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Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 

Tid: Torsdagen den 24 september kl 18.00 
Plats: Folkets Hus i Säter 
Förslag till justeringspersoner Mats Nilsson och Malin Hedlund 
Kl. 16.45 Valberedning 
Kl. 17.00 Gruppmöten 

 
Om inte motionärerna finns på plats vid fullmäktiges sammanträde kan ordförande besluta att motionen utgår. 
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Efter sammanträdets slut kallar ordförande till möte med gruppledarna för att diskutera fortsatt antal ledamöter 
vid fullmäktiges sammanträden. 
 
Säter 2020-09-15 
 
Abbe Ronsten 
Ordförande   /Margareta Jakobsson 
     sekreterare 
 
Kallelsen delges ersättarna för kännedom.  
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Kf § Diarienummer: KS2020/0029 

Svar på medborgarförslag om ny infrastruktur för trafikflödet i centrala Säter 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att medborgarförslaget är besvarat. 
 
___________ 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Magnus Gabrielsson yrkar avslag till motionen 
Arbetsutskottets förslag att medborgarförslaget är besvarat 
 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen har beslutat enligt ar-
betsutskottets förslag att medborgarförslaget är besvarat. 
 
Ärendebeskrivning 
Ett medborgarförslag om en ny infrastruktur för trafikflödet i centrala Säter lämnas in till kommun-
fullmäktiges sammanträde 2020-02-20 av Nils-Erik Unnerud och Conny Eriksson, Säter. 
 
Medborgarens förslag 
”Vi kanske återigen skall ta upp tanken att förlänga Gränsgatan så att trafiken kan gå mellan fd kyr-
koherdebostället och den nya tandläkarmottagningen. Trafikflödet bör kunna gå runt innerstande 
på ettt inte allt för krångligt sätt. Vi skulle få en form av ringled där trafiken på ett mer ostört sätt 
går runt staden. Innerstande skulle då skonas med färre antal fordon i centrum. En möjlighet är att 
förbjuda genomfart genom innerstande och samtidigt ta bort enkelriktningar som förhindrar en na-
turligt silning av trafiken. Då bör även en tidigare (närmare) anslutning till Smedjebacksvägen pro-
jekteras, närmare husen efter Siggebogatan.” 
 
Yttrande från samhällsbyggnadsnämnden 2020-06-04 
Samhällsbyggnadsnämnden har tagit del av remissen och föreslår att medborgarförslaget ses som 
besvarat. En förändring av infrastrukturen i centrala Säter såsom föreslås i medborgarförslaget 
skulle kunna ge vissa vinster men innebär också intrång på mark som idag nyttjas för andra ändamål 
än väg. För närvarande arbetar förvaltningen med en fördjupad översiktsplan för Säter, detta doku-
ment utreder och slår fast den framtida markanvändningen i Säter. I fördjupad översiktsplan redo-
visas de övergripande strategiska dragen i hur Säter ska utvecklas och utgör således ett viktigt un-
derlag när det kommer till kommunikationer och infrastruktur. Innan fortsatt utredning kan ske av 
infrastrukturen i centrala Säter behöver fördjupad översiktsplan färdigställas. Vidare ser förvalt-
ningen att förslaget innebär påverkan i det känsliga området som utpekas som riksintresse kring 
Prästgärdet. En eventuell byggnation av ny väg innebär således stora krav på utredning och dialog 
med framförallt länsstyrelsen, och för att vägen ska kunna möjliggöras krävs också att en ny detalj-
plan tas fram. Den nya sträckningen vid anslutning mot Smedjebacksvägen saknar även den stöd i 
detaljplan vilket behöver tas i beaktande. Området kring ”Algatomten” utreds dessutom för bostä-
der varför en eventuell ny vägsträckning noga måste passas in i övriga planer för området. Detta är 
frågor som kan behöva utredas vidare när fördjupad översiktsplan färdigställts. 
 
Beslutsunderlag Delges 
Tjänsteutlåtande 
Medborgarförslag 
Yttrande från samhällsbyggnadsnämnden 

Förslagsställarna 

  



 

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 
2020-06-05 Dnr KS2020/0029’ 

 

Svar på medborgarförslag om ny infrastruktur för trafikflödet i centrala 
Säter 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 
att medborgarförslaget är besvarat. 
 
Ärendebeskrivning 
Ett medborgarförslag om en ny infrastruktur för trafikflödet i centrala Säter lämnas in till 
kommunfullmäktiges sammanträde 2020-02-20 av Nils-Erik Unnerud och Conny Eriksson, Säter. 
 
Medborgarens förslag 
”Vi kanske återigen skall ta upp tanken att förlänga Gränsgatan så att trafiken kan gå mellan fd 
kyrkoherdebostället och den nya tandläkarmottagningen. Trafikflödet bör kunna gå runt 
innerstande på ettt inte allt för krångligt sätt. Vi skulle få en form av ringled där trafiken på ett 
mer ostört sätt går runt staden. Innerstande skulle då skonas med färre antal fordon i centrum. 
En möjlighet är att förbjuda genomfart genom innerstande och samtidigt ta bort enkelriktningar 
som förhindrar en naturligt silning av trafiken. Då bör även en tidigare (närmare) anslutning till 
Smedjebacksvägen projekteras, närmare husen efter Siggebogatan.” 
 
Yttrande från samhällsbyggnadsnämnden 2020-06-04 
Samhällsbyggnadsnämnden har tagit del av remissen och föreslår att medborgarförslaget ses som 
besvarat. En förändring av infrastrukturen i centrala Säter såsom föreslås i medborgarförslaget 
skulle kunna ge vissa vinster men innebär också intrång på mark som idag nyttjas för andra 
ändamål än väg. För närvarande arbetar förvaltningen med en fördjupad översiktsplan för Säter, 
detta dokument utreder och slår fast den framtida markanvändningen i Säter. I fördjupad 
översiktsplan redovisas de övergripande strategiska dragen i hur Säter ska utvecklas och utgör 
således ett viktigt underlag när det kommer till kommunikationer och infrastruktur. Innan fortsatt 
utredning kan ske av infrastrukturen i centrala Säter behöver fördjupad översiktsplan färdigställas. 
Vidare ser förvaltningen att förslaget innebär påverkan i det känsliga området som utpekas som 
riksintresse kring Prästgärdet. En eventuell byggnation av ny väg innebär således stora krav på 
utredning och dialog med framförallt länsstyrelsen, och för att vägen ska kunna möjliggöras krävs 
också att en ny detaljplan tas fram. Den nya sträckningen vid anslutning mot Smedjebacksvägen 
saknar även den stöd i detaljplan vilket behöver tas i beaktande. Området kring ”Algatomten” 
utreds dessutom för bostäder varför en eventuell ny vägsträckning noga måste passas in i övriga 
planer för området. Detta är frågor som kan behöva utredas vidare när fördjupad översiktsplan 
färdigställts. 
 
Beslutsunderlag Delges 
Tjänsteutlåtande 
Medborgarförslag 
Yttrande från samhällsbyggnadsnämnden 

Förslagsställarna 

 
Margareta Jakobsson  Malin Karhu Birgersson 
Handläggare  Förvaltningschef 













  
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 
2020-05-18 SBN2020/0309 

 

 
 

Yttrande på medborgarförslag om ny infrastruktur i Säter 

Förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår Samhällsbyggnadsnämnden yttra sig enligt ställt 
förslag.  
 
Förvaltningens förslag till yttrande 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit del av remissen och föreslår att 
medborgarförslaget ses som besvarat. En förändring av infrastrukturen i centrala Säter 
såsom föreslås i medborgarförslaget skulle kunna ge vissa vinster men innebär också 
intrång på mark som idag nyttjas för andra ändamål än väg.  
 
För närvarande arbetar förvaltningen med en fördjupad översiktsplan för Säter, detta 
dokument utreder och slår fast den framtida markanvändningen i Säter. I fördjupad 
översiktsplan redovisas de övergripande strategiska dragen i hur Säter ska utvecklas och 
utgör således ett viktigt underlag när det kommer till kommunikationer och infrastruktur. 
Innan fortsatt utredning kan ske av infrastrukturen i centrala Säter behöver fördjupad 
översiktsplan färdigställas.  
 
Vidare ser förvaltningen att förslaget innebär påverkan i det känsliga området som 
utpekas som riksintresse kring Prästgärdet. En eventuell byggnation av ny väg innebär 
således stora krav på utredning och dialog med framförallt länsstyrelsen, och för att vägen 
ska kunna möjliggöras krävs också att en ny detaljplan tas fram. Den nya sträckningen vid 
anslutning mot Smedjebacksvägen saknar även den stöd i detaljplan vilket behöver tas i 
beaktande. Området kring ”Algatomten” utreds dessutom för bostäder varför en 
eventuell ny vägsträckning noga måste passas in i övriga planer för området. Detta är 
frågor som kan behöva utredas vidare när fördjupad översiktsplan färdigställts.  
 
Ärendebeskrivning 
Ett medborgarförslag rörande infrastruktur i Säters stads har inlämnats. Förslaget innebär 
i stora drag att en ringled runt Säters stad skapas där Gränsgatan förlängs över 
Prästgärdet och ansluts till Nya Sjukhusvägen som i sin tur ansluts mot 
Smedjebacksvägen i en ny korsningspunkt längre österut.  
 
Sändlista  
Beslutet delges: Kommunstyrelsen 
 
 
 
 

Mikael Spjut  Andreas Mossberg 

Biträdande Samhällsbyggnadschef  Samhällsbyggnadschef 
 



SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Blad 

Samhällsbyggnadsnämnden 2020-06-04 6  
   
 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Sbn § 50   Dnr: SBN2020/0309 
 
 
Yttrande på medborgarförslag om ny infrastruktur i Säter
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar yttra sig enligt ställt förslag.  
 
_________________ 
 
Förvaltningens förslag till yttrande 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit del av remissen och föreslår att medborgar-
förslaget ses som besvarat. En förändring av infrastrukturen i centrala Säter såsom 
föreslås i medborgarförslaget skulle kunna ge vissa vinster men innebär också intrång 
på mark som idag nyttjas för andra ändamål än väg.  
 
För närvarande arbetar förvaltningen med en fördjupad översiktsplan för Säter, detta 
dokument utreder och slår fast den framtida markanvändningen i Säter. I fördjupad 
översiktsplan redovisas de övergripande strategiska dragen i hur Säter ska utvecklas 
och utgör således ett viktigt underlag när det kommer till kommunikationer och in-
frastruktur. Innan fortsatt utredning kan ske av infrastrukturen i centrala Säter behö-
ver fördjupad översiktsplan färdigställas.  
 
Vidare ser förvaltningen att förslaget innebär påverkan i det känsliga området som 
utpekas som riksintresse kring Prästgärdet. En eventuell byggnation av ny väg inne-
bär således stora krav på utredning och dialog med framförallt länsstyrelsen, och för 
att vägen ska kunna möjliggöras krävs också att en ny detaljplan tas fram. Den nya 
sträckningen vid anslutning mot Smedjebacksvägen saknar även den stöd i detaljplan 
vilket behöver tas i beaktande. Området kring ”Algatomten” utreds dessutom för bo-
städer varför en eventuell ny vägsträckning noga måste passas in i övriga planer för 
området. Detta är frågor som kan behöva utredas vidare när fördjupad översiktsplan 
färdigställts.  
 
Ärendebeskrivning 
Ett medborgarförslag rörande infrastruktur i Säters stads har inlämnats. Förslaget in-
nebär i stora drag att en ringled runt Säters stad skapas där Gränsgatan förlängs över 
Prästgärdet och ansluts till Nya Sjukhusvägen som i sin tur ansluts mot Smedjebacks-
vägen i en ny korsningspunkt längre österut.  
 
Sändlista  
Beslutet delges: Kommunstyrelsen 
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Kf §  Diarienummer: KS2020/0028 

Svar på medborgarförslag om bron mellan Kungsgårdsskolan och Klockarsko-
lan 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att medborgarförslaget är besvarat.  
Översyn av en ökad tillgänglighet mellan Kungsgårdsskolan och Klockarskolan pågår. 
 
__________ 
 
 
Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnadsnämnden har 2020-06-04 yttrat sig över medborgaförslaget om bron mellan 
Kungsgårdsskolan och Klockarskolan. Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att medborgarförslaget 
är besvarat. Barn- och utbildningsnämnden har 2020-06-10 beslutat avslå samma medborgarförslag. 
 
Medborgarförslaget om bron mellan Kungsgårdsskolan och Klockarskolan lämnades in till kom-
munfullmäktiges sammanträde 2020-02-20 av Nils-Erik Unnerud och Conny Eriksson, Säter. 
 
Medborgarnas förslag är att bygga en ny bro, eller flytt den gamla, som skulle gå från Kungsgårds-
skolan till Klockarskolans gymnastiksal. Den nya bron blir naturligtvis lite längre samt högre.” 
 
Yttrande från barn- och utbildningsnämnden 
Förslaget gör så att man tar bort att man behöver färdas ner och upp i backarna till Ljusterån. Kon-
takter med Samhällsbyggnadsförvaltningen ger vid handen att det är ett mycket kostsamt projekt. 
Den föreslagna bron ligger sämre till när man ska ta sig från Kungsgårdsskolan till skolrestau-
rangen. Kristineskolan, grundsärskolan, som idag är belägen i Kungsgårdsskolans lokaler har flera 
rullstolsburna elever och har enligt rektorn framfört synpunkter på sandningen i backarna vintertid 
men i övrigt inte haft synpunkter på passagen över ån. Nämnden ser det dock som viktigt att un-
derhållet av gångvägarna sköts väl så att de är lätt framkomliga även vintertid eftersom Kungsgårds-
skolans elever dagligen passerar där. 
 
Yttrande från samhällsbyggnadsnämnden 
Förvaltningen ser inte behovet av en ny bro i ett nytt läge då den befintliga bron erbjuder goda 
kommunikationer mellan de olika skolorna. Den befintliga bron ligger i ett strategiskt läge som möj-
liggör verksamheternas rörelsemönster mellan skolorna samtidigt som den också erbjuder en gen 
passage utanför skoltid som en av broarna över Ljusterån. Förvaltningen ser inte att förslaget till ny 
bro ger några större vinster som motiverar investeringskostnaden. Däremot ser förvaltningen att 
området kring befintlig bro skulle kunna förbättras genom prioritering av drift och underhåll. 
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Justerande signaturer Utdragsbestyrkande 

 

Kf §  forts 
 
Vidare ser förvaltningen att skolorna parkeringsbehov behöver tillgodoses med flera olika platser 
för parkering och angöring, samt hämtning och lämning. Förvaltningen arbetar därför aktivt med 
att tillgodose området med parkeringar, det senaste inslaget är en större parkeringsplats vid Klock-
arskolans gymnastiksal såsom förslaget påpekar. Förvaltningen arbetar även med en utveckling 
kring Kungsgårdsskolans östra entré för att avlasta Västra Långgatan. För något år sedan byggdes 
situationen vid Kyrkan om med gott resultat där hämtning och lämning nu fungerar bättre i kombi-
nation med att delar av församlingshemmets parkering arrenderas och upplåts för allmän parkering. 
 
 
 
 
 
Beslutsunderlag Delges 
Tjänsteutlåtande 
Yttrande från barn- och utbildningsnämn-
den 
Yttrande från samhällsbyggnadsnämnden 
Medborgarförslaget 

Förslagsställarna 

 
 
 
 
  



 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 
2020-07-01 KS2020/0028 

 

Svar på medborgarförslag om bron mellan Kungsgårdsskolan och 
Klockarskolan 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
besluta att medborgarförslaget är besvarat. 
 
__________ 
 
Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnadsnämnden har 2020-06-04 yttrat sig över medborgaförslaget om bron 
mellan Kungsgårdsskolan och Klockarskolan. Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att 
medborgarförslaget är besvarat. Barn- och utbildningsnämnden har 2020-06-10 beslutat avslå 
samma medborgarförslag. 
 
Medborgarförslaget om bron mellan Kungsgårdsskolan och Klockarskolan lämnades in till 
kommunfullmäktiges sammanträde 2020-02-20 av Nils-Erik Unnerud och Conny Eriksson, 
Säter. 
 
Medborgarnas förslag är att bygga en ny bro, eller flytt den gamla, som skulle gå från 
Kungsgårdsskolan till Klockarskolans gymnastiksal. Den nya bron blir naturligtvis lite längre 
samt högre.” 
 
Yttrande från barn- och utbildningsnämnden 
Förslaget gör så att man tar bort att man behöver färdas ner och upp i backarna till 
Ljusterån. Kontakter med Samhällsbyggnadsförvaltningen ger vid handen att det är ett 
mycket kostsamt projekt. Den föreslagna bron ligger sämre till när man ska ta sig från 
Kungsgårdsskolan till skolrestaurangen. Kristineskolan, grundsärskolan, som idag är belägen 
i Kungsgårdsskolans lokaler har flera rullstolsburna elever och har enligt rektorn framfört 
synpunkter på sandningen i backarna vintertid men i övrigt inte haft synpunkter på passagen 
över ån. Nämnden ser det dock som viktigt att underhållet av gångvägarna sköts väl så att de 
är lätt framkomliga även vintertid eftersom Kungsgårdsskolans elever dagligen passerar där. 
 
Yttrande från samhällsbyggnadsnämnden 
Förvaltningen ser inte behovet av en ny bro i ett nytt läge då den befintliga bron erbjuder 
goda kommunikationer mellan de olika skolorna. Den befintliga bron ligger i ett strategiskt 
läge som möjliggör verksamheternas rörelsemönster mellan skolorna samtidigt som den 
också erbjuder en gen passage utanför skoltid som en av broarna över Ljusterån. 
Förvaltningen ser inte att förslaget till ny bro ger några större vinster som motiverar 
investeringskostnaden. Däremot ser förvaltningen att området kring befintlig bro skulle 
kunna förbättras genom prioritering av drift och underhåll. 
 
  



 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  

 

Vidare ser förvaltningen att skolorna parkeringsbehov behöver tillgodoses med flera olika 
platser för parkering och angöring, samt hämtning och lämning. Förvaltningen arbetar därför 
aktivt med att tillgodose området med parkeringar, det senaste inslaget är en större 
parkeringsplats vid Klockarskolans gymnastiksal såsom förslaget påpekar. Förvaltningen 
arbetar även med en utveckling kring Kungsgårdsskolans östra entré för att avlasta Västra 
Långgatan. För något år sedan byggdes situationen vid Kyrkan om med gott resultat där 
hämtning och lämning nu fungerar bättre i kombination med att delar av 
församlingshemmets parkering arrenderas och upplåts för allmän parkering. 
 
 
Beslutsunderlag s 
Tjänsteutlåtande 
Yttrande från barn- och 
utbildningsnämnden 
Yttrande från samhällsbyggnadsnämnden 
Medborgarförslaget  

 

 
 
Margareta Jakobsson  Malin Karhu Birgersson 
Handläggare  Chef kommunstyrelsesektorn 

 

 



SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Blad 

Samhällsbyggnadsnämnden 2020-06-04 4  
   
 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Sbn § 49   Dnr: SBN2020/0308 
     
 
Yttrande på medborgarförslag om bron mellan Kungsgårdsskolan 
och Klockarskolan
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar: 
1. föreslå kommunstyrelsen att medborgarförslaget ska anses besvarat. I övrigt antar  

Samhällsbyggnadsnämnden förvaltningens yttrande så som sitt eget. 
 
2. uppdrar till Samhällsbyggnadschefen att ta fram förslag på förbättringar avseende  

tillgänglighet för befintlig bro. 
 
_________________ 
Motivering 
Det pågår diskussioner om vilka lokaler som ska användas för skolverksamhet fram-
gent i Säter. Det råder i dagsläget osäkerhet kring Kungsgårdskolans framtida an-
vändning. Samhällsbyggnadsnämnden anser att placering och utformning av omtalad 
bro kan avgöras först i samband med att beslut om framtidens skola i Säter. 
 
Förvaltningens förslag till yttrande 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit del av förslaget och föreslår ett avslag. För-
valtningen ser inte behovet av en ny bro i ett nytt läge då den befintliga bron erbjuder 
goda kommunikationer mellan de olika skolorna. Den befintliga bron ligger i ett stra-
tegiskt läge som möjliggör verksamheternas rörelsemönster mellan skolorna samtidigt 
som den också erbjuder en gen passage utanför skoltid som en av broarna över 
Ljusterån. Förvaltningen ser inte att förslaget till ny bro ger några större vinster som 
motiverar investeringskostnaden. Däremot ser förvaltningen att området kring be-
fintlig bro skulle kunna förbättras genom prioritering av drift och underhåll.  
 
Vidare ser förvaltningen att skolorna parkeringsbehov behöver tillgodoses med flera 
olika platser för parkering och angöring, samt hämtning och lämning. Förvaltningen 
arbetar därför aktivt med att tillgodose området med parkeringar, det senaste inslaget 
är en större parkeringsplats vid Klockarskolans gymnastiksal såsom förslaget påpekar. 
Förvaltningen arbetar även med en utveckling kring Kungsgårdsskolans östra entré 
för att avlasta Västra Långgatan. För något år sedan byggdes situationen vid Kyrkan 
om med gott resultat där hämtning och lämning nu fungerar bättre i kombination 
med att delar av församlingshemmets parkering arrenderas och upplåts för allmän 
parkering.   
 
   Fortsättning  
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

Fortsättning Mbn § 49 
 
Ärendebeskrivning 
Ett medborgarförslag rörande gångbro mellan Klockar- och Kungsgårdsskolan i Sä-
ter har inlämnats, Kommunstyrelsen har valt att remittera förslaget till Samhällsbygg-
nadsnämnden för yttrande.  
 
Förslaget innebär att en ny bro anläggs mellan skolorna för att ersätta den befintliga 
som upplevs bristfällig i sin utformning. Bron ska enligt förslaget knyta samman sko-
lorna från en punkt vid bussangöring utanför Klockarskolan rakt över mot ”Drot-
ten” på Kungsgårdsskolan.  
 
Sändlista  
Beslutet delges: Kommunstyrelsen 
 

 



  
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 
2020-05-18 SBN2020/0308 

 

 
 

Yttrande på medborgarförslag om bron mellan Kungsgårdsskolan och 
Klockarskolan 

Förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår Samhällsbyggnadsnämnden yttra sig enligt ställt 
förslag.  
 
Förvaltningens förslag till yttrande 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit del av förslaget och föreslår ett avslag. 
Förvaltningen ser inte behovet av en ny bro i ett nytt läge då den befintliga bron erbjuder 
goda kommunikationer mellan de olika skolorna. Den befintliga bron ligger i ett 
strategiskt läge som möjliggör verksamheternas rörelsemönster mellan skolorna samtidigt 
som den också erbjuder en gen passage utanför skoltid som en av broarna över Ljusterån. 
Förvaltningen ser inte att förslaget till ny bro ger några större vinster som motiverar 
investeringskostnaden. Däremot ser förvaltningen att området kring befintlig bro skulle 
kunna förbättras genom prioritering av drift och underhåll.  
 
Vidare ser förvaltningen att skolorna parkeringsbehov behöver tillgodoses med flera olika 
platser för parkering och angöring, samt hämtning och lämning. Förvaltningen arbetar 
därför aktivt med att tillgodose området med parkeringar, det senaste inslaget är en större 
parkeringsplats vid Klockarskolans gymnastiksal såsom förslaget påpekar. Förvaltningen 
arbetar även med en utveckling kring Kungsgårdsskolans östra entré för att avlasta Västra 
Långgatan. För något år sedan byggdes situationen vid Kyrkan om med gott resultat där 
hämtning och lämning nu fungerar bättre i kombination med att delar av 
församlingshemmets parkering arrenderas och upplåts för allmän parkering.   
 
Ärendebeskrivning 
Ett medborgarförslag rörande gångbro mellan Klockar- och Kungsgårdsskolan i Säter har 
inlämnats, Kommunstyrelsen har valt att remittera förslaget till 
Samhällsbyggnadsnämnden för yttrande.  
 
Förslaget innebär att en ny bro anläggs mellan skolorna för att ersätta den befintliga som 
upplevs bristfällig i sin utformning. Bron ska enligt förslaget knyta samman skolorna från 
en punkt vid bussangöring utanför Klockarskolan rakt över mot ”Drotten” på 
Kungsgårdsskolan.  
 
Sändlista  
Beslutet delges: Kommunstyrelsen 
 
 
 

Mikael Spjut  Andreas Mossberg 

Biträdande Samhällsbyggnadschef  Samhällsbyggnadschef 
 



SÄTERS KOMMUN 
 
Barn- och utbildningsnämnden  

Sammanträdesprotokoll 
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Blad 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 

  Dnr Bun 2020/0110   

§ 34 
Yttrande över medborgarförslag om bro mellan Kungsgårdsskolan och 
Klockarskolan 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen avslå medborgarförslaget.  
__________ 

Yttrande 

Förslaget gör så att man tar bort att man behöver färdas ner och upp i backarna till 
Ljusterån. 

Kontakter med Samhällsbyggnadsförvaltningen ger vid handen att det är ett mycket 
kostsamt projekt. Den föreslagna bron ligger sämre till när man ska ta sig från Kungs-
gårdsskolan till skolrestaurangen. 

Kristineskolan, grundsärskolan, som idag är belägen i Kungsgårdsskolans lokaler har 
flera rullstolsburna elever och har enligt rektorn framfört synpunkter på sandningen i 
backarna vintertid men i övrigt inte haft synpunkter på passagen över ån. 

Nämnden ser det dock som viktigt att underhållet av gångvägarna sköts väl så att de är 
lätt framkomliga även vintertid eftersom Kungsgårdsskolans elever dagligen passerar 
där. 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen har remitterat förslaget till barn- och utbildningsnämnden och sam-
hällsbyggnadsnämnden för yttrande. Yttrandet ska inkomma till kommunstyrelsen sen-
ast den 18 september 2020.  

Bakgrund 

Ett medborgarförslag om bron mellan Kungsgårdsskolan och Klockarskolan lämnade 
in till kommunfullmäktiges sammanträde den 20 februari 2020 av Nils-Erik Unnerud 
och Conny Eriksson, Säter. 

Medborgarens förslag 

”Vårt förslag är att bygga en ny bro, eller flytt av den gamla, som skulle gå från 

Kungsgårdsskolan till Klockarskolans gymnastiksal. Den nya bron blir naturligtvis lite 
längre samt högre.” 
Beslutsunderlag 
Remiss från kommunstyrelsens au den 18 mars 2020, § 36 
Tjänsteutlåtande den 14 maj 2020 

Delges 
Kommunstyrelsen 
 



 

 

 

Tjänsteskrivelse 

20-05-20 

Dnr BUN2020/0110 

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

Remiss Medborgarförslag om bron mellan Kungsgårdsskolan och 
Klockarskolan 

Förvaltningens förslag till beslut 

Förslaget avslås.  

Yttrande 

Förslaget gör så att man tar bort att man behöver färdas ner och upp i backarna till Ljusterån. 

Kontakter med samhällsbyggnadsförvaltningen ger vid handen att det är ett mycket kostsamt 
projekt. Den föreslagna bron ligger sämre till när man ska ta sig från Kungsgårdsskolan till 
skolrestaurangen. 

Kristineskolan, grundsärskolan, som idag är belägen i Kungsgårdsskolans lokaler har flera 
rullstolsburna elever och har enligt rektorn framfört synpunkter på sandningen i backarna 
vintertid men i övrigt inte haft synpunkter på passagen över ån. 

Nämnden ser det dock som viktigt att underhållet av gångvägarna sköts väl så att de är lätt 
framkomliga även vintertid eftersom Kungsgårdsskolans elever dagligen passerar där. 

Ärendet 

Förslagsställarna: “Vårt förslag är att bygga en ny bro, eller flytt av den gamla, som skulle gå 
från Kungsgårdsskolan till Klockarskolans gymnastiksal. Den nya bron blir naturligtvis lite 
längre samt högre.” De framför att många varje dag går över bron mellan skolorna och att det 
ibland blir mycket halt så att både personal och elever trillat i backarna. De menar att man med 
en bro på nytt ställe får en mer trafiksäker anslutning till Kungsgårdsskolan från den nya 
parkeringen vid Klockarskolan och att det blir lättare för rullstolsburna att ta sig över ån. 

Barnperspektiv 

Förslagsställarna vill förenkla för elever att ta sig till Kungsgårdsskolan, inklusive elever med 
rörelsehinder. 

Beslutsunderlag 

Remissbrev och medborgarförslag (Dnr KS2020/0028) 

 



 

 

 

Beslutet ska skickas till 

Kommunstyrelseförvaltningen 

 













SÄTERS KOMMUN 
Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-09-24 
Blad 

5 
 

Justerande signaturer Utdragsbestyrkande 

 

Kf §  Diarienummer: KS2020/0097 

Svar på återremitterat medborgarförslag om arbetstillfällen/näringslivsutveckl-
ing i Stora Skedvi 

Beslut 
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. 
Vid kommunfullmäktige sammanträde 2020-06-11 beslutades återemittera medborgarförslaget med 
motiv: 
”För att utreda möjligheterna till etablering av näringslivsverksamheter exempelvis Hushållningssäll-
skapet i Sockenstugan i ev kombination med lägenhetsbyggnationen, utreda möjligheten att bibe-
hålla den kulturhistoriska värdefulla fullmäktigesalen. Allt i enlighet med intentionerna i nämnda 
medborgarförslag.” 
 
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. ” 
 
Förvaltningens ståndpunkt 
Det är inte längre en kommunal fråga eftersom Säterbostäder förvärvade Sockenstugan i Stora 
Skedvi 2019 och överlåtelsen skedde 2019-04-01 med avsikt att tillskapa 14 nya lägenheter på orten. 
Säterbostäders målsättning och uppdrag är att främja bostadsförsörjningen i Säters kommun, ge-
nom att skapa, utveckla och bibehålla ett trivsamt och attraktivt boende i Säters kommun. Verk-
samheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer. I dagsäget står 255 personer som sökande till 
dessa nya lägenheter, varav 74 sökande är barnfamiljer.  
 
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.  Under året har bolaget projekterat och påbörjat ombyggnationer. 
 
Konsekvensbeskrivning 
Det finns inga rimliga skäl att stoppa processen. Det är inte heller möjligt att avvakta med en del av 
Sockenstugans ombyggnad då de tekniska detaljerna och förändringarna krävs för helheten i bygg-
naden, som nya ventilation, värme och elinstallationer. Det skulle innebära stora förluster ekono-
miskt och bara ett fåtal lägenheter kan tillskapas.  
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Kf §  forts 
 
Etablering av näringslivsverksamheter och lokaler till Hushållningssällskapet finns att erbjuda både i 
den renoverade sockenstugan eller i andra lokaler på orten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beslutsunderlag Delges 
Tjänsteutlåtande 2020-08-12 
Kommunfullmäktiges beslut 2020-06-11 § 49 
Tjänsteutlåtande 2020-05-07 
Medborgarförslaget 

Förslagsställaren 

 
  



 
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 
2020-08-12 KS2020/0097 

 

Svar på återremiss medborgarförslag om arbetstillfällen/ 
näringslivsutveckling i Stora Skedvi. 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 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. 
Vid kommunfullmäktige sammanträde 2020-06-11 beslutades återemittera 
medborgarförslaget med motiv: 
”För att utreda möjligheterna till etablering av näringslivsverksamheter exempelvis 
Hushållningssällskapet i Sockenstugan i ev kombination med lägenhetsbyggnationen, utreda 
möjligheten att bibehålla den kulturhistoriska värdefulla fullmäktigesalen. Allt i enlighet med 
intentionerna i nämnda medborgarförslag.” 
 
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.  
 
