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Diarienummer: KS2020/0029

Svar på medborgarförslag om ny infrastruktur för trafikflödet i centrala Säter
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar bordlägga ärendet.
Beslut Kf 2020-09-24
Kommunstyrelsen föreslår 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
Tjänsteutlåtande
Medborgarförslag
Yttrande från samhällsbyggnadsnämnden

Justerande signaturer

Delges
Förslagsställarna

Utdragsbestyrkande

Tjänsteutlåtande

SÄTERS KOMMUN
Kommunstyrelseförvaltningen

Datum
2020-06-05

Diarienummer
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
Handläggare
Postadress
Säters Kommun
Box 300
783 27 Säter

Malin Karhu Birgersson
Förvaltningschef
Besöksadress
Rådhuset
Åsgränd 2
Säter

Telefon
0225-55 000 (vxl)

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

Tjänsteutlåtande

Datum
2020-05-18

Diarienummer
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
Biträdande Samhällsbyggnadschef

Postadress
Säters Kommun
Box 300
783 27 Säter

Besöksadress
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Västra Långgatan 12
Säter

Andreas Mossberg
Samhällsbyggnadschef

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

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

SÄTERS KOMMUN
Samhällsbyggnadsnämnden

Sbn § 50

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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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 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

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Diarienummer: KS2020/0028

Svar på medborgarförslag om bron mellan Kungsgårdsskolan och Klockarskolan
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att medborgarförslaget är besvarat.
Översyn av en ökad tillgänglighet mellan Kungsgårdsskolan och Klockarskolan pågår.
Beslut Kf 2020-09-24
Kommunfullmäktige beslutar bordlägga ärendet.
__________
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.

Justerande signaturer

Utdragsbestyrkande

Tjänsteutlåtande

Datum
2020-07-01

Diarienummer
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.

Postadress
Säters Kommun
Box 300
783 27 Säter

Besöksadress
Rådhuset
Åsgränd 2
Säter

Telefon
0225-55 000 (vxl)

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

Tjänsteutlåtande

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
Handläggare

Postadress
Säters Kommun
Box 300
783 27 Säter

Besöksadress
Rådhuset
Åsgränd 2
Säter

Malin Karhu Birgersson
Chef kommunstyrelsesektorn

Telefon
0225-55 000 (vxl)

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

SÄTERS KOMMUN
Samhällsbyggnadsnämnden
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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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 framgent i Säter. Det råder i dagsläget osäkerhet kring Kungsgårdskolans framtida användning. 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. 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.
Fortsättning

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

SÄTERS KOMMUN
Samhällsbyggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
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Fortsättning Mbn § 49
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

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Tjänsteutlåtande

Datum
2020-05-18

Diarienummer
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
Biträdande Samhällsbyggnadschef

Postadress
Säters Kommun
Box 300
783 27 Säter

Besöksadress
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Västra Långgatan 12
Säter

Andreas Mossberg
Samhällsbyggnadschef

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

E-postadress
sbn@sater.se
Internetadress
www.sater.se
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2020-06-10

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 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.
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har remitterat förslaget till barn- och utbildningsnämnden och samhällsbyggnadsnämnden för yttrande. Yttrandet ska inkomma till kommunstyrelsen senast 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
Justerande sign

Utdragsbestyrkande

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
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Diarienummer: KS2020/0313

Nytt medborgarförslag om en rondell i Storhaga, Gustafs
Beslut
_________
Ärendebeskrivning
Ett medborgarförslag om att göra en rondell vid ICA Storhaga Gustafs, lämnas in till kommunfullmäktiges sammanträde 2020-10-22 av Tommy Magnusson, Gustafs.
Medborgarens förslag
”Jag tycker att man kan göre en rondell vid Ica Storhaga i Gustafs. Som det är nu är det tur att inga
olyckor händer, mycket tung trafik, bussarna åker där flera gånger om dagen. Även vid korsningen
mot ST SKEDVI bör det vara en rondell. Tillbuden är många, bara tur att det inte händer något allvarligt. Tack för ordet.”

Justerande signaturer

Utdragsbestyrkande

SÄTERS KOMMUN
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Kommunfullmäktige
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Diarienummer: KS2020/0314

Nytt medborgarförslag om att sätta upp en skylt vid Gustafs kyrka
Beslut
___________
Ärendebeskrivning
Ett medborgarförslag om att sätta upp en skylt vid Gustafs kyrka som det står Gustafs kyrka på,
lämnas in till kommunfullmäktiges sammanträde 2020-10-22 av Tommy Magnusson, Gustafs.
Medborgarens förslag
”Jag vill att kommunen sätter upp en skylt vid Gustafs kyrka som det står Gustafs kyrka på, spå är
det på andra platser i Sverige. Har själv besökt ett hundratal kyrkor och utanför står det namnet på
kyrkan. Kommunen bör tala med transportstyrelsen om skyltning till Gustafs kyrka så att alla turister kan besöka vår fina kyrka. Kyrkan är ju sen sevärdhet den har en av landets största altartavla.
Kommunen bör göra lite mer reklam för Gustafs kyrka. Tack för ordet.”

Justerande signaturer

Utdragsbestyrkande
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Diarienummer: KS2020/0339

Nytt medborgarförslag om motionssimning på morgonen
Beslut
__________
Ärendebeskrivning
Ett medborgarförslag om motionssimning på morgonen lämnas in till kommunfullmäktiges sammanträde 2020-10-22 av Patrik Nylen.
Medborgarens förslag
”Vi är många som skulle vilja ha möjligheten att motionssimma på morgonen i Säters simhall före
arbetet mm.
Förslag:
Öppna två vardagar i veckan kl. 06:00-08:30 t ex tisdag och torsdag. Hedemora Borlänge och
Faluns simhallar har det erbjudandet varje vecka. Detta ligger i tiden då vi medborgare söker aktiviteter på hemmaorten under dessa Coronatider samt att det är positivt för folkhälsan. Simhallen skall
vara tillgänglig för allmänheten så mycket det är möjligt. För dyrt att privat hyra
simbassängen.”

Justerande signaturer

Utdragsbestyrkande

Från:
Skickat:
Till:
Ämne:

den 3 september 2020 08:05
Säters Kommun - Kommun
Medborgarförslag

Simhallen i Säter.
Vi är många som skulle vilja ha möjligheten att motionssimma på morgonen i Säters simhall före
arbetet mm.
Förslag:
öppna två vardagar i veckan kl. 06:00-08:30 t ex tisdag och torsdag.
Hedemora Borlänge och Faluns simhallar har det erbjudandet varje vecka.
Detta ligger i tiden då vi medborgare söker aktiviteter på hemmaorten under dessa Coronatider
samt att det är positivt för folkhälsan.
Simhallen skall vara tillgänglig för allmänheten så mycket det är möjligt. För dyrt att privat hyra
simbassängen.
Mvh
Patrik Nylen
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Diarienummer: KS2020/0353

Nytt medborgarförslag för att utveckla och stärka handel och näringslivet i Säter
Beslut
__________
Ärendebeskrivning
Ett medborgarförslag för att utveckla och stärka handeln och näringslivet i Söter, lämnas in till
kommunfullmäktiges sammanträde 2020-10-22 av Walid Alhaj.
Medborgarens förslag
”Jag vill att vi vidareutvecklar vårt nya och fina Rådhustorg i centrala Säter genom att även anpassa
torget för torghandel på helger och vid speciella tillfällen. Torghandeln skulle göra Säter attraktivare
genom ett ökat utbud av varor, tjänster och musik/underhållning, som leder till ett ökande antal besökare till Säter. Det ökade antalet besökare på marknadsdagarna kommer att gynna samtliga butiker och näringsidkare i Säter, med en växande handel får vi en starkare och livskraftigare handel och
det behövs i Säter idag.”

Justerande signaturer

Utdragsbestyrkande

SÄTERS KOMMUN

KALLELSE

Kommunfullmäktige

2020-10-22

Sammanträdesdatum

Kf §

Diarienummer:

Nya motioner/medborgarförslag

Justerande signaturer

Utdragsbestyrkande

Blad

8

SÄTERS KOMMUN

KALLELSE

Kommunfullmäktige

2020-10-22

Sammanträdesdatum

Kf §

Information om medborgarbudget

Justerande signaturer

Utdragsbestyrkande
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Diarienummer: KS2020/0365

Delårsrapport 2020
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar överlämna delårsrapporten för 2020 till kommunfullmäktige för fastställande.
__________
Ärendebeskrivning
Enligt Lagen om kommunal redovisning kap.13, ska kommuner minst en gång under räkenskapsåret upprätta en särskild redovisning, delårsrapport. Delårsrapporten skall innehålla en översiktlig
redogörelse för utvecklingen av kommunens verksamhet och resultat sedan föregående räkenskapsårs utgång. Delårsrapporten avser i Säters kommun perioden januari till augusti.

Justerande signaturer

Utdragsbestyrkande
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Diarienummer: KS2020/0366

Kommunal skattesats 2021
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta fastställa skattesatsen för 2021 till 22,32, vilket är oförändrat från 2020.
______
Bakgrund och ärendebeskrivning
Kommunallagen 11 kap 11 § föreskriver att kommunfullmäktige ska fastställa skattesatsen för nästkommande år senast före november månads utgång.

Justerande signaturer

Utdragsbestyrkande

Tjänsteskrivelse

Datum
2020-09-21

Dnr
KS 2020 /0366

Kommunal skattesats för 2021
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta fastställa
skattesatsen för 2021 till 22,32, vilket är oförändrat från 2020.
Bakgrund och ärendebeskrivning
Kommunallagen 11 kap 11 § föreskriver att kommunfullmäktige ska fastställa skattesatsen för
nästkommande år senast före november månads utgång.

Catherine Hellgren
Ekonomichef

Postadress
Säters Kommun
Box 300
783 27 Säter

Besöksadress
Rådhuset
Åsgränd 2
Säter

Telefon
0225-55 000 (vxl)

E-postadress
kommun@sater.se
Internetadress
www.sater.se
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Diarienummer: KS2020/0376

Rehabiliteringspolicy för Säters kommun
Beslut:
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta anta rehabiliteringspolicy.
__________
Ärendebeskrivning:
Enligt arbetsmiljölagen ska alla arbetsgivare ska ha ett systematiskt arbete kring rehabilitering. Ett
bra rehabiliteringsarbete stärker både individens möjlighet att återgå i arbete och organisationens
förmåga att tillvara ta kompenes. Ett bra och strukturerat rehabiliteringsarbete är och en del av
medarbetarens bild av arbetsgivaren.
Strukturerat arbete och engagerade chefer som arbetar med att tillsammans med medarbetaren arbetar med rehabilitering bidrar till en tydlig ansvarsfördelning och chefer som blir trygga i uppgiften.

Justerande signaturer

Utdragsbestyrkande

Tjänsteutlåtande

Datum
2020-08-15

Diarienummer
Dnr KA 00-000

Rehabiliteringspolicy
Förslag till beslut

Att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att anta rehabiliteringspolicy.
Bakgrund och ärendebeskrivning

Enligt arbetsmiljölagen ska alla arbetsgivare ska ha ett systematiskt arbete kring rehabilitering. Ett
bra rehabiliteringsarbete stärker både individens möjlighet att återgå i arbete och organisationens
förmåga att tillvara ta kompenes. Ett bra och strukturerat rehabiliteringsarbete är och en del av
medarbetarens bild av arbetsgivaren.
Strukturerat arbete och engagerade chefer som arbetar med att tillsammans med medarbetaren
arbetar med rehabilitering bidrar till en tydlig ansvarsfördelning och chefer som blir trygga i
uppgiften.

Malin Karhu-Birgersson
Kommunstyrelsesektions chef/personalchef

Postadress
Säters Kommun
Box 300
783 27 Säter

Besöksadress
Rådhuset
Åsgränd 2
Säter

Telefon
0225-55 000 (vxl)

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

Rehabiliteringspolicy
Antagen 2020-

SÄTERS KOMMUN

1

Rehabiliteringspolicy

Närmaste chef har ansvar för att starta och genomföra arbetslivsinriktad rehabilitering, då en
medarbetare drabbas av sjukdom eller skada. Målet i rehabiliteringsarbetet är alltid att
medarbetaren ska kunna återgå i arbete.

1. Konstaterat att medarbetaren inte kan återgå till ordinarie arbete
Om medarbetare på grund av sjukdom eller skada inte kan återgå i ordinarie arbete, och alla möjligheter
till anpassningsåtgärder är uttömda, samt att genomförd arbetsförmågebedömning ger stöd för att
medarbetaren inte har arbetsförmåga att återgå till sitt ordinarie arbete, ska arbetsgivaren ta ställning till
möjlig förflyttning inom anställningsavtalets ram genom att följa stegen enligt steg 1 - 4, nedan. (AB kap 3
§ 6 mom 1).
Stegvis undersöka om det finns annat ledigt arbete inom anställningsavtalet ram enligt följande 4
steg.
Steg 1. Inom den egna enheten.
Ansvarig närmaste chef.
Steg 2. Inom den egna verksamheten.
Ansvarig närmaste chef
Steg 3. Inom egna sektorn.
Ansvarig närmaste chef.
Steg 4. Inom hela kommunen.
Ansvarig närmaste chef

2. Avsluta rehabiliteringen och omplacering

Om medarbetare inte kan återgå till något arbete inom anställningsavtalets ram enligt steg 1-3, avslutas
rehabiliteringen. Närmaste chef ansvarar för att avsluta rehabiliteringen efter samråd med HR. Därefter
genomför arbetsgivaren en omplaceringsutredning som gäller hela kommunens verksamhet (LAS § 7. HR
ansvarar för omplaceringsutredningens genomförande. Närmaste chef ansvarar för information till
medarbetaren.

3. För att omplacering ska kunna vara möjlig krävs:
•

Att lediga tjänster som är vakanta och kända inom hela kommunens verksamhetsområde prövas.

•

Att medarbetaren uppfyller kompetenskraven som ställs på tjänsten utifrån gällande kravanalys.
Anställande chef är den som bedömer om medarbetarens kvalifikationer är tillräckliga. Kraven
får inte ställas högre än vad som ställs vid nyrekrytering.

•

Finns tveksamhet om personen har tillräckliga kvalifikationer eller förmåga står avlämnande
verksamhet för lönekostnaderna i 3 månader.

•

Finns det behov av anpassning i den nya verksamheten står avlämnande verksamhet för eventuell
kostnad.

•

En omplacering kan innebära att anställningsvillkoren kan förändras. Finns inte några
tillsvidareanställningar lediga, ska även tidsbegränsade vakanser erbjudas om det finns. Längden
på den vakans som erbjuds ska motsvara minst medarbetarens uppsägningstid.

