kommunen. 
 

Beslutsunderlag Delges 
Tjänsteutlåtande 
Skrivelse från Kommuninvest 

Kommuninvest 

 
 
 
  



 
Tjänsteskrivelse 

 

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

 

Datum Dnr 
2020-05-07 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 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 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. 
 
Marita Skog 
Kommundirektör 



 

 
 
Kommuninvest i Sverige AB (publ). Org nr: 556281-4409. Styrelsens säte: Örebro  

Kommuninvest Ekonomisk förening. Org nr: 716453-2074. Styrelsens säte: Örebro 

Kommuninvest Fastighets AB. Org nr: 556464-5629. Styrelsens säte: Örebro 

 
Postadress: Box 124, 701 42 Örebro • Besöksadress: Fenixhuset, Drottninggatan 2 
Tel: 010-47 08 700 • Fax: 019-12 11 98 • E-post: jens.larsson@kommuninvest.se • Internet: www.kommuninvest.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 borgens-

förbindelserna för långivaren. I den praktiska hanteringen vid företeende av borgens-

förbindelser 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 



 

 
 

Svenska kommuner, landsting och regioner i samverkan 

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, 



 

 
 

Svenska kommuner, landsting och regioner i samverkan 

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 

 

Jens Larsson  

Chefsjurist 

KOMMUNINVEST I SVERIGE AB (PUBL) 
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Svenska kommuner, landsting och regioner i samverkan 

 

 

 

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 Företrädare för kommunen 

enligt beslut enligt beslut 

  

____________________  ____________________ 

Namnförtydligande     Namnförtydligande  

 



SÄTERS KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-05-26 
Blad 
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Justerande signaturer Utdragsbestyrkande 

 

Ks §  Diarienummer: KS2019/0511 

Återrapportering av arkivtillsyn vid samhällsbyggnadsförvaltningen 2019 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta godkänna rapporten. 
 
__________ 
 
Ärendebeskrivning 
Enligt arkivlagen skall kommunens arkivmyndighet utöva tillsyn över kommunens verksamheters 
arkivvård. I Säters kommun är kommunstyrelsen arkivmyndighet. Tillsynen skall enligt kommunsty-
relsens delegationsordning utföras av kommunarkivarien. Enligt den av kommunstyrelsen fast-
ställda planen för tillsyn av arkivvården skall tillsyn utföras vid samhällsbyggnadsförvaltningen till-
hörande samhällsbyggnadsnämnden och miljö- och byggnämnden under 2019. 
 
Arkivtillsyn vid samhällsbyggnadsförvaltningen utförd av kommunarkivarien 2019 
Arkivtillsynen utfördes under hösten 2019. Vid tillsynen sammanställdes en rapport som bifogas 
ärendet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutsunderlag Delges 
Tjänsteutlåtande 
Rapport arkivvården samhällsbyggnadsför-
valtningen 

Samhällsbyggnadsnämnden 
Miljö- och byggnämnden 
Chefen för samhällsbyggnadsförvaltningen 
Biträdande chefen för samhällsbyggnads-
förvaltningen 
Chefen för miljö- och byggenheten 
Chefen för gatuenheten 
Chefen för fastighetensenheten 
Chefen för kostenheten 
Chefen för lokalvårdsenheten 
Chefen för VA- och renhållningsenheten 

 
  



 

Tjänsteutlåtande 

 

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

SÄTERS KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

Datum Diarienummer 
2020-04-02 Dnr KS2019/0511 
 

Återrapportering av arkivtillsyn vid samhällsbyggnadsförvaltningen 
2019 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att besluta att godkänna 
rapporten. 
 
Om arkivtillsyn vid Säters kommun 
Enligt arkivlagen skall kommunens arkivmyndighet utöva tillsyn över kommunens 
verksamheters arkivvård. I Säters kommun är kommunstyrelsen arkivmyndighet. 
Tillsynen skall enligt kommunstyrelsens delegationsordning utföras av 
kommunarkivarien. Enligt den av kommunstyrelsen fastställda planen för tillsyn av 
arkivvården skall tillsyn utföras vid samhällsbyggnadsförvaltningen tillhörande 
samhällsbyggnadsnämnden och miljö- och byggnämnden under 2019. 
 
Arkivtillsyn vid samhällsbyggnadsförvaltningen utförd av kommunarkivarien 
2019 
Arkivtillsynen utfördes under hösten 2019. Vid tillsynen sammanställdes en rapport 
som bifogas ärendet. 

 
Delges 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Miljö- och byggnämnden 
Chefen för samhällsbyggnadsförvaltningen 
Biträdande chefen för samhällsbyggnadsförvaltningen 
Chefen för miljö- och byggenheten 
Chefen för gatuenheten 
Chefen för fastighetensenheten 
Chefen för kostenheten 
Chefen för lokalvårdsenheten 
Chefen för VA- och renhållningsenheten 

 
 

 
 
 
 

Per Boholm, kommunarkivarie 



 

Dnr KS2019/0511 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rapport om arkivvården vid 
samhällsbyggnadsförvaltningen 

 
Tillsyn 2019 

SÄTERS KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

 



 

Mall för tillsyn av arkivvården 
 
Arkivvården i Säters kommun ska skötas enligt 
Arkivlagen 1990:782 
Arkivförordningen 1991:446 
Arkivreglementet antaget av kommunfullmäktige  
 
Ord markerade med kursiv text finns med i ordlistan.  
 
Frågeformulär 
1. Om inspektionen Noteringar 
1.1 Arkivinspektion utförd av: Per Boholm, kommunarkivarie. 

Tillsyn utförd enligt 
kommunstyrelsens 
delegationsordning 3:16. 

1.2 Kontaktuppgifter till den som utför inspektionen:  
 

Tfn: 0225 – 550 19 
E-post: per.boholm@sater.se 

1.3 Datum för inspektionen: 
 

2019-10-09 
2019-10-17 
2019-11-20 

1.4 Myndighet/företag/enhet som inspektionen 
avser:  

Den verksamhet som tillsynen avser 
är samhällsbyggnadsförvaltningen. 
Denna är förvaltning åt 
samhällsbyggnadsnämnden samt 
miljö- och byggnämnden. 

1.5 Närvarande vid inspektionstillfället och 
kontaktuppgifter till deltagare:  
 

Andreas Mossberg 
andreas.mossberg@sater.se 
Tommy Janfjäll 
tommy.janfjall@sater.se 
Johanna Engström 
johanna.engstrom@sater.se 
Eva Olsson 
eva.olsson@sater.se 
Anki Alriksson 
anki.alriksson@sater.se 
Helene Hedin 
helene.hedin@sater.se 
Sofie Norberg 
sofie.norberg@sater.se 
Annika Karlsson 
annika.karlsson@sater.se 
Camilla Andersson 
camilla.k.andersson@sater.se 

2. Organisation och ansvar Noteringar 
2.1 Vem är arkivansvarig? Andreas Mossberg, förvaltningschef. 
2.2 Vem/vilka är utsedda till arkivredogörare? 

(Funktion och/eller namn) 
 

Helene Hedin, övergripande 
förvaltning. 
Eva Olsson, miljö och bygg.  



 

 Sofie Norberg, plan. 
Annika Karlsson, gata och fastighet 
Johanna Engström, VA och 
renhållning. 

2.3 Har ni någon annat att tillägga om organiseringen 
av er informationsförvaltning (arkivhantering)?  

Nytt dokument- och 
ändehanteringssystem anpassat för e-
arkivering samt Ecos 2 är under 
införande. 

2.4 Finns planer på organisatoriska förändringar som 
kan påverka ert arkiv? 
(Kort beskrivning av förändringen) 
Beskriv också förändringar som har skett sedan 
den senaste inspektionen och hur dessa har 
påverkat arkivet. 

Nej. 
 
 
Detta är det första tillsynstillfället. 

3. Registrering och diarieföring av handlingar  
3.1 Finns rutiner för registrering av allmänna handlingar 

och i så fall vilka?  
(Kort redogörelse. Används klassificerings-schema 
eller diarieplan, ange version om sådan finns.) 

Rutiner är under framtagande. 
 
Den kommungemensamma 
diarieplanen giltig från och med 
2015-06-05 används för 360, samt 
egen diarieplan för Ecos. 

3.2 Hur registreras allmänna handlingar som sänds 
direkt till olika enheter såsom vårdhem, förskolor 
och liknande? Hur registreras handlingar som 
upprättas? 
 

Alla handlingar som medför att ett 
nytt ärende startas upp går genom 
registratorn. Handlingar som 
kommer in och tillhör ett pågående 
ärende registreras av handläggare. 

3.3 Hur förvaras de registrerade (diarieförda) 
handlingarna? 
 

Handlingar registrerade i 360 som 
ingår i byggärenden förvaras hos 
handläggare eller hos miljö- och 
byggenhetens administratör eller i 
närarkivet om ärendena är pågående. 
Handlingar i avslutade ärenden 
förvaras hos administratören. 
Handlingar som ingår i gatuärenden 
förvaras hos handläggare eller hos 
registratorn om ärendena är 
pågående. Handlingar i avslutade 
ärenden förvaras hos registratorn. 
Handlingar som ingår i övriga 
ärenden förvaras hos registrator både 
om de är pågående och avslutade. 
 
Handlingar registrerade i Ecos 
förvaras hos handläggare om de ingår 
i pågående ärenden. Handlingar som 
ingår i avslutade ärenden förvaras hos 
registratorn. 

3.4 Lämnas handlingarna ut i original/ papperskopia 
eller digital fil till handläggarna?  
 

Miljö- och byggenheten och 
gatuenheten får originalhandlingar 



 

 
Används dokument- och ärendehanterings-system 
för detta ändamål? 

eftersom de har akterna hos sig. Inga 
andra får originalhandlingar. 
Ja. 

3.5 Har ni rutiner för att löpande avsluta och arkivera 
ärenden när de har färdigbehandlats? 
 

Rutiner finns för byggärenden till och 
med 2012 och för miljöärenden fram 
till idag. 
Rutiner är under utveckling för 
förvaltningens övriga ärenden. 

4. Planering av dokumenthantering och 
redovisning av arkiv 

 

4.1 Finns dokumenthanteringsplan? Är den beslutad 
(datum och instans)? 

Dokumenthanteringsplan finns för 
miljö- och byggnämnden. Denna 
beslutades av nämnden 2017. 
Dokumenthanteringsplan för 
samhällsbyggnadsnämnden är under 
framtagande. 

4.2 När reviderades dokumenthanteringsplanen 
senast? 

Miljö- och byggnämndens plan har 
inte reviderats. 

4.3 Hur arbetar ni för att hålla planen aktuell? 
 

Man arbetar med att ta fram en plan 
för samhällsbyggnadsnämnden. 

4.4 Hur arbetar ni för att planen ska följas av alla som 
hanterar allmänna handlingar? 

Tydligare rutiner behövs. 
 

4.5 Har ni upprättat en arkivbeskrivning/ beskrivning av 
myndighetens allmänna handlingar och kompletteras 
den fortlöpande? 

Arkivbeskrivning är ännu ej 
upprättad. 
 

4.6 Skickas arkivmaterial enligt dokument-
hanteringsplan till kommunarkivet för att 
förtecknas?  

• Finns det behov av att ändra rutiner, och i 
så fall hur? 

 

Ja. 
 
 
Att ta fram en 
dokumenthanteringsplan. 

4.7 Hur redovisas kartor och ritningar? 
 
 

Planverksamheten har äldre register 
som inte uppdateras längre. Översyn 
pågår. För detaljplaner har man en 
översiktskarta i Säterkartan (webGIS) 
där varje plan är numrerad. 
Detaljplanerna ligger i 
nummerordning i lådor och skåp i 
dagarkivet. Det finns ett gammalt 
register för de äldre 
grundkartorna/primärkartorna i ett 
plåtskåp i dagarkivet. Man vet 
emellertid inte hur korrekt det är eller 
om allt finns med. Detta skall ses 
över och ett helt nytt register kan 
behövas. Detaljplaner och 
översiktsplaner finns inscannade på 
V: och H:. 
VA-kartor och ritningar finns i 
dagarkivet samt på arbetsrummen. 



 

Dessa är oförtecknade. Digitala 
kartor och ritningar är förtecknade i 
VA-banken. 
Gata har äldre pappersritningar i 
dagarkivet. Man vet ej om dessa är 
förtecknade. Nyare ritningar är 
diarieförda. Digitala handlingar finns i 
GIS-system. 
Lantmäteriförrättningar finns i 
dagarkivet förtecknade i liggare. 
Grundkartor finns i dagarkivet. Det 
är osäkert om samtliga är 
förtecknade. 
Kartor och ritningar för miljö- och 
bygg är diarieförda i ärenden. 
Papperskartor över förorenade 
områden finns i ett skåp med 
tillhörande förteckning. En del äldre 
kartor och planer finns inramade och 
uppsatta på väggen. 

4.8 Hur redovisas mikrofilm? 
 

Mikrofilm förekommer ej inom 
verksamheten. 

4.9 Hur redovisas it-system? 
(Systeminventering, arkivbeskrivning, 
dokumenthanteringsplan) 

IT-system redovisas i Klassa. 
 

4.10 Finns andra sökingångar till era arkiv?  
(I så fall vilka?) 

Diarium, förteckning för äldre kartor, 
hyllmärkning. 

5 Framställning av handlingar på analoga 
medier 

Noteringar 

5.1 Vilken typ av papper används för framställning av 
handlingar som ska arkiveras?  
 

Vanliga utskrifter i skrivaren skrivs ut 
på papper märkta Lyreco 157.796, 
159.337 (ISO 9706). 
Nämndsprotokoll, planhandlingar 
och plankartor skrivs ut på papper 
märkta Svenskt arkiv. 

5.2 Tar ni hänsyn till arkivbeständighet vid inköp av 
pennor, toner, stämpelfärg med mera? 
 

Ja. 

5.3 Mikrofilmar ni någonting?  
• Följer ni i så fall Riksarkivets föreskrifter 

för framställning och hantering av 
mikrofilm?  

• Används konsultfirma som är licensierad 
av SP? 

Verksamheten mikrofilmer ej. 

5.4 Hur förvarar ni era analoga handlingar?  
• Till exempel i närarkiv, dokumentskåp, 

arkivkartonger eller pärmar.  
• Binds vissa handlingar? 

 

I närarkiv, dokumentskåp, pärmar 
och på arbetsrum. Arkivkartonger 
används endast vid leverans till 
kommunarkivet. 
Lantmäterihandlingar kan komma 
inbundna. 



 

 
5.5 Uppfyller närarkiv och dokumentskåp de 

rekommenderade riktlinjerna från Riksarkivet 
(RAFS 2013:4)?  

• Vilken skyddsklass? (När det gäller skydd 
mot brand, skada, fukt, tillgrepp mm) 

 

Närarkivet anses uppfylla riktlinjerna. 
Däremot anses inte förvaringen på 
arbetsrummen uppfylla dem. 

5.6 Vem/vilka har direkt tillgång till närarkiv och 
dokumentskåp?  
 

Samtliga på förvaltningen har tillgång 
till närarkivet. Arkivet hålls låst med 
kodlås, berörda har tillgång till koden. 
Ej sekretessbelagda handlingar 
förvaras i olåsta dokumentskåp. 
Sekretessbelagda handlingar förvaras i 
dokumentskåp som är låsta och 
endast behöriga har tillgång till 
nyckeln. Om någon diarieakt lånas av 
registratorn skall lånet registreras. 

5.7 Vilka rutiner finns för att upprätthålla 
säkerhetsnivå för närarkiv och dokumentskåp 
(stängd och låst dörr, släckt ljus och hantering av 
nycklar)? 

Inga skriftliga rutiner finns, men vissa 
personer har ansvar. Närarkivet hålls 
för det mesta låst och alltid låst efter 
kontorstid. 

6 Framställning av elektronisk information Noteringar 
6.1 För vilka it-system är ni systemägare? 

 
 

Ecos 
Auto Cad 
Focus Detaljplan 
Lina 
Web DEB 
VA-banken 
Drift och övervakning VA 
Matilda 
Infracontroll 
FB webb/fastighetsregistret 

6.2 Har it-systemen utpekade systemförvaltare? 
Deltar förvaltare i nätverket för systemförvaltare? 

Ja. 
Ja. 

6.3 Hur hanteras driften, det vill säga 
serverinstallationer, säkerhetskopiering (backup), 
felsökning mm?  
(Kommunens it-enhet, externt företag eller 
myndighet, molntjänst. Finns det avtal, hur ser de 
ut, var finns avtalen?) 
  

Om systemet driftas av kommunen så 
sköts det av kommunen. I vissa fall 
upphandlas systemet som en tjänst. 
GIS driftas av Falu kommun genom 
avtal. Även om ett system driftas av 
kommunen är det oftast leverantören 
som sköter installationer och 
uppdateringar. Avtalen är diarieförda 
i 360. 

6.4 Har ni några gamla it-system eller databaser som 
inte längre används i verksamheten? 

Nej, inte vad man vet. 
 

6.5 Ställer ni vid krav vid upphandling och utveckling 
av it-system när det gäller hantering av 
information?  
(Registrering, gallring och avställning för 
långsiktigt bevarande)  

Ja. 



 

6.6 Planerar ni att köpa in nya it-system eller byta ut 
ett befintligt it-system som lagrar och hanterar 
information som behövs i verksamheten 
(allmänna handlingar)? 
 
 

Ja, nytt dokument- och 
ärendehanteringssystem skall 
införskaffas. 
Ecos skall bytas ut mot Ecos 2. 
Geosecma skall eventuellt bytas ut 
mot något nytt genom avtal med Falu 
kommun. 
Nytt system för sophantering skall 
införskaffas. 

6.7 Om det är ett befintligt system som ska bytas ut - 
hur har ni tänkt göra med informationen?  
(migrering, mellanlager, verksamhetsnära arkiv 
eller överlämna till slutarkiv) 

Mellanarkiv för Ecos skulle kunna 
vara önskvärt. Långtidslagring och 
migrering för digitala kartskikt 
behöver ses över. 

6.8 Vilka it-system använder dokumentlager eller 
dokumenthanteringssystem? 
 

360 
Ecos 
Infrakontroll 
VA-banken 

6.9 Har ni rutiner för att hantera dokument på till 
exempel intranät eller gemensamma kataloger på 
filserver? 

Inga fastställda rutiner finns. 
Intranätet uppdateras vid behov och 
när nyheter kommer. Varje enhet har 
sin egen mapp på H: som endast de 
som arbetar på enheten har 
behörighet till. Det finns även 
förvaltningsgemensamma mappar. 
Mappar för andra grupperingar finns 
också. Det finns en chefsmapp. 

6.10 Finns det versionshantering och möjlighet att 
säkerställa att färdigställda handlingar inte kan 
manipuleras/ändras? 

Endast de med registratorbehörighet 
kan ändra avslutade ärenden. 

6.11 Hanteras elektroniska dokument i bevarandeformat 
eller finns det möjlighet att konvertera till 
bevarandeformat? 

Möjlighet att konvertera finns. 

6.12 Finns det någon lösning för verksamhetsnära 
arkiv eller mellanarkiv? 
(Arkiveringsmodul, avställningsfunktion eller 
liknande.) 

Nej. 

6.13 Har en klassning av informationsmängderna 
gjorts i KLASSA, enligt matris gällande 
konfidentialitet, riktighet, tillgänglighet och 
sårbarhet (informationssäkerhet)? 

Detta kan förbättras. 
 
 
 

6.14 I vilket/vilka it-system hanteras uppgifter med 
sekretess? 

360 
Ecos 
Webdeb 
Drift och övervakning 
VA-banken 
Geosecma 
Incnannade bygghandlingar på 
H:katalog. 

6.15 I vilket/vilka it-system hanteras personuppgifter? 
(Namn, adress, personnummer, fotografier etc.)  

360 
Ecos 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Hänvisa till förteckning över 
personuppgiftsregister om sådan finns.  
 

• Vem är personuppgiftsredogörare och 
personuppgiftsombud/dataskyddsombud? 

 

Geosecma 
Lina 
Web DEB 
VA-banken 
Drift och övervakning VA 
Matilda 
Infracontroll 
FB webb/fastighetsregistret 
Agresso 
Handlingar H:katlaog 
 
GDPR-hero 
 
 
Helen Hedin och Andreas Mossberg 
är dataskyddshandläggare och Johan 
Dahlin är dataskyddsombud för 
samhällsbyggnadsnämnden och 
miljö- och byggnämnden. 

6.16 Hanteras material som skyddas av upphovsrätt i 
digital form och hur hanteras i så fall åtkomst? 
 
 

• Handlar det om fotografier, konstverk, 
ritningar eller något annat? 

Upphovsrättsskyddat material finns. 
Lämnas inte ut utan 
upphovsrättsprövning. Man hänvisar 
även till den som har upphovsrätten. 
 
Bland annat kartdata. 

7 Gallring Noteringar 
7.1 Känner ni till vilka kommungemensamma 

gallringsbeslut som finns och vilka 
förvaltningsspecifika som finns? 

Ja 

7.2 Gallrar ni efter fastställd 
dokumenthanteringsplan? 
 

Ja, för de handlingar det finns 
gallringsbeslut för. 

7.3 Känner ni till skillnaden mellan att gallra och 
rensa? Har ni rutiner för att rensa? 

Känner till skillnaden. Ingen fastställd 
rutin finns, men det fungerar, men 
kan bli bättre. 

7.4 Genomförs planerad gallring även i it-system och 
dokumentmappar på egna och gemensamma 
lagringsytor? 

Nej, men blir förhoppningsvis bättre 
i och med pågående genomsökning 
som utförs av IT-enheten. 

7.5 Hur sker förstöring av sekretessbelagda 
handlingar? 

• Papper och andra analoga medier 
 
 

• Hårddiskar, flyttbara lagringsenheter 
(USB), telefoner, skrivare och andra 
digitala informationsbärare. 

• It-system, e-post, sociala medier och 
webbplatser. 

 
 
Sekretess på papper förstörs i 
dokumentförstörare. Sekretess på 
andra analoga medier förekommer ej. 
 
 
 
Överlämnas till IT-enheten. 
 
 



 

Enheten gallrar inte själva i dessa. 

8 Återlämnande, överlämnande och utlån av 
handlingar 

Noteringar 

8.1 Lånas originalhandlingar ut till andra myndigheter 
eller till enskilda? 

Enstaka utlån inom kommunen. Inte 
till övriga. 

8.2 Sker återlämnande och överlämnande av 
handlingar till annan myndighet eller enskild?  
(Vid omorganisation och till exempel privatisering 
av verksamhet)  
 
 

Nej. 

 
  



 

Mål 
Här noteras överenskomna förbättringsområden. Formulera målen så att de är enkla att följa upp 
och kontrollera. 
 
 
 
  

Tillsyn har skett hos samhällsbyggnadsförvaltningen tillhörande samhällsbyggnadsnämnden 
och miljö- och byggnämnden. 
 
Förvaltningens närarkiv är förlagt i en arkivlokal byggd för ändamålet och anses uppfylla 
Riksarkivets riktlinjer. Närarkivet innehåller emellertid många handlingar som sedan tidigare 
borde levererats till kommunarkivet. Detta är man på förvaltningen medvetna om och man 
har nu påbörjat planering av leveranser. Kommunarkivet ser över möjligheten att ta emot 
handlingarna. 
 
Allmänna handlingar ligger i stor utsträckning framme på rummen och detta gäller även 
diarieakter. Förvaltningen har upplysts om att man behöver skaffa brandskyddsklassade 
arkivskåp att förvara handlingarna i på arbetsrummen eller att förvara dem i närarkivet efter 
kontorstid. 
 
Förnärvarande använder sig miljö- och byggnämnden av samhällsbyggnadsnämndens 
diarium. Eftersom dessa är två olika myndigheter behöver de ha separata diarier.  
 
Förvaltningen ligger något efter med att avsluta ärenden i diariet och ärenden från tidigare år 
är fortfarande oavslutade. Detta har man nu börjat se över och bedöms under rimlig tid få 
detta klart för att sedan leverera till kommunarkivet. Förvaltningen behöver se över 
registratorsfrågan så att man har tillräcklig bemanning för att sköta diariet. 
 
Förvaltningen saknar arkivbeskrivning vilket planeras att tas fram gemensamt med de andra 
förvaltningarna. 
 
Förvaltningen upplyses om vikten av att delta i systemförvaltarträffar och att sekretessklassa 
information. 



 

Ordlista 
Allmän handling   
 

Juridisk term för att beteckna handling som förvaras hos en 
myndighet och som dessutom antingen inkommit dit eller 
upprättats där.   
 
Allmänna handlingar kan innehålla uppgifter som är offentliga 
eller hemliga (sekretessbelagda). En handling anses inkommen 
då den anlänt till myndigheten eller till en behörig 
befattningshavare och upprättad då den expedierats eller på 
annat sätt färdigställts.  
 
Allmänna handlingar är till exempel:  
- Registerpost i lista, förteckning eller databas där uppgifter 
skrivs in fortlöpande  
- Journalanteckning  
- E-post eller andra meddelanden/inlägg som skickas från en 
medborgare, ett företag eller en annan myndighet (inom eller 
utom kommunen)  
- E-post eller andra meddelanden/inlägg som skickas ut 
(expedieras)  
- Protokoll som justeras  
- Rapporter, rutinbeskrivningar och andra dokument som 
färdigställts   

Arkivansvarig Roll som har formellt ansvar för arkivet hos en myndighet 
(nämnd eller kommunalt företag) 
 
Arkivansvaret på myndigheten regleras i Säters kommuns 
arkivreglemente. Det är vanligtvis förvaltningschefen. 
. 

Arkivbeskrivning   
 

Skriftlig dokumentation med översiktlig beskrivning av en 
myndighets arkiv och informationshantering.   
 
Kallas också beskrivning av allmänna handlingar. 
Arkivbeskrivningen beskriver myndighetens verksamhet och 
organisation och hur det har förändrats, samt sökingångar, 
bestämmelser om sekretess och gallringsregler.   
 
Mall för detta finns som ett avsnitt i mallen för 
dokumenthanteringsplan. 
 

Arkivredogörare 
 

Roll som har till uppgift att ta hand om den löpande 
informationsförvaltningen (arkivvården) hos en nämnd, 
kommunalt företag eller liknande.  
 
Till uppgifterna hör att känna till bestämmelser och 
anvisningar, hålla information ordnad och åtkomlig, delta när 
dokumenthanteringsplaner tas fram, gallra och se till så att 
information hanteras enligt dokumenthanteringsplan och 
leverera information till kommunarkivet. Detta finns beskrivet i 
Säters kommuns arkivreglemente. 



 

 
Bevarandeformat Filformat som bedömts lämpligt för långsiktigt digitalt 

bevarande. Alla filformat är inte lämpliga för långsiktigt digitalt 
bevarande. Av praktiska skäl kan dessa format ändå behöva 
användas i den dagliga verksamheten. Ett exempel är 
verksamhetsformatet Microsoft Word Document (.doc eller 
.docx) som kan konverteras till öppet format som till exempel 
PDF/a.  
 
Vilka bevarandeformat som är lämpliga utreds tillsammans med 
arkivmyndigheten. För att ett filformat ska vara lämpligt som 
bevarandeformat krävs bland annat att det ska ha en öppen 
specifikation, vara fullständigt dokumenteras, så enkelt 
uppbyggt som möjligt, kunna läsas av många olika 
programvaror och ha stor spridning. 
 

Gallring   
 

Avlägsna och förstöra handlingar eller uppgifter i arkiv, 
vanligen enligt fastställda regler och rutiner.  
Förstöra allmänna handlingar eller uppgifter i allmänna 
handlingar eller vidta andra åtgärder med handlingarna som 
medför  
 

• förlust av betydelsebärande data,  
• förlusta av möjliga sammanställningar,  
• förlust av sökmöjligheter, eller  
• förlust av möjligheter att bedöma handlingarnas 

autenticitet  
 
Konvertering kan innebära gallring om det inte längre går att 
sammanställa samma rapporter som innan. Om en elektronisk 
handling med digital signatur skrivs ut gallras möjligheten att 
bedöma handlingens autenticitet.   
 

Informationsförvaltning Verksamhet för att ta emot eller skapa information som ska 
hanteras, distribueras och till slut bevaras eller gallras. 
 
Med hantera menas att systematisera, beskriva, redovisa, 
avgränsa och skydda information. I informationsförvaltning 
ingår:  
- Postöppning (brev och inkorgar i t.ex. e-postsystem eller 
sociala medier)  
- Registrering  
- Val av material och metoder för att framställa handlingar  
- Avgränsning, strukturering och beslut om bevarande/gallring  
- Vård och skydd (system och lokaler)  
- Att hålla handlingar/uppgifter åtkomliga så att de kan 
tillgängliggöras  
Kan också benämnas arkivvård. 



 

Klassificeringsschema  
 

Systematisk struktur för att redovisa information i sitt 
verksamhetssammanhang. Används i arkivredovisning samt 
som diarieplan 
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Ks §  Diarienummer: KS2019/0512 

Återrapportering av arkivtillsyn vid Säterbostäder 2019 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta godkänna rapporten. 
 
__________ 
 
Ärendebeskrivning 
Om arkivtillsyn vid Säters kommun 
Enligt arkivlagen skall kommunens arkivmyndighet utöva tillsyn över kommunens verksamheters 
arkivvård. I Säters kommun är kommunstyrelsen arkivmyndighet. Tillsynen skall enligt kommunsty-
relsens delegationsordning utföras av kommunarkivarien. Enligt den av kommunstyrelsen fast-
ställda planen för tillsyn av arkivvården skall tillsyn utföras vid Säterbostäder under 2019. 
 
Arkivtillsyn vid Säterbostäder utförd av kommunarkivarien 2019 
Arkivtillsynen utfördes under hösten 2019. Vid tillsynen sammanställdes en rapport som bifogas 
ärendet. 
 
 
 
 
Beslutsunderlag Delges 
Tjänsteutlåtande 
Rapport arkivvården Säterbostäder 

Styrelsen för Säterbostäder 
VD för Säterbostäder 
 

 
 
  



 

Tjänsteutlåtande 

 

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

SÄTERS KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

Datum Diarienummer 
2020-04-02 Dnr KS2019/0512 
 

Återrapportering av arkivtillsyn vid Säterbostäder 2019 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att besluta att godkänna 
rapporten. 
 
Om arkivtillsyn vid Säters kommun 
Enligt arkivlagen skall kommunens arkivmyndighet utöva tillsyn över kommunens 
verksamheters arkivvård. I Säters kommun är kommunstyrelsen arkivmyndighet. 
Tillsynen skall enligt kommunstyrelsens delegationsordning utföras av 
kommunarkivarien. Enligt den av kommunstyrelsen fastställda planen för tillsyn av 
arkivvården skall tillsyn utföras vid Säterbostäder under 2019. 
 
Arkivtillsyn vid Säterbostäder utförd av kommunarkivarien 2019 
Arkivtillsynen utfördes under hösten 2019. Vid tillsynen sammanställdes en rapport 
som bifogas ärendet. 

 
Delges 
Styrelsen för Säterbostäder 
VD för Säterbostäder 
 

 
 

 
 
 
 

Per Boholm, kommunarkivarie 



 

Dnr KS2019/0512 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rapport om arkivvården vid Säterbostäder 
 

Tillsyn 2019 

 

  

SÄTERS KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

 



 

Mall för tillsyn av arkivvården 
 
Arkivvården i Säters kommun ska skötas enligt 
Arkivlagen 1990:782 
Arkivförordningen 1991:446 
Arkivreglementet antaget av kommunfullmäktige  
 
Ord markerade med kursiv text finns med i ordlistan.  
 
Frågeformulär 
1. Om inspektionen Noteringar 
1.1 Arkivinspektion utförd av: Per Boholm, kommunarkivarie. 