Förvaltningens ståndpunkt 
Det är inte längre en kommunal fråga eftersom Säterbostäder förvärvade Sockenstugan i 
Stora Skedvi 2019 och överlåtelsen skedde 2019-04-01 med avsikt att tillskapa 14 nya 
lägenheter på orten. Säterbostäders målsättning och uppdrag är att främja 
bostadsförsörjningen i Säters kommun, genom att skapa, utveckla och bibehålla ett trivsamt 
och attraktivt boende i Säters kommun. Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga 
principer. I dags läget står 255 personer som sökande till dessa nya lägenheter, varav 74 
sökande är barnfamiljer.  

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.  

Under året har bolaget projekterat och påbörjat ombyggnationer. 

 
 
 
 



 
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  

 

Konsekvensbeskrivning 
Det finns inga rimliga skäl att stoppa processen. 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.  
 
Etablering av näringslivsverksamheter och lokaler till Hushållningssällskapet finns att erbjuda 
både i den renoverade sockenstugan eller i andra lokaler på orten. 
 

 

 

Marita Skog   
Kommundirektör   

 



SÄTERS KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-06-11- 
Blad 

2 
 

Justerande signaturer Utdragsbestyrkande 

 

Kf § 49 Diarienummer KS2020/0097 

Svar på medborgarförslag om arbetstillfällen/näringslivsutveckling i Stora 
Skedvi  
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar återremittera medborgarförslaget. 
 
Motiv till återremiss: 
För att utreda möjligheterna till etablering av näringslivsverksamheter ex.vis Hushållningssällskapet 
i Sockenstugan i ev. kombination med lägenhetsbyggnation, utreda möjligheten att bibehålla den 
kulturhistoriska värdefulla fullmäktigesalen. Allt i enlighet med intentionerna i nämnda medborgar-
förslag. 
 
__________ 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Håkan Gustâv (L) yrkar att medborgarförslaget återremitteras. 
Mats Nilsson (S) och Michael Arvidsson (C ) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag att avslå 
medborgarförslaget. 
 
Beslutsgång 
Ordförande ställer förslaget om ärendet ska avgöras idag mot att det ska avgöras senare varvid han 
finner att ärendet ska avgöras idag. 
 
Omröstning begärs och genomförs. 20 ledamöter är röstberättigade. 
 
Följande beslutsgång godkänns för omröstning  
Ja-röst till kommunstyrelsens förslag att medborgarförslaget avslås. 
Nej-röst till Håkan Gustâvs  (M) förslag om återremiss. 
 
Niclas Bodin ( C)  Ja 
Christer Eriksson (M) Nej 
Caroline Willfox (M) Nej 
Mats Nilsson (S) Ja 
Marie Sundlöf (SD) Nej 
Kristoffer Olerås ( C) Ja 
Maud Jones Jans (S) Ja 
Helena Andersson ( S) Ja 
Sune Hemmingsson ( C) Ja 
Roger Carlsson (SD) Nej 
Roger Siljeholm (M) Nej 
Daniel Ericgörs (KD) Nej 
Ulrika Cederlöf (C ) Ja 
Håkan Gustâv (L) Nej 
Annika Karlsson (S) Ja 
Hans-Göran Steneryd (S) Ja 
Michael Arvidsson ( C) Ja 
Magnus Gabrielsson (MP) Ja 
Lena Stigsdotter (V) Ja 
Abbe Ronsten (S) Ja 
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Kf § 49 forts 
 
Med 13 ja-röster mot 7 nej-röster har kommunfullmäktige beslutat återremittera medborgarför-
slaget. En tredjedel av de närvarande ledamöterna har begärt återremiss enligt KL 5 kap. 50§. 
 
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.  

  



 
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   
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Kf § 49 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.  

 
Yttrande 
I ärendet yttrar sig Håkan Gustâv (L), Mats Nilsson (S) och Michael Arvidsson (C ).  
 
. 
 
  





















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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Kf §  Diarienummer: KS2020/0195 

Nytt medborgarförslag om en promenadväg - hjärtats väg. 

Beslut 
 
 
__________ 
 
Ärendebeskrivning: 
Ett medborgarförslag om hjärtats väg, lämnas in till kommunfullmäktiges sammanträde av Lena 
Palmborn. 
 
Medborgarens förslag 
” En noga utvald promenad väg i vackra Säter. Från vår vackra lilla stad ner till vattnet som glittrar. 
Syftet att kunna ta korta promenader med möjlighet till vila med tätare intervall. Med tätare intervall 
mellan bänkarna , möjliggör vi att fler av våra äldre invånare kommer ut och har möjlighet till paus. 
Att det finns bord till bänkarna vid fler ställen så att man kan ta med sig kaffet ut skulle vara ett 
trevligt inslag i Säters miljö”. 
  



Från: Mats Nilsson 
Skickat: den 20 april 2020 17:24 
Till: Margareta Jakobsson; Säters Kommun - Kommun 
Ämne: VB: medborgarförslag från Lena Palmborn  
 
 
 
Med Vänliga hälsningar 
 
Mats Nilsson 
Kommunstyrelsens Ordförande 
Säters kommun 
 
Telefon: +46(0)225-55110 
E-mail: mats.nilsson@sater.se 
 
Rådhuset 
783 21 Säter 
Besök: Åsgränd 2 
www.sater.se 

 

 
Hej Mats! 
Skickar förslaget till dej, eller ska jag skicka det till någon ” kommunal brevlåda” ? 
 
Satt och pratade en dag med en personal, Per-Olov Höglund.  
 
Förslaget växte fram om en promenadväg, ” Hjärtats väg ” i Säter. 
En noga utvald promenad väg i vackra Säter. Från vår vackra lilla stad ner till vattnet som glittrar. Syftet 
att kunna ta korta promenader med möjlighet till vila med tätare intervall. 
Med tätare intervall mellan bänkarna , möjliggör vi att fler av våra äldre invånare kommer ut och har 
möjlighet till paus. 
Att det finns bord till bänkarna vid fler ställen så att man kan ta med sig kaffet ut skulle vara ett trevligt 
inslag i Säters miljö. 
 
Ett förslag på en åtgärd som skulle vara ett trevligt och välbehövligt inslag i Säters miljö nu i Corona tider 
och så klart även annars då vi vill att fler umgås utomhus. 
 
Måla bänkarna i den ”röda” färg som genomsyrar i Säters logga  
 
Medborgarförslag 
Från  

 
Lena Palmborn 
 

mailto:mats.nilsson@sater.se
http://www.sater.se/


SÄTERS KOMMUN 
Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-09-24 
Blad 

8 
 

Justerande signaturer Utdragsbestyrkande 

 

Kf §  Diarienummer: KS2020/0262 

Nytt medborgarförslag om en skatepark 

Beslut 
 
 
__________ 
 
Ärendebeskrivning: 
Ett medborgarförslag om en skatepark, lämnas in till kommunfullmäktiges sammanträde av Theo 
Orr. 
 
Medborgarens förslag 
”Jag och jättemånga av mina kompisar vill att ni bygger en skatepark/betongpark åt oss barn och 
ungdomar här i Säter. En liknande som i Leksand så att vi har någonstans att vara”. 
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Kf §  Diarienummer: KS2020/0262 

Nytt medborgarförslag om tillgång till ett utegym  i Skenshyttan 

Beslut 
 
 
Ärendebeskrivning 
Ett medborgarförslag om tillgång till ett utegym i Skenshyttan lämnas in till kommunfullmäktiges 
sammanträde av Solveig Bodare. 
 
Medborgarens förslag 
”Vi ute i Skenshyttan med omnejd har ett önskemål, (speciellt i dessa Coronatider). Vi önskar få till-
gång till ett utegym med förslag på plats vid Skenshyttans bygdegård? Ett utegym med tyngd för 
olika styrka, jag menar att alla ska kunna använda det, inte bara unga och starka individer utan även 
äldre eller skadade som vill bygga upp sin förmåga igen.” 
  



Från: Säter (no reply) <noreply@sater.se> 
Skickat: den 13 maj 2020 13:40 
Till: Säters Kommun - Kommun 
Ämne: Kontaktbegäran från Säter.se 
 
Meddelande: Medborgarförslag. 
Vi ute i Skenshyttan med omnejd har ett önskemål, (speciellt i dessa Coronatider). 
Vi önskar få tillgång till ett utegym med förslag på plats vid Skenshyttans bygdegård? Ett utegym med 
tyngd för olika styrka, jag menar att alla ska kunna använda det, inte bara unga och starka individer utan 
även äldre eller skadade som vill bygga upp sin förmåga igen. Medborgarna betalar ju skatt till 
kommunen och allt behöver ju inte byggas för de inne i Säter som ändå har nära till det mesta. 
Under pandemin ska vi ju helst minimera att vara i lokaler och alla har heller inte tillgång till 
kommunikationer att ta sig till Säter.  
Jag jobbar själv som hälsofrämjare inom äldreomsorgen i Smedjebackens kommun (men bor i Sandvik, 
Säter) och ser vikten av att hålla befolkningen friska, särskilt de äldre. 
Skenshyttans bygdegård har ju sommartid lite olika arrangemang och skulle även med ett utegym på 
plats kunna erbjuda möjligheten till förebyggande hälsa. En trevlig samlingsplats vare sig det är pandemi 
eller inte.  
Forskningen visar också att styrketräning är mycket bra för de äldre och vi skulle säkert kunna ordna 
träningsgrupper för dem. 
Jag själv och flera med mig gillar inte att vara inne på gym men ute i naturen och skulle då ha möjlighet 
att få både gym och närhet till naturen. 
Många pratar om att de unga inte rör sig tillräckligt och nu ser det ut att vara många yngre familjer med 
barn som flyttat till bygden och skulle även kunna erbjuda dem att aktivera sig där. Kanske även en 
gungställning med sandlåda för de minsta medan föräldrarna och äldre syskon tränar. 
Hoppas på positivt svar. 
Med vänlig hälsning, 
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Kf §  Diarienummer: KS2020/0038 

Svar på motion om underhållning till våra äldre i kommunen 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta avslå motionen. 
 
__________ 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Roger Siljeholm (M), Daniel Ericgörs ((KD), Roger Carlsson (SD) och Caroline Willfox (M) yrkar 
bifall till motionen. 
Arbetsutskottets förslag att avslå motionen. 
 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen har beslutat enligt ar-
betsutskottets förslag att avslå motionen. 
 
Omröstning begärs och genomförs. 11 ledamöter är röstberättigade. 
 
Följande beslutsgång godkänns för omröstning  
Ja-röst till arbetsutskottets förslag till avslag. 
Nej-röst till Roger Siljeholm (M) förslag att bifalla motionen. 
 
Hans Johansson ( C) Ja 
Caroline Willfox (M) Nej 
Annika Karlsson (S) Ja 
Hassan Jafari (S) Ja 
Karin Frejd ( C) Ja 
Sune Hemmingsson ( C) Ja 
Roger Siljeholm (M) Nej 
Daniel Ericgörs (KD) Nej 
Magnus Gabrielsson (MP) Ja 
Roger Carlsson (SD) Nej 
Mats Nilsson  Ja 
 
Med 7 ja-röster mot 4 nej-röster har kommunstyrelsen beslutat avslå motionen. 
 
Ärendebeskrivning 
Socialnämnden har 2020-06-11 yttrat sig över motion om underhållning till våra äldre i kommunen. 
Socialnämnden föreslår att motionen avslås. 
 
En motion om underhållning till våra äldre i kommunen lämnades in till kommunfullmäktiges sam-
manträde 2020-02-20 av Moderaterna. 
 
Motionärens förslag 
Med anledning av att socialförvaltningen tagit bort underhållningen till de äldre i kommunen före-
slår motionären att kommunfullmäktige ger socialförvaltningen i uppdrag att åter organisera under-
hållning till de äldre i vår kommun med en timanställning på 20 timmar i veckan. Med uppdraget att 
enbart underhålla våra äldre i kommunen, till en ca kostnad av 15.000 kr i månaden. 
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Kf §   forts 
 
Yttrande från socialnämnden 
Socialförvaltningen ser ingen möjlighet att erbjuda underhållning till alla äldre i kommunen. De 
äldre som tidigare haft möjlighet till underhållning har bott i nära anslutning till Fågelsången eller 
Skedvigården, och det är en liten grupp av de äldre i Säters kommun som har kunnat ta del av dessa 
aktiviteter. Att anordna underhållning för våra äldre enligt yrkandet skulle innebära en ökad kostnad 
med 288 tkr per år 
 
 
 
Beslutsunderlag s 
Tjänsteutlåtande 
Yttrande från socialnämnden 
Motion om underhållning till våra äldre 

 

 
  



 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 
2020-07-01 KS2020/0038 

 

Svar på motion om underhållning till våra äldre i kommunen 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta avslå motionen. 
 
__________ 
 
Ärendebeskrivning 
Socialnämnden har 2020-06-11 yttrat sig över motion om underhållning till våra äldre i 
kommunen. Socialnämnden föreslår att motionen avslås. 
 
En motion om underhållning till våra äldre i kommunen lämnades in till 
kommunfullmäktiges sammanträde 2020-02-20 av Moderaterna. 
 
Motionärens förslag 
Med anledning av att socialförvaltningen tagit bort underhållningen till de äldre i kommunen 
föreslår motionären att kommunfullmäktige ger socialförvaltningen i uppdrag att åter 
organisera underhållning till de äldre i vår kommun med en timanställning på 20 timmar i 
veckan. Med uppdraget att enbart underhålla våra äldre i kommunen, till en ca kostnad av 
15.000 kr i månaden. 
 
Yttrande från socialnämnden 
Socialförvaltningen ser ingen möjlighet att erbjuda underhållning till alla äldre i kommunen. 
De äldre som tidigare haft möjlighet till underhållning har bott i nära anslutning till 
Fågelsången eller Skedvigården, och det är en liten grupp av de äldre i Säters kommun som 
har kunnat ta del av dessa aktiviteter. Att anordna underhållning för våra äldre enligt 
yrkandet skulle innebära en ökad kostnad med 288 tkr per år för Socialförvaltningen. 
 
 
Beslutsunderlag s 
Tjänsteutlåtande 
Yttrande från socialnämnden 
Motion om underhållning till våra äldre  

 

 
 
 
 
 
Margareta Jakobsson  Malin Karhu Birgersson 
Handläggare  Chef kommunstyrelsesektorn 

 

 



SÄTERS KOMMUN 

Socialnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-06-11 
Blad 

5 
 

Justerande signatur Utdragsbestyrkande 

 

Sn § 71   Diarienummer: SN2020/0072 
 
Motion om underhållning till våra äldre i kommunen 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att motionen avslås. 
 
Reservation 
Roger Siljeholm (M), Marie Sundlöf (SD) och Roger Carlsson (SD) reserverar sig mot beslutet. 
______ 
 
 
Ärendebeskrivning 
En motion om underhållning till våra äldre i kommunen lämnades av Moderaterna in till kom-
munfullmäktiges sammanträde 2020-02-20. Kommunstyrelsens arbetsutskott har remitterat 
ärendet till Socialnämnden i Säters kommun. 
 
Motionärens förslag 
Med anledning av att socialförvaltningen tagit bort underhållningen till de äldre i kommunen fö-
reslås att kommunfullmäktige ger socialförvaltningen i uppdrag att åter organisera underhållning 
till de äldre i vår kommun med en timanställning på 20 timmar i veckan. Med uppdraget att en-
bart underhålla våra äldre i kommunen, till en ca kostnad av 15 000 kr i månaden. 
 
Yttrande  
Socialförvaltningen ser ingen möjlighet att erbjuda underhållning till alla äldre i kommunen. De 
äldre som tidigare haft möjlighet till underhållning har bott i nära anslutning till Fågelsången el-
ler Skedvigården, och det är en liten grupp av de äldre i Säters kommun som har kunnat ta del 
av dessa aktiviteter. Att anordna underhållning för våra äldre enligt yrkandet skulle innebära en 
ökad kostnad med 288 tkr per år för Socialförvaltningen. 
 
Bakgrund 
Vid årsskiftet 2018/2019 upphörde kommunens tjänst för anhörigstöd. Förändringen genom-
fördes på grund av ekonomiska skäl och var möjlig då befattning ej är lagstadgad.  

Personen som innehade tjänsten ordnade vissa aktiviteter på särskilt boende och bjöd ibland in 
personer som bodde i lägenheter i anslutning till de särskilda boendena Fågelsången och Sked-
vigården. Detta var inga aktiviteter som alla äldre i kommunen kunde få förmånen att ta del av. 

I samband med att tjänsten upphörde har detta uppdrag lagts ut på enhetscheferna som tillsam-
mans med personalen på de särskilda boendena själva ska planera aktiviteter och underhållning. 
För personer som bor i ordinärt boende finns möjlighet att ansöka om social samvaro i form av 
biståndsbeslut. 
 
 
Underlag till beslut Delges 
Tjänsteutlåtande 
Motion från Moderaterna 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

  



 
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 
2020-05-26 SN2020/0072 

 

Underhållning till våra äldre i kommunen 

Förslag till beslut 
Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att motionen avslås. 

Ärendebeskrivning 
Moderaterna i Säter har lämnat in en motion angående underhållning till våra äldre i 
kommunen. 

Bakgrund 
Vid årsskiftet 2018/2019 upphörde kommunen att utföra tjänsten anhörigstöd. 
Socialnämnden hade beslutat att dra in denna tjänst av ekonomiska skäl då den inte är 
lagstadgad. Den anhörigsamordnare som var anställd ordnade vissa aktiviteter på särskilt 
boende och bjöd ibland in personer som bodde i lägenheter i anslutning till de särskilda 
boendena Fågelsången och Skedvigården. Detta var inga aktiviteter som alla äldre i 
kommunen kunde få förmånen att ta del av. 
I samband med att tjänsten upphörde lades uppdraget att anordna aktiviteter ut på 
enhetscheferna som tillsammans med personalen på de särskilda boendena själva skulle 
planera aktiviteter och underhållning, vilket fortgår. 
För personer som bor i ordinärt boende finns möjlighet att ansöka om social samvaro i form 
av biståndsbeslut.  
Socialförvaltningen anser inte att man tagit bort någon underhållning för äldre personer då 
detta nu tillgodoses på annat sätt utifrån att det inte längre finns en anhörigsamordnare 
anställd.  
 

Konsekvensbeskrivning  
Socialförvaltningen ser ingen möjlighet att erbjuda underhållning till alla äldre i kommunen. 
De äldre som tidigare haft möjlighet till underhållning har bott i nära anslutning till 
Fågelsången eller Skedvigården, och det är en liten grupp av de äldre i Säters kommun som 
har kunnat ta del av dessa aktiviteter. Att anordna underhållning för våra äldre enligt 
yrkandet skulle innebära en ökad kostnad med 288 tkr per år för Socialförvaltningen.  

Underlag till beslut 
Tjänsteutlåtande 
Motion om underhållning till våra äldre i kommunen 

Delges 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

 

Ann-Kristin Källström, verksamhetschef Hemtjänsten  
Camilla Thommes, verksamhetschef Särskilt boende  

 Ingalill Frank, förvaltningschef 
 





SÄTERS KOMMUN 
Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-09-24 
Blad 

12 
 

Justerande signaturer Utdragsbestyrkande 

 

Kf §  Dnr KS2019/0420 
 
Svar på motion om uppmaning att utlysa klimatnödläge för Säter 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen förslå kommunfullmäktige besluta att anta samhällsbyggnadsnämndens yttrande 
att avslå punkt 1 samt att punkterna 2-5 är besvarade. 
 
Reservation 
Emma Sjöberg (V) reserverar sig mot beslutet. 
 
__________ 
 
Samhällsbyggnadsnämnden har 2020-02-20 beslutat lämna nedanstående yttrande till kom-
munstyrelsens arbetsutskott: 
 
Samhällsbyggnadsnämnden delar uppfattningen att arbetet med att uppnå målen i Parisavtalet för 
att ge kommande generationer goda förutsättningar för framtiden har högsta prioritet och att detta 
kräver ett aktivt åtgärdsarbete.  
 
Motionens yrkanden kommenteras enligt nedanstående: 
Punkt 1: Avslås 
 
I övrigt kan motionen anses besvarad genom följande: 
 
Punkt 2:  
Det strategiska miljömålet för Säters kommun innebär att de nationella och regionala miljömålen 
ska ligga till grund för kommunens arbete och miljöarbetet behandlas också i majoritetens politiska 
plattform. Framtagande av en handlingsplan för att nå klimatneutralitet till år 2040 är beslutad av 
Kommunfullmäktige i svaret på Miljöpartiets motion om arbete mot klimatförändringar 28 novem-
ber 2019. För att nå verkställighet föreslås att åtgärderna som behövs för att nå målen inarbetas i 
respektive förvaltnings/nämnds verksamhetsplan och budgeteras där så behövs. 
 
Punkt 3: 
 Genomförande av informations- och utbildningsinsatser är redan beslutade av Kommunfullmäk-
tige i svaret på Miljöpartiets motion om arbete mot klimatförändringar 28 november 2019. 
 
Punkt 4: 
Säters kommun samarbetar idag med andra kommuner i regionen och söker kunskap i ett bredare 
perspektiv och detta arbete föreslås fortsätta samt utvecklas.  
 
Punkt 5: 
Årligen görs ett miljöbokslut i samband med årsbokslutet som även föreslås belysa årets klimatar-
bete. Målen följs upp i samband med årsbokslutet. 
 
 

  



SÄTERS KOMMUN 
Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-09-24 
Blad 

13 
 

Justerande signaturer Utdragsbestyrkande 

 

 
Kf §  forts 
 
Ärendebeskrivning 
En motion med uppmaning att utlysa klimatnödläge för Säter lämnades in till kommunfullmäktiges 
sammanträde 2019-10-17 av Vänsterpartiet. Kommunstyrelsens arbetsutskott har remitterat mot-
ionen till Samhällsbyggnadsnämnden för yttrande.  
 
Motionärernas förslag 
1. Att Säter erkänner att vi befinner oss i ett klimatnödläge fram tills det att världens nationer 

säkerställt att 1,5-graders målet uppnås. 
2. Att Säter planerar in tydliga omställningsåtgärder i mål och budget som gagnar en hållbar 

framtid. 
3. Att Säter i en informationskampanj redovisar de åtgärder som kommunen gör och avser att 

göra för att uppfylla Parisavtalets krav, samt vad medborgarna själva kan göra. 
4. Att Säter ska prioritera samarbete med andra kommuner och regioner nationellt och internat-

ionellt för att bygga upp kompetens och en kunskap om hur arbetet kring klimatarbetet sker 
på mes effektiva sätt. 

5. Att Säter utlyser en särskild årlig dag för att summera klimatarbetet under året och följa upp 
vidtagna åtgärder. 

 
  



 

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 
2020-03-09 Dnr KS2019/0420 

 

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



 

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 

Ärendebeskrivning 
En motion med uppmaning att utlysa klimatnödläge för Säter lämnades in till 
kommunfullmäktiges sammanträde 2019-10-17 av Vänsterpartiet. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har remitterat motionen till 
Samhällsbyggnadsnämnden för yttrande.  
 
Motionärernas förslag 

1. Att Säter erkänner att vi befinner oss i ett klimatnödläge fram tills det 
att världens nationer säkerställt att 1,5-graders målet uppnås. 

2. Att Säter planerar in tydliga omställningsåtgärder i mål och budget som 
gagnar en hållbar framtid. 

3. Att Säter i en informationskampanj redovisar de åtgärder som 
kommunen gör och avser att göra för att uppfylla Parisavtalets krav, 
samt vad medborgarna själva kan göra. 

4. Att Säter ska prioritera samarbete med andra kommuner och regioner 
nationellt och internationellt för att bygga upp kompetens och en 
kunskap om hur arbetet kring klimatarbetet sker på mes effektiva sätt. 

5. Att Säter utlyser en särskild årlig dag för att summera klimatarbetet 
under året och följa upp vidtagna åtgärder. 

 
 

Margareta Jakobsson  Malin Karhu Birgersson 
Handläggare  Kommundirektör 

 







SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Blad 

Samhällsbyggnadsnämnden 2020-02-20 3  
   
 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Sbn § 17   Dnr: SBN2019/0968 
     
 
Remiss: Motion med uppmaning att utlysa klimatnödläge för Säter
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar lämna nedanstående yttrande till  
Kommunstyrelsens arbetsutskott: 
 
Samhällsbyggnadsnämnden delar uppfattningen att arbetet med att uppnå målen i 
Parisavtalet för att ge kommande generationer goda förutsättningar för framtiden har 
högsta prioritet och att detta kräver ett aktivt åtgärdsarbete. Motionens yrkanden 
kommenteras enligt nedanstående: 
 
Punkt 1: Avslås  
 
I övrigt kan motionen anses besvarad genom följande: 
 
Punkt 2: Det strategiska miljömålet för Säters kommun innebär att de nationella och 
regionala miljömålen ska ligga till grund för kommunens arbete och miljöarbetet be-
handlas också i majoritetens politiska plattform. Framtagande av en handlingsplan 
för att nå klimatneutralitet till år 2040 är beslutad av Kommunfullmäktige i svaret på 
Miljöpartiets motion om arbete mot klimatförändringar 28 november 2019. För att 
nå verkställighet föreslås att åtgärderna som behövs för att nå målen inarbetas i re-
spektive förvaltnings/nämnds verksamhetsplan och budgeteras där så behövs. 
 
Punkt 3: Genomförande av informations- och utbildningsinsatser är redan beslutade 
av Kommunfullmäktige i svaret på Miljöpartiets motion om arbete mot klimatför-
ändringar 28 november 2019. 
 
Punkt 4: Säters kommun samarbetar idag med andra kommuner i regionen och söker 
kunskap i ett bredare perspektiv och detta arbete föreslås fortsätta samt utvecklas. 
 
Punkt 5: Årligen görs ett miljöbokslut i samband med årsbokslutet som även föreslås 
belysa årets klimatarbete. Målen följs upp i samband med årsbokslutet. 
 
____________ 
 
Ärendebeskrivning 
En motion med uppmaning att utlysa klimatnödläge för Säter lämnades in till kom-
munfullmäktiges sammanträde 2019-10-17 av Vänsterpartiet.  Kommunstyrelsens 
arbetsutskott har remitterat motionen till Samhällsbyggnadsnämnden för yttrande. 

 
 
   Fortsättning 
 

  



SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Blad 

Samhällsbyggnadsnämnden 2020-02-20 4  
   
 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

Fortsättning Sbn § 17 
 
 
Motionärernas förslag  

1. Att Säter erkänner att vi befinner oss i ett klimatnödläge fram tills det att världens 
nationer säkerställt att 1,5-graders målet uppnås.  

2. Att Säter planerar in tydliga omställningsåtgärder i mål och budget som gagnar en 
hållbar framtid.  

3. Att Säter i en informationskampanj redovisar de åtgärder som kommunen gör och 
avser att göra för att uppfylla Parisavtalets krav, samt vad medborgarna själva kan 
göra.  

4. Att Säter ska prioritera samarbete med andra kommuner och regioner nationellt och 
internationellt för att bygga upp kompetens och en kunskap om hur arbetet kring 
klimatarbetet sker på mes effektiva sätt.  

5. Att Säter utlyser en särskild årlig dag för att summera klimatarbetet under året och 
följa upp vidtagna åtgärder.  

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

  



SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Blad 

Samhällsbyggnadsnämnden 2020-02-20 5  
   
 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

Fortsättning Sbn § 17 
 
Däremot har inte Sverige eller någon svensk stad ännu utlyst nödläge för klimatet. 
(jan 2020). Frågan finns dock uppe i flera kommuner.  
 
Förutsättningen för att en utlysning av klimatnödläge ska ha effekt är naturligtvis att 
det leder till konkreta åtgärder och kritikerna menar att det kan bli en symbolhandling 
utan innebörd. Om Säters kommun utlyser ett klimatnödläge så innebär det en mar-
kering om att man tar frågan på allvar men det måste då följas av konkreta åtgärder 
för att bli trovärdigt. Dessa åtgärder bör ändå genomföras inom arbetet de redan be-
slutade målen.  
 
 
 
Punkt 2 - 5 

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

 
• I Kommunfullmäktiges beslut 28 november 2019 med anledning av Miljöpartiets 

motion är redan några av den föreliggande motionens punkter behandlade: 
 
Kommunfullmäktige beslutar  
1. Ge samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att ta fram en handlingsplan som visar hur man kan 
uppnå målet med klimatneutralitet senast 2040 inom de områden som kommunen har rådighet 
över.  
2. Ge samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att med stöd av kommunstyrelsens kommunikationsen-
het genomföra informations- och utbildningsinsatser där samhällsbyggnadsnämnden har huvudansva-
ret.  
3. Motionen är bifallen. 
 

• Samarbete förekommer idag mellan Dalarnas kommuners miljöstrateger och Läns-
styrelsen med flera. Samarbete, erfarenhetsutbyte och vidareutbildning bör ses som 
en självklarhet.  

 
• Ett miljöbokslut ska upprättas årligen i samband med årsbokslutet och det är natur-

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

  



  

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 
2020-01-27 Dnr SBN 

2019/0968 
 

Remiss från KSAu gällande motion med uppmaning att utlysa 
klimatnödläge för Säter 

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

 
Motionärernas förslag  

1. Att Säter erkänner att vi befinner oss i ett klimatnödläge fram tills det att världens 
nationer säkerställt att 1,5-graders målet uppnås.  

2. Att Säter planerar in tydliga omställningsåtgärder i mål och budget som gagnar en 
hållbar framtid.  



  

Tjänsteutlåtande 
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3. Att Säter i en informationskampanj redovisar de åtgärder som kommunen gör 
och avser att göra för att uppfylla Parisavtalets krav, samt vad medborgarna själva 
kan göra.  

4. Att Säter ska prioritera samarbete med andra kommuner och regioner nationellt 
och internationellt för att bygga upp kompetens och en kunskap om hur arbetet 
kring klimatarbetet sker på mes effektiva sätt.  

5. Att Säter utlyser en särskild årlig dag för att summera klimatarbetet under året 
och följa upp vidtagna åtgärder.  

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



  

Tjänsteutlåtande 
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Punkt 2 - 5 
• Kommunens strategiska miljömål innebär bland annat att de nationella och 

regionala miljömålen ska ligga till grund för kommunens arbete. Detta bör 
innebära att samtliga nämnder och förvaltningar har ett ansvar för att målen ska 
uppnås. För att förverkliga detta kan åtgärder behöva budgeteras.     

 
• I Kommunfullmäktiges beslut 28 november 2019 med anledning av Miljöpartiets 

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

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

 
• Ett miljöbokslut ska upprättas årligen i samband med årsbokslutet och det är 

naturligt att detta även ska behandla klimatrelaterade frågor. 
 
  
 
Bilagor 
Bilaga 1-Motion med uppmaning att utlysa klimatnödläge 
Bilaga 2-Beslut från KSAu 2019-11-19 
Bilaga 3-Kf beslut 2019-11-28 
 
 
 
  
 
 
 

Anna Nygren  Andreas Mossberg 

Handläggare   Förvaltningschef  
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Kf §  Diarienummer: KS2019/0408 

Svar på motion om tiggeriförbud 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta avslå 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 
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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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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.  
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 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 
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Ks § 103 Diarienummer KS2019/0498 

Svar på motion om att skolan i Säters kommun behöver en haverikommission 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta avslå motionen. 
 
__________ 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Caroline Willfox (M) yrkar att motionen är besvarad. 
Arbetsutskottets förslag att motionen avslås. 
 
Beslutsgång 
Ordförande ställer förslagen mot varandra varvid han finner att kommunstyrelsen beslutat enligt 
arbetsutskottets förslag. 
 
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 
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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 

 



   

Kommunkansliet  
Rådhuset 
783 30  SÄTER 

Säter 2019-11-18 

Motion till KF den 28/11-19 

Skolan i Säters kommun behöver en haverikommission 

Maj 2019 
Lärarnas Riksförbund presenterar sin utvärdering av skolväsendet i landets 
kommuner. Säter kommun hamnar i botten i undersökningen, på plats 290 av 290 

Oktober 2019 
Lärarförbundets presenterar sin rankning och den är inte mycket bättre. Säter 
ligger på plats 277 av Sveriges 290 kommuner. 