Chefen kontaktar HR för råd och stöd i rehabiliteringsarbete. HR ansvarar för genomförandet av
omplaceringsutredning. och eventuell uppsägning.
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Diarienummer: KS2020/0271

Ansvarig utgivare för fullmäktiges webbsändningar
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att kommunfullmäktiges ordförande är ansvarig utgivare med möjlighet att utse ställföreträdare, för fullmäktiges webbsändningar.
__________
Ärendebeskrivning
När man registrerar en sändning anger man också vilken den ansvariga utgivaren är. Denna person
bör ha koppling till verksamheten och vara den som både kan godkänna och stoppa material från
att publiceras. Det bör vara någon som har insyn i verksamheten och som har faktisk möjlighet att
kontrollera innehållet. Utgivaren är juridiskt ansvarig om yttrandefrihetsbrott, till exempel hets mot
folkgrupp, förtal eller förolämpning, begås under sändningen. Utgivaren ska ha rätt att bestämma
över innehållet så att inget sänds eller publiceras mot hens vilja.
Förslag är att kommunfullmäktiges ordförande är ansvarig utgivare för fullmäktiges webbsändningar – med möjlighet att utse ställföreträdande utgivare.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande

Justerande signaturer

Utdragsbestyrkande

Tjänsteutlåtande

SÄTERS KOMMUN

Datum
2020-09-09

Diarienummer
Dnr KS2020/0271

Ansvarig utgivare
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att
kommunfullmäktiges ordförande är ansvarig utgivare för fullmäktiges webbsändninga med möjlighet att
utse ställföreträdare.
Ärendebeskrivning
När man registrerar en sändning anger man också vilken den ansvariga utgivaren är. Denna person bör ha
koppling till verksamheten och vara den som både kan godkänna och stoppa material från att publiceras.
Det bör vara någon som har insyn i verksamheten och som har faktisk möjlighet att kontrollera innehållet.
Utgivaren är juridiskt ansvarig om yttrandefrihetsbrott, till exempel hets mot folkgrupp, förtal eller
förolämpning, begås under sändningen. Utgivaren ska ha rätt att bestämma över innehållet så att inget
sänds eller publiceras mot hens vilja.
Förslag är att kommunfullmäktiges ordförande är ansvarig utgivare för fullmäktiges webbsändningar –
med möjlighet att utse ställföreträdande utgivare.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande

Malin Karhu Birgersson
Sektorschef kommunstyrelsen

Postadress
Säters Kommun
Box 300
783 27 Säter

Besöksadress
Rådhuset
Åsgränd 2
Säter

Telefon
0225-55 000 (vxl)

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

SÄTERS KOMMUN

KALLELSE

Kommunfullmäktige

2020-10-22

Sammanträdesdatum

Kf §

Blad

14

Diarienummer: KS2020/0338

Förändrat huvudmannaskap - GYSAM
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige beslutar
1. Godkänna Samverkansavtal för gymnasieskolan, GYSAM, med 4 bilagor.
2. Uppdra till Dalarnas kommunförbund att administrera och besluta i frågor angående
GYSAM i enlighet med bestämmelserna i Samverkansavtal med bilagor
3. Beslutet gäller under förutsättning att övriga kommuner fattar likalydande beslut.
__________
Ärendebeskrivning
På uppdrag av Dalarnas Kommunförbund (DKF) har en förstudie genomförts i syfte att utreda förutsättningarna för att förändra huvudmannaskapet för GYSAM.
Förstudien föreslår att DKF tar över GYSAM från FalunBorlänge-regionen (FBR) vid årsskiftet
2020/2021och att nuvarande arbetssätt och ledningsorganisation inom GYSAM
(beredningsgrupp, styrgrupp) bibehålls. Den verksamhet för GYSAM som idag ryms inom FBR
överförs genom verksamhetsövergång till Falu kommun där den organiseras tillsammans med Elevantagningen och AVmedia.
DKFs styrelse fattade beslut den 6 maj om förändrat huvudmannaskap för GYSAM Dalarna. Gällande värdskap för driftorganisationen beslutades att medlemskommunerna skulle tillfrågas om intresse.
Beslut om värdskap togs av DKFs styrelse den 27 augusti 2020 och har tilldelats Falun.
Bakgrund
2017-01-01 började ett samverkansavtal för gymnasieskolan mellan 11 dalakommuner att
gälla. Organisatoriskt tillfördes verksamheten, som benämndes GYSAM, FalunBorlängeregionen
AB. Under 2018 bildades den ideella föreningen Dalarnas Kommunförbund som är
en sammanslutning av kommunerna i Dalarnas län och vars syfte bl a ska vara att initiera och
driva mellankommunal samverkan inom de områden medlemmarna bestämmer. Kommunerna
har härefter önskat att verksamheten i GYSAM organisatoriskt ska flyttas från
FalunBorlänge- regionen AB till Dalarnas Kommunförbund. Mot bakgrund härav har detta
reviderade Samverkansavtal För Gymnasieskolan, GYSAM, upprättats.
Beslutsunderlag
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Förändrat huvudmannaskap för GYSAM Dalarna
Dalarnas kommunförbund har fattat beslut om förändrat huvudmannaskap för Gysam
Dalarna.
Dalarnas kommunförbund föreslår
samtliga kommunfullmäktige i samtliga medlemskommuner som ingår i GYSAM och
Västerbergslagens Utbildningsförbund besluta att,
1. Godkänna Samverkansavtal för gymnasieskolan, GYSAM, med 4 bilagor.
2. Uppdra till Dalarnas kommunförbund att administrera och besluta i frågor angående
GYSAM i enlighet med bestämmelserna i Samverkansavtal med bilagor.

Kommunfullmäktige i Falun föreslås dessutom besluta att,


Förbereda mottagande GYSAM:s driftorganisation genom verksamhetsövergång från
FBR med driftstart den 1 januari 2021.



Upprätta ett avtal i samråd med DKF som reglerar administrationen och ersättningen.

Ärendet
På uppdrag av Dalarnas Kommunförbund (DKF) har en förstudie genomförts i syfte att
utreda förutsättningarna för att förändra huvudmannaskapet för GYSAM.

Förstudien föreslår att DKF tar över GYSAM från FalunBorlänge-regionen (FBR) vid
årsskiftet 2020/2021och att nuvarande arbetssätt och ledningsorganisation inom GYSAM
(beredningsgrupp, styrgrupp) bibehålls.
Den verksamhet för GYSAM som idag ryms inom FBR överförs genom verksamhetsövergång till Falu kommun där den organiseras tillsammans med Elevantagningen och AVmedia.
DKFs styrelse fattade beslut den 6 maj om förändrat huvudmannaskap för GYSAM Dalarna.
Gällande värdskap för driftorganisationen beslutades att medlemskommunerna skulle
tillfrågas om intresse.
Beslut om värdskap togs av DKFs styrelse den 27 augusti 2020 och har tilldelats Falun.
Beslutsunderlagen kommer att kompletteras med protokollsutdrag gällande detta.

Samtliga medlemskommuner och VBU ombeds att skicka in protokollsutdrag efter
respektive kommunfullmäktigebehandling i ärendet till
Kerstin.m.soderlund@falun.se senast den 15 oktober.

Enligt uppdrag
Kerstin Söderlund

Bilagor
1. Samverkansavtal för gymnasieskolan, GYSAM Dalarna
2. Protokollsutdrag DKFs styrelse 2020-05-06, § 31
3. Förändrat huvudmannaskap för GYSAM Dalarna Förstudie
Sändlista
Borlänge kommun
Falu kommun
Gagnefs kommun
Hedemora kommun
Leksands kommun
Malung-Sälens kommun
Rättviks kommun
Säters kommun
Vansbro kommun
Västerbergslagens Utbildningsförbund

Samverkansavtal för
gymnasieskolan,
GYSAM Dalarna

Dalarnas Kommunförbund • Org.nr: 802517-6275
c/o Falu kommun, Statskansliet • 791 83 Falun

SAMVERKANSAVTAL FÖR GYMNASIESKOLAN, GYSAM

Bakgrund
2017-01-01 började ett samverkansavtal för gymnasieskolan mellan 11 dalakommuner att
gälla. Organisatoriskt tillfördes verksamheten, som benämndes GYSAM, FalunBorlängeregionen AB. Under 2018 bildades den ideella föreningen Dalarnas Kommunförbund som är
en sammanslutning av kommunerna i Dalarnas län och vars syfte bl a ska vara att initiera och
driva mellankommunal samverkan inom de områden medlemmarna bestämmer. Kommunerna
har härefter önskat att verksamheten i GYSAM organisatoriskt ska flyttas från
FalunBorlänge- regionen AB till Dalarnas Kommunförbund. Mot bakgrund härav har detta
reviderade Samverkansavtal För Gymnasieskolan, GYSAM, upprättats.

Begreppsdefinitioner
Med GYSAM förstås i detta avtal gymnasiesamarbetet mellan de samverkansparter som
anges i detta avtal
.
Med samverkansområdet avses i detta avtal samverkansparternas geografiska avgränsning.
Med anordnarkommun avses i detta avtal den kommun i vilken utbildningen anordnas. För
Ludvika och Smedjebackens kommuner avses Västerbergslagens Utbildningscentrum.
Med hemkommun avses i detta avtal den kommun i vilken eleven är folkbokförd.
Med samverkanspart avses en eller flera av parterna i detta avtal.
I arbetsordningen finns ytterligare definitioner.

Syfte
GYSAM är en del i samverkansparternas arbete för att stärka samverkansområdets
attraktionskraft och detta perspektiv ska vara vägledande i arbetet.
Verksamheten syftar till en fördjupad samverkan inom gymnasieskolan mellan
samverkansparterna. Denna samverkan ska vara till fördel för alla berörda samverkansparter
och framför allt för gymnasieskolans elever, där den enskilde eleven fritt kan välja bland ett
brett utbud av utbildningar med hög kvalitet.
GYSAM ska verka för att flexibla undervisningsmetoder, arbetssätt och
organisationsstrukturer utvecklas.
Parterna inom detta samverkansavtal har som ambition att skapa en långsiktig hållbar
gymnasieskola inom samverkansområdet.

Dalarnas Kommunförbund
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1 § Grundförutsättningar
I detta samverkansavtal uppdrar parterna åt Dalarnas Kommunförbund att ansvara för
verksamheten i GYSAM.
Detta samverkansavtal ska godkännas av kommunfullmäktige för varje samverkanspart,
Västerbergslagens Utbildningsförbund och Dalarnas Kommunförbund senast 2020-10-30
genom beslut som vinner laga kraft. Avtalet ska undertecknas av behörig företrädare för varje
samverkanspart

2 § Samverkansavtalets innebörd
Avtalet reglerar förutsättningarna för elever i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan. Detta
innebär att:
• Eleverna inom gymnasieskolan och gymnasiesärskolan får fritt söka nationella
program och inriktningar som erbjuds inom samverkansområdet och blir mottagna
som förstahandssökande i enlighet med gällande lagstiftning.
• Möjlighet för elever att söka övriga inriktningar inom IM (Individuella programmet)
finns mellan samverkansparterna om avtal upprättas i varje enskilt fall utifrån
särskilda skäl och i mån av plats.
• Eleverna inom gymnasieskolan får fritt söka programinriktat val (IM-V) som erbjuds
för grupp inom samverkansområdet och blir mottagna som förstahandssökande i
enlighet med gällande lagstiftning.
• Interkommunal ersättning inom samverkansområdet baseras på gemensam prislista
som årligen följs upp och revideras av Dalarnas Kommunförbund, se bilaga 3.

3 § Arbetsordning
I arbetsordning för GYSAM, som är en bilaga till samverkansavtalet, beskrivs definitioner,
organisation och finansiering för GYSAM. Se bilaga 1.

4 § Information om utbildningsutbudet
Samtliga utbildningar enligt § 2 ingår i samverkansavtalet.
Hemkommun ansvarar för att informera grundskolans och IM:s elever om utbudet inom
GYSAM.

5 § Antagning
Antagning administreras av Dalarnas Kommunförbunds elevantagning i enlighet med
närmare bestämmelser i Arbetsordningen.
Antagningar till inriktningar i åk 2 ska ske enligt fastställda principer inom GYSAM och görs
av mottagande skola, se bilaga 2.

6 § Ekonomiska villkor och förutsättningar
Interkommunala ersättningar
Se bilaga 3.

Resor och inackordering
Elevens hemkommun betalar resekostnader och/eller eventuellt inackorderingstillägg enligt
hemkommunens regler.

Dalarnas Kommunförbund
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Tilläggsbelopp
Elevens hemkommun betalar kostnader för stödresurser och särskilda åtgärder i övrigt som
bedöms erforderliga. Överenskommelser om sådana insatser ska ske i varje enskilt fall
skriftligt mellan parterna.

Försäkringar
Anordnarkommun tecknar och bekostar olycksfall- och ansvarsförsäkring för de elever som
går i kommunens skolor. Minikravet är att försäkringarna ska gälla under skoltid samt under
färd till och från skolan.

Studieavbrott
Om eleven avbryter studier på något program/inriktningar som berörs av detta avtal enligt § 2,
omfattas eleven av hemkommunens aktivitetsansvar. Rektor ansvarar att kontakt alltid
upprättas med hemkommunen för redovisning av anledningen till byte eller avhopp och vilka
åtgärder som vidtagits för eleven, bilaga 4.

Betalningsvillkor
Ersättning faktureras av anordnarkommunen terminsvis tidigast 1 oktober respektive 1 mars
och grundas på elevantalet 15 september respektive 15 februari. Betalningsvillkor ska vara 30
dagar. För elev som avbryter studierna ska ett veckpris erläggas utifrån det fastställda
årsbeloppet dividerat med 40 veckor.
För elev som tas in på något av de program/inriktningar som berörs av detta avtal enligt § 2
eller av särskilda skäl efter den 16 september eller efter den 16 februari ska den
interkommunala ersättningen baseras på ett veckopris beräknat enligt föregående stycke.

7 § Uppföljning av elevers skolgång och utbildningarnas kvalitet
Rektor ansvarar för att bistå kommuner i uppföljningen av elever som inte går i gymnasiet i
hemkommunen.

8 § Utvidgning av samverkansområde
Andra kommuner kan erbjudas inträde i samverkansområdet i enlighet med villkoren i detta
samverkansavtal med bilagor. Beslut om detta fattas av Dalarnas Kommunförbund. Samtliga
kommuner i styrelsen för Dalarnas Kommunförbund ska vara ense om ett sådant beslut.
Ny samverkanspart inträder i verksamheten på samma villkor som de ursprungliga
samverkansparterna. Ny samverkanspart tecknar tilläggsavtal med Dalarnas
Kommunförbund.

9 § Tillägg och ändringar
Tillägg eller ändringar ska ske skriftligen och får godkännas av Dalarnas Kommunförbund
styrelse om samtliga deltagande kommuner inom styrelsen är ense om detta. Tillägg eller
ändringar som är av principiell beskaffenhet eller av större vikt ska dock beslutas av
kommunfullmäktige eller motsvarande hos samtliga avtalsparter.

10 § Överlåtelse av avtalet
Detta avtal får inte, helt eller delvis, överlåtas på annan part.

11 § Tvist
Tvist ska i första hand lösas genom förhandlingar mellan parterna på initiativ av Dalarnas
Kommunförbund. Om detta inte leder till resultat ska tvisten prövas av allmän domstol.

Dalarnas Kommunförbund
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12 § Avtalstid och uppsägning
Detta samverkansavtal börjar att gälla 2021-01-01 under förutsättning av att alla kommunala
beslut vid denna tidpunkt vunnit laga kraft. Om lagakraftvunnet beslut saknas i någon eller
några kommuner får parterna överenskomma om annan tidpunkt då avtalet ska börja gälla.
Fram till dess att alla kommunala beslut är lagakraftvunna tillämpas tidigare avtal mellan
kommunerna.
Avtalet gäller tillsvidare med en skriftlig uppsägningstid om 24 månader. Efter sådan
uppsägning upphör avtalet att gälla den 16 september.

Bilagor
1. Gysam arbetsordning
2. Förstahandsintagning och ansökning till inriktning år 2
3. Beräkningsmodell för länsprislista inom GYSAM
4. Blankett för åtgärd inom kommunala aktivitetsansvaret

Dalarnas Kommunförbund
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Underskrifter
Detta avtal har upprättats i elva likalydande exemplar varav vardera samverkanspart tagit var
sitt.

Borlänge kommun

Falu kommun

Gagnefs kommun

Hedemora kommun

Leksands kommun

Malung-Sälens kommun

Rättviks kommun

Säters kommun

Vansbro kommun

Västerbergslagens Utbildningsförbund

Dalarnas Kommunförbund
Dalarnas Kommunförbund
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Bilaga 1 GYSAM Arbetsordning
Inledning
Denna arbetsordning är en bilaga till samverkansavtal för gymnasieskolan, Gysam. I denna
arbetsordning beskrivs hur samverkan i GYSAM är organiserad och finansieras.
De samverkande parterna är suveräna i sina beslut. I GYSAM:s uppdrag följer därav att
arbeta för att förslag ska tas i konsensus.

Definitioner
De definitioner som anges i samverkansavtalet gäller även för denna arbetsordning.
Tillkommande definitioner i denna arbetsordning är:
Med styrelsen avses styrelsen i Dalarnas Kommunförbund.
Med styrgrupp avses en grupp bestående av en förtroendevald ledamot utsedd av varje
deltagande kommun. Beredningsgruppens förvaltningschefer är adjungerade till styrgruppen
med förslags- och yttranderätt. Styrelsen utser ordförande i styrgruppen för två år i taget.
Med beredningsgrupp avses en grupp bestående av förvaltningschefer (eller motsvarande)
från samtliga samverkansparter.

