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Ks §  Diarienummer: KS2021/0001 

Fördelning av kommunstyrelsens driftsbudgetram 2021 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen beslutar fastställa budgetram för:  
Kommunstyrelsen    3 812 kkr  
Kommunfullmäktige      659 kkr  
Kommundirektör    1 879 kkr  
Egen försörjning/Unga till arbete/Integration  2 056 kkr  
samt att delegera beslutanderätten om resterande budgetram på 53 397 kkr till sektorschefen för 
kommunstyrelsesektorn. 
 
______ 
 
Bakgrund och ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade 2020-12-03 om reviderad budget för åren 2021 – 2023. Kommun-
styrelsen tilldelades 62 462 kkr i driftbudgetram för år 2021. Sektorn lägger följande förslag till för-
delning av driftbudgetramen: 
 
Verksamhet  Ram 2020 Förslag KS Förslag SC Anmärkning 
Kommunstyrelsen 3 714 3 812 
Kommunfullmäktige   645    659 
Kommundirektör 1 805 1 879 
Egen Försörjning/ 
Unga till arbete/ 
Integration  2 031 2 056 
 
Ekonomienheten 4 211    4 667 
Näringslivsenheten 5 605    5 513 
Kanslienheten  4 017    4 977      Kapitalkostnader bredband 
Personalenheten 5 925    5 906 
IT-enheten  12 530  12 942         Höjda licensavgifter 
Kommunikation/Reception 3 372    3 305 
Fritidsenheten  15 160  16 746    Höjd budget ferielöner, samt höjda 

hyror  
  59 015 8 406 54 056 
 
Förslaget innebär att kommunstyrelsen fastställer de delar som är politiska samt hur mycket som 
ska tilldelas kommundirektör respektive projektet Egen försörjning/Unga till arbete/Integration, 
och sedan delegerar till sektorchefen för kommunstyrelsesektorn att fördela resterande medel. Sek-
torchefens förslag till fördelning finns i sammanställningen ovan. 
 
 
 
  



 
Tjänsteskrivelse 

 

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

 

Datum Dnr 
2021-01-04 KS2021/0001 

 
Fördelning av kommunstyrelsens driftsbudgetram 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar fastställa budgetram för:  
Kommunstyrelsen    3 812 kkr  
Kommunfullmäktige      659 kkr  
Kommundirektör    1 879 kkr  
Egen försörjning/Unga till arbete/Integration  2 056 kkr  
samt att delegera beslutanderätten om resterande budgetram på 53 397 kkr till förvaltningschefen för KS sektorn. 
 
Bakgrund och ärendebeskrivning 
Bakgrund och ärendebeskrivning Kommunfullmäktige beslutade 2020-12-03 om reviderad budget för åren 2021 – 2023. 
Kommunstyrelsen tilldelades 62 462 kkr i driftbudgetram för år 2021. Sektorn lägger följande förslag till fördelning av 
driftbudgetramen: 
 
Verksamhet  Ram 2020 Förslag KS Förslag FC Anmärkning 
Kommunstyrelsen 3 714 3 812   
Kommunfullmäktige 645    659 
Kommundirektör 1 805 1 879   
Egen Försörjning/ 
Unga till arbete/ 
Integration  2 031 2 056   
 
Ekonomienheten 4 211    4 667 
Näringslivsenheten 5 605    5 513  
Kanslienheten  4 017    4 977 Kapitalkostnader bredband 
Personalenheten 5 925    5 906 
IT-enheten  12 530  12 942 Höjda licensavgifter 
Kommunikation/Reception 3 372    3 305 
Fritidsenheten  15 160  16 746 Höjd budget ferielöner, samt höjda hyror   
  59 015 8 406 54 056 
Förslaget innebär att kommunstyrelsen fastställer de delar som är politiska samt hur mycket som ska tilldelas kommunchef 
respektive projektet Egen försörjning/Unga till arbete/Integration, och sedan delegerar till förvaltningschefen för KS 
sektor att fördela resterande medel. Förvaltningschefens förslag till fördelning finns i sammanställningen ovan. 
 
 
Eva Kvarnström 
Redovisningsekonom 
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Ks §  
 
Information om GDPR 
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Ks §  
 
Information från styrgrupp SÄBO 
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Ks § Diarienummer: KS2020/0458 

Investeringsbehov Säters IP 

Beslut 
Fritidsutskottet föreslå kommunstyrelsen beslutar att beställa ombyggnation av omklädningsrum 
och förråd vid Säters IP. 
 
__________ 
 
Ärendebeskrivning 
Omklädningsrummen på Säters IP är i akut behov av en ombyggnation. Ombyggnationen berör 4-5 
nya omklädningsrum och förrådsutrymmen samt tillhörande korridor och vaktmästarutrymme.  
 
Byggnaden har idag läckande tak, påväxt av porer i grunden samt ruttna golvbjälkar mm. En första 
uppskattning av kostnad för ombyggnationen är ca 8 miljoner kronor. 
 
Bakgrund 
Kristinehovs ishall byggdes 1984. SSIF hockey ansökte redan 2001 om medel/material för ombygg-
nation av omklädningsrum i Kristinehovs ishall. Ansökan avslogs. En tillbyggnad av två omkläd-
ningsrum och 7-8 förråd tillkom 2013. 
 
Konsekvensbeskrivning 
Om inte en ombyggnad av omklädningsrummen sker inom en snar framtid kommer rummen att 
behöva stängas. Verksamheter som i första hand drabbas är ishockey, fotboll, friidrott, konståkning 
och skola.  
 
 
 
Beslutsunderlag  
Tjänsteutlåtande  

 
  



  Tjänsteskrivelse 

 

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

 

Datum Diarienummer 
2020-12-07 KS 

Investeringsbehov Säters IP  
 
Förslag till beslut 
Fritidsenheten föreslår fritidsutskottet att föreslå kommunstyrelsen besluta till Samhällsbyggnadsnämnden 
lyfta önskemål om att ombyggnation av omklädningsrum och förråd sker under hösten 2021 och våren 2022. 
 
 
Fritidsenhetens ståndpunkt 
Fritidsenheten föreslår att ombyggnationen av omklädningsrum och förråd sker under hösten 2021 och våren 
2022. 
 

Ärendebeskrivning 
Omklädningsrummen på Säters IP är i akut behov av en ombyggnation. Ombyggnationen berör 4-5 nya 
omklädningsrum och förrådsutrymmen samt tillhörande korridor och vaktmästarutrymme.  
 
Byggnaden har idag läckande tak, påväxt av porer i grunden samt ruttna golvbjälkar mm. En första 
uppskattning av kostnad för ombyggnationen är ca 8 miljoner kronor. 
 
 
Bakgrund 
Kristinehovs ishall byggdes 1984. SSIF hockey ansökte redan 2001 om medel/material för ombyggnation av 
omklädningsrum i Kristinehovs ishall. Ansökan avslogs. En tillbyggnad av två omklädningsrum och 7-8 
förråd tillkom 2013. 
 
 

Konsekvensbeskrivning  
Om inte en ombyggnad av omklädningsrummen sker inom en snar framtid kommer rummen att behöva 
stängas. Verksamheter som i första hand drabbas är ishockey, fotboll, friidrott, konståkning och skola.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Malin Karhu Birgersson  Malin Lilja Altörn 
Sektorchef kommunstyrelsen  Fritidschef 
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Ks §  Diarienummer: KS2017/0149 

Förfrågan om förlängning av Avsiktsförklaring gällande före detta Skönvik 1:10, 
fasta paviljongen 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta  

1. Ej medge förlängning avseende avsiktsförklaring gällande före detta Skönvik 1:10  
2. Uppdra till kommundirektören att ta kontakt med berörd part  
3. Uppdra Samhällsbyggnadsnämnden att under 2021 upphandla och genomföra riv-

ningsentreprenad avseende Fasta Paviljongen  
 
______ 
 
Motivering till beslut  
Då avtalspart, trots lång avtalstid, inte kunnat uppvisa ett hållbart genomförande av i upprättad av-
siktsförklaring beskrivet projekt så saknas grund för förlängning. Avtalspart har inte heller inkom-
mit med förnyad planansökan som efterfrågades i protokoll 2019-11-08.  
 
Ärendebeskrivning  
Kommunstyrelsen beslutade 2017-03-21 KS§36  
Godkänna upprättad avsiktsförklaring avseende exploatering av fasta paviljongen i Säter.  

• Avsiktsförklaringen skrevs under 2017-04-05  
• Utdrag ur §5 Giltighetstid i Avsiktsförklaringen: Denna avtalsperiod kan förlängas 

med två år om kommunens övertagande av fastighet och en ändrad detaljplan inte 
kunnat genomförts och vunnit laga kraft på grund av omständigheter som kommu-
nen eller arkitekten, eller den/de som parterna skriftligen godkänt att sätta i hans 
ställe, inte kunnat råda över  

• Kommunen är via fastighetsreglering via Lantmäteriet, sedan hösten 2019, ägare av 
före detta Skönvik 1:10.  

• 3 avstämningsmöten har hållits med avtalspart efter det att fastighetsreglering/lant-
mäteriförrättning (2019-10-15) blivit klar. Protokollet från möte 2019-11-08 bifogas 
som bilaga.  