Oktober 2019 
Region Dalarna presenterar årets LUPP på KF som visar katastrofala siffror för 
måendet av flickor på högstadiet. 
 

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

Vi föreslår därför att: 

• En extern utredning tillsätts för att utreda vad resultaten beror på.  

 
Moderaterna  Kristdemokraterna Liberalerna 

Malin Hedlund 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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  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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Justerande signatur Utdragsbestyrkande 

 

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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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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Justerande signatur Utdragsbestyrkande 

 

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) 
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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 
Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-09-24 
Blad 

16 
 

Justerande signaturer Utdragsbestyrkande 

 

Kf §  Diarienummer: KS2019/0426 

Svar på motion om garanti för utevistelse och frisk luft åt våra äldre 

Beslut 
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 
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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. 
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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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Kf §  Diarienummer: KS2020/0226 

Ny motion om skärpt mål för minskade klimatutsläpp 

Beslut 
 
 
 
Ärendebeskrivning 
En motion om skärpt mål för minskade klimatutsläpp lämnas in till kommunfullmäktiges samman-
träde av Magnus Gabrielsson (MP). 
 
Motionärens förslag 
Att nettoutsläppen av växthusgaser Säters kommuns egna verksamhet ska vara noll eller lägre senast 
år 2030 och att arbetet med att skapa en handlingsplan för klimatneutralitet kompletteras med detta 
mål. 
Att tjänster och varor som upphandlas räknas till den egna verksamheten. 
Att kommunens miljöbokslut anpassas så att det kan användas för att följa kommunens utsläpp av 
växthusgaser från år till år. 
 
  



 
 

 

Adress: Miljöpartiet de gröna i Säter c/o Gabrielson Åsgränd 18C 78330 SÄTER 
www.mp.se/sater 

11 maj 2020 

 

Motion till kommunfullmäktige i Säter från Magnus Gabrielson (MP) 

Skärpt mål för minskade klimatutsläpp 
Effekterna av människans påverkan på klimatet blir allt tydligare. Både i form av direkt 
synbara effekter och i form av mätbara effekter som halten av koldioxid i atmosfären, 
jordens medeltemperatur, världshavens medeltemperatur eller istäcket i Arktis. 
 
För varje år som går med otillräckliga åtgärder blir det svårare att uppfylla Parisavtalets mål 
om högst 1,5 graders uppvärmning.  Vi måste tänka om från att fundera på vad vi kan göra 
och istället utgå från vad som måste göras.  
 
Hösten 2019 beslutade kommunfullmäktige i Säter att bifalla Miljöpartiets motion om att 
Säters kommun ska vara koldioxidneutralt senast år 2040 och att en handlingsplan för detta 
ska tas fram.  
 
Miljöpartiet de gröna i Säter anser att detta beslut behöver kompletteras med ett mer 
ambitiöst mål för kommunens egen verksamhet. Vår bedömning är att Säters kommun har 
goda möjligheter att minska sina klimatutsläpp men det krävs ett fokuserat, målinriktat och 
innovativt arbete för att lyckas.  
 
Genom att se till att alla utsläpp som uppstår genom transporter, inköp, investeringar i 
gator och fastigheter m.m. blir så låga som möjligt kan vi komma långt. Genom att förbättra 
hur vi brukar kommunens mark kan vi komma ännu längre. Till detta kommer också 
möjligheten att producera förnybar elektricitet genom t.ex solceller. 
 
Miljpartiet tror att Säters kommun har en möjlighet att uppnå målet om klimatneutralitet i 
den egna verksamheten till år 2030 och därmed anser vi också att kommunen har en 
skyldighet att verka för att uppnå ett sådant mål. 
 
Miljöpartiet de gröna i Säter yrkar 

Att nettoutsläppen av växthusgaser Säters kommuns egna verksamhet ska vara noll eller 
lägre senast år 2030 och att arbetet med att skapa en handlingsplan för klimatneutralitet 
kompletteras med detta mål. 

Att tjänster och varor som upphandlas räknas till den egna verksamheten.  

Att kommunens miljöbokslut anpassas så att det kan användas för att följa kommunens 
utsläpp av växthusgaser från år till år. 

 
För Miljöpartiet de gröna i Säter 

 

Magnus Gabrielson 
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Kf §  Diarienummer: XX20xx/xxxx 

Nya motioner/medborgarförslag 
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Kf §  Diarienummer: KS2020/0285 

Samverkansavtal för bibliotekssamverkan Dalarna 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att Säters kommun tecknar samverkansavtal 
för bibliotekssamverkan med länets kommuner och Region Dalarna. Beslutet gäller under förutsätt-
ning att länets kommuner och Region Dalarna fattar likalydande beslut. 
 
__________ 
 
Ärendebeskrivning 
Dalarnas bibliotekschefer har tillsammans med Länsbibliotek Dalarna under 2015-2019 inventerat 
möjligheter och önskemål om ett djupare samarbete mellan kommunbiblioteken i Dalarna samt 
Region Dalarna i form av Länsbibliotek Dalarna. Syftet med bibliotekssamverkan över kommun-
gränserna är att stärka Dalarnas invånares tillgång till bibliotekens utbud och tjänster. 
 
Under 2016 tillsatte kommunbiblioteken tillsammans med Länsbibliotek Dalarna en förstudie om 
förutsättningarna för ett fördjupat bibliotekssamarbete. Projektet har förankrats politiskt och på 
högre tjänstemannanivå i samtliga kommuner under 2017. Under 2018 har arbete med upphandling 
av gemensamt biblioteksdatasystem inletts. Under 2019 har en omfattande risk- och sårbarhetsana-
lys ur GDPR-perspektiv genomförts, vilket resulterat i att ett ledningssystem för personuppgiftsbe-
handlingen inom bibliotekssamarbetet har upprättats. Under 2020 har förslaget till samverkansavtal 
granskats och bearbetats av kommunernas dataskyddsombud och jurister i Falu och Hedemora 
kommuner samt Region Dalarna. 
 
Samverkansavtalet löper på 5 år från det att samtliga parter undertecknat avtalet och förlängs auto-
matiskt mede 5 år i taget om inte uppsägning sker senast 15 månader innan avtalets utgång. 
 
Kulturnämnden föreslår 2020-06-04, § 42, att Säters kommun sluter samverkansavtal för biblioteks-
samverkan i Dalarna. 
 
 
 
 
 
Beslutsunderlag Delges 
Tjänsteutlåtande 
Samverkansavtal för bibliotekssamverkan 
Kulturnämndens beslut 2020-06-04, § 42 
Region Dalarnas beslut 2020-06-15, § 54 

Länets kommuner 
Region Dalarna 
Kulturnämnden 

 
 
 
 
 
  



 

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 
 

Datum Diarienummer 
2020-08-18 Dnr KS2020/0285 

 

Samverkansavtal för bibliotekssamverkan i Dalarna 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att Säters 
kommun tecknar samverkansavtal för bibliotekssamverkan med länets kommuner och Region Dalarna. 
 
Ärendebeskrivning 
Dalarnas bibliotekschefer har tillsammans med Länsbibliotek Dalarna under 2015-2019 inventerat 
möjligheter och önskemål om ett djupare samarbete mellan kommunbiblioteken i Dalarna samt Region 
Dalarna i form av Länsbibliotek Dalarna. Syftet med bibliotekssamverkan över kommungränserna är att 
stärka Dalarnas invånares tillgång till bibliotekens utbud och tjänster. 
 
Under 2016 tillsatte kommunbiblioteken tillsammans med Länsbibliotek Dalarna en förstudie om 
förutsättningarna för ett fördjupat bibliotekssamarbete. Projektet har förankrats politiskt och på högre 
tjänstemannanivå i samtliga kommuner under 2017. Under 2018 har arbete med upphandling av 
gemensamt biblioteksdatasystem inletts. Under 2019 har en omfattande risk- och sårbarhetsanalys ur 
GDPR-perspektiv genomförts, vilket resulterat i att ett ledningssystem för personuppgiftsbehandlingen 
inom bibliotekssamarbetet har upprättats. Under 2020 har förslaget till samverkansavtal granskats och 
bearbetats av kommunernas dataskyddsombud och jurister i Falu och Hedemora kommuner samt Region 
Dalarna. 
 
Samverkansavtalet löper på 5 år från det att samtliga parter undertecknat avtalet och förlängs automatiskt 
mede 5 år i taget om inte uppsägning sker senast 15 månader innan avtalets utgång. 
 
Kulturnämnden föreslår 2020-06-04, § 42, att Säters kommun sluter samverkansavtal för 
bibliotekssamverkan i Dalarna. 
 
 
 
Beslutsunderlag Delges 
Tjänsteutlåtande 
Samverkansavtal för bibliotekssamverkan 
Kulturnämndens beslut 2020-06-04, § 42 

Länets kommuner 
Region Dalarna 
Kulturnämnden 

 
 
 
 
Margareta Jakobsson  Malin Karhu Birgersson 
Handläggare  Sektorschef kommunstyrelsen 

 
 



 

SAMVERKANSAVTAL FÖR 
BIBLIOTEKSSAMVERKAN 

 

 
 

1. BAKGRUND OCH INLEDNING 

Dalarna består av 15 kommuner. I samtliga av dessa bedrivs kommunal 
folkbiblioteksverksamhet i enlighet med bibliotekslagen (2013:801). Enligt samma lag 
bedriver Region Dalarna regional biblioteksverksamhet. Detta avtal reglerar samverkan 
mellan Parterna (se punkt 3 Avtalsparter) inom biblioteksområdet. 

2. SYFTE OCH OMFATTNING 

Syftet med detta samverkansavtal över kommungränserna är att säkra fortsatt 
utvecklingskraft av bibliotekens tjänster i framtiden, få bättre användning av gemensamma 
resurser, utnyttja och stärka personalens kompetenser samt underlätta 
kompetensförsörjning. Genom denna samverkan stärker biblioteken Dalarnas invånares rätt 
till information, kunskap, bildning och kultur som en del av det demokratiska samhället. 
Visionen är att Dalarnas invånare får tillgång till alla kommunbiblioteks medier oavsett var i 
länet de bor. De ska uppleva det som ett bibliotek. 
 
Samverkansavtalet omfattar såväl projekts- och implementationsfas (inklusive upphandling 
av system) som löpande drift. Det biblioteksdatasystem som ska upphandlas ska ha 
gemensamt användarregister och gemensam databas för såväl analoga som digitala medier 
samt en tjänst som medger ett gemensamt användargränssnitt för webb. 
 
I samverkan behandlas låntagares, ställföreträdares och bibliotekspersonals personuppgifter 
för de ändamål som är nödvändiga för bibliotekens verksamhet. Där ingår samarbete kring 
reservationer, katalog, logistik och transporter av medier samt en gemensam webbplats. I 
de kommuner där överenskommelse mellan folk- och skolbibliotek finns rörande 
biblioteksdatasystem kommer även skolbiblioteksverksamheten att omfattas. Varje 
kommun ansvarar i förekommande fall för samarbete kring skolbibliotek i den egna 
kommunen.  
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3. AVTALSPARTER 

Mellan nedanstående Parter har följande avtal träffats. 
 

Parter Organisationsnummer 

Region Dalarna, gm Länsbibliotek Dalarna 232100-0180 

Avesta kommun 212000-2262 

Borlänge kommun 212000-2239 

Falu kommun (värdkommun) 212000-2221 

Gagnefs kommun 212000-2155 

Hedemora kommun 212000-2254 

Leksands kommun 212000-2163 

Ludvika kommun 212000-2270 

Malung-Sälens kommun 212000-2148 

Mora kommun 212000-2213 

Orsa kommun 212000-2189 

Rättviks kommun 212000-2171 

Smedjebackens kommun 212000-2205 

Säters kommun 212000-2247 

Vansbro kommun 212000-2130 

Älvdalens kommun 212000-2197 

 

4. KONTAKTPERSONER 

Bibliotekschef eller motsvarande i respektive kommun samt länsbibliotekschefen för Region 
Dalarna är kontaktpersoner. 

5. ORGANISATION OCH BESLUTSBEFOGENHETER 

För bibliotekssamverkan i Dalarna gäller följande organisation. Den nämnd som delegerats 
ansvar av kommunfullmäktige för biblioteksverksamhet i respektive kommun har det 
politiska ansvaret för bibliotekssamverkan. För Region Dalarnas del gäller den nämnd som 
delegerats ansvar av regionfullmäktige för Länsbibliotek Dalarna. 
 
Styrgruppen består av bibliotekschefer eller motsvarande från samtliga Parter (se punkt 3 
Avtalsparter). Region Dalarna har ordförandeskapet. Styrgruppens ansvar regleras i Bilaga 1 
– Samverkansorganisation. Vid beslut eftersträvas att samtliga medlemmar i styrgruppen är 
eniga. Om enighet inte kan uppnås tillämpas enkel majoritet, där ordföranden i styrgruppen 
har utslagsröst. 

6. SAMVERKANSORGANISATION 

Detta avtal reglerar såväl projektorganisation under införande som driftsorganisation. För 
arbetsordning, se Bilaga 1 – Samverkansorganisation. 
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7. AVTALETS GILTIGHET 

Detta samverkansavtal löper 5 år från det att samtliga Parter undertecknat avtalet och 
förlängs automatiskt med 5 år i taget såvida inte avtalet sägs upp senast 15 månader innan 
avtalets utgång.  
 
Om avtalstiden för biblioteksdatasystemavtal är kortare tid än 5 år gäller detta avtal endast 
så länge ett systemavtal gäller. 
 
Om biblioteksdatasystemavtal med systemleverantören är längre tid än avtalstiden för 
samverkansavtalet förlängs avtalet dock längst med det antal månader som avtalet gäller 
med systemleverantören.  
 
Ett biblioteksdatasystemavtal får maximalt tecknas på fem år i taget.  

8. HANDLINGARS INBÖRDES ORDNING 

Kontraktshandlingarna kompletterar varandra. Om kontraktshandlingarna skulle visa sig 
vara motstridiga i något avseende gäller de, om inte omständigheterna uppenbarligen 
föranleder annat, sinsemellan i följande ordning: 
1. Skriftliga ändringar och tillägg till avtalet med eventuella bilagor.  
2. Bilaga 4 (Avtal gemensamt personuppgiftsansvar enligt artikel 26 

dataskyddsförordningen). 
3. Avtalet och dess bilagor (förutom bilaga 4). 

9. VÄRDKOMMUNENS ÅTAGANDEN OCH ANSVAR 

Värdkommun för bibliotekssamverkan i Dalarna är Falu kommun. Uppdraget som 
värdkommun sträcker sig under hela avtalsperioden, se även punkt 13. Värdkommunen har 
ett förvaltningsansvar och ansvarar för det praktiska arbetet med förvaltning av 
biblioteksdatasystemet, gemensam dokumenthantering och arkivering, samt för e-tjänster 
och integrationer som är kopplade till biblioteksdatasystemet.  
 
Vad förvaltningsansvaret innebär beskrivs närmare i det ledningssystem, bilaga 2, som tagits 
fram för förvaltning av system och organisation.  
 
Förvaltningsansvaret för huvudsystemet innefattar också personuppgiftsföreträdarskap för 
huvudsystemet och innebär ett övergripande ansvar för ledningssystemet. 
 
Värdkommunens åtaganden är följande: 
 

 Att ha ett förvaltningsansvar och ansvara för det praktiska arbetet med förvaltning 
av biblioteksdatasystemet, gemensam dokumenthantering och arkivering, samt för 
e-tjänster och integrationer som är kopplade till biblioteksdatasystemet. Det åligger 
värdkommunen att följa förvaltningsansvaret enligt bilaga 2, gällande lagstiftning 
och övriga styrdokument inom ramen för denna samverkan.   

 

 Att Falu kommuns dataskyddsombud ska vara Parternas övergripande 
dataskyddsombud.  
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 Att genom utsedd behörig person och i samråd med styrgruppen besluta om 
tidsramar för systemavtalet. Värdkommunen tecknar systemavtalet med 
systemleverantören och eventuella personuppgiftsbiträdesavtal inom ramen för 
denna samverkan. 

 

 Att tillsammans med styrgruppen årligen upprätta förslag till budget (årsbudget och 
investeringsbudget) i enlighet med punkt 19.  
 

 Att initiera uppföljning, utvärdering, intern kontroll av verksamhet samt tillse att 
berörda kommuner inkommer med erforderliga underlag. 
 

  Att sammanställa en Årlig redovisning i enlighet med punkt 14.  
 

 Att hantera skadeståndsanspråk från registrerade i enlighet med 
dataskyddsförordningen.  

 

 Att genom utsedd behörig person föra Parternas talan inför domstol och andra 
myndigheter samt företräda kommunerna vid anspråk om skadestånd.  
 

 Att åta sig att genomföra uppdraget på ett professionellt sätt med för ändamålet 
kvalificerade och kompetenta resurser. 
 

För detta arbete ersätter övriga kommuner Falu kommun enligt punkt 19 Ekonomiska 
förutsättningar, budget och fakturering. 

 

10. SAMVERKANSKOMMUNERNAS ANSVAR  

Kommunerna förbinder sig att ingå i och följa vad som regleras kring arbetet i 
bibliotekssamverkan i Dalarna i enlighet med vad som framgår av detta avtal med bilagor. 
Det innebär bland annat att varje kommun ska följa gällande lagstiftning och styrdokument 
inom ramen för denna samverkan. 
 
Kommunerna inklusive värdkommunen har ett gemensamt ansvar gentemot låntagarna 
som innebär att respektive kommun ska kunna hjälpa en låntagare som vänder sig till 
kommunen och yrkar skadestånd med anledning av personuppgiftshanteringen, jämför 
artikel 26 i dataskyddsförordningen. 
 
Den kommun som tar emot skadeståndsanspråket lämnar över detta till värdkommunen för 
hantering. Denna hantering ska tillförsäkra den registrerades rättigheter enligt 
dataskyddsförordningen.  
 

11. REGION DALARNAS ROLL OCH ANSVAR 

Region Dalarnas roll inom bibliotekssamverkan är att inom ramen för Länsbibliotek Dalarnas   
uppdrag bidra med samordning och stöd till utveckling av kommunernas  
bibliotekssamverkan.  
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Region Dalarna, genom Länsbibliotek Dalarna, bidrar till samverkansorganisationen med en  
bibliotekskonsulent som har samordnings- och utvecklingsansvar för bibliotekssamarbetet.  
Bibliotekskonsulenten (samordnaren) finns anställd hos och finansieras av Länsbibliotek  
Dalarna. 
 
Då Region Dalarna inte har tillgång till eller hanterar personuppgifter i enlighet med detta 
avtal svarar man inte för eventuella skadestånd och sanktionsavgifter enligt 
dataskyddsförordningen.  
 
Region Dalarna svarar för skadeståndsanspråk för immateriell och materiell skada som inte 
berör dataskyddsförordningen och som man är ansvarig för.  
 
Det åligger Region Dalarna att följa gällande lagstiftning och styrdokument inom ramen för 
denna samverkan. 

12. INTRÄDE I BIBLIOTEKSSAMVERKAN 

För part som vill ansluta sig till samverkan i ett senare skede kan ett inträde vara möjligt 
under förutsättning att alla Parter godkänner det. Inträdet sker till självkostnadspris, enligt 
Bilaga 3 – Ekonomiska förutsättningar och villkor.  
 
I det fall omfattande investeringar har gjorts och som bekostats av Parterna innan en ny 
part vill träda in i bibliotekssamverkan, har Parterna rätt att besluta om en skälig 
engångskostnad för den nya parten som vill träda in i bibliotekssamverkan. Engångs-
ersättningen ska baseras på fördelningsnyckeln som om den nya parten hade varit en del av 
avtalssamverkan. 

13. UPPSÄGNING OCH UTTRÄDE 

Alla Parter ingår och deltar i denna samverkan i sin helhet utom Region Dalarna som i stället 
har en stödjande och samordnande roll, se Bilaga 1 – Samverkansorganisation. Part kan inte 
välja att delta enbart i vissa delar av samverkan. Önskar Part frånträda del av samverkan 
räknas det som en uppsägning av avtalet i sin helhet. En utträdande Part har fortsatt ansvar 
(så kallat retroaktivt ansvar) för eventuella sanktionsavgifter och skadestånd till följd av en 
inträffad personuppgiftsincident enligt dataskyddsförordningen eller andra skador man 
orsakat och har ansvar för och som uppkommit under den tid som kommunen fortfarande 
var Part i bibliotekssamverkan. Efter att en Part begärt utträde ska personuppgifterna i det 
gemensamma systemet och som tillhör den utträdande kommunen gallras i enlighet med 
gällande lagstiftning och styrdokument och/eller lämnas tillbaka till den utträdande 
kommunen.  
 
En uppsägning av bibliotekssamverkan ska vara skriftlig, undertecknad av behörig 
företrädare och vara värdkommunen till handa senast femton (15) månader innan 
innevarande avtalsperiod med biblioteksdatasystemleverantör löper ut. Värdkommunen 
ansvarar i sin tur för att övriga Parter får del av uppsägningen. Under uppsägningstiden ska 
arbetet och de ekonomiska skyldigheterna fortskrida enligt plan. Den uppsägande Parten 
har rätt att avstå från kostnader och skyldigheter som inte fanns beslutade innan 
uppsägningen. Det faktiska utträdet sker sedan samtidigt som biblioteksdatasystemavtalet 
löper ut. 
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I de fall en Part frånträder samverkan fortsätter övriga Parter samverkan enligt samma 
villkor som tidigare. De ekonomiska förutsättningarna och skyldigheterna räknas om baserat 
på kvarvarande avtalsparter i enlighet med fördelningsnyckeln, se punkt 19 Ekonomiska 
förutsättningar, budget och fakturering. Detta sker när avtalet med utträdande Part har 
upphört att gälla.  
 
Uppdraget som värdkommun kan sägas upp av värdkommunen och/eller övriga Parter 
gemensamt i enlighet med denna punkt.  

14. UPPFÖLJNING OCH UTVÄRDERING 

Samverkansavtalet, verksamhet och ekonomi ska följas upp och utvärderas årligen av 
värdkommunen med hjälp av styrgruppen. Såväl kvalitativa som kvantitativa värden ska 
beaktas.  
 
Värdkommunen initierar uppföljning, utvärdering och intern kontroll av verksamhet samt 
tillser att berörda kommuner inkommer med erforderliga underlag. Styrgruppen 
tillsammans med värdkommunen följer årligen upp och utvärderar samverkansavtalet.  
 
Värdkommunen sammanställer en Årlig redovisning innefattande underlag så att 
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i respektive kommun kan tillgodogöra sig sin 
uppsiktsplikt i enlighet med 6 kap § 1 kommunallagen (KL) och rapporteringsskyldighet till 
kommunfullmäktige enligt 9 kap § 38 KL. Den årliga redovisningen ska innehålla en 
ekonomisk rapport och en verksamhetsrapport för föregående år inkluderat en redovisning 
av uppföljning och utvärdering av samverkansavtalet. Den årliga redovisningen ska vara 
respektive kommun tillhanda senast den 14 februari året efter redovisat år för att kunna 
hanteras i kommunernas ordinarie årsredovisningsprocess. Styrgruppen beslutar och 
fastställer Årlig redovisning innan den skickas ut till Parterna.  

15. ÖVERLÅTELSE AV AVTAL 

Detta avtal får inte överlåtas på annan fysisk eller juridisk person. 

16. UPPLÅTELSE AV AVTAL 

Ingen av Parterna får upplåta någon rättighet eller ingå avtal med tredje part som kan få 
konsekvenser för detta avtal utan att ha erhållit samtliga övriga Parters skriftliga 
godkännande.  

17. OMFÖRHANDLING AV SAMVERKANSAVTAL 

Om väsentlig grund föreligger får Part påkalla omförhandling av hela eller delar av detta 
avtal. En påkallad omförhandling ska ske skriftligt och skickas till den gemensamma 
organisationen via värdkommunen. Beslut om omförhandling eller ändring i fråga som rör 
avtalet kan endast tas av samtliga Parter gemensamt efter samråd dem emellan. 
Om Parterna efter omförhandling inte kan enas om ändringar/tillägg gäller avtalet på 
oförändrade villkor till dess att avtalet upphör för Part enligt vad som stadgas i punkt 13 
Uppsägning och utträde. 
 
Förhandlingar befriar inte Parterna från att fullfölja avtalet.  
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18. ÄNDRINGAR OCH TILLÄGG 

Ändringar och tillägg ska ske skriftligen och vara undertecknade av samtliga Parter genom 
behörig företrädare som har delegation att underteckna detta avtal för att vara gällande. 

19. EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR, BUDGET OCH 
FAKTURERING 

Värdkommunen tillsammans med styrgruppen ska årligen upprätta ett förslag till budget 
(årsbudget och investeringsbudget) som beslutas och fastställs av styrgruppen. Budgeten 
ska vara respektive kommun tillhanda för kännedom senast den 1 mars året innan aktuellt 
verksamhetsår för att kunna hanteras i kommunernas ordinarie budgetprocess.   
 
De totala faktiska kostnaderna ska fördelas mellan kommunerna enligt överenskommen 
fördelningsnyckel, se bilaga 3. Självkostnadsprincipen gäller. Region Dalarna omfattas inte 
av fördelningsnyckeln. 
 
Värdkommunen fakturerar övriga kommuner halvårsvis i förskott. Betalningsvillkor 30 dagar 
från mottagen faktura. Om det faktiska utfallet avviker från vad som har debiterats i förskott 
ska detta regleras utifrån faktiskt utfall vid budgetårets slut. Parterna ska meddela 
värdkommunen sina faktureringsuppgifter.  
 
Ett underskott regleras i enlighet med fördelningsnyckeln. I det fall ett överskott skulle 
uppstå ska detta återgå till kommunerna enligt fördelningsnyckeln. 

20. SEKRETESS 

Enligt kap 40 § 3 Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), OSL, gäller sekretess i 
biblioteksverksamhet för uppgift i register om en enskilds lån, reservation eller annan form 
av beställning och för uppgift om en enskilds användning av informationsteknik, om det inte 
står klart att uppgiften kan röjas utan att den som uppgiften rör eller någon närstående lider 
men. Sekretessen gäller även mellan myndigheter, till exempel mellan enskilda kommuner, 
och mellan självständiga verksamhetsgrenar inom samma myndighet. En grundläggande 
förutsättning för bibliotekssamverkan är att de ingående biblioteken ska kunna dela 
uppgifter mellan varandra i ett gemensamt system. I förevarande samverkan delas, de 
annars sekretesskyddade uppgifterna, mellan de ingående biblioteken, med stöd av 
kommunallagen 9 kap § 37 om förenklad avtalssamverkan och 10 kap 2 § OSL. 
 

21. PERSONUPPGIFTER/DATASKYDDSFÖRORDNINGEN 

Varje kommuns nämnd som delegerats ansvar av kommunfullmäktige för 
biblioteksverksamhet är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter de behandlar i 
enlighet med dataskyddsförordningen. Parterna är dock gemensamt ansvariga för de 
personuppgiftsbehandlingar som sker i systemet, vilket regleras närmare i bilaga 4 – Avtal 
gemensamt personuppgiftsansvar enligt artikel 26 dataskyddsförordningen. 
 
Värdkommunens dataskyddsombud är Parternas övergripande dataskyddsombud och 
ansvarar för den primära tillsynen av ledningssystemet. Värdkommunens dataskyddsombud 
har skyldighet att informera Parternas dataskyddsombud kring omfattningen av 
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bibliotekssamverkan i Dalarna, avvikelser och personuppgiftsincidenter. Det ledningssystem 
som tagits fram ska svara mot kravet i artikel 24 dataskyddförordningen. 
 
Varje kommun är skyldig att aktivt upplysa biblioteksanvändarna om vilka som har åtkomst 
till berörda personuppgifter enligt gemensamma rutiner, se bilaga 4. 

22. SAMVERKANS AVVECKLING 

Vid samverkans avveckling ska kostnader för avveckling samt tillgångar i verksamheten 
fördelas enligt fördelningsnyckeln.  
 
Vid avveckling av samverkan överlåts inventarier och andra informationstillgångar än 
personuppgifter som ingått i samverkan till den Part som förvaltat dessa under 
samverkansperioden. 
 
Personuppgifterna i det gemensamma systemet ska gallras i enlighet med gällande 
lagstiftning och styrdokument och/eller lämnas tillbaka till respektive kommun där 
låntagaren är mantalsskriven inom ramen för Dalarnas kommuner.  

23. ANSVAR FÖR SKADA OCH SANKTIONSAVGIFTER 

Vad gäller skadeståndsanspråk för immateriell och materiell skada fördelas det i enlighet 
med varje kommuns ansvar för den uppkomna skadan, dvs fördelningsnyckeln gäller inte 
vad gäller skadestånd. Detta gäller både skadestånd enligt skadeståndslagen och enligt 
dataskyddsförordningen. Det är Dalarnas kommunförbund som fattar beslut om hur stort 
respektive kommuns ansvar är. Om Dalarnas kommunförbund inte kan komma överens ska 
tvisten lösas i enlighet med punkt 27 i detta avtal. 
 
Den kommun som tar emot skadeståndsanspråket lämnar över detta till värdkommunen för 
hantering. Denna hantering ska tillförsäkra den registrerades rättigheter enligt 
dataskyddsförordningen.  

24. FÖRSÄKRINGAR 

Part ansvarar för att hålla sin egendom och sin verksamhet försäkrad på ett erforderligt sätt. 

25. BEFRIELSEGRUND (FORCE MAJURE) 

Part ska vara befriad från ansvar, skadestånd och andra påföljder om fullgörandet av visst 
åtagande förhindras eller väsentligen försvåras av omständigheter som Parten inte rimligen 
kunnat råda över eller förutse. Exempel på detta är krig, revolution, strejk, lockout, blockad, 
brand, myndighetsåtgärd, miljökatastrofer eller liknande förhållanden. 

26. HÄVNING 

Parterna är överens om att en Part inte kan häva detta samverkansavtal. Om en Part vill 
träda ur samverkansavtalet gäller reglerna i punkt 13 Uppsägning och utträde. 
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27. TVIST 

Tvister angående tolkning och/eller tillämpning av detta avtal, och övriga 
överenskommelser mellan Parterna, ska i första hand lösas genom förhandling mellan 
Parterna. För den händelse överenskommelse inte kan träffas ska tvist avgöras av svensk 
allmän domstol och enligt svensk rätt. 
 
Det ankommer på Parterna att genom tydlig kommunikation och god vilja lösa 
problemställningar för att undvika tvister. 
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Avtalet har upprättats i 16 kopior varav Parterna tagit var sitt. 
 
 

 
PART BEHÖRIG FÖRETRÄDARE 

REGION DALARNA  

AVESTA KOMMUN  

BORLÄNGE KOMMUN   

FALU KOMMUN (VÄRDKOMMUN)  

GAGNEFS KOMMUN  

HEDEMORA KOMMUN  

LEKSANDS KOMMUN  

LUDVIKA KOMMUN  

MALUNG-SÄLENS KOMMUN  

MORA KOMMUN  

ORSA KOMMUN  
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RÄTTVIKS KOMMUN  

SMEDJEBACKENS KOMMUN  

SÄTERS KOMMUN  

VANSBRO KOMMUN  

ÄLVDALENS KOMMUN  
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BILAGA 1 – SAMVERKANSORGANISATION 

Detta samverkansavtal omfattar såväl projekts- och implementationsfas (inklusive 
upphandling av system) som löpande drift därefter.  
 
Styrgruppens roll och arbetsordning 
 
Bibliotekssamverkans styrgrupp består av bibliotekschefer eller motsvarande från samtliga  
Parter där Region Dalarna, genom Länsbibliotek Dalarna, innehar ordförandeskap. 
 
Respektive Part äger rätt att skicka ersättare till de möten där styrgruppsmedlem inte kan 
delta. Detta ska anmälas till övriga gruppmedlemmar innan det aktuella mötet. 