Organisation
Samverkansavtalet med bilagor och den årliga verksamhetsplanen ligger till grund för
GYSAM:s arbete.
Styrelsen för Dalarnas Kommunförbund har ansvaret för GYSAM. Styrelsen delegerar vissa
frågor till en styrgrupp och beredning av ärenden görs i en beredningsgrupp.
Styrelsen beslutar om den årliga verksamhetsplanen.
Styrelsen beslutar om utvidgning av verksamhetsområde (8§ i samverkansavtalet) och tillägg
och ändringar i samverkansavtalet enligt förutsättningarna i § 9 i samverkansavtalet.
Styrgruppen tar fram en verksamhetsplan som fastställs av styrelsen.
Styrgruppen reviderar årligen den gemensamma prislistan.
Styrgruppens ordförande utser ordförande i beredningsgruppen.
Beredningsgruppen utarbetar underlag för beslut i styrgruppen och styrelsen.
Styrelsen kan utse särskilda arbetsgrupper med representation från samtliga parter för att
säkerställa god beredning och förankring.
Antagningen administreras av Dalarnas Kommunförbund genom elevantagningen.

Finansiering
Verksamheten i GYSAM finansieras genom en proportionerlig fördelning på deltagande
kommuner utifrån folkmängd 31/12 föregående år.
Kommun
Borlänge
Falun
Gagnef
Leksand
Ludvika
Rättvik
Smedjebacken
Säter
Vansbro
Hedemora
Malung-Sälen

Invånare

Dalarnas Kommunförbund
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Bilaga 2 Förstahandsintagning och ansökning till inriktning år 2
Praxis i samverkansområdet när det gäller inriktningar år två
I samverkansområdet gäller förstahandsintag på inriktningar år två, dvs en elev kan söka en
inriktning på en annan skola än där den läst sitt första år. Utgångspunkten för varje kommun
och skola är att bereda varje behörig elev en plats på sitt val av inriktning i år två. I de fall där
det inte finns plats för alla är det betygen från första året på gymnasiet som avgör vilka elever
som får platserna.

Lagrum
Gymnasieförordningen 4 kap 2 §
De nationella inriktningarna inom estetiska programmet, hantverksprogrammet.
Industritekniska programmet och naturbruksprogrammet får börja det första läsåret. Övriga
inriktningar får börja det andra eller tredje läsåret.
Skollagen kap 16 § 37
En elev som har påbörjat en utbildning på ett nationellt program, en nationell inriktning eller
särskild variant har rätt att hos huvudmannen eller, om huvudmannen är offentlig, inom
samverkansområdet fullfölja sin utbildning på det påbörjade programmet eller den aktuella
inriktningen eller varianten.

Dalarnas Kommunförbund
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Bilaga 3 Beräkningsmodell för länsprislista inom GYSAM
Följande kostnadsposter rapporteras till GYSAM:s ekonomgrupp; undervisning, läromedel
och utrustning, elevvård och hälsovård, administration, mervärdesskatt och lokalkostnader
samt övriga kostnader.
Grundbeloppet räknas fram enligt följande:
Bidragsbelopp för beräkningen=(Grundbelopp(inkl måltider, exkl admin och moms)) x 1,03 x
1,06
Den totala kostnaden för ett program inom GYSAM räknas fram enligt följande:
LPL (värde)=(Programkostnaderna i medlemskommunerna (totalt))/(Totala antalet elever på
programmet)
För att incitamentet att sänka priserna ska finnas kvar ska GYSAM:s prislista jämföras mot
riksprislistan. I de fall utbildningarna endast finns på ett ställe måste de priserna bevakas så att
de inte drar iväg.

Dalarnas Kommunförbund
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Bilaga 4 Blankett för åtgärd inom kommunala aktivitetsansvaret

Dalarnas Kommunförbund
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Sammanfattning
På uppdrag av Dalarnas Kommunförbund (hädanefter DKF) genomförs denna förstudie i
syfte att utreda förutsättningarna för att förändra huvudmannaskapet för GYSAM.
Förstudien konstaterar att GYSAM är ändamålsenligt och fungerar väl samt att det inte finns
några legala eller praktiska hinder för att ändra huvudmannaskapet från FalunBorlängeregionen (hädanefter FBR) till DKF. Dock finns utmaningar men också en potential till
förbättringar. Dessa presenteras som rekommendationer och förslag till beslut (sidan 10).
Förstudien föreslår att DKF tar över GYSAM från FBR vid årsskiftet 2020/2021
(inriktningsbeslut fattat i DKF 2020-03-11) och att nuvarande arbetssätt och
ledningsorganisation inom GYSAM (beredningsgrupp, styrgrupp) bibehålls. Den verksamhet
för GYSAM som idag ryms inom FBR överförs genom verksamhetsövergång till Falu
kommun där den organiseras tillsammans med Elevantagningen och AV-media.

Falun 2020-04-30

Dan Nygren
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Bakgrund
Kort historik
2007 togs de första initiativen till gymnasiesamverkan i Dalarna, framför allt på grund av
vikande elevantal. Så småningom beslutades att göra FalunBorlänge-regionen (FBR) till
huvudman. Antalet deltagande kommuner har ökat över tid och har för närvarande 11
deltagande kommuner med. Sedan årsskiftet 2018/19 finns Dalarnas Kommunförbund där
samtliga 15 dalakommuner ingår vilket aktualiserat frågan om lämpligaste huvudman.

Uppdraget
Uppdraget är att genomföra en utredning som belyser förutsättningarna för att ändra
huvudmannaskapet för GYSAM, från FBR till en ny huvudman, samt föreslå en
genomförandeplan. En första återrapportering planeras till 2020-03-11
Utredningen omfattar fyra huvudområden:
• Formalia och legala aspekter som måste tillgodoses, alternativa lösningar mm
• Due diligence i syfte att synliggöra vad det är en ny huvudman tar över samt
identifiera eventuella förhållanden som en ny huvudman behöver ta hänsyn till eller
som kan påverka beslutet
• Potential till framtida förbättringar, t ex samverkan med DalaWux
• Genomförandeplan
Principiell arbetsgång:
1. Planering av utredningen tillsammans med uppdragsgivaren
2. Kartläggning genom intervjuer, dokumentgenomgång mm (intervjupersoner redovisas
i bilaga 1)
3. Analys
4. Framtagande av preliminär rapport
5. ”Remiss” för synpunkter och faktagranskning
6. Framtagande av slutrapport
7. Presentation av rapporten till uppdragsgivaren
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GYSAM idag och imorgon
Syfte, mål och arbetssätt
Det övergripande syftet för GYSAM har hela tiden varit att genom samverkan kunna erbjuda
eleverna ett större utbud av program och inriktningar att fritt kunna välja. En förväntad effekt
av samverkan har även varit att kommunerna tillsammans haft bättre möjligheter att möta
variationen av årskullarnas storlek.
Över tid har det funnits många mål, projekt och olika initiativ inom GYSAM – enligt flera av
intervjupersonerna – för många. Sedan ett par år tillbaka har därför en rejäl avgränsning
genomförts till att idag ha 2-3 fokusområden i sin verksamhetsplan. För tillfället är dessa:
• God ekonomisk hushållning. Att sträva mot riksprislistan genom att tillsammans
arbeta med effektivisering, benchmarking och kollegialt lärande.
• Rättsäker myndighetsutövning avseende antagning och sökförfarande
• Tillgång, likvärdighet och kvalitet. Att hitta fler sätt att skapa samma möjligheter för
eleverna att läsa språk mm trots bristen på behöriga lärare. GYSAMNET är en del av
detta med fokus på att ta tillvara digitaliseringens möjligheter till fjärrundervisning
mm.

Ledningsorganisation
Ledningen och styrningen av GYSAM sker på tre nivåer;
• FalunBorlänge-regionens styrelse som består av kommunalråd och oppositionsråd i
FBR
• GYSAMS styrgrupp som består av skolnämndsordförande motsv. från varje
medlemskommun
• GYSAMS beredningsgrupp som består av högsta tjänsteperson i skolförvaltningen
motsv.
Viktigt att betona är dock att respektive kommun är suverän i sina beslut för sin egen
skolverksamhet. GYSAM:s ledningsorganistion ansvarar för samarbetet mellan
medlemskommunerna men kan inte ”köra över” en medlemskommuns beslut. Principiellt
skulle ledningsorganisationen beskrivas enligt bild nedan.
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Driftorganisation
Förutom ledningsorganisationen som beskrivits ovan finns resurser för GYSAM inom FBR.
De består av en 75% tjänst som administratör samt ytterligare 25% för ekonomihantering,
hemsida anställning av modersmålslärare mm. För tillfället finns resurser projektanställda för
GYSAMNET.
Tidigare fanns en processledare anställd men den tjänsten beslutades att avvecklas för att
istället låta beredningsgruppen ta ett större ansvar. Ett större ansvarstagande av tjänstemännen
har uppfattats positivt men det innebär en hård arbetsbelastning för främst ordföranden i
beredningsgruppen, vilket är ett tillikauppdrag för en av medlemskommunernas skolchef.

Utmaningar
De utmaningar som finns för GYSAM och gymnasieskolan i allmänhet kan egentligen
sammanfattas till utbud och efterfrågan. Bristen på behöriga lärare innebär en stor utmaning
för att kunna erbjuda det utbud som efterfrågas. Att skapa likvärdiga förutsättningar för alla
elever oavsett var i Dalarna man bor blir därför svårt och dessutom på ett ekonomiskt
rationellt sätt. I den riksprislista som finns för gymnasieskolan får storstäder ett stort
genomslag och med Dalarnas stora avstånd blir det därför svårt att matcha den, även om
strävan är det. De tuffaste diskussionerna i GYSAM har handlat om lokalisering och
dimensionering av gymnasieskolan. Dvs vilka program ska finnas var och hur mycket får de
kosta. Skollagen säger att varje kommun ska tillhandahålla den utbildning som efterfrågas
men GYSAM kan inte besluta om exempelvis centralisering av vissa utbildningar. Varje
kommunfullmäktige är suverän.

Utmaningar

Ändamålsenlighet
Att kunna erbjuda eleverna ett större utbud av program och inriktningar att fritt kunna välja är
utmärkt och detta behov kommer sannolikt att kvarstå under lång tid.
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Även om GYSAM inte kan besluta om lokalisering och dimensionering så finns det mycket
som kan göras i samverkan för att förbättra ekonomin och resursutnyttjandet tillsammans, inte
minst fjärrundervisning. De senaste åren har ekonomin förbättrats och priserna i GYSAM:s
prislista har sänkts. En bidragande faktor är större gymnasiekullar men beredningsgruppen
lyfter också att det finns en gemensam vilja att tillsammans arbeta med effektivisering och
benchmarking som börjar bära frukt.
Ärendeberedningen inom GYSAM har fått kritik från några av intervjupersonerna som menar
att första kontakten med ett ärende ibland blivit på mötet. Kommunallagen är tydlig kring
ärendeberedning och är särskilt viktigt när det gäller mellankommunal verksamhet för att
säkerställa insyn och välgrundade beslut. Att rätta till detta på motsvarande sätt som i en
kommunal nämnd med sin förvaltning är ingen komplicerad sak utan bör kunna åtgärdas
skyndsamt.
Den ersättning respektive medlemskommun betalar för att ingå i GYSAM bedöms därför som
en klok investering i en ändamålsenlig verksamhet och som kommer framgå av nästa avsnitt
kommer behovet av samarbete inom gymnasieskolan att öka och det finns en potential att
förbättra det ytterligare.

Potential
FBR ® DKF
Huvudfrågan för denna förstudie har varit om huvudmannaskapet för GYSAM ska flyttas från
FBR till DKF. Det finns inga legala eller praktiska hinder för att göra detta. Det viktigaste
kriteriet är därför hur man bedömer betydelsen av att DKF:s styrelse där alla 15
dalakommuner ingår är huvudman kontra FBR:s styrelse som består av 6 kommuner och mest
troligt 4 inom en snar framtid. Hur detta påverkar den regionala förankringen och
legitimiteten i beslut är också en bedömningsfråga. Vid DKF:s sammanträde den 11 mars
fattades inriktningsbeslutet att DKF tar över GYSAM vid årsskiftet 2020/2021. Då betonades
att ett av DKF:s syften att initiera och driva mellankommunal samverkan inom de områden
medlemmarna bestämmer inte innebär att alla 15 kommunerna måste deltaga i dessa utan
snarare att det är behov och vilja som får styra.
Stjernkvist utredning
På uppdrag av regeringen genomför Lars Stjernkvist Utredningen om planering och
dimensionering av komvux och gymnasieskola som skall vara klar 1 juni i år. Den 25 mars
delgav han arbetsläget i utredningen för delar av ledningen för GYSAM.
Som utgångspunkt för utredningen pekade han på tre utmaningar; kompetensbrist p g a
demografi, obalans mellan arbetsmarknadens behov och utbildningsutbudet samt ökande
kostnader för gymansieskolan p g a många och utspridda skolor.
Utredningens förslag kommer att vara:
• Förändra lagstiftningen: Idag utgår den från elevernas intresse men i förslaget kommer
manbåde ta hänsyn till elevernas intresse och arbetslivets behov och ekonomiskt
rationellt
• Inte byta huvudman - en skatteväxling lamslår och det krävs snabba förändringar.
Däremot kommer ett krav föreslås på att alla kommuner måste ingå i ett
samverkansområde med minst 3 kommuner. Kommunerna bestämmer vilka man vill
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•

samverka med men med en nedre gräns på antal invånare som ska omfattas i
samverkansområdet
I ett andra steg föreslås att staten ska sätta en ram för den verksamhet som ska ingå i
samverkansområdet för att få ett mer rationellt utbud.