• Arkitekten inkom 2020-10-28 med en förfrågan om ytterligare förlängning avse-
ende området kring den före detta fastigheten Skönvik 1:1.  

 
Bilaga  

1. Inkommen förfrågan om förlängning av avsiktsförklaring avseende området kring 
den före detta fastigheten Skönvik 1:10  

2. Avsiktsförklaring daterad 2017-04-05  
3. Protokoll 2019-11-08  

 
Delges  
Samhällsbyggnadsnämnden  
Miljö och byggnämnden 
 
  



 Tjänsteutlåtande 

 

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

 

Datum Diarienummer 
2021-01-09 KS2017/0149 

 

Förfrågan om förlängning - Avsiktsförklaring gällande före detta Skönvik 
1:10, fasta paviljongen 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsen besluta 

• ej medge förlängning avseende avsiktsförklaring gällande före detta Skönvik 1:10  

• uppdra till kommundirektören att ta kontakt med berörd part 

• uppdra Samhällsbyggnadsnämnden att under 2021 upphandla och genomföra 
rivningsentreprenad avseende Fasta Paviljongen 

______ 

Motivering till beslut 
Då avtalspart, trots lång avtalstid, inte kunnat uppvisa ett hållbart genomförande av i 
upprättad avsiktsförklaring beskrivet projekt så saknas grund för förlängning. Avtalspart har 
inte heller inkommit med förnyad planansökan som efterfrågades i protokoll 2019-11-08.  

Sektorns ståndpunkt 
Fastigheten är i sådant skick att den skyndsamt behöver nedmonteras så bedöms att det ej 
finns, sett till säkerhetsaspekten, ytterligare tid för fördjupad utredning kopplat till en 
förlängd avsiktsförklaring.  

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen beslutade 2017-03-21 KS§36 
Godkänna upprättad avsiktsförklaring avseende exploatering av fasta paviljongen i Säter. 

• Avsiktsförklaringen skrevs under 2017-04-05  

• Utdrag ur §5 Giltighetstid i Avsiktsförklaringen: Denna avtalsperiod kan förlängas med två 
år om kommunens övertagande av fastighet och en ändrad detaljplan inte kunnat genomförts och 
vunnit laga kraft på grund av omständigheter som kommunen eller arkitekten, eller den/de som 
parterna skriftligen godkänt att sätta i hans ställe, inte kunnat råda över 

• Kommunen är via fastighetsreglering via Lantmäteriet, sedan hösten 2019, ägare av 
före detta Skönvik 1:10. 

• 3 avstämningsmöten har hållits med avtalspart efter det att 
fastighetsreglering/lantmäteriförrättning (2019-10-15) blivit klar. Protokollet från 
möte 2019-11-08 bifogas som bilaga. 

• Arkitekten inkom 2020-10-28 med en förfrågan om ytterligare förlängning avseende 
området kring den före detta fastigheten Skönvik 1:1.  

Bilaga 
1. Inkommen förfrågan om förlängning av avsiktsförklaring avseende området kring 

den före detta fastigheten Skönvik 1:10 
2. Avsiktsförklaring daterad 2017-04-05 
3. Protokoll 2019-11-08 

http://p360/locator.aspx?name=Common.Details.Navigate&module=Case&subtype=61000&recno=234619
http://p360/locator.aspx?name=Common.Details.Navigate&module=Case&subtype=61000&recno=234619


 Tjänsteutlåtande 

 

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

 

Delges 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Miljö och byggnämnden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Marita Skog 

  Kommundirektör 
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Ks § Diarienummer: KS2020/0471 

Revidering av Taxa för tillsyn och prövning enligt miljöbalken 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att 
anta bilagda reviderade delar av Taxa för tillsyn och prövning enligt miljöbalken, Taxebestämmelser 
§§ 1-33 och Taxebilaga 1, Avgift för prövning och anmälan samt viss tillsyn. 
 
______ 
 
Ärendebeskrivning 
Miljö- och byggnämnden att föreslå kommunfullmäktige 
att anta bilagda reviderade delar av Taxa för tillsyn och prövning enligt miljöbalken KF 2019-11-28, 
§ 237, Taxebestämmelser §§ 1-33 och Taxebilaga 1, Avgift för prövning och anmälan samt viss till-
syn. 
 
 
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har gjort vissa förändringar i sin mall för kommunala 
taxor. 
 
Skrivelsen för indexuppräkning av timtaxan i Taxebestämmelser §§ 1-33, har förtydligats. Då det 
kommit ny avfallslagstiftning har (SKR) gjort en revidering i Taxebilaga 1 (Avgift för prövning och 
anmälan samt viss tillsyn). Vissa lydelser är något förändrade och det har tillkommit en punkt om 
dispens från kravet om utsortering av bygg- och rivningsavfall i den nya avfallsförordningen. 
 
Bilagor 
Bilaga 1- Skillnader i Taxebestämmelser §§ 1-33 och Taxebilaga 1, Avgift för prövning 
och anmälan samt viss tillsyn 
Bilaga 2- Taxebestämmelser §§ 1-33 (reviderad i sin helhet) 
Bilaga 3 -Taxebilaga 1, Avgift för prövning och anmälan samt viss tillsyn (reviderad i sin 
helhet) 
 
 
  



SÄTERS KOMMUN 

Miljö- och byggnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-12-16 
Blad 

4 
 

Justerande signaturer Utdragsbestyrkande 

 

Mbn § 136 Diarienummer: ECOS 2020-587 

Revidering av Taxa för tillsyn och prövning enligt miljöbalken, Kf 2019-11-28, § 
237 

Beslut 
Miljö- och byggnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige att anta bilagda reviderade delar av 
Taxa för tillsyn och prövning enligt miljöbalken KF 2019-11-28, § 237, Taxebestämmelser §§ 1-33 
och Taxebilaga 1, Avgift för prövning och anmälan samt viss tillsyn. 
 
__________ 
 
Ärendebeskrivning 
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har gjort vissa förändringar i sin mall för kommunala 
taxor. 
 
Skrivelsen för indexuppräkning av timtaxan i Taxebestämmelser §§ 1-33, har förtydligats. 
 
Då det kommit ny avfallslagstiftning har (SKR) gjort en revidering i Taxebilaga 1 (Avgift för pröv-
ning och anmälan samt viss tillsyn). Vissa lydelser är något förändrade och det har tillkommit en 
punkt om dispens från kravet om utsortering av bygg- och rivningsavfall i den nya avfallsförord-
ningen.  
 
 
Bilagor 
Bilaga 1- Skillnader i Taxebestämmelser §§ 1-33 och Taxebilaga 1, Avgift för prövning och anmälan 
samt viss tillsyn  
Bilaga 2- Taxebestämmelser §§ 1-33 (reviderad i sin helhet) 
Bilaga 3 -Taxebilaga 1, Avgift för prövning och anmälan samt viss tillsyn (reviderad i sin  helhet)x 
 
 
  



  
Tjänsteutlåtande 

 

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

 

Datum Diarienummer 
2020-12-04 ECOS 2020-587 

 

Revidering av Taxa för tillsyn och prövning enligt miljöbalken Kf 2019-
11-28, §237  
Förslag till beslut 
Miljö- och byggenheten föreslår Miljö- och byggnämnden att föreslå kommunfullmäktige 
att anta bilagda reviderade delar av Taxa för tillsyn och prövning enligt miljöbalken KF 
2019-11-28, § 237, Taxebestämmelser §§ 1-33 och Taxebilaga 1, Avgift för prövning och 
anmälan samt viss tillsyn. 
 
Ärendebeskrivning 
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har gjort vissa förändringar i sin mall för 
kommunala taxor. 
 
Skrivelsen för indexuppräkning av timtaxan i Taxebestämmelser §§ 1-33, har förtydligats. 
 
Då det kommit ny avfallslagstiftning har (SKR) gjort en revidering i Taxebilaga 1 (Avgift 
för prövning och anmälan samt viss tillsyn). Vissa lydelser är något förändrade och det 
har tillkommit en punkt om dispens från kravet om utsortering av bygg- och 
rivningsavfall i den nya avfallsförordningen.  
 

 
Bilagor 
Bilaga 1- Skillnader i Taxebestämmelser §§ 1-33 och Taxebilaga 1, Avgift för prövning 
och anmälan samt viss tillsyn  
Bilaga 2- Taxebestämmelser §§ 1-33 (reviderad i sin helhet) 
Bilaga 3 -Taxebilaga 1, Avgift för prövning och anmälan samt viss tillsyn (reviderad i sin  
               helhet) 
 
 
Sändlista  
 
 
 
 
 
 
 

Ingela Johansson  Helena Olander 
Miljöinspektör  Miljö- och byggchef 

 



 

 

Postadress: Box 300, 783 27 Säter  │  Besöksadress: Västra Långgatan 12, Säter 
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SÄTERS KOMMUN 

MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN 

 BILAGA 1 1 (1) 
Datum Vår beteckning 

2020-12-07 ECOS 2020-587 
  
  

 
 
 

Taxabestämmelser och Taxebilaga 1 - Avgift för prövning 
och anmälan samt viss tillsyn – skillnader efter revidering 
 
Taxabestämmelser 
Nya lydelsen (2020) 
9 § Avgiftsbeloppen i denna taxa är bestämda med utgångspunkt från kostnadsläge 
och Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) oktober månad året före det år taxan 
börjar gälla. Miljö- och byggnämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) därefter 
besluta att höja avgiftsbeloppen (fasta avgifter och timavgifter) med den procentsats 
för PKV som är publicerad på SKR:s webbplats för oktober månad året före 
avgiftsåret. 
 