 
Vid alla beslut i styrgruppen, oavsett grupp eller område, eftersträvas enighet. Om enighet 
inte kan uppnås tillämpas beslut med enkel majoritet, där ordföranden i styrgruppen har 
utslagsröst. 
 
Styrgruppen är beslutsför då alla deltagare blivit kallade till mötet samt fått ta del av 
dagordning inför mötet. Detta gäller oavsett det antal styrgruppsmedlemmar som de facto  
deltar på mötet. Gruppen är bara beslutsför gällande de områden som finns upptagna i den  
utskickade dagordningen. Övriga frågor som kräver beslut hänskjuts till nästkommande  
möte. 
 
Styrgruppens åtaganden är enligt följande: 
 

 Att ansvara för att tillsätta och avveckla de arbetsgrupper som krävs under projekts- 
och implementationsfas samt under löpande drift. Styrgruppen utformar direktiv och 
uppdrag till respektive arbetsgrupp. 
 

 Att tillsammans med värdkommunen årligen upprätta ett förslag till budget 
(årsbudget och investeringsbudget). 

 

 Att besluta och fastställa årlig budget. 
 

 Att besluta om Årlig redovisning i enlighet med punkt 14.  
 

 Att tillsammans med värdkommunen årligen följa upp och utvärdera 
samverkansavtalet. 
 

 Styrgruppen äger rätt att adjungera deltagare till möten. 
 

 Att inrätta ett arbetsutskott bestående av medlemmar ur styrgruppen där 
värdkommunen och Region Dalarna, genom Länsbibliotek Dalarna, har permanenta 
platser. Detta utskott har ingen beslutanderätt och fungerar som beredningsgrupp 
för styrgruppen och som stöd för samordnaren (se nedan). Uppdrag som ledamot i 
arbetsutskottet cirkulerar mellan styrgruppens medlemmar. Mandatperioden för 
ledamöter exklusive permanenta medlemmar beslutas löpande av styrgruppen. 
Grunden för mandatperioden är två år, men kan förlängas eller förkortas efter 
behov.  
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Region Dalarna 

 
Region Dalarna, genom Länsbibliotek Dalarna, har en annan roll inom bibliotekssamverkan  
än de övriga Parterna. Region Dalarnas roll är att inom ramen för Länsbibliotek Dalarnas 
uppdrag bidra med samordning och stöd till utveckling av kommunernas biblioteks- 
samverkan. 

 
Region Dalarna, genom Länsbibliotek Dalarna, bidrar till samverkansorganisationen med en  
bibliotekskonsulent som har samordnings- och utvecklingsansvar för bibliotekssamarbetet.  
Bibliotekskonsulenten (samordnaren) finns anställd hos och finansieras av Länsbibliotek  
Dalarna. 
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BILAGA 2 – ARKITEKTUR GDPR LEDNINGSSYSTEM 
BIBLIOTEKSSAMVERKAN 
 

Bakgrund  
Enligt dataskyddsförordningen artikel 24.1 åligger det personuppgiftsansvariga att 
genomföra lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa och kunna visa 
att personuppgiftsbehandlingar utförs i enlighet med förordningen. Dessa åtgärder ska ses 
över och uppdateras vid behov. Enligt artikel 5.2 åligger det ansvariga allmänt att kunna visa 
att principerna i förordningen efterlevs (ansvarsskyldighet). 
 
Datainspektionen har i ett yttrande om lagförslaget om nationell läkemedelslista och frågan 
om E-hälsomyndigheten som huvudman ytterligare understrukit det här kravet 
(Datainspektionen 73–2017 sid 10, sista stycket). Det som avses med tekniska och 
organisatoriska åtgärder är ett ledningssystem, i det här fallet ett ledningssystem för att 
säkerställa förordningens efterlevnad. 
 
Notera att kravet i artikel 24 innehållsmässigt överensstämmer med kravet i artikel 32 som, i 
förlängningen, innebär ett krav på ledningssystem för informationssäkerhet. 
 
Syfte 
Syftet med ledningssystemet för dataskyddsförordningen är att möta kraven som ställs på 
bibliotekssamverkan beträffande artikel 24. 
 
GDPR Ledningssystem 
Systemet, som är ett administrativt ledningssystem, består av styrande dokument 
(förordningen), organisation, rutiner och metoder (processer, mallar, funktioner, IT-stöd). 
 
Organisation 
Organisationen består av lokala personuppgiftsföreträdare (lokal PuF) inom respektive 
biblioteksorganisation i de samverkande kommunerna samt en central företrädare (central 
PuF), placerad i värdkommunen (Falu kommun). Dessa interagerar, i sin tur, med eventuella 
lokala dataskydds- och informationssäkerhetsorganisationer. Lokal PuF utses individuellt av 
respektive kommun. Central PuF utses av värdkommunen. Nedan framgår vilken roll lokal 
samt central PuF har.  
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Principorganisation ledningssystem bibliotekssamverkan. 
 
 
 
Rutiner och metoder – förteckning 
Särskilda dokument som beskriver rutiner och metoder har tagits fram: Ledningssystem – 
Rutiner och processer samt Arbetsrutiner Bibliotekssamarbete. 
 
Ledningssystemets årsförvaltning 
Ansvarig för ledningssystemet är värdkommunen (Falu kommun). Ledningssystemet 
förvaltas enligt nedanstående årsplanering innehållande metoder för kontinuerligt 
förbättringsarbete, egenkontroller, revisioner och avvikelsehantering. 
 
 

 
Ledningssystemets årsförvaltning. 
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Kontinuerligt förbättringsarbete 
Två gånger årligen genomförs Plan – Do – Check – Act-cykeln (PDCA), vilken är en metod för 
kontinuerligt förbättringsarbete. PDCA-cykeln genomförs planerat efter halvårsrevisionen 
och årsrevisionen av ledningssystemet. Under en revision identifieras områden som behöver 
utvecklas för att förbättra ledningssystemet. När utvecklingsområden identifierats inleds 
arbete med PDCA-cykeln. 
 

 
Arbetsflödet och beslutspunkter för PCDA-cykeln. 
 
 

1. Plan: Planering av aktiviteterna – Förändringarna av ledningssystemet 

(biblioteksamverkans GDPR-arbete) planeras. De planerade förändringarna redovisas 

för styrgruppen varvid den beslutar om förändringarna. Efter att styrgruppen fattat 

beslut kan nästa fas inledas. 

2. Do: Genomför förändringar – Beslutade förändringar implementeras för test i 

verksamheten. 

3. Check: Utvärdera – De nya implementationerna utvärderas och efter utvärdering tar 

styrgruppen beslut om dessa ska implementeras i verksamheten permanent. 

4. Act: Agera, förbättra – Verksamheten arbetar efter det uppdaterade 

ledningssystemet och identifierar förbättringsmöjligheter, avvikelser och brister inför 

nästa revision. 

Genomförande av PDCA-cykeln två gånger per år lämpar sig inte för akuta 
förändringsbehov, exempelvis om lagkravet att rapportera personuppgiftsincidenter inom 
72 timmar till Datainspektionen inte kan efterlevas. Avvikelse för den typen av akuta 
åtgärder ska inledas omgående utan att invänta nästa revision. 
 
Tidpunkt för styrgruppsmöte där beslut om planerings- och utvärderingsdel av förbättrings-
cykeln följer den vanliga kalendern för styrgruppsmöten. Punkterna tas upp på det möte 
som följer närmast efter att delcykeln är redo för avslut och kan således variera i tid. 
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Egenkontroller 
Egenkontroller utförs i form av: 

 Löpande avvikelsehantering 

o Dokumenteras av central PuF 

o Dokumenteras av lokal PuF och rapporteras vid behov eller inför revision till 

central PuF 

 Årlig workshop för lokala PuF 

o Strukturerat forum för att samla in feedback från bibliotekspersonal om 

GDPR 

o Administreras och dokumenteras av central PuF 

o Genomförs i god tid inför årsrevisionen i kvartal 4 

 Årlig workshop med bibliotekspersonalen  

o Administreras och dokumenteras av lokal PuF 

o Genomförs i kvartal 3 och ligger som grund för workshop med lokala PuF i 

kvartal 4 

 
Avvikelsehantering 
Löpande ska alla avvikelser från ledningssystemet dokumenteras i ett register. Exempel på 
avvikelser kan vara att personalen inte arbetar efter uppsatta rutiner, att 
personuppgiftsincidenter inte kan rapporteras inom 72 timmar till tillståndsmyndighet eller 
att anmälningar till behandlingsregistret tenderar att bli fel. Dokumentationen från 
avvikelserna tillsammans med egenkontroller och annan omvärldsförändring ligger sedan 
som grund för planeringsfasen för nästa PDCA-cykel. 
 
Revision – revisionsplaner 
Revisioner av ledningssystemet görs på halvårsbasis. Årsrevisionen är mer omfattande då 
den också inkluderar inspel från workshops med bibliotekspersonal och lokala PuF. Ansvarig 
för revisionerna är central PuF. 
 
Årlig redovisning 
Bibliotekssamverkans GDPR-arbete utefter detta ledningssystem dokumenteras som ett 
inspel till bibliotekssamverkans årliga redovisning. Tidpunkt och format för årlig redovisning 
följer av detta samverkansavtal inklusive bilagor. Central PuF ansvarar för att ta fram inspel 
till årlig redovisning. 
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BILAGA 3 – EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR OCH 
VILLKOR 

De kostnader (totala faktiska kostnaderna) som uppstår inom bibliotekssamverkan fördelas 
mellan de 15 kommunerna utifrån en överenskommen fördelningsnyckel baserad på 
kommunernas respektive invånarantal. Det vill säga, kostnaderna fördelas procentuellt på 
respektive kommun baserat på dess procentuella folkmängd sett till hela Dalarnas 
folkmängd (enligt SCB per den 31 december föregående år). Region Dalarna, genom 
Länsbibliotek Dalarna, omfattas inte av denna fördelningsnyckel. 
 
Nedanstående omfattas av överenskommen fördelningsnyckel: 
 
• Drift, underhåll, gemensam dokumenthantering och arkivering, förvaltning av 

biblioteksdatasystem samt omkringliggande e-tjänster och den del av integrationer 
som utgör en ändpunkt (endpoint) in mot biblioteksdatasystemet. Den del av 
integrationen som kopplar mot en Parts egna system omfattas inte av 
fördelningsnyckeln. Varje Part bär sina egna kostnader för den egna delen av 
integrationen. 
 

• Gemensamma databasabonnemang eller dylikt. 
 
• Eventuella kostnader som uppstår vid av styrgrupp fattade beslut. 
 
 
Omfattas inte av denna fördelningsnyckel: 
 
• Integration av biblioteksdatabas som kopplas mot en Parts egna system. Varje Part 

bär sina egna kostnader för den egna delen av integrationen. 
 

• Transporter inklusive omlastning av medier inom länet, så länge nuvarande 
transportordning genom Region Dalarna gäller. I dag fördelas kostnaderna så att 
Region Dalarna står för 50 % och kommunerna delar på 25 %, medan annan part som 
ej omfattas av detta avtal står för 25 %. Kommunernas andel ska fördelas dem 
emellan i enlighet med överenskommen fördelningsnyckel.  
 
I det fall att nuvarande transportordning skulle upphöra att gälla under 
avtalsperioden, måste upphandling av transporterna ske. I så fall ska 
transportkostnaderna fördelas enligt fördelningsnyckeln. 
 

• Kostnader behäftade med själva upphandlingsprocessen av biblioteksdatasystem 
(varje Part bär sin egen kostnad vad gäller exempelvis studiebesök och arbetstid). 
 

• Kostnader för arbetstid som läggs i respektive arbetsgrupp och styrgrupp. 
 
• Skadestånd för immateriell och materiell skada, se punkt 23 första stycket. 
 
Fördelningsnyckeln utvärderas under den första avtalsperioden och kan omförhandlas ifall 
det visar sig att den inte är ändamålsenlig. 
 



19 

BILAGA 4 – AVTAL GEMENSAMT 
PERSONUPPGIFTSANSVAR ENLIGT ARTIKEL 26 
DATASKYDDSFÖRORDNINGEN 

Syftet med det gemensamma biblioteksdatasystemet är att låntagaren ska kunna låna och 
lämna tillbaka medier på alla folkbibliotek inom länet oavsett i vilken kommun låntagaren 
har sitt hembibliotek. På den gemensamma webbplatsen kommer låntagaren själv kunna 
administrera biblioteksärenden. I de kommuner där skolbibliotek ingår är 
biblioteksdatasystemet organiserat så att enbart personal med särskild behörighet har 
rättighet att administrera skolelevernas personuppgifter samt uppgifter om lån och 
reservationer. 
 
Biblioteksdatasystemet kommer att innehålla både användarregister över låntagare och ett 
register över medier. Hanteringen av personuppgifter och sekretessbelagda uppgifter blir 
därför viktiga i samarbetet. Biblioteksdatasystemet kommer att administreras av 
medarbetare på samtliga folkbibliotek och berörda skolbibliotek i kommunerna och regleras 
genom behörighetsstyrning. 
 
Syftet med detta avtal är att reglera det gemensamma ansvaret för behandling av 
personuppgifter mellan Parterna enligt artikel 26 dataskyddsförordningen. Detta 
förhållande ska fortsätta att gälla så länge som Parterna behandlar personuppgifter oavsett 
om samverkansavtalet och/eller systemavtalet med leverantören upphört att gälla. 
 

 I det gemensamma biblioteksdatasystemet behandlas personuppgifter om låntagare, 
skolelever, ställföreträdare samt personuppgifter för anställda som är 
administratörer och användare av systemet. 
 

 Parterna åtar sig att iaktta att de grundläggande principerna för 
personuppgiftsbehandling enligt artikel 5, i form av laglighet, korrekthet, öppenhet, 
ändamålsbegränsning, uppgiftsminimering, lagringsminimering, integritet och 
konfidentialitet. 
 
Parterna ska kunna visa att punkterna ovan efterlevs i den dagliga verksamheten, i 
form av rutiner, metoder, organisation eller på annat sätt. 

 
Parterna ansvarar för, och ska kunna visa, att behandlingen har laglig grund.  
 

 Parterna ska informera registrerade om personuppgifter som samlas in enligt artikel 
13 och 14 dataskyddsförordningen. 
 
Parterna har enats om gemensamma rutiner för att tillgodose kraven på 
registrerades rättigheter enligt artikel 15–22 dataskyddförordningen. 
 

 Parterna kommer att samverka i ett gemensamt ledningssystem, innehållande 
tekniska och organisatoriska åtgärder (rutiner, metoder och organisation) som 
säkerställer att behandlingarna löpande sker i enlighet med förordningen. Den 
centrala drift- och förvaltningsorganisationen ansvarar i detta hänseende för 
huvudsystemet medan övriga Parter ansvarar för eventuella egna integrerade 
sidosystem. 
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 För att möta kravet i artikel 30 dataskyddsförordningen på register över 
behandlingar ska den utsedda centrala förvaltningsorganisationen (värdkommunen) 
föra register på föreskrivet sätt över huvudsystemet (biblioteksdatasystemet). 
Respektive Part ansvarar för att föra register över eventuella egna integrerade 
system. 
 

 Parterna ansvarar själva för att kravet på säkerhet (informationssäkerhet) enligt 
artikel 32 dataskyddsförordningen upprätthålls. 

 

 Parternas ansvar för immateriell och/eller materiell skada regleras i enlighet med 
punkt 23 i detta avtal. 
 

 Parternas ansvar för sanktionsavgifter enligt artikel 83 dataskyddsförordningen 
regleras i enlighet med punkt 23 i detta avtal. 
 

 En gemensam rutin för övervakning och förskriven anmälan av 
personuppgiftsincident enligt artikel 33 dataskyddsförordningen inrättas för 
huvudsystemet, vilken hanteras av den gemensamma förvaltningsorganisationen. 
Parterna svarar själva för en sådan rutin beträffande egna integrerade system. 
 

 Den gemensamma förvaltningsorganisationen utför löpande 
konsekvensbedömningar enligt artikel 35 dataskyddförordningen för 
huvudsystemet. Parterna har eget ansvar för att genomföra sådana bedömningar för 
egna integrerade system. 

 

 Värdkommunen genom utsedd behörig person tecknar personuppgiftsbiträdesavtal. 
 

 
 
 
 



SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum   Blad 

Kulturnämnden 2020-06-04 14 

   

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

        

     Dnr KN2018/0058 

 Kn § 42    Samverkansavtal för bibliotekssamverkan i Dalarna 
 
  Beslut 
 Kulturnämnden beslutar att; 

 Säters kommun sluter samverkansavtal med de andra 14 kommunerna och regionen 

 enligt föreliggande förslag och går därmed in i bibliotekssamverkan Dalarna. 

 
 Ärendebeskrivning 

 Dalarnas bibliotekschefer har tillsammans med Länsbibliotek Dalarna 

 under 2015-2019 inventerat möjligheter och önskemål om ett djupare samarbete 

 mellan kommunbiblioteken i Dalarna samt Region Dalarna i form av Länsbibliotek 

 Dalarna. Detta har skett i enlighet med bibliotekslagen (SFS 2013:801 14§) som säger 

 att bibliotek och bibliotekshuvudmän inom det allmänna biblioteksväsendet ska 

 samverka med varandra. Under 2020 föreslås parterna fatta beslut om att ingå 

 samverkansavtal med varandra om bibliotekssamverkan i Dalarna. 

Bakgrund 
Under 2016 tillsatte kommunbiblioteken tillsammans med Länsbibliotek Dalarna en 
förstudie om förutsättningarna för ett fördjupat bibliotekssamarbete. Projektet har 
förankrats politiskt och på högre tjänstemannanivå i samtliga kommuner under 2017. 
Under 2018 har arbete med upphandling av gemensamt biblioteksdatasystem inletts. 
Under 2019 har en omfattande risk- och sårbarhetsanalys ur GDPR-perspektiv 
genomförts, vilket resulterat i att ett ledningssystem för personuppgiftsbehandlingen 
inom bibliotekssamarbetet har upprättats. Under 2020 har förslaget till 
samverkansavtal granskats och bearbetats av kommunernas dataskyddsombud och 
jurister i Falu och Hedemora kommuner samt Region Dalarna. 
 
Syfte  
Syftet med samverkan över kommungränserna är att stärka Dalarnas invånares 
tillgång till bibliotekens utbud och tjänster. Det stärker invånarnas rätt till 
information, kunskap, bildning och kultur. Det ger människor ökade förutsättningar 
att delta i det demokratiska samhället.  Syftet är också att säkra fortsatt 
utvecklingskraft av bibliotekens tjänster i framtiden, få bättre användning av 
gemensamma resurser, utnyttja och stärka personalens kompetenser och underlätta 
kompetensförsörjningen.  
 
Vad innebär bibliotekssamverkan i Dalarna i praktiken? 
Dalarnas invånare får tillgång till alla kommunbiblioteks medier, oavsett var i länet de 
bor. Det ska upplevas som ett bibliotek. Allmänheten kan själv beställa och låna 
böcker och andra medier från vilket bibliotek som helst på ett och samma 
bibliotekskort. För att detta ska vara möjligt behöver kommunerna skaffa ett 
gemensamt biblioteksdatasystem och användarregister samt en gemensam 
bibliotekswebb där allmänheten själv söker, reserverar och lånar om sitt material. 
Biblioteken samverkar men varje kommun fattar beslut om och styr sin egen 
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 Sammanträdesdatum   Blad 

Kulturnämnden 2020-06-04 15 

   

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

biblioteksverksamhet utöver det som samverkansavtalet stadgar.  
 

Kostnader 
Bibliotekssamverkan handlar om att säkerställa kvalitet och utvecklingskraft. Det 
syftar inte till att vara ett sparprojekt. Lokal-, personal- och mediekostnader berörs 
inte, men det är en viktig grundsten i samarbetet att respektive kommun bidrar 
genom fortsatt relevant finansiering av sin egen biblioteksverksamhet. Poängen med 
samverkan är att vi genom att dela resurser når längre tillsammans än var och en för 
sig. Förslaget är att kostnaderna fördelas efter invånarantal i kommunerna. 
Fördelningsnyckeln kommer att utvärderas under den första avtalsperioden och kan 
omförhandlas, ifall det visar sig att den inte utfaller ändamålsenligt. 
 

Styrning 
Ett samverkansavtal reglerar parternas åtaganden och rättigheter. Ekonomi och 
verksamhet som omfattas av bibliotekssamverkan återrapporteras årligen av 
respektive kommuns biblioteksledning till den nämnd eller motsvarande som styr 
kommunens biblioteksverksamhet. Biblioteksledningarnas tjänstepersoner utgör den 
styrgrupp som tillsammans leder bibliotekssamverkan.  
 

Personuppgiftshantering och sekretess 
Bibliotek hanterar personuppgifter och sekretessbelagda uppgifter (uppgift om 
individers lån av material och användning av Internet inom biblioteket). SKR klargör 
att det är möjligt att samverka utan att behöva bilda kommunalförbund eller 
gemensam nämnd. För att uppfylla de krav som Dataskyddsförordningen ställer 
krävs noggranna rutiner vid upprättande av avtal med allmänheten för att få 
bibliotekskort, samt tydliga riktlinjer för hur respektive kommuns dataskyddsombud 
involveras och informeras om att kommunerna delar personuppgifter med varandra. 
Det ledningssystem som tagits fram under 2019 ska säkerställa att hanteringen av 
personuppgifter inom personuppgifter inom bibliotekssamverkan följer 
Dataskyddsförordningen. Bibliotekssekretessen tillgodoses genom att informerat 
samtycke tas in i samband med att individen skaffar bibliotekskort. 

__________ 
 

  
 
 Delges kommunstyrelsen 
 Delges Länsbibliotek Dalarna 
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Utdrag exp 2020-06-25 till 1.Akten 

2.Dalarnas 15 kommuner 
3. 

Vid protokollet : 

Johan Ohrzén 

Bestyrkes i tjänsten  

Erica Hellegren 

 
 

Av regionstyrelsen beredda ärenden med förslag till beslut 

§ 54 Beslut om samverkansavtal med Dalabiblioteken 

Diarienummer RD20/02248 

Regionfullmäktiges beslut 

1. Region Dalarna sluter samverkansavtal med Dalarnas 15 kommuner 
enligt föreliggande förslag och därmed gå in i bibliotekssamverkan 
Dalarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Länsbibliotek Dalarna har tillsammans med Dalarnas bibliotekschefer 
inventerat möjligheter och önskemål om interkommunal 
bibliotekssamverkan. Syftet med bibliotekssamverkan över 
kommungränserna är att stärka Dalarnas invånares tillgång till bibliotekens 
utbud och tjänster.  
Under 2016 finansierade Länsbibliotek Dalarna en förstudie om 
förutsättningarna för ett fördjupat bibliotekssamarbete. Projektet har 
förankrats Kultur- och bildningsnämnden samt politiskt och på högre 
tjänstemannanivå i samtliga kommuner under 2017. Under 2018 har arbete 
med upphandling av biblioteksdatasystem för kommunerna inletts. En 
omfattande risk- och sårbarhetsanalys ur GDPR-perspektiv genomfördes 
under 2019, vilket resulterade i att ett ledningssystem för 
personuppgiftsbehandlingen inom bibliotekssamarbetet har upprättats. 
Under 2020 föreslås parterna fatta beslut om att ingå ett samverkansavtal, 
om bibliotekssamverkan i Dalarna. 
 
I ärendet redovisas följande dokument: 
a) Beslutsunderlag  Bilaga § 54 A 
b) Samverkansavtal  
c) Protokollsutdrag Kultur- och bildningsnämnden 
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d) Beslutsunderlag Kultur- och bildningsnämnden 
e) Protokollsutdrag arbetsutskottet 2020-05-20 
f) Protokollsutdrag Regionstyrelsen 2020-06-01 
 
Dokumenten är publicerade i handlingar inför Regionfullmäktiges 
sammanträde 
https://polpublikationer.ltdalarna.se/EttDatum.aspx?datum=2020-06-
15&styrelse=174&DP=D  
 
Yrkande 

Svante Parsjö Tegnér (L) yrkar bifall till regionstyrelsens förslag. 
 

 

https://polpublikationer.ltdalarna.se/EttDatum.aspx?datum=2020-06-15&styrelse=174&DP=D
https://polpublikationer.ltdalarna.se/EttDatum.aspx?datum=2020-06-15&styrelse=174&DP=D


SÄTERS KOMMUN 
Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-09-24 
Blad 

20 
 

Justerande signaturer Utdragsbestyrkande 

 

Kf §  Diarienummer: KS2020/0324 

Avveckling av den gemensamma lönenämnden samt förslag till samarbetsavtal 
mellan Falu och Säters kommuner 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

1. Godkänna att den gemensamma lönenämnden för lönesamverkan mellan Säters och Falu 
kommun upphör att gälla 2020-10-01 och att uppdraget för ledamöterna upphör vid 
samma datum. 

2. Godkänna förslag till avtal om löneadministration mellan Säters och Falu kommun som 
träder i kraft 2020-10-01 

3. Godkänna att revidering sker i tillämpliga delar av kommunstyrelsens reglemente med an-
ledning av ovanstående 

4. En förutsättning för detta beslut är att Falu kommun fattar likalydande beslut med undan-
tag av punkten 3 

 
__________ 
 
Bakgrund och ärendebeskrivning   
Falu kommun har tagit fram ett förslag på samverkansavtal som enligt förslaget skulle er-
sätta den gemensamma lönenämnden. I förändring i kommunallagen 9 kap 37 § öppnas 
möjligheten till samverkansavtal mellan kommuner.  
 
Enligt utredaren i Falu kommun, stadsjurist Leif Nilsson, finns tolkningsutrymme men att 
bedömningen är att det samverkan är ett alternativ till nämnd 
 
 
 
 
Beslutsunderlag Delges 
Tjänsteutlåtande 2020-08-15 
Tjänsteutlåtande Falu kommun 
Samverkansavtal mellan Säter och Falu 
kommun 
 

Falu kommun 

 
 
 
 
  



 
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 
2020-08-15 
 
Avveckling gemensam lönenämnd mellan Säters och Falu 
kommun 

DnrKS2020/0324 

 

Förslag till beslut  

1. Att godkänna att den gemensamma lönenämnden för lönesamverkan mellan Säters och 
Falu kommun upphör att gälla 2020-10-01 och att uppdraget för ledamöterna upphör vid 
samma datum. 

2. Att godkänna förslag till avtal om löneadministration mellan Säters och Falu kommun 
som träder i kraft 2020-10-01 

3. Att godkänna att revidering sker i tillämpliga delar av kommunstyrelsens reglemente med 
anledning av ovanstående 

4. En förutsättning för detta beslut är att Falu kommun fattar likalydande beslut med 
undantag av punkten 3 

 
Bakgrund och ärendebeskrivning   
Falu kommun har tagit fram ett förslag på samverkansavtal som enligt förslaget skulle ersätta den 
gemensamma lönenämnden. I förändring i kommunallagen 9 kap 37 § öppnas möjligheten till 
samverkansavtal mellan kommuner.  
Enligt utredaren i Falu kommun, stadsjurist Leif Nilsson, finns tolkningsutrymme men att 
bedömningen är att det samverkan är ett alternativ till nämnd. 
 
Malin Karhu-Birgersson 
Kommunstyrelsesektions chef/personalchef 
 
Bilaga Tjänsteskrivelse från Falu kommun 
Bilaga Samverkansavtal för Säters och Falu kommun 
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Samarbetsavtal om gemensam löneadminstration 
 
 
Antaget av kommunfullmäktige i Falun……………………..  
Antaget av kommunfullmäktige i Säter  ……………………. 

 
Genom detta avtal är Falu och Säters  kommuner  överens om att samarbeta  i en gemensam 
löneadministration.  Parterna benämns gemensamt  kom- munerna  och enskilt  
kommun/kommunen. 

 

 
 
§ 1 Ändamål 

 

 
 
Målet är att ta tillvara  den kompetens som kommunerna  gemensamt  besitter, för att bedriva en 
effektiv  och kvalitetssäkrad  löneadministration  som säkerställer  att kommunerna  kan uppfylla 
sitt huvuduppdrag  gentemot  medborgarna. 
 
Utgångspunkten  för samarbetet är att säkerställa  kommunernas  förutsättningar  att uppfylla  de 
mål av allmänintresse  som det kommunala  uppdraget innebär.  Löneadministrationen  utgör 
därmed en verksamhet  som sammanhänger  med fullgörandet  av tjänster som åligger 
kommunerna. 
 

 
 
§ 2 Samarbetets omfattning 

 
Samarbetet innebär att medarbetare i Falu kommun hanterar den löneadministration som är 
en förutsättning  för att parterna  ska kunna fullgöra  sina åligganden. 

 
De arbetsuppgifter som Falu kommuns utför åt Säters kommuns: 
 

• Pensionsberäkning, skicka uppgifter till SPP/KPA. Rättelsehantering av 
pensionsgrundande uppgifter, dödsfallsanmälningar, inbetalning pensionsmedel och 
pensionskuldsberäkning. 

   
• Lönehantering, controller, rättningar, registering av anställningsuppgifter, registering av 

löneunderlag på personal som ej rapporterats via självservice, tjänstgöringsintyg, 
arbetsgivarintyg. 
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• Support självservice, löneutbetalning ordinarie utbetalningsdag 27:e varje månad (när 
den 27:e infaller på helg eller röd dag utbetalas lönen vardag närmast före den 27:e, 
retoraktiv lön i samband med ordinarie löneutbetalning., extra utbetalning vid 
korrigering av lön kan göras högst 2ggr/månad, omkontering av loner. 

 

 
• PO påslag, förtroendevalda, förlorad pensionsförmån, uppräkning av arvoden 

 
 

• Drift och utdata, organisationsträd, filhantering – ekonomi och bankfil- skatteförfrågan- 
försäkringskassan, behörighetsadminstration, konteringsregister, kontrolluppgifter, 
statistic (ex November,scb) utdata/utdata+, analyslista, mer- och övertidsjournal, 
arbetad tid och frånvaro, sjukstatistik, semsterskuld 

 
• Avstämning och redovisning av lönekonton, skatteredovisning, arbetsgivaravgifter, 

kronfogdeavdrag, rekvisition av anställningsstöd 
 

• Avtalsförsäkringar, TGL-KL, AFA (AGS-KL, TFA-KL) 
 

• Arkivering- att avslutade personakter skickas till hemkommunen- akter skall då vara 
genomgångna. 
 

 
  De arbetsuppgifter som Säters kommun utför för Säters del 
 

• Ansvarar för underlag för löner  
 

• Sammanställning av underlag för beräkningar av pension 
 

• Hantering av originaldokumnet för lön, pension och utlägg 
 
Samarbetet omfattar att löneadministrationen som  sker med stöd av ett gemensamt  IT-system 
för löneadministration. 

 
Medarbetare som utför löneadministration  för den andra kommunen  omfattas av bestämmel- 
serna i 2 kap 1 § offentlighets-  och sekretesslagen. 
 
§ 3 Behandling av personuppgifte r 

 
Löneadministration  omfattar  behandling  av personuppgifter  för ändamålet  att säkerställa att 
rätt lön betalas ut i rätt tid till rätt medarbetare.  Samarbetet enligt  detta avtal medför att kom- 
munerna  utgör personuppgiftsbiträden  till varandra. Personuppgiftsbiträdesavtal kommer att 
ingås separat. Falu kommun är arkivansvarig för alla handlingar som framställs från och med 
1 april 2016 -tidigare gemensamma nämnden-. Handlingar kommer kommer att förvaras och 
vårdas hos Falu kommun. Arkivansvar för handlingar före den 1 april 2016 kvarligger på var 
och en av de samverkande kommunerna. 
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§ 4 Kostnadsfördelning 
Kostnaderna för parterna ska, i den mån de inte täcks på annat sätt, erläggas 
av de ingående parterna med respektive parts procentuella andel av antalet 
löneutbetalningar.  Med löneutbetlaning avses ersättning till person 
för utfört arbete som hanternas via parternas lönesystem.  
 