För att kommunerna ska klara detta behöver staten förse med ett underlag om utbud,
arbetsmarknadens behov mm, både för kommunernas planering och för elevernas möjlighet
till kloka val.
Den stora utmaningen är att ha tillräckligt elevunderlag men har också baksidan att man kan
behöva sätta tak för populära utbildningar. Det kommer inte innebära samma valfrihet för
eleverna och därför behöver man öka rätten att komplettera (t ex via komvux) så att eleverna
alltid har en rätt att läsa vidare.
Slutsatserna av detta för GYSAM är att det redan är ett samverkansområde som förslaget
kommer att kräva och att det på sikt kommer innebära både ökade befogenheter och ansvar.
Proposition om fjärrundervisning
Den 23 mars publicerades propositionen Fjärrundervisning, distansundervisning och vissa
frågor om entreprenad (Prop. 2019/20:127). Den innehåller förslag till ändringar i skollagen
som innebär utökade möjligheter att använda fjärrundervisning och distansundervisning i
grundskolan, gymnasieskolan. Idag är det endast inom språk detta får nyttjas men i
propositionen öppnas det för att använda fjärrundervisning när det inte finns någon behörig
lärare inom den skolenheten. Vidare öppnas också för att fjärrundervisning och
distansundervisning ska kunna överlämnas på entreprenad.
För GYSAM kommer detta innebära ökade möjligheter för likvärdighet för eleverna inom
GYSAM men också ett större behov av gemensam planering mellan medlemskommunerna.
DalaWux
Parallellt med denna förstudie pågår också en översyn av DalaWux. Även om det är två
separata utredningar så kan de ha viss påverkan på varandra varför avstämningar har
genomförts för att undvika krockar eller dubbelarbete. Ett av de behov som framkommit från
DalaWux-utredningen är en tydligare politisk styrning av DalaWux. Tjänstepersonerna i
GYSAM:s beredningsgrupp menar att DalaWux skulle kunna ha samma ledningsorganisation
som GYSAM. Det är i stort sett samma personer som berörs och i de fall det inte är det kan
dessa adjungeras alternativt att beredningsgrupp/styrgrupp utökas med dessa.
Elevantagning och AV-media
När DKF bildades fördes Elevantagningen och AV- media över till DKF från ”gamla” Region
Dalarna. Elevantagning gör precis vad de heter, dvs hanterar antagningen av elever till
gymnasieskolan i Dalarna och i delar av Gävleborg. De har därför en mycket god överblick
och omfattande statistik på efterfrågan och utbud inom gymnasieskolan. Här finns en
potential till bättre beslutsunderlag för GYSAM genom ett tätare samarbete.
AV-media har även den verksamhet, inte minst digitala tjänster som är intressanta för
GYSAM. Ett tätare samarbete skulle kunna gynna båda parter.
Elevantagningen och AV-media har DKF som huvudman men Falu kommun är värdkommun.
Att organisera GYSAM:s driftorganisation (100% tjänst) tillsammans med dessa skulle därför
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vara den mest rationella placeringen, både ekonomiskt och funktionellt. I bilaga 2 beskrivs
hur avtalsförhållandet ser ut mellan DKF och Falu kommun.
Arbetsmarknadskunskap
Inom FBR finns enheten Arbetsmarknadskunskap som via kommunikatörer genomför
utbildningsinsatser i grundskolan för att hjälpa eleverna att göra kloka val av utbildning efter
grundskolan. Samverkan med gymnasieskolan är därför viktig och blir än viktigare om
Stjernkvist utredningsförslag blir verklighet. Denna samverkan går dock att uppnå utan att
GYSAM och Arbetsmarknadskunskap organiseras ihop. Dessutom har
Arbetsmarknadskunskap andra kopplingar till FBR som skulle vara skadligt för FBR om de
bröts. Diskussioner om FBR:s framtida utformning pågår mellan de 4 kommuner som
kommer att återstå. Om dessa diskussioner skulle leda fram till en avveckling av FBR bör
dock GYSAM övervägas som en lämplig hemvist för Arbetsmarknadskunskap.
Processledare
Som tidigare nämnts så fanns en processledare anställd inom GYSAM men tjänsten
avvecklades för att istället låta beredningsgruppen ta ett större ansvar. Ett större
ansvarstagande av tjänstemännen har uppfattats positivt men det innebär en hård
arbetsbelastning för främst ordföranden i beredningsgruppen. Med fler operativa frågor att
hantera framöver ser beredningsgruppen ett behov av en tjänst motsvarande 50% för att öka
effektiviteten i samarbetet och öka framdriften i gemensamma projekt. De betonar dock att
det är viktigt att tjänstepersonerna även fortsättningsvis styr arbetet och att processledaren
(eller vad den ska benämnas) arbetar på uppdrag av beredningsgruppen.
Under 2021 skulle en halvtidstjänst som processledare återinrättas och finansieras genom den
buffert som finns. Om behovet kvarstår 2022 bör finansieringen därefter kunna ske genom
omprioritering inom nuvarande ram för GYSAM. Denna tjänst skulle med fördel kunna
utökas till en heltidstjänst med motsvarande uppdrag för DKF:s styrelse.
Regional koppling/styrning
I flera av intervjuerna har behovet av en tydlig regional styrning av gymnasieskolan
efterfrågats t ex vilka kompetensförsörjningsområden är viktigaste för Dalarna som
gymnasieskolan bör prioritera. Med DKF som huvudman skulle detta kunna genomföras
genom att införa ett strategiskt ”rådslag” om gymnasiefrågor 1 g/termin med DKFs styrelse,
GYSAM styrgrupp och beredningsgrupp.
Fler medlemskommuner?
Idag är det 11 kommuner som ingår i GYSAM. Avesta, Mora, Orsa och Älvdalen står utanför
samarbetet. Det finns inga krav att detta behöver förändras men det är samtidigt fullt möjligt
att de kan ansluta sig om de vill, nu eller senare. Om Stjernkvist utredning blir verklighet och
mer specifik avseende nedre gräns för invånarantal inom ett samverkansområde kanske
förutsättningar för deras nuvarande samverkan förändras.
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Rekommendationer och förslag till beslut
Rekommendationer
u DKF tar över GYSAM från FBR vid årsskiftet 2020/2021 (inriktningsbeslut fattat i
DKF 2020-03-11)
u Bibehåll nuvarande ledningsorganisation inom GYSAM (beredningsgrupp, styrgrupp)
u Inför strategiskt ”rådslag” om gymnasiefrågor 1 g/termin med DKFs styrelse,
GYSAM styrgrupp och beredningsgrupp
u Ledamöter till styrgruppen utses av varje kommun som tidigare men DKFs styrelse
utser vem av dessa som skall vara ordf och vice ordf för 2år i taget
u DKF ger GYSAM:s styrgrupp i uppdrag att förtydliga och fastställa
ärendeberedningsprocessen
u Den verksamhet för GYSAM som idag ryms inom FBR överförs genom
verksamhetsövergång till årsskiftet 2020/2021 till Falu kommun där den organiseras
tillsammans med Elevantagningen och AV-media, särskilt avtal upprättas för detta.
u I samband med verksamhetsövergången överförs även den ekonomiska buffert som
upparbetats i GYSAM (2,2 mkr) samt medföljande ”skuld” avseende tjänster till
medlemskommunerna för motsvarande belopp.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige i samtliga medlemskommuner och Västerbergslagens
Utbildningsförbund föreslås besluta att:
• Godkänna Samverkansavtal för gymnasieskolan, GYSAM, med 4 bilagor,
• Uppdra till Dalarnas Kommunförbund att administrera och besluta i frågor angående
GYSAM i enlighet med bestämmelserna i Samverkansavtalet med bilagor,
Kommunfullmäktige i Falun föreslås dessutom besluta att:
• Förbereda mottagande GYSAM:s driftorganisation genom verksamhetsövergång från
FBR med driftstart 2021-01-01 samt upprätta ett avtal i samråd med DKF som reglerar
administrationen och ersättningen.
Dalarnas Kommunförbund föreslås besluta att:
• Godkänna Samverkansavtal för gymnasieskolan, GYSAM, med 4 bilagor,
• Godkänna att ta emot uppdraget att administrera och besluta i frågor angående
GYSAM i enlighet med bestämmelserna i Samverkansavtalet med bilagor,
• Upprätta ett avtal med Falu kommun om administration av GYSAM
FBR föreslås besluta att:
• Godkänna verksamhetsövergång av GYSAM till DKF samt medverka till
verksamhetsövergång av driftorganisationen till Falu kommun.
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Bilaga 1 Intervjupersoner
Förtroendevalda
Yvonne Persson, VBU
Björn Ljungkvist, Falun
Jan Wiklund, Gagnef
Mats Nilsson, Säter
Anna Hed, Mora

Tjänstemän
Tommy Sandberg, Gagnef
John Steen, Borlänge
Mikael Fältsjö, VBU
Håkan Elfving, Gagnef
Tommy Berglund, Borlänge
Pierre Engström, Borlänge
Eva-Lena Palander, FBR
Lina Lundin, FBR
Stefan Linde, Älvdalen
Christina Holback, Malung-Sälen
Sari Nilsson, Falun
Torbjörn Fernkvist, Falun

11

Bilaga 2 Avtalsförhållande mellan DKF och Falu kommun
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SÄTERS KOMMUN

KALLELSE

Kommunfullmäktige

2020-10-22

Kf §

Sammanträdesdatum

Blad
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Diarienummer: KS2020/0227

Avsiktsförklaring avseende utveckling inom främst Skönviksområdet
Beslut
Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktiga besluta godkänna framtagen avsiktsförklaring, exklusive nytt LSS-boende, avseende Skönviksområdet i Säters kommun.
Caroline Willfox (M), Roger Siljeholm (M), Roger Carlsson (SD) och Daniel Ericgörs (KD) avstår
och deltar ej i beslutet.
___________
Bakgrund och ärendebeskrivning
Som ett första steg kopplat till detta uppdrag KS§ 78 har en avsiktsförklaring arbetats fram mellan
Säters kommunkoncern och SBB Norden AB.
Skönvik som stadsdel genomgår för närvarande en omvandling från ett omfattande sjukhusområde
till ett område med mer blandad bebyggelse, verksamhet och idrott. Bostadsplan för Säters kommun innefattar en utveckling på Skönvik samt en plan för att knyta ihop Skönvik med resten av staden. Även gällande fördjupad översiktsplan för Säters tätort påvisar en betydande utveckling på det
gamla ”sjukhusområdet”. Tidigare erfarenheter från andra kommuner visar att en omvandling av ett
område kräver ett flertal insatser och investeringar. Med detta som grund har Säters kommun fört
dialog med SBB Norden AB, som är den största fastighets-/markägarenägaren på området, avseende olika potentiella åtgärder.
Kommunstyrelsen beslutade 2020-05-25 KS§78 att uppdra till Kommundirektören att tillsammans
med Samhällsbolaget (SBB) Norden AB arbeta fram en avsiktsförklaring avseende förslag på följande lokalmöjligheter

-

Kontorsplatser för olika kommunala verksamheter
Varmvattenbassäng
Grundskola-förskola
Plan med SBB Norden avseende byggnation av 30 - 40 bostäder på området

samt säkerställa de juridiska förutsättningarna avseende ett hyresförfarande. Nästa steg är att fullfölja förslag till avtal utifrån nämnd tidplan i avsiktsförklaringen.
Tidigare beslut som berör ärendet
Uppdrag om förskola 120 platser
Uppdrag om nytt LSS-boende 6 platser
Lokaliseringsutredning förskola 2
Beslutsunderlag

Delges

Tjänsteutlåtande
SBB
Avsiktsförklaring avseende utveckling inom
främst Skönviksområdet i Säters kommun

Justerande signaturer

Utdragsbestyrkande

Tjänsteutlåtande

Datum
2020-09-23

Diarienummer
KS2020/0227

Avsiktsförklaring avseende utveckling inom främst Skönviksområdet i Säters kommun
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktiga att godkänna
framtagen avsiktsförklaring avseende Skönviksområdet i Säters kommun.
Bakgrund och ärendebeskrivning
Som ett första steg kopplat till detta uppdrag Ks §78 2020-05-26 har en avsiktsförklaring arbetats fram mellan
Säters kommunkoncern och SBB Norden AB.
Skönvik som stadsdel genomgår för närvarande en omvandling från ett omfattande sjukhusområde till ett
område med mer blandad bebyggelse, verksamhet och idrott. Bostadsplan för Säters kommun innefattar en
utveckling på Skönvik samt en plan för att knyta ihop Skönvik med resten av staden. Även gällande fördjupad
översiktsplan för Säters tätort påvisar en betydande utveckling på det gamla ”sjukhusområdet”. Tidigare
erfarenheter från andra kommuner visar att en omvandling av ett område kräver ett flertal insatser och
investeringar. Med detta som grund har Säters kommun fört dialog med SBB Norden AB, som är den största
fastighets-/markägarenägaren på området, avseende olika potentiella åtgärder.
Kommunstyrelsen beslutade 2020-05-25 KS§78 att uppdra till Kommundirektören att tillsammans med
Samhällsbolaget (SBB) Norden AB arbeta fram en avsiktsförklaring avseende förslag på följande
lokalmöjligheter
- Kontorsplatser för olika kommunala verksamheter
- Varmvattenbassäng
- Nytt LSS-boende
- Grundskola-förskola
- Plan med SBB Norden avseende byggnation av 30 - 40 bostäder på området
samt säkerställa de juridiska förutsättningarna avseende ett hyresförfarande. Nästa steg är att fullfölja förslag
till avtal utifrån nämnd tidplan i avsiktsförklaringen.
Tidigare beslut som berör ärendet
Uppdrag om förskola 120 platser
Uppdrag om nytt LSS-boende 6 platser
Lokaliseringsutredning förskola 2
Bilagor
Avsiktsförklaring avseende utveckling inom främst Skönviksområdet i Säters kommun
Andréas Mossberg
Samhällsbyggnadschef

Postadress
Säters Kommun
Box 300
783 27 Säter

Marita Skog
Kommundirektör

Besöksadress
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Västra Långgatan 12
Säter

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

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

Avsiktsförklaring avseende utveckling inom främst
Skönviksområdet i Säters kommun
Parter
Säters Kommun
Kommunstyrelsen
783 27 Säter, nedan Kommunen,
Säterbostäder AB
Box 123
783 23 Säter, nedan Säterbostäder
och
Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB
Strandvägen 1
114 51 Stockholm, nedan SBB.

1. Bakgrund
Kommunen, Säterbostäder och SBB är mycket angelägna om att utveckla Skönviksområdet med
omnejd till en attraktiv stadsdel i kommunen med boende, arbete, samhällsservice och
verksamheter. Kulturen och miljön i området skall vårdas. Ett översiktsplanearbete pågår i
kommunen som innefattar bl. a Skönviksområdet. Detta är ett arbete som kommer att ta något eller
några år i anspråk. Parterna ser det dock som viktigt att vissa konkreta åtgärder kan ske snarast inom
området för att påskynda områdets vidareutveckling.
SBB äger för närvarande 102 lägenheter i kommunen samt fastigheterna Skönvik 1:6, 1:15, 1:17 och
1:21 i Säters Kommun. Kommunen har under att antal möten presenterat ett framtida lokalbehov
som till större del är aktuella för placering inom Skönviksområdet bl.a. Förskola, Grundskola och
kontorsarbetsplatser för kommunen. Vidare har SBB diskuterat med Säterbostäder en fråga om
optimering av fastighetsportföljen innebärande att SBB, eller av SBB delägt bolag, förvärvar
fastigheten Fågelsången (Fågelsången 3 och 4) som ligger utanför Skönviksområdet.
Mot bakgrund härav har parterna identifierat ett antal utredningspunkter som parterna ser som
angelägna att närmare utreda och där så är möjligt fatta beslut om.

2. Aktuella utredningspunkter
Kommunen, Säterbostäder samt SBB överenskommer att snarast utreda och försöka gå vidare med
följande punkter:

Kommunal förhyrning av kontor för fler verksamheter i kommunen
SBB skall matcha kommunens identifierade behov om 20 arbetsplatser med tillgängliga
lokaler inom Skönvik. Förhyrning skall ske på marknadsmässiga villkor och avtal föreslås
tecknas senast 2020-10-31 med målsättning om en genomsnittlig hyresavtalslängd om 10 år
utefter överenskommen hyressättning. I förhyrningen skall kommunen få 1 års option på fritt
nyttjande av den idag tomställda lokalen ”Oasen” på Skönvik för att utreda framtida behov
av kontor alternativt konferens.
Varmvattenbad
SBB skall under oktober 2020 lämna nytt hyresförslag till kommunen gällande
varmvattenbassäng på kort sikt, 2020-10-31 och ett förslag på lång sikt, 2020-12-31.
Förvärv av fastigheten Fågelsången 3 och 4
Säterbostäder äger fastigheterna. SBB föreslås förvärva fastigheterna och utveckla
fastigheten Fågelsången 4 genom att tillskapa nya bostäder med för del seniorbostäder.
Köpekontrakt föreslås tecknas senast 2021-12-31.
Grundskola -förskola
Kommunen har i uppdrag att utreda olika förslag till placering av Säters framtida förskolor
och skolor i Säters centralort. Utredningen ska ske skyndsamt och de olika förslagen föreslås
presenteras av kommunen till SBB tidigast november 2020. Utefter vad utredningen påvisar
föreslås kommunen och SBB besluta om behov och upplägg för fortsatt arbete. Ett
kommunalt önskemål är att kunna nyttja befintliga skollokaler inom Skönviksområdet.
Nya bostäder på Skönviksområdet
SBB skall bidra till utvecklingen inom Skönvik genom att tillse att byggnation av minst 30
bostäder utöver de bostäder som innefattar LSS-boendet. Byggnationen av dessa bostäder
skall ske parallellt med beslut kopplat till skolprojekt. Kommunen skall inte blockförhyra
dessa bostäder.
Parterna är införstådda med att särskilda avtal/kontrakt skall tecknas för varje uppgörelse och att
dessa avtal/kontrakt måste godkännas av behöriga organ hos varje part. Parterna kan
överenskomma om att villkora uppgörelserna för ett objekt med lösningen för ett annat eller flera
andra objekt.

3. Giltighetstid och uppföljning
Denna avsiktsförklaring gäller från det att samtliga parter godkänt denna. Den löper tills vidare med
en ömsesidig skriftlig uppsägningstid om sex månader.
Varje part skall utse en huvudansvarig kontaktperson. Denna kan, om det anses behövligt, i sin tur
utse kontaktpersoner för varje utredningspunkt för det löpande arbetet.
Säters Kommun utser Marita Skog, Kommundirektör
Säterbostäder utser Ellinor Fredriksson, VD
SBB utser Krister Karlsson, Vice VD

Parterna skall minst en gång varje kvartal stämma av arbetet med avsiktsförklaringen. Varje part skall
kunna påkalla ett sådant möte genom kontaktpersonerna. Huvudansvarig för att mötena kommer till
stånd är kommundirektören.

4. Lagen om offentlig upphandling
Parterna skall tillse att Lagen om Offentlig Upphandling (LOU) tillämpas på berörda avtal, kontrakt
etc. som kommer till stånd på grundval av denna avsiktsförklaring.

5. Kostnader
Varje part bär sina egna kostnader till följd av arbetet inom avsiktsförklaringen om inte annat
skriftligen överenskommes. Part skall inte kunna ställa ekonomiska anspråk mot annan part för
arbetet inom avsiktsförklaringen.