 
Gamla lydelsen (2019) 
9 § Miljö- och byggnämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att höja de i 
denna taxa antagna fasta avgifterna och timavgifterna med den procentsats för det 
innevarande kalenderåret i Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) som finns 
publicerad på SKL:s webbplats i oktober månad. Utgångspunkt för 
indexuppräkningen är oktober månad 2019 
 
 
Taxebilaga 1 - Avgift för prövning och anmälan samt viss tillsyn 
Nedan visas den nya laghänvisningen och den gamla laghänvisningen (gråmarkerad). 

ÄRENDEN ENLIGT 15 KAP MILJÖBALKEN     
Prövning av ansökan     
Ansökan om uppehåll i hämtning, gemensam behållare, 
befrielse från skyldighet att lämna avfall till kommunen 
enligt kommunens föreskrifter om avfallshantering 
 
 
Ansökan om dispens avseende anmälan om uppehåll i 
hämtning, gemensam behållare, total befrielse från 
hämtning av avfall enligt kommunens föreskrifter om 
avfallshantering 

9 kap. 2 § 
avfallsförordningen 
(2020:614), Lokala 
avfallsföreskrifter 
 
75 § avfalls-förordningen 
(2011:927) 

Avgiftsnivå 4 
 
 
 
 
Avgiftsnivå 4 

Ansökan om dispens avseende bygg- och rivningsavfall 
från kraven på utsortering i 3 kap. 10 § 
avfallsförordningen och från att brännbart avfall ska 
sorteras ut och förvaras skilt från annat avfall i 3 kap. 12 
§ avfallsförordningen  

3 kap 15 § 
avfallsförordning 
(2020:614) 

  Avgiftsnivå 4  
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Övriga ansökningar 
 
 
 
Övriga ansökningar 

9 kap. 1-2 §§ 
avfallsförordningen 
(2020:614) 
 
75 § avfalls-förordningen 
(2011:927) 

Avgiftsnivå 4 
 
 
 
Avgiftsnivå 4 

Handläggning av anmälan     
Anmälan från fastighetsinnehavare eller 
nyttjanderättshavare att på fastigheten själv kompostera 
eller på annat sätt behandla annat avfall än 
trädgårdsavfall som kommunen ansvarar för enligt 15 
kap. 20 §MB 
 
Anmälan från fastighetsägare att på fastigheten själv 
kompostera eller på annat sätt återvinna eller bortskaffa 
annat hushållsavfall än trädgårdsavfall 

5 kap. 15 § 
avfallsförordningen 
(2020:614) 
 
 
15 kap 19  och 24 §§ 
miljöbalken, 45 § 
avfallsförordningen 
(2011:927) 

Avgiftsnivå 1 
 
 
 
 
Avgiftsnivå 1 

Anmälan från fastighetsinnehavare att enligt 
kommunens föreskrifter om avfallshantering på 
fastigheten själv återvinna eller bortskaffa avfall. 
 
Anmälan enligt kommunens föreskrifter om 
avfallshantering av fastighetsinnehavare att på 
fastigheten själv återvinna eller bortskaffa avfall.  

9 kap. 2 § 
avfallsförordningen 
(2020:614) 
 
75 § avfalls-förordningen 
(2011:927) 

Avgiftsnivå 4 
 
 
 
Avgiftsnivå 4 

Anmälan enligt kommunens föreskrifter om 
avfallshantering om uppehåll i hämtning, gemensam 
behållare, befrielse från hämtning av avfall. 
 
Anmälan enligt kommunens föreskrifter om 
avfallshantering av uppehåll i hämtning, gemensam 
behållare, total befrielse från hämtning av avfall. 

9 kap. 2 § 
avfallsförordningen 
(2020:614) 
 
75 § avfalls-förordningen 
(2011:927) 

Avgiftsnivå 4 
 
 
 
Avgiftsnivå 4 
  

Övriga anmälningar enligt kommunens föreskrifter om 
avfallshantering. 
 
 
Övriga anmälningar enligt kommunens föreskrifter om 
avfallshantering.  

9 kap. 1 och 2 §§ 
avfallsförordningen 
(2020:614) 
 
75 § avfalls-förordningen 
(2011:927)  

Avgiftsnivå 4 
 
 
 
Avgiftsnivå 4 
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Taxa för prövning och tillsyn inom Miljöbalkens område 
 

Inledande bestämmelser 
1 § Denna taxa gäller avgifter för Säters kommuns kostnader för prövning och tillsyn 
enligt miljöbalken, bestämmelser meddelade med stöd av miljöbalken eller EU:s 
förordningar inom miljöbalkens tillämpningsområde, bl.a. vad gäller naturvård och 
kulturvård, skydd av områden, miljöfarlig verksamhet, hälsoskydd, verksamheter som 
orsakar miljöskador, vattenverksamhet, skötsel av jordbruksmark, kemiska produkter, 
biotekniska organismer och varor, avfall och producentansvar. 

Utöver vad som anges i denna taxa kan ersättning till kommunen utgå bl.a. enligt 26 
kap. 22 § miljöbalken för undersökningskostnader och enligt 25 kap. 2 § miljöbalken 
för rättegångskostnader. 

2 § Avgift enligt denna taxa ska betalas för 
 

1. Handläggning och andra åtgärder med anledning av ansökningar om 
tillstånd, dispens eller undantag. 

2. Handläggning och andra åtgärder med anledning av anmälan av 
verksamhet eller åtgärd, och 

3. Handläggning och andra åtgärder vid tillsyn i övrigt 

 
3 § Avgift enligt denna taxa tas inte ut för 

 
1. Tillsyn som föranleds av klagomål som är obefogat, och inte kräver utredning 
2. Handläggning som föranleds av att beslut av nämnd enligt miljöbalken, 
bestämmelser meddelade med stöd av miljöbalken eller EU-förordningar inom 
miljöbalkens område överklagas, 
3. Upprättande av ansökan om utdömande av vite. 

 
4 § Beslut om avgift eller om nedsättning eller efterskänkning av avgiften fattas 
av Miljö- och byggnämnden. 

5 § Enligt 27 kap. 3 § miljöbalken är alla som är skyldiga att betala en avgift enligt 
denna taxa, eller enligt 26 kap. 22 § miljöbalken, skyldiga att lämna de uppgifter 
som behövs för att avgiftens eller ersättningens storlek ska kunna bestämmas. 



2019-10-15 2 (6) 
 

 
 

Timavgift 
6 § Avgiftsuttag sker: 

1. I förhållande till de avgiftsnivåer som motsvaras av handläggningstid enligt 
taxebilaga 1 (fast avgift). 
2. I förhållande till den årliga handläggningstid som anläggningen eller 
verksamheten tilldelats i taxebilaga 2 (fast årlig tillsynsavgift) 
3. I förhållande till den faktiskt nedlagda tillsynstiden i det enskilda ärendet 
(timavgift), och 
4. Enligt de andra grunder som anges i taxan. 

 
7 § Vid tillämpning av denna taxa är timavgiften handläggningskostnaden per hel 

timme handläggningstid 1138 kr. 

8 § I de fall timavgift tas ut i förhållande till faktiskt nedlagd handläggningstid avses 
med handläggningstid den sammanlagda tid som varje tjänsteperson vid nämnden har 
använt för handläggning och andra åtgärder i ärendet såsom inläsning av ärendet, 
kontakter med parter, samråd med experter och myndigheter, inspektioner, revisioner 
och provtagning och kontroller i övrigt, beredning i övrigt av ärendet samt 
föredragning av beslut. 

Avgift tas ut för varje nedlagd halv timme nedlagd handläggningstid. Om den 
sammanlagda handläggningstiden understiger en halvtimme per år tas ingen timavgift 
ut. För inspektioner, mätningar, och andra kontroller som utförs vardagar mellan 
19:00 och 07:00 lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton, påskafton, trettondagsafton, 
midsommarafton och helgdagar tas avgift ut med en 1,5 gånger ordinarie timavgift. 

 
9 § Avgiftsbelopp i denna taxa är bestämda med utgångspunkt från 
kostnadsläge och Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) oktober månad 
året före det år taxan börjar gälla.  

Miljö- coh byggnämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) därefter 
besluta att höja avgiftsbeloppen (fasta avgifter och timavgifter) med 
den procentsats för PKV som är publicerad på SKR:s webbplats för 
oktober månad året före avgiftsåret. 
 

Avgifter för ansökningar om tillstånd, dispens eller undantag 
10 § Avgift för prövning av ansökningar om tillstånd, dispens eller undantag ska 
betalas som antingen fast avgift genom tillämpning av den avgiftsnivå som anges i 
taxebilaga 1 eller i form av timavgift genom att den faktiskt nedlagda 
handläggningstiden i ärendet multipliceras med timavgiften. 