Det åligger Falu kommun att fördela kostnaderna utifrån god redovisningssed. 
 
Var och en ingående kommunerna samt eventuellt andra juridiska personer 
ska lämna årligt bidrag till täckande av kostnaderna för förvaltningens verksamhet. 
Finansieringsmodellen bygger på en kostnad per lönespecifikation och är lika för 
de ingående parterna. I början på varje år erhåller Säters kommuns en årsfaktura 
som bygger på ett genomsnitt av föregående års antal lönespecifikationer. 
 
Eventuellt framtida årliga överskott skall återgå till parterna med den 
fördelning som framgår av kostnadsfördelningsnyckel. 
 
Eventuellt framtida årliga underskott skall täckas av de ingående parterna 
med den fördelning som framgår av kostnadsfördelningsnyckeln. 
 
Över/underskott skall vara reglerat senast den 31 maj året efter verksamhetsåret. 

 
 
 
§ 5 Arbetsmiljö-  och arbetsgivaransvar 

 
Falu kommun skall vara arbetsgivare för den personal som skall ingå i dess förvaltning. 

 
§ 6 Styrning,  ledning och uppföljning 

 
För styrning,  ledning  och uppföljning  av samarbetet enligt  detta avtal ska det finnas  en strate- 
gisk styrgrupp.  Den strategiska styrgruppen  utgörs av HR-chef och kommundirektör  från re- 
spektive kommun.  Styrgruppen  ansvarar för strategiska  frågor såsom utveckling  och investe- 
ringar.  För beslut beträffande  strategiska frågor och/eller  av principiell karaktär krävs konsen- 
sus. Det åligger  HR-cheferna  att i samförstånd  ansvara för ledningen  av verksamheten.  För 
koordinering  och utveckling  av det operativa arbetet inrättas en gemensam samordningsroll. 
 
HR-chefen för Falu kommun är sammankallande. 
 
En verksamhetsplan som beskriver det gångna året ska tillställas respektive 
kommunfullmäktige i Falun och Säters kommuns senast 1 april året efter verksamhetsåret. 

 
§ 7 Försäkring 

 
Vardera kommun garanterar att den har det försäkringsskydd  som erfordras för uppdragets ut- 
förande. 
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§ 8 Avtalsbrott 

 
Om någon av kommunerna  väsentligen  åsidosätter sina skyldigheter  och åtaganden enligt 
detta avtal, äger den andra kommunen  rätt att säga upp avtalet.  Uppsägningen  ska vara skrift- 
lig,  innehålla  en motivering  till uppsägningen  och tillställas  den andra kommunen  skriftligen. 

 
Uppsägning  på grund  av avtalsbrott  träder i kraft sex (6) månader efter det att uppsägningen 
skickades till den andra kommunen.  Uppsägningen  träder i kraft vid den tidpunkten  oavsett 
om den andra kommunen  väcker talan vid allmän  domstol om att uppsägningen  är ogiltig. 

 

 
 
§ 9 Force majeure 

 
Vardera kommunen  fritas från skyldighet  att fullgöra  avtalet och att erlägga skadestånd om 
fullgörandet  inte kan genomföras  på grund av krig, omfattande  arbetskonflikt,  blockad, elds- 
våda, miljökatastrof,  allvarlig  smittspridning  eller annan omständighet  som kommunerna  inte 
råder över, som förhindrar  kommunen  att fullgöra  sina avtalsenliga  skyldigheter.  Arbetskon- 
flikt  som har sin grund  i kommunens  brott mot kollektivavtal  får inte åberopas som befrielse- 
grund. 

 
 
 
§ 10 Ändringar och tillägg 

 
Ändringar och  tillägg  till detta avtal ska formuleras  skriftligen  och undertecknas  av båda 
kommunerna innan det kan träda kraft. 

 
  § 11 Avtalets giltighet och uppsägning 
 
Detta avtal ingås genom att respektive kommunfullmäktige  beslutar att kommunen  ska ingå 
avtalet och att det därefter undertecknas  av båda kommunerna.  Avtalet gäller  tillsvidare  med 
tolv (12) månaders uppsägningstid. 

 
 
Uppsägning  av detta avtal ska ske skriftligen  och tillställas  den andra kommunen. 

 

 
 
§ 12 Tvist 

 
Tvist ska i första hand lösas genom förhandling  mellan  kommunerna.  Om så inte kan ske äger 
vardera kommunen  rätt att väcka talan mot den andra kommunen  vid allmän  domstol,  med 
Falu tingsrätt  som första instans. 

 
Avser tvisten  oenighet  om koordinering  av det operativa arbetet ska frågan hänskjutas  till den 
strategiska styrgruppen  (se § 6). Först om den strategiska  styrgruppen  inte kan lösa oenig- 
heten får denna bestämmelse  åberopas. 
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Detta avtal har upprättats i två likalydande  exemplar,  varav parterna tagit var sitt.  

 

Falun den…….                                                                               Säter den……. 

 

Falu Kommun                                                                                 Säters kommun 

  

  Joakim Storck                                                                     Mats Nilsson 
  Kommunstyrelsens ordförande                                          Kommunstyrelsens ordförande     
 
 
 
  Pernilla Wigren                                                                   Marita Skog                                                                      
  Kommundirektör                                                                Kommundirektör                                                               
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Kf §  Diarienummer: KS2020/0190 

Årsredovisning 2019 Räddningstjänsten Dala Mitt 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta godkännande av årsredovisning och bokslut 
2019 för Räddningstjänsten Dala. 
 
__________ 
 
Ärendebeskrivning 
Redovisning av årsredovisning 2019 för Räddningstjänstförbundet DalaMitt. 
 
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 under-
skottet med 2 604 tkr enligt förslag. Återstående underskott om 1 429 tkr balanseras mot eget kapi-
tal. 
 
Revisorerna i Räddningstjänsten Dala Mitt har lämnat anmärkning mot direktionen vid Räddnings-
tjänsten Dala Mitt i revisionsberättelsen för 2019 men tillstyrker att respektive kommuns fullmäk-
tige beviljar ansvarsfrihet för direktionen samt de enskilda ledamöterna i densamma. 
 
Kommunalförbundet Räddningstjänsten Dala Mitt Revisionen har i granskning av bokslut och års-
redovisning 2019 lämnat rekommendationer till förbundsdirektionen i Räddningstjänsten Dala Mitt 
med kännedom till kommunfullmäktige i medlemskommunerna. 

• Ta fram verksamhetsmål som har bäring på ekonomisk hushållning 
• Till kommande delårsrapport och årsredovisningar redovisa en prognos för investerings-

projekten och en kortfattad beskrivning till de större projekten och tidsplan. 
 
Revisionen begär yttrande över vilka åtgärder som Räddningstjänsten Dala Mitt kommer att vidta 
senast 2020-08-31. 
 
Räddningstjänsten Dala Mitt har lämnat yttrande över åtgärder som kommer att vidtas. 
 
 
 
Beslutsunderlag Delges 
Tjänsteutlåtande 2020-08-18 
Årsredovisning Räddningstjänsten Dala 
Mitt 2019 
Revisionsberättelse 2019 
Granskning av bokslut och årsredovisning 
RDM 2019 
Yttrande från Räddningstjänsten Dala Mitt 
 

Räddningstjänsten Dala Mitt 
Kommunrevisionen 

 
  



 
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 
2020-08-18 

 

 

Årsredovisning 2019 Räddningstjänsten Dala Mitt 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 
godkännande av årsredovisning och bokslut 2019 för Räddningstjänsten Dala Mitt samt bevilja 
direktionen och enskilda ledamöter i densamma ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019. 

Ärendebeskrivning 
Redovisning av årsredovisning 2019 för Räddningstjänstförbundet DalaMitt. 
 
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. 
 
Revisorerna i Räddningstjänsten Dala Mitt har lämnat anmärkning mot direktionen vid Räddningstjänsten 
Dala Mitt i revisionsberättelsen för 2019 men tillstyrker att respektive kommuns fullmäktige beviljar 
ansvarsfrihet för direktionen samt de enskilda ledamöterna i densamma. 
 
Kommunalförbundet Räddningstjänsten Dala Mitt Revisionen har i granskning av bokslut och 
årsredovisning 2019 lämnat rekommendationer till förbundsdirektionen i Räddningstjänsten Dala Mitt 
med kännedom till kommunfullmäktige i medlemskommunerna. 

• Ta fram verksamhetsmål som har bäring på ekonomisk hushållning 
• Till kommande delårsrapport och årsredovisningar redovisa en prognos för investeringsprojekten 

och en kortfattad beskrivning till de större projekten och tidsplan. 
 
Revisionen begär yttrande över vilka åtgärder som Räddningstjänsten Dala Mitt kommer att vidta senast 
2020-08-31. 
 
Räddningstjänsten Dala Mitt har lämnat yttrande över åtgärder som kommer att vidtas. 
 
 
Bilagor 
Årsredovisning och revisionsberättelse Räddningstjänsten Dala Mitt 
Revisionsberättelse 
KPMG:s granskningsrapport – Granskning av bokslut och årsredovisning per 2020-12-31 
Yttrande från Räddningstjänsten Dala Mitt  
 
 
 
…………………………….. 
Catherine Hellgren 
Ekonomichef 
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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

 

  



24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 



27 

 

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 



Revisorerna i Räddningstjänsten Dala Mitt  

 

    Till 

Fullmäktige i respektive 
medlemskommun 

 

 

Revisionsberättelse för år 2019  

Vi, av fullmäktige utsedda revisorer, har granskat den verksamhet som bedrivits i 
kommunalförbundet Räddningstjänsten Dala Mitt (organisationsnummer 222000 - 1099) av 
dess direktion. Granskningen har utförts av sakkunniga som biträder revisorerna.   

Direktionen ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande mål, beslut och riktlinjer 
samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. De ansvarar också för att det 
finns en tillräcklig intern kontroll.   

Revisorerna ansvarar för att granska verksamhet, intern kontroll och räkenskaper och pröva 
om verksamheten bedrivits enligt de uppdrag, mål, lagar och föreskrifter som gäller för 
verksamheten.  

Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet, 
förbundsordningen och revisionsreglementet. Granskningen har haft den omfattning och 
inriktning samt givit det resultat som redovisas i bilagan ”Revisorernas redogörelse”.   

Vi bedömer att resultatet enligt årsredovisningen vad gäller förbundets måluppfyllelse inte är 
förenligt med de finansiella mål som direktionen uppställt. Detta då ett av tre finansiella mål 
inte uppnås. Förbundet saknar dessutom antagna så kallade verksamhetsmål som ska 
finnas enligt regelverket för god ekonomisk hushållning. 

Förbundets förmåga att hålla budget är avgörande för att verksamheten över tiden ska kunna 
leva upp till god ekonomisk hushållning. Det ekonomiska utfallet för 2019 och avvikelsen mot 
budget är negativ om 15,9 mnkr. Förbundet har i sina prognoser under året redovisat ett 
växande underskott. Trots att direktionen haft kännedom om att verksamheten redovisar ett 
underskott har inte tillräckliga åtgärder vidtagits. Vi menar att det finns allvarliga brister i 
styrningen, uppföljningen och den interna kontrollen av verksamheten. Direktionen har 
således inte säkerställt att system och rutiner fungerat på ett ändamålsenligt sätt. Direktionen 
har inte heller antaget verksamhetsmål för verksamheten i enlighet med regelverket för god 
ekonomisk hushållning vilket är anmärkningsvärt. 

 
Med motiveringarna ovan riktar vi anmärkning mot direktionen vid Räddningstjänsten 
Dala Mitt. 
 

Vi tillstyrker att respektive kommuns kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för 

direktionen samt de enskilda ledamöterna i densamma. 

 

 



Borlänge 2020-05-15 

 

 

Lars Lundh    Dagney Hansson  
Falu Kommun    Säters kommun  
Godkännande och underskrift har bekräftats per e-post                     Godkännande och underskrift har bekräftats per e-post                       

 

 

Ulla Olsson    Kjell Andersson  
Borlänge kommun    Gagnefs kommun 
Godkännande och underskrift har bekräftats per e-post                     Godkännande och underskrift har bekräftats per e-post                       

 

 

Ann-Christin Anderberg 
Ludvika kommun  
Godkännande och underskrift har bekräftats per e-post                       

 

 

 

Bilagor 

Till revisionsberättelsen hör bilagorna: 

Revisorernas redogörelse 2019  

Förteckning över utförd granskning under 2019  



 

Kommunalförbundet Räddningstjänsten Dala Mitt  2020-05-15  
Revisionen 
 
 
Till 
Förbundsdirektionen i Räddningstjänsten Dala Mitt  
 
För kännedom  
Kommunfullmäktige i medlemskommunerna 
 
 
Granskning av bokslut och årsredovisning 2019 
Kommunalförbundets revisorer ska enligt kommunallagen 12 kap bedöma om resultatet i 
årsredovisningen är förenligt med de mål som fullmäktige beslutat. Revisorerna ska pröva om 
räkenskaperna är rättvisande. Granskningsresultatet framgår av bifogad granskningsrapport 
som utarbetats av KPMG. 
 
Vi har i granskningen inte funnit några väsentliga felaktigheter. Årsredovisningen har i allt 
väsentligt upprättats i enlighet med lagen om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) 
och god redovisningssed. 
 
Vi bedömer att årsredovisningen i allt väsentligt ger en rättvisande bild av förbundets resultat 
och ställning. Dock ser vi allvarligt på det uppkomna underskottet i jämförelse med budget 
och den till viss del bristande kostnadskontrollen för den verksamhet som fördes över från 
Ludvika kommun. 
 
Vi bedömer att de av direktionen fastställda finansiella målen inte har uppnåtts 2019, då ett av 
målen inte har uppnåtts. Vi kan inte uttala oss om måluppfyllelsen för verksamhetsmålen i 
årsredovisningen då uppföljningen inte motsvarar målen i verksamhetsplanen. Vi anser att det 
angeläget att direktionen tydliggör i kommande budget vilka mål som är av betydelse för god 
ekonomisk hushållning samt vilka mål som skall uppnås. 
 
Utifrån granskningen lämnar vi följande rekommendationer till förbundet.  
 

- Ta fram verksamhetsmål som har bäring på god ekonomisk hushållning.  
 
- Till kommande delårsrapport och årsredovisningar redovisa en prognos för 
investeringsprojekten och samt en kortfattad beskrivning till de större projekten och 
tidsplan. 
 

 
Revisionen begär yttrande över vilka åtgärder som kommer att vidtas med anledning av 
ovanstående, senast 2020-08-31 
 
För de förtroendevalda revisorerna i Räddningstjänsten Dala Mitt  
 
 
Lars Lundh  
Sammankallande för revisionen  
Godkännande och underskrift har bekräftats per e-post                      



  Bilaga 2 till revisionsberättelsen för år 2019 

 

 

 

Revisorerna i Räddningstjänsten Dala Mitt  

 

Förteckning över utförd granskning under 2019  

 

Förteckning över de sakkunnigas skriftliga rapporter för år 2019;  

• Granskning av delårsrapport 2019-08-31  

• Granskning av bokslut och årsredovisning för år 2019 

• Uppföljande granskning av förbundets rutiner för hantering av anställdas bisysslor  



  Bilaga 1 till revisionsberättelsen för år 2019 

Revisorerna i Räddningstjänsten Dala Mitt  

 

 

Revisorernas redogörelse för år 2019  

Vår granskning har baserats på en bedömning av risk och väsentlighet omsatt i en 
revisionsplan.  

Verksamhetsrevision  
En stor del av revisionsarbetet har avsett verksamhetsrevision, d v s en granskning av att 
verksamheten bedrivs ändamålsenligt och på ett ekonomiskt tillfredsställande sätt. Syftet har 
varit att klarlägga om verksamheten har bedrivits enligt fastlagda politiska mål och intentioner 
och att utvärdera om kvalitet och inriktning har blivit den avsedda.  

Särskild granskning med skriftlig avrapportering till direktionen har skett genom granskning 
av ett antal projekt enligt bilaga 2.   

Som en del av granskningen har revisorerna löpande tagit del av protokoll och haft 
sammanträffanden med förtroendevalda och tjänstemän.  

Revisorerna har under året noterat brister i förbundets interna kontroll. Ingen 
internkontrollplan har upprättats för år 2019 och ett strukturerat arbete avseende intern 
kontroll saknas.  

Redovisningsrevision  
Det andra granskningsområdet är redovisningsrevision. Denna granskning syftar till att 
utröna om räkenskaperna är rättvisande och om den kontroll som utövas är tillräcklig. Det 
senare gäller frågan om tillförlitligheten i räkenskaperna och säkerheten i system och rutiner. 
Vi har bl a granskat årsredovisningen, årsbokslutet för år 2019 och delårsrapporten per den 
31 augusti 2019.  

Revisorerna har vid granskningen biträtts av KPMG som kommer att lämna särskild rapport 
från granskning av bokslut och årsredovisning.  

Utöver att kommunalförbundet inte uppfyller balanskravet, då de redovisar ett underskott 
under året och inte lämnar information i årsredovisningen om balanskravsresultatet är vår 
slutsats att årsredovisningen i allt väsentligt ger en rättvisande bild av förbundets resultat och 
ställning. Årsredovisningen har i övrigt i allt väsentligt upprättats i enlighet med lagen om 
kommunal bokföring och redovisning (LKBR) och god redovisningssed. 

Måluppfyllelse  
Enligt kommunallagens bestämmelser ska direktionen i budgeten ange finansiella mål och 
verksamhetsmål som har betydelse för god ekonomisk hushållning. Revisorerna ska bedöma 
om resultatet i årsredovisningen är förenligt med dessa mål.  

Direktionen beslutade i ett ärende separat från beslut om Verksamhetsplan och budget för 
2019 om tre finansiella mål för god ekonomisk hushållning. 

 

 

 



Bilaga 1 till revisionsberättelsen för år 2019 

Vi anser att direktionen bör tydliggöra i budgeten vilka verksamhetsmål som har betydelse 
för god ekonomisk hushållning. Avsaknaden av antagna verksamhetsmål ser vi som en stor 
brist och är inte förenligt med god ekonomisk hushållning.  

Ansvarsprövning  
De väsentligaste slutsatserna från granskningen kan sammanfattas enligt följande: 

Årets resultat uppgår till -15,9 mkr jämfört med budget. Av detta underskott har 14,5 mkr 
redovisats som en fordran på medlemskommunerna. I årsredovisningen redovisas därför ett 
underskott med 1,4 mkr vilket innebär att det finns ett underskott som enligt 
balanskravsreglerna bör återställas inom tre år. 

Ett av de tre finansiella målen har inte uppnåtts för perioden. Vi anser att direktionen bör 
tydliggöra i budgeten vilka verksamhetsmål som har betydelse för god ekonomisk 
hushållning samt vilka mål som skall uppnås. Vi kan inte uttala oss om måluppfyllelsen i 
årsredovisningen då uppföljningen inte motsvarar målen i verksamhetsplanen.  

Vi bedömer att 

• Årsredovisningen i allt väsentligt ger en rättvisande bild av förbundets resultat och
ställning. Dock är det omfattande underskottet om 15,9, mnkr i förhållande till antagen
budget mycket otillfredsställande.

• Avsaknaden av en tillräcklig systematisk intern kontroll är mycket otillfredsställande.
• Måluppfyllelsen har brister. Vi uppmärksammar direktionen om att det finns behov av

att utveckla en metod för uppföljning och återrapportering av måluppfyllelsen.
Avsaknaden av antagna verksamhetsmål är mycket otillfredsställande och det är inte
förenligt med god ekonomisk hushållning.

Mål Måluppfyllelse enligt årsredovisningen 

Soliditeten ska inte understiga 5 % av 
balansomslutningen. 

Soliditeten uppgår till 3,5 %. 
Målet har inte uppnåtts. 

Balanslikviditeten ska vara över 100 
% 

Balanslikviditeten uppgår till 100 % 
Målet har uppnåtts. 

Likviditeten ska vara lägst 6 mkr. Likviditeten uppgår till 22,7 mkr. 
Målet har uppnåtts. 



Granskning av bokslut 
och årsredovisning
per 2019-12-31

Räddningstjänsten Dala Mitt

2020-05-15
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Sammanfattning
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Räddningstjänsten 
Dala Mitt har KPMG granskat kommunalförbundets årsredovisning 
för räkenskapsåret 2019. Vårt uppdrag är att granska 
årsredovisningen i syfte att ge revisorerna ett tillräckligt underlag 
för revisionsberättelsen.

Kommunalförbundets revisorer ska enligt kommunallagen 12 kap 
bedöma om resultatet i årsredovisningen är förenligt med de mål 
som direktionen beslutat. Revisorerna ska pröva om räken-
skaperna är rättvisande. Revisorernas uttalande avges i 
revisionsberättelsen.

Årsredovisningen

Vi har granskat årsredovisningen och vi har inte funnit några 
väsentliga felaktigheter i denna. Årsredovisningen har i allt 
väsentligt upprättats i enlighet med lagen om kommunal bokföring 
och redovisning (LKBR) och god redovisningssed.

Resultat och prognos

Årets resultat uppgår till -15,9 mkr jämfört med budget. Av detta 
underskott har 14,5 mkr redovisats som en fordran på 
medlemskommunerna. 

I årsredovisningen redovisas ett underskott med 1,4 mkr vilket 
innebär att det finns ett underskott som enligt balanskravsreglerna 
bör återställas inom tre år.

Årets resultat påverkas i stor grad av att Ludvika införlivats i 
verksamheten under 2019. Budgeterade kostnader för 
verksamheten i Ludvika kommun avviker med betydande belopp 
mot faktiskt utfall för flera kostnadsposter men främst 
lönekostnader. Detta har inneburit att Ludvika kommun har tagit 
en större del av årets underskott jämfört med beräknade andelstal.

Vi bedömer att årsredovisningen i allt väsentligt ger en rättvisande 
bild av förbundets resultat och ställning.

Vi ser dock allvarligt på det uppkomna underskottet i jämförelse 
med budget och den till viss del bristande kostnadskontrollen för 
den verksamhet som fördes över från Ludvika kommun.

Underlag för revisorernas bedömning utifrån fullmäktiges mål

Enligt bestämmelser i kommunallagen (KL) ska direktionen i 
budgeten ange finansiella mål och verksamhetsmål som har 
betydelse för god ekonomisk hushållning. Revisorerna ska 
bedöma om resultatet i årsredovisningen är förenligt med de av 
direktionen beslutade målen för den ekonomiska förvaltningen.

Finansiella mål

Vår sammanfattande bedömning är att de av direktionen fast-
ställda finansiella målen inte har uppnåtts 2019 då ett av de 
finansiella målen inte har uppnåtts.

Verksamhetsmål

Förbundets verksamhetsmål återfinns i dokumentet 
”Verksamhetsplan och budget 2019”. Det framgår inte av 
verksamhetsplanen vilka mål som avses för god ekonomisk 
hushållning. 

Vi kan inte uttala oss om måluppfyllelsen i årsredovisningen då 
uppföljningen inte motsvarar målen i verksamhetsplanen.

Falun 2020-05-15

Margareta Sandberg                   Magnus Larsson

Auktoriserad revisor Certifierad kommunal revisor
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Rekommendationer
Mål för god ekonomisk hushållning

Vi rekommenderar att kommunalförbundet tar fram 
verksamhetsmål för kommunalförbundet som har bäring på god 
ekonomisk hushållning. 

Investeringsredovisning

Vi rekommenderar i likhet med tidigare år att till kommande 
delårsrapport och årsredovisningar att kommunalförbundet 
redovisar även sin prognos för investeringsprojekten och samt en 
kortfattade beskrivning till de större projekten och tidsplan.
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Inledning
Bakgrund

Vi har av Räddningstjänsten Dala Mitts revisorer fått i uppdrag att 
granska årsredovisningen för perioden 2019-01-01—2019-12-31. 
Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2019. Vårt uppdrag är att 
granska årsredovisningen för att ge revisorerna underlag för sin 
bedömning.

Syftet med granskningen är att bedöma om kommunalförbundets 
årsredovisning har upprättats i enlighet med kommunallag, lagen 
om kommunal bokföring och redovisning och god redovisningssed 
i kommuner och regioner. Resultatet av vår granskning utgör 
underlag för revisorernas utformning av revisionsberättelsen.

Vårt uppdrag är att granska årsredovisningen i syfte att ge 
revisorerna ett tillräckligt underlag för revisionsberättelsen.

Lagen om kommunal bokföring och redovisning (2018:597) 
(LKBR), började gälla från och med 1 januari 2019.

Syfte och revisionsfråga

Revisorerna ska enligt KL pröva om räkenskaperna är rättvisande 
samt bedöma om resultatet i årsbokslutet är förenligt med de mål 
fullmäktige beslutat om. 

Granskningen syftar till att översiktligt bedöma om:

 kommunalförbundets årsredovisning har upprättats i enlighet 
med kommunallagen, lagen om kommunal bokföring och 
redovisning och god redovisningssed i kommuner och regioner

 Resultatet i årsredovisningen är förenligt med de mål som 
direktionen beslutat, som är av betydelse för god ekonomisk 
hushållning

Resultatet av vår granskning utgör underlag för revisorernas 
utformning av utlåtandet till respektive kommuns 
kommunfullmäktige. Revisorernas skriftliga bedömning ska 
biläggas årsredovisningen. 

Vår granskning har skett i den omfattning som följer av God 
revisionssed i kommunal verksamhet, främst såsom denna 
definieras av SKR (Sveriges kommuner och regioner) och Skyrev
Sveriges kommunala yrkesrevisorer). Det innebär att vi genomfört 
en granskning för att bedöma om årsredovisningen innehåller 
väsentliga felaktigheter.

Granskningen syftar till att översiktligt bedöma om: 

 Årsredovisningen redogör för utfallet av verksamheten, 
verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen 
vid räkenskapsårets slut 

 Räkenskaperna innehåller några väsentliga felaktigheter

 Resultatet i årsbokslutet är förenligt med de mål direktionen 
beslutat. 



6

Document Classification: KPMG Confidential

© 2020 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International 
Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.

Inledning
Avgränsning

Vår granskning har skett i den omfattning som följer av god 
revisionssed i kommunal verksamhet, främst såsom denna 
definieras av SKR och Skyrev. Detta innebär att granskningen inte 
uppfyller de krav som ställs på en auktoriserad revisor eller ett 
auktoriserat revisionsbolag enligt revisorslagen eller internationella 
standarder för revision (ISA). Det innebär att vi inte uttalar oss 
över årsredovisningen så som vi gjort om dessa krav varit 
uppfyllda.

Granskningen av årsredovisningen omfattar: 

 Förvaltningsberättelse

 Resultaträkningen

 Balansräkningen

 Kassaflödesanalysen

 Noter

 Drift- och investeringsredovisning

 Sammanställda räkenskaper

Granskningen har skett utifrån väsentlighet och risk. Vi har därför 
granskat ett urval av underlag utifrån en väsentlighets- och 
riskbedömning. 

Vår granskning har varit inriktad på att hitta väsentliga fel 
(bedömda eller konstaterade) i årsredovisningen och  vår 
granskning ingår inte primärt att granska den interna kontrollen 
över kommunalförbundets kostnader och intäkter.

Granskningen har inte som syfte att identifiera brottsliga 
handlingar, t ex förskingring.

Granskningen har omfattat bokslutet och årsredovisningen för år 
2019. Vi har granskat sådan information som är av finansiell natur 
och som har direkt koppling till den finansiella redovisningen i 
årsredovisningen i syfte att inhämta tillräckliga revisionsbevis på 
motsvarande som för granskning av de finansiella delarna i 
årsredovisningen. Vår granskning innebär att vi tar stickprov på de 
finansiella uppgifterna och att informationen i 
förvaltningsberättelsen är förenlig med de finansiella delarna, det 
vill säga vi granskar inte alla siffror i årsredovisningen. 

Vad gäller avsättning och ansvarsförbindelse avseende 
pensionsåtagandet har vi förlitat oss på de uppgifter 
kommunalförbundet har erhållit från pensionsadministratören 
KPA. Vi har i vår granskning inte gjort någon aktuariell granskning.
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Inledning
Revisionskriterier och metod

Vi har bedömt om årsredovisningen i allt väsentligt följer:

 Kommunallag (KL) och lagen om kommunal bokföring och 
redovisning (LKBR)

 God redovisningssed, definierad av Rådet för Kommunal 
Redovisning (RKR)

 Interna regelverk och instruktioner

 Direktionsbeslut

Vi har bedömt om resultatet i årsredovisningen är förenligt med de 
av direktionen beslutade målen för ekonomi och verksamhet som 
är av betydelse för god ekonomisk hushållning. 

Granskningen har genomförts genom:

 Dokumentstudier av relevanta dokument inklusive 
årsredovisningen

 Intervjuer med berörda tjänstemän 

 Analys av nyckeltal för verksamhet och ekonomi i den 
omfattning som krävs för att bedöma om resultatet är förenligt 
med de av direktionen beslutade målen

 Stickprovsvis granskat specifikationerna till årsbokslutet med 
tillhörande underlag för avstämning och verifiering av 
väsentliga balansposter i den omfattning som krävs som 
underlag för bedömning av direktionens finansiella mål

 Översiktlig analys av resultaträkningen

Granskning har skett av bilagor och specifikationer till 
årsredovisningen. 

Vi har även bedömt kommunalförbundets ekonomiska ställning 
och utveckling, efterlevnad av balanskravet och om resultatet i 
årsredovisningen är förenlig med de mål för god ekonomisk 
hushållning som direktionen beslutat om. 

Vidare har vi också inom ramen för granskningen av 
årsredovisningen bedömt att uppdragen från direktionen är 
fullgjorda. 

Ansvarig nämnd

Granskningen avser direktionens årsredovisning.

Rapporten har faktakontrollerats av ekonomichefen.
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Förvaltningsberättelsen
Enligt lagen om kommunal bokföring och redovisning 4  kap 1 §
ska årsredovisningen innehålla 

 förvaltningsberättelse

 resultaträkning 

 balansräkning

 kassaflödesanalys

 noter

 driftredovisning

 investeringsredovisning

Förvaltningsberättelsen ska innehålla:

 Utveckling av verksamheten (LKBR 11:1)

 Viktiga förhållanden för resultat och ekonomiska ställning 
(LKBR 11:2)

 Händelser av väsentlig betydelse (LKBR 11:3)

 Förväntad utveckling (LKBR 11:4)

 Väsentliga personalförhållanden (LKBR 11:5)

 Andra förhållanden av betydelse för styrning och uppföljning 
(LKBR 11:7)

 God ekonomisk hushållning (LKBR 11:8)

 Ekonomisk ställning (LKBR 11:9)

 Balanskravsresultat (LKBR 11:10), om negativt 
balanskravsresultat gäller LKBR 11:11

I RKRs rekommendation R15 Förvaltningsberättelsen står det 
tydligt att det ska framgå vilket sammanhållet avsnitt i 
årsredovisningen som utgör förvaltningsberättelsen. Vidare star 
det att förvaltningsberättelsen ska presenteras i omedelbar 
anslutning till resultat-, balansräkning och kassaflödesanalys. 
Förvaltningsberättelsen ska innehålla följande huvudrubriker: 

 Översikt över verksamhetens utveckling 

 Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning

 Händelser av väsentlig betydelse

 Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten

 God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning

 Balanskravsresultat

 Väsentliga personalförhållanden 

 Förväntad utveckling
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Förvaltningsberättelsen
Ytterligare huvudrubriker, utöver de ovan nämnda, och 
underrubriker kan läggas till. 

Vi har granskat att: 

 Det tydligt framgår vad som är förvaltningsberättelse

 Förvaltningsberättelsen presenteras före men i omedelbar 
anslutning till resultaträkning, balansräkningen och 
kassaflödesanalys. 