6. Planprogram för Skönviksområdet
Kommunen åtar sig att genom särskilt beslut i kommunen initiera arbete med ett planprogram för
Skönviksområdet.

7. Överlåtelse eller ändring av avsiktsförklaringen
Part får inte överlåta denna avsiktsförklaring, helt eller delvis, till annan part utan övriga parters
skriftliga godkännande.

Ändring av avsiktsförklaring skall beslutas av de parter som ingick avsiktsförklaringen.

8. Tvist
Eventuell tvist skall i första hand lösas genom förhandlingar mellan parterna. Om det inte lyckas skall
tvist avgöras vid allmän domstol.

9. Giltighet
Denna avsiktsförklaring är för sin giltighet beroende av att den godkänns av behörigt organ hos varje
part. Respektive part skall informera övriga parter efter att godkännande skett.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Denna avsiktsförklaring har upprättats i tre likalydande exemplar varav varje part tagit ett exemplar.

Säter den 2020-

…………………………………………………………
Elinor Fredriksson VD Säterbostäder

Säter 2020…………………………………………………………

……………………………………………..

Marita Skog Kommundirektör

Mats Nilsson Kommunstyrelsens
ordförande

Stockholm 2020……………………………………………………………
Ilija Batljan
VD Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ)
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Bilden av Säter – Platsvarumärket Säters kommun
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige beslutar anta grafisk profil och kommunikationsstrategi för Platsvarumärket Säters kommun.
Kommunstyrelsen beslutar anta tilläggsprofil för Säters bibliotek, under förutsättning att kommunfullmäktige antar grafisk profil för Säters kommun och kommunikationsstrategi.
Caroline Willfox (M) och Roger Siljeholm avstår från att delta i beslutet.
__________
Ärendebeskrivning
Den utsedda styrgruppen har under det senaste året arbetat med grafisk profil och kommunikationsstrategi.
Som resultat presenteras en kommunikationsstrategi för platsvarumärket Säters kommun. Kommunikationsstrategin bygger på befintlig plattform, samt är utformad utifrån en varumärkesundersökning som genomfördes i början av 2020. För att följa paltsvarumärkets utveckling är det relevant att
göra uppföljande varumärkesundersökningar, för att får veta om Säters position har förändrats i
den riktning som är önskvärd utifrån platsvarumärket.
Den grafiska profilen innehåller en huvudprofil med möjlighet att koppla på kompletterande profiler för enskild verksamhet där det finns relevans. Den grafiska profilen anger vid vilka tillfällen
detta kan vara relevant och ger stöd för beslut om detta i kommunstyrelsen, efter förslag av kommunikationschefen. Alla kostnader som kommer av en kompletterande profil är den aktuella verksamhetens ansvar.
Den grafiska profilen är en anpassning till digital hantering, utan att för den del förlora sin identitet.
Arbetet med den grafiska profilen har skett i samråd med riksheraldikern – som inte har något att
erinra vad gäller den föreslagna logotypen i säters grafiska profil.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande
Rapport 2020-01-22
Säters grafiska profil
Säters kommunikationsstrategi
Säters biblioteks grafiska profil

Justerande signaturer

Utdragsbestyrkande

Tjänsteutlåtande

SÄTERS KOMMUN

Datum
2020-08-20

Diarienummer
Dnr KS2019/0499

Bilden av Säter – Platsvarumärket Säters kommun
Förslag till beslut

Kommunstyrelses arbetsutskott föreslå kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta
grafisk profil för Säters kommun.
Kommunstyrelses arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen beslutar att
Anta tilläggsprofil för Säters bibliotek, under förutsättning att kommunfullmäktige antar grafisk profil för
Säters kommun
Anta kommunikationsstrategi för Platsvarumärket Säters kommun.

Ärendebeskrivning
Bakgrund

Under ett år har processen kring Bilden av Säter pågått. Genom workshops och möten inom och utom
organisationen, bilder Säters kommun samt tidigare genomförda attraktivitetsstudie, kristalliserade sig
olika vägval framåt. Work shops och möten har varit viktiga i den mån att de lagt grunden till att det
fortsatta arbetet kommer att utgå från det som i grunden är Säters styrkor i förhållande till omvärlden.
Det är viktigt att förstå skillnaden mellan platsvarumärket Säters kommun och visionen för Säters
kommun. Platsvarumärket är en del i arbetet med att nå fram till visionen, utifrån de aspekter ett
platsvarumärke kan påverka. Därför har det också varit relevant att vänta in den nya mandatperioden och
en eventuell ny vision. Detta för att inte riskera att platsvarumärket inte bygger bilden av Säter i en annan
riktning än vad det är kommunen strävar efter att erbjuda potentiella inflyttare, företagare, elever med
flera. Platsvarumärket är dessutom en process som inte ägs av kommunen, utan av alla Säterbor, även om
kommunen har rollen som platsledare. Det innebär att kommunen tar rollen av att driva frågan om och
samla de som verkar för att platsen Säters kommun ska vara attraktiv i olika sammanhang.
Arbetet med work shopsen la grunden till ett involverat arbete framöver. Det är absolut nödvändigt med
en bred överenskommelse när det gäller valet av väg fram när det gäller platsmarknadsföringen av Säters
kommun. Det är absolut nödvändigt att inriktningen av platsmarknadsföringen grundar sig i det Säter är
idag och vill växa sig starkare inom. Vi måste ”sälja” det vi har, inte det vi önskar vi hade. Det handlar om
trovärdighet. Det handlar också om att Säters befolkning ska känna att det är deras kommun som
marknadsförs, så att de vill och kan fungera som det viktigaste vi har ur platsvarumärkesperspektiv:
ambassadörer för platsen Säters kommun.
Detta innebär dock inte att stå stilla med vad vi redan har. Tvärtom. Framgångsrik platsmarknadsföring
innebär att vi ska ha en strategisk riktning som ska vägleda framtida beslut, så att besluten stärker den
inriktning vi valt. Alla våra ”konkurrenter” blir starkare med tiden, det måste Säters kommun också bli.
Platsvarumärket är inte en vision, den är ett sätt att nå visionen, och vision och platsvarumärke måste
samspela. För att vi ska kunna marknadsföra platsen Säters kommun måste det hela tiden finnas nya
framsteg att berätta om. Platsvarumärket kan endast bli framgångsrikt om det sker en ständig förbättring,
och att det är förbättringar som märks, framförallt för Säterborna själva.
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SÄTERS KOMMUN

Utifrån de möjliga inriktningarna valde Kommunstyrelsen att gå vidare med den inriktning som de
avgjorde skapar de bästa förutsättningarna för att lyckas sprida en bild av Säters kommun som ger nytta
för Säterborna. De valde inriktning utifrån att den ska fungera i de sammanhang Säters kommuns
platsmarknadsföring behöver påverka. Ínriktningen berättar om livet i kommunen och ger:
• anledningar till att bosätta sig i kommunen.
• anledningar till externa intressenter att tro på kommunen som en plats som människor i familj- och
arbetsliv tycker är attraktiv. Därmed skapas incitamenten till att vilja investera i form av
bostadsbyggande och företagande.

Inriktningen kallas ”Balans i livet”

”Balans i livet” är en inriktning som kräver en långsiktig strategi för utveckling, men som är
marknadsföringsbar redan idag. Mycket av det vi menar med Balans i livet finns redan idag i kommunen,
men det har också stor potential till ytterligare utveckling. Ytterligare beslut och verksamhet som verkar i
riktningen för Balans i livet gör det troligare att vår marknadsföring kommer att lyckas. Att organisationen
genom strategiskt arbete arbetar för att nå fram till visionen är av stor vikt för hur lyckosamt arbetet med
platsvarumärket kan bli.
Det är inte en slogan. Budskapen i varumärkesplattformen kommer att utformas utifrån målgrupper och
situationer, och ge utrymme för att modifieras utifrån kommande omvärldsförändringar. En
platsvarumärkesplattform ska kunna leva under lång tid.
När Säters kommun har fastställt sin varumärkesplattform påbörjas ett långsiktigt arbete som kräver
uthållighet och till viss del mod. Alla delar av den kommunala organisationen kommer att behöva arbeta
med att bidra till Bilden av Säter utifrån platsvarumärkesplattformen. I mångt och mycket är det arbete
som ska in i det ordinarie kommunikationsarbetet, men det behövs förstärkas genom övergripande
inriktningar inom respektive verksamhetsfält. Det behövs också samverkan mellan verksamhetsfälten.
Dessutom behövs mötesplatser för alla, även utanför organisationen, där arbetet kan ta konkret form.
I arbetet ingår att skapa material som kan användas av många:
Våra företag och den egna organisationen ska kunna ta fram det när de träffar kunder och vill göra en kort
introduktion till var de finns/kommer ifrån. Vi behöver grafiskt material (bilder/filmer som är fria för alla
och envar att använda – om det inte gäller kommersiell reklam – då krävs särskilda avtal)
Texter som kan användas i sin helhet eller delar (t.ex. när kommunen eller företag söker personal).
En strategi som är vägledande – främst inom organisationen Säters kommun, men även andra kan finna
inspiration i den.
Med en platsvarumärkesplattform har vi grunden för att kunna arbeta strategiskt, uthålligt och med ett
fokus som gör det möjligt att påverka människors bild av Säter. Säters kommuns verksamheter och andra
funktioner i samhället behöver skapa sina strategier för hur de kan bidra till Bilden av Säter utifrån det
valda platsvarumärket. Det innebär anpassningar av nuvarande kommunikation. Till exempel behöver
kommunens grafiska profil uppdateras för att stödja Bilden av Säter. Det krävs också en målmedveten
satsning på att nå våra externa målgrupper med vår kommunikation. I dagens kommunikationssamhälle är
det en komplex uppgift.
Ju mer som görs som bidrar till att leva upp till vårt löfte, desto enklare kommer det också att bli att nå
fram med den Bild av Säter som vi önskar är den som dels Säterborna känner igen sig och dels är den som
vi tror kommer få fler att få upp ögonen för livet och möjligheterna i Säters kommun.
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Långsiktigheten och inkludering i ordinarie verksamhet är avgörande, kombinerat med riktade insatser
som skapar intresse och kännedom om Säters kommun.
Den utsedda styrgruppen har under det senaste året arbetat med grafisk profil och
kommunikationsstrategi.
Som resultat presenteras här en kommunikationsstrategi för platsvarumärket Säters kommun.
Kommunikationsstrategin bygger på befintlig plattform, samt är utformad utifrån en
varumärkesundersökning som genomfördes i början av 2020. För att följa paltsvarumärkets utveckling är
det relevant att göra uppföljande varumärkesundersökningar, för att får veta om Säters position har
förändrats i den riktning som är önskvärd utifrån platsvarumärket.
Den grafiska profilen innehåller en huvudprofil med möjlighet att koppla på kompletterande profiler för
enskild verksamhet där det finns relevans. Den grafiska profilen anger vid vilka tillfällen detta kan vara
relevant och ger stöd för beslut om detta i kommunstyrelsen, efter förslag av kommunikationschefen. Alla
kostnader som kommer av en kompletterande profil är den aktuella verksamhetens ansvar.
Den grafiska profilen är en anpassning till digital hantering, utan att för den del förlora sin identitet.
Arbetet med den grafiska profilen har skett i samråd med riksheraldikern – som inte har något att erinra
vad gäller den föreslagna logotypen i säters grafiska profil.
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Marie Palm
Kommunikationschef
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SYFTE
Syftet med undersökningen har varit att undersöka hur Säters kommun upplevs. Frågorna har
övergripande handlat om hur Säters kommun upplevs samt kännedom och uppfattning.
Målgruppen för undersökningen har varit invånare i åldern 18–34 år hälften bosatta i Dalarna
och hälften bosatta i övriga Mellansverige, exklusive Säters kommun.

METOD & GENOMFÖRANDE
Förberedelser
I ett uppstartsmöte bestämde vi på Attityd tillsammans med Panang Kommunikation och Säters
kommun vilka frågeområden och konkreta frågor som skulle ingå i enkäten.
Datainsamling
Intervjuerna har genomförts med en kvantitativ metod genom en webbaserad enkät i
webbpanel. 300 svar har samlats in via datainsamlingsinstitutet Norstat, med målsättningen att
få en bra spridning på ålder och kön. Data har bearbetats och sammanställts av Attityd.

BAKGRUND OM INTERVJUPERSONERNA
Följande fördelning har de svarande utifrån följande parametrar:
•
•
•
•
•
•

Kön
Ålder
Utbildning
Boende
Huruvida man kan tänka sig att bo i Säters kommun
Relation till Säters kommun

KÖN

PROCENT

Man

43

Kvinna

57

Summa antal

100

ÅLDER

PROCENT

18–23 år

22

24–29 år

41

30–34 år

37

Summa antal

100

Attityd i Karlstad AB
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UTBILDNING

PROCENT

Grundskola/Realskola

5

Gymnasiet/Folkhögskola

47

Högskola/Universitet

45

Annat

3

Summa antal
SYSSELSÄTTNING

100
PROCENT

Student

23

Förvärvsarbetare

50

Annat

27

Summa antal

99

BOENDE

PROCENT

Landsort/by

26

Liten stad (tex Säter)

29

Mellanstor stad (tex Västerås)

45

Summa antal

99

KAN DU TÄNKA DIG ATT BOSÄTTA DIG I
SÄTER?

ANTAL

Ja

12

Nej

65

Vet ej

23

Summa antal

100

Viktigt att ta med sig utifrån intervjupersonernas bakgrund är att det är en överrepresentation av
kvinnor samt att unga, 18–23 år, är underrepresenterade i undersökningen jämfört med de
andra åldersintervallen (24–29 år och 30–34 år). Hälften av de svarande förvärvsarbetar och 23
procent studerar. När vi frågar om inställningen till att bosätta sig i Säters kommun uppger 12
procent att det är något de kan tänka sig.
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RESULTAT
Resultatet presenteras i en tabellrapport i Excel, bilaga 1. Tabellerna visar procentuell fördelning
av svaren på totalnivå per fråga samt nedbrutet på kön, ålder, utbildning, boende, huruvida man
kan tänka sig att bo i Säters kommun, relation man har till Säters kommun samt region (Dalarna
kontra övriga Mellansverige). Nedan följer en sammanfattning av resultatet:
Kännedom
Resultatet visar att det är få som har någon uppfattning om Säters kommun. Cirka 30 procent har
ingen uppfattning alls och 41 procent är neutrala i hur de uppfattar Säter kommun. De som tagit
ställning i frågan fördelar sig ungefär lika på negativ och positiv uppfattning. Samma bild
avspeglas i de specifika frågorna kring det som kännetecknar Säters kommun. Mellan 80–90
procent har ingen uppfattning eller ställer sig neutrala till påståendena.
➔ Resultatet visar att Säters kommun för många är ”ett blankt papper”, med den fördelen
att det inte finns några negativa fördomar att arbeta bort, men heller inte några positiva
bilder att jobba utifrån och förstärka.
Bo och arbeta
15 procent är positiva till att arbeta i Säters kommun.
11 procent är positiva till att bo i Säters kommun.
10 procent menar att Säter är en attraktiv kommun att bo i.
15 procent kan tänka sig att driva eget företag i Säters kommun.
Attraktionsfaktorer
Den viktigaste faktorn för att en kommun ska upplevas som attraktiv är att kommunen kan
erbjuda ett tryggt och attraktivt boende samt trygga och rena utomhusmiljöer.
Näst viktigast hamnar kommunens skolor (främst grundskolor och förskolor), som bör uppvisa
goda resultat och gott rykte.
Information
Endast 5 procent uppger att de håller sig informerade om vad som händer i Säters kommun och
då främst genom vänner och bekanta. Cirka 30 procent är intresserade av att få information om
vad som händer i Säters kommun och då främst via hemsidan och/eller sociala medier.

Kontaktpersoner på Attityd:

MIKAELA JAKOBSSON

LINN NILSSON

054-777 06 03
mikaela@attitydikarlstad.se

054-777 06 06
linn@attitydikarlstad.se

Attityd i Karlstad AB
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Grafisk Profil
Säters kommun

Säter 200124
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GRAFISK PROFIL

Innehåll
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29 Digitalt
19 Särprofilering

Inledning

Vårt ansikte utåt
Säters grafiska profil är en del av kommunens ansikte utåt. Den hjälper
oss att hålla ett enhetligt utseende och att tydligt berätta att det är vi som
är avsändare.
Profilen är ett verktyg i kommunens löpande kommunikationsarbete och
här hittar du riktlinjer och exempel på hur vår design implementeras i allt
från trycksaker till webb.
Genom att konsekvent följa manualen bygger vi en visuell identitet som
syns och skiljer oss från konkurrenterna, på ett positivt sätt.