Tillsyn utförd enligt 
kommunstyrelsens 
delegationsordning 3:16. 

1.2 Kontaktuppgifter till den som utför inspektionen:  
 

Tfn: 0225 – 550 19 
E-post: per.boholm@sater.se 

1.3 Datum för inspektionen: 
 

2019-10-11 
2019-12-02 
2020-01-31 

1.4 Myndighet/företag/enhet som inspektionen 
avser: 

Den verksamhet som tillsynen avser 
är Säterbostäder AB med 
dotterbolaget Säters kommuns 
fastighets AB. 

1.5 Närvarande vid inspektionstillfället och 
kontaktuppgifter till deltagare:  
 

Ellinor Fredriksson 
0225-554 07 
ellinor.fredriksson@saterbo.se 
Christina Lundvall 
0225-554 02 
christina.lundvall@saterbo.se 
Jenny Ashton 
0225-554 04 
jenny.ashton@saterbo.se 

2. Organisation och ansvar Noteringar 
2.1 Vem är arkivansvarig? Ellinor Fredriksson 
2.2 Vem/vilka är utsedda till arkivredogörare? 

(Funktion och/eller namn) 
Christina Lundvall  
Jenny Ahston 

2.3 Har ni någon annat att tillägga om organiseringen 
av er informationsförvaltning (arkivhantering)?  

Nej. 
 

2.4 Finns planer på organisatoriska förändringar som 
kan påverka ert arkiv? 
(Kort beskrivning av förändringen) 
Beskriv också förändringar som har skett sedan 
den senaste inspektionen och hur dessa har 
påverkat arkivet. 

Närarkivet är inventerat 2019. 
Nytt mappsystem kommer att införas 
2020. 
Detta är första tillynstillfället. 

3. Registrering och diarieföring av handlingar  
3.1 Finns rutiner för registrering av allmänna handlingar 

och i så fall vilka?  
Handlingar diarieförs i en excellfil, 
denna rutin anses behöva revideras. 
 



 

(Kort redogörelse. Används klassificerings-schema 
eller diarieplan, ange version om sådan finns.) 

Nej. 

3.2 Hur registreras allmänna handlingar som sänds 
direkt till olika enheter såsom vårdhem, förskolor 
och liknande? Hur registreras handlingar som 
upprättas? 

Alla handlingar kommer till kontoret. 
 
Upprättade handlingar registreras i 
excelfil. 

3.3 Hur förvaras de registrerade (diarieförda) 
handlingarna? 

I arkivskåp, samt inskannat på server. 

3.4 Lämnas handlingarna ut i original/ papperskopia 
eller digital fil till handläggarna?  
Används dokument- och ärendehanterings-system 
för detta ändamål? 

Oftast i original. 
 
Nej. 

3.5 Har ni rutiner för att löpande avsluta och arkivera 
ärenden när de har färdigbehandlats? 

Nej. 

4. Planering av dokumenthantering och 
redovisning av arkiv 

 

4.1 Finns dokumenthanteringsplan? Är den beslutad 
(datum och instans)? 

Gällande dokumenthanteringsplan 
beslutades 2001-10- 01. 

4.2 När reviderades dokumenthanteringsplanen 
senast? 

Dokumenthanteringsplanen har inte 
reviderats. 

4.3 Hur arbetar ni för att hålla planen aktuell? Görs ej. 
4.4 Hur arbetar ni för att planen ska följas av alla som 

hanterar allmänna handlingar? 
Ingen plan finns för detta. 
 

4.5 Har ni upprättat en arkivbeskrivning/ beskrivning av 
myndighetens allmänna handlingar och kompletteras 
den fortlöpande? 

Nej. 
 
 

4.6 Skickas arkivmaterial enligt dokument-
hanteringsplan till kommunarkivet för att 
förtecknas?  

• Finns det behov av att ändra rutiner, och i 
så fall hur? 

 

Nej, man har inte haft vetskap om att 
detta skall göras. 
 
Behov av att se över vad som skall 
skickas till kommunarkivet finns. 
 
 

4.7 Hur redovisas kartor och ritningar? 
 
 

Ritningar finns inskannade i 
programmet Comprima och i 
mappstruktur på H:. Kartor via GIS. 
Förteckning över ritningar finns 
excellfil. Kartor är ej förtecknade. 

4.8 Hur redovisas mikrofilm? 
 

Mikrofilm förekommer ej inom 
verksamheten. 

4.9 Hur redovisas it-system? 
(Systeminventering, arkivbeskrivning, 
dokumenthanteringsplan) 

IT-system redovisar ej. 

4.10 Finns andra sökingångar till era arkiv?  
(I så fall vilka?) 

Förteckning över ritningar finns i 
excellfil. 

5 Framställning av handlingar på analoga 
medier 

Noteringar 

5.1 Vilken typ av papper används för framställning av 
handlingar som ska arkiveras?  
 

Vanliga utskrifter i skrivaren skrivs ut 
på papper märkt Lyreco 157.796, 
159.337 (ISO 9706). 



 

Årsredovisningar framställs på 
papper märkt Svenskt arkiv. 

5.2 Tar ni hänsyn till arkivbeständighet vid inköp av 
pennor, toner, stämpelfärg med mera? 

Ja. 

5.3 Mikrofilmar ni någonting?  
• Följer ni i så fall Riksarkivets föreskrifter 

för framställning och hantering av 
mikrofilm?  

• Används konsultfirma som är licensierad 
av SP? 

Nej. 

5.4 Hur förvarar ni era analoga handlingar?  
• Till exempel i närarkiv, dokumentskåp, 

arkivkartonger eller pärmar.  
• Binds vissa handlingar? 

 
I närarkiv och dokumentskåp och 
hyllor på arbetsrummen. 
Nej. 

5.5 Uppfyller närarkiv och dokumentskåp de 
rekommenderade riktlinjerna från Riksarkivet 
(RAFS 2013:4)?  

• Vilken skyddsklass? (När det gäller skydd 
mot brand, skada, fukt, tillgrepp mm) 

Inte tillräckligt. 
 
 

5.6 Vem/vilka har direkt tillgång till närarkiv och 
dokumentskåp? 
 

Samtliga tjänstemän har tillgång till 
närarkivet. Sekretesshandlingar hålls 
inlåsta i dokumentskåp som endast 
behöriga har tillgång till. 

5.7 Vilka rutiner finns för att upprätthålla 
säkerhetsnivå för närarkiv och dokumentskåp 
(stängd och låst dörr, släckt ljus och hantering av 
nycklar)? 

Närarkiv och dokumentskåp hålls 
låsta. Nycklar är inlåsta i nyckelskåp 
med kodlås. Kontoret är larmat på 
nätterna. 

6 Framställning av elektronisk information Noteringar 
6.1 För vilka it-system är ni systemägare? 

 
Vitec, TeleQ, Qbis, Benify, Kapell, 
Trimma, Comprima, Passersystem. 

6.2 Har it-systemen utpekade systemförvaltare? 
Deltar förvaltare i nätverket för systemförvaltare? 

Ja. 
Nej. 

6.3 Hur hanteras driften, det vill säga 
serverinstallationer, säkerhetskopiering (backup), 
felsökning mm?  
(Kommunens it-enhet, externt företag eller 
myndighet, molntjänst. Finns det avtal, hur ser de 
ut, var finns avtalen?)  

Genom kommunens IT-enhet. 
Molntjänster genom support. 
 
 

6.4 Har ni några gamla it-system eller databaser som 
inte längre används i verksamheten? 

Nej. 
 

6.5 Ställer ni vid krav vid upphandling och utveckling 
av it-system när det gäller hantering av 
information?  
(Registrering, gallring och avställning för 
långsiktigt bevarande)  

Ja. 

6.6 Planerar ni att köpa in nya it-system eller byta ut 
ett befintligt it-system som lagrar och hanterar 
information som behövs i verksamheten 
(allmänna handlingar)? 

Nej. 



 

6.7 Om det är ett befintligt system som ska bytas ut - 
hur har ni tänkt göra med informationen?  
(migrering, mellanlager, verksamhetsnära arkiv 
eller överlämna till slutarkiv) 
 

Kapell ska uppdateras. Den gamla 
versionen kommer man att ha 
fortsatt tillgång till. Sedan får man 
fatta beslut om hur man ska göra. 

6.8 Vilka it-system använder dokumentlager eller 
dokumenthanteringssystem? 

Vitec, Benefy, Comprima. 

6.9 Har ni rutiner för att hantera dokument på till 
exempel intranät eller gemensamma kataloger på 
filserver? 

Intranätet används inte. Alla anställda 
har en egen mapp på H:, samtliga har 
även åtkomst till varandras mappar. 
Detta skall emellertid ses över. 

6.10 Finns det versionshantering och möjlighet att 
säkerställa att färdigställda handlingar inte kan 
manipuleras/ändras? 

Ja. 

6.11 Hanteras elektroniska dokument i bevarandeformat 
eller finns det möjlighet att konvertera till 
bevarandeformat? 

Möjlighet att konvertera finns. 

6.12 Finns det någon lösning för verksamhetsnära 
arkiv eller mellanarkiv? 
(Arkiveringsmodul, avställningsfunktion eller 
liknande.) 

Nej. 

6.13 Har en klassning av informationsmängderna 
gjorts i KLASSA, enligt matris gällande 
konfidentialitet, riktighet, tillgänglighet och 
sårbarhet (informationssäkerhet)? 

Nej. 
 
 
 

6.14 I vilket/vilka it-system hanteras uppgifter med 
sekretess? 

Vitec, Qbis. 

6.15 I vilket/vilka it-system hanteras personuppgifter? 
(Namn, adress, personnummer, fotografier etc.)  

• Hänvisa till förteckning över 
personuppgiftsregister om sådan finns.  

• Vem är personuppgiftsredogörare och 
personuppgiftsombud/dataskyddsombud? 

 

Vitec, Qbis, Benify, Telliq. 
 
GDPR-hero. 
 
Finns inte utsedda. 

6.16 Hanteras material som skyddas av upphovsrätt i 
digital form och hur hanteras i så fall åtkomst? 

• Handlar det om fotografier, konstverk, 
ritningar eller något annat? 

Nej. 

7 Gallring Noteringar 
7.1 Känner ni till vilka kommungemensamma 

gallringsbeslut som finns och vilka 
förvaltningsspecifika som finns? 

Ja. 

7.2 Gallrar ni efter fastställd 
dokumenthanteringsplan? 

Ja. 

7.3 Känner ni till skillnaden mellan att gallra och 
rensa? Har ni rutiner för att rensa? 

Känner till skillnaden. Rutiner finns. 
 



 

7.4 Genomförs planerad gallring även i it-system och 
dokumentmappar på egna och gemensamma 
lagringsytor? 

Nej. 
 

7.5 Hur sker förstöring av sekretessbelagda 
handlingar? 

• Papper och andra analoga medier 
 
 
 

• Hårddiskar, flyttbara lagringsenheter 
(USB), telefoner, skrivare och andra 
digitala informationsbärare. 
 

• It-system, e-post, sociala medier och 
webbplatser. 

 
 
Sekretess på papper förstörs i 
dokumentförstörare. Sekretess på 
andra analoga medier förekommer ej. 
 
Överlämnas till IT-enheten. 
 
 
 
 
Dessa gallrar man inte själv. 

8 Återlämnande, överlämnande och utlån av 
handlingar 

Noteringar 

8.1 Lånas originalhandlingar ut till andra myndigheter 
eller till enskilda? 
 
 

Vissa handlingar är man tvungen att 
skicka in i original till Lantmäteriet, 
till exempel fastighetsregleringar. 
Dessa får man tillbaka sedan. 

8.2 Sker återlämnande och överlämnande av 
handlingar till annan myndighet eller enskild?  
(Vid omorganisation och till exempel privatisering 
av verksamhet)  
 
 

Nej. 

 
  



 

Mål 
Här noteras överenskomna förbättringsområden. Formulera målen så att de är enkla att följa upp 
och kontrollera. 
 
 
 
  

Tillsyn har skett hos Säterbostäder med dotterbolaget Säters kommuns fastighets AB. 
 
Säterbostäders närarkiv är förlagt i källaren på ett bostadshus. Det används även som 
slutarkiv och man har nu upplysts om att handlingar skall skickas till kommunarkivet för 
slutarkivering. Arkivlokalen bedöms inte uppfylla de rekommendationer som Riksarkivet ger 
och Säterbostäder har därför uppmanats att på sikt skaffa en lämpligare arkivlokal. Man har 
även uppmanats att skaffa brandskyddsklassade dokumentskåp till allmänna handlingar som 
förvaras på arbetsrummen. 
 
Säterbostäder har inget program för diarieföring utan antecknar inkomna handlingar i en 
excelfil. Man uppmanas att skaffa ett program samt inleda ett samarbete med kommunens 
nätverk för registratorer. 
 
Säterbostäder har inget utsett dataskyddsombud. Kommunens dataskyddsombud har 
upplysts om detta för att se över ett samarbete. 
 
Säterbostäders dokumenthanteringsplan har inte reviderats sedan den fastställdes 2001. Man 
saknar även arkivbeskrivning. Detta behöver ses över. 
 
Säterbostäder behöver redovisa sina IT-system tydligare samt delta i nätverk för 
systemförvaltare och sekretessklassa sin information. 
 
På det hela taget bedöms Säterbostäder behöva inleda tätare samarbeten med kommunens 
olika nätverk kring informationshantering. 



 

Ordlista 
Allmän handling   
 

Juridisk term för att beteckna handling som förvaras hos en 
myndighet och som dessutom antingen inkommit dit eller 
upprättats där.   
 
Allmänna handlingar kan innehålla uppgifter som är offentliga 
eller hemliga (sekretessbelagda). En handling anses inkommen 
då den anlänt till myndigheten eller till en behörig 
befattningshavare och upprättad då den expedierats eller på 
annat sätt färdigställts.  
 
Allmänna handlingar är till exempel:  
- Registerpost i lista, förteckning eller databas där uppgifter 
skrivs in fortlöpande  
- Journalanteckning  
- E-post eller andra meddelanden/inlägg som skickas från en 
medborgare, ett företag eller en annan myndighet (inom eller 
utom kommunen)  
- E-post eller andra meddelanden/inlägg som skickas ut 
(expedieras)  
- Protokoll som justeras  
- Rapporter, rutinbeskrivningar och andra dokument som 
färdigställts   

Arkivansvarig Roll som har formellt ansvar för arkivet hos en myndighet 
(nämnd eller kommunalt företag) 
 
Arkivansvaret på myndigheten regleras i Säters kommuns 
arkivreglemente. Det är vanligtvis förvaltningschefen. 
. 

Arkivbeskrivning   
 

Skriftlig dokumentation med översiktlig beskrivning av en 
myndighets arkiv och informationshantering.   
 
Kallas också beskrivning av allmänna handlingar. 
Arkivbeskrivningen beskriver myndighetens verksamhet och 
organisation och hur det har förändrats, samt sökingångar, 
bestämmelser om sekretess och gallringsregler.   
 
Mall för detta finns som ett avsnitt i mallen för 
dokumenthanteringsplan. 
 

Arkivredogörare 
 

Roll som har till uppgift att ta hand om den löpande 
informationsförvaltningen (arkivvården) hos en nämnd, 
kommunalt företag eller liknande.  
 
Till uppgifterna hör att känna till bestämmelser och 
anvisningar, hålla information ordnad och åtkomlig, delta när 
dokumenthanteringsplaner tas fram, gallra och se till så att 
information hanteras enligt dokumenthanteringsplan och 
leverera information till kommunarkivet. Detta finns beskrivet i 
Säters kommuns arkivreglemente. 



 

 
Bevarandeformat Filformat som bedömts lämpligt för långsiktigt digitalt 

bevarande. Alla filformat är inte lämpliga för långsiktigt digitalt 
bevarande. Av praktiska skäl kan dessa format ändå behöva 
användas i den dagliga verksamheten. Ett exempel är 
verksamhetsformatet Microsoft Word Document (.doc eller 
.docx) som kan konverteras till öppet format som till exempel 
PDF/a.  
 
Vilka bevarandeformat som är lämpliga utreds tillsammans med 
arkivmyndigheten. För att ett filformat ska vara lämpligt som 
bevarandeformat krävs bland annat att det ska ha en öppen 
specifikation, vara fullständigt dokumenteras, så enkelt 
uppbyggt som möjligt, kunna läsas av många olika 
programvaror och ha stor spridning. 
 

Gallring   
 

Avlägsna och förstöra handlingar eller uppgifter i arkiv, 
vanligen enligt fastställda regler och rutiner.  
Förstöra allmänna handlingar eller uppgifter i allmänna 
handlingar eller vidta andra åtgärder med handlingarna som 
medför  
 

• förlust av betydelsebärande data,  
• förlusta av möjliga sammanställningar,  
• förlust av sökmöjligheter, eller  
• förlust av möjligheter att bedöma handlingarnas 

autenticitet  
 
Konvertering kan innebära gallring om det inte längre går att 
sammanställa samma rapporter som innan. Om en elektronisk 
handling med digital signatur skrivs ut gallras möjligheten att 
bedöma handlingens autenticitet.   
 

Informationsförvaltning Verksamhet för att ta emot eller skapa information som ska 
hanteras, distribueras och till slut bevaras eller gallras. 
 
Med hantera menas att systematisera, beskriva, redovisa, 
avgränsa och skydda information. I informationsförvaltning 
ingår:  
- Postöppning (brev och inkorgar i t.ex. e-postsystem eller 
sociala medier)  
- Registrering  
- Val av material och metoder för att framställa handlingar  
- Avgränsning, strukturering och beslut om bevarande/gallring  
- Vård och skydd (system och lokaler)  
- Att hålla handlingar/uppgifter åtkomliga så att de kan 
tillgängliggöras  
Kan också benämnas arkivvård. 



 

Klassificeringsschema  
 

Systematisk struktur för att redovisa information i sitt 
verksamhetssammanhang. Används i arkivredovisning samt 
som diarieplan 

 



SÄTERS KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
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Ks §  Diarienummer: KS2020/0141 

Revidering av reglemente gemensamma nämnden för upphandlinssamverkan 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta godkänna revidering av reglemente för gemensam nämnd för upphandlingssamver-
kan. 
 
__________ 
 
Ärendebeskrivning 
I och med den rådande nationella situationen behöver reglementet för den 
gemensamma nämnden för upphandlingssamverkan revideras. Revideringen avser § 7 i reg-
lementet sammanträden på distans. 
 
Nämnden skickade i mars ett förslag på reviderat reglemente, samtliga samverkande kom-
muner antog inte ändringen. Nu skickas ett nytt förslag på revidering utifrån Sveriges 
Kommuner och Regioner (SKR) förslag om deltagande på distans. 
 
Tillägg till reglementet enligt följande: 
7 § Deltagande på distans 
Om särskilda skäl föreligger får deltagande ske på distans. Deltagande på distans ska ske ge-
nom 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 när-
varande på nämndens sammanträde (6 kap. 24 § KL). 
 
Presidiet godkänner vilka ärenden som får hanteras på distans och ordföranden godkänner 
vilken ledamot som får delta på distans. 
 
 
Beslutsunderlag Delges 
Tjänsteutlåtande 
Beslut med missiv gemensamma nämnden för 
upphandling 

Gemensamma nämnden för upphand-
ling 

 
 
  



 

Tjänsteutlåtande 

 

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

 

SÄTERS KOMMUN 
Kommunstyrelseförvaltningen 

Datum Diarienummer 
2020-05-12 Dnr KS2020/0141 

 

Revidering av reglemente gemensam nämnd för 
upphandlingssamverkan 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
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. 
 
Nämnden skickade i mars ett förslag på reviderat reglemente, samtliga 
samverkande kommuner antog inte ändringen. Nu skickas ett nytt förslag på 
revidering utifrån Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) förslag om 
deltagande på distans. 
 
Tillägg till reglementet enligt följande: 
 
7 § Deltagande på distans 
Om särskilda skäl föreligger får deltagande ske på distans. Deltagande på 
distans ska 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 närvarande på 
nämndens sammanträde (6 kap. 24 § KL). 
 
Presidiet godkänner vilka ärenden som får hanteras på distans och ordföranden 
godkänner vilken ledamot som får delta på distans. 
 
 
 
 

Margareta Jakobsson  Malin Karhu Birgersson 

Kommunsekreterare  Förvaltningschef 
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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.  

Nämnden skickade i mars ett förslag på reviderat reglemente, samtliga 

samverkande kommuner antog inte ändringen. Nu skickas ett nytt förslag på 

revidering utifrån Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) förslag om 

deltagande på distans. 

Den gemensamma nämnden vill att de samverkande kommunerna antar 

reglementet daterat den 11 maj 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  
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Förslag 2020-05-11 

Reglemente    2020 – x-x  

för Gemensam nämnd mellan Falun, Borlänge, Gagnef, Hedemora, Ludvika, Säter och Avestas 

kommuner avseende upphandlingssamverkan med gemensamt Upphandlingscenter. 

Fastställt 2019-xx-xx av kommunfullmäktige i xx 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 oh en vice ordförande.  



Ludvika kommun 
Datum 
2020-04-30 

      
      

Sida 

2(3) 

 

 

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. 

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 § Deltagande på distans  

Om särskilda skäl föreligger får deltagande ske på distans. Deltagande på distans ska 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 närvarande på 

nämndens sammanträde (6 kap. 24 § KL).  

 

Presidiet godkänner vilka ärenden som får hanteras på distans och ordföranden godkänner vilken 

ledamot som får delta på distans. 

 



Ludvika kommun 
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3(3) 

 

 

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. 

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 ord-

föranden eller vid förfall för denne av vice ordföranden och kontrasigneras av anställd som 

nämnden bestämmer. I övrigt bestämmer nämnden vem som ska underteckna handlingar. 

 



 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

 

Gemensam nämnd för upphandling 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

1(2) 

2020-05-08 
 

 

  
 

 

§ 16  Dnr 2020/38 

 

Antagande av reglemente  

Beslut 

Den gemensamma nämnden för upphandlingssamverkan föreslår att 

fullmäktige i de samverkande kommunerna antar reglemente, daterat den 30 

april 2020 med beslutade ändringar.  

Beskrivning av ärendet 

Den 19 mars 2020 skickade den gemensamma nämnden för 

upphandlingssamverkan ut ett förslag på reviderat reglemente för antagande. 

Revideringen gällde möjligheten för nämnden att ha sammanträden på distans. 

Alla samverkande kommuner har inte godkänt skrivelsen och därför föreslås nu 

en ny skrivelse i reglementet:  

7 § Deltagande på distans 

Om särskilda skäl föreligger får deltagande ske på distans. 

Deltagande på distans ska 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 närvarande på kommunfullmäktiges respektive 

nämnds sammanträde, (5 kap. 16 § och 6 kap. 24 § KL).  

 

Respektive presidier godkänner vilka ärenden som får hanteras på 

distans och ordföranden godkänner vilken ledamot som får delta 

på distans.  

 

Nämnden föreslås därför besluta att skicka reglementet, daterat den 30 april 

2020, för antagande till de samverkande kommunerna.  

Beslutsunderlag 

Reglemente för den gemensamma nämnden för upphandlingssamverkan, 

daterad den 30 april 2020.  

 

 



 
 
      

 
      

 

2(2) 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Behandling 

Mari Jonsson (S) föreslår att skrivelsen ändras till:  

Om särskilda skäl föreligger får deltagande ske på distans. 

Deltagande på distans ska 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 närvarande på nämndens sammanträde (6 kap. 

24 § KL).  

 

Presidiet godkänner vilka ärenden som får hanteras på distans 

och ordföranden godkänner vilken ledamot som får delta på 

distans. 

  

Ordförande ställer frågan om nämnden kan besluta enligt Mari Jonssons (S) 

förslag och finner att nämnden gör det.  

______ 

 

Beslut inkl. bilaga skickas till 

Samverkande kommuner för beslut  

Akten 



SÄTERS KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-05-26 
Blad 
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Justerande signaturer Utdragsbestyrkande 

 

Ks §  Diarienummer: KS2020/0074 

Redovisning av partistöd 2019 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
godkänna redovisningen. 
 
__________ 
 
Bakgrund och ärendebeskrivning  
Kommuner och landsting får ge ekonomiskt bidrag och annat stöd till politiska partier för att stärka 
deras ställning i den kommunala demokratin (partistöd). Stödet ges till de partier som finns repre-
senterade i fullmäktige, och kommunen kan genom beslut besluta att mandat som inte är besatta av 
vald kandidat (tomma stolar) inte ska beaktas vid utbetalning av stöd.  
 
Fullmäktige ska besluta att en mottagare av partistöd årligen ska lämna en skriftlig redovisning som 
visar att partistödet har använts för det ändamål som anges Kommunallagen 4 kap. § 31. Redovis-
ningen ska avse perioden 1 januari-31 december och ges in till fullmäktige senast sex månader efter 
redovisningsperiodens utgång. Fullmäktige får besluta att stöd inte ska betalas till parti som inte 
lämnar redovisning och granskningsrapport.  
 
I Säters kommun består partistödet av ett grundstöd per parti och ett mandatstöd per varje mandat 
som respektive parti har i kommunfullmäktige. Mandatstöd utgår endast för de mandat som är be-
satta. Partistöd utgår under 3 månader efter det att representationen upphört.  
 
Partistöd betalas ut årligen i förskott under mars månad efter beslut av fullmäktige. Har redovisning 
och granskningsrapport inte lämnats in till kommunstyrelsen inom föreskriven tid utbetalas inget 
stöd för nästkommande år.  
 
Samtliga partier i kommunfullmäktige har lämnat in redovisning för år 2019 och bedömningen är 
att redovisningarna följer kommunallagens intentioner varför det föreslås att kommunfullmäktige 
godkänner redovisningarna  
 
Beslutsunderlag  
Tjänsteutlåtande 
Redovisnings av partistöd 2019 Socialdemokraterna 
Redovisning av partistöd 2019, Centerpartiet 
Redovisning av partistöd 2019, Moderaterna 
Redovisning av partistöd 2019, Kristdemokraterna 
Redovisning av partistöd 2019, Liberalerna 
Redovisning av partistöd 2019 Sverigedemokraterna 
Redovisning av partistöd 2019 Vänsterpartiet 
Redovisning av partistöd 2019 Miljöpartiet 
 

 
  



 

Tjänsteutlåtande 

 

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

 

SÄTERS KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

Datum Diarienummer 
2020-04-05 Dnr KS2020/0074 

 

Redovisning av partistöd 2019 
Förslag till beslut  
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
godkänna redovisningen. 
 
Bakgrund och ärendebeskrivning  
Kommuner och landsting får ge ekonomiskt bidrag och annat stöd till politiska partier för att 
stärka deras ställning i den kommunala demokratin (partistöd). Stödet ges till de partier som finns 
representerade i fullmäktige, och kommunen kan genom beslut besluta att mandat som inte är 
besatta av vald kandidat (tomma stolar) inte ska beaktas vid utbetalning av stöd.  
 
Fullmäktige ska besluta att en mottagare av partistöd årligen ska lämna en skriftlig redovisning 
som visar att partistödet har använts för det ändamål som anges Kommunallagen 4 kap. § 31. 
Redovisningen ska avse perioden 1 januari-31 december och ges in till fullmäktige senast sex 
månader efter redovisningsperiodens utgång. Fullmäktige får besluta att stöd inte ska betalas till 
parti som inte lämnar redovisning och granskningsrapport.  
 
I Säters kommun består partistödet av ett grundstöd per parti och ett mandatstöd per varje 
mandat som respektive parti har i kommunfullmäktige. Mandatstöd utgår endast för de mandat 
som är besatta. Partistöd utgår under 3 månader efter det att representationen upphört.  
 
Partistöd betalas ut årligen i förskott under mars månad efter beslut av fullmäktige. Har 
redovisning och granskningsrapport inte lämnats in till kommunstyrelsen inom föreskriven tid 
utbetalas inget stöd för nästkommande år.  
 
Samtliga partier i kommunfullmäktige har lämnat in redovisning för år 2019 och bedömningen är 
att redovisningarna följer kommunallagens intentioner varför det föreslås att kommunfullmäktige 
godkänner redovisningarna  
 
Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse Redovisning av partistöd 2019 
• Redovisnings av partistöd 2019 Socialdemokraterna 
• Redovisning av partistöd 2019, Centerpartiet 
• Redovisning av partistöd 2019, Moderaterna 
• Redovisning av partistöd 2019, Kristdemokraterna 
• Redovisning av partistöd 2019, Liberalerna 
• Redovisning av partistöd 2019 Sverigedemokraterna 
• Redovisning av partistöd 2019 Vänsterpartiet 
• Redovisning av partistöd 2019 Miljöpartiet 

 
 

   
Margareta Jakobsson  
Handläggare 

 Malin Karhu Birgersson 
Förvaltningschef 

 

































































































SÄTERS KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-05-26 
Blad 
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Justerande signaturer Utdragsbestyrkande 

 

Ks §  Diarienummer: KS2020/0136 

Rapport avseende ej verkställda beslut – kvartal 3 och 4 2019 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige beslutar 
godkänna rapporten. Till kommunstyrelsens lämnas en redovisning av beslut om särskilt boende 
jml 4 kap 1 § SOL kvartal 3 – 2019-06-12 ej erbjuden i dagsläget. 
 
__________ 
 
Ärendebeskrivning 
Socialnämnden har överlämnat rapport avseende ej verkställda beslut för kvartal 3 och 4 2019. 
 
Socialförvaltningen har till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) lämnat en rapport över ej 
verkställda beslut kvartalen 3-4 2019. Förvaltningen har även rapporterat de beslut som verkställts 
och som tidigare har rapporterats som ej verkställda. 
 
Ej verkställda beslut 
Biståndsbeslut som inte verkställts inom 3 månader ska rapporteras till IVO. 
Det gäller beslut enligt 9 § lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade 
(LSS) och enligt 4 kap. 1 § SoL. 
 
Verkställda beslut 
Socialnämnden ska även till IVO anmäla när nämnden har verkställt ett gynnande beslut som 
enligt 16 kap 6 f§ SoL har rapporterats som ej verkställt. 
 
Rapport till revisorer och kommunfullmäktige 
Enligt 16 kap SoL ska kommunens revisorer och kommunfullmäktige informeras om ej verk-
ställda/verkställda beslut. 
 
 
 
 
 
Beslutsunderlag Delges 
Tjänsteutlåtande 
Rapport från socialnämnden 

Socialnämnden 

 
  



 

Tjänsteutlåtande 

 

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

 

SÄTERS KOMMUN 
Kommunstyrelseförvaltningen 

Datum Diarienummer 
2020-04-06 Dnr KS2020/0136 

 

Rapport avseende ej verkställda beslut – kvartal 3 och 4 2019 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
godkänna rapporten. 
 
Ärendebeskrivning 
Socialnämnden har överlämnat rapport avseende ej verkställda beslut för kvartal 3 och 4 2019. 
 
Socialförvaltningen har till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) lämnat en rapport över ej 
verkställda beslut kvartalen 3-4 2019. Förvaltningen har även rapporterat de beslut som 
verkställts och som tidigare har rapporterats som ej verkställda. 
 
Ej verkställda beslut 
Biståndsbeslut som inte verkställts inom 3 månader ska rapporteras till IVO. 
Det gäller beslut enligt 9 § lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade 
(LSS) och enligt 4 kap. 1 § SoL. 
 
Verkställda beslut 
Socialnämnden ska även till IVO anmäla när nämnden har verkställt ett gynnande beslut som 
enligt 16 kap 6 f§ SoL har rapporterats som ej verkställt. 
 
Rapport till revisorer och kommunfullmäktige 
Enligt 16 kap SoL ska kommunens revisorer och kommunfullmäktige informeras om ej 
verkställda/verkställda beslut. 
 