Avgift för prövning ska betalas för varje avgiftsbelagt ärende som ansökningen avser. 
 

11 § Om det i ett beslut om tillstånd föreskrivs att en anordning inte får tas i bruk 
förrän den har besiktigats och godkänts av nämnden ingår kostnaden för en sådan 
besiktning i den fasta avgiften. Kan anordningen inte godkännas vid den besiktningen 
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och ny besiktning måste ske vid ytterligare ett tillfälle, tas timavgift ut för den 
ytterligare handläggningstiden 

12 § Avgift för prövning av ansökan om tillstånd, dispens eller undantag ska erläggas 
av sökanden. 

13 § Avgift för prövning ska erläggas även om ansökan avslås. Avgift tas inte ut för 
en ansökan som återkallas innan handläggning påbörjas. 

14 § I ärenden om ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet som prövas av 
kommunen är sökanden i förekommande fall även skyldig att ersätta kommunens 
kostnader enligt 19 kap. 4 och 5 §§ miljöbalken för sakkunniga som har tillkallats av 
kommunen och för kungörelser i ärendet. Sökanden är även skyldig att ersätta 
kommunens kostnader för kungörelser i ärendet om tillstånd, dispens eller undantag 
enligt 7 kap. miljöbalken eller förordningen (1998:1252) om områdesskydd. 

15 § Utöver avgift för prövning tillstånd, dispens eller undantag, kan avgift för tillsyn 
komma att tas ut för den verksamhet eller åtgärd som prövningen avser enligt vad som 
anges i denna taxa. 

 
Avgifter för anmälningsärenden 
16 § Avgift för handläggning av anmälan av verksamhet eller åtgärd ska betalas i form 
av fast avgift motsvarande den för verksamheten eller åtgärden föreskrivna avgiftsnivån 
i bilaga 1, eller genom att den faktiskt nedlagda handläggningstiden i ärendet 
multipliceras med timtaxan, eller enligt de grunder i övrigt som anges i taxebilaga 1. 

Avgift med anledning av handläggning av anmälan ska betalas för varje avgiftsbelagt 
ärende som anmälan avser. Om en anmälan omfattar flera miljöfarliga verksamheter 
enligt taxebilaga 1 ska full avgift betalas för den punkt som medför den högsta 
avgiften med tillägg av 25 procent av summan av de belopp som anges för övriga 
verksamheter. 

Avgift tas inte ut för en anmälan som återkallas innan handläggningen har påbörjats. 
 

17 § Avgift för handläggningen av anmälan ska betalas av den som driver eller avser 
att bedriva verksamheten eller vidta åtgärden. 

I ärenden om anmälan av miljöfarlig verksamhet med beteckningen C i 
miljöprövningsförordningen är denne i förekommande fall skyldig att ersätta 
kommunens kostnader för kungörelse i ärendet. 

18 § Utöver avgift med anledning av handläggning av anmälan, kan avgift för tillsyn 
komma att tas ut för den verksamhet eller åtgärd som anmälan avser enligt vad som 
anges i denna taxa. 
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Avgift för återkommande tillsyn 
19 § För återkommande tillsyn över sådan miljöfarlig verksamhet eller åtgärder med 
en fastställd prövningsnivå (A eller B) enligt miljöprövningsförordningen ska en fast 
årlig avgift betalas enligt vad som framgår av taxebilaga 2. 

För återkommande tillsyn över sådan verksamhet eller åtgärd med fastställd 
anmälningsplikt (C) enligt miljöprövningsförordningen, eller hälsoskyddsverksamheter 
som ska anmälas enligt förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (H) 
ska en fast årlig avgift betalas enligt vad som framgår av taxebilaga 2. 

 
Industriutsläppsverksamhet 
20 § För industriutsläppsverksamheter, de verksamheter som markerats med (-i) i 
miljöprövningsförordningen, betalas ett årligt tillägg till den årliga tillsynsavgiften om 
20 timmar multiplicerat med aktuell timavgift. Sådant tillägg tas inte ut för de 
industriutsläppsverksamheter som redan har tilldelats 90 timmar eller mer i taxebilaga 2. 

 
Avgifter vid ändrat tillsynsbehov 
21 § För verksamheter som omfattas av fast årlig tillsynsavgift får nämnden i särskild 
ordning besluta om extraordinär tillsynsavgift. Denna avgift tas ut för ett visst år om 
den faktiskt utförda tillsynen överskrider den tillsynstid som motsvaras av den fasta 
avgiften och denna tillsyn är föranledd av att verksamhetsutövaren bryter mot villkor, 
inte följer förelägganden eller förbud eller som orsakats av yttre påverkan i större 
omfattning. 

Extraordinär tillsynstid beräknas som timavgift enligt § 6 och ska betalas i efterskott 
av den som är verksamhetsutövare vid tillsynens utförande. 

Avgift för regelbunden tillsyn 
22 § Om en verksamhetsutövare har verksamheter med verksamhetskoder inom tre 
eller flera olika verksamhetsgrupper som har egna rubriker i bilaga 2, så ska total 
avgift motsvara timmarna från verksamhetsgruppen med det högst angivna timantalet i 
bilaga 2 med ett tillägg om 25 procent. 

23 § För regelbunden tillsyn över sådana verksamheter eller åtgärder som saknar 
fastställda krav på anmälan (”U” och ”UH”) ska avgift betalas i form av timavgift 
genom att den faktiskt nedlagda handläggningstiden i ärendet multipliceras med 
timtaxan enligt vad som framgår av bilaga 3. 

24 § För verksamheter som tillståndsprövats ska avgiften bestämmas med 
utgångspunkt ifrån vad som anges i tillståndsbeslutet i fråga om produktionsvolym 
eller liknande. 

25 § Fast årlig avgift omfattar kalenderår och ska betalas i förskott. Sådan avgift ska 
betalas från och med det kalenderår som följer efter att det att beslut om tillstånd till 
verksamhet meddelats eller anmälan skett – eller i de fall tillstånd eller anmälan inte 
krävts, verksamheten har påbörjats. För tillsyn som sker dessförinnan tas timavgift ut. 
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Fast årlig avgift ska betalas med helt avgiftsbelopp för varje påbörjat kalenderår som 
verksamheten bedrivs. 

26 § Avgift för tillsyn betalas av den som bedriver eller avser att bedriva 
verksamheten eller vidta åtgärd som föranleder avgiften. Tillsyn över miljöskador 
enligt 10 kap. miljöbalken ska betalas av den som enligt det 10 kap. miljöbalken är 
ansvarig för avhjälpande eller kostnader. 

 

Avgift för tillsyn i övrigt 

27 § Avgift för tillsyn i övrigt ska betalas i form av timavgift genom att den faktiskt 
nedlagda handläggningstiden i ärendet multipliceras med timtaxan eller enligt de 
grunder som i övrigt anges i taxebilaga 1. 

28 § Avgift för tillsyn betalas av den som bedriver eller avser att bedriva 
verksamheten, vidtar åtgärd eller i annat fall kan anses ha gett upphov till olägenheter 
som föranleder tillsynsåtgärden. För tillsyn över miljöskador enligt 10 kap. 
miljöbalken ska betalas av den som enligt det 10 kap. miljöbalken är ansvarig för 
avhjälpande eller kostnader. 

Nedsättning av avgift 

29 § Om det finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens art, omfattning, 
tillsynsbehov, nedlagd handläggningstid och övriga omständigheter, får avgift enligt 
denna taxa i ett enskilt fall sättas ner eller efterskänkas. 

Avgiftens erläggande 
 

30 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Säters kommun. Betalning ska 
ske inom tid som anges i beslutet om avgift eller i räkning. 

Verkställighetsfrågor m.m. 

31 § Av 1 kap. 2 § och 9 kap. 4 § förordningen (1998:940) om avgifter för prövning 
och tillsyn enligt miljöbalken framgår att kommunal nämnds beslut om avgift får 
verkställas enligt utsökningsbalken. 

32 § Av 1 kap. 2 § och 9 kap. 5 § förordningen (1998:940) om avgifter för prövning 
och tillsyn enligt miljöbalken framgår att kommunal nämnd får förordna att dess 
beslut om avgift ska gälla omedelbart, även om det överklagas. 

33 § Enligt 19 kap. 1 § miljöbalken överklagas kommunal nämnds beslut om avgift 
till länsstyrelsen. 

Denna taxa träder i kraft den 1 januari 2020. I ärenden som rör tillstånd, 
anmälningar och dispenser tillämpas taxan på ärenden som kommer in efter 
denna dag. 



Beskrivning Lagrum Avgift

AVGIFTER FÖR MILJÖFARLIG VERKSAMHET OCH
HÄLSOSKYDD

Prövning av ansökan
Ansökan om tillstånd till inrättande av en avloppsanordning 
som en eller flera vattentoaletter ska anslutas till, och som 
inte omfattas av fast avgift enligt
taxebilaga 2.

13 § förordningen
(1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och 
hälsoskydd

Avgiftsnivå 3

Ansökan om tillstånd till anslutande av en vattentoalett till 
en befintlig avloppsanordning, och som inte omfattas av 
fast avgift enligt taxebilaga 2.