 Förvaltningsberättelsen följer LKBR

 Förvaltningsberättelsen följer RKR R15 Förvaltningsberättelse

Kommentar

Efter genomförd granskning bedömer vi att årsredovisningen i 
huvudsak omfattar den information som krävs enligt lagen om 
kommunal bokföring och redovisning och RKR R15 
Förvaltningsberättelse.
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Redovisningsprinciper
Från den 1 januari 2019 började den nya lagen, lagen om 
kommunal bokföring och redovisning (LKBR) att gälla. Det innebar 
bland annat nya redovisningsprinciper och viss förflyttning från 
rekommendationer till lagtext samt värderingsregler. 

I årsredovisningen anges under avsnittet ”Redovisningsprinciper” 
att redovisningen skett enligt god kommunal redovisningssed med 
vilket avses i överensstämmelse med LKBR och RKR:s
rekommendationer. 

I vår granskning har vi stickprovsvis granskat om detta påstående 
stämmer via intervjuer med redovisningspersonal samt översiktlig 
avstämning av kommunalförbundets årsredovisning mot Rådet för 
kommunal redovisning gällande rekommendationer. 

Kommentar

Vår bedömning utifrån väsentlighetsprincipen är att 
kommunalförbundet i huvudsak efterlever RKRs
rekommendationer. 
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Mål för god ekonomisk hushållning
Kommuner och regioner ska ha en god ekonomisk hushållning i 
sin verksamhet och i sådan verksamhet som bedrivs genom 
sådana juridiska personer som avses i KL 10 kap. 2-6 §§ (hel- och 
delägda kommunala bolag, stiftelser och föreningar).

Enligt kommunallagens bestämmelser ska direktionen i budgeten 
ange finansiella mål och verksamhetsmål som har betydelse för 
god ekonomisk hushållning. Revisorerna ska bedöma om 
resultatet i årsredovisningen är förenligt med de av direktionen 
beslutade målen.

Lagstiftaren ställer krav på att mål och riktlinjer av betydelse för 
god ekonomisk hushållning ur ett verksamhetsperspektiv ska 
upprättas. Dessa mål ska följas upp och kommenteras i samband 
med upprättandet av årsredovisning och delårsrapport. 

Vi har granskat om: 

 kommunalförbundet uppfyllt de av direktionen fattade 
finansiella mål som är av betydelse för god ekonomisk 
hushållning 

 kommunalförbundet uppfyllt de av direktionen fattade 
verksamhetsmål som är av betydelse för god ekonomisk 
hushållning 

 det vid avvikelser finns en beskrivning av åtgärdsförslag. 

Kommentarer

Kommuner och regioner ska för verksamheten ange mål och 
riktlinjer som har betydelse för en god ekonomisk hushållning. 

Finansiella mål

Vår granskning visar att ett av de tre finansiella målen inte har 
uppnåtts. Målet om en soliditet om 5 % inte har uppnåtts utan 
uppgår till 3,6 %.  

Vi bedömer att förbundets måluppfyllelse inte är förenlig med vad 
direktionen har fastställt då två ett de finansiella målen inte 
uppnåtts.

Verksamhetsmål

Förbundets verksamhetsmål återfinns i dokumentet 
”Verksamhetsplan och budget 2019”. Det framgår inte av 
verksamhetsplanen vilka mål som avses för god ekonomisk 
hushållning. 

I verksamhetsplanen och budget för 2019 saknas det uppgifter om 
hur verksamheten ska följas upp.

Vad gäller verksamhetsmålen anser vi att det är angeläget att 
direktionen tydliggör i kommande budget vilka mål som är av 
betydelse för god ekonomisk hushållning samt vilka mål som skall 
uppnås. 

Vi kan inte uttala oss om måluppfyllelsen i årsredovisningen då 
uppföljningen inte motsvarar målen i verksamhetsplanen.
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Finansiella mål
Mål fastställda av direktionen Utfall Vår bedömning

Soliditeten ska inte understiga 5 % av 
balansomslutningen.

5% Enligt vår beräkning är utfallet 3,5 % och påverkas av 
årets underskott samt att balansomslutningen ökar efter 
införlivandet av Ludvika Kommun I förbundet.

Balanslikviditeten ska vara över 100 %. 100 % Utfallet uppgår till 100 % och påverkas av ökade skulder
för personal när antalet anställda ökar.

Likviditeten ska vara lägst 6 mkr 22,7 Likviditeten har ökat genom att medlemskommunerna
har betalat in medlemsbidrag för kvartal 1 före årsskiftet.

Kommentar

Vi rekommenderar att kommunalförbundet ser över det finansiella målet att soliditeten ska vara 5 %, med anledning av att förbundet
budgeterat med ett nollresultat men valt att redovisa ett negativt resultat för året vilket påverkar storleken på det egna kapitalet.

Vi bedömer, utifrån avrapporteringen i årsredovisningen, att resultatet av det finansiella målen inte är i enlighet med vad direktionen
fastställt då målet för soliditet inte uppnås.
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Verksamhetsmål

Kommentar

Förbundets verksamhetsmål återfinns i dokumentet ”Verksamhetsplan och budget 2019”. Det framgår inte av verksamhetsplanen vilka 
mål som avses för god ekonomisk hushållning. 
I verksamhetsplanen och budget för 2019 saknas det uppgifter om hur verksamheten ska följas upp.

I årsredovisningen finns redogörelser för måluppfyllelse inom flertal områden med målsättning, aktiviteter och bedömning av utfall 
samt kommentarer till utfall. Dessa målområden finns dock inte med i verksamhetsplanen för 2019.

Vad gäller verksamhetsmålen anser vi att det angeläget att direktionen tydliggör i kommande budget vilka mål som är av betydelse för 
god ekonomisk hushållning samt vilka mål som skall uppnås. 

Vi kan inte uttala oss om måluppfyllelsen i årsredovisningen då uppföljningen inte motsvarar målen i verksamhetsplanen.
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Balanskrav
En kommun ska enligt kommunallagen göra en avstämning av 
balanskravet och detta ska redovisas i förvaltningsberättelsen. Ett 
balanskravsunderskott ska regleras senast tre år efter att det har 
konstaterats i årsredovisningen. Direktionen ska anta en 
åtgärdsplan för hur en reglering ska ske. För att inte tid ska gå 
förlorad bör åtgärder sättas in så fort som möjligt. Enligt 
prop. 2003/04:105 bör det åtminstone översiktligt i 
årsredovisningen framgå vilka åtgärder som krävs för att uppnå 
balanskravet.

Från och med 2013 har kommuner och kommunalförbund 
möjlighet att använda sig av de nya reglerna om 
resultatutjämningsreserv, RUR. Denna reserv kan sedan 
användas för att utjämna intäkter över en konjunkturcykel, under 
förutsättning att årets resultat efter balanskravsjusteringar är 
negativt. RUR är frivillig att tillämpa, de kommuner och regioner 
som tänker göra det måste besluta om hur reserven ska hanteras. 
Detta ska framgå av de riktlinjer för god ekonomisk hushållning 
som fullmäktige ska besluta om.

Vi har granskat att: 

 kommunalförbundet uppfyller balanskravet 

 Det vid eventuellt negativt resultat framgår när och på vilket 
sätt kommunalförbundet avser att reglera detta 

 Det framgår hur eventuellt tidigare års negativa resultat har 
reglerats 

 Skälen till att inte reglera ett eventuellt negativt resultat 
framgår, i de fall direktionen beslutat om att sådan reglering 
inte ska ske

Kommentar

Kommunalförbundet redovisar en avstämning av balanskravet 
enligt kommunallagen i förvaltningsberättelsen. 

Årets resultat uppgår till -1 429 tkr. Direktionen har gjort 
bedömningen att det egna kapitalet bör minska och därmed har 
man inte redovisat en fordran på medlemskommunerna för hela 
årets underskott i verksamheten.

Kommunalförbundet har inga tidigare underskott att återställa.

Det finns inget balanskravsresultat att återställa från tidigare år.

Vår bedömning är att kommunalförbundet inte uppfyller 
balanskravet genom att man redovisar ett underskott under året.
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Resultaträkning

Kommentar

Årets resultaträkning påverkas i stor grad av att Ludvika 
införlivats i verksamheten under 2019. Budgeterade 
kostnader för verksamheten i Ludvika kommun avviker med 
betydande belopp mot faktiskt utfall för flera kostnadsposter 
men främst lönekostnader.

Detta har inneburit att Ludvika kommun har tagit en större del 
av årets underskott jämfört med beräknade andelstal.
Intäkter från bland annat sotningsverksamheten är lägre än 
budgeterat och har påverkats av att externa aktörer agerar på 
marknaden.

Vi ser allvarligt på det uppkomna underskottet i jämförelse 
med budget och den till viss del bristande kostnadskontrollen 
för den verksamhet som fördes över från Ludvika kommun.

Enligt LKBR 5:1 ska resultaträkningen redovisa samtliga 
intäkter och kostnader under räkenskapsåret.

Vi har granskat att: 
 Resultaträkningen är uppställd enligt LKBR 
 Resultaträkningen i allt väsentligt redovisar årets externa 

intäkter och kostnader 
 Noter finns i tillräcklig omfattning och utgör specifikationer av 

resultaträkningens poster samt möjliggör avstämning mot 
balanskravet

 Resultaträkningen inte påverkas av väsentliga fel i 
periodisering

Belopp i Mkr 2019-12-31 Budget 2019 2018-12-31 Prognos 2019
Verksamhetens 
nettokostnader

-158,3 -141,9 -114,1 -150,4

Förändring i %, jmf med 2017 38,7 24,3 7,00 31,7
Medlemsbidrag 157,3 142,9 116,4 145,9
Förändring i %, jmf med 2017 35,1 22,7 10,00 25,3
Finansnetto -0,5 -1 -0,5 -1
Årets resultat -1,4 0 1,8 -5,5
Nettokostnader inkl. 
finansnetto i relation till 
medlemsbidrag %

101% 99% 98,0% 103


Sheet1

		Belopp i Mkr		12/31/19		Budget 2019		12/31/18		Prognos 2019

		Verksamhetens nettokostnader		-158.3		-141.9		-114.1		-150.4

		Förändring i %, jmf med 2017		38.7		24.3		7.00		31.7

		Medlemsbidrag		157.3		142.9		116.4		145.9

		Förändring i %, jmf med 2017 		35.1		22.7		10.00		25.3

		Finansnetto 		-0.5		-1		-0.5		-1

		Årets resultat		-1.4		0		1.8		-5.5

		Nettokostnader inkl. finansnetto i relation till medlemsbidrag %		101%		99%		98.0%		103

		Belopp i mnkr		Kommunalförbundet

				12/31/19		12/31/18

		Balansomslutning		126,877		113,845

		Redovisat eget kapital		4,392		4,831

		Redovisad soliditet		3.5%		4.20%

		Omsättningstillgångar		66,796		64,700

		Kortfristiga skulder		72,061		62,436

		Balanslikviditet		93%		104%

		Sammanställning kassaflödesanalys		12/31/19		12/31/18

		Löpande verksamheten		21,772		-6,185

		Investeringsverksamheten		-11,913		-12,604

		Finaniseringsverksamheten		990		-252

		Periodens kassaflöde		10,849		-19,041

		Likvida medel vid årets början		11,826		30,866

		Likvida medel vid periodens slut		22,675		11,826
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Balansräkning

Kommentar

Balansomslutningen har ändrats i jämförelse med föregående 
år med anledning av de nya redovisningsreglerna. Fordringar 
och skulder på samma juridiska person nettoredovisas inte 
längre i balansräkningen vilket ökar tillgångar och skulder på 
främst medlemskommunerna.

Vi har granskat balansräkningen och har i övrigt inte funnit 
några väsentliga felaktigheter som inte har rättats.

Enligt LKBR 6:1 ska balansräkningen redovisa 
kommunalförbundets samtliga tillgångar, avsättningar och 
skulder samt eget kapital på dagen för räkenskapsårets utgång 
(balansdagen). Ställda panter och ansvarsförbindelser ska tas 
upp inom linjen. 
Vi har granskat att: 
 Balansräkningen är uppställd enligt LKBR 
 Noter finns i tillräcklig omfattning 
 Upptagna tillgångar, avsättningar och skulder i allt väsentligt 

existerar, tillhör kommunalförbundet och är fullständigt 
redovisade samt inte påverkas av väsentliga 
periodiseringsfel

 Tillgångar, avsättningar och skulder har i all väsentlighet 
värderats enligt principerna i LKBR  

 Föregående års utgående balanser har överförts rätt som 
årets ingående balanser 

 Specifikationer och underlag till utgående balanser finns i 
tillräcklig omfattning 

 Årets resultat enligt balansräkning överensstämmer med 
resultaträkningen 

2019-12-31 2018-12-31
Balansomslutning 126 877 113 845
Redovisat eget kapital 4 392 4 831
Redovisad soliditet 3,5% 4,20%
Omsättningstillgångar 72 481 64 700
Kortfristiga skulder 72 061 62 436
Balanslikviditet 101% 104%

Belopp i mnkr
Kommunalförbundet
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Kassaflödesanalys
I kassaflödesanalysen ska kommunalförbundets in- och 
utbetalningar under räkenskapsåret redovisas enligt LKBR kap 8 
1§. 

Kassaflödesanalys beskriver hur verksamhet och investeringar 
finansierats och hur de har inverkat på verksamhetens likvida 
ställning. 

Enligt RKR:s rekommendation R13 Kassaflödesanslys ska 
räkenskapsårets kassaflöden i kassaflödesanalysen hänföras till 
följande sektorer: 

 löpande verksamhet

 Investeringsverksamhet

 finansieringsverksamhet

Vi har granskat att: 

 Kassaflödesanalysen uppfyller kraven i LKBR 

 Följer RKR R13 Kassaflödesanalys

 Noter finns i tillräcklig omfattning 

 Kassaflödesanalysens innehåll överensstämmer med 
motsvarande uppgifter i övriga delar av årsredovisningen

Kommentar

Vi har granskat kassaflödesanalysen och har inte funnit några 
väsentliga felaktigheter. 

Sammanställning 

kassaflödesanalys
2019-12-31 2018-12-31

Löpande verksamheten 21 520 -6 185
Investeringsverksamheten -11 661 -12 604
Finaniseringsverksamheten 990 -252
Periodens kassaflöde 10 849 -19 041

Likvida medel vid årets början 11 826 30 866
Likvida medel vid periodens
slut

22 675 11 826


Sheet1

		Belopp i Mkr		12/31/19		Budget 2018		12/31/18		Prognos 2019

		Verksamhetens nettokostnader		-158.3		-141.9		-114.1		-150.4

		Förändring i %, jmf med 2017		38.7		24.3		7.00		31.7

		Medlemsbidrag		157.3		142.9		116.4		145.9

		Förändring i %, jmf med 2017 		35.1		22.7		10.00		25.3

		Finansnetto 		-0.5		-1		-0.5		-1

		Årets resultat		-1.4		0		1.8		-5.5

		Nettokostnader inkl. finansnetto i relation till medlemsbidrag %		101%		99%		98.0%		103

		Belopp i mnkr		Kommunalförbundet

				12/31/19		12/31/18

		Balansomslutning		126,877		113,845

		Redovisat eget kapital		4,392		4,831

		Redovisad soliditet		3.5%		4.20%

		Omsättningstillgångar		72,481		64,700

		Kortfristiga skulder		72,061		62,436

		Balanslikviditet		101%		104%

		Sammanställning kassaflödesanalys		12/31/19		12/31/18

		Löpande verksamheten		21,520		-6,185

		Investeringsverksamheten		-11,661		-12,604

		Finaniseringsverksamheten		990		-252

		Periodens kassaflöde		10,849		-19,041

		Likvida medel vid årets början		11,826		30,866

		Likvida medel vid periodens slut		22,675		11,826
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Driftredovisning
Vi har granskat att: 

 Budgeterade och redovisade intäkter och kostnader redovisas i 
sammanfattning 

 Redovisade intäkter och kostnader överförts riktigt från 
bokföringen 

 Samma periodiseringsprinciper gäller för både budget och 
redovisning 

 Jämförelse görs med tidigare år 

 Driftredovisningen är analyserad i förhållande till ekonomi och 
fastställda mål 

 Driftredovisningen redovisas som egen del i årsredovisningen

Kommentar

Driftredovisningen ingår i årsredovisningen i enlighet med 
rekommendationer. Vi har granskat resultaträkningen och har inte 
funnit några väsentliga felaktigheter.

Den största budgetavvikelsen  för intäkterna beror på minskade 
intäkter för sotningsverksamhet, ökade intäkter för utbildningar och 
ökade intäkter från Ludvika kommun för tillkommande kostnader 
jämfört med budget. 

Bland kostnaderna är det främst personalkostnaderna som ökar 
jämfört med budget med ca 6,8 mkr men även kostnader för 
utbildningsverksamhet och diverse övriga kostnader

Svårigheten att budgetera för verksamheten i Ludvika gör att 
budgetavvikelserna blir stora för vissa poster.

Enligt LKBR 10:1 ska driftredovisningen innehålla en redovisning av 
hur utfallet förhåller sig till den budget som har fastställts för den 
löpande verksamheten. 

En förändring mot tidigare år är att driftredovisningen har flyttats från 
förvaltningsberättelsen till egen del i årsredovisningen. Enligt RKRs
rekommendation R14 Drift- och investeringsredovisning ska 
utformningen av utfall kunna stämma av mot direktionens budget.
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Investeringsredovisning
Vi har granskat att: 

 Investeringsredovisningen visar kommunalförbundets totala 
investeringsverksamhet 

 Investeringsredovisningen är uppställd enligt god 
redovisningssed 

 Beloppen i investeringsredovisningen överensstämmer med 
bokföring 

 Posterna i investeringsredovisningen är överförda till 
balansräkning och kassaflödesanalys 

 Jämförelse med tidigare år görs 

 Avvikelser i förhållande till budget och prognos har analyserats 
och kommenterats 

 Investeringsredovisningen redovisas som egen del i 
årsredovisningen.

Kommentar

Investeringsredovisning ingår i årsredovisningen i enlighet med 
LKBR och rekommendation förutom jämförelse med prognos samt 
analyser vid avvikelser i förhållande till budget och prognos. 

Vi rekommenderar redovisar en kortfattade beskrivning till de 
större projekten och tidsplan.

Vi har granskat investeringsredovisningen och har inte funnit 
några väsentliga felaktigheter.

Enligt LKBR 10:2 ska investeringsredovisningen innehålla en samlad 
redovisning av kommunalförbundets eller regionens 
investeringsverksamhet.  

En förändring mot tidigare år är att investeringsredovisningen har 
flyttats från förvaltningsberättelsen till egen del i årsredovisningen. 
Enligt RKRs rekommendation R14 Drift- och investeringsredovisning 
ska utformningen av utfall kunna stämma av mot direktionens budget 
och   plan för investeringsverksamheten. Vidare står det att fleråriga 
pågående och under året avslutade investeringar ska kunna stämmas 
samt ska den även omfatta kommunala koncernföretags investeringar 
som direktionen tagit ställning till. 
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2020 - 06 - 04

Svar på revisionsberättelse för 201 9
Revisionsberättelsen för år 2019 riktar en anmärkning mot direktionen vid
Räddningstjänsten Dala Mitt.

Direktionen för kommunalförbundet Räddningstjänsten Dala Mitt delar revisionens
otillfredsställelse över ett under året ständigt växande underskott. Direktionens
uppfattning är att grunden för det underskott som har uppstått vilar på att det underlag
som d irektionen beslutat om budget för 2019 inte på ett korrekt sätt har återspeglat de
faktiska kostnaderna som förväntades uppstå under året. Till det kommer att en inte
oväsentlig del av underskottet för 2019 härrör kostnader till följd av beslut om
personal förstärkningar som dåvarande förbundschef fattade under senare delen av 2018,
utan att ha stöd för beslutet i budgeten eller på annat sätt inhämta stöd för
anställningarna hos direktionen.

Direktionen fattade den 22 februari 2019 beslut om att tillsätta e n tillförordna
förbundschef och gav vid samma sammanträde förbundschefen i uppdrag göra en
översyn av organisation, styrning och uppföljning hos Räddningstjänsten Dala Mitt.
Uppdraget skulle rapporteras löpande och redovisas till direktionen senast vid
dir ektionens sammanträde den 19 juni 2019.

Vid direktionens sammanträde den 12 april 2019 beslutades att påskynda arbetet med
tidigare beslutade uppdrag till effektiviseringar på kort och lång sikt samt se till möjliga
funktionsoptimeringar i samverkan med ko mmunerna.

Vid direktionens sammanträde den 28 augusti 2019 beslutades att uppdra till
förbundschefen att genomföra de uppdrag som inför direktionsmötet föreslogs i den
rapport över effektiviseringar inom Räddningstjänsten Dala Mitt som
utredningsuppdraget hade utmynnat i.

Direktionen har således aktivt under året verkat för att minska kostnaderna och uppnå
en bättre ekonomisk utveckling.

Det har emellertid varit svårt för direktionen att följa upp den ekonomiska utvecklingen
under året. De prognoser som har redovisats för direktionen har inte jämförts mot den
budget för 2019 som direktionen fastställde den 7 december 2018. Prognoserna har
heller inte överensstämt med varandra, och har därför inte på ett effektiv och trovärdigt
sätt kunnat följas upp. Brister na i prognoserna har påpekats från direktionens sida, men
det har inte tagits till protokollet utan har förväntats åtgärdas.

Vid direktionsmötet den 29 november 2019 presenterades en ekonomisk prognos där
underskottet för året som helhet uppgavs bli 7,5 mi ljoner kronor. Att underskottet i
realiteten blev mer än dubbelt så stort kom inte till direktionens kännedom förrän en bra
bit in på 2020. Det är av lätt insedda skäl förenat med betydande svårigheter för
direktionen att agera för att motverka den del av underskottet som direktionen har
saknat vetskap om.

I förvaltningens svar på revisionsberättelsen för 2019 finns redogjort för beslut och
åtgärder som har vidtagits och kommer att vidtas för att förbättra den ekonomiska
styrningen och uppföljningen.

Det finns också anledning att påpeka att direktionen redan den 7 december 2018 fattade
beslut om att vidta de åtgärder som revisorerna i delårsbokslutet 2018 bedömde
behövdes för att de verksamhetsmål som är av betydelse för god ekonomisk hushållning
skulle ty dliggöras samt för att tydliggöra de verksamhetsmål som ska uppnås.
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I revisionsberättelsen har anmärkning riktats mot RDM på följande punkter
1) resultatet enligt årsredovisningen vad gäller förbundets måluppfyllelse inte är

förenligt med de finansiella mål som direktionen uppställt

Förvaltningens svar
Ett arbete pågår för att utforma ett av de finansiella målen så att det är mer styrande.
Förslag på nya finansiella mål kommer att antas i samband med budget 2021.

2) förbundet saknar dessutom antagna så kallade verksamhetsmål som ska finnas

enligt regelverket för god ekonomisk hushållning

Förvaltningens svar
Verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning har antagits för verksamhetsplan 2020
på direktionsmötet 2020 - 04 - 23.

3) förbundet har i sina prognoser under året redovisat ett växande underskott

Förvaltningens svar
RDM har utvecklat prognosprocessen och budgetprocessen under våren så att prognosen
2020 och budget 2021 är trovärdig a .

4) Trots att direktionen haft kännedo m om att verksamheten redovisar ett

underskott inte tillräckliga åtgärder vidtagits

Förvaltningens svar
För 2020 har direktionen 2020 - 03 - 19 genom gett förbundschefen i uppdrag att vidta
åtgärder för att långsiktigt skapa en ekonomi i balans. Vid direktionsmötet 2020 - 06 - 04
kommer uppdraget att förtydligas ytterligare.

5) Allvarlig a brister i styrningen, uppföljningen och den interna kontrollen av

verksamheten

Förvaltningens svar
Inrättande av ett AU från och med hösten 2020 för att utveckla styrning .
Intern kontroll plan f ör 2020 är antagen av direktionen 2020 - 04 - 23 , översyn av prognos
och budgetprocess. Utveckling av verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning i
verksamhetsplan 2020 samt utveckling av finansiella mål i budget 2021 som kommer att
an tas 2020 - 06 - 04 .

Magnus Håkansson Kenneth Persson
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Kf §  Diarienummer: KS2020/0330 

Revidering av lokala bilagan, skolskjutsreglementet 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta anta revidering av Säters kommuns lokala 
bilagan till skolskjutsreglementet. 
 
Kommunstyrelsen beslutar att samhällsbyggnadsnämnden ansvarar att fastställa zonkartan som lig-
ger till grund för myndighetsbeslut kopplat till skolskjuts 
 
__________ 
 
Bakgrund och ärendebeskrivning 
2021 kommer all skolskjuts i Dalarna att bli digitaliserad och en revidering av det regionala skol-
skjutsreglementet är på väg ut på remiss till alla kommuner. Säters Kommun behöver då även revi-
dera den lokala bilagan till reglementet som bland annat innehåller avståndsbedömning till och från 
skolan samt hållplats. Detta för att föras in i det kommande systemet som ett beslutsdokument. I 
det nya systemet kommer bedömningar att göras utifrån fastställda zoner. Vid fastställande av de 
nya zonerna kommer avstånd och bedömning av väg (farlig skolväg alternativt säker skolväg) att 
vara beslutsgrundande avseende rätt till skolskjuts. Dialog har, inom Skolskjutsprojektet (digitalise-
ringsprojekt), förts med barn och utbildningsförvaltningen avseende förslag till ny lokal bilaga 
 
 
 
 
 
Beslutsunderlag  
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Nuvarande lokal bilaga 
Förslag till ny lokal bilaga 
 

 

 
 
  



SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Blad 

Samhällsbyggnadsnämnden 2020-08-20 3  
   
 

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 
Sbn § 63   Dnr: SBN2020/0491  
   
 
Revidering av skolskjutsreglementet – lokal bilaga
 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott beslutar föreslå Samhällsbyggnadsnämn-
den föreslå Kommunfullmäktige att besluta: anta revidering av Säters Kommuns  
lokala bilagan till skolskjutsreglementet. 
__________________ 
 
Bakgrund och ärendebeskrivning 
2021 kommer all skolskjuts i Dalarna att bli digitaliserad och en revidering av det regionala 
skolskjutsreglementet är på väg ut på remiss till alla kommuner. 

                               Säters Kommun behöver då även revidera den lokala bilagan till reglementet som bland  
                               annat innehåller avståndsbedömning till och från skolan samt hållplats. Detta för att föras in 

i det kommande systemet som ett beslutsdokument. 
 I det nya systemet kommer bedömningar att göras utifrån fastställda zoner. Vid fastställande 

av de nya zonerna kommer avstånd och bedömning av väg (farlig skolväg alternativt säker 
skolväg) att vara beslutsgrundande avseende rätt till skolskjuts.  

 
 Dialog har, inom Skolskjutsprojektet (digitaliseringsprojekt), förts med barn och utbildnings-

förvaltningen avseende förslag till ny lokal bilaga  
 
Bilagor 

• Nuvarande lokal bilaga 
• Förslag till ny lokal bilaga 

 
 



  

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 
2020-08-11 Dnr SBN2020/0491 

 

Revidering av skolskjutsreglementet – lokal bilaga 

Förslag till beslut 

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott beslutar föreslå Samhällsbyggnadsnämnden 
föreslå Kommunfullmäktige att besluta: 

• Anta revidering av Säters Kommuns lokala bilagan till skolskjutsreglementet. 

Förvaltningens ståndpunkt 

2021 går vi in i en digitalisering av skolskjutsprocessen. Detta innebär att all hantering 
ligger i ett system som alla Dalarnas kommuner kommer att använda sig av. Dalarnas 
kommuner behöver därför närma sig varandra i avståndsbedömningen för att skapa mer 
likställdhet. 
 
Bakgrund och ärendebeskrivning 
2021 kommer all skolskjuts i Dalarna att bli digitaliserad och en revidering av det 
regionala skolskjutsreglementet är på väg ut på remiss till alla kommuner. 

                               Säters Kommun behöver då även revidera den lokala bilagan till reglementet som bland  
                               annat innehåller avståndsbedömning till och från skolan samt hållplats. Detta för att föras 

in i det kommande systemet som ett beslutsdokument. 
 I det nya systemet kommer bedömningar att göras utifrån fastställda zoner. Vid 

fastställande av de nya zonerna kommer avstånd och bedömning av väg (farlig skolväg 
alternativt säker skolväg) att vara beslutsgrundande avseende rätt till skolskjuts.  

 
 Dialog har, inom Skolskjutsprojektet (digitaliseringsprojekt), förts med barn och 

utbildningsförvaltningen avseende förslag till ny lokal bilaga  
 
Bilagor 

• Nuvarande lokal bilaga 

• Förslag till ny lokal bilaga 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Cecilia Romlin  Mikael Spjut 

Trafiksamordnare  Biträdande Samhällsbyggnadschef 
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Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-24, § 75 
Bilaga 1 reviderad kommunfullmäktige 2019-09-19, § 198 
Bilaga 1 reviderad kommunfullmäktige 20xx-xx-xx, §  

 

Bilaga med kommunens lokala beslut 

 

 

SÄTERS KOMMUN 



 

  
2 

Bilaga 1 till Skolskjutsreglemente för förskoleklass, 
grundskola, grundsärskola och gymnasiesärskola i 
Dalarnas län 

Detta dokument är en bilaga till länsgemensamt skolskjutsreglemente 

3 Regler  

3.1 Skolskjuts  
Skolskjuts anordnas inte till följande skolor om elever är folkbokförda i  
 boendeområdena: 

Klockarskolan: Ovangårdarna, Gärdet, Dalsbyn, Finnbo, Rutbo, Nämnsbo, 
Nya staden,Gamla staden, Åsen, Dalkarlsnäs, Maggsta, Skönvik, Siggebo och 
Gärdet enlig zonkarta.          

Kungsgårdsskolan: Ovangårdarna, Gärdet, Dalsbyn, Finnbo, Nämnsbo, Nya 
Staden, Gamla Staden, Åsen, Havregärdet, Skönvik, Siggebo, Burhagen, Gärdet 
enligt zonkarta. 

Enbacka skola: Del av Mora, Enbacka, Storhaga, Gustafs och Våbäck enligt 
zonkarta.  
Stora Skedvi skola: Kyrkberget, Stora Skedvi och Kyrkbyn enligt zonkarta.          
 
Zonkarta 
Zonkartorna är framtagna utifrån säker skolväg och avstånd och en översyn av 
kartorna görs årligen av Samhällsbyggnadssektorn.  
 
3.1.2 Upptagningsområde  
Upptagningsområden för Säters Kommuns skolor är beslutad  av Barn och 
Utbildningsförvaltningen. 
 
3.2 Skolväg   

3.2.1 Avståndsregler  
Grund för bedömningen av skolskjutsområdena i zonkartan är att  
Förskoleklass- åk 3       3km 
Årskurs 4-6                   3km 
Årskurs 7-9                   4km 

Kommunal taxa  

9.1  Administrativ kostnad för förlorat skolkort 
Förlorat, förstört eller stulet skolkort ersätts mot en administrativ avgift på 100 kr. 

9 



 9 

För att vara berättigad till skolskjuts i grundskolan gäller att avståndet mellan hemmet och skolan 
är minst 3 km samt att gångväg till hållplats kan uppgå till 2 km. För gymnasieelever gäller minst 
6 km mellan bostaden och skolan. För elever i särskolan görs individuella bedömningar. 

Undantag kan göras för trafikfarlig väg, läkarintyg och andra särskilda omständigheter.  

Föräldrar/vårdnadshavare har ansvar för sitt/sina barns säkerhet fram till dess att skolskjutsen 
hämtar barnet/barnen respektive lämnar av barnet/barnen. 

Förlorat, förstört eller stulet busskort ersätts med nytt mot en administrativ avgift på 50 kronor 
för barn i förskoleklass till och med elev i skolår 3, 200 kronor för elev i skolår 4 till och med 
skolår 9 och för gymnasieelever. 