 
 
 
 
Margareta Jakobsson  Malin Karhu Birgersson 
Handläggare  Förvaltningschef 

 
 



SÄTERS KOMMUN 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-03-12 
Blad 

17 
 

Justerande signatur Utdragsbestyrkande 

 

Sn § 38   Diarienummer: SN2019/0074 
 
 
Rapport avseende ej verkställda beslut – kvartal 3-4 2019 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden har tagit del av informationen och översänder den till kommunfullmäktige och 
kommunrevisionen för kännedom. 
______ 
 
 
Ärendebeskrivning  
Socialförvaltningen har till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) lämnat en rapport över ej 
verkställda beslut kvartalen 3-4 2019. Förvaltningen har även rapporterat de beslut som verk-
ställts och som tidigare har rapporterats som ej verkställda. 

Ej verkställda beslut 
Biståndsbeslut som inte verkställts inom 3 månader ska rapporteras till IVO. 
Det gäller beslut enligt 9 § lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade 
(LSS) och enligt 4 kap. 1 § SoL. 

Verkställda beslut 
Socialnämnden ska även till IVO anmäla när nämnden har verkställt ett gynnande beslut som 
enligt 16 kap 6 f§ SoL har rapporterats som ej verkställt. 

Rapport till revisorer och kommunfullmäktige 
Enligt 16 kap SoL ska kommunens revisorer och kommunfullmäktige informeras om ej verk-
ställda/verkställda beslut. 
 
 
 
Underlag till beslut Delges 
Sammanställning rapport kvartal 3-4 2019 Kommunfullmäktige 
 Kommunrevisionen 

 
  



Rapport till IVO 2019-10-17 (avser kvartal 3 2019) 

Beslut om bostad med särskild service för vuxna enligt 9 .9 § LSS 
Rapport om: 

• 1 ej verkställda beslut

Beslutsdatum Verkställt Kommentar 

2019-01-02 Individen är under placering av i Individ- och 
familjeomsorgen (IFO). Individen har sökt bostad i annan 
kommun och kommer att omprövas av handläggare. 

Beslut om kontaktperson enligt 9.4 § LSS 
Rapport om: 

• 1 ej verkställda beslut

Beslutsdatum Verkställt Kommentar 

2018-08-01 Individen har avböjt inbokade möten med 
kontaktpersonen.  

Beslut om ledsagarservice enligt 9.4 § LSS 
Rapport om: 

• 1 ej verkställda beslut

Beslutsdatum Verkställt Kommentar 

2019-06-17 Kontakt med anhöriga pågår 

Beslut om Särskilt boende jml 4 kap 1 § SOL 
Rapport om: 

• 4 ej verkställda beslut
• 2 verkställda

Beslutsdatum Verkställt Kommentar – orsak/åtgärd 
2019-04-15 2019-09-16 Tackat ja, flyttar in efter renovering. 

2019-05-02 2019-10-01 Tackat ja, flyttar in kommande vecka. 

2019-05-14 2019-09-20 Tackat nej. 

2019-06-12 2019-09-20 Tackat nej. 

2019-06-12 2019-07-01 Tackat nej. 

2019-06-12 Ej erbjuden i dagsläget 



Beslut om Hjälp i hemmet ord boende jml 4 kap 1 § SOL  
Rapport om: 

•  1 ej verkställda beslut 
•  1 verkställda 

Beslutsdatum Verkställt Kommentar – orsak/åtgärd 
2019-05-31  Frånsäger sig hjälp med inköp 

2019-06-19 2019-08-14 Har flyttat direkt till korttidsboende från lasarettet.  

 



Rapport till IVO 2020-02-26 (avser kvartal 4 2019) 
4 beslut inrapporterade till IVO 

Beslut om bostad med särskild service för vuxna enligt 9 .9 § LSS  
Rapport om: 

• 1 verkställda 

Beslutsdatum Verkställt Kommentar 

2019-01-02 19-05-06 Individen är under placering av i Individ- och 
familjeomsorgen (IFO). Individen har sökt bostad i annan 
kommun och kommer att omprövas av handläggare. 

Beslut om kontaktperson enligt 9.4 § LSS  
Rapport om: 

• 1 ej verkställda beslut 

Beslutsdatum Verkställt Kommentar 

2018-08-01  Individen har avböjt inbokade möten med 
kontaktpersonen.  

 

Beslut om ledsagarservice enligt 9.4 § LSS  
Rapport om: 

• 1 verkställda  

Beslutsdatum Verkställt Kommentar 

2019-06-17 19-11-04 Kontakt med anhöriga pågår  
 

Beslut om daglig verksamhet enligt 9.4 § LSS  
Rapport om: 

• 1 ej verkställda beslut 

Beslutsdatum Verkställt Kommentar 

2019-08-19  Erbjudande finns men det går inte att nå varken brukaren 
eller anhörig. 

 

 

Beslut om Särskilt boende jml 4 kap 1 § SOL  
Rapport om: 

•  2 ej verkställda beslut 
•  2 verkställda 

Beslutsdatum Verkställt Kommentar – orsak/åtgärd 
2019-06-27  Önskar enbart plats på ett utav våra särskilda 

boenden. 



2019-08-28  Önskar enbart plats på ett utav våra särskilda 
boenden. 

2019-09-26 2020-01-09 Önskade enbart plats på ett utav våra särskilda 
boenden. Inflyttad 

 

2019-06-12 19-11-20 Önskade enbart plats på ett utav våra särskilda 
boenden. Inflyttad 

 

Beslut om Hjälp i hemmet ord boende jml 4 kap 1 § SOL  
Rapport om:  

•  1 verkställda 

Beslutsdatum Verkställt Kommentar – orsak/åtgärd 
2019-05-31 2019-10-29 Frånsäger sig hjälp med inköp 

 



SÄTERS KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
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Justerande signaturer Utdragsbestyrkande 

 

Ks §  Diarienummer: KS2020/0217 

Handlingsplan vid kränkande särbehandling, trakasserier och repressalier 

Beslut: 
Personalutskottet föreslår kommunstyrelsen anta handlingsplanen vid kränkande särbehandling, tra-
kasserier och repressalier. 
 
__________ 
 
Ärendebeskrivning: 
Säters kommun som arbetsgivare accepterar inte någon form av kränkande särbehandling, trakasse-
rier av något slag eller repressalier. Varje medarbetare oberoende befattning ska bemötas med re-
spekt och med hänsyn till den personliga integriteten. 
 
Handlingsplanen vid kränkande särbehandling, trakasserier och repressalier är ett stöd till medarbe-
tare och chefer och tydliggör de olika parternas ansvar. Handlingsplanen beskriver den rutin som 
gäller vid anmälan och vilka förhållanden i arbetsmiljön som kan ge upphov till kränkande särbe-
handling.  
 
Den tidigare handlingsplanen antagen av kommunstyrelsen 2018-10-23, § 4 är inte tillräckligt tydlig 
gällande arbetsgivaren arbete mot repressalier vilket i denna handlingsplan förtydligats. 
 
 
 
 
 
 
Beslutsunderlag  
Handlingsplan  

 
  



Gäller from  Diarienummer Framtaget av 

  Inger Bernhardsson HR-specialist 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Handlingsplan vid kränkande särbehandling, 
trakasserier och repressalier 

 
Antagen av kommunstyrelsen 2020- 

  

SÄTERS KOMMUN 
Nämnd 



Gäller from  Diarienummer Framtaget av 

  Inger Bernhardsson HR-specialist 
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Gäller from  Diarienummer Framtaget av 

  Inger Bernhardsson HR-specialist 
 

Handlingsplan vid kränkande särbehandling, trakasserier 
och repressalier 
 
 

Inledning 
Säters kommun som arbetsgivare accepterar inte någon form av kränkande särbehandling, 
trakasserier av något slag eller repressalier. Varje medarbetare oberoende befattning ska bemötas 
med respekt och med hänsyn till den personliga integriteten. 
 

Syfte  
Handlingsplanen vid kränkande särbehandling, trakasserier och repressalier är ett stöd till 
medarbetare och chefer och tydliggör de olika parternas ansvar. Handlingsplanen beskriver den 
rutin som gäller vid anmälan och vilka förhållanden i arbetsmiljön som kan ge upphov till 
kränkande särbehandling. Handlingsplanen ska vara känd hos alla medarbetare. 
 

Roller och ansvar 
Som medarbetare ansvarar du för att: 

• Känna till och följa handlingsplanen. 
• Meddela chef om du eller arbetskamrat blir utsatt. 
• Ta ansvar för arbetsmiljön, hälsa och trivsel i det dagliga arbetet. 

 
Som chef ansvarar du för att: 

• Ta huvudansvar för den psykosociala arbetsmiljön.  
• Känna till, kommunicera och tillämpa denna handlingsplan. 
• Hantera kränkningar enligt rutin nedan eventuella kränkningar och vid behov vidta 

åtgärder skyndsamt. 
• Organisera och planera arbetet så att kränkande särbehandling kan förebyggas. 
• Gemensamt arbeta med bemötande och uppträdande mot varandra. 

 
 

Definition av kränkande särbehandling och trakasserier 
 

Kränkande särbehandling 
Handlingsplanen utgår från Arbetsmiljöverkets föreskrift Organisatorisk och social arbetsmiljö 
AFS 2015:4 där kränkande särbehandling definieras som: 
 

• Handlingar som riktas mot en eller flera arbetstagare på ett kränkande sätt och som kan 
leda till ohälsa eller att dessa ställs utanför arbetsplatsens gemenskap 

 
Kränkande särbehandling är känslomässigt påfrestande och kan skapa en känsla av orättvisa, 
olust och obehag och kännetecknas av: 

• Nedvärderande behandling i ord och/eller handling. 



Gäller from  Diarienummer Framtaget av 

  Inger Bernhardsson HR-specialist 
 

• Upplevelsen av att bli exkluderad och behandlad annorlunda. 
 

Trakasserier 
Diskrimineringslagen definierar trakasserier som:  
 

• ett agerande som kränker någons värdighet och som har samband med någon av 
diskrimineringsgrunderna kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk 
tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller 
ålder.  

 
Trakasserier kan t.ex. vara uttryck för: 

• Förlöjligande eller nedvärderande generaliseringar med koppling till diskrimineringslagen. 
Se även handlingsplan mot diskriminering. 

 

Sexuella trakasserier 
Trakasserier kan även vara av sexuell natur som innebär ett ovälkommet uppträdande i ord eller 
handling som leder till att någon upplever sig förnedrad eller illa till mods genom exempelvis: 

• Kommentarer, nedsättande skämt eller jargong 
• Att någon tafsar eller kastar närgångna blickar.  
• Ovälkomna komplimanger, inbjudningar och anspelningar. 

 
Trakasserier och sexuella trakasserier är ett beteende som är oönskat. Det är den som utsätts för 
trakasserier som avgör vad som är oönskat eller kränkande. Enligt Diskrimineringslagen måste 
den som trakasserar förstå hur agerandet upplevs för att det ska vara fråga om trakasserier eller 
sexuella trakasserier.  
 

Repressalier 
Arbetsgivaren får inte utsätta arbetstagare, praktikanter eller inhyrd personal för repressalier 
(bestraffning eller dålig behandling) på grund av att arbetstagaren har påtalat eller anmält en 
diskriminering eller att arbetsgivaren inte har utrett och åtgärdat påstådda trakasserier, sexuella 
trakasserier eller andra missförhållanden. 
 
Förbudet mot repressalier gäller den som: 

• Anmält diskriminering 
• Har påtalat att någon bryter mot diskrimineringslagen 
• Har medverkat i en utredning om diskriminering 
• Avvisat eller mot sin vilja gått med i trakasserier eller sexuella trakasserier 
• Har påtalat eller anmält andra missförhållanden 

 

Vad ska jag som medarbetare göra om jag utsätts för kränkande 
särbehandling, trakasserier eller repressalier? 

1. Säga ifrån. Kränkningar, trakasserier, sexuella trakasserier eller repressalier är aldrig okej. 
Det är därför viktigt att den som är utsatt klargör för den som kränker eller trakasserar att 



Gäller from  Diarienummer Framtaget av 

  Inger Bernhardsson HR-specialist 
 

beteendet är oönskat. I vissa situationer kan kränkningarna vara så tydliga att klargörandet 
inte behövs. 
 

2. Dokumentera. Det kan vara bra att föra anteckningar över upplevelser och observationer.  
 

3. Kränkningar kan vara så subtila så känner du att något beteende mot dig är obehagligt 
prata med någon du känner förtroende eller kontakta på HR. 
 

4. Berätta för chefen, skyddsombudet eller ta kontakt med HR. Om det är chefen som 
trakasserar vänd dig till chefens chef eller till HR. 
 

Vad ska jag som chef göra? 
Om du som chef får reda på att det förekommer tecken på kränkande särbehandling, trakasserier, 
sexuella trakasserier eller repressalier är du skyldig att skyndsamt kontakta förvaltningschef eller 
personalenheten som utser ansvarig person för utredning. 
 
Stöd ska erbjudas till den medarbetare som upplever sig utsatt.  
 

Utreda 
Utredningen syftar till att klargöra och bedöma om det förekommit kränkande särbehandling, 
trakasserier, sexuella trakasserier eller repressalier. Ansvarig för utredningen ska ha enskilda 
samtal med inblandade och dokumentera utredningen skriftligt. 
  
Utredningen bör innehålla följande delar: 

• Den utsattes perspektiv och upplevelser. 
• Den/de anklagades perspektiv och upplevelser 
• Vittnens perspektiv och upplevelser 
• Oberoende bevis, såsom brev, e-post, protokoll, inspelningar, bilder eller liknande. 

 
Som utredningsansvarig behöver du förhålla dig objektiv till problemet, om detta inte kan 
garanteras kan du ta hjälp och stöd av Personalenheten eller företagshälsovården.  
 

Vidta åtgärder  
Om utredningen visar att det förekommit kränkande särbehandling, trakasserier, sexuella 
trakasserier eller repressalier är du som chef skyldig att se till att de upphör. Besluta om lämpliga 
åtgärder som ska vidtas snarast och informera samtliga berörda enskilt om vad som kommer att 
ske.  
 
Åtgärder riktade till den som kränker/trakasserar: 

• Tillsägelse och uppmaning att ändra sitt oacceptabla beteende. 
• Varning eller omplacering, vid allvarliga fall uppsägning. Kontakta Personalenheten för 

hjälp och stöd.  
 



Gäller from  Diarienummer Framtaget av 

  Inger Bernhardsson HR-specialist 
 

Uppföljning 
Följ upp situationen på arbetsplatsen för att försäkra dig om att genomförda åtgärder fått effekt 
eller om ytterligare åtgärder krävs.   
 

Förebygga 
Det kan finnas flera anledningar till att kränkande beteende, trakasserier eller repressalier 
förekommer på arbetsplatsen. Som en del i det systematiska arbetsmiljöarbetet ska orsaker till 
arbetsrelaterad ohälsa utredas, för att undvika att något liknande händer igen (AFS 2001:1 9 §). 
 

Polisanmälan 
Det är viktigt att arbetsgivaren alltid överväger polisanmälan.  
 

Lagstiftning 
Utgångspunkten för riktlinjen är Arbetsmiljölagen SFS 1977:1160, Diskrimineringslagen SFS 
2008:567 samt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 
(SAM) och Organisatorisk och social arbetsmiljö AFS 2015:4 med tillhörande vägledning 



SÄTERS KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
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Justerande signaturer Utdragsbestyrkande 

 

Ks §  Diarienummer: KS2020/0150 

Flextidsavtal 

Beslut 
Personalutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen att flextidsavtalet revideras med föreslagna åt-
gärder 
 
__________ 
 
Bakgrund och ärendebeskrivning   
Personalutskottet uppdrag att utvärdera flextidsavtalet har medfört ett antal justeringar och förtydli-
gande. Revideringen avser hantering av innestående flextid vid avslutad anställning och hantering i 
personalsystemet. 
 
 
 
 
Beslutsunderlag  
Tjänsteutlåtande 
Flextidsavtal 

 

 
  



 
Tjänsteutlåtande 

 

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

Datum Diarienummer 
2020-03-31 
 
Flextidsavtal 

Dnr KA 00-000 

Förslag till beslut  

Personalutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen att flextidsavtalet revideras med föreslagna 
åtgärder 
 
Bakgrund och ärendebeskrivning   
Personalutskottet uppdrag att utvärdera flextidsavtalet har medfört ett antal justeringar och 
förtydligande.  
 
 
 
 
Malin Karhu-Birgersson     
Förvaltningschef KSF /personalchef    
 
 



 

 

 

 

 Postadress Besöksadress Telefon   
 Säters Kommun Rådhuset 0225-55 000 (vxl)   
 Box 300 Åsgränd 2    
 783 27 Säter Säter    
 

Flextidsavtal fr om 2020-03-27 
Arbetstidsförläggning och övertid regleras i arbetstidslagen och i AB Allmänna bestämmelser. 
 
Flextid gäller inte vid oreglerad arbetstid och får inte heller användas vid sjukdom. 
 
Flextid - huvudregel 
Flexibel arbetstid är huvudregel för all administrativ personal.  
 
Flextiden och dess möjligheter 
Huvudregeln innebär att man kan ”flexa” mellan klockan 06.00-19.00 helgfri måndag - fredag  
Möjlighet finns att flexa ut och in flera gången per dag men verksamheten styr alltid all möjlighet 
till flextid. Enskilda överenskommelser om utökad flextidsram görs i samråd med 
personalenheten. 
Vid fastställande av den ordinarie arbetstiden tjänar normtidsmåttet som ledning. Normtidsmåttet 
är i 8 timmar för varje helgfri måndag-fredag 8.00-17.00. Vid arbete mer än 5 timmar ska minst 
30 min rast läggas in.  
 
Följande helgdagsaftnar har 5 timmars dag 8.00-13.00; 
- skärtorsdagen, den 30 april, trettondagsafton, dag före Kristihimmelsfärdsdag, dag före Alla 
Helgons dag, dag före 6 juni samt den 23 december om den infaller på en fredag (deltid arbetar 
del av dag i samma omfattning) 
 
Det är tillåtet att ta ut en hel arbetsdag som fridag 8 tim (heltid) Flextid mer än 4 timmar samt 
som heldag får endast tas ut i samråd med närmaste chef och verksamhetens bemanningsbehov 
ska alltid tillgodoses innan ledighet beviljas.  
 
Vid månadens slut transporteras plustid eller minustid till påföljande månad. Plustid får ej 
överstiga 60 timmar och minustid ej understiga 20 timmar. Tid över 60 timmar ersätts inte och 
tid under 20 timmar minus regleras med löneavdrag.  Vid avslut av anställning ska flextiden vara 
reglerad, överskjutande flextid utbetalas inte. 
 
Användande av flextid 
Enligt 10 § i flextidsbestämmelserna sluter man lokalt kollektivavtal om vilka verksamheter som 
omfattas av flextidsavtalet. Detta görs av personalenheten  
 
Dokumentation 
- sker i personalsystemet 
- närmaste chef ansvarar för att ATL (arbetstidslagen) hanteras på ett korrekt sätt  
 
Övertid 
För övertid gäller reglerna i AB och gäller beordrat arbete före och efter normalarbetstiden. 
 
 
 



SÄTERS KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-05-26 
Blad 

31 
 

Justerande signaturer Utdragsbestyrkande 

 

Ks §  Diarienummer KS2018/0044 

Förändrad förvaltningsorganisation 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen  besluta: 

1. Förvaltningarna Barn- och utbildningsförvaltningen, Socialförvaltningen, Samhällsbygg-
nadsförvaltningen och kommunstyrelseförvaltningen byter namn till sektorer: Barn och ut-
bildningssektorn, Sociala sektorn, Samhällsbyggnadssektorn och Kommunstyrelses sektorn.  

2. Nuvarande befattningarna förvaltningschef för dessa sektorer blir då sektorchef.  
3. Kulturförvaltningen ändras till kulturenheten under kommunstyrelsesektorn 
4. Kulturchefen organisatorisk läggs under kommunstyrelsesektorns sektorchef 

 
Innan förändringen träder ikraft skall förhandling ske med de fackliga organisationerna. 
 
__________ 
 
Ärendebeskrivning 
I Kommunallagens ändring 2018-01-01 tydliggjordes rollen för kommundirektören samt hur orga-
nisationen under kommundirektören ska organiseras samt hur kommunens verksamhet under kom-
mundirektören ska organiseras. 
 
I organisationsförändring som träde ikraft 2013-01-01 beslutades att kommunstyrelsen ska vara an-
ställande myndighet och kommundirektör kommunens högsta tjänsteperson. Detta innebär att i 
princip utgår ledning och fördelning av arbete från kommundirektör. 
 
Kommunallagens 7 kap. beskriver hur direktören ska ha den ledande ställning bland personalen och 
vara chef för den förvaltning som finns under kommunstyrelsen. I organisationen som trädde ikraft 
2013-01-01 är kommunen en förvaltning och kommunstyrelsen anställande myndighet. 
 
Detta innebär att den nuvarande förvaltningsorganisationen behöver förändras för att förtydliga or-
ganisationen. 
 
Förslag till förändring 
Förslaget innebär att förvaltningarna barn- och utbildningsförvaltningen, socialförvaltningen, sam-
hällsbyggnadsförvaltningen och kommunstyrelseförvaltningen byter namn till sektorer: barn och 
utbildningssektorn, sociala sektorn samhällsbyggnadssektorn och kommunstyrelses sektorn. De nu-
varande befattningarna förvaltningschef för dessa sektorer blir då sektorchef.  
 
Kulturförvaltningen är en liten förvaltning som har samma administrativa ansvar som de övriga för-
valtningarna i denna förändring blir kulturförvaltningen kulturenheten med en kulturchef som kom-
mer att ingå i kommunstyrelsesektorns ledningsgrupp och organisatorisk ligga under kommunsty-
relsesektorns sektorchef. 
 
Förändringen påverkar inte den politiska organisationen. 
 
Beslutsunderlag  
Tjänsteutlåtande 
Förslag till organisation 

 

 
  



 Tjänsteutlåtande 

 

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

 

Datum Diarienummer 
2020-05-06 KS2018/0044 

 

Förändrad förvaltningsorganisation 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta: 

1. Förvaltningarna Barn- och utbildningsförvaltningen, Socialförvaltningen, 
Samhällsbyggnadsförvaltningen och kommunstyrelseförvaltningen byter namn till 
sektorer: Barn och utbildningssektorn, Sociala sektorn, Samhällsbyggnadssektorn 
och Kommunstyrelses sektorn.  

2. Nuvarande befattningarna förvaltningschef för dessa sektorer blir då sektorchef.  
3. Kulturförvaltningen ändras till kulturenheten under kommunstyrelsesektorn 
4. Kulturchefen organisatorisk läggs under kommunstyrelsesektorns sektorchef 

 
Innan förändringen träder ikraft skall förhandling ske med de fackliga organisationerna. 
 
Ärendebeskrivning 
I Kommunallagens ändring 2018-01-01 tydliggjordes rollen för kommundirektören samt hur 
organisationen under kommundirektören ska organiseras samt hur kommunens verksamhet 
under kommundirektören ska organiseras. 
 
I organisationsförändring som träde ikraft 2013-01-01 beslutades att kommunstyrelsen ska 
vara anställande myndighet och kommundirektör kommunens högsta tjänsteperson. Detta 
innebär att i princip utgår ledning och fördelning av arbete från kommundirektör. 
 
Kommunallagens 7 kap. beskriver hur direktören ska ha den ledande ställning bland 
personalen och vara chef för den förvaltning som finns under kommunstyrelsen. I 
organisationen som trädde ikraft 2013-01-01 är kommunen en förvaltning och 
kommunstyrelsen anställande myndighet. 
 
Detta innebär att den nuvarande förvaltningsorganisationen behöver förändras för att 
förtydliga organisationen. 
 
Förslag till förändring 
Förslaget innebär att förvaltningarna barn- och utbildningsförvaltningen, socialförvaltningen, 
samhällsbyggnadsförvaltningen och kommunstyrelseförvaltningen byter namn till sektorer: 
barn och utbildningssektorn, sociala sektorn samhällsbyggnadssektorn och kommunstyrelses 
sektorn. De nuvarande befattningarna förvaltningschef för dessa sektorer blir då sektorchef.  
 
Kulturförvaltningen är en liten förvaltning som har samma administrativa ansvar som de 
övriga förvaltningarna i denna förändring blir kulturförvaltningen kulturenheten med en 
kulturchef som kommer att ingå i kommunstyrelsesektorns ledningsgrupp och organisatorisk 
ligga under kommunstyrelsesektorns sektorchef. 
 
Förändringen påverkar inte den politiska organisationen. 
 
 

Malin Karhu Birgersson  Marita Skog 
Förvaltningschef  Kommundirektör 

 



Tjänstemannaorganisation

Förvaltningschef
Kommundirektör 

Barn- och 
utbildningschef

Sektorchef

Rektorer
Förskolechefer
Chef elevhälsan

Kommunledning
Sektorchef

Kulturchef
Ekonomichef

IT chef
Kommunikationschef

Näringslivschef
E-arkiv chef

Personalchef
Fritidschef

Socialchef
Sektorchef

Verksamhetschefer

Enhetschefer

Samhällsbyggnadschef
Sektorchef

Enhetschefer

Ledningsgrupp 
Sektorchefer

VD



SÄTERS KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-05-26 
Blad 

32 
 

Justerande signaturer Utdragsbestyrkande 

 

Ks §  Diarienummer: KS2019/0396 

Driftsbidrag för Föreningen Säters Folkets Hus 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
godkänna förslag till driftsbidrag mellan Säters kommun och föreningen Folkets Hus u p a. för peri-
oden 2020-07-01 tom 2023-12-31. Uppdraget för de av kommunfullmäktige adjungerade represen-
tanterna till styrelsen upphör. 
 
__________ 
 
Ärendebeskrivning 
2019-12-03 bildades en politisk arbetsgrupp med representanter från kulturnämnden och kommun-
styrelsens presidium. Arbetsgruppens uppgift var att ta fram ett nytt förslag till förbindelse mellan 
föreningen Säters Folkets Hus 
u p a och Säters kommun. 
 
Nuvarande avtal med Folkets Hus har sagts upp fr o m 2021-01-01. I stället för avtal har Säters 
kommun kommit fram till att kommunen i fortsättningen ger föreningen ett bidrag för den verk-
samhet föreningen presenterar i sin verksamhetsplan.  
 
Ett förslag till driftsbidrag för perioden 2020-07-01—2023-12-31 har upprättats mellan föreningen 
Säters Folkets Hus och Säters kommun.  
 
Driftsbidraget gäller för 3 år och 6 månader under föreutsättning att föreningen bidrar till det som 
de upptagit i sin verksamhetsplan för respektive år.  
 
Vid sidan av bidraget kan särskilda förbindelser träffas mellan nämnder och förvaltningar i kommu-
nen och föreningen för särskilda åtaganden eller arrangemang utifrån kommunens uthyrningspolicy. 
 
 
 
 
 
 
Beslutsunderlag Delges 
Tjänsteutlåtande 
Underlag driftsbidrag 
Hyreskontrakt 
Verksamhetsplan 

Folkets Hus 

 
  



 

Tjänsteutlåtande 

 

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

 

SÄTERS KOMMUN 
Kommunstyrelseförvaltningen 

Datum Diarienummer 
2020-05-06 Dnr KS2019/0396 

 

Driftsbidrag för Föreningen Säters folkets Hus 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta godkänna förslag till 
driftsbidrag 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 nytt förslag till förbindelse mellan föreningen Säters Folkets Hus 
u p a och Säters kommun. 
 
Nuvarande avtal med Folkets Hus har sagts upp fr o m 2021-01-01. I stället för 
avtal har Säters kommun kommit fram till att kommunen i fortsättningen ger 
föreningen ett bidrag för den verksamhet föreningen presenterar i sin 
verksamhetsplan.  
 
Ett förslag till driftsbidrag för perioden 2020-07-01—2023-12-31 har 
upprättats mellan föreningen Säters Folkets Hus och Säters kommun.  
 
Driftsbidraget gäller för 3 år och 6 månader under föreutsättning att 
föreningen bidrar till det som de upptagit i sin verksamhetsplan för respektive 
år.  
 
Vid sidan av bidraget kan särskilda förbindelser träffas mellan nämnder och 
förvaltningar i kommunen och föreningen för särskilda åtaganden eller 
arrangemang utifrån kommunens uthyrningspolicy. 
 
 
 

Marita Skog   

Kommundirektör   
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Driftsbidrag till Föreningen Säters Folkets Hus 
 
  
            INGRESS 

Säters kommun (kommunen) (212000–2247) och Föreningen Säters Folkets Hus (föreningen) 
(782600–0874) uttrycker genom denna förbindelse en 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, bilaga 1 
föreningens verksamhetsplan. 

För att trygga långsiktigheten i samarbetet och det gemensamma ansvarstagandet för 
förvaltningen av huset regleras föreningens tillgång till lokalerna i ett särskilt hyresavtal,  
bilaga 2. 

 
PLANERING, UPPFÖJNING OCH UTVÄRDERING 
 
• Övergripande samverkansområden mellan verksamheter i Säter och föreningen ska 

regleras i en förbindelse(verksamhetsplan) senast i februari varje år. Inom förbindelsen 
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. 
 

 
BIDRAG  
 
Som bidrag för ovanstående verksamhet erhåller föreningen Folkets hus 1 000 000 kronor 
för 2021. Bidraget utbetalas månadsvis med 1/12-del under den förutsättningen att 
verksamhetsplanen inte förändras, se bilaga 1. 
 
Föreningen äger utöver det kommunala bidraget ha 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 denna förbindelse. 
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           FÖRBINDELSE 
 
Detta beslut gäller from 2020-07-01 tom 2023-12-31. Beslutet om bidrag förlängs därefter ett år 
i sänder, om inte uppsägning sker från endera parten senast sex månader före 2023-12-31. 
 
Ett år innan utgången av 2023-12-31 ska en överläggning ske om förutsättningarna för det 
fortsatta samarbetet inför kommande period. 
 
 
VILLKOR 
 
Säters kommun äger rätt att med omedelbar verkan häva helt eller delvis bidraget om 
föreningen Folkets hus Säter. 

• gör sig skyldig till att genom brista i åtagande enligt denna förbindelse. 
• 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 denna förbindelse undertecknande underlåtit att lämna uppgifter om 

föreningen och dess verksamhet av väsentlig betydelse för förbindelsens tillkomst och 
fortsatta giltighet. 

 
 Beslutet om bidrag upphör därmed att gälla. 
 
 
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      Horst Bodinger  
Kommunstyrelsens ordförande Säter   Föreningen Säters Folkets Hus 
 
 
 
Lennart Götesson                                                   Christer Sidegren 
Kulturnämndens ordförande 



Bilaga 1 
 

Järnvägsgatan 22 
783 30 Säter 
0225-501 58 
 

 
 

Verksamhetsplan för Säters Folkets Hus 2021 
All verksamhet som bedrivs i Säters Folkets Hus ska ha inriktningen att den främjar en  
samhällsutveckling i demokratisk anda, där jämställdhet och allas lika värde är ledord. 
Folkets Hus ska vara en mötesplats för kultur- och nöjesupplevelser och uppmuntra bildning 
och kreativt skapande. Folkets Hus ska vara öppet och tillgängligt för alla som ansluter sig till 
detta förhållningssätt. Folkets Hus ska vara öppet för önskemål och förslag från 
allmännheten för att i möjligaste mån tillfredsställa allas preferenser, som ett led i att huset 
ska vara nyskapande. 