3

4

Om Säters Vapen
Säter stad fick sina stadsrättigheter 1642 av Drottning Kristina som även
ritade förlagan till stadsvapnet, som senare blev hela kommunens.
Vapnet fastställdes av Kungl. Maj:t på 1940-talet och registrerades hos
PRV år 1987.
Vi är rädda om vårt historiska arv och för det vidare bl.a genom vårt
vapen, som har utvecklats med tiden och anpassats för dagens behov.
Motivet har dock hela tiden varit detsamma, symbolen för bygden
nämligen smeden. Beskrivningen lyder:
I fält av silver en på svart mark stående smed - klädd i röd luva, svarta
byxor och skor, strumpor av guld och med ansikte och armar i guld höjande ett blått verktyg med svart skaft mot ett en upphöjning liggande
rött smidesämne.

Säters vapen

5

Säters vapen

Blasonering. Ett heraldiskt vapen avbildas
utifrån en textbeskrivning, en så kallad blasonering. Alla utföranden av vapnet som följer

blasoneringen är att betrakta som riktiga. Här
ser vi exempel på olika utföranden av Säters
vapen, med dagens kommunvapen till höger.

OBS! Heraldiken tillåter att silver översätts till
vitt och guld till gult i daglig användning.

6

Säters vapen är den främsta identitetsbäraren
för Säters kommun. Vi använder oss i vissa fall
av vapnet som ensam symbol, där det är
uppenbart att det är Säters kommun som är

Säters vapen

avsändaren. Vapnet finns både i färg och som
svart eller vit. Vid särskilt festliga tillfällen
ersätts vitt av silver och gult av guld.

OBS! Vapnet får inte förvanskas eller användas
i andra färgställningar än de som tagits fram.
Svart eller vit version har alltid vit vapensköld,
oavsett bakgrundsfärg.

Logotyp

Vår logotyp
Kommunvapnet tillsammans med ordbilden Säters kommun utgör vår
logotyp. Logotypen är den gemensamma symbolen och kännetecknet
för all kommunal verksamhet och samlar alla våra förvaltningar, nämnder
och tjänster under sig. Det är oerhört viktigt att det framgår tydligt att det
är vi som är avsändare, därför är vi konsekventa i användandet och gör
inga förvanskningar utifrån originalen.
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Stående logotyp används främst centrerad i
olika sammanhang, där ordbilden är mindre
viktig och vapnet används som kännetecken.

Logotyp

Svart eller vit logotyp används där färg inte är
möjlig, eller i samanhang där vi behöver anpassa oss till omgivningen. Den vita logotypen
används mot kontrasterande färgad bakgrund.

OBS! Logotypen skall alltid användas i sin helhet och får inte förvrängas på något sätt, varken
i färg eller form.
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Logotyp

Liggande logotyp används i regel i något av de
fyra hörnen, som avsändare i slutet av ett
dokument eller i ett sidhuvud.

Svart eller vit logotyp används där färg inte är
möjlig, eller i samanhang där vi behöver anpassa oss till omgivningen. Den vita logotypen
används mot kontrasterande färgad bakgrund.

OBS! Logotypen skall alltid användas i sin
helhet och får inte förvrängas på något sätt,
varken i färg eller form.
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Frizon. För att logotypen skall komma till sin
rätt och bli tydlig skall den alltid omges av en
frizon. Inom frizonen får inget annat text- eller
bildelement förekomma.

Logotyp

Du kan enkelt se om du har en lagom frizon
genom att använda en yta motsvarande Säters
vapen. Häften av det stående vapnet är ett
minsta avstånd, till nästa objekt eller som
marginal.

OBS! Friytan ovan bör ses som ett absolut minimum! Finns det utrymme så ge logotypen och
vapnet det utrymme det förtjänar.

11

Logotyp

Layout profilbild med större utrymme.

Sociala medier. Varumärket anpassar sig efter
de ytor som avsatts, kvadratisk, rundad eller
cirkel. Text lämpar sig sällan då fälten på mobila enheter blir för små. Därför använder vi
endast vår symbol i svart eller vitt mot neutral

bakgrund. Profilbilder är ofta små, men om
utrymmet är bätre används logotypen.
Marginalerna behövs för att inte riskera att
vapnet beskärs.

OBS! Kontrollera alltid resultatet i skarpt läge
och justera vid behov. Beskärning sker ofta
automatiskt.
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Typografi
Vår typografi är en viktig del i bygget av en enhetlig profil för Säters
kommun. God typografi är också en viktig del i all skriven kommunikation,
där den hjälper till att göra texter lättlästa och tillgängliga.
Vi använder oss av väl tilltagna linjära rubriker för att kommunicera tydligt
och tillsammans med ingresser fånga in läsaren till våra ibland längre
texter. Våra profilfäger används med fördel både till rubrik eller ingress.
Se exempel under avsnittet “tillämpningar”.

Grafiskt element
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Typografi

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
01234567890 | Bold
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
01234567890 | Regular

Meta FF

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
01234567890 | Light
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
01234567890 | Regular

Meta FF är ett linjärt typsnitt ritat av Erik Spiekermann och passar till kortare texter, rubriker,
bildtexter, tabeller mm. Det passar också bra till
affischer och när tydlighet behövs på avstånd.

Garamond är en klassisk antikva, ritat av Claude
Garamond. Typsnittet använder vi till brödtext.
då det lämpar sig för löpande text och är lättläst
tack vare sina klackar (seriffer).

Garamond

OBS! Meta är ett typsnitt som kräver licens.
Vi använder det främst vid extern kommunikation. För internt bruk kontakta kommunikationschefen på kommunen.
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Typografi

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
01234567890 | Bold
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
01234567890 | Regular

Ersättningstypsnitt. Vid de fall där vi inte kan
använda vårt hustypsnitt ersätter vi det med
Arial.

Arial är ett typsnitt som fungerar utmärkt på
bildskärmar för att det ger god läsbarhet. Det
finns dessutom som standardtypsnitt i alla
datorer samt fungerar väl både i rubrik och i
brödtext.

Arial

OBS! Detta typsnitt används främst för internt
bruk men även på webben.
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Färger

Primärfärg

Sekundärfärg

Accenter

Säterröd

Vit

Blå

Gul

Svart

Rosa

Ljusblå

Ljusgrön

Ljusgrå

PANTONE 201

WHITE

PANTONE 285

PANTONE 7409

BLACK

PANTONE 197

PANTONE 283

PANTONE 358

BLACK 15%

C=0
M = 100
Y = 63
K = 29

C=0
M=0
Y=0
K=0

C = 89
M = 43
Y=0
K=0

C=0
M = 31
Y = 100
K=0

C=0
M=0
Y=0
K = 100

C=0
M = 46
Y = 12
K=0

C = 42
M=9
Y=0
K=0

C = 34
M=0
Y = 42
K=0

C=0
M=0
Y=0
K = 10

R = 149
G=0
B = 36

R = 255
G = 255
B = 255

R=0
G = 96
B = 178

R = 240
G = 179
B = 35

R=0
G=0
B=0

R = 232
G = 156
B = 174

R = 146
G = 193
B = 233

R = 173
G = 220
B = 145

R = 227
G =227
B = 226

# 950024

# FFFFFF

# 0060B2

# F0B323

# 000000

# E89CAE

# 92c1e9

# ADDC91

# e3e3e2

Säters färgpalett består av tre kulörer samt
vitt och svart, hämtade från vårt vapen. Primärfärgen är röd och det är den färg som skapar
vår unika karaktär. Den används i första hand
tillsammans med vitt.

Sekundärfärgerna kompletterar och ger liv till
vår kommunikation.

Accentfärgerna används när vi behöver förstärka ett budskap eller variera vårt uttryck. Dessa
kan tex plockas upp i illustrationer eller informationsgrafik.
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Grafiskt element

Klippingen
Under 1600-talet var Säter under en tid Sveriges största myntort. Här
präglades både så kallade klippingar och rundmynt i koppar. En illustration inspirerad av “Säterklippingen” kan användas som dekor i vår visuella
kommunikation.

Kopparfyrk präglad i Säter 1633 för drottning Kristina.
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Grafiskt element

Klippingen är ett dekorelement som vi kan
använda i mörkare eller ljusare ton mot underlaget, aldrig i egen färg.

Klippingen används sällan i sin helhet utan
klippt till hälften utmed en kort eller långsida,
eller som en fjärdedel, utifrån ett hörn.
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Logotyp

Skönvikshallen

Säters Bibliotek

sim- och sporthall

Skönvikshallen

Nivå 1 Kommunens logotyp
Nivå 2 Verksamhetsnamn
Nivå 3 Specifikation verksamhet

Kulturnämnden

Rubrik innehållandes
verksamhet

Skönvikshallen

Näringslivskontoret

› saterskommun.se/naringsliv

/ Näringsliv

Avsändarstrategi. Säters kommun ska i all
kommunikation tydligt visa att det är vi som är
avsändare genom att alltid använda vår logotyp.

I vissa fall behöver vi visa vilken förvaltning
eller nämnd som står bakom kommunikationen. I vårt material kan verksamhetstillhörighet visas i text enligt enligt principen ovan.
(Se exempel under tillämpningar)

OBS! Det är inte tillåtet att skapa nya logotyper
tillsammans med vapnet. För särprofilering
kontakta kommunikationschefen.
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Logotyp

Särprofilering
Verksamheter som ägs och drivs av Säters kommun ska verka inom
kommunens grafiska profil. Den grafiska profilen är i mångt och mycket
tillåtande och ger utrymme för starka visuella budskap inom profilen.
I de de allra flesta fall behöver inte en verksamhet en egen profil utan
kan vid behov komplettera med egna bilder eller illustrationer. En
verkamhet kan även favorisera någon av färgerna i Säters kommuns
palett.
Säters kommuns varumärke borgar för en grundkvalitet som är viktig
att värna om. För invånare, brukare och kunder blir det också tydligt att
det är en kommunal verksamhet som bedrivs med skattemedel. Ur ett
demokratiskt perspektiv är det grundläggande.
I särskilda fall, och under begränsade perioder kan det finnas anledning
att tillåta särprofilering. Syftet med särprofilering är att hantera kommersiell konkurrens, alternativt att nå en mycket specifik målgrupp under
en begränsad period. I huvudsak är det villkoren för konkurrensen, som
avgör om särprofilering tillåts.
Särprofilering är externt riktad till medborgarna och slutkonsumenten,
och används i marknadsföringssyfte, exempelvis i annonsering och i
specifika kampanjer.
Villkor särprofilering
För att en egen logotyp och profil skall bli aktuell inom ramen för kommunens grafiska profil görs en samlad bedömning.
Möjliga anledningar:
• Det finns fler aktörer än kommunen som driver eller finansierar verksamheten
• Marknad även utanför Säter, regional, nationell eller internationellt

• Verksamheten kan avknoppas eller få annan finanisär i framtiden
• Ej en renodlad samhällsservice
• Har en tydlig konkurrenssituation som kräver marknadsföring
• Tidsbegränsad kampanj
• Verksamhet av publik karaktär som är känd under eget namn och
verkar i en kommersiell miljö
Anvisningar särprofilering
I de fall där särprofilering tillåts är det viktigt att den kommunala tillhörigheten framgår:
a) Använd kommunens logotyp i kommunikationen där det är möjligt.
b) Beskriva samhörigheten i ord t.ex. “del av säters kommun”.
c) Visa webbadressen “sater.se/verksamhet”
Kommunala bolag
Kommunala bolag kan särprofilera sig. När nya bolag startas ska dock
deras grafiska profil ta hänsyn till kommunens grafiska profil på samma
sätt som särprofilerade verksamheter och använda sig av kommunens
logotype där det är möjligt, alternativt att det framgår att bolaget är en
del av kommunkoncernen.
OBS! Tillämpning av särprofilering beslutas av kommunstyrelsen när det
gäller en stadigvarande profilering, och av kommunikationschefen när det
gäller en tidsbegränsad kampanj.
Till grund för beslutet innefattas bedömningen att det inom den aktuella
verksamheten finns kompetens att förvalta den egna särprofileringen.
Finns inte den grafiska kompetensen inom den egna enheten är det till
kommunikationsenheten verksamheterna vänder sig för stöd när det
gäller grafisk form.
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Tillämpningar

Exempel

21

Standar

Silver och guld Vid särskilda och festliga tillfällen kan gult och vitt i vårt vapen tryckas i dess
rätta färger nämligen silver och guld.

Vapnet är transparent och kan monteras mot
en bakgrund av silver.

22

Brevpapper I kommunens eget material som
t.ex. brevpapper, använder vi i första hand vår
logotyp i flerfärg.

Brevpapper

Som komplement använder vi gärna Säters
röda färg för ytterligare profilering och igenkänning.

Exempel trycksaker

23

24

Trycksaker med klippingen

25

Annonser

Annonser Exempel på annonser för verksamheter som drivs av kommunen.

OBS! För verksamheter som inte direkt
kommuniceras av kommunen används med
fördel svart eller vit logotyp.
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Rollups Beroende på behov eller verksamhet
kan olika layouter användas. När det inte är
kommunen direkt som komunicerar utan en av

Digitalt

kommunens separata verksamheter så
används vanligen vit eller svart logotyp.
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Affischer

Biblioteket använder kommunens profil men
har ett eget grafisk element och illustrationsmanér för att kommuncera sin verksamhet till
sina målgrupper.

Särprofilering Exempel på kommunägd verksamhet som använder en egen profil men visar
en tydlig koppling till kommunen.

OBS! En koppling till Säters kommun skall alltid
finnas. Först och främst med kommunens logotyp som avsändare, annars i text.
(Se särprofilering)

28

Powerpoint Exempel på presentation.

Presentationer

29

Digitalt

Sociala medier: På kommunens egen
Facebooksida använder vi vårt vapen i färg
som avsändare.

Våra verksamheter kan välja någon av våra
profilfäger som bakgrund och jobba med svart
eller vitt vapen som avsändare.

OBS! För frågor om profilering i sociala medier
kontakta kommunikationschefen.
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Kommunens varumärke mobilt och digitalt
behöver sticka ut och synas även i liten grad.
Ett vitt vapen mot Säter-röd bakgrund ger god
igenkänning.

Digitalt

För information om den grafiska profilen kontakta kommunikationschefen kommunikation@sater.se

Säters Bibliotek

Bilaga till Grafisk profil för Säters kommun.

2

Innehåll

Inledning

GRAFISK PROFIL

03 Inledning
04 Logotyp
05 Avsändarstrategi
06 Typografi
08 Färger		
09 Grafiskt element
13 llustration
15 Partners (Digidel)
EXEMPEL PÅ TILLÄMPNINGAR

18
19
21
22

Trycksaker
Skyltar
Affisch			
Digitalt

Vårt ansikte utåt
Den grafiska profilen är en del av bibliotekets ansikte utåt. Den hjälper oss
att hålla en enhetligt utseende och att tydligt berätta att det är vi som är
avsändare.
Säters kommuns grafiska profil är ett verktyg även i bibliotekets löpande
kommunikationsarbete. Biblioteket utgår från Säters kommuns grafiska
profil men har ett eget grafiskt element och ett eget sätt att uttrycka sig
på. I denna bilaga hittar du några exempel på hur den grafiska profilen
kan användas för bibliotekets behov, samt hur våra illustrationer och
grafiska element kan implementeras.
Biblioteket är under förändring och vi behöver kommunicera vår roll i
samhället. Här är alla välkomna, här är öppet. Det ska synas och kännas!
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4

Säters vapen

5

Säters vapen

Säters Bibliotek

Säters Bibliotek

Lorem ipsum dolar sit

Logotyp
Biblioteket har ingen egen logotyp utan Säters kommuns logotyp är
den gemensamma symbolen och kännetecknet för all kommunal
verksamhet. Det är viktigt att det framgår tydligt att det är Biblioteket
som är huvudavsändare även om en koppling till kommunen alltid
skall finnas.