Skolskjuts Enbacka skola

Mätpunkt Enbacka skola

Område där boende elever inte 
är berättigade till skolsjuts

Avstånd 3 km till Skolan

0 400 800 m



Skolskjuts 
Klockarskolan

Mätpunkt Klockarskolan

Område där boende elever inte 
är berättigade till skolsjuts

Avstånd 4 km till Skolan

0 400 800 m



Skolskjuts 
Kungsgårdsskolan och Prästgärdsskolan

Mätpunkter Skolor

Område där boende elever inte 
är berättigade till skolsjuts

Avstånd 3 km till Skolan

0 400 800 m



Skolskjuts 
Stora Skedvi skola

Mätpunkt Stora Skedvi skola

Område där boende elever inte 
är berättigade till skolsjuts

Avstånd 3 km till Skolan

0 400 800 m
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Kf  §  DiarienummerKS2020/0237 

Rapport avseende ej verkställda beslut – kvartal 1 2020 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta godkänna rapporten. 
 
__________ 
 
Ärendebeskrivning 
Socialnämnden har överlämnat rapport avseende ej verkställda beslut för kvartal 1 2020. 
 
Socialförvaltningen har till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) lämnat en rapport 
över ej verkställda beslut kvartal 1 2020. 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. 
 
 
 
 
Beslutsunderlag Delges 
Tjänsteutlåtande 
Socialnämndens redovisning 

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 
2020-06-05 Dnr KS2020/0237 

 

Rapport avseende ej verkställda beslut – kvartal 1 2020 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
godkänna rapporten. 
 
Ärendebeskrivning 
Socialnämnden har överlämnat rapport avseende ej verkställda beslut för kvartal 1 2020. 
 
Socialförvaltningen har till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) lämnat en rapport över ej 
verkställda beslut kvartal 1 2020. 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. 
 
Beslutsunderlag Delges 
Tjänsteutlåtande 
Socialnämndens redovisning 

Socialnämnden 

 
 
 
 
Margareta Jakobsson  Malin Karhu Birgersson 
Handläggare  Förvaltningschef 
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Sn § 66   Diarienummer: SN2020/0099 
 
 
Rapport avseende ej verkställda beslut – kvartal 1 2020 

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 kvartal 1 2020. 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. 
 
 
 
Underlag till beslut Delges 
Sammanställning rapport kvartal 1 2020 Kommunfullmäktige 
 Kommunrevisionen 

 
  



Rapport till IVO 2020-04-30 (avser kvartal 1 2020) 

Beslut om kontaktperson enligt 9.4 § LSS  
Rapport om: 

• 1 ej verkställda beslut 

Beslutsdatum Verkställt Kommentar 

2018-08-01  Säger nej till alla förslag. Kommer ej på bokade möten 
men nya bokas in i försök att verkställa. 

 

Beslut om daglig verksamhet enligt 9.4 § LSS  
Rapport om: 

• 1 verkställt beslut 

Beslutsdatum Verkställt Kommentar 

2019-08-28 2020-04-08 Erbjudande finns men det går inte att nå varken brukaren 
eller anhörig. 

 

 

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

•  1 ej verkställda beslut 
•  1 verkställda 

Beslutsdatum Verkställt Kommentar – orsak/åtgärd 
2019-06-12 2020-02-14 Önskar enbart plats på ett utav våra särskilda boenden. 

2019-08-28  Önskar enbart plats på ett utav våra särskilda boenden. 
(Erbjuden och tackat ja 2020-04-20) 

 

 

 



SÄTERS KOMMUN 
Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-09-24 
Blad 

24 
 

Justerande signaturer Utdragsbestyrkande 

 

Kf §  Diarienummer: KS2020/0258 

Revidering av avtal för Hjälpmedelsnämnden Dalarna 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta fastställa avtal för Hjälpmedels-
nämnden Dalarna. Beslutet gäller under förutsättning att övriga deltagande kommuner fat-
tar likalydande beslut. 
 
__________ 
 
Ärendebeskrivning 
Landstinget Dalarna övergick till Region Dalarna 2019-01-01 varvid behovet att revidera 
Avtal för Hjälpmedelsnämnden Dalarna från 2013-08-29 aktualiserades. Sakinnehåll är i 
stort oförändrat. Landsting är ersatt av region. Omformulering av text är gjord under rubri-
ken Ekonomi § 6 fjärde stycket samt under rubriken Externa utförare av Hälso- och sjuk-
vård § 7 innebärande följande: 
 
Rubrik Ekonomi, § 6, 4:e stycket, ersätts siffran 1 200 tkr 2013 med 1 600 tkr för 2019. 
 
Rubrik Externa utförare av Hälso- och sjukvård, § 7, tillägg 
”I de fall kommunerna eller regionen har avtal med externa utförare av Hälso- och sjuk-
vård, där hjälpmedelsförsörjning ingår och avtalet omfattar sammanhållande journalföring, 
ska det informeras till Beredningsgruppen. En gång per år sker en avstämning i Hjälpme-
delsnämnden av vilka externa aktörer som är aktuella.” 
 
 
 
Beslutsunderlag Delges 
Tjänsteutlåtande 
Reviderat avtal Hjälpmedelsnämnden Dalarna 
Blankett för redovisning av externa utförare 
Tidigare avtal från 2013-08-29 
Protokollsutdrag Hjälpmedelsnämnden 2019-
09-26 
Protokollsutdrag Regionfullmäktige 2019-
1118-19 
Beslutsunderlag Regionstyrelsen 2019-10-23 

Region Dalarna/Hjälpmedelsnämnden 

 
  



 

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 
2020-06-05 Dnr KS2020/0258 

 

Revidering av avtal för Hjälpmedelsnämnden Dalarna 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 
fastställa avtal för Hjälpmedelsnämnden Dalarna. 
 
Ärendebeskrivning 
Landstinget Dalarna övergick till Region Dalarna 2019-01-01 varvid behovet att revidera Avtal 
för Hjälpmedelsnämnden Dalarna från 2013-08-29 aktualiserades. Sakinnehåll är i stort 
oförändrat. Landsting är ersatt av region. Omformulering av text är gjord under rubriken 
Ekonomi § 6 fjärde stycket samt under rubriken Externa utförare av Hälso- och sjukvård § 7 
innebärande följande: 
 
Rubrik Ekonomi, § 6, 4:e stycket, ersätts siffran 1 200 tkr 2013 med 1 600 tkr för 2019. 
 
Rubrik Externa utförare av Hälso- och sjukvård, § 7, tillägg 
”I de fall kommunerna eller regionen har avtal med externa utförare av Hälso- och sjukvård, där 
hjälpmedelsförsörjning ingår och avtalet omfattar sammanhållande journalföring, ska det 
informeras till Beredningsgruppen. En gång per år sker en avstämning i Hjälpmedelsnämnden av 
vilka externa aktörer som är aktuella.” 
 
 
 
Beslutsunderlag Delges 
Tjänsteutlåtande 
Reviderat avtal Hjälpmedelsnämnden Dalarna 
Blankett för redovisning av externa utförare 
Tidigare avtal från 2013-08-29 
Protokollsutdrag Hjälpmedelsnämnden 2019-
09-26 
Protokollsutdrag Regionfullmäktige 2019-
1118-19 
Beslutsunderlag Regionstyrelsen 2019-10-23 

Region Dalarna/Hjälpmedelsnämnden 

 
 
 
 
Margareta Jakobsson  Malin Karhu Birgersson 
Handläggare  Förvaltningschef 

 
 



 

PROTOKOLLSUTDRAG 
Regionfullmäktige 

 

Central förvaltning Sammanträde 2019-11-18 2019-11-19 Sida 1 (2) 
      
      

 
 

 

   
Utdrag exp 2019-11-28 till 1.Akten 

2.Hjälpmedelsnämnden 
3. 

Vid protokollet : 

Taimi Hermansson 

Bestyrkes i tjänsten  

Erica Hellegren 

 
 

Av regionstyrelsen beredda ärenden med förslag till beslut, 
forts 

 

§ 108 Revidering av Avtal för Hjälpmedelsnämnden Dalarna 

Diarienummer RD19/02948 
 

Regionfullmäktiges beslut 

1. Avtal för Hjälpmedelsnämnden Dalarna fastställs under förutsättning 
att medlemskommunerna lämnar motsvarande godkännande. 

Sammanfattning av ärendet 

Landstinget Dalarna övergick 2019-01-01 till Region Dalarna vilket 
aktualiserat en revidering av Avtal för Hjälpmedelsnämnden Dalarna från 
2013-08-29. Sakinnehåll i stort oförändrat, se dock specifikt § 6 och § 7 
Tillägg av blankett för att redovisa externa utförare av Hälso- och sjukvård i 
respektive kommun. 
  
I ärendet redovisas följande dokument: 
a) Beslutsunderlag  Bilaga § 108 
b) Reviderat Avtal Hjälpmedelsnämnden Dalarna 
c) Blankett för redovisning av Externa utförare 
d) Tidigare avtal från 2013-08-29 
e) Protokollsutdrag Hjälpmedelsnämnden Dalarna 2019-09-26 § 40 
f) Regionstyrelsens paragraf 
 
Övriga dokument är publicerade i handlingar inför Regionfullmäktiges 
sammanträde 



Landstinget Dalarna Protokollsutdrag 

 Regionfullmäktige 
 

Central förvaltning 2019-11-18 2019-11-19  Sida 2 (2) 
 

 

https://polpublikationer.ltdalarna.se/EttDatum.aspx?datum=2019-11-
18&styrelse=174&DP=D 
 

Yrkande 

Lisbeth Mörk-Amnelius (DSP) yrkar bifall till regionstyrelsens förslag. 
 

https://polpublikationer.ltdalarna.se/EttDatum.aspx?datum=2019-11-18&styrelse=174&DP=D
https://polpublikationer.ltdalarna.se/EttDatum.aspx?datum=2019-11-18&styrelse=174&DP=D


 

BESLUTSUNDERLAG 
Regionstyrelsen 

 

Central förvaltning Datum 2019-10-23 Sida 1 (2) 
   Dnr RD19/02948 
    Uppdnr 2391 

 

 
Postadress Besöksadress Kontakt Handläggare  
Box 948 Skomakargatan 20 0243-49 78 50 Anteskog Carina 0243-497962 
781 29  Borlänge Borlänge LdHjalpmedel@LtDalarna.se Avdelningschef  
  http://www.ltdalarna.se/ldh carina.anteskog@ltdalarna.se 
  Org.nr: 232100-0180 

 
 

 2019-09-26 Hjälpmedelsnämnden 
 2019-10-23 Regionstyrelsen 
 2019-11-18—19 Regionfullmäktige 
  
  

Revidering av Avtal för Hjälpmedelsnämnden Dalarna 

Ordförandens förslag 
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige 

1. Avtal för Hjälpmedelsnämnden Dalarna fastställs under förutsättning 
att medlemskommunerna lämnar motsvarande godkännande.  
 

Sammanfattning  
Landstinget Dalarna övergick 2019-01-01 till Region Dalarna vilket 
aktualiserat en revidering av Avtal för Hjälpmedelsnämnden Dalarna från 
2013-08-29. Sakinnehåll i stort oförändrat, se dock specifikt § 6 och § 7 
Tillägg av blankett för att redovisa externa utförare av Hälso- och sjukvård i 
respektive kommun.  

I ärendet redovisas följande dokument: 
a) Beslutsunderlag 
b) Reviderat Avtal Hjälpmedelsnämnden Dalarna 
c) Blankett för redovisning av Externa utförare 
d) Tidigare avtal från 2013-08-29 
e) Protokollsutdrag Hjälpmedelsnämnden Dalarna 2019-09-26 § 40 

Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget 
Landstinget Dalarna övergick till Region Dalarna 2019-01-01 varvid behovet 
att revidera Avtal för Hjälpmedelsnämnden Dalarna från 2013-08-29 
aktualiserades. Sakinnehåll är i stort oförändrat. Landsting är ersatt av 
region. Omformulering av text är gjord under rubriken Ekonomi § 6 fjärde 
stycket samt under rubriken Externa utförare av Hälso- och sjukvård § 7 
innebärande följande: 

Rubrik Ekonomi, § 6, 4:e stycket, ersätts siffran 1 200 tkr 2013 med 1 600 tkr 
för 2019.  

Rubrik Externa utförare av Hälso- och sjukvård, § 7, tillägg  
”I de fall kommunerna eller regionen har avtal med externa utförare av 
Hälso- och sjukvård, där hjälpmedelsförsörjning ingår och avtalet omfattar 
sammanhållande journalföring, ska det informeras till Beredningsgruppen. 
En gång per år sker en avstämning i Hjälpmedelsnämnden av vilka externa 
aktörer som är aktuella.” 



Region Dalarna BESLUTSUNDERLAG 
 Regionstyrelsen 
 

Central förvaltning Datum Dnr Sida 

2 (2) 2019-10-23 RD19/02948 
 

 

 
Finansiering och ekonomiska konsekvenser, Hållbarhet och Juridik 

Inte aktuellt. 

Samverkan med fackliga organisationer 
Information till Samverkan Hjälpmedel Dalarna 2019-10-10. 

Uppföljning 
Hjälpmedelsnämnden följer upp avtalet i samband med ny mandatperiod. 



 

PROTOKOLLSUTDRAG 
Hjälpmedelsnämnden Dalarna 

 

Hjälpmedel Dalarna Sammanträde 2019-09-26  Sida 1 (1) 
    
     

 
 

 

   
Utdrag exp 2019-10-10 till 1. 

2. 
3. 

Vid protokollet : 

Lena Olovsson 

 

 

 
 

Beslutsärenden 

§ 40 Revidering av Avtal för Hjälpmedelsnämnden Dalarna 
Diarienummer RD19/02948 

Hjälpmedelsnämnden Dalarnas beslut 
1. Hjälpmedelsnämnden Dalarna godkänner avtalet.  
2. Hjälpmedelsnämnden Dalarna rekommenderar respektive fullmäktige 

i kommunerna och Regionen att godkänna avtalet.  

Sammanfattning av ärendet 
Landstinget Dalarna övergick 2019-01-01 till Region Dalarna vilket 
aktualiserat en revidering av Avtal för Hjälpmedelsnämnden Dalarna från 
2013-08-29. Sakinnehåll i stort oförändrat, se dock specifikt § 6 och § 7 
Tillägg av blankett för att redovisa externa utförare av Hälso- och sjukvård i 
respektive kommun.  
I ärendet redovisas följande dokument: 
A) Beslutsunderlag 
B) Avtal Hjälpmedelsnämnden Dalarna 
C) Blankett för redovisning av Externa utförare 
D) Tidigare avtal från 2013-08-29 
 
 

 



 

 

     2019-09-11 
 
Avtal för Hjälpmedelsnämnden Dalarna 
 
Kommunerna i Dalarna; Avesta, Borlänge, Falun, Gagnef, Hedemora, Leksand, 
Ludvika, Malung-Sälen, Mora, Orsa, Rättvik, Smedjebacken, Säter, Vansbro och 
Älvdalen samt Region Dalarna har kommit överens om att från och med 2014-01-01 
inrätta en gemensam nämnd, kallad Hjälpmedelsnämnden Dalarna för att samverka 
kring hjälpmedelsverksamheten för de som omfattas av dels kommunernas och dels 
Region Dalarnas ansvar enligt Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763), (HSL). 
 
Region Dalarna är värdkommun och Hjälpmedelsnämnden ingår i Region Dalarnas 
organisation. Region Dalarna är juridisk person för denna nämnd. 
 
§ 1 Syfte 
 
Syftet med Hjälpmedelsnämnden Dalarna är att de som omfattas av Hjälpmedels-
nämndens ansvar har tillgång till funktionella och säkra hjälpmedel och god service 
oavsett bostadsort och oavsett om det är kommun eller regionen som är huvudman i 
det enskilda fallet. Samverkan kring hjälpmedelsfrågorna ska bidra till en rationell och 
kostnadseffektiv verksamhet ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. 
 
Den värdegrund som samverkan skall bygga på är att: 

 Vi utgår från patientens/brukarens behov 
 Vi samarbetar aktivt över organisations- och huvudmannagränser 
 Vi bemöter varandra med respekt och visar tillit 
 Vi lär av varandra och tar tillvara varandras kompetens 

§ 2 Uppdrag  
 
Hjälpmedelsnämnden ska enligt HSL erbjuda de personer som omfattas av 
kommunernas och regionens ansvar; hjälpmedel, tillbehör, förbrukningsmaterial och 
därtill kopplade tjänster inom följande områden:  

 Behandling och träning 
 Förflyttning 
 Kommunikation, larm, omgivningskontroll och kognition  
 Kontinens 
 Personlig vård 
 Personlig Medicinsk Behandling 

Hjälpmedelsnämnden ska svara för omvärldsbevakning av hjälpmedelsfrågor och 
närliggande frågor av övergripande karaktär. 
Hjälpmedelsnämnden skall erbjuda länets kommuner och regionen möjligheten att 
teckna separata avtal avseende utrustning som Hjälpmedelsnämnden inte ansvarar 
för i dagsläget.  
 
 
 
Hjälpmedelsnämnden ansvarar, inom uppdraget § 2,  för nedanstående; 



 

 

 
 Att utarbeta och besluta om regelverk/policy/riktlinjer för 

Hjälpmedelsnämndens verksamhet i länet 
 Allmän och riktad information 
 Vid behov lägga förslag till patient/brukaravgifter inom hjälpmedelsområdet 

som föreläggs respektive medlem för beslut 
 Definition och prissättning av tjänster och hjälpmedel 
 Utbildning/kompetensutveckling av förskrivare och övriga 
 Upphandling av varor och tjänster som förskrivs, beställs eller på annat sätt 

distribueras via Hjälpmedelsnämnden  
 Inköp, lagerhållning och distribution 
 Funktionsduglighet och säkerhet hos levererade hjälpmedel 
 Bevaka och följa gällande lagstiftning och säkerhetsföreskrifter inom området 
 Drift och utveckling av verksamhetssystem för hantering av hjälpmedel  
 Dalarnas Hjälpmedelscenters förebyggande arbete  
 Samråd med brukarorganisationer 
 Initiera utvecklingsarbete som en följd av omvärldsförändringar 
 Utvärdering och uppföljning av hjälpmedelsverksamheten, dels ur ett 

brukarperspektiv, dels ur ett medlemsperspektiv så att verksamheten drivs 
ekonomiskt och rationellt 

 Representation i tjänstemannagrupper 

Hjälpmedelsnämnden samråder enligt nedanstående;  
Hjälpmedelsnämnden är ett samrådsorgan mellan parterna för gemensamma frågor 
med utgångspunkt utifrån Hälso- och sjukvårdslagen (HSL), Socialtjänstlagen (SOL) 
samt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Förutom tidigare 
nämnda ansvarsområden ingår följande: 

 Hörsel 
 Ortopedteknik 
 Syn 
 Tolkservice 

I egenskap av samrådsorgan bereder Hjälpmedelsnämnden ärenden inför beslut i 
kommun respektive region. 
 
Gemensamma grupper för ledning och styrning  
 
Politisk grupp  
 
Arbetsutskott  
 
Inom nämnden ska finnas ett arbetsutskott bestående av fem politiskt valda 
ledamöter, varav ordförande utgör en av dessa, samt fem ersättare som väljs av  
nämnden. Utskottet har till uppgift att bereda ärenden inför Hjälpmedelsnämndens 
sammanträden. 
 



 

 

Tjänstemannagrupper  
 
Beredningsgrupp Hjälpmedel 
 
Gruppen har i uppdrag att handlägga och bereda ärenden till nämnden samt att 
ansvara för omvärldsbevakning och information till berörda. Beredningsgruppen 
består av tjänstemän med chefsbefattning från kommuner och Region Dalarna samt 
representant från MAS/MAR-nätverket i Dalarna.  
 
Beredningsgruppen ska sammanträda minst 4 ggr/år eller innan 
Hjälpmedelsnämnden sammanträder.  
Hjälpmedel Dalarna är sammankallande. 
 
Medlemsråd  
 
Medlemsrådet är ett forum för:  

 Löpande hantering av praktiska frågor avseende riktlinjer, servicenivå, 
utbildningsbehov m.m. 

 Synpunkter och förslag som kan förbättra hjälpmedelsverksamheten  

Kommuner och regionen väljer representanter till rådet. 
Hjälpmedel Dalarna är sammankallande. 
 
Sortimentsgrupper 
 
Grupperna utarbetar på uppdrag av Beredningsgrupp Hjälpmedel förslag till riktlinjer 
och beskriver både hjälpmedel/produkter och ny teknik samt dess konsekvenser för 
hälso- och sjukvården. De säkrar att sortimentet på bästa möjliga sätt tillgodoser 
patienternas/brukarnas behov inom ramen för lagstiftning och ekonomi. Gruppernas 
arbete och sammansättning utformas så att det bidrar till att vi har ett väl fungerande 
hjälpmedelssortiment.  
Hjälpmedel Dalarna utser representanter i samråd med Medlemsrådet. 
Hjälpmedel Dalarna är sammankallande.  
 
 
Funktionshinderrådet i Dalarna, FRID, och Regionens pensionärsråd 
 
Funktionshinderrådet i Dalarna, FRID, och Regionens pensionärsråd är rådgivande 
organ och dess arbete syftar till att ge bra beslutsunderlag avseende 
hjälpmedelsområdet. 
Hjälpmedel Dalarna ansvarar för att på länsnivå informera och föra dialog avseende 
hjälpmedelsfrågor. 
 
§ 3 Administration 
 
Region Dalarna har, som värdkommun, ansvar för att upprätthålla kanslifunktionen.  
 
§ 4 Ansvar för personal och egendom 
 



 

 

För den verksamhet som Hjälpmedelsnämnden ansvarar för ska Region Dalarna äga 
all lös egendom. Region Dalarna ska vara arbetsgivare för den personal som arbetar 
inom Hjälpmedelsnämndens verksamhetsområde.  
 
§ 5 Försäkringar 
 
Region Dalarna tecknar och vidmakthåller erforderliga försäkringar för 
Hjälpmedelsnämndens verksamhet. 
 
§ 6 Ekonomi 
 
Förändringar i prissättningen beslutas av Hjälpmedelsnämnden och ekonomiska 
planeringsförutsättningar inför kommande budgetår meddelas kommunerna och 
regionen senast den 31/3 varje år. Till samma datum informerar kommunerna och 
regionen nämnden om eventuella verksamhetsförändringar som påverkar 
hjälpmedelsförsörjningen kommande verksamhetsår. 
  
Finansiering av Hjälpmedel Dalarna sker dels via abonnemang, dels genom 
försäljning/uthyrning av hjälpmedel, tillbehör och förbrukningsmaterial samt 
försäljning av tjänster till kommunernas och regionens verksamheter. Grundprincipen 
för all försäljning och uthyrning är att självkostnadspris ska gälla. 
 
Det årliga resultat som uppstår hos Hjälpmedel Dalarna och som avser 
Hjälpmedelsnämnden ska efter beslut i Hjälpmedelsnämnden fördelas mellan 
respektive kommun och Region Dalarna i proportion till nyttjandet av Hjälpmedel 
Dalarna. I detta avseende räknas totalt fakturerat belopp som bas för beräkning av 
respektive parts andel. 
 
Understiger det årliga bokförda resultatet, positivt eller negativt, 1 % av 
budgetomslutningen (motsvarande ca 1,6 Mkr 2019) fördelas inget mellan parterna, 
utan beloppet kvarstår som en framtida regleringspost hos Hjälpmedel Dalarna. Om 
regleringsposten är negativ ska en plan för återställande under max 3 år tas fram. 
Ianspråktagande av positiv regleringspost ska avse strategiska 
verksamhetsutvecklande insatser. Nämnden fattar årliga beslut om plan för 
återställande alternativt i ianspråktagande. 
 
Om återbetalning/efterdebitering sker ska orsaken till detta analyseras och i 
möjligaste mån leda till justeringar i nästkommande års prissättning. Eftersom 
grunden för prissättningen utgörs av självkostnad skall prissättningen varje år 
utformas utifrån att intäkter och kostnader balanseras. 
 
Inför varje nytt år kan priserna uppräknas utifrån Sveriges Kommuner och Landstings 
index ”Prisindex med kvalitetsjusterade löner för landsting” (LPIK). LPIK tas fram 
genom att priset för löner, material och tjänster samt köpt verksamhet viktas till ett 
genomsnittligt pris. Förändringen av index under 12-månadersperioden oktober t o m 
september närmast före det nya året ska användas som uppräkningsfaktor.  
 
Om nämnden upphör tar medlemmarna ett gemensamt ekonomiskt ansvar för 
omställningen/förändringen.  
 



 

 

Abonnemang 
 
Kommunerna och regionen betalar ett fast abonnemang varje år under 
avtalsperioden. I årsabonnemanget ingår följande:  

 Kostnader för kanslifunktion  
 Bastjänster definierade i Tjänstekatalog 
 Kostnaderna för ovanstående fördelas mellan länets kommuner och Region 

Dalarna utifrån totalt fakturerat belopp föregående år 

  
Kostnaderna fördelas i nästa steg mellan länets kommuner i relation till antalet 
invånare i kommunen. Som avstämningstidpunkt gäller den 1 oktober året före det år 
som är aktuellt för debitering. 
 
Tilläggstjänster  
 
Respektive Kommun kommunerna? och/eller regionen kan teckna tilläggsavtal kring 
tjänster som inte ingår i det fasta årsabonnemanget eller i köp/hyra av hjälpmedel. 
Dessa tjänster kan t ex avse service, underhåll och besiktning av hjälpmedel som 
ägs av kommunen eller regionen och som inte ingår i den gemensamma hanteringen 
av hjälpmedel.  
 
§ 7 Externa utförare av hälso- och sjukvård 
 
Om kommun eller regionen tecknar avtal med extern utförare om att på kommunens/ 
regionens uppdrag utföra hälso- och sjukvård där hjälpmedelsförsörjning ingår ska 
kommunen/regionen genom avtal förpliktiga entreprenör att samverka med 
hjälpmedelsverksamheten under samma förutsättningar som för kommunens/ 
regionens enheter. Om ett sådant avtal tecknas bör beskrivning av konsekvenserna 
dokumenteras samt uppföljning ske. Sådana förändringar informeras till 
Beredningsgruppen. 
 
I de fall kommunerna eller regionen har avtal med externa utförare av Hälso- och 
sjukvård, där hjälpmedelsförsörjning ingår och avtalet omfattar sammanhållande 
journalföring, ska det informeras till Beredningsgruppen. En gång per år sker en 
avstämning i Hjälpmedelsnämnden av vilka externa aktörer som är aktuella. 
 
Om ansvaret för hjälpmedel i ett eventuellt entreprenörsavtal kvarstår hos 
kommunen/regionen kan entreprenören genom avtal, med Hjälpmedel Dalarna, ges 
samma rätt att nyttja hjälpmedelsförsörjningen som motsvarande kommun eller 
regionenhet förutsatt att gällande lagstiftning kan efterlevas. 
 
Abonnemangskostnaden påverkas inte av förekomsten av externa utförare utan 
faktureras alltid berörd kommun/regionen utifrån principerna i § 6. 
 
 
§ 8 Fakturering 
 
Hjälpmedel Dalarna fakturerar kommunerna och Region Dalarna månadsvis. 
Betalningsvillkor, 30 dagar från fakturans ankomstdag. 



 

 

 
Region Dalarna svarar för arkivering och för informationens beständighet avseende 
fakturor och fakturaunderlag i enlighet med gällande lagstiftning. Kommunerna har 
rätt att ta del av denna information. 
 
§ 9 Insyn i förvaltning 
 
Medlemmarna har rätt till löpande insyn i och redovisning av det som gäller 
Hjälpmedelsnämndens verksamhet. Hjälpmedelsnämnden ska till de samverkande 
kommunerna och till regionen rapportera hur verksamheten utvecklas och hur den 
ekonomiska ställningen är. Rapporteringen sker i enlighet med Region Dalarnas 
rapporteringsstruktur. 
 
§ 10 Informationsskyldighet 
 
En informationsskyldighet föreligger mellan huvudmännen på länsnivå och lokal nivå. 
Huvudmännen har ett ömsesidigt ansvar att i ett tidigt skede informera varandra om 
planerade förändringar om dessa påverkar den andres verksamhet. 
 
§ 11 Mandatperiod 
 
Mandatperioden ska vara fyra år räknat från den 1 januari året efter det allmänna 
valet till kommun och regionfullmäktige hållits i hela landet. 
 
§ 12 Sammansättning 
 
Hjälpmedelsnämnden skall bestå av 18 ledamöter och 18 ersättare Region Dalarna 
utser 3 ledamöter och 3 ersättare. Kommunerna Avesta, Borlänge, Falun, Gagnef, 
Hedemora, Leksand, Ludvika, Malung-Sälen, Mora, Orsa, Rättvik, Smedjebacken, 
Säter, Vansbro och Älvdalen utser vardera 1 ledamot och 1 ersättare. 
 
Medlemmarna är överens om att Region Dalarna ska inneha posten som ordförande 
och kommunerna posten som 1:e och 2:e vice ordförande. Huvudmännen är överens 
om att ordförande bör nomineras bland regionens ledamöter för samma tid som 
ledamöterna i Hjälpmedelsnämnden väljs, vice ordförande bör nomineras bland 
kommunernas ledamöter för samma tid som ledamöterna i Hjälpmedelsnämnden 
väljs. 
 
§ 13 Omförhandling 
 
Omförhandling av detta avtal sker i samband med avtalstidens utgång eller då minst 
hälften av medlemmarna så begärt. Medlemmarna är överens om att 
Hjälpmedelsnämndens ansvar kan komma att utökas. 
 
 
§ 14 Tvister 
 
Tvist rörande tolkning och tillämpning av detta avtal ska avgöras av allmän domstol. 
 
§ 15 Avtalets giltighet 



 

 

 
Detta reviderade avtal gäller från 1 januari 2020 till 31 december 2025 under 
förutsättning att fullmäktige i kommunerna samt regionen har godkänt avtalet genom 
ett lagakraft vunnet beslut och uppsägning inte skett. Uppsägning ska göras 
skriftligen senast två år före avtalstidens utgång. Om avtalet ej sägs upp så förlängs 
det ytterligare tre år. Avtalet är 2019-09-06 reviderat med anledning av att 
Landstinget Dalarna övergår i Region Dalarna fr o m 2019-01-01. 
 
§ 16 Affärsförhållanden, kompetens och tillgänglighet 
 
Affärsförhållanden, kompetens och tillgänglighet finns reglerat i Tjänstekatalog, vid 
avtalets ingående benämnd ”Tjänstekatalog - Hjälpmedel Dalarna” mellan 
kommunerna och Hjälpmedel Dalarna.  
 



  Ange Kommun:  
  Ansvarig för uppgiften:  
Hjälpmedel Dalarna och Dalarnas kommuner 
 

 

Lista över kommunens externa utförare av hälso-och sjukvård  
där hjälpmedelsförsörjning ingår och avtalet omfattar sammanhållen journalföring 
Bilaga X till Hjälpmedelsnämndens avtal 
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  Ange Kommun:  
  Ansvarig för uppgiften:  
Hjälpmedel Dalarna och Dalarnas kommuner 
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     2013-08-29 
 
Avtal för Hjälpmedelsnämnden Dalarna 
 
Kommunerna i Dalarna; Avesta, Borlänge, Falun, Gagnef, Hedemora, Leksand, 
Ludvika, Malung-Sälen, Mora, Orsa, Rättvik, Smedjebacken, Säter, Vansbro och 
Älvdalen samt Landstinget Dalarna har kommit överens om att från och med 2014-
01-01 inrätta en gemensam nämnd, kallad Hjälpmedelsnämnden Dalarna för att 
samverka kring hjälpmedelsverksamheten för de som omfattas av dels 
kommunernas och dels landstinget Dalarnas ansvar enligt Hälso- och sjukvårdslagen 
(1982:763), (HSL). 
 