Folkets Hus i Säter erbjuder därutöver: 

• Ett varierat utbud av biografverksamhet innehållande film, livestreamning av 
idrottsarrangemang, operor, teater och andra evenemang som lämpar sig för 
ändamålet. 

• Ett varierat utbud av kulturarrangemang, för alla åldrar,som ska omfatta dans, teater, 
revy, musikarrangemang, konst- och fotoutställningar. 

• Att tillhandahålla och hyra ut lokaler till företag, föreningar och ideella organisationer 
till marknadsmässiga priser. Vid Kommunala arrangemang utgår ingen lokalhyra men 
Folkets Hus ersätts för kostnader som orsakas av uthyrningen. 

• Folkets Hus ska i samverkan med kommunen och andra aktörer främja ett levande 
förenings- och kulturliv i Säterbygden. 

• Folkets Hus  i Säter ska bli en allmännt känd och uppskattad mötesplats. 

• Folkets Hus åtar sig att sköta webbsändningarna av Kommunfullmäktige. 

 

 

 

















SÄTERS KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-05-26 
Blad 

33 
 

Justerande signaturer Utdragsbestyrkande 

 

Ks §  Diarienummer KS2019/0498 

Svar på motion om att skolan i Säters kommun behöver en haverikommission 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
avslå motionen. 
 
__________ 
 
Ärendebeskrivning 
Barn-.och utbildningsnämnden har 2020-04-20 yttrat sig över motion att skolan i Säters kommun 
behöver en haverikommission. Barn- och utbildningsnämnden föreslår att motionen avslås. 
 
En motion om att skolan i Säters kommun behöver en haverikommission lämnades in till kommun-
fullmäktiges sammanträde 2019-11-28 av nya moderaterna, kristdemokraterna och liberalerna. Mot-
ionen remitterades till barn- och utbildningsnämnden för yttrande. I motionen föreslås att en extern 
utredning tillsätts för att utreda vad resultaten i skolan beror på.  
 
Barn- och utbildningsnämndens yttrande 
”En intern utredare studerar de faktorer som har varit avgörande för den låga ranking Säters kom-
mun har fått av Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund och i ungdomsenkäten LUPP. 
Utredningen visar hur fackförbunden viktar värdena olika. Resultatet visar bl a att den ekonomiska 
redovisningen spelar stor roll i utslagen.  
 
Säters kommun har valt att budgetera flera kostnader centralt vilket minskar budgetarna på de olika 
enheterna. Exempelvis är IT-kostnader och elevhälsan budgeterade på en central nivå. När SCB 
(statistiska centralbyrån) och Skolverket ber enheterna redovisa exempelvis ”undervisningskostna-
der” så har Säters kommun därför en lägre kostnad per elev än genomsnittet. Utredningen bekräftar 
att lönestrukturen för lärare i kommunen är relativt plan. 
 
Utredningen redovisar fler exempel som förklarar de värden som LR och Lärarförbundets statistik 
visar. Statistiken bygger på uppgifter från 2018. Mycket har förändrats och utvecklats inom Säters 
barn- och utbildningsområde sedan dess. Den interna utredningen ska ligga till grund för fortsatt 
arbete framåt och vara ett arbetsmaterial för internt bruk.” 
 
 
 
Beslutsunderlag  
Tjänsteutlåtande 
Motion om att skolan behöver en haverikom-
mission 
Yttrande från barn- och utbildningsnämnden 

 

 
 
  



 Tjänsteutlåtande 

 

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

 

Datum Diarienummer 
2020-05-06 KS2019/0498 

 

Svar på motion om att skolan i Säters kommun behöver en 
haverikommission 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
besluta avslå motionen. 
 
__________ 
 

Ärendebeskrivning 
Barn-.och utbildningsnämnden har 2020-04-20 yttrat sig över motion att skolan i Säters 
kommun behöver en haverikommission. Barn- och utbildningsnämnden föreslår att 
motionen avslås. 
 
En motion om att skolan i Säters kommun behöver en haverikommission lämnades in till 
kommunfullmäktiges sammanträde 2019-11-28 av nya moderaterna, kristdemokraterna och 
liberalerna. Motionen remitterades till barn- och utbildningsnämnden för yttrande. I 
motionen föreslås att en extern utredning tillsätts för att utreda vad resultaten i skolan beror 
på.  
 
Barn- och utbildningsnämndens yttrande 
”En intern utredare studerar de faktorer som har varit avgörande för den låga ranking Säters 
kommun har fått av Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund och i ungdomsenkäten LUPP. 
Utredningen visar hur fackförbunden viktar värdena olika. Resultatet visar bl a att den 
ekonomiska redovisningen spelar stor roll i utslagen.  
 
Säters kommun har valt att budgetera flera kostnader centralt vilket minskar budgetarna på 
de olika enheterna. Exempelvis är IT-kostnader och elevhälsan budgeterade på en central 
nivå. När SCB (statistiska centralbyrån) och Skolverket ber enheterna redovisa exempelvis 
”undervisningskostnader” så har Säters kommun därför en lägre kostnad per elev än 
genomsnittet. Utredningen bekräftar att lönestrukturen för lärare i kommunen är relativt 
plan. 
 
Utredningen redovisar fler exempel som förklarar de värden som LR och Lärarförbundets 
statistik visar. Statistiken bygger på uppgifter från 2018. Mycket har förändrats och utvecklats 
inom Säters barn- och utbildningsområde sedan dess. Den interna utredningen ska ligga till 
grund för fortsatt arbete framåt och vara ett arbetsmaterial för internt bruk.” 
 
 
 
 
Margareta Jakobsson  Malin Karhu Birgersson 
Handläggare  Förvaltningschef kommunstyrelseförvaltningen 
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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 Daniel Ericgörs Birgitta Gustafsson 
Caroline Willfox 
Roger Siljeholm 
Christer Eriksson 
Ingeborg Björnbom 
Leo Thorsell 
Tommy Andersson 

https://www.dt.se/artikel/har-ar-lanets-basta-och-samsta-skolkommun-lararforbundets-nya-rankning-samre-an-snittet-i-landet
https://www.dt.se/artikel/har-ar-lanets-basta-och-samsta-skolkommun-lararforbundets-nya-rankning-samre-an-snittet-i-landet
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Justerande signatur Utdragsbestyrkande 

 

  Dnr BUN 2019/0328 

§ 20 
Yttrande över motion om att skolan i Säters kommun behöver en haverikommiss-
ion  

 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden avslår motionen. 

Yrkande 
Caroline Willfox (M) yrkar att motionen är bifallen. 

Ordföranden presenterar en beslutsgång som godkänns. Ordföranden ställer arbetsut-
skottets förslag mot Caroline Willfox yrkande. Ordföranden finner att arbetsutskottets 
förslag bifalles. 

Reservationer 
Caroline Willfox (M) Roger Carlsson (SD) och Ann-Sophie Siljeholm (M) reserverar 
sig mot beslutet. 

_________ 

Ärendebeskrivning 

En intern utredare studerar de faktorer som har varit avgörande för den låga ranking 
Säters Kommun har fått av Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund och i ungdomsen-
käten LUPP. 
Utredningen visar hur fackförbunden viktar värdena olika. Resultatet visar bl a att den 
ekonomiska redovisningen spelar stor roll i utslagen. Vi har valt att budgetera flera 
kostnader centralt vilket minskar budgetarna på de olika enheterna. Exempelvis är IT-
kostnader och Elevhälsan budgeterade på en central nivå. När SCB och Skolverket ber 
enheterna redovisa exempelvis ”undervisningskostnader” så har vi därför en lägre 
kostnad per elev än genomsnittet. Utredningen bekräftar att lönestrukturen för lärare i 
kommunen är relativt plan. 
Utredningen redovisar fler exempel som förklarar de värden som LR och Lärarförbun-
dets statistik visar. Statistiken bygger på uppgifter från 2018. Mycket har förändrats 
och utvecklats inom Säters barn- och utbildningsområde sedan dess. Den interna ut-
redningen ska ligga till grund för fortsatt arbete framåt och vara ett arbetsmaterial för 
internt bruk. 
 
Bakgrund 
En motion om att skolan i Säters kommun behöver en haverikommission lämnades in 
till kommunfullmäktiges sammanträde 2019-11-28 av nya moderaterna, kristdemokra-
terna och liberalerna. Motionen remitterades till barn- och utbildningsnämnden för ytt-
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rande. Oppositionen föreslår att en extern utredning tillsätts för att utreda vad resulta-
ten beror på. Barn- och utbildningsförvaltningen väljer att låta en intern utredare 
granska de rankingsresultat som motionen hänvisar till. 
 

Beslutsunderlag 
Beslut från kommunstyrelsens arbetsutskott den 17 december 2019, § 282 
Tjänsteskrivelse 
Arbetsutskottet den 11 mars 2020, § 13 
 
Delges 
Kommunstyrelsen  
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  Dnr BUN 2019/0328 

§ 20 
Yttrande över motion om att skolan i Säters kommun behöver en haverikommiss-
ion  

 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden avslår motionen. 

Yrkande 
Caroline Willfox (M) yrkar att motionen är bifallen. 

Ordföranden presenterar en beslutsgång som godkänns. Ordföranden ställer arbetsut-
skottets förslag mot Caroline Willfox yrkande. Ordföranden finner att arbetsutskottets 
förslag bifalles. 

Reservationer 
Caroline Willfox (M) Roger Carlsson (SD) och Ann-Sophie Siljeholm (M) reserverar 
sig mot beslutet. 

_________ 

Ärendebeskrivning 

En intern utredare studerar de faktorer som har varit avgörande för den låga ranking 
Säters Kommun har fått av Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund och i ungdomsen-
käten LUPP. 
Utredningen visar hur fackförbunden viktar värdena olika. Resultatet visar bl a att den 
ekonomiska redovisningen spelar stor roll i utslagen. Vi har valt att budgetera flera 
kostnader centralt vilket minskar budgetarna på de olika enheterna. Exempelvis är IT-
kostnader och Elevhälsan budgeterade på en central nivå. När SCB och Skolverket ber 
enheterna redovisa exempelvis ”undervisningskostnader” så har vi därför en lägre 
kostnad per elev än genomsnittet. Utredningen bekräftar att lönestrukturen för lärare i 
kommunen är relativt plan. 
Utredningen redovisar fler exempel som förklarar de värden som LR och Lärarförbun-
dets statistik visar. Statistiken bygger på uppgifter från 2018. Mycket har förändrats 
och utvecklats inom Säters barn- och utbildningsområde sedan dess. Den interna ut-
redningen ska ligga till grund för fortsatt arbete framåt och vara ett arbetsmaterial för 
internt bruk. 
 
Bakgrund 
En motion om att skolan i Säters kommun behöver en haverikommission lämnades in 
till kommunfullmäktiges sammanträde 2019-11-28 av nya moderaterna, kristdemokra-
terna och liberalerna. Motionen remitterades till barn- och utbildningsnämnden för ytt-
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rande. Oppositionen föreslår att en extern utredning tillsätts för att utreda vad resulta-
ten beror på. Barn- och utbildningsförvaltningen väljer att låta en intern utredare 
granska de rankingsresultat som motionen hänvisar till. 
 

Beslutsunderlag 
Beslut från kommunstyrelsens arbetsutskott den 17 december 2019, § 282 
Tjänsteskrivelse 
Arbetsutskottet den 11 mars 2020, § 13 
 
Delges 
Kommunstyrelsen  



 

 

 

Tjänsteskrivelse 

Datum: 2020-03-02 

Dnr: BUN 2019/0498 

 
Handläggare: Cia Melvindotter 
E-postadress: cia.melvindotter@edu.sater.se 
Tel. nr: 0225-552 08 

 

Yttrande till motion om att skolan i Säters kommun behöver en  

haverikommission 

Förslag till beslut 
Barn- och Utbildningsnämnden avslår motionen. 

Bakgrund 
En motion om att skolan i Säters kommun behöver en haverikommission lämnades in till kom-
munfullmäktiges sammanträde 2019-11-28 av nya moderaterna, kristdemokraterna och libera-
lerna. Motionen remitterades till Barn- och utbildningsnämnden för yttrande. Oppositionen fö-
reslår att en extern utredning tillsätts för att utreda vad resultaten beror på. Barn- och utbild-
ningsförvaltningen väljer att låta en intern utredare granska de rankingsresultat som motionen 
hänvisar till. 

Ärendebeskrivning 
En intern utredare studerar de faktorer som har varit avgörande för den låga ranking Säters 
Kommun har fått av Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund och i ungdomsenkäten LUPP. 

Utredningen visar hur fackförbunden viktar värdena olika. Resultatet visar bl a att den ekono-
miska redovisningen spelar stor roll i utslagen. Vi har valt att budgetera flera kostnader centralt 
vilket minskar budgetarna på de olika enheterna. Exempelvis är IT-kostnader och Elevhälsan 
budgeterade på en central nivå. När SCB och Skolverket ber enheterna redovisa exempelvis 
”undervisningskostnader” så har vi därför en lägre kostnad per elev än genomsnittet. Utred-
ningen bekräftar att lönestrukturen för lärare i kommunen är relativt plan. 

Utredningen redovisar fler exempel som förklarar de värden som LR och Lärarförbundets sta-
tistik visar. Statistiken bygger på uppgifter från 2018. Mycket har förändrats och utvecklats inom 
Säters barn- och utbildningsområde sedan dess. Den interna utredningen ska ligga till grund för 
fortsatt arbete framåt och vara ett arbetsmaterial för internt bruk. 

Beslutet ska skickas till 
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Lärarnas Riksförbunds kommunjämförelse 2019 

(Statistiken som undersökningen är byggd på är hämtad från 2018 års resultat) 

 Undervisningskostnader: Resurserna som man lägger till undervisning  

 Lärarlöner: Medellöner för grundskollärare 

 Lärarbehörigheter: Andel legitimerade lärare med behörighet i minst ett undervisningsämne 

 Elevresultat: Elevernas genomsnittliga meritvärde i åk 9 

 

Barn- och utbildningsförvaltningens slutsatser av Lärarnas Riksförbunds resultat 

Kommunerna väljer att fördela skolpengen olika, det kan vara fördelat centralt, lokalt eller per enhet. 

När statistik om kostnader ska redovisas till bl a SCB eller Skolverket kan kostnaden definieras olika, 

detta kan gagna en kommuns ranking eller ge mycket låga resultat. 

När utredarna ser hur Säters Kommun har redovisat kostnaderna ser man att förvaltningen inte 

lägger kostnader där bl a Skolverket har rekommenderat att kommunerna ska placera dem. Detta ser 

utredarna har en direkt betydelse för hur kommunen blev placerad i kommunjämförelsen och varför 

Barn- och utbildningsförvaltningen inte känner igen sig i resultatet. Nedan följer exempel på hur 

Säters kommun har redovisat och Barn- och utbildningsförvaltningens tolkning av hur resultatet i 

kommunjämförelsen blev så lågt. 

Undervisningskostnader 

Lärverktyg, utrustning och skolbibliotek 

Under 2018 satsades det på IT i hela kommunen. Skolor och förskolor fick nya lärplattformar, samtlig 

personal fick fortbildning i IKT och IT. Förskolor och skolor inledde ett samarbete med Science 2047 

och även där ingick obligatorisk utbildning i enklare programmering och Bluebots. Avdelningar och 

klasser uppgraderades med fler ipads och datorer för att kunna arbeta mer aktivt med digitala 

lärverktyg. Vi inhandlade licenser för att kunna utveckla den digitala lärmiljön för barn i särskilt behov 

av stöd. Sammantaget var kostnaderna stora, men nödvändiga och uppskattade. Licenskostnader, 

fortbildning och avtal bekostades av centrala medel. It-investeringen, i skolan, och avskrivningarna 

 Radetiketter UNDERVISNINGSKOSTNADER LÄRARLÖNER LÄRARBEHÖRIGHETER ELEVRESULTAT RANK 

 Orsa 16 3 24 278 21 

 Malung-Sälen 73 102 249 4 65 

 Hedemora 42 110 198 198 126 

 Älvdalen 280 82 32 250 176 

 Rättvik 133 16 243 268 190 

 Leksand 182 64 237 213 205 

 Borlänge 86 288 157 189 222 

 Ludvika 174 152 271 123 223 

 Smedjebacken 151 280 246 74 236 

 Gagnef 169 205 186 197 238 

 Avesta 15 260 254 249 252 

 Vansbro 81 207 289 247 264 

 Mora 195 202 272 227 282 

 Falun 260 246 240 221 287 

 Säter 272 278 284 229 290 

 Totalsumma 2129 2495 3182 2967 3077 
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fanns i It-enhetens budget som ligger under Kommunstyrelsen. Dessa kostnader lyftes alltså bort från 

Barn- och utbildningsförvaltningen och posten Undervisningskostnader och räknades inte med i 

statistiken. 

Lokaler och inventarier 

Barn- och utbildningsförvaltningen har höga kostnader för lokaler. Lokalerna i centrala Säter är slitna 

och kräver stora insatser i form av service som ett resultat av mångårigt eftersatt underhåll. Centrala 

Säters skolor och förskolor har höga kostnader för underhåll, vaktmästare och fastighetsskötsel. För 

att tillgodose barn och personals arbetsmiljö får förvaltningen ta den kostnad som 

Samhällsbyggnadsförvaltningen debiterar oss. 

Skolmåltider 

Förskolor och skolor i Säters kommun serveras god mat av god kvalitet. Barn- och 

utbildningsförvaltningen (BUF)i betalar mycket för skolmåltiderna och en stor kostnad för 2018 är de 

små enheterna och lönekostnader för den kökspersonal som finns på plats.  Under året inleder 

kostchefen en översyn för samordning av tillagning av mat.  

Undervisning 

Under denna rubrik skulle rektorernas, specialpedagogernas, tal- och hörselpedagogens och 

elevassistenternas lön ingå. Kompetensutveckling av personal skulle också ingå. Det är inte placerat 

så i förvaltningens kostnader vilket ger ett snett resultat i statistiken. Kostnaden för undervisning per 

elev/inskrivet barn blir låg. BUF har valt att placera anställda inom Elevhälsan i posten Elevhälsan och 

rektorer och biträdande rektorers löner centralt. (I Skolverkets statistik under Övrigt) 

Elevhälsa 

Elevhälsan är central i Säter och här har förvaltningen höga kostnader per elev enligt statistiken. Det 

är här som specialpedagogernas och elevassistenternas kostnader är placerade. Det skulle vara 

annorlunda om BUF valt att organisera sig på annat sätt. (se ovan)  

Övrigt 

Under denna post har BUF en extra hög kostnad per elev vilket är missvisande då rektorernas löner 

är placerade här. Även tjänstemän inom Barn- och utbildningsförvaltningen har sina löner här och 

vissa kommunövergripande kostnader såsom kommunchefs lön etc. Kostnader för 

kompetensutveckling ligger här och under 2018 gjordes flera utbildningsinsatser i kommunen. SYV-

verksamheten utvecklades så att även mellanstadierna fick tillgång till behörig studie- och 

yrkesvägledare. 

 

Lärarlöner 

Under 2018 fanns beslut om att höja lärarlönerna inom befintlig ram vilket var svårt att förverkliga. 

Genom effektiviseringar och olika besparingsåtgärder gjordes försök att skapa utrymme för att höja 

lärarlönerna, men större löneökningar var inte möjliga att genomföra. Statsbidragen Lärarlönelyftet 

och Karriärtjänster har gett möjlighet att ge större påslag till enskilda lärare. Dessa söks per år och är 

under förutsättning att förvaltningen erhåller bidragen.  
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Lärarbehörigheter 

När utredarna ser vad som har redovisats till SIRI (Skolverket) förstår man att lärarbehörigheten ser 

lägre ut än vad den är. Under 2018 redovisade administratörerna på skolorna aktuella siffror, 

tolkningen av vad som skulle rapporteras in skiljer sig åt. Samtlig personal, förutom lärarna, som 

lärarassistenter, specialpedagoger och mentorer rapporterades in på skolorna. Idag sköts det centralt 

för att minimera felregistreringar. 

Det finns en medveten strategi i vissa klasser där man har låtit lärare få undervisa i ämnen som man 

inte är behörig i. Det har bedömts att elever/klassen behöver färre lärarkontakter och det har varit 

ett sätt att skapa trygghet och tydliga/fasta rutiner. Rektorerna planerar sin verksamhet efter 

skollagen och det är behöriga lärare som har betygssatt ämnena. 

I tabellen nedan ser vi exempelvis att 26 st undervisar i bild, 21 av dessa har lärarlegitimation, men 

bara 8 st är behöriga i ämnet Bild för den årskurs man undervisar. Det är framförallt i lågstadiet som 

detta sker. En anledning är att man låter klassläraren som har majoriteten av ämnena även ha bild 

för att slippa bryta upp klassen och skoldagen. Under ämneskonferenser deltar undervisande lärare 

(behöriga som obehöriga) i bild så att kunskaper och erfarenheter kan utbytas. Viktigt att betona är 

att en lärare kan vara behörig i fyra ämnen, men när man undervisar i ett ämne utanför 

legitimationen räknas läraren som obehörig. 

I musik, teknik och bild har vi 2018 lägst andel behöriga med legitimation. Det pågår fortfarande 

rekryteringsprocesser i dessa ämnen, men det har varit endast enstaka behöriga sökande. I 

framförallt moderna språk lider det brist på utbildade lärare i landet, där har även Säter svårt att 

rekrytera behöriga lärare. Arbete pågår idag med att bredda kompetensen hos befintliga lärare. 

 

Totalt Totalt
antal antal

Antal Andel (%) Antal Andel (%) Antal Andel (%)

Samtliga lärare med 
lärarlegitimation och behörighet i 
minst ett ämne 89,8 53,1 59,2 109 78 71,6 72 66,1
Bild 2,0 0,4 18,7 26 21 80,8 8 30,8
Biologi 2,5 1,3 53,9 41 32 78,0 19 46,3
Engelska 6,6 2,5 37,1 45 37 82,2 17 37,8
Fysik 2,3 1,1 46,5 40 32 80,0 18 45,0
Geografi 2,3 1,0 43,3 39 31 79,5 17 43,6
Hem- och konsumentkunskap 2,0 1,6 83,2 5 4 80,0 2 40,0
Historia 2,3 1,5 66,5 38 30 78,9 21 55,3
Idrott och hälsa 5,3 4,9 92,5 8 7 87,5 7 87,5
Kemi 2,3 1,0 41,9 39 31 79,5 17 43,6
Matematik 17,7 11,6 65,8 60 49 81,7 38 63,3
Moderna språk, franska 0,3 0,0 0,0 1 1 100,0 0 0,0
Moderna språk, spanska 1,4 0,1 10,0 3 1 33,3 1 33,3
Moderna språk, tyska 1,2 0,8 67,0 2 1 50,0 1 50,0
Musik 3,5 1,5 41,5 12 2 16,7 2 16,7
Religionskunskap 2,1 1,1 51,8 36 28 77,8 21 58,3
Samhällskunskap 2,5 1,5 59,9 37 30 81,1 17 45,9
Slöjd 5,2 2,5 47,5 6 4 66,7 3 50,0
Svenska 22,7 16,9 74,1 62 53 85,5 46 74,2
Svenska som andraspråk 3,1 1,2 39,3 5 3 60,0 2 40,0
Teknik 2,5 0,7 28,1 33 29 87,9 10 30,3

Totalt Totalt
antal antal

Antal Andel (%) Antal Andel (%) Antal Andel (%)

Lärare 1-3 31,5 21,1 67,0 42 34 81,0 30 71,4
Lärare 4-6 35,8 20,8 58,1 48 33 68,8 34 70,8
Lärare 7-9 22,5 11,2 49,9 31 20 64,5 17 54,8
Speciallärare 10,0 2,8 28,0 11 11 100,0 3 27,3
Förstelärare 9,9 9,9 100,0 10 10 100,0 10 100,0
Lärare för asylsökande 0,4 0,4 100,0 1 1 100,0 1 100,0
Modersmål 1,6 0,0 0,0 4 0 0,0 0 0,0

Heltidstjänster Antal tjänstgörande lärare
Därav med Därav med pedagogisk Därav med
lärarlegitimation högskoleexamen lärarlegitimation

Heltidstjänster Antal tjänstgörande lärare
Därav med lärarlegitimation och Därav med pedagogisk Därav med lärarlegitimation och
behörighet i ämnet högskoleexamen behörighet i ämnet

Grundskolan - Personalstatistik med behörighet - per ämne och kategori
Läsåret 2018/19, Visar uppgifter för: Säter (geografiskt område), samtliga huvudmän
Uttag: 2019-02-01, Vald nivå: summerar alla nivåer
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Elevresultat 

Nedan följer resultat från Skolverket under aktuell tid och efterfrågan. Utredarna väljer att 

presentera Säters kommuns resultat i jämförelse med övriga kommuner i länet för att ge något att 

förhålla siffrorna till. Säters kommun är markerat med gult, kommun med lägst resultat är markerat 

med rött och kommun med bäst resultat är markerat med grönt.  

 

 

Läsåret 2017/18

Antal Andel (%) Andel (%) Genom- Antal Genom- Antal Genom-
elever som uppnått behörig snittligt elever snittligt elever snittligt

kunskapskraven i yrkes- meritv. (17) meritv. (17) meritv. (17)
alla ämnen prog.

Dalarnas län, samtliga huvudmän 3 117 69,6 80,7 214,1 1 494 228,9 1 623 200,3
Dalarnas län, kommunal huvudman 2 799 68 79,5 210,8 1 315 225,8 1 484 197,4
Dalarnas län, enskild huvudman 318 83,3 90,9 242,2 179 251,5 139 230,2
Avesta 227 54,6 65,6 200,9 94 213,2 133 192,5
Borlänge 669 61,7 77,3 206,5 337 216,8 332 195,9
Falun 623 81,9 86,5 231,2 313 247,5 310 214,7
Gagnef 94 73,4 86,2 221,8 48 232,8 46 210,3
Hedemora 193 68,4 81,9 206,5 95 218,9 98 194,4
Leksand 157 72,6 78,3 220,1 76 244,3 81 197,3
Ludvika 302 67,2 82,1 210,9 151 221,1 151 200,6
Malung-Sälen 93 83,9 89,2 237,2 39 249,5 54 228,4
Mora 196 76 81,1 215,4 87 236,6 109 198,2
Orsa 83 55,4 71,1 190,2 46 205,4 37 170,9
Rättvik 135 74,1 88,9 205,7 59 216 76 197,6
Smedjebacken 91 70,3 92,3 221,8 46 241,4 45 201,3
Säter 86 68,6 82,6 215,9 42 234,9 44 199,1
Vansbro 80 61,3 63,8 199,7 30 235,9 50 177,4
Älvdalen 88 67 81,8 202,8 31 225,6 57 189,7

Samtliga elever Flickor Pojkar

Grundskolan - Slutbetyg årskurs 9
Samtliga elever, flickor och pojkar

Visar uppgifter för: Dalarnas län (geografiskt område)

Läsåret 2018/19

Antal Andel (%) Andel (%) Genom- Antal Genom- Antal Genom-
elever som uppnått behörig snittligt elever snittligt elever snittligt

kunskapskraven i yrkes- meritv. (17) meritv. (17) meritv. (17)
alla ämnen prog.

Dalarnas län, samtliga huvudmän 3 220 69,2 80,3 212,1 1 609 224,1 1 611 200
Dalarnas län, kommunal huvudman 2 867 68,3 79,6 209,9 1 419 222 1 448 198
Dalarnas län, enskild huvudman 353 76,8 86,1 230 190 240,3 163 218
Avesta 223 57,4 72,2 203 111 215,2 112 190,8
Borlänge 681 58,3 71,5 198,1 361 207,5 320 187,3
Falun 681 76,4 86,2 224,5 351 236,9 330 210,9
Gagnef 127 77,2 89,8 223 63 237,6 64 208,8
Hedemora 188 65,4 74,5 189,7 100 208,5 88 168,8
Leksand 197 74,6 79,2 227,3 87 240,9 110 216,2
Ludvika 292 65,8 85,6 212,5 149 225,9 143 198,7
Malung-Sälen 99 80,8 82,8 223,6 46 243,1 53 205,6
Mora 215 68,8 76,3 213,5 96 218,3 119 209,6
Orsa 70 72,9 82,9 223,6 37 227,8 33 219,2
Rättvik 115 78,3 88,7 215,3 52 238,8 63 195,8
Smedjebacken 97 76,3 89,7 221 46 222,6 51 219,5
Säter 89 70,8 85,4 211,4 40 210,4 49 212,2
Vansbro 61 63,9 70,5 197,5 26 228 35 175,1
Älvdalen 85 91,8 94,1 215,7 44 240,1 41 189,5

Samtliga elever Flickor Pojkar

Grundskolan - Slutbetyg årskurs 9
Samtliga elever, flickor och pojkar

Visar uppgifter för: Dalarnas län (geografiskt område)
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Som tabellerna visar har meritvärdet sjunkit i årskullen som gick ut våren 2019. Pojkarnas meritvärde 

har ökat mycket medan flickornas har sjunkit. Utslagen i de mindre kommunerna blir större då ett 

fåtal elever gör stor skillnad, Orsa är ett exempel på detta, variationerna mellan årskullarna är stora. 

Exempel på detta ser vi i nedanstående tabell. De gröna fälten visar de ämnen där flest elever har 

klarat kunskapsmålen, rött markerar de med lägst andel. Som visat kan det slå kraftigt från ämne till 

ämne och år till år. 

 

(Uppgifter hämtade från Skolverkets hemsida, SIRIS) 

Analyser av resultaten från slutbetyg och nationella prov genomförs varje år. Strävan efter högre 

måluppfyllelse finns hela tiden och visst finns det alltid utvecklingspotential. Sedan 

kommunjämförelsen genomfördes har mentorssystemet införts på Klockarskolan. Lärarna har nu 

mer tid till pedagogisk planering och undervisning, och många väntar förväntansfullt på resultaten av 

detta i våren 2020:års meritvärden. 

 

 

 

 

 

 

Andel (%) elever som uppnått 
kunskapskraven i resp. ämne 2018/19 2017/18
Bild 95,5 96,3
Biologi 94,1 89,9
Engelska 91 85,9
Fysik 90,2 92,3
Geografi 92,9 88,8
Hem och konsumentkunskap 94 92,5
Historia 87,2 83,8
Idrott och hälsa 94,2 90,5
Kemi 96,3 88,5
Matematik 90,9 91,9
Moderna språk, elevens val
Moderna språk, språkval 95 95,1
Modersmål .. ..
Musik 96,5 86,9
NO
Religionskunskap 89,5 86,1
Samhällskunskap 89,5 92,4
Slöjd 96,6 86,3
SO
Svenska 97,6 92,3
Svenska som andraspråk .. .
Teckenspråk
Teknik 94 93,9
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Barn- och utbildningsförvaltningens slutsatser av Lärarförbundets resultat 

I tidigare avsnitt har utredarna delvis svarat på nedanstående rubriker, vi hänvisar till tidigare avsnitt 

i de fall det är aktuellt. 

Lärarförbundets Bästa skolkommun 2019 

1 är bästa placering och 290 är sämsta placering.    

Rankning 277 

Resurser till undervisning 95 

Utbildade lärare 231 

Lärartäthet 130 

Friska lärare 276 

Lärarlöner 241 

Kommunen som huvudman 167 

Andel barn i förskola 216 

Meritvärde årskurs 9 244 

Andel godkända elever 263 

Fullföljd gymnasieutbildning 144 

 

Resurser till undervisning 

Denna referenspunkt är baserad på statistik från SCB hämtad via Kolada.  

Lärarförbundet beskriver beräkningen på följande sätt: För samtliga skolformer (förskola, grundskola, 
fritidshem och gymnasieskola) hämtas kostnaden för skolformen delat med antalet invånare. Denna 
kostnad jämförs sedan med referenskostnaden i den kommunala kostnadsutjämningen. En kommun 
som lägger mycket i förhållande till referenskostnaden får ett högt indexvärde och den som lägger 
lite får ett lågt indexvärde. 