13 § förordningen
(1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och 
hälsoskydd

Avgiftsnivå 4

Ansökan om tillstånd till inrättande av annat slag av toalett 
än vattentoalett enligt vad kommunen har föreskrivit för att 
förhindra olägenheter för människors hälsa, och som inte 
omfattas av fast avgift enligt
taxebilaga 2.

13 § förordningen
(1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och 
hälsoskydd

Avgiftsnivå 4

Ansökan om tillstånd till inrättande av 
värmepumpsanläggning för utvinning av värme ur mark, 
ytvatten, eller grundvatten enligt vad kommunen har 
föreskrivit för att skydda människors hälsa eller miljön och 
som inte omfattas av fast avgift enligt taxebilaga 2.

17 § förordningen
(1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och 
hälsoskydd

Avgiftsnivå 2

Ansökan om tillstånd till hållande av vissa djur inom område 
med detaljplan eller områdesbestämmelser enligt vad 
kommunen har föreskrivit för att förhindra
olägenheter för människors hälsa.

39 § förordningen
(1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och 
hälsoskydd

Avgiftsnivå 2

Handläggning av anmälan
Anmälan om miljöfarlig verksamhet. 9 kap 6 §, 1 kap 10 §

miljöprövnings- 
förordningen (2013:251)

Avgiftsnivå 4

Anmälan om ändring av miljöfarlig verksamhet, och som
inte omfattas av fast avgift enligt taxebilaga 2.

1 kap 11 § miljöprövnings-
förordningen (2013:251)

Avgiftsnivå 4

Anmälan om inrättande av en avloppsanordning utan 
vattentoalett, och som inte omfattas av fast avgift enligt 
taxebilaga 2.

13 § förordningen
(1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och 
hälsoskydd

Avgiftsnivå 4

Anmälan om ändring av en avloppsanordning och som inte 
omfattas av fast avgift enligt taxebilaga 2.

14 § förordningen
(1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och 
hälsoskydd

Avgiftsnivå 4

Taxebilaga 1



Anmälan om inrättande av värmepumpsanläggning för 
utvinning av värme ur mark, ytvatten eller grundvatten och 
som inte omfattas av fast avgift enligt taxebilaga 2.

17 § förordningen
(1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och 
hälsoskydd

Avgiftsnivå 1

Anmälan om anläggande av gödselstad eller annan 
upplagsplats för djurspillning inom ett område med 
detaljplan.

37 och 42 §§ förordningen
(1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och 
hälsoskydd

Avgiftsnivå 3

Anmälan om att driva eller arrangera anmälningspliktig 
hälsoskyddsverksamhet där allmänheten yrkesmässigt 
erbjuds hygienisk behandling som innebär risk för
blodsmitta.

38 § förordningen
(1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och 
hälsoskydd

Avgiftsnivå 4

Anmälan om att driva eller arrangera anmälningspliktig 
hälsoskyddsverksamhet med bassängbad för allmänheten, 
eller som annars används av många
människor.

38 § förordningen
(1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och 
hälsoskydd

Avgiftsnivå 4

Anmälan om att driva eller arrangera anmälningspliktig 
hälsoskyddsverksamhet som utgörs av förskola, öppen 
förskola, fritidshem, öppen fritidsverksamhet, förskoleklass, 
grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, 
gymnasiesärskola, specialskola,
sameskola eller internationell skola.

38 § förordningen
(1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och 
hälsoskydd

Avgiftsnivå 4

Tillsyn
Annan miljöfarlig verksamhet, som inte omfattas av fast 
avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2 eller timavgift enligt 
taxebilaga 3.

26 kap 3 § 3 st miljöbalken,
2 kap 31 § p 1 miljö- 
tillsynsförordningen

Avgiftsnivå 4

Byggnader, lokaler och anläggningar som kräver särskild 
uppmärksamhet och som som inte omfattas av  avgift för 
tillsyn enligt taxebilaga 2 eller taxebilaga 3;
1. byggnader som innehåller en eller flera bostäder och 
tillhörande utrymmen,
2. lokaler för undervisning, vård eller annat 
omhändertagande,
3. samlingslokaler där många människor brukar samlas,
4. hotell, pensionat och liknande lokaler där allmänheten 
yrkesmässigt erbjuds tillfällig bostad,
5. idrottsanläggningar, campinganläggningar, 
badanläggningar, strandbad och andra liknande 
anläggningar som är upplåtna för allmänheten eller som 
annars utnyttjas av många människor,
6. lokaler där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk 
behandling,
7. lokaler för förvaring av djur.

26 kap 3 § 3 st miljöbalken,
45 § förordningen
(1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och 
hälsoskydd

Avgiftsnivå 4

Radon i bostäder och lokaler för allmänna ändamål. 26 kap 3 § 3 st miljöbalken Avgiftsnivå 4

Annan hälsoskyddsverksamhet, som inte omfattas av
fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2.

26 kap 3 § 3 st miljöbalken Välj 
avgiftsnivå



AVGIFT FÖR KEMISKA PRODUKTER OCH BIOTEKNISKA
ORGANISMER

LAGRING AV BRANDFARLIGA VÄTSKOR
Tillsyn
Information innan installation påbörjas eller hantering 
inleds av  brandfarliga vätskor eller spillolja i cistern ovan 
eller i mark som rymmer mer än 1 m3 vätska (inom 
vattenskyddsområde hantering av mer än 250 liter 
brandfarliga vätskor eller spillolja) med tillhörande 
rörledningar.

3 kap 1 § 1 st 
Naturvårdsverkets 
föreskrifter om skydd mot 
mark- och vatten- 
förorening vid hantering av 
brandfarliga vätskor och 
spilloljor (NFS 2017:5), 2
kap 31 § p 5 miljötillsynsför
ordningen (2011:13)

Avgiftsnivå 1

Information om cistern som tagits ur bruk. 6 kap 1 § Naturvårds- 
verkets föreskrifter om 
skydd mot mark- och 
vattenförorening vid 
hantering av brandfarliga 
vätskor och spilloljor (NFS 
2017:5), 2
kap 31 § p 5  miljötillsyns-
förordningen (2011:13)

Avgiftsnivå 1

Kopior på rapporter från kontroller, inklusive periodiska 
kontroller, av cisterner och rörledningar.

3 kap 1 § 2 st 
Naturvårdsverkets 
föreskrifter om skydd mot 
mark- och vatten- 
förorening vid hantering av 
brandfarliga vätskor och 
spilloljor (NFS 2017:5), 2
kap 31 och 32 §§ 
miljötillsyns-förordningen 
(2011:13)

Avgiftsnivå 1

Övrig tillsyn av hantering av brandfarliga vätskor och 
spillolja, som inte omfattas av fast avgift för tillsyn enligt 
taxebilaga 2.

Naturvårdsverkets 
föreskrifter om skydd mot 
mark- och vatten- 
förorening vid hantering av 
brandfarliga vätskor och 
spilloljor (NFS 2017:5), 26
kap 3 § miljöbalken, 2 kap 
31 § p5 miljö- 
tillsynsförordningen 
(2011:13)

Avgiftsnivå 4

FLUORERADE VÄXTHUSGASER
Tillsyn



Underrättelse och samråd innan installation eller 
konvertering sker av sådan utrustning som innehåller 14 
ton koldioxidekvivalenter f-gas eller mer.

14 § förordning
(2016:1128) om fluorerade
växthus-gaser, 2 kap 31 
och 32 §§ miljötillsyns- 
förordningen (2011:13)

Avgiftsnivå 1

Rapport om det under någon del av ett kalenderår finns 
minst 14 ton koldioxidekvivalenter i en stationär anläggning 
eller i en mobil utrustning som omfattas av läckagekontroll 
enligt 11 § eller enligt artikel 3.3 andra stycket och 4.1-4.3 i 
EU-förordningen om f-gaser.

15 § förordning
(2016:1128) om fluorerade
växthusgaser, 2 kap 31 och
32 §§ miljötillsyns-
förordningen (2011:13)

Avgiftsnivå 1

Övrig tillsyn av fluorerade växthusgaser, som inte omfattas 
av fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2.

2 kap 31 och 32 §§
miljötillsynsför-ordningen 
(2011:13)

Avgiftsnivå 4

OZONNEDBRYTANDE ÄMNEN
Tillsyn
Utrustning i motorfordon, flyg och tåg som innehåller 
kontrollerade ämnen.

Förordning (EU) nr 
517/2014, förordning (EG) 
nr 1005/2009,
2 kap 31 § p 6 miljötillsyns-
förordningen (2011:13)

Avgiftsnivå 4

Verksamhet där ozonnedbrytande ämne används för 
laboratorie- och analysarbeten  som betraktas som viktiga 
enligt bilagan till Kommissionens förordning (EU) nr 
291/2011 , som inte omfattas av fast avgift för tillsyn
enligt taxebilaga 2.

Förordning (EG) 
1005/2009, förordning 
(EG) nr 291/2011,
2 kap 31 § p 5 miljötillsyns-
förordningen (2011:13)

Avgiftsnivå 4

VÄXTSKYDDSMEDEL
Prövning av ansökan
Ansökan om särskilt tillstånd till yrkesmässig användning av 
växtskyddsmedel.