Säters Bibliotek

Rubrik innehållandes
verksamhet

Säters Bibliotek

Säters Bibliotek

Säters Bibliotek
› sater.se/Sätersbibliotek

/ Säters bibliotek

Avsändarstrategi. Biblioteket drivs av
Säters kommun och det skall framgå i vår
kommunikation. I första hand med logotyp,

i andra hand med text. I vårt material kan
Biblioteket visas som rubrik enligt principen
ovan.
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Typografi
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Typografi

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
01234567890 | Black

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
01234567890 | Bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
01234567890 | Bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
01234567890 | Regular

FF Meta

Arial

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
01234567890 | Light
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö
01234567890 | Regular

FF Meta är ett linjärt typsnitt ritat av Erik
Spiekermann och passar till kortare texter,
rubriker, bildtexter, tabeller mm. Det passar
också bra till affischer och skyltar

Garamond

Garamond är en klassisk antikva, ritat av
Claude Garamond. Typsnittet använder vi till
brödtext. då det lämpar sig för löpande text
och är lättläst tack vare sina klackar.

OBS! Meta är ett typsnitt som kräver licens.
Vi använder det främst vid extern kommunikation. För internt bruk kontakta kommunikations- chefen på kommunen.

Ersättningstypsnitt. Vid de fall där vi inte kan
använda vårt hustypsnitt ersätter vi det med
Arial.

Arial är ett typsnitt som fungerar utmärkt på
bildskärmar för att det ger god läsbarhet. Det
finns dessutom som standardtypsnitt i alla
datorer samt fungerar väl både i rubrik och i
brödtext.

OBS! Detta typsnitt används främst för internt
bruk men även på webben.
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Säters vapen

Färger

Primärfärg

Sekundärfärg

Accenter

Grafiskt element
Säterröd

Vit

Gul

Rosa

Ljusblå

Ljusgrön

Ljusgrå

PANTONE 201

PANTONE WHITE

PANTONE 7409

PANTONE 197

PANTONE 283

PANTONE 358

BLACK 15%

C=0
M = 100
Y = 63
K = 29

C=0
M=0
Y=0
K=0

C=0
M = 31
Y = 100
K=0

C=0
M = 46
Y = 12
K=0

C = 42
M=9
Y=0
K=0

C = 34
M=0
Y = 42
K=0

C=0
M=0
Y=0
K = 10

R = 149
G=0
B = 36

R = 255
G = 255
B = 255

R = 240
G = 179
B = 35

R = 232
G = 156
B = 174

R = 146
G = 193
B = 233

R = 173
G = 220
B = 145

R = 227
G =227
B = 226

# 950024

# FFFFFF

# F0B323

# E89CAE

# 92c1e9

# ADDC91

# e3e3e2

Kommunens och därmed bibliotekets
primära färg är röd. Rött är vårt främsta
kännetecken och används i första hand
tillsammans med vitt.

Biblioteket har valt gult (en av sekundärfärgerna från kommunens profil) att tillsamans med rött, skapa vår unika karaktär
och ge liv åt vår kommunikation.

Accentfärgerna används när vi behöver
förstärka ett budskap eller variera vårt uttryck.

När biblioteket säger ”hej ”så bjuder vi nyfiket in, vi vill ha kontakt.
Till biblioteket kommer du inte för att vara tyst, hit kommer du för att
prata. Här är öppet för diskussion och lärande. Hej och välkommen
till biblioteket!
Vårt grafiska element är ingen logotyp utan används som intresseväckare och illustration i vår kommunikation.
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Säters vapen

11

Säters vapen

Här är
öppet!

Vårt grafiska element kan användas som
illustration eller rubrik i vår kommunikation.

Pratbubblan är flexibel och kan rymma
olika typer av budskap beroende på vad vi
bjuder in till och vem vi pratar med.

Exempel på pratbubbla med tips från
Säters bibliotek. Budskapen är alltid korta
och vi användertypsnittet “Meta Pro Black”.

Handritat uttryck kan tas fram vid behov
för tex uttryck.
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Logotyp - Frizon

Illustration

Illustration
För att ge liv och känsla till vår kommunikation och för att förstärka budskap, använder vi gärna illustration. Vi kan med illustration ge en bild av
bibliotekets komplexa roll och verksamhet, visa på mångfalden, verka
inkluderande och avväpnande.

Säters Bibliotek

Marginal Pratbubblan skall inte förväxlas
med en logotyp och behöver ett avstånd till
namnet Säters bibliotek. Placera pratbubblan med minst en fjärdedels luft (av loggan) emellan.

OBS! Pratbubblan får aldrig monteras
tillsammans med namnet Säters Bibliotek i
extern kommunikation av annan avsändare
än biblioteket. (Bubblan monteras i kommunikationen separat vid behov.)

Vårt illustrationsmanér bygger vidare på det lekfulla uttrycket i vårt grafiska element “hej”. Illustrationernas formspråk är glatt och kreativt, enkelt
men livfullt. Illustrationerna skiljer sig från strikta ikoner/pictogram och vi
strävar istället efter levande, “handgjorda” former.
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Illustration

Partners

Verksamheter under vårt tak
På biblioteket ryms många verksamheter tex Fixoteket och Digidelcenter,
där det första är vår egen “idé” och Digidelcenter en verksamhet som vi
driver i Säter i samarbete med xxx.
När vi kommunicerar är det viktigt att det är biblioteket som är avsändare.
När vi hänvisar vidare eller befinner oss på biblioteket kan vi skilja ut
Digidelcenter med en egen logo. Det är dock viktigare att människor vet
att de kan fråga oss på biblioteket om “digitalt”, än att det är en del av projektet och varumärket Digidelcenter.
Digidelcenterloggan är en “kvalitetsstämpel” och ibland något som kan
vara bra att skylta med, i dessa fall lägger vi till deras logo bredvid vår
egen. Eller hänger tex en skylt om Digidelcenter i biblioteket.

Exempel på illustrationer att kombinera
fritt för att ge uttryck till bibliotekets olika
verksamheter, värderingar mm.
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Partner
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Tilläpningar

Exempel

Digidelcenter använder sig av en egen
grafisk profil fri att använda i all kommunikation kring denna verksamhet. Igenkänningen är viktig för den som känner till
deras verksamhet.
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Exempel trycksaker

Lorem ipsum
dolar sit amet
Lorem ipsum dolor sit amet,
consectet- uer adipiscing elit, sed
diam nonummy nibh euismod
tincidunt ut laoreet dolore magna
aliquam erat volutpat.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh
euismod tincidunt ut laoreet dolore magna
aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim
veniam, quis nostrud exerci tation
ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex
ea commodo consequat. Duis autem vel eum
iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse
molestie consequat, vel illum dolore eu
feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan
et iusto odio dignissim qui blandit praesent
luptatum zzril delenit augue duis dolore te
feugait nulla facilisi.

Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh
euismod tincidunt ut laoreet dolore magna
aliquam

Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh
euismod tincidunt ut laoreet dolore magna
aliquam erat volutpat. Lorem ipsum dolor sit
amet.

Psst!

Pyssellov!

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh
euismod tincidunt ut laoreet dolore magna
aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim
veniam, quis nostrud exerci tation
ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex
ea commodo consequat. Duis autem vel eum
iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse
molestie consequat, vel illum dolore eu
feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan
et iusto odio dignissim qui blandit praesent
luptatum zzril delenit augue duis dolore te
feugait nulla facilisi.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Bonum incolumis acies: misera caecitas. Numquam hoc
ita defendit. Epicurus neque.
Säters bibliotek

Här kan du få hjälp med
sån där data...

Pyssla!

Här är
öppet!

Säters bibliotek
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Skyltar

Säters bibliotek

Säters bibliotek

Låna en robot!
Eller en bok.

Lorem ipsum
dolar sit amet?
Säters bibliotek

Säters bibliotek
Säters bibliotek
Namn Efternamn I Bibliotekarie
Lorem ipsum dolor sit amet
+46 00 000 000
namn.efternamn@sater.se

Pratbubblor kan användas i kommunikationen på biblioteket för att lyfta viktiga
budskap. Budskapen är alltid korta, upplysande och inspirerande.
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Skyltar
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Affisch/Skylt

Låna en robot.
Eller en bok.

Här får du:

Här kan du ladda batteriet.
Både ditt, och telefonens.

1 Prata. Eller vara tyst.

Visa hänsyn mot andra och värna lugn och ro.

2 Låna

Var varsam och lämna tillbaka

3 Fixa

Var nyfiken och låt andra vara med

4 Fråga

Här kan du fråga
om sån där data.

Vi svarar efter förmåga och hjälper varandra.

5 Slappa

Här kopplar vi av och är rädda om platsen.
Biblioteket är vårt gemensamma vardagsrum där alla är välkomna.
Här ryms mycket kunskap och en möjlighet att lära för nutiden och
framtiden, diskutera, skapa eller bara ta det lugnt. Tänk på att vi
tillsammans skapar denna plats. Välkommen!

Hur funkar BankID?
Kom in så kan vi förklara.

Exempel på indragare i tex bibliotekets
förnster med intresseväckande budskap.

www.bibliotek.sater.se

Affisch på biblioteket. Med frihet kommer
ansvar. Webbadressen som avsändare.
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Digitalt
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1. Bakgrund - om det här dokumentet
Våren 2020 antogs en varumärkeshandbok för platsvarumärket Säters kommun, Bilden av
Säter. Varumärkeshandboken är en plattform för platsvarumärket Säter, och består av ett
antal delar som tillsammans skapar Bilden av Säter, och är en viktig ledstjärna när vi pratar
om och utvecklar vår kommun. Vidare i detta dokument görs därför hänvisningar till Bilden
av Säter, varumärkeshandboken, eller plattformen.
Tre dokument som styr och underlättar kommunikationsarbetet för platsvarumärket Säter:

Varumärkeshandbok
/Platform

Kommunikationsstrategi
(detta dokument)

Bilden av Säter – Beskrivning
av platsvarumärket

Övergripande tillvägagångssätt
för kommunikationen

Kommunikationsplan
Taktik och att-göra-lista
för specifika
kommunikationsaktiviteter

1.1 Platsvarumärket Säter
Ett platsvarumärke är summan av alla de associationer som finns kring platsen Säter, både
hos invånare och omvärlden. Ordet är förstås fortfarande fritt och allas associationer är lika
viktiga, men om så många som möjligt strävar mot samma riktning så är det mest troligt att
vi skapar en gemensam bild, utvecklar varumärket och når visionen. Därför utgår vår kommunikation från varumärkeshandboken och kommunicerar med våra målgrupper för att bekräfta
och förstärka de associationer som har identifierats i arbetet med Bilden av Säter.
Säters vision
I arbetet med platsvarumärket Säters kommun identifierades en vision för platsen Säter. Vår
vision är Säters kommuns långsiktiga mål och beskriver vilken sorts kommun Säter ska vara
att leva och verka i. Allt vi gör och säger syftar till att ta oss mot det målet.
“ Säter är en välkomnande kommun. Vi bygger framtiden genom engagemang och samarbete. Vi skapar framtidstro och livskvalitet. Vi strävar mot ett ekologiskt, ekonomiskt och
socialt hållbart samhälle. “
All vår kommunikation måste därför syfta till att uppfylla den här visionen. För fördjupad
förståelse av platsvarumärket Säters kommun hänvisar vi till varumärkeshandboken.
När kommunicerar vi platsen Säters kommun?
All information, interaktion och kommunikation både inom kommunorganisationen och
med målgrupper utanför kommunorganisationen påverkar platsvarumärket, eftersom de alla
speglar Säter som helhet och påverkar hur Säter upplevs. Därför måste vi ha bilden av Säter i
ständig åtanke.
Det är viktigt att vi i vår kommunikation kring platsen Säter inkluderar alla kommundelar. Vi
vet att vi har en kommun med stark lokal sammanhållning och kultur i respektive kommundelar, men platsvarumärket Säter ska spegla alla dessa kulturer, människor och platser.
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1.2 Vem ska använda det här dokumentet?
Det här dokumentet, kommunikationsstrategin, är till för dig inom den kommunala organisationen som kommunicerar specifikt för platsvarumärket Säters kommun, och/eller som har
kontakt med någon ur våra målgrupper (se avsnitt 3.). Det kan exempelvis handla om inkommande telefonsamtal från företagare som överväger att flytta sin verksamhet hit, turister som
besöker turistbyrån, mail eller inlägg i sociala medier från potentiella inflyttare, men också all
kontakt med våra befintliga medborgare och företag, som är viktiga ambassadörer.
Syftet med kommunikationsstrategin är att underlätta det arbetet. Den kommunala organisationen har ett särskilt, vägledande och samordnande ansvar, även om ambitionen är att
upplevelsen av Säters kommun bygger på allas engagemang och medverkan.
Varumärkeshandboken innehåller fler delar, och alla som skapar kommunikation specifikt
för platsvarumärket Säters kommun, och/eller som har kontakt med någon av de prioriterade
målgrupperna måste ha kännedom och förståelse för hela Bilden av Säter. Vi hänvisar till
varumärkeshandboken för fördjupning.

1.3 Avgränsningar
Strategin berättar inte ordagrant vad du ska göra och när. Den beskriver en metod, ett sätt att
tänka och agera för att få fler att genom kommunikationsinsatser, aktiviteter, etc, i syfte att
skapa en positiv bild av Säter.
För varje kommunikationsinsats tar en sedan fram en kommunikationsplan (se avsnitt 7).
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2. Syfte och mål
Det övergripande syftet med platskommunikationen (kommunikationen kring platsvarumärket) är att skapa en positiv bild av Säter, samt att skapa associationer som
förknippas med Säter, så att Bilden av Säter blir starkare och tydligare. Vi ska helt
enkelt få fler att veta något bra om Säter!

2.1 Nulägesanalys
Under december 2019 genomfördes en nulägesanalys av de associationer som potentiella
inflyttare har med Säters kommun. Undersökningen riktade sig till personer 18-34 år där 50%
bor i Dalarna (exkl. Säter), och 50% bor i övriga Mellansverige, och genomfördes som en webbaserad enkät, med 300 respondenter.
Resultatet visar att det är få som har någon uppfattning alls om Säters kommun. Cirka 30
procent av respondenterna har ingen uppfattning alls och 41 procent är neutrala i hur de uppfattar Säter kommun. De som tagit ställning i frågan fördelar sig ungefär lika på negativ och
positiv uppfattning.
I enkätstudien svarade respondenterna att den viktigaste faktorn för att en kommun ska
upplevas som attraktiv är att kommunen kan erbjuda ett tryggt och attraktivt boende samt
trygga och rena utomhusmiljöer. Näst viktigast hamnar kommunens skolor (främst grundskolor och förskolor), som bör uppvisa goda resultat och gott rykte.

2.2 Målsättning 2023
Nuläget är att Säters kommun för många är ”ett blankt papper”, med den fördelen att det inte
finns några negativa fördomar att arbeta bort, men heller inte några positiva bilder att jobba
utifrån och förstärka. Därför läggs fokus fram till 2023 på att skapa en kännedom om Säter, i
positiv bemärkelse, med målet att kunna påvisa en positiv trend.
Nuläge
• Har en positiv bild av Säter*

16%*

*Svarar 4 eller 5 på frågan “Vad har du för uppfattning om Säter kommun?”

2.3 Attraktionsfaktorer
Attraktionsfaktorerna beskriver vad det är vi vill att människor ska förknippa Säter, vilka
byggstenar som tillsammans skapar Bilden av Säter. De attraktionsfaktorer som vi ska fokusera på i arbetet med platsvarumärket utgår från Säters vision (se avsnitt 1.1). Önskat läge
2023 är en uppåtgående trend på samtliga parametrar.
Nuläge
• I Säters kommun känner jag mig välkommen		
• I Säters kommun är livskvaliteten god			
• I Säters kommun funkar vardagen				
• I Säters kommun är det bra att växa upp			

17%**
13%**
9%**
11%**
**Svarar 4 eller 5 på påståendet.
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3. Målgrupper
Säters kommun kommunicerar direkt mot huvudmålgrupperna, men vi kommunicerar även
mot olika typer av ambassadörer för platsvarumärket, som i sin tur kommunicerar med och
påverkar huvudmålgrupperna. Bilden av Säter utgörs av de samlade associationerna som
både kommunorganisationen och de kommunanställda, huvudmålgrupperna och ambassadörerna har.