Säters Kommun konstaterar att Lärarförbundet rangordnar kommunen på 95:e plats, att jämföra 
med Lärarnas Riksförbunds 272:a plats. Om Barn-och utbildningsförvaltningen hade placerat de 
ekonomiska uppgifterna på ett annat sätt hade Lärarförbundets ranking kunnat bli ännu högre.  
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Utbildade lärare 

Se tidigare uppgifter om grundskolans lärare. Bild nedan visar andelen förskollärare under 2018. 

Säters Kommun ökade andelen förskollärare med legitimation från 15,4 barn/årsarbetare till 15,9 

barn/årsarbetare under 2018. De barnskötare och övrig personal som arbetar i förskolan är inte 

medräknade i denna statistik. Om man inkluderar dessa så blir antalet inskrivna barn per årsarbetare 

5,2. (källa Kolada) 

Lärartäthet 

Lärarförbundet har baserat sina uppgifter på officiell statistik från Skolverket.  

Lärartäthet mäts i antal inskrivna barn per årsarbetare med förskollärarexamen, antal elever per 
lärare i förskoleklass, antal elever per lärare i grundskola inklusive undervisning i modersmål och 
svenska som andraspråk och antal barn per årsarbetare i fritidshem. Kriteriet dubbelviktas. 
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Antalet vuxna i grundskolan är högre än vad tabellen visar. Alla Säters grundskolor har antingen 
mentorer, fritidspedagoger eller socialpedagoger som vistas i klassrummen och med eleverna. Säter 
har valt att satsa på dessa professioner av anställning för att avlasta lärarna så att de kan ägna sig åt 
planering och undervisning.  

Som visas i tidigare avsnitts tabell så är snittet barn/anställd pedagog i förskolan över genomsnittet 
för riket.  

Friska lärare 

Baserat på partsgemensam statistik över sjukskrivningar. 

Kriteriet mäts i andel som är sjuka och består av andelen medlemmar i Lärarförbundet som i 
november 2018 var tjänstlediga p g a sjukdom, helt eller delvis 30 dagar eller mer.  

BUF ser under denna period att 6 st tillsvidareanställda förskollärare och lärare var 
heltidsfrånvarande under november 2018. Om dessa var medlemmar i Lärarförbundet under denna 
period kan vi inte verifiera.  Av dessa 6 st sjukskrivningar var 3 st relaterade till arbetet. Alla 
sjukskrivna utom en hade varit eller var i kontakt med företagshälsovården och samtliga hade 
fått/fick relevant stöd.  

Lärarlöner 

 

Gustafs och Säter ligger på samma nivå för barnskötare och lärare, men för förskollärarna har 

löneläget i Säter halkat efter. Skedvi sticker ut med högre löneläge i alla de tre större 

yrkesgrupperna, vilket förklaras av att Skedvi har en stor andel nyanställda som har haft högre 

ingångslön. 

Bland förskollärarna syns en tydlig trend att nyanställda kommer in på högre lönenivåer än de som 

arbetat längre. 

Bland barnskötare och fritidspedagoger visar lönenivån en stigande trend då medarbetarnas ålder 

(och därmed erfarenhet) ökar. Bland barnskötarna är lönespridningen inom åldersgrupperna relativt 

stor, medan den är mindre bland fritidspedagogerna. 

Bland förskolelärare är sambandet mellan ålder och lön mindre tydligt. Lönespridningen totalt är 

relativt stor. 

Bland lärare F-6 är lönespridningen stor och sambandet mellan ålder och lön är relativt stort. 
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Bland lärare 7-9 har lärarlönereformerna skapat en lönestruktur som är nästan platt. Ålder och 

erfarenhet ser alltså inte ut att ha någon större betydelse för lönesättningen.  

(Samtliga uppgifter under Lärarlöner är hämtade från LR:s lokala enhet.) 

Kommunen som huvudman 

 I detta avsnitt blir det tydligt att få röster kan sätta stort avtryck i enkätundersökningar. Två ombud 
från Lärarförbundet i Säter har svarat på nedanstående frågor och svaren gav oss plats 276 i 
Lärarförbundets ranking. Hade underlaget varit mer kvantitativt så hade en analys varit relevant.  

Baserat på enkätsvar från Lärarförbundets lokalavdelningar. 

Enkäten handlar om hur kommunen arbetar med skolfrågor och vilka förutsättningar våra 
lokalavdelningar anser att lärarna ges i kommunen. Enkätundersökningen genomfördes under våren 
2019 och bestod av 16 frågor (se nedan). Svarsfrekvensen var 99 procent och 287 avdelningar 
svarade. 

Enkätfrågor: 

 Hur intresserad är er kommun av att samarbeta med Lärarförbundet gällande arbetsmiljöfrågor? 
 I vilken grad arbetar er kommun med att minska sjukskrivningar? 
 Hur intresserad är er kommun av att samarbeta med Lärarförbundet gällande arbetsbelastning?  
 Upplever ni att kommunen respekterar lärares och skolledares professionella frihet? 
 Hur stora möjligheter har Lärarförbundet som facklig organisation att påverka medlemmarnas villkor 

i er kommun? 
 Hur bra fungerar rutiner för lönesättning i er kommun? Avseende:  

o Erbjuder er kommun en introduktionsperiod till alla nyanställda nyexaminerade 
lärare? 

o Hur väl instämmer ni i följande påståenden om er kommun? 
o I vilken grad arbetar er kommun med långsiktiga förbättringar/satsningar, som är 

partiöverskridande? 
 Hur väl instämmer ni i dessa påståenden om er kommun? 

o Kommunen ger skolledarna förutsättningar så att arbetsmiljöarbetet fungerar väl 
o Kommunen ser till att skolledarna har goda kunskaper om hur arbetsmiljöarbete kan bedrivas 
o Kommunen säkerställer att det finns ett fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete 

o Överläggning 
o Lönesamtal 
o Avstämning 

o De ekonomiska resurserna till skolorna i vår kommun är tillräckliga för att vi ska möta utbildningens 
mål 

o Vår kommun har ett resursfördelningssystem som gör att de skolor som har störst behov får större 
resurser än andra skolor. 
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Andel barn i förskola 

Andel av befolkningen i åldern 1–5 år som var inskrivna i förskolan. Lärarförbundet har hämtat sina 

uppgifter i Skolverkets bas. 

 

Meritvärde årskurs 9 

Se under tidigare rubrik ”Elevresultat”. 

Andel godkända elever 

 
Säters Kommun placerar sig i de mellersta placeringarna i denna mätning. Rött markerar de sämsta 

resultaten och grönt markerar de högsta resultaten. Säter är den tredje minsta kommunen i denna 

mätning om man ser på elevantalet. Utslaget är då mer känsligt för påverkansfaktorer. För mer 

information, se det tidigare avsnittet ”Elevresultat”.  

2018 2018
Barn 1-5 år, andel (%) av befolkningen 82 85
Barn 1-5 år, antal i kommunen 658 609031
Barn, andel (%) i enskild regi 0 20
Barn, andel (%) i kommunal regi 100 80
Barn, totalt antal inskrivna 539 517670
Barngrupp, antal barn per avdelning 13,5 15,4
Barngrupp, antal barn per avdelning, enskild regi . 15,7
Barngrupp, antal barn per avdelning, kommunal regi 13,5 15,4

Variabler Säter [2082] Riket totalt

Andel (%)
elever ej

Antal Yrkes- Estetiskt Ekonomi-, Naturveten- behöriga
elever program program humanistiska och skapligt och
i åk 9 samhällsvetenskaps- tekniskt program

program

Dalarnas län, samtl. elever, 
samtliga huvudmän 3 117 80,7 79,2 76,7 76,3 19,3
Dalarnas län, samtl. elever, 
kommunal huvudman 2 799 79,5 78,0 75,3 75,0 20,5
Dalarnas län, samtl. elever, enskild 
huvudman 318 90,9 89,6 89,0 87,4 9,1
Avesta, samtl. elever 227 65,6 65,6 64,8 63,9 34,4
Borlänge, samtl. elever 669 77,3 75,2 71,7 70,9 22,7
Falun, samtl. elever 623 86,5 85,6 85,4 84,4 13,5
Gagnef, samtl. elever 94 86,2 83,0 83,0 81,9 13,8
Hedemora, samtl. elever 193 81,9 80,8 74,6 76,2 18,1
Leksand, samtl. elever 157 78,3 78,3 76,4 77,7 21,7
Ludvika, samtl. elever 302 82,1 79,8 76,2 74,2 17,9
Malung-Sälen, samtl. elever 93 89,2 89,2 87,1 87,1 10,8
Mora, samtl. elever 196 81,1 80,6 80,6 80,1 18,9
Orsa, samtl. elever 83 71,1 69,9 67,5 65,1 28,9
Rättvik, samtl. elever 135 88,9 85,9 83,7 78,5 11,1
Smedjebacken, samtl. elever 91 92,3 91,2 78,0 89,0 ..
Säter, samtl. elever 86 82,6 77,9 72,1 74,4 17,4
Vansbro, samtl. elever 80 63,8 63,8 63,8 63,8 36,3
Älvdalen, samtl. elever 88 81,8 79,5 77,3 77,3 18,2

Läsåret 2017/18 Visar uppgifter för: Dalarnas län (geografiskt område)

Andel (%) elever behöriga till
Högskoleförberedande program
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Fullföljd gymnasieutbildning 

 

Av Säters elever når 68,1% examen inom 3 år under 2018. Barn- och utbildningsförvaltningen 

behöver bli bättre på att begära in frånvaro- och sjukfrånvarostatistik från gymnasieskolorna för att 

bättre kunna stötta sina elever genom studietiden. 

LUPP  

LUPP:en (Lokal uppföljning av ungdomspolitiken), är ett enkätverktyg som Myndigheten för 

ungdoms- och civilsamhällesfrågor har tagit fram. Säters kommunstyrelse beställer undersökningen 

som genomförs av anställd i kommunstyrelseförvaltningen. Sammanställningen görs centralt och 

presenterades på kommunfullmäktige av anställd på Region Dalarna. 

Säter har deltagit i LUPP två gånger, första gången 2015 och andra gången 2018. Enkäten 

genomfördes klassvis. 

Rapporten som döpts till Unga 13-16 år, Säters Kommun, sammanställdes under hösten 2018 och 

varierar kraftigt i svarsfrekvens. På några frågor är svarsfrekvensen så låg som under 35%. På andra 

frågor har ”vet inte”-alternativet högst värden. Det är svårt att dra några generella slutsatser utifrån 

dessa resultat. Barn- och utbildningsförvaltningen väljer att fokusera på de frågor som rör skolan och 

har hög svarsfrekvens.  

Som vi ser i nedanstående tabell så har antalet mycket nöjda tjejer minskat kraftigt. Klockarskolan 

har pratat med eleverna för att förstå hur de har svarat. Detta har skett i seminarieform i mindre 

grupper med personal som eleverna känner väl. I denna fråga finns inga parametrar att tolka och 

frågan hade inte haft någon genomgång för samsyn innan enkäten. Majoriteten av tjejerna hade 

tolkat frågan som att de skulle redovisa den känsla de hade den dagen.  

Om vi utgår från den upplevda känsla som eleverna förmedlar så behöver vi förstå vad som har 

skapat det större missnöjet. En av förklaringarna var att Klockarskolan genomförde en större 

omorganisation som upplevdes som osäker och främmande. Idag vet vi att mentorssystemet blev 
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lyckat. En annan faktor var att klasserna förändrades efter sommarlovet, detta skapade oro och 

missnöje. Eleverna hade önskat mer inflytande här. 

Det finns flera orsaker till missnöje här och skolan har tagit vid och arbetar med att bevara och 
utveckla det eleverna är nöjda med och motverka/förebygga det tjejerna är mindre nöjda med. 
Arbetet fortsätter i framförallt muntlig form för att kunna nå påverkansfaktorerna. 
 

A9. Hur nöjd eller missnöjd är du med ditt liv när det handlar om följande? 

 Skolan Tjej 

Namn 2015(%) 2018(%) 

Mycket missnöjd 2 11,2 

Ganska missnöjd 15,7 30,8 

Ganska nöjd 53,9 51,4 

Mycket nöjd 28,4 6,5 

Total 100 100 

Svarsfrekvens     

Tjej: 100% (102/102)2015     

Tjej: 100% (107/107)2018     

 
Antalet elever som oftast eller alltid är trygga i skolan har sjunkit med 7,4%. Under 2018 införs Draftit på 
skolor och förskolor i Säters Kommun. Draftit är en skoljuridisk tjänst där personal inom skola/förskola ska 
anmäla kränkande behandling och där dokumenteras även utredningen. Huvudman kan här hämta och 
sammanställa statistik över var, hur och när kränkande behandling förekommer. Detta har underlättat för 
skolorna när de planerar de fysiska miljöerna. De kan också förebygga och förekomma situationer där otrygga 
situationer kan uppstå. 
 
Skolan strävar efter att ha trygga elever i en trygg miljö och det är ett misslyckande att den upplevda 
tryggheten sjunker. Klockarskolan har vidtagit åtgärder som exempelvis trygghetsvandringar, 
mentorssystem, elevsamtal, mobilförbud och klassövergripande aktiviteter. Dialoger sker regelbundet för 
att fånga upp signaler om otrygga miljöer eller situationer.  
 
Vad de sjunkande siffrorna beror på har varit svårt att få fram, men en ny enkät ska genomföras under nästa 
år och då ska för- och efterarbetet förhoppningsvis vara i direkt anslutning till enkäten. Ansvarig för LUPP-
genomförandet i kommunen har inte haft tid eller möjlighet att analysera och jämföra de två tidigare 
undersökningarna, och nu, två år senare, är det snudd på omöjligt att få eleverna att minnas 
påverkansfaktorerna.  
 
 
E2. Hur ofta känner du dig trygg på följande ställen? 

 Skolan Tjej 

Namn 2015(%) 2018(%) 

Aldrig 3,9 5,7 

Sällan 7,8 13,3 

Oftast 55,9 53,3 

Alltid 32,4 27,6 

Total 100 100 

Svarsfrekvens     

Tjej: 100% (102/102)2015     
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Tjej: 98,1% (105/107)2018     
 

ELSA 

ELSA (Elevhälsosamtal) genomförs årligen mellan skolsköterska och elev. Samtalet förs utifrån en 

enkät som registreras i elevernas journaler. De avidentifierade resultaten av samtalen skickas till en 

regionsgemensam databas. Databasen håller mycket hög kvalitet då den bygger på ett stort 

elevunderlag med en hög svarsfrekvens. Att enkäten genomförs i ett en till en-möte har stor 

betydelse för svarsfrekvens och kvalitativa svar.  

Denna enkät använder Klockarskolan som underlag i pedagogiska diskussioner och analyserar 

regelbundet resultaten för att bättre kunna trygga arbetsmiljö och arbetsro för eleverna. Personal på 

skolan såsom lärare, skolsköterska, kurator och mentorer är väl bekanta med formatet och resultatet 

och presenterar gärna sina analyser och sitt arbete med dessa. Detta är resultatet av de senaste 

elevhälsosamtalen och siffrorna visar andra värden än vad LUPP:en gjorde. 

Exempelvis visar enkäten i ELSA att 97% instämmer i påståendet: Jag känner mig lugn och trygg inför 
skoldagen. 
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Sammanfattning 

Beroende på vilka mätvärden initiativtagaren till en undersökning har så kan, till synes, samma 

frågeställningar ge olika resultat. I ovan analyserade undersökningar har organisationerna bakom 

enkäterna använt olika parametrar vilket gör att flera slutsatser inte är jämförbara. Svarsfrekvensen 

varierar kraftigt och utredarna har valt att inte analysera när svarsfrekvensen visat sig vara under 

35% eller med ytterst få responder. Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund är också 

intresseorganisationer och det ska man vara medveten om när man tolkar resultaten. Det är därför 

av stor vikt att analysera resultat innan man kan använda dem vidare. 

Det finns en stor erfarenhet bland lärare av att tolka statistik och på ett pedagogiskt sätt förklara 

den. Det hade varit ett bra tillfälle för oppositionen att nyttja denna kunskap innan man författade 

en motion byggd på statistik man inte tolkat. Det är också anmärkningsvärt att man endast 

adresserar motionen till BUN. Fler förvaltningar såsom socialförvaltningen, 

samhällsbyggnadsförvaltningen och även kommunstyrelseförvaltningen har också intresse av att 

utreda sina roller i undersökningarna, framförallt LUPP. Det är inte enbart skolan som ansvarar för 

kommunens unga invånare. 

Skolverket menar att det sannolikt finns många faktorer som påverkar denna negativa utveckling, 

och förskolan och skolan kan inte påverka alla samhällsfaktorer och uppväxtvillkor som kan ligga 

bakom en ökad ohälsa bland barn och unga. Men oavsett utvecklingen har förskolan och skolan ett 

ansvar att stödja barn och unga att utveckla kunskaper och förståelse för hur den egna livsstilen 

påverkar deras hälsa och välbefinnande. 

Förskolan och skolan har också ett ansvar att ta fasta på hur barns och ungas möte med 
verksamheten upplevs av dem själva och verka för att deras erfarenheter av lärandet och 
undervisningen också främjar deras hälsa och välbefinnande.  Förskolan och skolan har slutligen ett 
ansvar att identifiera, förebygga och undanröja hinder som uppstår i verksamheten för barns och 
ungas lärande och utveckling. (Hälsa för lärande-lärande för hälsa, Skolverket 2019) 

Om kommunstyrelsen fortsätter med LUPP och vill ta tillvara på resultatet bör analys ske omedelbart 
med skolpersonal, kommunens sakkunniga i LUPP och utredare på Barn- och 
utbildningsförvaltningen, Socialförvaltningen och Samhällsbyggnadsförvaltningen. På detta sätt 
skulle analysen bli nyanserad, förankrad och användbar i de olika verksamheterna. 

Barn- och utbildningsförvaltningen har vidtagit åtgärder efter analys av elevresultat, personalen 
arbetar hela tiden för att skapa trygga omgivningar för eleverna. Förvaltningen arbetar med 
demokrati och inflytande och har många vuxna som finns där och bryr sig om våra yngre 
medborgare. 

Avslutningsvis vill Barn- och utbildningsförvaltningen redovisa en positiv utveckling i Säters kommun. 
Genom att söka och analysera statistiken i undersökningarna fann utredarna ytterligare en intressant 
slutsats. Klockarskolans meritvärden ökar i högre takt än insatserna höjs. Jämför man kostnaden per 
meritpoäng med övriga i länet är Säters kommun mycket kostnadseffektiv. (Se tabeller på sida 16) 



 
16 

 

De övre stapeltabellerna visar en jämförelse mellan meritvärdena i Säters Kommun och kommunerna 

i länet.  

De nedre tabellerna visar kostnaderna för undervisning och där visar tabellerna att Säter har lägre 

kostnader än den genomsnittliga kostnaden i länet.  

 

 

Här ser vi kostnaden per meritpoäng. Blå stapel visar den genomsnittliga kostnaden bland Dalarnas 

kommuner. Orange stapel visar kostnaden för Säters Kommun. 
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Region Dalarnas rekommenderade analysverktyg: 

 



SÄTERS KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-05-26 
Blad 

34 
 

Justerande signaturer Utdragsbestyrkande 

 

Ks §  Diarienummer: KS2019/0426 

Svar på motion om garanti för utevistelse och frisk luft åt våra äldre 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att 
motionen är besvarad. 
 
_________ 
 
Ärendebeskrivning 
Socialnämnden har 2020-03-12 yttrat sig över motion om garanti för utevistelse och frisk luft åt 
våra äldre. Socialnämnden föreslår att motionen är besvarad. 
 
Moderaterna har lämnat in en motion om garanti för utevistelse och frisk luft åt våra äldre till kom-
munfullmäktiges sammanträde 2019-10-17 . Motionären föreslår att en utevistelsegaranti införs för 
alla på vård- och omsorgsboenden i Säters kommun. 
Motionen remitterades till socialnämnden för yttrande. 
 
Socialnämndens yttrande 
”Rätten till utevistelse ska var utformad för att skapa möjligheter och för att höja livskvaliteten hos 
brukarna på våra vård och omsorgsboenden. Balkonger och närmiljön är viktiga förutsättningar för 
utevistelse och det gäller att vara flexibel, planera det dagliga arbetet och hjälpas åt för att möjlig-
göra utevistelse i form av promenader och utflykter. 
Till hjälp för verksamheten kan, förutom den egna personalen, olika frivilligorganisationer/före-
ningar och sommarjobbande ungdomar medverka. 
 
Socialförvaltningens särskilda boenden arbetar idag med att våra boende ska erbjudas prome-
nad/utevistelse enligt nedan. 
Som det ser ut idag på kommunens särskilda boenden har alla som bor där biståndsbeslut på pro-
menad, det varierar mellan en halvtimme till en timme per vecka. Det betyder att den som vill och 
önskar ska ges möjlighet att komma ut varje dag om så en kort stund. Den som vill kan ansöka om 
utökad tid för insatsen. Utevistelse kan vara en promenad i omgivningarna lika väl som att sitta en 
stund på balkong eller uteplats. Besöker man våra äldreboenden under den varma årstiden upp-
täcker man att det är så många boende som sitter ute att det ibland kan upplevas trångt på bal-
konger och uteplatser. Den mörka och kalla årstiden är intresset för att vistas utomhus betydligt 
mindre. De insatser som utförs på våra boenden är biståndsbedömda och det är frivilligt att nyttja 
dessa insatser. Att garantera utevistelse för samtliga boende varje dag kan ses som självklart men det 
är inget vi kan garantera då vi arbetar med självbestämmande för individen.” 
 
 
Beslutsunderlag Delges 
Tjänsteutlåtande 
Yttrande från socialnämnden  
Motion om garanti för utevistelse och frisk 
luft åt våra äldre 

xx 

 
 
  



 

Tjänsteutlåtande 

 

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

 

SÄTERS KOMMUN 
Kommunstyrelseförvaltningen 

Datum Diarienummer 
2020-04-06 Dnr KS2019/0426 

 

Svar på motion om garanti för utevistelse och frisk luft åt våra äldre 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslår 
kommunfullmäktige besluta att motionen är besvarad. 
 
Ärendebeskrivning 
Socialnämnden har 2020-03-12 yttrat sig över motion om garanti för utevistelse 
och frisk luft åt våra äldre. Socialnämnden föreslår att motionen är besvarad. 
 
Moderaterna har lämnat in en motion om garanti för utevistelse och frisk luft 
åt våra äldre till kommunfullmäktiges sammanträde 2019-10-17 . Motionären 
föreslår att en utevistelsegaranti införs för alla på vård- och omsorgsboenden i 
Säters kommun. 
Motionen remitterades till socialnämnden för yttrande. 
 
Socialnämndens yttrande 
”Rätten till utevistelse ska var utformad för att skapa möjligheter och för att 
höja livskvaliteten hos brukarna på våra vård och omsorgsboenden. 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 
frivilligorganisationer/föreningar och sommarjobbande ungdomar medverka. 
 
Socialförvaltningens särskilda boenden arbetar idag med att våra boende ska 
erbjudas promenad/utevistelse enligt nedan. 
Som det ser ut idag på kommunens särskilda boenden har alla som bor där 
biståndsbeslut på promenad, det varierar mellan en halvtimme till en timme per 
vecka. Det betyder att den som vill och önskar ska ges möjlighet att komma ut 
varje dag om så en kort stund. Den som vill kan ansöka om utökad tid för 
insatsen. Utevistelse kan vara en promenad i omgivningarna lika väl som att 
sitta en stund på balkong eller uteplats. Besöker man våra äldreboenden under 
den varma årstiden upptäcker man att det är så många boende som sitter ute 
att det ibland kan upplevas trångt på balkonger och uteplatser. Den mörka och 
kalla årstiden är intresset för att vistas utomhus betydligt mindre. De insatser 
som utförs på våra boenden är biståndsbedömda och det är frivilligt att nyttja 
dessa insatser. Att garantera utevistelse för samtliga boende varje dag kan ses 
som självklart men det är inget vi kan garantera då vi arbetar med 
självbestämmande för individen.” 
 
 

Margareta Jakobsson  Malin Karhu Birgersson 
Handläggare  Förvaltningschef 

 



SÄTERS KOMMUN 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-03-12 
Blad 

5 
 

Justerande signatur Utdragsbestyrkande 

 

Sn § 27   Diarienummer: SN2019/0199 
 
 
Motion om garanti för utevistelse och frisk luft åt våra äldre 

Socialförvaltningens beslut 
Socialnämnden antar tjänsteutlåtandet som sitt eget och föreslår kommunstyrelsen att föreslå 
kommunfullmäktige besluta att motionen är besvarad. 
 
Yrkande 
Roger Siljeholm (M) yrkar att motionen ska bifallas. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar nämnden om de vill besluta enligt Roger Siljeholms yrkande och finner att 
nämnden inte bifaller yrkandet. 
 
Reservation 
Roger Siljeholm (M) reserverar sig mot beslutet. 
______ 
 
 
Ärendebeskrivning 
Moderaterna i Säter har i en motion lämnad till kommunfullmäktige 2019-10-17 föreslagit Säters 
kommun ”att införa utevistelsegaranti för alla på vård- och omsorgsboenden i kommunen”.  
Motionen beskriver att man med utevistelse menar vistelse utomhus, utanför vård och omsorgs-
boendet. 
 
Tjänsteutlåtande 
Verksamhetschef för särskilt boende beskriver i sitt yttrande hur utevistelse erbjuds i dag på de 
särskilda boendena: 

”Rätten till utevistelse ska var utformad för att skapa möjligheter och för att höja livs-
kvaliteten hos brukarna på våra vård och omsorgsboenden. 
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 frivilligorganisat-
ioner/föreningar och sommarjobbande ungdomar medverka.  
 
Socialförvaltningens särskilda boenden arbetar idag med att våra boende ska erbjudas 
promenad/utevistelse enligt nedan.  
Som det ser ut idag på kommunens särskilda boenden har alla som bor där biståndsbe-
slut på promenad, det varierar mellan en halvtimme till en timme per vecka. Det betyder 
att den som vill och önskar ska ges möjlighet att komma ut varje dag om så en kort 
stund. Den som vill kan ansöka om utökad tid för insatsen. Utevistelse kan vara en 
promenad i omgivningarna lika väl som att sitta en stund på balkong eller uteplats. Be-
söker man våra äldreboenden under den varma årstiden upptäcker man att det är så 
många boende som sitter ute att det ibland kan upplevas trångt på balkonger och ute-
platser.  
 
     forts. 

  



SÄTERS KOMMUN 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-03-12 
Blad 

6 
 

Justerande signatur Utdragsbestyrkande 

 

Sn § 27 forts 
 
 
Den mörka och kalla årstiden är intresset för att vistas utomhus betydligt mindre. De 
insatser som utförs på våra boenden är biståndsbedömda och det är frivilligt att nyttja 
dessa insatser. Att garantera utevistelse för samtliga boende varje dag kan ses som själv-
klart men det är inget vi kan garantera då vi arbetar med självbestämmande för indivi-
den.” 

 

Underlag till beslut Delges 

Tjänsteutlåtande Kommunstyrelsens arbetsutskott 
  



Tjänsteutlåtande 

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

SÄTERS KOMMUN 
SOCIALNÄMNDEN 

Datum Diarienummer 
2020-01-22 SN2019/0199 
 

Yttrande över motion angående Garanti för utevistelse och frisk luft åt våra äldre! 

Förslag till beslut 
Socialnämnden antar tjänsteutlåtandet som sitt eget och föreslår kommunstyrelsen att föreslå 
kommunfullmäktige besluta att motionen är besvarad. 

Ärendebeskrivning 
Moderaterna i Säter har i motion 2019-10-23 föreslagit Säters kommun ”att införa utevistelsegaranti för 
alla på vård- och omsorgsboenden i kommunen”.  
Motionen beskriver att man med utevistelse menar vistelse utomhus, utanför vård och omsorgsboendet. 
Det kan till exempel vara tillhörande trädgård eller balkong så väl som parker och gatumiljö, i närområdet 
eller längre bort. 
Rätten till utevistelse ska var utformad för att skapa möjligheter och för att höja livskvaliteten hos 
brukarna på våra vård och omsorgsboenden. 
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 frivilligorganisationer/föreningar och 
sommarjobbande ungdomar medverka.  
Socialförvaltningens särskilda boenden arbetar idag med att våra boende ska erbjudas 
promenad/utevistelse enligt nedan.  
Som det ser ut idag på kommunens särskilda boenden har alla som bor där biståndsbeslut på promenad, 
det varierar mellan en halvtimme till en timme per vecka. Det betyder att den som vill och önskar ska ges 
möjlighet att komma ut varje dag om så en kort stund. Den som vill kan ansöka om utökad tid för 
insatsen. Utevistelse kan vara en promenad i omgivningarna lika väl som att sitta en stund på balkong eller 
uteplats. Besöker man våra äldreboenden under den varma årstiden upptäcker man att det är så många 
boende som sitter ute att det ibland kan upplevas trångt på balkonger och uteplatser. Den mörka och kalla 
årstiden är intresset för att vistas utomhus betydligt mindre. De insatser som utförs på våra boenden är 
biståndsbedömda och det är frivilligt att nyttja dessa insatser. Att garantera utevistelse för samtliga boende 
varje dag kan ses som självklart men det är inget vi kan garantera då vi arbetar med självbestämmande för 
individen. 

Bakgrund 
Moderaterna i Säter har i motion 2019-10-23 föreslagit Säters kommun ”att införa utevistelsegaranti för 
alla på vård- och omsorgsboenden i kommunen”.  

 

Camilla Thommes Ingalill Frank 
Handläggare Förvaltningschef 
 



   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)
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Justerande signaturer Utdragsbestyrkande 

 

Ks §  Diarienummer KS2020/0097 

Svar på medborgarförslag om arbetstillfällen/näringslivsutveckling i Stora 
Skedvi  
 
Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att 
avslå medborgarförslaget 
 
__________ 
 
Ärendebeskrivning 
Ett medborgarförslag om arbetstillfällen/näringslivsutveckling har lämnats in till kommunfullmäkti-
ges sammanträde 2020-04-23 av Per-Åke Roslund och Bo Söderlund. 
 
Medborgarens förslag 
”Att Säterbostäder avvaktar en tid med ombyggnaden av den del av Sockenstugan som har pot-
ential att bli den kompletta och moderna kontorsmiljön som Hushållningssällskapet behöver. Hus-
hållningssällskapet förhyr idag 2 kontorsplatser i Sockenkontoret som anses vara en god lösning i 
nuläget, men saknar expansionsmöjligheter. Sannolikheten är att företaget vill utöka närvaron i reg-
ionen vilket kan innebära flera anställdas behov av kontorsplatser, målet är att ha 5 anställda inom 3 
år. Hushållningssällskapet behöver, vilket är sessionssalen med intilliggande rum på en yta av ca. 
300 kvm.  
 
Yttrande 
Säterbostäders målsättning och uppdrag är att främja bostadsförsörjningen i Säters kommun, ge-
nom att skapa, utveckla och bibehålla ett trivsamt och attraktivt boende. Verksamheten ska bedri-
vas enligt affärsmässiga principer vilket innebär att Bolaget alltid ska utgå från vad som är långsik-
tigt bäst för Bolaget, givet de begränsningar och förutsättningar som ligger i att vara en långsiktig 
seriös fastighetsägare på hyresmarknaden inom ramen för de regler och normer som gäller för 
denna sektor. Bolaget ska verka för att Säters kommun uppfattas som attraktiv att bo i genom att 
medverka till att det finns bra och prisvärda hyresbostäder i hela kommunen. För att trygga bo-
stadsförsörjningen i kommunen ska Bolaget vara en aktiv aktör på bostadsmarknaden genom ny-, 
om- och tillbyggnader samt förvärv och försäljning av fastigheter. 
 