2 kap 40 § förordningen
(2014:425) om
bekämpningsmedel

Avgiftsnivå 4

Ansökan om tillstånd att yrkesmässigt använda 
växtskyddsmedel inom ett vattenskyddsområde som har 
inrättats före den 1 januari 2018 eller där föreskrifterna 
inte har ändrats efter den 1 januari 2018.

6 kap 1 och 2 §§ 
Naturvårdsverkets 
föreskrifter om spridning 
och viss övrig hantering av 
växtskyddsmedel (NFS
2015:2)

Avgiftsnivå 4

Ansökan om dispens från förbudet att använda 
växtskyddsmedel på ängs- eller betesmark som inte är 
lämplig att plöja men som kan användas till slåtter eller
bete.

2 kap 37 och 39 §§
förordningen (2014:425) 
om bekämpningsmedel

Avgiftsnivå 4

Handläggning av anmälan
Anmälan om yrkesmässig användning av växtskyddsmedel. 2 kap 41 § Förordningen

(2014:425) om
bekämpningsmedel

Avgiftsnivå 4

Tillsyn



Underrättelse vid olyckor då en större mängd 
växtskyddsmedel läckt ut eller kan befaras läcka ut.

9 kap 1 § 
Naturvårdsverkets 
föreskrifter om spridning 
och viss övrig hantering av 
växtskyddsmedel (NFS 
2015:2),
2 kap 31 § p 5 och
2 kap 32 § 1 st p 2b 
miljötillsyns-förordningen 
(2011:13) i lydelsen som 
gäller fr o m 1 juli 2018.

Avgiftsnivå 4

Underrättelse om vattentäkt, grundvatten eller en sjö eller 
ett vattendrag befaras bli förorenat av växtskyddsmedel.

9 kap 3 § 
Naturvårdsverkets 
föreskrifter om spridning 
och viss övrig hantering av 
växtskyddsmedel (NFS 
2015:2),
2 kap 31 § p 5 och
2 kap 32 § 1 st p 2b 
miljötillsyns-förordningen 
(2011:13) i lydelsen som 
gäller fr o m 1 juli 2018.

Avgiftsnivå 4

Övrig tillsyn av växtskyddsmedel, som inte omfattas av fast 
avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2.

2 kap 31 § p 5 miljö- 
tillsynsförordningen
(2011:13)

Avgiftsnivå 4

BIOCIDPRODUKTER
Prövning av ansökan
Ansökan om undantag från bestämmelserna om 
information och underrättelse i
4 kap 1-3 §§ Naturvårdsverkets föreskrifter
om spridning av vissa biocidprodukter (NFS2015:3).

4 kap 4 § 
Naturvårdsverkets 
föreskrifter
om spridning av vissa
biocidprodukter 
(NFS2015:3)

Avgiftsnivå 4

Tillsyn
Underrättelse i samband med spridning av biocidprodukt  
på en plats som allmänheten har tillträde till som inte 
omfattas av fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2.

4 kap 2 § 
Naturvårdsverkets 
föreskrifter
om spridning av vissa 
biocidprodukter 
(NFS2015:3),
2 kap 31 § p 5 miljö- 
tillsynsförordningen
(2011:13)

Avgiftsnivå 4

Övrig tillsyn av biocidprodukter, som inte omfattas av fast 
avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2.

Naturvårdsverkets 
föreskrifter
om spridning av vissa 
biocidprodukter 
(NFS2015:3),
2 kap 31 § p 5 miljö- 
tillsynsförordningen
(2011:13)

Avgiftsnivå 4



PCB
Prövning av ansökan
Anökan om dispens från kravet om avlägsnande av PCB- 
produkt i byggnader och anläggningar och som inte 
omfattas av fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2.

17 b § förordningen 
(2007:19) om PCB m.m.

Avgiftsnivå 4

Handläggning av anmälan
Anmälan om avlägsnande av fogmassa eller halkskyddad 
golvmassa enligt 17, 17 a eller 17 b § förordning (2007:19) 
om PCB m.m. och som inte
omfattas av fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2

18 § förordningen 
(2007:19) om PCB m.m.

Avgiftsnivå 4

Tillsyn
Övrig tillsyn av PCB-varor och PCB-produkter som inte 
omfattas av fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2.

Förordningen  (2007:19)
om PCB m.m., 26 kap 3 § 3 
st miljöbalken,
2 kap 31 § p 5 miljö- 
tillsynsförordningen
(2011:13)

Avgiftsnivå 4

KOSMETISKA PRODUKTER
Tillsyn
Kosmetiska produkter, de uppgifter som enligt artiklarna 
24, 25.1, 25.5 första stycket, 26, 27.1 och 27.5 i förordning 
(EG) nr 1223/2009 ska skötas av behörig myndighet, samt 
rådgöra med Läkemedelsverket innan åtgärder vidtas enligt 
artikel 27.1 i förordningen.

Förordning (EG) nr 
1223/2009, 2 kap 34 §
miljötillsyns-förordningen 
(2011:13)

Avgiftsnivå 4

ÖVRIGT AVSEENDE KEMISKA PRODUKTER
Tillsyn
Primärleverantörers hantering av kemiska produkter, 
biotekniska organismer och varor som inte innebär 
utsläppande på marknaden, som inte omfattas av fast
avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2.

2 kap 32 § miljö- 
tillsynsförordningen 
(2011:13)

Avgiftsnivå 4

Hantering av kemiska produkter, biotekniska organismer 
och varor i andra verksamheter än miljöfarliga 
verksamheter enligt 9 kap miljöbalken, utom den tillsyn 
som Kemikalieinspektionen utövar över
primärleverantörers utsläppande på marknaden

2 kap 31 § p 5 miljö- 
tillsynsförordningen 
(2011:13)

Avgiftsnivå 4

Övrig tillsyn av kemiska produkter, som inte omfattas av 
fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2.

1 kap 19 och 20 §§,
2 kap 32 § samt 2 kap 19 §
p 7-9, p 11-14,
p 16, p 17, p 19  miljö- 
tillsynsförordningen 
(2011:13), 26 kap 3 §
3 st miljöbalken

Avgiftsnivå 4

AVGIFT FÖR VISS ÖVRIG VERKSAMHET
ÄRENDEN OM ALLMÄNNA HÄNSYNSREGLER ENLIGT 2
KAP MILJÖBALKEN

Tillsyn



Hushållning med energi samt användning av förnyelsebara 
energikällor, i verksamhet eller vid vidtagande av åtgärd 
som inte omfattas av fast avgift
för tillsyn enligt taxebilaga 2.

2 kap 5 § samt 26 kap
3 § 3 st miljöbalken

Avgiftsnivå 4

I verksamhet eller vid vidtagande av åtgärd som inte 
omfattas av fast avgift i taxebilaga 2, utnyttja möjligheterna 
att
1. minska mängden avfall,
2. minska mängden skadliga ämnen i material och 
produkter,
3. minska de negativa effekterna av avfall, och
4. återvinna avfall.

2 kap 5 § samt 26 kap
3 § 3 st miljöbalken

Avgiftsnivå 4

Övrig tillsyn över att miljöbalkens hänsynsregler efterlevs, i 
verksamhet eller vid vidtagande av åtgärd som inte 
omfattas av fast avgift för tillsyn enligt
taxebilaga 2.

2 kap 2-4 §§ miljöbalken
26 kap 3§ 3 st miljöbalken

Avgiftsnivå 4

ÄRENDEN ENLIGT 7 OCH 12 KAP MILJÖBALKEN
Prövning av ansökan
Ansökan om dispens från strandskyddsföreskrifter 7 kap 18 b § miljöbalken Avgiftsnivå 4
Ansökan om tillstånd till verksamhet eller åtgärd som
inte får utföras utan tillstånd enligt föreskrifter för natur- 
eller kulturreservat eller vattenskyddsområde.

Gällande föreskrifter Avgiftsnivå 4

Ansökan om tillstånd till åtgärd som är förbjuden för att 
den strider mot syftet med det tilltänkta skyddet  av ett 
område eller föremål som omfattas av ett interimistiskt 
beslut meddelat av kommunen enligt 7 kap 24 §.

7 kap 24 § miljöbalken Avgiftsnivå 4

Ansökan om dispens eller undantag från föreskrifter för 
natur- eller kulturreservat, naturminne, djur- och 
växtskyddsområde eller vattenskyddsområde.

Gällande föreskrifter, 7 kap 
7 § miljöbalken, 9 §
förordning (1998:1252) om 
områdesskydd enligt
miljöbalken m.m.

Avgiftsnivå 4

Ansökan om nya eller ändrade villkor i ett beslut om 
tillstånd eller dispens avseende natur- eller kulturreservat, 
naturminne, djur- och växtskyddsområde eller 
vattenskyddsområde.

Gällande föreskrifter, 7 kap 
7 § miljöbalken, 9 §
förordning (1998:1252) om 
områdesskydd enligt
miljöbalken m.m.

Avgiftsnivå 4

Ansökan om dispens från förbudet att bedriva en 
verksamhet eller vidta en åtgärd som kan skada naturmiljön 
i ett biotopskyddsområde.