Landstinget Dalarna är värdkommun och Hjälpmedelsnämnden ingår i Landstinget 
Dalarnas organisation. Landstinget Dalarna är juridisk person för denna nämnd. 
 
§ 1 Syfte 
 
Syftet med Hjälpmedelsnämnden Dalarna är att de som omfattas av Hjälpmedels-
nämndens ansvar har tillgång till funktionella och säkra hjälpmedel och god service 
oavsett bostadsort och oavsett om det är kommun eller landstinget som är huvudman 
i det enskilda fallet. Dessutom skall samverkan kring hjälpmedelsfrågorna bidra till en 
rationell och kostnadseffektiv verksamhet ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. 
 
Den värdegrund som samverkan skall bygga på är att: 

• Vi utgår från patientens/brukarens behov 

• Vi samarbetar aktivt över organisations- och huvudmannagränser 

• Vi bemöter varandra med respekt och visar tillit 

• Vi lär av varandra och tar tillvara varandras kompetens 

§ 2 Uppdrag  
 
Hjälpmedelsnämnden ska enligt HSL erbjuda de personer som omfattas av 
kommunernas och landstingets ansvar; hjälpmedel, tillbehör, förbrukningsmaterial 
och därtill kopplade tjänster inom följande områden: 

• Behandling och träning 

• Förflyttning 

• Kommunikation, larm, omgivningskontroll och kognition  

• Kontinens 

• Personlig vård 

• Personlig Medicinsk Behandling 

Hjälpmedelsnämnden ska svara för omvärldsbevakning av hjälpmedelsfrågor och 
närliggande frågor av övergripande karaktär. 
Hjälpmedelsnämnden skall erbjuda länets kommuner och landstinget möjligheten att 
teckna separata avtal avseende utrustning som Hjälpmedelsnämnden inte ansvarar 
för.  
 
 
 



Hjälpmedelsnämnden ansvarar för nedanstående; 
 

• Att utarbeta och besluta om regelverk/policy/riktlinjer för 
Hjälpmedelsnämndens verksamhet i länet. Vid avtalets ingående utgörs dessa 
av policy/regelverk/riktlinjer i Hjälpmedelsguiden, publicerad på landstingets 
hemsida 

• Allmän och riktad information 

• Vid behov lägga förslag till patient/brukaravgifter inom hjälpmedelsområdet 
som föreläggs respektive medlem för beslut 

• Definition och prissättning av tjänster och hjälpmedel 

• Utbildning/kompetensutveckling av förskrivare och övriga 

• Upphandling 

• Inköp, lagerhållning och distribution 

• Funktionsduglighet och säkerhet hos levererade hjälpmedel 

• Bevaka och följa gällande lagstiftning och säkerhetsföreskrifter inom området 

• Drift och utveckling av IT-stöd för hantering av hjälpmedel och tillhörande 
tjänster  

• Dalarnas Resurscenter för hjälpmedel 

• Samråd med brukarorganisationer 

• Initiera utvecklingsarbete som en följd av omvärldsförändringar 

• Utvärdering och uppföljning av hjälpmedelsverksamheten, dels ur ett 
brukarperspektiv, dels ur ett medlemsperspektiv så att verksamheten drivs 
ekonomiskt och rationellt 

• Representation i tjänstemannagrupper 

Hjälpmedelsnämnden samråder enligt nedanstående;  
 
Hjälpmedelsnämnden är ett samrådsorgan mellan parterna för gemensamma frågor 
med utgångspunkt utifrån Hälso- och sjukvårdslagen (HSL), Socialtjänstlagen (SOL) 
samt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Förutom tidigare 
nämnda ansvarsområden ingår följande: 

• Hörsel 

• Ortopedteknik 

• Syn 

• Tolkservice 

I egenskap av samrådsorgan bereder Hjälpmedelsnämnden ärenden inför beslut i 
kommun respektive landsting. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Gemensamma grupper för ledning och styrning  
 
Politisk grupp  
 
Arbetsutskott  
 
Inom nämnden ska finnas ett arbetsutskott bestående av fem politiskt valda 
ledamöter, varav ordförande utgör en av dessa, samt fem ersättare som väljs av  
nämnden. Utskottet har till uppgift att bereda ärenden inför Hjälpmedelsnämndens 
sammanträden. 
 
Tjänstemannagrupper  
 
Beredningsgrupp Hjälpmedel 
 
Gruppen har i uppdrag att handlägga och bereda ärenden till nämnden samt att 
ansvara för omvärldsbevakning och information till berörda. 
Beredningsgruppen består av tjänstemän med chefsbefattning från kommuner och 
landsting.  
Beredningsgruppen ska sammanträda minst 4 ggr/år eller innan 
Hjälpmedelsnämnden sammanträder.  
LD Hjälpmedel är sammankallande. 
 
Medlemsråd  
 
Medlemsrådet är ett forum för:  

• Löpande hantering av praktiska frågor avseende riktlinjer, servicenivå, 
utbildningsbehov m.m. 

• Synpunkter och förslag som kan förbättra hjälpmedelsverksamheten  

Kommuner och landstinget väljer representanter till rådet. 
LD Hjälpmedel är sammankallande.  
 
Sortimentsgrupper 
 
Grupperna utarbetar på uppdrag av Beredningsgrupp Hjälpmedel förslag till riktlinjer 
och beskriver både hjälpmedel/produkter och ny teknik samt dess konsekvenser för 
hälso- och sjukvården. De säkrar att sortimentet på bästa möjliga sätt tillgodoser 
patienternas/brukarnas behov inom ramen för lagstiftning och ekonomi. Gruppernas 
arbete och sammansättning utformas så att det bidrar till att vi har ett väl fungerande 
hjälpmedelssortiment.  
LD Hjälpmedel utser representanter i samråd med Medlemsrådet. 
LD Hjälpmedel är sammankallande.  
 
Länshandikapprådet och Landstingets pensionärsråd 
 
Länshandikapprådet och Landstingets pensionärsråd är rådgivande organ och dess 
arbete syftar till att ge bra beslutsunderlag avseende hjälpmedelsområdet. 
LD Hjälpmedel ansvarar för att på länsnivå informera och föra dialog avseende 
hjälpmedelsfrågor. 



§ 3 Administration 
 
Landstinget Dalarna har ansvar för att upprätthålla kanslifunktionen.  
 
§ 4 Ansvar för personal och egendom 
 
För den verksamhet som Hjälpmedelsnämnden ansvarar för ska Landstinget Dalarna 
äga all lös egendom. Landstinget Dalarna ska vara arbetsgivare för den personal 
som arbetar inom Hjälpmedelsnämndens verksamhetsområde.  
 
§ 5 Försäkringar 
 
Landstinget Dalarna tecknar och vidmakthåller erforderliga försäkringar för 
Hjälpmedelsnämndens verksamhet. 
 
§ 6 Ekonomi 
 
Förändringar i prissättningen beslutas av Hjälpmedelsnämnden och ekonomiska 
planeringsförutsättningar inför kommande budgetår meddelas kommunerna och 
landstinget senast den 31/3 varje år. Till samma datum informerar kommunerna och 
landstinget nämnden om eventuella verksamhetsförändringar som påverkar 
hjälpmedelsförsörjningen kommande verksamhetsår. 
  
Finansiering av LD Hjälpmedel sker dels via abonnemang, dels genom 
försäljning/uthyrning av hjälpmedel, tillbehör och förbrukningsmaterail samt 
försäljning av tjänster till kommunernas och landstingets verksamheter. 
Grundprincipen för all försäljning och uthyrning är att självkostnadspris ska gälla. 
 
Det årliga resultat som uppstår hos LD Hjälpmedel och som avser 
Hjälpmedelsnämnden ska efter beslut i Hjälpmedelsnämnden fördelas mellan 
respektive kommun och landstinget i proportion till nyttjandet av LD Hjälpmedel. I 
detta avseende räknas totalt fakturerat belopp som bas för beräkning av respektive 
parts andel. 
 
Understiger det årliga bokförda resultatet, positivt eller negativt, 1 % av 
budgetomslutningen (motsvarande ca 1,2 Mkr 2013) fördelas inget mellan parterna, 
utan beloppet kvarstår som en framtida regleringspost hos LD 
Hjälpmedel/Landstinget. Om regleringsposten är negativ ska en plan för 
återställande under max 3 år tas fram. Ianspråktagande av positiv regleringspost ska 
avse strategiska verksamhetsutvecklande insatser. Nämnden fattar årliga beslut om 
plan för återställande alternativt ianspråktagande. 
 
Om återbetalning/efterdebitering sker ska orsaken till detta analyseras och i 
möjligaste mån leda till justeringar i nästkommande års prissättning. Eftersom 
grunden för prissättningen utgörs av självkostnad skall prissättningen varje år 
utformas utifrån att intäkter och kostnader balanseras. 
 
 
 



Inför varje nytt år kan priserna uppräknas utifrån Sveriges Kommuner och Landstings 
index ”Prisindex med kvalitetsjusterade löner för landsting” (LPIK). LPIK tas fram 
genom att priset för löner, material och tjänster samt köpt verksamhet viktas till ett 
genomsnittligt pris. Förändringen av index under 12-månadersperioden oktober t o m 
september närmast före det nya året ska användas som uppräkningsfaktor.  
 
Om nämnden upphör tar medlemmarna ett gemensamt ekonomiskt ansvar för 
omställningen/förändringen.  
 
Abonnemang 
 
Kommunerna och landstinget betalar ett fast abonnemang varje år under 
avtalsperioden. I årsabonnemanget ingår följande:  

• Kostnader för kanslifunktion 

• Bastjänster definierade i Tjänstekatalog, vid avtalets ingående benämnd 
”Samverkansavtal Tjänster och hjälpmedel år 2013 mellan kommunerna och 
LD Hjälpmedel” 

Kostnaderna för ovanstående fördelas mellan länets kommuner och landstinget 
utifrån totalt fakturerat belopp föregående år. 
  
Kostnaderna fördelas i nästa steg mellan länets kommuner i relation till antalet 
invånare i kommunen. Som avstämningstidpunkt gäller den 1 oktober året före det år 
som är aktuellt för debitering. 
 
Tilläggstjänster  
 
Kommunen och landstinget kan teckna tilläggsavtal kring tjänster som inte ingår i det 
fasta årsabonnemanget eller i köp/hyra av hjälpmedel. Dessa tjänster kan t ex avse 
service, underhåll och besiktning av hjälpmedel som ägs av kommunen eller 
landstinget och som inte ingår i den gemensamma hanteringen av hjälpmedel.  
 
§ 7 Externa utförare av hälso- och sjukvård 
 
Om kommunen eller landstinget tecknar avtal med extern utförare om att på 
kommunens/ landstingets uppdrag utföra hälso- och sjukvård där 
hjälpmedelsförsörjning ingår ska kommunen/landstinget genom avtal förpliktiga 
entreprenör att samverka med hjälpmedelsverksamheten under samma 
förutsättningar som för kommunala/landstings enheter. Om ett sådant avtal tecknas 
bör beskrivning av konsekvenserna samt uppföljning ske. Sådana förändringar 
anmäls till beredningsgruppen som utarbetar konsekvensbeskrivningar. 
 
Om ansvaret för hjälpmedel i ett eventuellt entreprenörsavtal kvarstår hos 
kommunen/landstinget bör entreprenören genom avtal ges samma rätt att utnyttja 
hjälpmedelförsörjningen som motsvarande kommunal eller landstingsenhet. 
 
Abonnemangskostnaden påverkas inte av förekomsten av externa utförare utan 
faktureras alltid berörd kommun/landstinget utifrån principerna i § 6. 
 
 



§ 8 Fakturering 
 
LD Hjälpmedel fakturerar kommunerna och landstinget månadsvis. Betalningsvillkor, 
30 dagar från fakturans ankomstdag. 
 
Landstinget svarar för arkivering och för informationens beständighet avseende 
fakturor och fakturaunderlag i enlighet med gällande lagstiftning. Kommunerna har 
rätt att ta del av denna information. 
 
§ 9 Insyn i förvaltning 
 
Medlemmarna har rätt till löpande insyn i och redovisning av det som gäller 
Hjälpmedelsnämndens verksamhet. Hjälpmedelsnämnden ska till de samverkande 
kommunerna och till landstinget tertialsvis rapportera hur verksamheten utvecklas 
och hur den ekonomiska ställningen är. 
 
§ 10 Informationsskyldighet 
 
En informationsskyldighet föreligger mellan huvudmännen på länsnivå och lokal nivå. 
Huvudmännen har ett ömsesidigt ansvar att i ett tidigt skede informera varandra om 
planerade förändringar om dessa påverkar den andres verksamhet. 
 
§ 11 Mandatperiod 
 
Mandatperioden ska vara fyra år räknat från den 1 januari året efter det allmänna val 
till kommun och landstingsfullmäktige hållits i hela landet. 
 
§ 12 Sammansättning 
 
Hjälpmedelsnämnden skall bestå av 18 ledamöter och 18 ersättare. Landstinget 
Dalarna utser 3 ledamöter och 3 ersättare. Kommunerna Avesta, Borlänge, Falun, 
Gagnef, Hedemora, Leksand, Ludvika, Malung-Sälen, Mora, Orsa, Rättvik, 
Smedjebacken, Säter, Vansbro och Älvdalen utser vardera 1 ledamot och 1 
ersättare. 
 
Medlemmarna är överens om att Landstinget Dalarna ska inneha posten som 
ordförande och kommunerna posten som 1:e och 2:e vice ordförande. Huvudmännen 
är överens om att ordförande bör nomineras bland landstingets ledamöter för samma 
tid som ledamöterna i Hjälpmedelsnämnden väljs, vice ordförande bör nomineras 
bland kommunernas ledamöter för samma tid som ledamöterna i 
Hjälpmedelsnämnden väljs. 
 
§ 13 Omförhandling 
 
Omförhandling av detta avtal sker i samband med avtalstidens utgång eller då minst 
hälften av medlemmarna så begärt. Medlemmarna är överens om att 
Hjälpmedelsnämndens ansvar kan komma att utökas. 
 
 
 



§ 14 Tvister 
 
Tvist rörande tolkning och tillämpning av detta avtal ska avgöras av allmän domstol. 
 
§ 15 Avtalets giltighet 
 
Detta avtal gäller från 1 januari 2014 till 31 december 2019 under förutsättning att 
fullmäktige i kommunerna samt landstinget har godkänt avtalet genom ett 
lagakraftvunnet beslut och uppsägning inte skett. Uppsägning ska göras skriftligen 
senast två år före avtalstidens utgång. Om avtalet ej sägs upp så förlängs det 
ytterligare tre år 
 
§ 16 Affärsförhållanden, kompetens och tillgänglighet 
 
Affärsförhållanden, kompetens och tillgänglighet finns reglerat i Tjänstekatalog, vid 
avtalets ingående benämnd ”Samverkansavtal Tjänster och hjälpmedel år 2013 
mellan kommunerna och LD Hjälpmedel”. 
Ny Tjänstekatalog skall arbetas fram av Hjälpmedelsnämnden. 
 



SÄTERS KOMMUN 
Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-09-24 
Blad 

25 
 

Justerande signaturer Utdragsbestyrkande 

 

Kf §  Diarienummer: KS2019/0148 

Riktlinjer för föreningsbidrag 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta anta reviderade riktlinjer för föreningsbi-
drag. 
 
__________ 
 
Bakgrund och ärendebeskrivning 
En översyn av riktlinjer för föreningsbidrag har genomförts på uppdrag av fritidsutskottet 
 
Revideringen omfattar: 
Det särskilda föreningsbidraget utgår (föreningar ansöker ur potten för rörliga medel som beslutas 
av fritidsutskottet). 
 
Ersättningen för spår och leder utbetalas per timme. Tidigare lämnades ersättning för bidrag per 
kilometer för underhåll, bidrag för bränsle och ersättning för spårhållning (per timme). 
 
 
  



  Tjänsteskrivelse 

 

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

 

Datum Diarienummer 
2020-06-04 KS2020/ 

 

Riktlinjer föreningsbidrag 

Förslag till beslut 
Fritidsenheten föreslår fritidsutskottet föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta anta 
reviderade riktlinjer för föreningsbidrag. 

Bakgrund och ärendebeskrivning 
En översyn av riktlinjer för föreningsbidrag har genomförts på uppdrag av fritidsutskottet 
 
Revideringen omfattar: 
Det särskilda föreningsbidraget utgår (föreningar ansöker ur potten för rörliga medel som beslutas av 
fritidsutskottet). 
Ersättningen för spår och leder utbetalas per timme. Tidigare lämnades ersättning för bidrag per kilometer för 
underhåll, bidrag för bränsle och ersättning för spårhållning (per timme). 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Emilie Andersson  Malin Lilja Altörn 
Fritidssamordnare  Fritidschef 
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Riktlinjer för Föreningsbidrag  
-bidrag och andra insatser för att främja föreningslivet i Säters kommun 

 

SÄTERS KOMMUN 
 

Antagen av kommunfullmäktige 2018-11-15, § 21 

 



 1 

Inledning 
Föreningslivet värdesätts högt i Säters kommun. Det bidrar till ett attraktivt Säter och ett rikare 
liv. I syfte att underlätta för föreningslivet stöttar kommunen dess verksamheter på olika sätt.  

Bidragsberättigade föreningar & föreningsägda bolag 
Alla föreningar och ideella organisationer som har sitt säte eller verksamhet i Säters kommun kan 
söka bidrag och andra insatser för sin verksamhet. Ett krav för att beviljas bidrag och andra 
insatser är att verksamheten inte strider mot kommunens värdegrund.  
 
A. Föreningens verksamhet skall bedrivas med vedertagna, demokratiska metoder 

B. Föreningen skall vara öppen för var och en som önskar medlemskap och som accepterar 
föreningens mål och verksamhet 

C. Föreningen skall bedriva en verksamhet som främjar en sund fysisk och psykisk utveckling hos 
medlemmarna och som stärker respekten för människovärdet. 

D. Verksamheten får inte ha inslag av köns- eller rasdiskriminering. Verksamheten får inte ha 
inslag av diskriminering mot sexuell läggning. 

E. Föreningen åtar sig att med kraft motverka all eventuell användning av otillåtna 
prestationshöjande medel samt alkohol, narkotika och tobak i all verksamhet. 

F. I de fall en förening bedriver verksamhet i flera kommuner, får föreningen i bidragshänseende 
endast tillgodoräkna sig bidrag för de medlemmar som är bosatta i Säters kommun. Vidare får 
endast aktiviteter som bedrivs inom Säters kommun räknas som underlag i den kommunala 
bidragsansökan. 

De olika sätt Säters kommun direkt eller indirekt stöttar föreningslivet är följande: 
1. Kommunalt aktivitetsstöd  
2. Bidrag för föreningslokal  
3. Bidrag till samlingslokaler  
4. Stöd till föreningsdrivna anläggningar  
5. Spår och leder  
6. Kartbidrag  
7. Bidrag till org. som arbetar med funktionsnedsättning  
8. Samverkan mellan kommun och förening kring verksamhet  
9. Stöd vid igångsättning av ny verksamhet  
10. Bidrag till kulturarrangemang  
11. Evenemangsstöd  
12. Samarbeten kopplat till kommunens marknadskommunikation  
13. Särskild uppvaktning  
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1. Kommunalt aktivitetsstöd 
Bidrag i form av kommunalt aktivitetsstöd, som är kopplat till lokalt aktivitetsstöd (statligt bidrag) 
kan ges till följande föreningar; 

• Bidrag utgår till ideell förening som är medlem i Specialidrottsförbundet (SF), anslutet till 
Riksidrottsförbundet (RF), för verksamhet föreningen bedriver efter det att föreningen 
upptagits som medlem i SF. 

• Även föreningar som är medlemmar i SF med begränsat medlemskap enligt 8 kap 3§ RF:s 
stadgar samt föreningar som tillhör idrottsförbund som har ett samarbetsavtal med SF 
har möjlighet att ansöka om och få kommunalt aktivitetsstöd. 

• Övriga föreningar med barn- och ungdomsverksamhet och som inte tillhör RF men 
godkänts av Fritidsutskottet har möjlighet att få aktivitetsstöd med 1 poäng per 
aktivitetstillfälle. 

 
Bidrag utgår för sammankomst/aktivitet som sker i föreningens regi. Inget hinder föreligger om 
föreningen köper tjänster i någon form. En sammankomst ska ligga i linje med föreningens 
idrottsliga verksamhet och idé för barn, ungdomar och särskilt inriktas för att: 

• utveckla barns, ungdomars och funktionshindrades intresse för idrott och deras möjlighet 
att få allsidig träning efter vars och ens fysiska och psykiska förutsättning. 

• utveckla kvaliteten i idrottsrörelsens barn- och ungdomsverksamhet och i 
idrottsverksamheten i övrigt så att verksamheten främjar god etik, ökat deltagande, ideellt 
engagemang, jämställdhet och integration. 

Grunden ska vara SF idrott men en del kan också vara därtill anknuten verksamhet. 
 
En sammankomst ska vara en ledarledd gruppaktivitet. Ledare ska ha rimliga kvalifikationer och 
vara utsedd av föreningen samt vara lägst 13 år och kan inte redovisningsmässigt vara ledare för 
flera grupper samtidigt. En sammankomst ska omfatta minst 3 bidragsberättigade deltagare 
utöver ledare. Bidrag utgår för maximalt 30 deltagare per sammankomst. 
En sammankomst ska pågå minst 60 minuter och innehålla gemensam samling och avslutning. 
För sammankomst i åldersgruppen 0 - 7 år, minst 40 minuter. 
 
Bidragsberättigade deltagare är barn och ungdomar i åldern 0 – 25 år och ledare 13 – 25 år som är 
medlem i föreningen och bosatta i Säters kommun. Åldern räknas tom det år deltagaren fyller 25 
år. En deltagare får räknas en gång per dag och idrott. Vid tävling/match redovisas varje 
deltagare av respektive förening som deltagare tillhör. 
 
För deltagare och ledare inom idrott för funktionsnedsatta (handikappidrott) finns ingen övre 
åldersgräns. Med handikappidrott menas idrottsverksamhet för personer med 
funktionsnedsättning som bedrivs av föreningar anslutna till Handikappidrottsförbundet och 
Dövas idrottsförbund samt övrig SF-idrott som bedrivs för personer med funktionsnedsättning. 

Ansökan  
Inlämnas senast 15 maj (avseende föregående årsverksamhet). 
På blankett för aktivitetsstöd med eventuella bilagor. 
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2. Bidrag för föreningslokal 
Föreningar som hyr lokal av annan aktör än kommunen kan få bidrag med maximalt 50 % av 
kostnaden. 

Ansökan  
Löpande under året. 

3. Bidrag till samlingslokal 
Föreningar som äger och driver samlingslokaler, ex bystugor kan beviljas underskottsbidrag för 
fastighetens drift. Kommunen beslutar om vilka samlingslokaler som kan omfattas av detta 
bidrag. Det åligger fastighetsägaren att, genom lämpliga åtgärder, tillse att intäkterna 
(hyresintäkter, nettointäkter från egna arrangemang osv), så långt det är möjligt, täcker 
driftskostnaderna för berörd fastighet/lokal. Det eventuella underskott som uppstår kan täckas, 
helt eller delvis, av bidrag från kommunen då likvidamedel saknas i föreningen. 

Ansökan  
Inlämnas senast 15 maj på blankett för bidrag till samlingslokal. 

4. Föreningsdrivna anläggningar 
Inom Säters kommun finns det ett antal kommunala anläggningar som drivs av olika föreningar. 
Förhållandet mellan Säters kommun och respektive förening regleras genom ett driftsavtal som 
beslutas av Kommunstyrelsen. 

5. Spår och leder 
• Bidrag per kilometer för underhåll 
• Bidrag för bränsle 
• Ersättning för spårhållning (per timme) 

Ansökan  
Medel kan sökas efter avslutad säsong. 

6. Kartbidrag 
Medel kan sökas för uppdatering av kartmaterial. 

Ansökan  
Löpande under året. 

7. Bidrag till organisationer som arbetar med 
funktionsnedsättning 
I syfte att möjliggöra ett rikt föreningsliv för funktionsnedsatta personer utgår bidrag till 
organisationer där verksamheten vänder sig till funktionsnedsatta. 

• Lägsta bidrag skall motsvara ett så kallat grundbidrag. Ett grundbidrag räknas ut 
genom prisomräknaren på SCB.se varje år. 



 
4 

• För varje medlem, bosatt i Säters kommun betalas ett medlemsbidrag. Ett 
medlemsbidrag räknas ut genom prisomräknaren på SCB.se varje år. 

Ansökan  
Inlämnas senast 15 maj på särskild blankett (avseende föregående årsverksamhet). 

8. Samverkan mellan kommun & förening kring verksamhet 
Samarbeten mellan Säters kommun och föreningar som innebär att kommuninvånare erbjuds 
verksamheter som utgör komplement till det kommunala uppdraget är möjlig. Förhållandet 
mellan Säters kommun och respektive förening regleras genom avtal i varje enskilt fall. Där 
kommunen ger ett bidrag och föreningen förbinder sig att erbjuda en överenskommen 
verksamhet, såsom exempelvis Väntjänst. 

9. Stöd vid igångsättning av ny verksamhet  
När föreningar står i begrepp att starta upp, för dem, nya verksamheter kan kommunen bidra 
med stöd för att agera möjliggörare. Stöd ges utifrån de förutsättningar som råder vid varje unikt 
tillfälle. Tilltänkt verksamhet påverkar vilka kompetenser som kopplas till processen. 
Stödinsatserna kan variera från rådgivning, personellt stöd till ekonomiskt stöd mm. 

Ansökan  
Löpande under året. 
 

10. Bidrag till kulturarrangemang 
Kulturbidragen ska bidra till någon eller några av följande punkter: 

• Ett jämställt och demokratiskt samhälle. Alla ska ha lika rättigheter och möjligheter att ta 
del av kultur oavsett kön, etnisk och social tillhörighet, religion eller annan 
trosuppfattning, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck, ålder eller 
funktionsnedsättning. 

• Stärka barns och ungas rätt till delaktighet i kulturlivet enligt barnkonventionen. 
• Utveckla och stärka förutsättningar för mötet med olika kulturyttringar som dans, teater, 

musik, bildkonst, poesi, film, litteratur, digitala medier och kulturhistoria. 
• Utveckla fysiska eller digitala mötesplatser för kultur och/eller folkbildning. 
• Stimulera samverkan och nätverk mellan föreningar och kommunens invånare. 
• Förmedla samt förnya och utveckla tillgängligheten till kulturarvet. 

 
Stödet kan inte användas till: 

• Enskild persons verksamhet, studieresa eller utbildning. 

Ansökan  
En ansökan ska vara inlämnad och behandlad före arrangemangets genomförande och påbörjad 
marknadsföring. Skriftlig redovisning av alla program som fått kommunala bidrag skall inlämnas 
senast 2 månader efter genomförandet. Ansökan sker löpande under året t.o.m. 15 oktober. 

11. Evenemangsstöd 
Evenemang har stor betydelse för bilden av Säter. Definitionen av evenemang är större 
tillställningar eller händelser som arrangeras kortvarigt, och ska inte förväxlas med löpande 
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verksamhet. Säters kommun stödjer genomförande av evenemang via praktiskt stöd och/eller 
ekonomiskt bidrag. Kommunens evenemangsstöd synliggörs i sin helhet, av kommunfullmäktige 
antagen, Evenemangsstrategi. Samordning sker via Evenemangsrådet. 

Ansökan  
Se evenemangsstrategin  

12. Samarbeten kopplat till kommunens 
marknadskommunikation 
Samarbeten med personer/föreningar som syftar till att Säters kommun synliggörs på olika sätt 
mot en ekonomisk insats (traditionellt kallat sponsring) är en möjlighet. Samarbeten ska: 

1. Bidra till att förstärka den positiva bilden av Säter.  
2. Förstärka de prioriteringar som gäller för kommunens marknadskommunikation. 

Bedömning görs av vilka samarbeten som har störst genomslagskraft och utifrån det sker 
eventuell prioritering. 

Ansökan  
Förslag på potentiella samarbeten mottages löpande under året. 
 

13. Särskild uppvaktning 
Personer eller föreningars prestationer som framstår som föredömliga kan föranleda särskild 
uppvaktning. Via uppvaktning av person uppmärksammas indirekt en förening. Följande 
uppvaktningar används: 

• Vid prestationer av internationell karaktär uppvaktas med en tillägnad bänk/sittmiljö i 
Säterdalen. 

• Vid prestationer av nationell/regional karaktär görs en enskild bedömning huruvida 
uppvaktning sker. Prioritering sker utifrån prestationens genomslagskraft.  

Ansökan  
Förslag gällande särskild uppvaktning mottages löpande under året. 
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Justerande signaturer Utdragsbestyrkande 

 

Kf §  Diarienummer: XX20xx/xxxx 

Interpellationer/frågor 
 
Fråga till kommunstyrelsens ordförande ”Vad skulle det kosta att införa avgiftsfri kollektivtrafik i 
Säters kommun”. 
 
  





Svar på fråga om avgiftsfri kollektivtrafik 
 
Nu har vi äntligen fått en enkel analys av kostnader för avgiftsfri trafik i Säter från Dalatrafik. 
 
Antal påstigningar per invånare och år antas öka med 127 procent.  Avgiftsfri trafik beräknas få en 
ökning av resande med motsvarande ca 103 000 resor per år.  
 
Kostnader för förstärkningstrafik förväntas hamna runt 1,3 miljoner kronor per år. Detta är mycket 
beroende av hur många extra fordon som krävs, men åtminstone från Gustafs och inne i 
tätorten  tror Dalatrafik att det behövs  förstärkning. Med denna beräkning skulle alltså avgiftsfri 
trafik på linjerna 371, 372, 373, 375 och 376 kosta runt 2,5 miljoner kronor per år. 
 
Om behovet av förstärkningstrafik uteblir hamnar kostnaderna på  ca 1,2 miljoner kronor per år. 
Det finns samtidigt betydande vinster för många Säterbor att ha avgiftsfri kollektivtrafik inte minst 
för miljön. Miljövinsterna är betydande då man ser att det kollektiva resandet ökar med 127 % inom 
Säters kommun. Säterborna  kan fritt åka och handla, besöka vänner eller gå på valfri aktivitet utan 
att föräldrar eller anhöriga ska skjutsa dem. 
 
Att få fler att nyttja kollektivtrafik måste ses som ett måste om vi ska nå klimatmålen som Säter, 
Dalarna, Sverige och övriga världen kommit överens om. Om avgiftsfri trafik eller en variant på detta 
är bästa sättet för att nå klimatmålen vet vi inte utan att vi provar. 
 
Vi måste göra många olika insatser för att nå målen för ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt 
hållbart samhälle och vi måste börja nu! 
 
 
Vänligen 
 
Mats Nilsson 
Kommunstyrelsens Ordförande 
Säters kommun 
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Justerande signaturer Utdragsbestyrkande 

 

Kf §  Diarienummer:  

Valärenden 
 

1. Fyllnadsval efter Erik Andersson ( C) ersättare i socialnämnden. 
2. Fyllnadsval efter Emma Sjöberg (V) ledamot i kommunstyrelsen. 
3. Övriga valärenden 
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Justerande signaturer Utdragsbestyrkande 

 

Kf §  Diarienummer: XX20xx/xxxx 

Rapporter 
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Justerande signaturer Utdragsbestyrkande 

 

Kf §  

Delgivningar 
 
Granskning av planering och underhåll av vatten och avlopp  
 
Samhällsbyggnadsnämndens behandling av medborgarförslag om återvinningsstation i Norbo, 
Finnmarken, Ulvshyttan och närliggande byar. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att förslaget är 
besvarat. 
 
Protokoll från kommunstyrelsens sammanträde 2020-09-01 
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