Säterbostäder förvärvade Sockenstugan i Stora Skedvi 2019 och överlåtelsen skedde 2019-04-01 
med avsikt att tillskapa 14 nya lägenheter på orten. Under året har bolaget projekterat och förberett 
för ombyggnationer som planeras komma att starta under juni 2020. Projektering och planering har 
innefattat inventering av behov av bostäder på orten, lägenhetsfördelningar och storlek på lägen-
heter, maximering av ombyggnadsyta i fastigheten, modernisering genom ny teknik, energieffektivi-
sering, miljö samt tillgänglighetsanpassning. I dagsläget står 255 personer som sökande till dessa nya 
lägenheter, varav 74 sökande är barnfamiljer.  
Anbudsförfrågan ligger ute till sista svarsdatum 2020-05-15, därefter tilldelas beslut till antagen ent-
reprenör. 

Det finns inga rimliga skäl att stoppa processen eller att hålla dörrarna öppna en tid som förslags-
ställare önskar. Det är inte heller möjligt att avvakta med en del av Sockenstugans ombyggnad då de 
tekniska detaljerna och förändringarna krävs för helheten i byggnaden, som nya ventilation, värme 
och elinstallationer. Det skulle innebära stora förluster ekonomiskt och bara ett fåtal lägenheter kan 
tillskapas.  
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Justerande signaturer Utdragsbestyrkande 

 

Ks §    forts 

 

Det är inte relevant att jämföra med att flytta renoveringskostnaden till att bygga parhus på de bygg-
rätter som finns på fastigheten. Kostnadsuppskattningen på att parhus med 4 lägenheter om totalt 
300 kvm skulle kosta 3 Mkr är inte en relevant summa. Ser man till dagens byggregler, miljö och 
krav på energiprestanda så är uppskattad kostnad per kvm ca 30 tkr/kvm.  

Bolagets uppfattning är att genom denna investering om att tillskapa 14 nya bostäder, så bidrar bo-
laget till en utveckling på orten och hela kommunen genom det syfte bolagets åtagande är, bostads-
försörjning. 
 
Konsekvensbeskrivning 
I det fall del av byggnad inte skulle ha ingått i ombyggnation till bostäder, utan avvaktats till ev. 
kommande kontor och möteslokal om ca 320 kvm så skall denna yta förhyras av någon. En upp-
skattad hyra på marknaden för lokal på orten är 1100 kr/kvm, vilket innebär en årshyra på drygt 
350 tkr/år. Det är av stor vikt att förstå att Säterbostäder AB är ett vinstdrivande bolag och att bo-
lagets intäkter bärs av hyresintäkter och att bolaget inte kan subventionera hyror till enskilda verk-
samheter. 

När det gäller lokaler på orten så finns ett antal alternativ med en kapacitet på upp till 100 personer 
per lokal. De brister på utrustning per lokal som tas upp måste gå att utveckla och anpassa. Hem-
bygdsföreningen har disponerat inventarier från Sockenstugan, såsom Ljud och videoutrustning, 
diskmaskin, kyl och frys, stolar och bord samt köksredskap/porslin som kan placeras ut i de lokaler 
där det behövs.  

Vad gäller Sockenstugans eventuella kulturhistoriska värden kommer Säterbostäder beakta i möjlig 
mån att bevara de arkitektoniska detaljerna med hänsyn till vad dagens moderna krav på byggregler 
ställer.  

 
 
 
 
  



 
Tjänsteutlåtande 

 

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

 

Datum Diarienummer 
2020-05-07 KS2020/0097 

 

Svar på medborgarförslag om arbetstillfällen/näringslivsutveckling i Stora 
Skedvi. 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta att avslå medborgarförslaget 
______ 

 
Ärendebeskrivning 
Ett medborgarförslag om arbetstillfällen/näringslivsutveckling har lämnats in till 
kommunfullmäktiges sammanträde 2020-04-23 av Per-Åke Roslund och Bo Söderlund. 
 
Medborgarens förslag 
”Att Säterbostäder avvaktar en tid med ombyggnaden av den del av Sockenstugan som har 
potential att bli den kompletta och moderna kontorsmiljön som Hushållningssällskapet 
behöver. Hushållningssällskapet förhyr idag 2 kontorsplatser i Sockenkontoret som anses 
vara en god lösning i nuläget, men saknar expansionsmöjligheter. Sannolikheten är att 
företaget vill utöka närvaron i regionen vilket kan innebära flera anställdas behov av 
kontorsplatser, målet är att ha 5 anställda inom 3 år.  
Hushållningssällskapet behöver, vilket är sessionssalen med intilliggande rum på en yta av ca. 
300 kvm.  
 
Yttrande 
Säterbostäders målsättning och uppdrag är att främja bostadsförsörjningen i Säters kommun, 
genom att skapa, utveckla och bibehålla ett trivsamt och attraktivt boende. Verksamheten ska 
bedrivas enligt affärsmässiga principer vilket innebär att Bolaget alltid ska utgå från vad som 
är långsiktigt bäst för Bolaget, givet de begränsningar och förutsättningar som ligger i att 
vara en långsiktig seriös fastighetsägare på hyresmarknaden inom ramen för de regler och 
normer som gäller för denna sektor. Bolaget ska verka för att Säters kommun uppfattas som 
attraktiv att bo i genom att medverka till att det finns bra och prisvärda hyresbostäder i hela 
kommunen. För att trygga bostadsförsörjningen i kommunen ska Bolaget vara en aktiv aktör 
på bostadsmarknaden genom ny-, om- och tillbyggnader samt förvärv och försäljning av 
fastigheter. 
 
Säterbostäder förvärvade Sockenstugan i Stora Skedvi 2019 och överlåtelsen skedde 2019-04-
01 med avsikt att tillskapa 14 nya lägenheter på orten. Under året har bolaget projekterat och 
förberett för ombyggnationer som planeras komma att starta under juni 2020. Projektering 
och planering har innefattat inventering av behov av bostäder på orten, 
lägenhetsfördelningar och storlek på lägenheter, maximering av ombyggnadsyta i fastigheten, 
modernisering genom ny teknik, energieffektivisering, miljö samt tillgänglighetsanpassning. I 
dagsläget står 255 personer som sökande till dessa nya lägenheter, varav 74 sökande är 
barnfamiljer.  
Anbudsförfrågan ligger ute till sista svarsdatum 2020-05-15, därefter tilldelas beslut till 
antagen entreprenör. 



 
Tjänsteutlåtande 

 

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

 

Det finns inga rimliga skäl att stoppa processen eller att hålla dörrarna öppna en tid som 
förslagsställare önskar. Det är inte heller möjligt att avvakta med en del av Sockenstugans 
ombyggnad då de tekniska detaljerna och förändringarna krävs för helheten i byggnaden, 
som nya ventilation, värme och elinstallationer. Det skulle innebära stora förluster 
ekonomiskt och bara ett fåtal lägenheter kan tillskapas. Det är inte relevant att jämföra med 
att flytta renoveringskostnaden till att bygga parhus på de byggrätter som finns på 
fastigheten. Kostnadsuppskattningen på att parhus med 4 lägenheter om totalt 300 kvm 
skulle kosta 3 Mkr är inte en relevant summa. Ser man till dagens byggregler, miljö och krav 
på energiprestanda så är uppskattad kostnad per kvm ca 30 tkr/kvm.  

Bolagets uppfattning är att genom denna investering om att tillskapa 14 nya bostäder, så 
bidrar bolaget till en utveckling på orten och hela kommunen genom det syfte bolagets 
åtagande är, bostadsförsörjning. 
 
Konsekvensbeskrivning 
I det fall del av byggnad inte skulle ha ingått i ombyggnation till bostäder, utan avvaktats till 
ev. kommande kontor och möteslokal om ca 320 kvm så skall denna yta förhyras av någon. 
En uppskattad hyra på marknaden för lokal på orten är 1100 kr/kvm, vilket innebär en 
årshyra på drygt 350 tkr/år. Det är av stor vikt att förstå att Säterbostäder AB är ett 
vinstdrivande bolag och att bolagets intäkter bärs av hyresintäkter och att bolaget inte kan 
subventionera hyror till enskilda verksamheter. 

När det gäller lokaler på orten så finns ett antal alternativ med en kapacitet på upp till 100 
personer per lokal. De brister på utrustning per lokal som tas upp måste gå att utveckla och 
anpassa. Hembygdsföreningen har disponerat inventarier från Sockenstugan, såsom Ljud och 
videoutrustning, diskmaskin, kyl och frys, stolar och bord samt köksredskap/porslin som 
kan placeras ut i de lokaler där det behövs.  

Vad gäller Sockenstugans eventuella kulturhistoriska värden kommer Säterbostäder beakta i 
möjlig mån att bevara de arkitektoniska detaljerna med hänsyn till vad dagens moderna krav 
på byggregler ställer.  

 
 

Delges 
Förslagsställarna 

 

Marita Skog   
Kommundirektör   

 





















Till kommunfullmäktige i Säters kommun den 23/4-2020. 

Presentation av medborgarförslag ”Arbetstillfällen / näringslivsutveckling i St. Skedvi” 

 

 

För att undvika missförstånd vill vi först tydliggöra följande.  

Med Säterbostäder har Sockenstugan fått den ägare som vi sökte, en ägare med långsiktighet, 

ekonomiska muskler och känsla för kommunens bästa. Sockenstugan blir nu totalrenoverad och 

förblir en tillgång mitt i byn i ytterligare 70 år.  Att befintliga lägenheter renoveras och 13 nya 

tillkommer är välkommet. 

 

Däremot hindrar det inte oss från att lyfta fram spännande möjligheter för delar av Sockenstugan.  

 

Hushållningssällskapet består av 15 hushållningssällskap från norr till söder, har en omsättning över 

700 miljoner och ca 710 anställda - främst rådgivare, lärare, projektledare, forskare och 

fältförsökspersonal (se bilaga i medborgarförslaget).  Avdelningen Dalarna Gävleborg har sedan tre 

månader två personer placerade i bankens gamla lokaler i Kyrkbyn, med målsättning att expandera 

till 5 personer eller mer. Var den expansion i så fall kommer att ske beror säkert på var man hittar 

lämpliga lokaler.  

 

Här har Säters kommun en ny och intressant möjlighet. Om lämpliga lokaler finns är 

Hushållningssällskapet då intresserade av att expandera i Kyrkbyn? 

 

T ex kan Sockenstugans sessionssal med sina stora fönster och höga takhöjd med mycket små medel 

göras om till ett attraktivt kontorslandskap. Förrum kan göras om till kaffehörna och gavelrummen 

kan göras till mötesrum. Den delen av Sockenstugan skulle då bli en mycket ändamålsenlig 

arbetsplats med egen ingång och egna parkeringsplatser. 

 

Skedvis starka varumärke som landsbygd med närodlat, ekologiska produktion, Kulinariets profil och 

dragningskraft skulle tillsammans med Hushållningssällskapet ge mycket intressanta möjligheter. 

T ex Hushållningssällskapet har ofta informationsmöten och Kulinariet har mindre möteslokaler och 

en mycket bra restaurang.  

 

Vi förstår mycket väl att dessa idéer skulle krångla till det ordentligt för Säterbostäders planering. 

Här står kortsiktiga byggtekniska och planeringsproblem mot långsiktiga möjligheter. En  

företagsetablering mot olägenheten att avvakta med en del av Sockenstugans ombyggnad under ett 

eller två år.  

 

Vi föreslår att man håller båda dörrarna öppna under en tid, både etableringsmöjligheten och 

möjligheten till flera lägenheter. 

 

  

 

Bo Söderlund 
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Ks §  

Kalendarium 2021 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta fastställa förslag 
till kalendarium för 2021. 
 
__________ 
 
Ärendebeskrivning 
Förvaltningen har för 2021 tagit fram förslag till datum och tider för sammanträdesdagar 
för kommunstyrelsens arbetsutskott, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. 
 
 
 
Beslutsunderlag Delges 
Tjänsteutlåtande 
Kalendarium 2021 

Nämnderna 

 
 
  



 Tjänsteutlåtande 

 

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

 

Datum Diarienummer 
2020-05-04  

 

Kalendarium 2021 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta fastställa förslag 
till kalendarium för 2021. 
 
__________ 
 

Ärendebeskrivning 
Förvaltningen har för 2021 tagit fram förslag till datum och tider för 
sammanträdesdagar för kommunstyrelsens arbetsutskott, kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige. 
 
 
 
Delges 
Nämnderna 
 
 
 
Margareta Jakobsson  Malin Karhu Birgersson 
Handläggare  Förvaltningschef kommunstyrelseförvaltningen 

 

 
 



Färgförkl. Ksau, PU, FU
KS

Kalendarium 2021 Kf

Kommunstyrelsens Au, FU , PU, Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige

Januari Februari Mars April Maj Juni
1 Fredag  Nyårsdagen         v. 53 1 Måndag                            v.5 1 Måndag                          v.9 1 Torsdag 1 Lördag 1 maj 1 Tisdag

2 Lördag 2 Tisdag    KS 2 Tisdag   KS 2 Fredag Lånfreag 2 Söndag 2 Onsdag

3 Söndag 3 Onsdag 3 Onsdag 3 Lördag Påskafton 3 Måndag   Budgetber                     v.18 3 Torsdag

4 Måndag                            v.1 4 Torsdag 4 Torsdag 4 Söndag Påskdagen 4 Tisdag      Budgetber 4 Fredag

5 Tisdag Trettondagsafton 5 Fredag 5 Fredag 5 Måndag Annandag Påsk      v.14 5 Onsdag 5 Lördag

6 Onsdag Trettondagen 6 Lördag 6 Lördag 6 Tisdag     KS 6 Torsdag 6 Söndag Nationaldagen

7 Torsdag 7 Söndag 7 Söndag 7 Onsdag 7 Fredag 7 Måndag                               v.23

8 Fredag 8 Måndag   ÄB+SMG                            v.6 8 Måndag        ÄB+SMG                v.10 8 Torsdag 8 Lördag 8 Tisdag   ÄB+SMG

9 Lördag 9 Tisdag 9 Tisdag 9 Fredag 9 Söndag 9 Onsdag

10 Söndag 10 Onsdag 10 Onsdag 10 Lördag 10 Måndag                               v.19 10 Torsdag

11 Måndag        ÄB+SMG                    v.2 11 Torsdag 11 Torsdag 11 Söndag 11 Tisdag 11 Fredag

12 Tisdag 12 Fredag 12 Fredag 12 Måndag            ÄB+SMG           v.15 12 Onsdag 12 Lördag

13 Onsdag 13 Lördag 13 Lördag 13 Tisdag 13 Torsdag Kristi himmelfärds dag 13 Söndag

14 Torsdag 14 Söndag 14 Söndag 14 Onsdag 14 Fredag 14 Måndag                               v.24

15 Fredag 15 Måndag                            v.7 15 Måndag                            v11 15 Torsdag 15 Lördag 15 Tisdag

16 Lördag 16 Tisdag     AU/FU 16 Tisdag     AU/PU 16 Fredag 16 Söndag 16 Onsdag

17 Söndag 17 Onsdag 17 Onsdag 17 Lördag 17 Måndag                                v.20 17 Torsdag     KF

18 Måndag                            v.3 18 Torsdag 18 Torsdag 18 Söndag 18 Tisdag    AU/PU 18 Fredag

19 Tisdag        AU/PU 19 Fredag 19 Fredag 19 Måndag                              v.16 19 Onsdag 19 Lördag

20 Onsdag 20 Lördag 20 Lördag 20 Tisdag     AU/FU 20 Torsdag 20 Söndag

21 Torscdag 21 Söndag 21 Söndag 21 Onsdag 21 Fredag 21 Måndag                              v.25

22 Fredag 22 Måndag                            v.8 22 Måndag                            v.12 22 Torsdag 22 Lördag Pingstafton 22 Tisdag    AU/FU/KS

23 Lördag 23 Tisdag  23 Tisdag 23 Fredag 23 Söndag  Pingstadagen 23 Onsdag

24 Söndag 24 Onsdag 24 Onsdag 24 Lördag 24 Måndag                               v.21 24 Torsdag

25 Måndag                            v.4 25 Torsdag    KF 25 Torsdag    KF 25 Söndag 25 Tisdag   KS 25 Fredag Midsommarafton

26 Tisdag 26 Fredag 26 Fredag 26 Måndag    ÄB-Budgetber.           v.17 26 Onsdag 26 Lördag Midsommardagen

27 Onsdag 27 Lördag 27 Lördag 27 Tisdag 27 Torsdag 27 Söndag

28 Torsdag 28 Söndag 28 Söndag 28 Onsdag 28 Fredag 28 Måndag                             v.26

29 Fredag 29 Måndag                             v.13 29 Torsdag       KF 29 Lördag 29 Tisdag

30 Lördag 30 Tisdag 30 Fredag 30 Söndag 30 Onsdag

31 Söndag 31 Onsdag 31 Måndag                           v.22



År 2021
Juli Augusti September Oktober November December

1 Torsdag 1 Söndag 1 Onsdag 1 Fredag 1 Måndag                          v.44 1 Onsdag

2 Fredag 2 Måndag                            v.31 2 Torsdag 2 Lördag 2 Tisdag 2 Torsdag   

3 Lördag 3 Tisdag 3 Fredag 3 Söndag 3 Onsdag 3 Fredag

4 Söndag 4 Onsdag 4 Lördag 4 Måndag                             v.40 4 Torsdag 4 Lördag

5 Måndag                            v.27 5 Torsdag 5 Söndag 5 Tisdag     KS 5 Fredag  Alla Helgons afton 5 Söndag

6 Tisdag 6 Fredag 6 Måndag                            v.36 6 Onsdag 6 Lördag Alla Helgons dag 6 Måndag          ÄB+SMG          v.49

7 Onsdag 7 Lördag 7 Tisdag   KS 7 Torsdag 7 Söndag 7 Tisdag               KS

8 Torsdag 8 Söndag 8 Onsdag 8 Fredag 8 Måndag                          v.45 8 Onsdag

9 Fredag 9 Måndag                            v.32 9 Torsdag 9 Lördag 9 Tisdag      KS 9 Torsdag

10 Lördag 10 Tisdag 10 Fredag 10 Söndag 10 Onsdag 10 Fredag

11 Söndag 11 Onsdag 11 Lördag 11 Måndag      ÄB+SMG                      v.41 11 Torsdag 11 Lördag

12 Måndag                            v.28 12 Torsdag 12 Söndag 12 Tisdag 12 Fredag 12 Söndag

13 Tisdag 13 Fredag 13 Måndag            ÄB+SMG                  v.37 13 Onsdag 13 Lördag 13 Måndag                            v.50

14 Onsdag 14 Lördag 14 Tisdag 14 Torsdag 14 Söndag 14 Tisdag    AU/PU

15 Torsdag 15 Söndag 15 Onsdag 15 Fredag 15 Måndag            ÄB+SMG               v.46 15 Onsdag

16 Fredag 16 Måndag                               v.33 16 Torsdag 16 Lördag 16 Tisdag 16 Torsdag

17 Lördag 17 Tisdag 17 Fredag 17 Söndag 17 Onsdag 17 Fredag

18 Söndag 18 Onsdag 18 Lördag 18 Måndag                             v.42 18 Torsdag 18 Lördag

19 Måndag                               v.29 19 Torsdag 19 Söndag 19 Tisdag    AU/PU 19 Fredag 19 Söndag

20 Tisdag 20 Fredag 20 Måndag                               v.38 20 Onsdag 20 Lördag 20 Måndag                           v.51

21 Onsdag 21 Lördag 21 Tisdag   AU/FU 21 Torsdag 21 Söndag 21 Tisdag

22 Torsdag 22 Söndag 22 Onsdag 22 Fredag 22 Måndag                              v.47 22 Onsdag

23 Fredag 23 Måndag       ÄB+SMG                        v.34 23 Torsdag 23 Lördag 23 Tisdag     AU/FU 23 Torsdag

24 Lördag 24 Tisdag 24 Fredag 24 Söndag 24 Onsdag 24 Fredag  Julafton

25 Söndag 25 Onsdag 25 Lördag 25 Måndag                            v.43 25 Torsdag      KF 25 Lördag Juldagen

26 Måndag                               v.30 26 Torsdag 26 Söndag 26 Tisdag 26 Fredag 26 Söndag  Annandag jul

27 Tisdag 27 Fredag 27 Måndag                               v.39 27 Onsdag 27 Lördag 27 Måndag                           v.52

28 Onsdag 28 Lördag 28 Tisdag 28 Torsdag      KF 28 Söndag 28 Tisdag

29 Torsdag 29 Söndag 29 Onsdag 29 Fredag 29 Måndag                             v.48 29 Onsdag

30 Fredag 30 Måndag                             v.35 30 Torsdag      KF 30 Lördag 30 Tisdag    30 Torsdag

31 Lördag 31 Tisdag     AU/PU 31 Söndag 31 Fredag Nyårsafton
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Ks §  Diarienummer: KS2020/0265 

Utnämnande av dataskyddsombud 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen beslutar utnämna Josefin Andersson till 
dataskyddsombud från 2020-08-01 för kommunstyrelsen i Säters kommun. 
 
__________ 
 
Ärendebeskrivning 
Enligt Artikel 37 Dataskyddsförordningen ska den personuppgiftsansvarige utnämna ett data-
skyddsombud som ska ha den övergripande uppgiften att övervaka att organisationen följer data-
skyddsförordningen. Det innebär bland annat att: 

• samla in information om hur organisationen behandlar personuppgifter 
• följer upp att organisationen följer bestämmelser och interna styrdokument 
• informera och ge råd inom organisationen. 

 
Dataskyddsombudet ska också: 

• ge råd om konsekvensbedömningar 
• vara kontaktperson för Datainspektionen 
• vara kontaktperson för de registrerade och personalen inom organisationen 
• samarbeta med Datainspektionen, till exempel vid inspektioner. 

 
Bakgrund 
Johan Dahlin är tidigare utsedd av styrelsen som dataskyddsombud. Johan Dahlin slutar nu sin an-
ställning i Säters kommun varvid ett nytt dataskyddsombud behöver utses för kommunstyrelsen. 
 
 
 
Beslutsunderlag Delges 
Tjänsteutlåtande Nämnderna 

Datainspektionen 
 
 
  



 Tjänsteutlåtande 

 

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

 

Datum Diarienummer 
2020-04-28 KS2020/0205 

 

Utnämnande av dataskyddsombud 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen beslutar utnämna Josefin 
Andersson till dataskyddsombud från 2020-08-01 för kommunstyrelsen i Säters kommun. 
 
__________ 
 

Ärendebeskrivning 
Enligt Artikel 37 Dataskyddsförordningen ska den personuppgiftsansvarige utnämna ett 
dataskyddsombud som ska ha den övergripande uppgiften att övervaka att organisationen 
följer dataskyddsförordningen. Det innebär bland annat att: 

• samla in information om hur organisationen behandlar personuppgifter 
• följer upp att organisationen följer bestämmelser och interna styrdokument 
• informera och ge råd inom organisationen. 

 
Dataskyddsombudet ska också: 

• ge råd om konsekvensbedömningar 
• vara kontaktperson för Datainspektionen 
• vara kontaktperson för de registrerade och personalen inom organisationen 
• samarbeta med Datainspektionen, till exempel vid inspektioner. 

 
Bakgrund 
Johan Dahlin är tidigare utsedd av styrelsen som dataskyddsombud. Johan Dahlin slutar nu 
sin anställning i Säters kommun varvid ett nytt dataskyddsombud behöver utses för 
kommunstyrelsen. 
 
 
Delges 
Josefin Andersson 
Datainspektionen 
 
 
 
 
Margareta Jakobsson  Malin Karhu Birgersson 
Handläggare  Förvaltningschef kommunstyrelseförvaltningen 
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Ks §  Diarienummer: KS2019/0418 

Rutiner för redovisning av arvoden och ersättningar 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta fastställa rutiner för redovisning 
av arvoden och ersättningar. 
 
__________ 
 
Ärendebeskrivning 
På uppdrag av kommunstyrelsens ordförande har förvaltningen tagit fram rutiner för redovisning 
av arvoden och ersättningar. Rutinerna ska vara ett stöd för att säkerställa att korrekta ersättningar 
utbetalas. 
 
En arbetsgrupp med nämndsekreterarna bildades och ett förslag till rutiner har tagits fram. 
 
Rutinen beskriver vilka blanketter som ska användas, hur redovisning av arvoden ska ske, hur man 
redovisar förlorad arbetsinkomst, traktamenten, resor och egna utlägg samt vilken som attesterar.  
 
 
Beslutsunderlag Delges 
Tjänsteutlåtande 
Rutiner med bilagor 

Nämndsekreterare 

 
 
  



 Tjänsteutlåtande 

 

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

 

Datum Diarienummer 
2020-05-04 KS2019/0418 

 

Rutiner för redovisning av arvoden och ersättningar 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta fastställa rutiner för 
redovisning av arvoden och ersättningar. 
 
__________ 
 

Ärendebeskrivning 
På uppdrag av kommunstyrelsens ordförande har förvaltningen tagit fram rutiner för 
redovisning av arvoden och ersättningar. Rutinerna ska vara ett stöd för att säkerställa att 
korrekta ersättningar utbetalas. 
 
En arbetsgrupp med nämndsekreterarna bildades och ett förslag till rutiner har tagits fram. 
 
Rutinen beskriver vilka blanketter som ska användas, hur redovisning av arvoden ska ske, 
hur man redovisar förlorad arbetsinkomst, traktamenten, resor och egna utlägg samt vilken 
som attesterar.  
 
 
 
Delges 
Nämndsekreterarna 
 
 
 
 
Margareta Jakobsson  Malin Karhu Birgersson 
Handläggare  Förvaltningschef kommunstyrelseförvaltningen 

 

 



Rutiner för redovisning av arvoden och ersättningar 
Nämndsekreteraren registrerar ersättning för föregående månad i personalsystemet. För begärd 
ersättning längre tillbaka i tiden lämnas original till sekreteraren som skickar kopior till lönecenter 
i Falun för registrering. I redovisningen skall det framgå personnummer på den förtroendevalda 
och vilken myndighet som ska belastas ekonomiskt 

Blanketter att använda 
1) Närvarolista vid sammanträden 
2) Ersättning för förlorad arbetsinkomst för anställda vid Säters kommun 
3) Ersättning för förlorad arbetsinkomst för av annan arbetsgivare 
4) Anmälan om enskilda uppdrag 
5) Flerdagars traktamente (kurser och utbildningar utanför kommunen 5 mil) 

Arvode för sammanträden och motsvarande 
Arvode utgår för halvdag mindre än fyra timmar och för heldag mer än fyra timmar. Tiden räknas 
från sammanträdets början till dess slut. Förtroendevald som under en och samma dag deltar i 
flera sammanträden har inte rätt till arvode mer än för heldag med undantag för sammanträde 
med kommunfullmäktige. 

1) Närvarolista vid sammanträden signeras på sammanträdet samt ange krav på km-
ersättning som överstiger 3 km. Attesteras av ordförande. 

2) Anmälan om enskilt uppdrag samt ange krav på km-ersättning, överstigande 3 km, fylls i 
och lämnas till ordförande för attest. Ordförande lämnar vidare till nämndsekreteraren. 
En blankett ska endast innehålla uppgifter om uppdrag tillhörande en och samma 
nämnd/styrelse. En blankett per månad. 

Förlorad arbetsinkomst 
För förtroendevald utgår ersättning för förlorad arbetsinkomst utan begränsning. Förtroendevald 
som kan visa att en arbetsinkomst förlorats men inte till vilket belopp har rätt till 
schablonersättning utifrån den senaste fastställda sjukpenninggrundande inkomsten. 
 
För att ersättning ska betalas ut gäller följande: 

1) Begäran om förlorad arbetsinkomst, inklusive förlorad semesterförmån, lämnas in till 
nämndsekreteraren på den egna arbetsgivarens blankett. Blanketten ska vara underskriven 
av arbetsgivarens personalkontor. 

2) Den som är timanställd hos ett företag medges ej ersättning då sammanträdesplan för 
innevarande år fastställs under hösten året innan och delges alla politiker.  
Undantag – om politiker är timanställd men ändå går på månadsschema; då ska schemat 
lämnas in till nämndsekreteraren innan aktuellt sammanträde. Schemat ska vara 
undertecknat av företagets personalavdelning. 

3) Förtroendevald som begär ersättning för förlorad arbetsinkomst ska på begäran kunna 
styrka faktisk förlorad arbetsinkomst genom lönespecifikation, där det faktiska avdraget 
styrks.  

Traktamente/reseräkning 
Traktamente/reseersättning utgår vid sammanträden, kurser, konferenser, studiebesök etc utom 
kommunen. Den förtroendevalda måste alltid övernatta minst en natt och platsen ligga mer än 50 
kilometer bort. 



1) Begäran om traktamente fylls i på separat blankett. (Blankett nr 5). Blanketten attesteras 
av ordföranden och lämnas till nämndsekreteraren.’ 

2) Blanketten skickas till lönecenter i Falun. 

Egna utlägg 
1) Vid utlägg för resa eller parkeringsavgift begärs ersättning på blankett 5. Kvitton ska 

biläggas. 
2) Blanketterna attesteras av ordförande. Nämndsekreterare skickar dem till lönecenter i 

Falun. 

Attest 
I de fall Ks vice ordförande, Ks 2:e vice ordförande samt ordförande i barn- och 
utbildningsnämnden, socialnämnden och samhällsbyggnadsnämnden fullgör uppdrag som ligger 
utanför ramen för uppgifter som skall fullföljas inom årsarvodets ram, attesterar Ks ordförande 
samt respektive nämnders vice ordförande. 
 
Ordförande och vice ordförande attesterar för varandra. 
 



 
Ordförande: Mats Nilsson 
Vice ordf: Hans Johansson 
2:e vice ordf: Caroline Willfox 

 
 

 

Närvarolista för sammanträde med Kommunstyrelsen    1 
 
Datum:  ……….. /……......       2020 
 
Tid:       ………………………   --   ………………………    Plats: ………………………………………………………………...… 
   Start Slut 

Namn Ledamöter:  
Närvaro 
Signatur: Egen bil: 

Avstånd 
km T o r*  

Mats Nilsson S    

Hans Johansson C    

Caroline Willfox M    

Annika Karlsson S    

Hassan Jafari S    

Karin Frejd C    

Sune Hemmingsson C    

Roger Siljeholm M    

Daniel Ericgörs KD    

Emma Sjöberg V    

Roger Carlsson SD    

Namn Ersättare:  Närvaro Signatur: Egen bil: 
Avstånd 
km T o r*  

Belinda Mattsson S    

Ingrid Stenberg Lundin C    

Christer Eriksson M    

Håkan Karlsson S    

Helena Selander S    

Kristoffer Olerås C    

Ulrika Cederlöf C    

Stefan Jernberg M    

Birgitta Gustafsson L    

Magnus Gabrielsson  MP    

Marie Sundlöf SD    

* Skall överstiga 5 km tur och retur 

OBS! Kurser och konferenser rapporteras på särskild blankett av respektive deltagare. 

Attest: Kostnadsställe: Datum: 

 2310030  

 



 

Redovisning av förlorad arbetsinkomst  
för förtroendevalda 

- I samband med sammanträden/förrättningar                2 

 

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

 

Redovisning av förlorad arbetsinkomst 
Förtroendevalda har rätt till ersättning för styrkt förlorad arbetsinkomst med  
högst det belopp fullmäktige beslutat. 