7 kap 11 § 2 st miljöbalken,
1 kap 19 och 20 §§ samt 2 
kap
8 § miljötillsyns-
förordningen (2011:13)

Avgiftsnivå 4

Handläggning av anmälan
Anmälan om en verksamhet eller åtgärd inom natur- eller 
kulturreservat eller vattenskyddsområde som kräver 
anmälan enligt föreskrifter meddelade för natur-
eller kulturreservat eller vattenskyddsområde.

Gällande föreskrifter Avgiftsnivå 4

Anmälan för samråd av en åtgärd som inte omfattas av 
tillstånds- eller anmälningsplikt enligt andra bestämmelser i 
miljöbalken och som kan komma att
väsentligt ändra naturmiljön.

12 kap 6 § miljbalken Avgiftsnivå 4



Tillsyn
Naturreservat,  kulturreservat, naturminnen, 
biotopskyddsområden, vattenskyddsområden som 
kommunen har beslutat om, djur- och växtskyddsområden 
som kommunen har meddelat föreskrifter om, område eller 
föremål som omfattas av ett interimistiskt beslut meddelat 
av kommunen enligt 7 kap 24 § miljöbalken, strandskydd 
utom det som länsstyrelsen har tillsyn över när det gäller 
väg- och
järnvägsanläggningar.

2 kap 9 § miljö- 
tillsynsförordningen

Avgiftsnivå 4

Verksamhet som berörs av föreskrifter i fråga om
1. begränsningar av antalet djur i ett jordbruk,
2. försiktighetsmått för gödselhanteringen, och
3. växtodlingen
och som inte omfattas av fast avgift för tillsyn enligt 
taxebilaga 2.

12 kap 10 § miljö-balken,
2 kap 32 § miljötillsyns-
förordningen (2011:13)

Avgiftsnivå 4

Tillsyn  av skyddade områden enligt 7 kap miljöbalken
som har beslutats av länsstyrelsen, om länsstyrelsen har 
överlåtit uppgiften att utöva tillsyn.

1 kap 19 och 20 §§ samt 2
kap 8 § miljötillsynsförord- 
ningen (2011:13)

Avgiftsnivå 4

Skötsel av jordbruksmark och annan markanvändning vid 
jordbruket enligt 7, 8 och 12 kap. miljöbalken, om 
länsstyrelsen har överlåtit uppgiften att utöva tillsyn, som 
inte omfattas av fast avgift för tillsyn enligt
taxebilaga 2.

1 kap 19 och 20 §§ samt 2 
kap 8 § miljö- 
tillsynsförordningen 
(2011:13)

Avgiftsnivå 4

Övrig tillsyn av skötsel av jordbruksmark och  annan 
markanvändning i jordbruket och som inte omfattas av fast 
avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2.

2 kap 8 § p 7  samt
1 kap 19 och 20 §§ 
miljötillsyns-förordningen 
(2011:13) eller 26 kap 3 § 3 
st miljöbalken

Avgiftsnivå 4

ÄRENDEN OM VERKSAMHETER SOM ORSAKAR
MILJÖSKADOR ENLIGT 10 KAP MILJÖBALKEN

Handläggning av anmälan
Anmälan om avhjälpande av vissa föroreningsskador. 28 § förordningen

(1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och 
hälsoskydd

Avgiftsnivå 4

Tillsyn
Underrättelse om upptäckt av en förorening på en fastighet 
och föroreningen kan medföra skada eller
olägenhet för människors hälsa eller miljön.

10 kap 11 § miljöbalken Avgiftsnivå 4

Underrättelse om upptäckt av en överhängande fara för att 
en verksamhet eller åtgärd medför en allvarlig
miljöskada.

10 kap 12 och 14 §§ 
miljöbalken

Avgiftsnivå 4

Underrättelse om upptäckt av att en allvarlig miljöskada
har uppstått.

10 kap 13 och 14 §§
miljöbalken

Avgiftsnivå 4

Föroreningsskador som inte omfattas av länsstyrelsens 
ansvar enligt 2 kap. 29 § första stycket 3

2 kap 31 § p 3 miljö- 
tillsynsförordningen 
(2011:13), 26 kap 3 §
3 st miljöbalken

Avgiftsnivå 4



Andra miljöskador enligt 10 kap. 1 § miljöbalken, om 
skadorna har orsakats av en verksamhet eller åtgärd som 
den kommunala nämnden har tillsynsansvaret för

2 kap 31 § p 4 miljö- 
tillsynsförordningen 
(2011:13), 26 kap 3 §
3 st miljöbalken

Avgiftsnivå 4

ÄRENDEN ENLIGT 15 KAP MILJÖBALKEN
Prövning av ansökan
Ansökan om dispens från förbudet att hantera avfall när 
kommunen ska ansvara för en viss hantering av avfall.

15 kap 25 § p 1 miljöbalken Avgiftsnivå 4

Ansökan om tillstånd från en fastighetsinnehavare att på 
fastigheten själv återvinna eller bortskaffa avfall även
om ett sådant tillstånd inte krävs.

15 kap 25 § p 2 miljöbalken Avgiftsnivå 4

Ansökan om uppehåll i hämtning, gemensam behållare, 
befrielse från skyldighet att lämna avfall till kommunen 
enligt kommunens föreskrifter om avfallshantering

9 kap. 2 § 
avfallsförordningen 
(2020:614), Lokala
avfallsföreskrifter

Avgiftsnivå 4

Ansökan om dispens avseende bygg- och rivningsavfall från 
kraven på utsortering i 3 kap. 10 § avfallsförordningen och 
från att brännbart avfall ska sorteras ut och förvaras skilt 
från annat avfall i 3 kap. 12
§ avfallsförordningen

3 kap 15 § 
avfallsförordning 
(2020:614)

Avgiftsnivå 4

Övriga ansökningar 9 kap. 1-2 §§
avfallsförordningen 
(2020:614)

Avgiftsnivå 4

Handläggning av anmälan
Anmälan från fastighetsinnehavare eller 
nyttjanderättshavare att på fastigheten själv kompostera 
eller på annat sätt behandla annat avfall än trädgårdsavfall 
som kommunen ansvarar för enligt 15
kap. 20 §MB

5 kap. 15 § 
avfallsförordningen 
(2020:614)

Avgiftsnivå 1

Anmälan från fastighetsinnehavare att enligt kommunens 
föreskrifter om avfallshantering på
fastigheten själv återvinna eller bortskaffa avfall.

9 kap. 2 § 
avfallsförordningen
(2020:614)

Avgiftsnivå 4

Anmälan enligt kommunens föreskrifter om
avfallshantering om uppehåll i hämtning, gemensam 
behållare, befrielse från hämtning av avfall.

9 kap. 2 §
avfallsförordningen 
(2020:614)

Avgiftsnivå 4

Övriga anmälningar enligt kommunens föreskrifter om 
avfallshantering.

9 kap. 1 och 2 §§ 
avfallsförordningen
(2020:614)

Avgiftsnivå 4

Tillsyn
Avfallshantering, som inte omfattas av fast avgift för
tillsyn enligt taxebilaga 2.

26 kap 3 § 3 st miljöbalken Avgiftsnivå 4

ÄRENDEN ENLIGT 26 KAP MILJÖBALKEN
Tillsyn
Stängselgenombrott om länsstyrelsen har överlåtit 
uppgiften att utöva tillsyn.

26 kap 11 § miljö-balken, 1
kap 19 och 20 §§ samt 2 
kap 8 § miljötillsynsförord- 
ningen (2011:13)

Avgiftsnivå 4
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Ks §  Diarienummer: KS2020/0411 

Dalastrategin 2020 Tillsammans för ett hållbart Dalarna 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att anta yttrandet som sitt eget. 
 
______ 
 
Ärendebeskrivning 
Region Dalarnas Regionala utvecklingsnämnd ansvarar för framtagandet av förslag till ny regional 
utvecklingsstrategi (RUS) för Dalarna. Remissen har skickats till berörda kommuner, regioner, myn-
digheter, företrädare för näringsliv och civilsamhälle. Strategin ska ligga till grund för ett hållbart 
regionalt utvecklingsarbete i Dalarnas län och skapa samsyn om vad som behöver göras och hur.  
 
Den regionala utvecklingsstrategin är en övergripande strategi för det gemensamma regionala ut-
vecklingsarbetet i Dalarna och innehåller mål och prioriteringar fram till 2030. Förslaget som nu är 
ute på remiss förväntas träda i kraft sommaren 2021 och då ersätta den befintliga Dalastrategin – 
Dalarna 2020. 
 
Förslaget har arbetats fram i bred dialog med berörda representanter för kommuner, näringsliv, det 
civila samhället, myndigheter, akademi med flera. Inspelen från dialogerna har utgjort grunden för 
remissutgåvan, tillsammans med kunskapsunderlag om tillståndet i och utvecklingen av Dalarna 
samt lärdomar från nuvarande strategi.  
 
Dalarna står inför stora samhällsutmaningar och med Dalastrategin som gemensam bas samverkar 
länet mot 2030 och ett hållbart Dalarna med utvecklingskraft i alla delar av länet.   
 