Bilden av Säter
Ambassadörer

• Företagare & Föreningar
• Profiler från Säter
• Icke prio. ambassadörer

Målgrupper

• Potentiella unga inflyttare
• Befintliga unga medborgare
• Icke prio. huvudmålgrupper

Kommunorgansiationen

3.1 Huvudmålgrupper
De prioriterade huvudmålgrupperna är unga befintliga medborgare och unga potentiella medborgare. Vi fokuserar på åldern 18-34 år eftersom det är en fas då många flyttar runt under en
tid, för studier eller annat, men sedan potentiellt slår sig ner på en plats och bildar familj där.
Det är viktigt att få inflyttare i den här åldern för att bibehålla en hållbar demografi av medborgare, som är arbetsföra och kan se till att samhället fungerar.
De är inte storstadsmänniskor. De värdesätter det enkla, jordnära, balanserade livet framför
det urbana, ytliga, extrema. De föredrar närheten till naturen framför närheten till exklusiv
shopping. De ser styrkan i stark sammanhållning och gemenskap, att vara bekant med sina
grannar, jämfört med att vara anonym och ensam i sin strävan.
För de som ännu inte bor i Säter fokuserar vi på de som har en koppling till Säter sedan innan. Kanske är de uppvuxna här, men vi måste också tänka bredare än så. De bor troligen i
närområdet utanför Dalarna, eller i någon av de stora studentstäderna.

3.2 Ambassadörer
Säters kommun påverkar och stöttar nuvarande och potentiella ambassadörer för platsvarumärket Säter, i syfte att få dem att nyttja platsvarumärket i sin egen kommunikation
med huvudmålgrupperna. En aktiv dialog och samverkan, samt utbyte av idéer mellan olika
intressenter och ambassadörer uppmuntras och initieras av kommunorganisationen.
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De prioriterade ambassadörerna för platsvarumärket är:
Alla nuvarande medborgare
Både nulägesanalysen och tidigare erfarenheter pekar på att information från vänner och
bekanta påverkar oss i stor utsträckning. Vi litar ofta på personer vi känner och har förtroende
för. Därför är våra nuvarande medborgare viktiga ambassadörer för Säters platsvarumärke.
Företagare & föreningar
Företagare, föreningar och andra organisationer i Säter är viktiga ambassadörer, som också
skapar associationer med Säter. De kan ha nytta av associationerna till platsvarumärket
Säters kommun i kommunikation av sin verksamhet, sina produkter, tjänster, evenemang och
varumärke, men också för att rekrytera personal och medlemmar.
Profiler från Säter i världen
Ute i Sverige och världen syns Säter i form av profiler som kommer härifrån, eller där Säter
varit en viktig plats för deras karriär eller person. Det kan handla om idrottare, skådespelare
eller andra kändisar som syns i media i och utanför utanför regionen. Det behöver inte
nödvändigtvis vara de största rikskändisarna, utan även personer som är kända inom ett
specifikt sammanhang eller inom en grupp. Dessa profiler kan ha nytta av associationerna till
platsvarumärket Säters kommun för att stärka sitt eget personliga varumärke.

3.3 Icke-prioriterade målgrupper
Det finns flera ytterligare målgrupper som är viktiga att ha i åtanke när vi kommunicerar med,
men som vi inte lägger något prioriterat fokus på under den här perioden och inom ramen för
den här kommunikationsstrategin. Vissa av dessa tillhör våra huvudmålgrupper, som har en
direkt inverkan på våra kommunikationsmål, och vissa av dem är ambassadörer, som i sin tur
påverkar våra huvudmålgrupper, en indirekt påverkan på våra kommunikationsmål.
•
•
•
•
•
•
•

Investerare
Turister
Övriga medborgare
Politiker
Media
Besöksnäringen regionalt, nationellt och internationellt
Nationella myndigheter
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4. Fokusområden
Baserat på våra målsättningar har vi fastställt tre prioriterade fokusområden för kommunikationsarbetet.

4.1 Öka kännedomen om Säter
Våra huvudmålgrupper känner inte till Säter, utan vi behöver öka kännedomen om Säter.
För att göra det måste vi nå ut till de prioriterade huvudmålgrupperna och tillmötesgå dem i
lämpliga kanaler. Detta gör vi genom att:
• vara tillgängliga i kanaler där de söker information - sökmotorer, vår hemsida, sociala
medier, turistbyrå, men också i all övrig kontakt med olika verksamheter inom kommunorganisationen
• se till att informationen som sprids är relevant, uppdaterad och med utgångspunkt från
våra kommunikativa fokusområden (se avsnitt 6)
• samarbeta med ambassadörer för att nå ut (se mer under punkt 4.3)
• närvara i sammanhang och kanaler där de söker arbete eller bostadsort, så som relevanta
mässor, evenemang, nätverk
• annonsera för att rikta budskap mot målgruppen i relevanta kanaler för att nå dem med
vårt budskap även om de inte aktivt söker efter informatio

4.2 Skapa positiva associationer med Säter
Våra huvudmålgrupper har inga associationer alls till Säter. Därför behöver vi lägga fokus på
att bygga upp Bilden av Säter hos dem. Detta gör vi genom att:
• alltid utgå från varumärkeshandboken och attraktionsfaktorerna (se avsnitt 2.3) när vi
kommunicerar om platsen Säter, för att förmedla den bild som redan finns bland oss
Säterbor, och vara tydliga och konsekventa i våra budskap
• använda storytelling som metod för att förmedla känsla kopplat till målen och attraktionsfaktorerna (se avsnitt 2)
• samarbeta med ambassadörer som kan förmedla sin bild av Säter, då ambassadörer kan
upplevas som mer trovärdiga och objektiva än kommunorganisationen (se mer under
avsnitt 3.2)

4.3 Skapa goda ambassadörer för Säters kommun
Vi behöver skapa goda relationer med personer och organisationer som kan bli starka ambassadörer för Säters kommun. Detta gör vi genom att:
1. Involvera dem i vårt arbete med platsmarknadsföring, och beakta deras synpunkter och
behov
2. Belysa fördelarna för dem med att använda associationer med Säter (Säters platsvarumärke) i deras kommunikation med sina målgrupper (våra huvudmålgrupper), samt
omvänt hur ett starkt platsvarumärke kan hjälpa dem i deras verksamhet, införsäljning
och varumärkesuppbyggnad.
3. Beskriva vilka associationer som finns med platsen Säter idag (enl. varumärkeshandboken och attraktionsfaktorerna (se avsnitt 2.3))
4. Stötta dem i deras arbete genom att ge goda exempel och förse dem med material, främst
genom webbportalen (se avsnitt 5.1)
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5. Kanaler
Säters kommun väljer kanaler för respektive kommunikationsinsats baserat på en analys av
vilka kanaler som är mest effektiva för den aktuella målgruppen och budskapet. Vi arbetar i
stor utsträckning med digitala kanaler, med webbportalen och sociala medier som en bas,
där vi kompletterar med andra former av kanaler vid specifika punktinsatser.
Arbetet fokuseras också till att nå ut i våra olika ambassadörers kanaler, för att nå huvudmålgruppen därigenom.

5.1 Webbportalen
Webbportalen för platsvarumärket riktar sig främst till olika ambassadörer. Det är en
webbplats som har till syfte att vara en plattform för att förklara varför de kan/bör arbeta med
platsmarknadsföring och/eller nyttja platsvarumärket Säter i sin kommunikation, förklara de
associationer som finns till varumärket och ge goda exempel på hur en kan arbeta med kommunikation.
Sökmotorer
Personer som är i behov av information använder i väldigt stor utsträckning sökmotorer,
företrädesvis Google. Vi behöver därför säkerställa att innehållet på webbportalen är tillgängligt och synligt på relevanta sökord på framförallt Google.

5.2 Sociala medier
Sociala medier ger oss en möjlighet till interaktivitet, att hålla en dialog både med huvudmålgruppen och med olika ambassadörer. Genom Säters kommuns konton i sociala medier kan
vi utöver kommuninformation även kommunicera platsvarumärket, genom att dela med oss
av budskap och berättelser utifrån våra kommunikativa fokusområden, se avsnitt 6. I sociala
medier använder vi relevanta hashtags när vi kommunicerar kring platsvarumärket.
Vi kan också nyttja sociala medier för att hålla koll på vad som sägs om Säter, och hålla koll
på våra ambassadörer. Genom att bevaka relevanta konton och hashtags, och i de fall där det
är relevant gilla eller kommentera relevanta inlägg, så kan vi se till att upprätthålla en dialog
och positiv stämning till Säter, och förstärka de associationer och attraktionsfaktorer som vi
fokuserar på.
Video
Video är ett bra format för att förmedla ett budskap och en känsla. En bild säger mer än tusen
ord, men en video säger mer än tusen bilder. Dessutom premieras videoinnehåll av de sociala mediernas algoritmer.

5.3 Tryckt ägd media
Tryckt media är en informationskanal som används för att nå olika målgrupper. Det kan vara
allt ifrån magasin och broschyrer med lång aktualitet i stor upplaga, till affischer, foldrar och
flyers i små upplagor för ett speciellt tillfälle.
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5.4 Köpt media
Genom köpt annonsplats i olika media kan vi informera och marknadsföra platsvarumärket
Säters kommun till våra målgrupper och komplettera kommunikationsinsatser som vi gör i
andra kanaler. Det kan handla både om traditionella tryckta media som dagspress och magasin, till digitala kanaler som Google, banners på exempelvis digitala tidningar eller besöksnäringsportaler och annonsering i sociala medier.

6. Budskap
– kommunikativa fokusområden
I varumärkeshandboken finns viktiga ledstjärnor till vad vi säger och hur vi säger det. Det är
ett kommunikativt ramverk inom vilket vi bör hålla oss. Ambitionen är att alla som kommunicerar Säters kommun låter sig inspireras av varumärkeshandboken.

6.1 Storytelling - berättande & budbärare
1. En metod för att kommunicera är att bygga upp budskap kring en historia, eller berättelse. En story är behöver inte vara ett händelseförlopp, utan det är en målande beskrivning laddad med förväntningar, och en dramaturgi som talar till läsaren på ett känslomässigt plan. Berättelser sätter människor i fokus, deras liv och upplevelser, och dessa
personer blir budbärare för budskapet som vi vill förmedla
2. I vissa kommunikationsinsatser använder vi personer inom kommunorganisationen som
budbärare, men när vi jobbar med storytelling kan vi använda specifika medborgare som
budbärare. Det kan exempelvis handla om att en pappa får beskriva hur förskoleverksamheten på en specifik förskola fungerar (snarare än förskolerektorn), eller att en företagare
får berätta om företagsklimatet (snarare än näringslivsenheten). Med medborgare som
budbärare blir budskapet mer trovärdigt och genuint, och deras beskrivningar kan beröra
på ett mer känslomässigt plan. Flera av våra kommunikativa teman lämpar sig väl för att
bygga upp som berättelser, stories, med medborgare som budbärare.
3. Video är ett mycket bra format för stories, eftersom en då enkelt kan bygga upp ett beskrivande förlopp och skapa en känsla, men storytelling funkar också bra i enklare annonser,
bilder och kortare texter.

6.2 Kommunikativa teman
Baserat på varumärkeshandboken och våra målsättningar finns ett antal kommunikativa
fokusområden, som utgör kommunikativa teman utifrån vilka en kan skapa konkreta budskap
och berättelser. Varje tema beskrivs nedan med några exempel på hur de kan användas, men
vi är kreativa i att nyttja dessa teman även på andra sätt.
Exakt vad vi säger och hur vi formulerar oss anpassas efter varje givet tillfälle, kanal och
målgrupp. Fördjupa också kunskapen om hur vi uttrycker oss i avsnitten Personlighet och
Tonalitet i varumärkeshandboken.
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Tema 1 - Välkommen till Säter
Hur bemöter vi besökare? Säter är välkomnande. Detta kan vi exempelvis beskriva genom att
låta en nyinflyttad berätta om sin första tid i Säter och det bemötande de fått, en elev som
börjat en ny skola i Säter, en företagare som just startat sitt företag eller en turist som besöker Säter.
Tema 2 - Att växa upp i Säter
Nulägesanalysen visar att de som växt upp i Säter i högre grad anser att det är en bra plats
att växa upp, än de som inte själva växt upp där. Vad är det som gör att det är så bra att växa
upp i Säter? Det är tryggt och vi tar hand om varandra, nära till fritidsaktiviteter och kompisar,
och goda framtidsutsikter. Berätta ur både barnets perspektiv, och ur föräldrarnas perspektiv.
Nulägesanalysen visar att de som växt upp i Säter i högre grad anser att det är en bra plats att
växa upp, än de som inte själva växt upp där.
Tema 3 - Ett liv i balans - Här funkar vardagen
Vad vi avser när vi pratar om ett liv i balans förklaras djupare i varumärkeshandboken (se
avsnittet Position). Men i korta drag handlar det om att i Säter kan en lägga hela livspusslet
utan att behöva leta efter saknade bitar. Det finns ett rikt utbud inom korta avstånd. Vi kan
beskriva detta exempelvis genom att låta Säterbor berätta om sin vardag, eller vad balans
betyder för dem och varför de valt att bo just i Säter. Vi kan också låta ambassadörer berätta
om vad balansen i livet betyder för deras företagande eller förening, och om hur de bidrar till
att förstärka den för resten av medborgarna.
Tema 4 - Säter i Sverige & världen
När någon eller något med anknytning till Säter lyfts fram i media i Sverige eller världen, eller
gör en bedrift som borde uppmärksammas, kan vi lyfta fram den i våra kanaler. Exempelvis
om en Säterbo gör en stark idrottslig prestation, eller ett företag från Säter lanserar en ny
produkt nationellt. Vi är stolta över varandra, utan att skryta.

11

7. Kommunikationsplan
– steget från strategi till aktivitet
Inför en kommunikationsinsats bör du göra en plan. Frågor som är lämpliga att arbeta med
är:
1. Vad är syftet med den specifika kommunikationsinsatsen?
2. Vad är målet och hur mäter vi det?
3. Vilket budskap ska vi förmedla? Utgå från varumärkeshandboken, och gärna från de
kommunikativa fokusområdena. (se avsnitt 6)
4. Mot vilka specifika målgrupper? Utgå gärna från våra prioriterade målgrupper.
(se avsnitt 3)
5. Vilka kommunikationsinsatser kan vara lämpliga för att sprida ditt budskap?
Exempelvis ett event, en digital kampanj och/eller en tävling?
6. I vilka kanaler? Komplettera gärna de kanaler beskrivna i avsnitt 5 med andra kanaler.
Utgår från vald målgrupp och aktivitet.
7. När ska insatsen/aktiviteterna ske och under hur lång tid?
8. Vem ansvarar för insatsen/aktiviteten? Hur fördelas arbetet?
9. Hur följer vi upp kommunikationsinsatsen?
Kontakta kommunikationschefen för stöd i att ta fram en kommunikationsplan.

8. Ansvarsfördelning
Den kommunala organisationen har ett särskilt, vägledande och samordnande ansvar, men
ambitionen är att upplevelsen av Säters kommun bygger på allas engagemang och medverkan.
Kommunstyrelsen
Beslutar om kommunikationsstrategi.
Kommunikatonschefen
Ansvarar för att ge stöd och ledning inom kommunorganisationen gällande kommunikationen för platsvarumärket
Förvaltningar/enheter
Varje förvaltning/enhet inom kommunorganisationen ansvarar för att upprätthålla kommunikationen med sina respektive intressenter men också ambassadörer inom sitt område och
anpassa sina budskap utifrån de kommunikativa fokusområdena.
Medarbetare
Varje medarbetare är en ambassadör. I sitt vardagliga jobb handlar det om att, där det är
relevant, anpassa sin egen kommunikation så att den utgår från vår kommunikationsstrategi.
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9. Relaterade dokument
Här hittar du mer information:
• Nulägesanalys
• Varumärkeshandboken Bilden av Säter
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För mer information och frågor gällande den här kommunikationsstrategin eller varumärkeshandboken,
kontakta kommunikationschefen, kommunikation@sater.se
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Valärenden
1. Avsägelse/fyllnadsval efter Niclas Bodin som ledamot i Södra Dalarnas samordningsförbund
2. Övriga ärenden
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Delgivningar
Samhällsbyggnadsnämnden beslut gällande medborgarförslag om vägbulor som fartsänkande åtgärd
efter gamla riksväg 70, samt fartsänkning av sträckan från skolan och förbi kyrkan samt förbi
Enbackagården. Medborgarförslaget är besvarat.
Budgetuppföljning per 2020-08-31.
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