Förtroendevald 
Namn Personnummer 

            
Nämnd/styrelse Datum/Klockslag 

            
Bostadsadress Postanummer Postadress 

                  
Anteckningar 

      

Förlorad arbetsinkomst 

Förlorad arbetsinkomst på grund av sammanträde, kr:       

Förlorad semesterförmån, kr:       

Underskrift 
Ort och datum 

      

Namnteckning, förtroendevald Namnförtydligande 

      
 

Attest 

Härmed intygas att löneavdrag verkställts enligt ovanstående uppgifter med kr: 
(Alternativt värde av uttagen semester/komp) 

      
 

Ort och datum 

      

Namnteckning, arbetsgivare Namnförtydligande 

      
 

 





 

Anmälan av uppdrag 
- Förtroendevald i Säters kommun  

 

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

 

Anmälan av uppdrag     4 
Anmälan av genomförda uppdrag för förtroendevalda i Säters kommun.  
Anmälan lämnas till nämndsekreteraren senast den sista i varje månad.  

Förtroendevald 
Namn Personnummer 

            
Nämnd/styrelse Månad och år 

            
 

Uppdraget avser Datum Klockan 
Fr o m-t o m 

Egen bil 
antal km 

 

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

 

Attest 
Ort och datum 

      

Namnteckning, ordförande Namnförtydligande 

      
 



 

Anmälan av uppdrag 
- Förtroendevald i Säters kommun  

 

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

 

Information om blanketten 
Inlämnande av blankett En blankett ska endast innehålla uppgifter om uppdrag tillhörande en och 

samma nämnd/styrelse. 

Blanketten ska lämnas in till nämndsekreteraren senast den sista i månaden för 
att utbetalning ska kunna ske nästkommande månad. 

Uppdraget avser Ange uppdrag/förrättning annat än sammanträde med den egna nämnden. 

Egen bil antal km Kostnader för resor till och från sammanträden eller motsvarande ersätts enligt 
de grunder som fastställts för kommunens arbetstagare i det kommunala 
reseavtalet.  

Kostnader för resor till och från sammanträden eller motsvarande ersätts dock 
inte om avståndet från den förtroendevaldas fasta bostad, studieort eller 
arbetsplats till platsen för sammanträdet eller motsvarande understiger 3 km 
enkel väg.  

För hel- och deltidsengagerade med minst 40% tjänstgöring och där kommunen 
tillhandahåller eget kontorsrum utgår ingen reseersättning till och från 
arbetsplatsen. 

Förlorad arbetsförtjänst  
antal timmar 

Ange förlorad arbetsförtjänst i antal timmar.  
Intyg från arbetsgivare krävs innan utbetald ersättning kan ske. 

Attest Ordförande attesterar övriga nämndledamöters anmälan av uppdrag.  
Vice ordförande attesterar ordförande. 

Övrig information 
Traktamente Uppgifter för traktamente fylls i på separat blankett. 

Traktamente utgår enligt traktamentsbestämmelser för kommunala 
arbetstagare vid sammanträden, kurser, konferenser, studiebesök etc utom 
kommunen, som har ett direkt samband med det kommunala uppdraget och 
beslutats av respektive nämnd. 

Den förtroendevalda måste alltid övernatta minst en natt för att 
arbetsgivaren ska kunna betala ut ett skattefritt traktamente. Det krävs också 
att den förtroendevalda reser till en plats som ligger mer än 50 kilometer från 
den vanliga arbetsplatsen och mer än 50 kilometer från bostaden. 

E-postadresser Barn- och utbildningsnämnd mai.anderson@edu.sater.se 

Kommunfullmäktige margareta.jakobsson@sater.se 

Kommunstyrelsen margareta.jakobsson@sater.se 

Kulturnämnd eva-lena.stenberg@sater.se 

Miljö- och byggnämnd camilla.k.andersson@sater.se 

Samhällsbyggnadsnämnd camilla.k.andersson@sater.se 

Socialnämnd marie-louise.snell.snell@kommun.sater.se 

 

mailto:mai.anderson@edu.sater.se
mailto:margareta.jakobsson@sater.se
mailto:margareta.jakobsson@sater.se
mailto:eva-lena.stenberg@sater.se
mailto:camilla.k.andersson@sater.se
mailto:Camilla.k.andersson@sater.se
mailto:marie-louise.snell.snell@kommun.sater.se
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Gäller from  2020-01-01 RESERÄKNING

Personnummer:  Avresedag Kl

Namn:  

Adress:     

Postnr:                     Postadress: Åter dag Kl

Förrättning/Ändamål/Plats:

Uppdragsgivare:

Medresande:

Antal Á-pris Belopp
Kr öre

RESEKOSTNAD
 Kilometerersättning
 Resekostnad tåg, buss, taxi, flyg
 Parkeringsavgift
Färdtidsersättning

ENDAGSTRAKTAMENTE
Mer än 6 tim - mindre än 10 tim 120:-
Mer än 10 tim 240:-
KOSTAVDRAG PÅ ENDAGSTRAKTAMENTE
Se baksidan

Skattepliktigt belopp
Frukost              48:-
Lunch eller middag 84:-

FLERDYGNSTRAKTAMENTE
Halv dag,  mer än 4 tim, påbörjad före
                                               kl 20.00 resp avslutad efter kl 10.00 120:-
Hel dag,    06.00-24.00, mer än 18 tim eller påbörjad
                                               före kl 12.00 (avresedagen) resp 240:-
                                               avslutad efter kl 19.00 (hemresedagen)
Natt       00.00-.06.00 avser logi, mer än 1 tim av tiden ovan 120:-
Nattlogi     ersättning för faktiska kostnader

Moms

frukost st
I konferensavgiften/hotellkostnaden ingick: lunch st ifylles alltid

middag st



 5

Antal Á-pris Belopp
   Kr öre

KOSTAVDRAG PÅ FLERDYGNSTRAKTAMENTE/ENDAGSTRAKTAMENTE
Frukost, lunch och middag   hel dag 216:-
Lunch och middag 168:-
Lunch eller middag 84:-
 Frukost 48:-

 Frukost, lunch och middag   halv dag 108:-
 Lunch och middag 84:-
Lunch eller middag 42:-
Frukost 24:-

RESETILLÄGG PÅ FLERDYGNSTRAKTAMENTE                       
Halv dag              mer än 4 tim vid flerdygnsförrättning 7:-
Hel dag                mer än 18 tim vid flerdygnsförrättning 95:-
                                                     (endast mellanliggande dag)

ARVODE

 

.......................................            .................................
Ort                                              Datum

......................................................................................
Underskrift



SÄTERS KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-05-26 
Blad 

40 
 

Justerande signaturer Utdragsbestyrkande 

 

Ks §  Diarienummer KS2020/0159 

Föreskrifter om förbud mot eldning utomhus för Säters kommun 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 
fastställa förskrifter om förbud mot eldning utomhus för Säters kommun. Föreskrifterna gäller  
fr o m 2020-07-01. 
 
__________ 
 
Ärendebeskrivning 
Förbundsdirektionen har beslutat 2020-03-19 rekommendera medlemskommunerna att utfärda be-
stämmelse om eldningsförbud enligt underbilaga 7:1 förslag föreskrifter eldningsförbud. 
 
Föreskrifterna innehåller bestämmelser om förbud mot eldning utomhus samt liknande förebyg-
gande åtgärder mot brand. Åtgärder utöver förbud omfattar bedömningsgrunder för brandrisk, ge-
nerella och enskilda undantag från förbud, samt informationsskyldighet mellan berörda aktörer. Be-
stämmelserna gäller i Säters kommun och är beslutade enligt 2 kap. 7§ Förordning (2003:789) om 
skydd mot olyckor. 
 
En reglering om förbud mot eldning utomhus samt liknande brandförebyggande åtgärder anses 
nödvändiga för att minska risken för olyckor och specifikt bränder i skog och mark som kan hota 
liv, hälsa, egendom och miljö. 
 
Bakgrund 
Länsstyrelsen Dalarna har haft föreskrifter om eldningsförbud sedan 2001. Dessa föreskrifter skärp-
tes med tillfälliga förskrifter under sommaren 2018. Vid utvärderingen efter att de tillfälliga före-
skrifterna upphörde kom Länsstyrelsen fram till att den befintliga regleringen på området var 
föråldrad och inte helt ändamålsenligt samt att vissa juridiska osäkerheter fanns. Länsstyrelsen be-
slutade den 31 maj 2019 att upphäva sina föreskrifter som eldningsförbud. Upphävande av de läns-
gemensamma föreskrifterna kom samtidig med en handbok om hur kommunerna själva skulle ut-
forma och utfärda förskrifter om eldningsförbud. Även MSB gav ut en handbok på området mot 
bakgrund av att SOU 2019:7 om skogsbränder konstaterade att det fanns dålig styrning och kompe-
tens på området och MSB fick i uppdrag att ta fram nationella riktlinjer. 
 
 
Beslutsunderlag Delges 
Tjänsteutlåtande 
Förslag till föreskrifter om förbud mot eld-
ning 

Räddningstjänsten Dala Mitt 

 
  



 Tjänsteutlåtande 

 

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

 

Datum Diarienummer 
2020-04-28 KS2020/0159 

 

Föreskrifter om förbud mot eldning utomhus för Säters kommun 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige 
fastställa förskrifter om förbud mot eldning utomhus för Säters kommun. Föreskrifterna 
gäller fr o m 2020-07-01. 
 
__________ 
 
Ärendebeskrivning 
Förbundsdirektionen har beslutat 2020-03-19 rekommendera medlemskommunerna att 
utfärda bestämmelse om eldningsförbud enligt underbilaga 7:1 förslag föreskrifter 
eldningsförbud. 
 
Föreskrifterna innehåller bestämmelser om förbud mot eldning utomhus samt liknande 
förebyggande åtgärder mot brand. Åtgärder utöver förbud omfattar bedömningsgrunder för 
brandrisk, generella och enskilda undantag från förbud, samt informationsskyldighet mellan 
berörda aktörer. Bestämmelserna gäller i Säters kommun och är beslutade enligt 2 kap. 7§ 
Förordning (2003:789) om skydd mot olyckor. 
 
En reglering om förbud mot eldning utomhus samt liknande brandförebyggande åtgärder 
anses nödvändiga för att minska risken för olyckor och specifikt bränder i skog och mark 
som kan hota liv, hälsa, egendom och miljö. 
 
Bakgrund 
Länsstyrelsen Dalarna har haft föreskrifter om eldningsförbud sedan 2001. Dessa föreskrifter 
skärptes med tillfälliga förskrifter under sommaren 2018. Vid utvärderingen efter att de 
tillfälliga föreskrifterna upphörde kom Länsstyrelsen fram till att den befintliga regleringen på 
området var föråldrad och inte helt ändamålsenligt samt att vissa juridiska osäkerheter fanns. 
Länsstyrelsen beslutade den 31 maj 2019 att upphäva sina föreskrifter som eldningsförbud. 
Upphävande av de länsgemensamma föreskrifterna kom samtidig med en handbok om hur 
kommunerna själva skulle utforma och utfärda förskrifter om eldningsförbud. Även MSB 
gav ut en handbok på området mot bakgrund av att SOU 2019:7 om skogsbränder 
konstaterade att det fanns dålig styrning och kompetens på området och MSB fick i uppdrag 
att ta fram nationella riktlinjer. 
 
 
Delges 
Räddningstjänsten Dala Mitt 
 
 
 
Margareta Jakobsson  Malin Karhu Birgersson 
Handläggare  Förvaltningschef kommunstyrelseförvaltningen 

 



 

___________ kommun föreskrifter om förbud mot eldning utomhus 

Beslutade den ________ 

med stöd av 2 kap. 7 § förordning (2003:789) om skydd mot olyckor föreskriver ____________ 
kommun följande: 

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

Inledande bestämmelser 

1 § Denna författning innehåller bestämmelser om förbud mot eldning utomhus samt liknande 
förebyggande åtgärder mot brand. Åtgärder utöver förbud omfattar bedömningsgrunder för 
brandrisk, generella och enskilda undantag från förbud, samt informationsskyldighet mellan 
berörda aktörer. Bestämmelserna gäller i ____________ kommun och är beslutade enligt 2 kap. 7§ 
Förordning (2003:789) om skydd mot olyckor. 

2 § I denna författning används följande begrepp med nedan angiven betydelse. 

Brandrisk Sådan sammanvägd brandrisk i skog och mark som bedöms och fastställs av 
räddningstjänst enligt 5§ utifrån brandriskprognos och beredskapsläget. 

Beredskapsläget Bedömning av räddningstjänstens förmåga. Prognosen görs som en del i framtagande 
av brandrisk och sträcker sig över samma tidsperiod. Bedömningsgrunderna kan 
variera men har som utgångspunkt att den normala förmågan till insatsberedskap ska 
vara påverkad eller riskerar att bli påverkad på ett icke försumbart sätt utifrån vad som 
beskrivs i handlingsprogram till skydd mot olyckor. 

Brandriskprognos Bedömning av brandriskdata utifrån klimat- och vegetationsfaktorer. Prognosen görs 
som en del i framtagande av brandrisk och sträcker sig över samma tidsperiod. 
Bedömningsmodellen beskrivs i Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 
handbok Vägledning om eldningsförbud. 

Eldning Aktiviteter som genererar öppen eld samt uppvärmning där öppen eld plötsligt och 
intensivt kan blossa upp som en del i aktiviteten. Till eldning räknas förbränning med 
fast, flytande och gasformigt bränsle samt avsiktlig upphettning över ett materials 
termiska tändpunkt. Se bilaga 1 för exempel och förtydliganden.  

Brandfarliga arbeten, 
Heta arbeten 

Uppsättningar med regler och krav på riskreducerande åtgärder såsom kompetens, 
materiel, godkännande, arbetssätt, bemanning, och liknande för att hantera 
arbetssituationer med hög risk för brand. Brandskyddsföreningen Sverige samt 
Svenska Brandsäkerhetsföretag är exempel på organisationer som upprättat sådana 
regelverk. 

Samhällsviktig 
verksamhet 

Privat och offentlig samhällsviktig verksamhet enligt Myndigheten för samhällsskydd 
och beredskap definition av samhällsviktig verksamhet:  
 Ett bortfall av, eller en svår störning i verksamheten som ensamt eller 

tillsammans med motsvarande händelser i andra verksamheter på kort tid kan 
leda till att en allvarlig kris inträffar i samhället. 

 Verksamheten är nödvändig eller mycket väsentlig för att en redan inträffad kris i 
samhället ska kunna hanteras så att skadeverkningarna blir så små som möjligt. 

Tomt/tomtmark Ett område som inte är en allmän plats men som omfattar mark avsedd för en eller 
flera byggnader och mark som ligger i direkt anslutning till byggnaderna och behövs 
för att byggnaderna ska kunna användas för avsett ändamål. 

  

Kommenterad [MI1]: kommunnamn 

Kommenterad [MI2]: datum 

Kommenterad [MI3]: kommunnamn 

Kommenterad [MI4]: kommunnamn 



 

Eldningsförbud 

3 § Om det råder stor brandrisk (4) eller mycket stor brandrisk (5) enligt 5 § infaller omedelbart 
eldningsförbud, som benämns normalförbud, i kommunen. Vid sådana förhållanden är det 
förbjudet med eldning utomhus förutom de generella undantag som anges i 6 §. 

4 § Om det råder extremt stor brandrisk (5E) enligt 5 § infaller omedelbart skärpt eldningsförbud, 
som benämns totalförbud, i kommunen. Vid sådana förhållanden är det förbjudet med eldning 
utomhus förutom de generella undantag som anges i 7 §. 

5 § Räddningstjänsten ska bedöma vilken brandrisk som gäller. Bedömning av brandrisk ska göras 
regelbundet och med sådant intervall att onödigt ingrepp i, eller påverkan på, den enskildes rätt 
undviks. Bedömning ska dessutom göras så att förutsägbarhet finns i de ingrepp och den 
påverkan som uppstår.  

Bedömning av brandrisk enligt första stycket ska baseras på en sammanvägning av kända 
klimat- och vegetationsfaktorer samt skattning av räddningstjänstens förmåga.  

(1) För bedömning av klimat- och vegetationsfaktorer (brandriskprognos) ska 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps vägledning om eldningsförbud 
nyttjas.  

(2) För bedömning av räddningstjänstens förmåga (beredskapsläget) ska påverkan såsom 
redan pågående insatser, samhällsstörningar och omständigheterna i övrigt beaktas.  

Allmänt råd:  
Brandrisk presenteras enligt en 6-gradig skala med tillhörande beskrivning. Samma skala och 
beskrivning som MSB nyttjar i sin vägledning bör användas. För att inte blanda ihop dessa två bör 
endast den sammanvägda bedömningen av brandrisk enligt 5 § kommuniceras. 

Undantag från eldningsförbud 

6 § Vid normalförbud enligt 3 § gäller generellt undantag från förbudet för: 
1. Matlagning med ändamålsenlig matlagningsanordning på egen tomt, och med en till 

matlagningsbehovet anpassad omfattning på eldningen, där ingen spridningsrisk finns till 
byggnad eller vegetation  

2. Eldning i badtunna, pannmur och motsvarande avgränsad eldningsanordning på egen tomt där 
ingen spridningsrisk finns till byggnad eller vegetation 

3. Matlagning med gas- eller vätskeformigt bränsle i sådan miljö där ingen spridningsrisk finns 
till byggnad eller vegetation 

4. Eldning ombord på båtar, flottar, bryggor och liknande på sjöar eller vattendrag där ingen 
spridningsrisk finns till byggnad eller vegetation  

5. Arbeten som utförs enligt de krav som gäller för brandfarliga arbeten, heta arbeten och 
liknande regelverk. 

6. Nödvändig eldning inom samhällsviktig verksamhet 
7. Eldning med liten och kontrollerad effektutveckling, maximalt 200W, i sådan miljö där ingen 

spridningsrisk finns till byggnad eller vegetation. 

Allmänt råd:  
För förtydliganden kring de generella undantagen från eldningsförbud, se bilaga 1. 
  



 

7 § Vid totalförbud enligt 4 § gäller generellt undantag från förbudet för: 
1. Arbeten som utförs enligt de krav som gäller för brandfarliga arbeten, heta arbeten och 

liknande regelverk. 
2. Nödvändig eldning inom samhällsviktig verksamhet  
3. Eldning med mycket liten och noga kontrollerad effektutveckling, maximalt 50W, i sådan 

miljö där ingen spridningsrisk finns till byggnad eller vegetation. 

Allmänt råd:  
För förtydliganden kring de generella undantagen från skärpt eldningsförbud, se bilaga 1. 

8 § Enskilda undantag från eldningsförbud enligt 3-4 §§, kan efter ansökan medges av 
räddningstjänsten i särskilda fall.  
Vid beslut om undantag kan medges ska rådande brandrisk, spridningsrisk, behovet för 
eldning, materiel och organisation för bevakning och brandbekämpning hos den sökande, 
samt omständigheterna i övrigt beaktas.  

Undantag från förbud mot eldning ska tidsbegränsas och kan förenas med särskilda 
villkor. 

Allmänt råd:  
I första hand bör den tänkta eldningen utföras vid annan tidpunkt då eldningsförbud ej råder, men om 
detta inte är möjligt ska ansökan om undantag skickas till räddningstjänsten. Sådana undantag som 
kan medges i särskilda fall enligt 8 § bör beviljas om brandsäkerheten bedöms skälig och om 
verksamheten har ett allmänintresse eller betydande privat intresse samt inte går att utföra vid annan 
tidpunkt. 

Information 

9 § Räddningstjänsten ska meddela kommunen om vilken brandrisk som råder enligt 5 §. 
En bedömning om brandrisk som innebär att eldningsförbud råder, samt en bedömning 
om brandrisk som innebär att eldningsförbud inte längre råder, ska omedelbart 
kommuniceras med behörig tjänsteman i kommunen. 
Rådande brandrisk och eventuellt eldningsförbud enligt 3-4 §§ ska via kommunen och 
räddningstjänsten kommuniceras löpande till de som vistas i kommunen.  

Allmänt råd:  
Räddningstjänstens och kommunens information till de som vistas i kommunen bör så långt det är 
möjligt automatiseras och tillhandahållas på vanligt förekommande media såsom hemsidor, 
telefonsvarare, infartsskyltar och liknande. 

10 § Om beslut om undantag från rådande förbud har meddelats enligt 8 § ska detta 
kommuniceras till kommunen. 

Allmänt råd: 
Beslut om undantag enligt 8 § bör meddelas kommunen som ett ordinarie delegationsbeslut eller när 
det annars begärs. 
  



 

Tillfälliga skärpande beslut 

11 § Om annat beslut om eldningsförbud fattas av behörig beslutsfattare som innebär 
skärpning av vad som anges i denna föreskrift ska sådant beslut gälla före denna 
föreskrift under det andra beslutets giltighetstid.  

Om sådant beslut som avses i första stycket fattas så upphör under samma period alla 
generella och enskilda undantag enligt 6-8§§ i denna författning. 

Föreskriftens giltighet 

12 § Föreskriften gäller från 2020-06-01 och tills vidare.  
 
 
 
 
Upplysning 
Den som uppsåtligen eller genom oaktsamhet bryter mot eldningsförbudet kan dömas till 
böter med stöd av 10 kap. 3 § lag (2003:778) om skydd mot olyckor

Kommenterad [MI5]: snarast möjligt efter beslut i KF 



 

Bilaga 1: vägledning och förtydliganden om undantag från eldningsförbud vid olika typer av 
eldning utomhus 

Aktivitet Tillåtet vid normalförbud? Ref. Tillåtet vid totalförbud? Ref. 
Matlagning     
Får jag använda elgrill? Ja, det är inte eldning 1 § Ja, det är inte eldning 1 § 
Får jag grilla/laga mat på låga på en 
inglasad balkong? Ja, det är inte utomhus 1 § Ja, det är inte utomhus 1 § 

Får jag grilla på hyresrätts- eller 
bostadsrättsföreningens tomtmark? Ja, såvida inte föreningen har särskilda regler 6 § 1 Nej 4 § 

Får jag grilla vid mitt fritidshus som 
ligger utanför sammanhållen 
bebyggelse? 

Ja, på tillhörande tomt med beaktande av krav på 
försiktighet. 6 § 1 Nej 4 § 

Får jag grilla i trädgården? Ja, om det är din tomt, och det kan ske säkert 6 § 1 Nej  4 § 
Får jag använda spritkök eller 
gasolkök? Ja, om det kan ske på ett säkert sätt. 6 § 3 Nej 4 § 

Får jag grilla på badbryggan eller på 
husbåten?  Ja, om det kan ske på ett säkert sätt. 6 § 2 Nej  4 § 

Får jag använda engångsgrill? Nej, inte ens på egen tomt. Engångsgrill medför 
spridningsrisk. 3 § Nej 4 § 

Får jag grilla/laga mat på en 
campinganläggning? 

Nej, men däremot går det bra med gasol- eller 
spritkök 3 § Nej 4 § 

Får jag grilla/laga mat på ett 
evenemang? 

Nej men däremot går det bra med gasol- eller 
spritkök 3 § Nej 4 § 

Får jag grilla på kommunens 
iordningsställda grillplatser? 

Nej men däremot går det bra med gasol- eller 
spritkök 3 § Nej 4 § 

Får jag laga mat över vedeld i skogen 
eller i vindskydd, kåta och liknande? 

Nej men däremot går det bra med gasol- eller 
spritkök 3 § Nej 4 § 

Belysning     
Får jag använda levande ljus inomhus? Ja, det är inte utomhus 1 § Ja, det är inte utomhus 1 § 

Får jag använda levande ljus utomhus? Ja, stearinljus, fotogenlyktor, mindre marschaller 
och liknande utvecklar under 200W 6 § 7 Ja, värmeljus, gravljus och liknande 

utvecklar under 50W 7 § 3 

Får jag tända en lägereld? Nej  3 § Nej 4 § 
Får jag tända fyrverkerier? Nej 3 § Nej 4 § 
Får jag skicka upp svävande lyktor, s.k. 
thailyktor? Nej 3 § Nej 4 § 

Uppvärmning     

Får jag elda i vedspis/kamin eller 
bastu? 

Ja, det är inte utomhus och särskilda regler om 
sotning omfattar dessa anläggningar 1 § 

Ja, det är inte utomhus och särskilda 
regler om sotning omfattar dessa 
anläggningar 

1 § 

Får jag elda i badtunna eller pannmur i 
trädgården? Ja, om det är din tomt, och det kan ske säkert 6 § 2 Nej 4 § 

Arbeten     

Får jag köra skogsmaskin eller röja 
vägkanter med maskin? 

Ja, det är inte eldning men var observant på 
gnistbildning och vidta nödvändiga 
försiktighetsåtgärder. 

1 § 
Ja, det är inte eldning men var observant 
på gnistbildning och vidta nödvändiga 
försiktighetsåtgärder. 

1 § 

Får jag använda metallkap eller 
metallslip? 

Ja, det är inte eldning men var aktsam på omgivning 
och var gnistor hamnar 1 § Ja, det är inte eldning men var aktsam på 

omgivning och var gnistor hamnar  1 § 

Får jag utföra brandfarliga/heta 
arbeten yrkesmässigt, tex svetsning? Ja, men aktuella krav måste följas. 6 § 5 Ja, men aktuella krav måste följas. 7 § 1 

Får jag utföra svetsning utomhus? Nej, såvida det inte är i form av brandfarliga/heta 
arbeten 3 § Nej, såvida det inte är i form av 

brandfarliga/heta arbeten 4 § 

Övrigt     

Får jag tända en cigarett? Ja, en vanlig tändare eller tändsticka utvecklar 
ungefär 50W 6 § 5 Ja, en vanlig tändare eller tändsticka 

utvecklar ungefär 50W 7 § 3 

Får jag elda trädgårdsavfall/ 
rivningsavfall/gräs? Nej  3 § Nej 4 § 

Får jag tända och kola en kolmila? Nej  3 § Nej 4 § 
Får jag använda pyrotekniska effekter 
på ett evenemang utomhus? Nej  3 § Nej 4 § 

Vad avses med eldning med liten och 
kontrollerad effektutveckling? 

Stationära eller direkt kontrollerade stearinljus, 
fotogenlyktor, mindre marschaller och liknande med 
effekt under 200W 

6 § 5 
Stationära eller direkt kontrollerade 
värmeljus, gravljus och liknande med 
effekt under 50W 

7 § 3 

 
Tänk på att det alltid är du själv som är ansvarig för att säkerheten vid eldning, även om du omfattas av generella eller 
enskilda undantag från eldningsförbud, eller om inte eldningsförbud råder.  
 
Personligt ansvar kan utkrävas i händelse av brandtillbud 



 

Bilaga 2: Författningskommentarer till enskilda paragrafer 
 

Inledning  
Sommaren 2014 och 2018 innebar stora påfrestningar på samhället generellt och 
räddningstjänsten specifikt till följd av de bränder som förekom och det väder som låg till 
grund för att bränderna kunde utvecklas och spridas på det sätt som skedde. Länsstyrelsen 
Dalarna har haft föreskrifter om eldningsförbud sedan 2001, och dessa föreskrifter 
skärptes med tillfälliga föreskrifter under sommaren 2018. Vid utvärderingen efter att de 
tillfälliga föreskrifterna upphörde kom Länsstyrelsen fram till att den befintliga 
regleringen på området var föråldrad och inte helt ändamålsenlig samt att vissa juridiska 
osäkerheter fanns. Länsstyrelsen beslutade den 31 maj 2019 att upphäva sina föreskrifter 
om eldningsförbud. Upphävandet av de länsgemensamma föreskrifterna kom samtidigt 
med en handbok om hur kommunerna själva skulle utforma och utfärda föreskrifter om 
eldningsförbud. Även MSB gav ut en handbok på området mot bakgrund av att SOU 
2019:7 om skogsbränderna konstaterade att det fanns dålig styrning och kompetens på 
området och MSB fick i uppdrag att ta fram nationella riktlinjer. Denna utredning med 
förslag till föreskrifter har utformats utifrån de båda handböckerna och med viss 
anpassning utifrån räddningstjänstens egna behov. En reglering om förbud mot eldning 
utomhus, samt liknande brandförebyggande åtgärder, anses nödvändig för att minska 
risken för olyckor och specifikt bränder i skog och mark som kan hota liv, hälsa, 
egendom och miljö. Anläggande av bränder som får till följd att någon av de uppräknade 
skyddsvärda tillgångarna hotas kan även hanteras som ett allmänfarligt brott enligt 
Brottsbalken, men detta bedöms inte tillräckligt för att tydligt kunna kommunicera ut 
vikten av att vissa typer av eldning ska undvikas. Förenklat kan det alltså uttryckas som 
att kommunikationen kring riskerna för att göra upp eld i skog och mark förutsätter ett 
eldningsförbud som räddningstjänsten är inblandat i. Eftersom detta också har varit den 
gängse modellen under många år så är detta förslag utformat utifrån denna grundsyn. 
Förslaget är utformat för att innebära så små förändringar som det är möjligt utifrån hur 
eldningsförbud har utformats, hanterats och bedömts de senaste åren.  



 

Till 1§ 
Paragrafen redovisar att föreskriften följer legalitetsprincipen samt var detta lagstöd 
hämtas. Rätten och beslutet att meddela förbud är centralt, men också de övriga 
brandförebyggande åtgärderna. I paragrafen räknas de övriga brandförebyggande 
åtgärderna upp som beslutats. Orsaken till att dessa valts är som följer:  

1. Bedömningen av brandrisk blir i sig själv en brandförebyggande åtgärd i och med 
kombinationen av subjektiv och objektiv bedömning, följsamhet till ändrade förhållanden 
samt förutsägbarhet i bedömningen. Onödiga ingrepp i enskilds rätt som kan leda till brott 
mot föreskrift undviks, likformighet i bedömning medför förutsägbarhet och 
långsiktighet, och sammanvägningen av kvalitativa och kvantitativa data säkerställer 
tillsammans att endast nödvändig påverkan uppstår. 

2. Generella undantag medför att aktiviteter som inte innebär ökad brandrisk eller 
försumbar brandrisk kan utföras. Detta innebär i sin tur att onödig reglering undviks och 
att föreskriften blir mer relevant, dvs. Endast reglerar de områden som behöver hanteras 
och att allmänheten därmed blir mer benägen att efterleva de begränsningar som kan 
uppkomma. På samma sätt som åtgärden bedömning av brandrisk blir därför också 
generella undantag i sig en brandförebyggande åtgärd. Vissa av de generella undantagen 
är förenade med direkta eller indirekta krav, t.ex. Syfte, begränsning och kontroll på 
brand eller via kravställning på brandfarliga heta arbeten. Generella undantag minskar 
även den administrativa bördan för räddningstjänsten och förkortar handläggningen av 
enskilda ansökningar.  

3. Enskilda undantag medför att vissa aktiviteter, trots att de inte omfattas av generella 
undantag, kan medges undantag vid enskild prövning. I dessa fall är bevisbördan hos den 
enskilde högre men även här, på samma sätt som vid bedömning om brandrisk och 
generella undantag, kan onödig reglering undvikas och därmed skapa högre benägenhet 
att följa regleringen. 

4. Informationsplikt till kommun och till enskilda är en brandförebyggande åtgärd på så 
sätt att kunskap om aktuell brandrisk och därmed status hos eldningsförbud snabbt sprids. 
Även kunskapen om enskilda undantag som beviljats når de berörda så att inte onödiga 
ingripanden görs i tron att brott mot föreskrift föreligger. 

I föreskriften har inte andra brandförebyggande åtgärder såsom anmälningsplikt tagits 
upp. Orsaken till att exempelvis anmälningsplikt har valts bort är svårigheter att på ett 
enkelt och lättillgängligt sätt definiera gränser för när sådan anmälningsplikt gäller och 
samtidigt att denna gräns överensstämmer med föreskriften i övrigt. Det går också att 
ifrågasätta om det övergripande syftet bättre uppnås genom fler regleringar. LSO (1kap 
1§) meddelar: "Bestämmelserna i denna lag syftar till att i hela landet bereda människors 
liv och hälsa samt egendom och miljö ett med hänsyn till de lokala förhållandena 
tillfredsställande och likvärdigt skydd mot olyckor". Ytterligare regleringar på området 
för att skydda liv, hälsa, egendom och miljö mot olyckor blir sannolikt av informations- 
och kommunikationskaraktär, och detta behöver inte inrymmas i en föreskrift. 

  



 

Till 2§ 
Paragrafen definierar ord och begrepp som används i föreskriften och som kan ha annan 
innebörd i andra sammanhang. Merparten av begreppen följer beskrivningar som nyttjas i 
andra föreskrifter eller som är vedertagna inom arbetsområdet och övriga är framtagna 
utifrån att behov för tydlighet har uppstått. Framförallt innebörden av beredskapsläge, 
brandriskprognos och tomt/tomtmark är viktiga för föreskriftens uppbyggnad. 

Till 3§ 
Paragrafen meddelar vilka kriterier som fordras för att eldningsförbud av den lägre nivån, 
i föreskriften omnämnt som normalförbud, ska träda i kraft. Aktiveringen och 
inaktiveringen av normbeslutet är på det sättet automatiserad och minskar därmed risken 
för subjektivitet i myndighetsutövning. Denna paragraf påverkas av bedömningen som 
görs enligt 5§ och påverkar vilka undantag som eventuellt kan vara tillämpliga enligt 6§. 
Uppdelningen på två nivåer som benämns normalförbud respektive totalförbud är satt 
utifrån det förslag som lämnas i Länsstyrelsen Dalarnas handbok Eldning utomhus. 
Motsvarande rekommendation ges ut av MSB i handbok Vägledning om eldningsförbud 
men omnämns då eldningsförbud respektive skärpt eldningsförbud. Uppdelningen på två 
nivåer syftar till att via författning reglera den risktagning som tillåts i kommunen, samt 
skapa ett system som inte är beroende av att normbeslut om eldningsförbud behöver tas 
med mycket kort framförhållning. Eftersom denna typ av föreskrift påverkar ett mycket 
stort antal människor så är det av stor vikt att bestämmelserna är ordentligt 
genomarbetade och följaktligen inte tas när behov för reglering redan har uppstått. 

Till 4§ 
Paragrafen meddelar i likhet med 3§ vilka kriterier som fordras för eldningsförbud ska 
träda i kraft, men i det här fallet för ett skärpt eldningsförbud, i föreskriften omnämnt 
totalförbud. Denna paragraf påverkas av bedömningen som görs enligt 5§ och påverkar 
vilka undantag som eventuellt kan vara tillämpliga enligt 7§.  

Till 5§ 
Första stycket meddelar att räddningstjänsten är den myndighet som ska besluta vilken 
brandrisk som gäller, som sedan ligger till grund för aktivering, inaktivering eller 
förändring av eldningsförbud. Det är lämpligt att räddningstjänsten utför bedömningen då 
förebyggande av olyckor och hantering av inträffade olyckor är deras uppgift, och därmed 
följer upplägget närhetsprincipen. Vidare meddelas att bedömning av brandrisk ska vara 
både följsam och långsiktig samt ske utan de årstidsbegränsningar som tidigare har gällt. 
Istället för att ange ett specifikt tidsintervall för hur ofta bedömningar ska göras så lämnas 
det öppet att anpassa intervallet utifrån rådande förhållanden så länge målet uppnås, dvs. 
Att det inte finns ett aktivt förbud då det i praktiken inte finns behov för det. Ett aktivt 
förbud som saknar grund strider mot proportionalitetsprincipen och regeringsformens mer 
grundläggande bestämmelser om egendomsskydd. Samtidigt ska nödvändiga 
inskränkningar i enskilds rätt som görs med stöd av exempelvis angeläget allmänt intresse 
vara förutsägbart för att minimera skadeverkan. Det ska därför i arbetet med framtagande 
av brandrisk vägas in om en upp- eller nedgång i risk enbart är en kortvarig förändring. 
Om så är fallet bör brandrisk inte ändras eftersom det kan leda till förvirring och 
osäkerhet. 



 

Andra stycket anger att brandrisken är en sammanvägning av klimat- och 
vegetationspåverkan samt förmåga. MSB handbok ska nyttjas för klimat- och 
vegetationspåverkan då den detaljerat anger hur väder mm. ska bedömas. Eftersom 
handboken rekommenderar att man ska titta på ett längre tidsspann för förutsägbarhetens 
skull, benämns detta bedömningskriteriet brandriskprognos. Att nyttja MSB handbok som 
utgångspunkt medför att bedömningar blir mer likartade mellan kommuner såväl som 
delar av landet så att tillfälliga besökare i kommunen inte ställs inför okända 
bedömningsgrunder. För förmågebedömningen ska händelser som påverkar på den 
normala släckberedskapen vägas in. Troliga händelser som kan göra det är redan större 
pågående bränder, men även kriser i samhället och krigstillstånd bör beaktas.  Orsaken till 
att de mer extrema aspekterna på räddningstjänst tas upp är för att undvika särskild 
lagstiftning i sådana situationer och därmed bättre efterleva likhetsprincipen. 
Förmågebedömningen tar utgångspunkt i om den normala förmågan som specificeras i 
handlingsprogrammet är påverkad på ett sådant sätt att en skogs-eller markbrand inte kan 
förväntas att bli hanterad innan fara uppstår. Eftersom bedömningskriteriet ytterst berör 
beredskapen för räddningsinsats benämns denna beredskapsläget. I nuläget utförs redan 
regelbundet en genomgång av beredskapsläget inom räddningstjänsten, så begreppet är 
egentligen bara nytt i det här sammanhanget, och formuleringen i föreskriften medger nu 
en rätt att nyttja den bedömningen i ytterligare ett sammanhang. Brandrisk presenteras 
enligt en 6-gradig skala med tillhörande beskrivning. Samma skala och beskrivning som 
MSB nyttjar i sin vägledning bör användas. För att inte blanda ihop dessa två bör endast 
den sammanvägda bedömningen av brandrisk enligt 5 § kommuniceras. 

Till 6§ 
Paragrafen omfattar de generella undantag som gäller då ett eldningsförbud av den lägre 
nivån är aktivt. Gränsdragning mellan vad som bör vara tillåtet och vad som inte bör vara 
det är mycket svår att göra om det samtidigt ska vara uppenbart för den enskilde vad som 
gäller. Det är tänkbart att detaljreglera eventuella undantag i form av avstånd till 
brännbart föremål, storlek och ytskikt på eldstaden, bränslets kemiska egenskaper, 
vindstyrka, effektutveckling, mm. men denna typ av reglering är inte ändamålsenlig i och 
med att den sannolikt genererar följdfrågor samt att parametrarna för att bedöma om 
eldningen är undantagen från förbud blir mycket abstrakta. För att klara av 
gränsdragningsproblematiken och tydligheten har vardagliga mätvärden nyttjats såsom 
bränsletyp, syfte, plats, verksamhetstyp, efterlevnad av standarder, mm.  För 
förtydliganden kring de generella undantagen från eldningsförbud, se bilaga 1. I tillägg 
till de undantag som listas i paragrafen har det även diskuterats andra generella undantag 
såsom inom sammanhållen bebyggelse, på kommunens godkända grillplatser, vid 
kommunens fastigheter, verksamheter och liknande. Beträffande möjligheten att införa ett 
generellt undantag för eldning inom sammanhållen bebyggelse så är detta inte önskvärt 
av flera anledningar. En anledning som är väldigt enkel att peka på är antalet markbränder 
inom sammanhållen bebyggelse och som har, eller har kunnat få till följd att egendom 
skadats eller i värsta fall liv och hälsa hotats. En relativt vanligt förekommande orsak till 
sådana är eldning av trädgårds- och rivningsavfall som sedan spridit sig utom kontroll. 
Ytterligare en orsak är att ett generellt undantag för sammanhållen bebyggelse endast 
kommer att bara omfatta orter där hus står relativt tätt. Friliggande byggnader på 
fastigheter där det är en bit till närmsta granne kommer i så fall inte omfattas av undantag 
eftersom sammanhållen bebyggelse är kopplat till tomtmarkbegreppet och att det finns 
andra tomter i omedelbar närhet. Det blir då en fråga om orättvishet ställt mot 

Kommenterad [MI6]: Allmänt råd 

Kommenterad [MI7]: Allmänt råd 



 

oförsvarbart ingrepp i enskilds rätt när någon i tätort får elda obegränsat men det inte är 
tillåtet på landsbygd, trots att det sker lika nära egen bostad där bevarandeintresse finns. 
Denna motsättning kan hanteras genom att inte medge ett generellt undantag och istället 
hantera enskilda fall genom möjligheten att ansöka om undantag. Beträffande 
kommunens offentliga grillplatser såväl som kommunens verksamheter och liknande så 
förordas inte ett generellt undantag eftersom detta kan hanteras genom ett enskilt beslut 
om undantag. På det sättet kan säkerheten på plats också följas upp regelbundet när 
undantaget tidsbegränsas och förenas med villkor. 

Första punkten anger att tillredning av mat är tillåten på egen tomt. Undantaget gäller 
oavsett typ av bränsle, utformning av matlagningsanordning, placering osv. under 
förutsättning att det kan ske på ett säkert sätt. Ansvaret för säkerheten stannar därmed hos 
den som eldar och det blir tydligt att ansvarsförhållanden inte ändras eller mildras. Med 
egen tomt avses att ägande eller nyttjanderättshavande föreligger så att rådighet över 
säkerhetsåtgärder såväl som ett intresse av att motverka brand finns. Som ändamålsenlig 
matlagningsanordning anses grillar som är isolerade eller har ett tillräckligt avstånd från 
marken, eldstäder som är tillverkade av tegel, sten, eller annat obrännbart material och 
anordningar som motsvarar de föregående och från vilka elden inte kan komma åt att 
sprida sig via marken, vegetation eller på grund av gnistor. Användningen av s.k. 
Engångsgrillar, som placeras direkt på marken och som lätt fälls av vinden och andra 
motsvarande eldstäder, betraktas inte som ändamålsenliga utan är enligt bestämmelsen 
inte undantagen från förbud då brandrisken är uppenbar. Med en till matlagningsbehovet 
anpassad omfattning på eldningen menas att eldningen inte ska vara för stor i förhållande 
till maten som ska tillredas, utan effekten ska vara proportionell mot behovet. Behovet för 
denna reglering uppstår främst då matlagning ska ske över lägereld eller motsvarande och 
eldytan samt effektutveckling inte är begränsad av en konstruktion såsom en grill. 

Andra punkten undantar uppräknade och liknande konstruktioner från förbud som är 
anpassade för ändamålet, som står på egen tomt och där det i övrigt kan ske på ett säkert 
sätt. Gemensamt för sådana konstruktioner är att de har begränsade eldningsutrymmen 
och kan därmed anses utgöra en kontrollerad risk. De skorstenar som ofta tillhör 
badtunnor och pannmurar utgör en risk för spridning av gnistor, men i och med att krav 
ställs på att konstruktionen nyttjas säkert och det kan antas finnas ett bevarandeintresse i 
och med placeringen på egen tomt så får risken anses vara hanterad. 

Tredje punkten meddelar att matlagningsanordningar som drivs med vätska eller gas kan 
användas på platser som inte utgörs av tomtmark. Typexemplet på detta är gasol- och 
spritkök. Undantaget är lämpligt eftersom det kan förväntas en högre grad av 
säkerhetsmedvetande och uppsikt över matlagningsanordningen finns för denna typ av 
eldning, samtidigt som alternativ troligtvis inte finns. Matlagningsanordningens 
effektutveckling är också begränsad till följd av sin utformning. Undantaget är förenat 
med ett krav på att platsen är säker ur spridningshänseende och förtydligar därmed 
ansvarsfördelningen. 

Fjärde punkten anger att fartyg ute på öppet vatten eller fasta bryggor är generellt 
undantagna från förbudet under förutsättning att eldning kan ske på ett säkert sätt. 
Bakgrunden till detta är att risken för brandspridning genom gnistor anses försumbar 
under förutsättning att försiktighetskravet efterlevs, dvs. att fartyget eller bryggan 
befinner sig tillräckligt långt bort från land- eller ytvegetation. Dessutom förutsätter 



 

eldning på fartyg eller brygga automatiskt att effektutvecklingen är begränsad och 
släckmedel är tillgängligt. 

Femte punkten undantar Brandfarliga och Heta arbeten från ett förbud. Orsaken till detta 
är att dessa arbeten redan omfattas av krav på skyddsåtgärder, utbildning, mm som 
bedöms vara tillräckliga. Eftersom scenarion med utbruten brand är en uppenbar risk 
förutsätts det i tillståndshanteringen för heta arbeten att dessa risker elimineras alternativt 
förebyggs och minimeras. Undantaget förutsätter att aktuella regler för aktuellt arbete 
följs. 

Sjätte punkten syftar till att åtgärder som görs inom ramarna för, eller är en förutsättning 
för, samhällsviktig verksamhet blir undantagna från förbud. Sådana verksamheter har 
långtgående krav om att identifiera risker och motverka dessa, och det är sannolikt att ett 
brandscenario är en risk för samtliga aktuella verksamheter. Följaktligen finns redan 
skyddsmekanismer på plats. Undantaget är alltså förenat med krav på riskanalys, 
identifiering av verksamhetskritiska system, acceptabel avbrottstid, mm har utförts. 

Sjunde punkten medger generellt undantag för små eldar och tändkällor oaktat 
bränsleslag och plats för eldning. Undantaget förutsätter dock att eldningen sker på ett 
säkert sätt. Här finns en uppenbar risk för att undantaget betraktas som abstrakt men 
bilaga 1 förtydligar vad som gäller. Undantaget innebär att exempelvis ljuskällor såsom 
marschaller, ljus, fotogenlyktor och liknande. Med kontrollerad avses både att 
effektutvecklingen är konstant och att eldningen är stationär eller under direkt kontroll, 
och därmed omedelbart kan stoppas. 

Till 7§ 
Paragrafen omfattar de generella undantag som gäller då ett eldningsförbud av den lägre 
nivån är aktivt. För förtydliganden kring de generella undantagen från eldningsförbud, se 
bilaga 1. Förutom den uppenbara orsaken till att antalet generella undantag är färre för 
totalförbud än normalförbud, dvs. högre risk, har det också beaktats att det vid ett 
totalförbud också finns ett behov av tydligare signaler till allmänheten. Detta återspeglas i 
att vissa generella undantag som skulle kunna vara tänkbara även för denna risknivå inte 
är medtagna. Detta får istället behandlas genom enskilda undantag. 

Första punkten undantar Brandfarliga och Heta arbeten samt eventuella likartade 
regelverk från ett förbud. Orsaken till detta är att dessa arbeten redan omfattas av krav på 
skyddsåtgärder, utbildning, mm som bedöms vara tillräckliga. Eftersom scenarion med 
utbruten brand är en uppenbar risk förutsätts det i tillståndshanteringen för heta och 
brandfarliga arbeten att dessa risker elimineras alternativt förebyggs och minimeras. 
Undantaget förutsätter att aktuella regler för aktuellt arbete följs. 

Andra punkten syftar till att åtgärder som görs inom ramarna för, eller är en förutsättning 
för, samhällsviktig verksamhet blir undantagna från förbud. Sådana verksamheter har 
långtgående krav om att identifiera riskersårbarheter och motverka dessa, och det är 
sannolikt att ett brandscenario är en risk för samtliga aktuella verksamheter. Följaktligen 
finns redan skyddsmekanismer på plats. Undantaget är alltså förenat med krav på 
riskanalys, identifiering av verksamhetskritiska system, acceptabel avbrottstid, mm har 
utförts. 
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Tredje punkten medger generellt undantag för mycket små eldar och tändkällor oaktat 
bränsleslag och plats för eldning. Undantaget förutsätter dock att eldningen sker på ett 
säkert sätt. Undantaget innebär att exempelvis små ljuskällor såsom värmeljus, gravljus 
och liknande. Med kontrollerad avses både att effektutvecklingen är konstant och att 
eldningen är stationär eller under direkt kontroll, och därmed omedelbart kan stoppas. 

Till 8§ 
Paragrafen möjliggör förvaltningsbeslut om undantag i enskilda fall då det är lämpligt. I 
första hand bör den tänkta eldningen utföras vid annan tidpunkt då eldningsförbud ej 
råder, men om detta inte är möjligt ska ansökan om undantag skickas till 
räddningstjänsten. Sådana undantag som kan medges i särskilda fall enligt 8 § bör 
beviljas om brandsäkerheten bedöms skälig och om verksamheten har ett allmänintresse 
eller betydande privat intresse samt inte går att utföra vid annan tidpunkt. 

Första stycket anger att räddningstjänsten som förvaltningsmyndighet ansvarar för 
enskilda undantag inom kommunen de verkar. Undantag kan medges både från 
normalförbud och totalförbud. Med särskilda fall avses att de bedömningskriterier som 
räknas upp i andra stycket ska beaktas och att den sökande har bevisat att eldningen kan 
ske på ett säkert sätt. 

Andra stycket räknar upp de bedömningskriterier som ska nyttjas för att avgöra om 
enskilda undantag är lämpliga. Med brandrisk avses framförallt om normalförbud eller 
totalförbud är aktivt, men också de lokala väderförutsättningarna. Med spridningsrisk 
avses faktorer såsom vind, gräsbrandsrisk, markvegetation. Med behovet för eldning 
avses om eldningen kan genomföras vid annat tillfälle och om den utgör ett 
allmänintresse eller betydande privat intresse. Med materiel avses både relevant 
släckmateriel såsom handbrandsläckare, hinkar, slangar och pumpar, spadar, mm. Men 
också tillgången på släckvatten om behov för större mängder sådant finns. Med 
organisation för bevakning avses att det finns ett tillräckligt antal personer med rätt 
kompetens och förutsättningar i övrigt som behövs för att upprätthålla kontroll över 
eldningen och vid behov bevakning efteråt. Med omständigheterna i övrigt avses sådant 
som kan vara svårt att på förhand reglera och måste bedömas i varje enskilt fall. 

Tredje stycket meddelar att eventuella undantag ska tidsbegränsas för att inte beslut ska 
tas som gäller tills vidare. Beslut som gäller tills vidare är ofta svåra att kontrollera och 
både beslutande myndighet såväl som den som erhållit det gynnande myndighetsbeslutet 
kan glömma bort vilka krav som ställs. Stycket anger även att särskilda villkor kan ställas 
om behov för detta finns. Exempel på det kan vara rapporteringsskyldighet, krav på 
särskild materiel och organisation, bevakning, mm. 

Till 9§ 
Paragrafen anger att räddningstjänsten utifrån sin roll som sakkunniga och 
funktionsansvariga har ett informationsansvar gentemot kommunen, samt att både 
räddningstjänst och kommunen har ett informationsansvar gentemot allmänheten. Med 
kommunen avses här berörda förvaltningar under primärkommunen som är utsedda att 
samverka och sprida information om rådande brandrisk och eventuellt eldningsförbud.  

Första stycket meddelar att den bedömda brandrisken ska kommuniceras löpande till 
kommunen. Modellen för kommunikationen är inte specificerad, men det bör eftersträvas 
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att den så långt det är möjligt sker på ett enkelt och automatiserat sätt. Stycket ställer 
högre krav när brandrisken är sådan att det innebär att ett eldningsförbud aktiveras, 
förändras eller inaktiveras. I dessa fall ska kommunikationen ske direkt till TIB eller 
liknande. 

Andra stycket ställer krav på att brandrisk och eventuellt eldningsförbud till följd av 
bedömd brandrisk omedelbart och lättillgängligt kommuniceras till allmänheten via både 
primärkommunen och räddningstjänsten. Eftersom det periodvis finns många tillfälliga 
besökare i kommunen bör särskilda ansträngningar göras för att både nå både dessa samt 
kommuninnevånare och företag. Räddningstjänstens och kommunens information till de 
som vistas i kommunen bör så långt det är möjligt automatiseras och tillhandahållas på 
vanligt förekommande media såsom hemsidor, telefonsvarare, infartsskyltar och liknande. 
Kommunens ansvar är att vara behjälplig med informationsspridning och prioritera 
information om det aktiva eldningsförbudet framför andra informationskampanjer. 

Till 10§ 
Paragrafen ställer krav på att delegationsbeslut om enskilda undantag från eldningsförbud 
redovisas till den som lämnat delegationen. Beslut om undantag enligt 8 § bör meddelas 
kommunen som ett ordinarie delegationsbeslut eller när det annars begärs. 

Till 11§ 
Paragrafen medför att andra föreskrifter om eldningsförbud, som innebär ytterligare 
inskränkningar, tillfälligt upphäver denna föreskrift i berörda delar eller till sin helhet. 
Paragrafen är nödvändig för att inte skapa ett otydligt rättsläge utifall andra föreskrifter 
utfärdas. Både länsstyrelse och kommun kan utfärda sådana föreskrifter parallellt med 
denna, och en sådan situation kan uppkomma exempelvis då samhället utsätts för en kris i 
någon form då extrema försiktighetsåtgärder är nödvändiga. Denna föreskrift, samt beslut 
tagna utifrån den, återgår till sin ordinarie funktion då den skärpande föreskriften slutar 
gälla. 

Andra stycket förtydligar vad som händer med de generella undantagen som beskrivs i 
denna föreskrift, samt framförallt de enskilda undantag som beviljats med stöd av 8§. Det 
är inte rimligt att undantag som beviljats under vissa förutsättningar fortsätter vara giltiga 
om förutsättningarna har förändrats så pass mycket att en tillfällig reglering på området är 
nödvändig. Av detta följer att beslut om undantag måste förses med villkoret att beslutet 
tillfälligt upphävs om annan föreskrift upprättas på området. 

Till 12§ 
Paragrafen anger från vilket datum föreskriften ska gälla. Den anger också att föreskriften 
inte har något bortre giltighetsdatum. Datumet då föreskriften träder i kraft ska sättas 
utifrån de regler som gäller kring kungörelse av normbeslut, mm. 

Till upplysning om påföljd 
Stycket är inte ett normbeslut eller allmänt råd utan bara en laghänvisning för att 
medvetandegöra läsaren om de rättsliga påföljder som kan bli aktuella om förbudet 
överträds. Utöver bötesstraffet kan personer dömas för allmänfarliga brott enligt 
brottsbalken oaktat om uppsåt funnits eller ej. Orsaken till att denna möjlighet inte tas upp 
är att brottsbalken till skillnad från LSO inte har någon koppling till delegation av den 
föreskriftsrätt som denna föreskrift är meddelad utifrån. 
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Till bilaga 1 
Bilagan utgör vägledning och förtydligande kring vilken typ av eldning som är tillåten 
respektive inte tillåten beroende på om normalförbud eller totalförbud gäller. Texten är 
inte en del i föreskriften eller ett allmänt råd, utan endast en vägledning. Vägledningen är 
avsedd framförallt för allmänheten då dessa ska avgöra om den planerade aktiviteten är 
tillåten eller ej.  
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Ks §  Diarienummer KS2020/0219 

Tillfälliga föreskrifter om avgift (taxor) för sotning 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar hänskjuta förslaget till kommunstyrelsen för beslut. 
 
__________ 
 
 
 
 
 
  



Tjänsteutlåtande 

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

 

Datum Diarienummer 
2020-05-04 KS2020/0219 

Tillfälliga föreskrifter om avgift (taxor) för sotning 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta godkänna tillfälliga föreskrifter om 
avgift (taxor) för sotning. 

__________ 

Ärendebeskrivning 
Förbundsdirektionen Räddningstjänsten Dala Mitt föreslår 2020-04-23 om tillfälliga 
föreskrifter om avgift (taxor) för sotning. Föreskrifterna gäller t o m 2020-12-31. 

I tillägg har pågående Corona-pandemi påverkat arbetsområdet och kan medföra ytterligare 
påverkan under året. För att delvis hantera denna situation har ett förslag på tillfälliga 
föreskrifter om taxor för sotning tagits fram. De tillfälliga föreskrifterna är utformade dom 
en vilande föreskrift och aktiveras då behov uppstår. De tillfälliga föreskrifterna gäller i tillägg 
till ordinarie föreskrifterna på området. Förslaget tillgodoser delar av MSB vägledning med 
anledning av Corona-pandemin. 

Margareta Jakobsson Malin Karhu Birgersson 
Handläggare Förvaltningschef kommunstyrelseförvaltningen 







___ kommun tillfälliga föreskrifter om avgift (taxor) för sotning 

Med stöd av 3 kap 6§ Lag (2003:778) om skydd mot olyckor föreskriver ___ kommun följande. 

1 § Denna författning innehåller bestämmelser om avgift för sotning i _______ kommun enligt 3 
kap 6§ Lag (2003:778) om skydd mot olyckor. 

2 § Denna författning gäller i tillägg till ____ kommun föreskrift om avgifter för sotning och 
brandskyddskontroll. Vad som i kommunens föreskrift om avgifter för sotning och 
brandskyddskontroll meddelas gäller i övrigt utom i det specialfall som anges i 5 §.  

3 § Denna författning gäller till och med 2020-12-31. 

4 § Denna författning är till sin uppbyggnad förberedande för att motverka potentiella problem 
inom sotningsväsendet under pågående Corona-pandemi. Räddningstjänsten beslutar när 
behovet för anpassat arbetssätt uppstått och när arbetssättet som beskrivs i 5 § och 
beslutsrätten enligt 7 § i praktiken ska aktiveras. 

5 § Om det för utförande av sotning av småhus, med hänsyn till rådande Corona-pandemi och 
under förutsättning att beslut om aktivering enligt 4 § är taget, är nödvändigt att anpassa 
förrättning så att personkontakter undviks ska avgift för anpassad sotning tas ut. Avgiften 
ersätter den ordinarie utförandeavgiften men tillkommer utöver grundavgiften. Avgiften får 
tas ut en gång per rökkanal. 

Tidsfaktor (utförandeavgift) för småhus vid anpassad sotning är 15 minuter, motsvarande 
25% av timavgift. Detta motsvarar under den tillfälliga föreskriftens giltighetstid 120 kr plus 
moms. I avgiften ingår dialog med fastighetsägare på förhand eller på plats samt rensning av 
en rökkanal. 

6 § Uttagande av avgift enligt 5 § förutsätter att dialog med fastighetsägare har funnits på 
förhand, att fastighetsägare åtar sig att utföra den nödvändiga sotningen inomhus, att 
fastighetsägare har stängt luckor och spjäll samt att det är sannolikt att förrättningen annars 
inte hade kunnat utföras som planerat.  

I samband med det anpassade arbetssättet och tillhörande lägre avgift övergår också ett större 
ansvar från skorstensfejare till fastighetsägare. Fastighetsägares möjlighet att begära rättelse 
eller ersättning av felaktigt utfört arbete eller s.k. nedfejning minskar eftersom det endast är 
rökkanalen som sotats.  

7 § Skorstensfejare som utför förrättning på kommunens uppdrag äger självständigt rätt att 
besluta om anpassad sotning enligt 5 §, samt utifrån denna föreskrift skapa kostnader för 
detta arbete.  
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Ks § 

Redovisning av delegationsbeslut 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen har delgivits delegationsbeslut 

__________ 

Ärendebeskrivning 
Redovisning av delegationsbeslut 

KS2020/0061-1 Skriftlig varning 

KS2020/0177 Beslut att delegera rätten att attestera Marita Skogs lön. 

KS2020/0179 Yttrande om antagning till hemvärnet. 

KS2020/0198-1 Avskrivning av fordran daterad 2020-04-20:1 
KS2020/0198-2 Avskrivning av fordran daterad 2020-04-20:2 
KS2020/0198-3 Avskrivning av fordran daterad 2020-04-20:3 
KS2020/0198-4 Avskrivning av fordran daterad 2020-04-20:4 
KS2020/0198-5 Avskrivning av fordran daterad 2020-04-20:5 
KS2020/0198-6 Avskrivning av fordran daterad 2020-04-20:6 
KS2020/0198-7 Avskrivning av fordran daterad 2020-04-20:7 
Ks2020/0198-8 Avskrivning av fordran daterad 2020-04-20:8 
KS2020/0198-9 Avskrivning av fordran daterad 2020-04-20:9 

KS2020/0147-1 Förhandling Vårdförbundet 

KS2020/0147-7 MBL § 11 förhandling förvaltningschef barn och utbildning/skolchef. 

KS2020/0147-6 MBL § 11 förhandling avseende kommunikatör till kundtjänst 

KS2020/0247 Utlämnande av allmän handling. 

Attestförteckning kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, valnämnden, kansliavdelningen, 2020-04-
20. 

Attestförteckning balanskonton 2020-04-20 

Attestförteckning ekonomienheten fr o m 2020-05-06 tv 

Attestförteckning sommaren 2020
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Ks § 

Delgivningar 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen har tagit del av redovisade delgivningar. 
__________ 
 

KS2020/0154 Ersättning från MSB vid extra ordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. 
 
KS2020/0158 Polisanmälan, bedrägeri. 
 
KS2020/0162 Beslut om revidering av kommuntal för Dalarnas län 2020. 
 
KS2020/0165 Projektansökan: Digidel hjärta fixotek ansökan stärkta bibliotek 2020. 
 
KS2020/0174 Redovisningsräkning 2020-03-30 utbetalningsår 2020. 
 
KS2020/0214 Rapportering av personuppgiftsincident 2020-04-29. 
 
KS2020/0224 SCB:s medborgarundersökning 2021. 
 
KS2020/0216 Räddningstjänst under höjd beredskap – vägledning som stöd för inledande planering och fortsatt 

utvecklingsarbete. 
 
KS2020/0189-4 Budgetuppföljning socialnämnden t o m 2020-04-30 

 
Cirkulär 2020 13:55 från Sveriges kommuner och regioner. Feriearbete/Sommararbete 2020. 
 
Undersökningstillstånd för området Flint Hill nr 2 i Falu och Säters kommuner 
 
Förvaltningsplan/organisationsbeskrivning – personuppgiftsbehandling i Säters kommun. 
 
Bolagsstyrningsrapport Falun Borlänge regionen AB. 
 
Protokoll från sammanträde mede: 

• Brottsförebyggande rådet, 2020-03-10 
• Förbundsdirektionen Räddningstjänsten Dala Mitt, 2020-03-19 och 2020-04-23 
• Södra Dalarnas samordningsförbund, 2020-03-13 
• Styrgrupp SÄBO, 2020-04-15 
• Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-04-21 och 2020-05-12 
• Fritidsutskottet, 2020-04-21 
• Styrelsen för Falun Borlänge regionen AB, 2020-03-25 och 2020-04-22. 
• Personalutskottet, 2020-04-28 
• Årsstämma med Falun Borlänge regionen, 2020-04-22 
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Au § forts 
 
Kopia av polisanmälan 

• Bidragsbrott, 2019-08—2020-01 
• Skadegörelse, Kungsgårdsskolan, 2020-04-24—2020-04-27 
• Skadegörelse Klockarskolan, 2020-05-10 

 
Information om kommande programperiod med LEADER 
 
Vaccinationsprogram mot HPV till alla barn i årskurs 5 
 
Beslut om byggnadsminnesförklaring av Lindbomska gården i Säter Haken 1. 
 
  



SÄTERS KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-05-26 
Blad 

45 
 

Justerande signaturer Utdragsbestyrkande 

 

Ks § 

Övriga ärenden 
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