För att nå målet finns tre målområden som kopplar an till de olika dimensionerna av hållbarhet – 
miljömässig, ekonomisk och social hållbarhet:  
 
* Ett klimatsmart Dalarna  
* Ett konkurrenskraftigt Dalarna  
* Ett sammanhållet Dalarna 
 
Remiss svaret ska utgå från följande frågeställningar från Region Dalarna: 

• Vad är er samlade uppfattning om förslaget? 
• Vad tycker ni om de mål, positioner och regionala prioriteringar som föreslås? Hur 

väl fångar de för länet gemensamma utmaningar? 
• Hur ser ni på principerna för genomförandet? 
• Hur tycker ni att strategin ska genomföras? Hur kan er organisation bidra? 

 
Beslutsunderlag Delges 
Tjänsteutlåtande 
Dalastrategin 2030 – tillsammans för ett hållbart 
Dalarna 

Region Dalarna 

 

  



 

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

 

Datum Diarienummer 
2021-01-13 Dnr KS2021/0411 

 

Remiss Dalastrategin 2030 – tillsammans för ett hållbart Dalarna 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen anta yttrandet som sitt eget. 
 
__________ 
 
Ärendebeskrivning 
Region Dalarnas Regionala utvecklingsnämnd ansvarar för framtagandet av förslag till ny regional 
utvecklingsstrategi (RUS) för Dalarna. Remissen har skickats till berörda kommuner, regioner, 
myndigheter, företrädare för näringsliv och civilsamhälle. Strategin ska ligga till grund för ett 
hållbart regionalt utvecklingsarbete i Dalarnas län och skapa samsyn om vad som behöver göras 
och hur.  

Den regionala utvecklingsstrategin är en övergripande strategi för det gemensamma regionala 
utvecklingsarbetet i Dalarna och innehåller mål och prioriteringar fram till 2030. Förslaget som 
nu är ute på remiss förväntas träda i kraft sommaren 2021 och då ersätta den befintliga 
Dalastrategin – Dalarna 2020. 

Förslaget har arbetats fram i bred dialog med berörda representanter för kommuner, näringsliv, 
det civila samhället, myndigheter, akademi med flera. Inspelen från dialogerna har utgjort 
grunden för remissutgåvan, tillsammans med kunskapsunderlag om tillståndet i och utvecklingen 
av Dalarna samt lärdomar från nuvarande strategi.  

Dalarna står inför stora samhällsutmaningar och med Dalastrategin som gemensam bas 
samverkar länet mot 2030 och ett hållbart Dalarna med utvecklingskraft i alla delar av länet.   
För att nå målet finns tre målområden som kopplar an till de olika dimensionerna av hållbarhet – 
miljömässig, ekonomisk och social hållbarhet:  
 
* Ett klimatsmart Dalarna  
* Ett konkurrenskraftigt Dalarna  
* Ett sammanhållet Dalarna  
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Remiss svaret ska utgå från följande frågeställningar från Region Dalarna: 

• Vad är er samlade uppfattning om förslaget? 
• Vad tycker ni om de mål, positioner och regionala prioriteringar som föreslås? Hur väl fångar de för 

länet gemensamma utmaningar? 
• Hur ser ni på principerna för genomförandet? 
• Hur tycker ni att strategin ska genomföras? Hur kan er organisation bidra? 
 
 
Säters kommuns yttrande 

 
• Vad är er samlade uppfattning om förslaget? 
Spontant är det ett väl genomarbetat material som knyter an till Agenda 2030. Dock kan dokumentet 
upplevas ganska abstrakt. En viktig fråga att fånga upp är hur arbetet med att införliva strategin ska se ut. 
Vilken roll tar regionen och vad förväntas av övriga aktörer? Hur ser planen för fortsatt arbete ut?  
 
Polariseringstrend: polarisering och utanförskap är högaktuellt om man följer trenden i världen. Vårt allt 
mer komplexa samhälle/län får inte leda till ökad elitisering där fler känner sig utanför vilket leder till 
större klyftor. Hur påverkar polariseringen vår demokrati och tilliten till den?  
 
Mycket positivt att hållbarhet och klimatfrågan ges en stor plats. Detta är glädjande, samtidigt sätts en 
väldigt stor tilltro till tekniska lösningar och hur de kan ”rädda” oss. Mycket forskning antyder ju dock att 
tekniska lösningar inte kommer vara tillräckligt utan att vi behöver revolutionerande beteendeförändringar 
för att klara de utsläppsminskningar som krävs.  
 
 
• Vad tycker ni om de mål, positioner och regionala prioriteringar som föreslås? Hur väl fångar de för 

länet gemensamma utmaningar? 
Svårt att säga. Det är väl ingen tvekan om att klimatfrågan är en ödesfråga för alla och att det tillsammans 
med biologisk mångfald kommer att påverka alla andra områden om vi inte lyckas. Bra att detta finns med.  

Med klimatförändringarna som exempel konstateras att Position 2030 är ambitiös och kräver stora 
omställningar av vårt samhälle, på väldigt kort tid. Frågan är om det som anges under Uppföljning 
verkligen tar oss dit? Detta är en återkommande tanke även för de andra områdena. Samtidigt är det ju 
denna del av strategin som faktiskt blir lite konkret, det går förstås inte att lista allt som görs utan det gäller 
att plocka ut några områden som vi verkligen tror gör skillnad.  
 
Vad gäller Position 2030 skulle det vara mer rimligt att knyta målet för utsläpp av klimatpåverkande gaser 
till Sveriges nationella mål än till ett relativt mått som är beroende av hur andra regioner presterar. I 
Regionala prioriteringar saknas biologisk mångfald vilket dock står med i Position 2030. 

Mod lyfts fram på några ställen vilket är en viktig aspekt. När vi säger att vi ska prioritera vissa frågor 
innebär det per automatik också att andra frågor ej prioriteras. Det går inte att göra allt. Att exempelvis, i 
vanlig ordning, prata om att det kollektiva resandet behöver öka och samtidigt inte prioritera medel för att 
öka kvaliteten på systemet är en ”prioritering” som inte går ihop. Länstransportplanen prioriterar 
fortfarande, i stor utsträckning, bilismen genom utbyggnad av förbifarter och stora vägprojekt. 
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Samtidigt som det finns en mängd hållplatser och gång- och cykelvägar som skulle behöva förbättras om 
resandet med andra färdmedel faktiskt ska kunna öka. Det här måste adresseras om vi ska få den 
utveckling som strategin pekar ut.  
 
Det som saknas är ett resonemang om hur vi utvecklar och skapar ett attraktivt Dalarna. Vad är Dalarnas 
unika marknadsföring när det gäller att behålla de unga men också att locka talang och kompetens till 
länet.  
Likaså kunde det få vara lite mer strategiskt tänk när det gäller kultur och länets kulturarv, att ta tillvara på 
kulturarvet som en styrka och tillgång för utveckling. Det är unikt och en viktig del av varumärket 
Dalarna. 
 
 
• Hur ser ni på principerna för genomförandet? 
Den regionala samordningen blir viktig efter det att strategin är antagen då både avseende 
förankringsarbete samt samordningsarbete.  
Samverkan/samhandling är ett viktigt förhållningssätt för att kunna nå uppsatta mål. Frågan är som 
vanligt hur detta ska göras och hur de olika aktörerna ska förmås prioritera det regionala arbetet i 
förhållande till det lokala. Tänker att det är viktigt att dalastrategin ändå knyts in i exempelvis kommunens 
centrala processer.  
 
Vidare känns regionens roll som koordinerande lämplig. Verksamheten behöver ske hos de olika 
aktörerna och myndigheterna runt om i länet. Viktigt att regionen funderar kring hur de olika nätverken 
ska byggas upp, vilket mandat de ska ha och hur de blir värdeskapande. 
 
Tankarna kring delstrategier för att göra frågorna mer greppbara känns också bra. Arbetet med denna 
uppdelning bör också ske med nätverken som stöd så att de olika parterna känner sig involverade.  
 
Totalt sett skulle det behöva konkretiseras hur samarbetet för att nå målen ska drivas och vem som ska 
göra vad. Annars finns risken att det bara blir snygga formuleringar och ingen verkstad. Bra att det finns 
förslag på uppföljning. 

Prioriteras hållbara resor, omställning av infrastruktur i tillräcklig hög grad när budgeterna sätts. Eller blir 
det lätt att köra i gamla hjulspår (bokstavligt). Så egentligen vill vi ju trycka på att alla prioriterade områden 
som nämns i RUS ska prioriteras i genomförandefasen. 
 
 
• Hur tycker ni att strategin ska genomföras? Hur kan er organisation bidra? 
Tänker att Säters kommun förstås har en viktig roll i genomförandet av strategin. Framförallt då den så 
tydligt tar avstamp i våra stora gemensamma utmaningar. Klimatfrågan som exempel kan bara lösas 
tillsammans. Nyckelfaktor är att göra Dalastrategins arbete till en del av kommunens övriga arbete. 
Kontinuiteten i genomförandet behöver bli en vana att tänka regionalt och ta dalastrategin till hjälp i större 
frågor.  
 
När strategin är framtagen finns en önskan om att det tas fram en ”populärversion” som gör det lättare att 
implementera den. Näringslivet har ett bra utrymme i strategin vilket göra att det är viktigt att ha med dem 
i förankringsprocessen.   
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För att lyckas med målet ”Ett klimatsmart Dalarna” behövs olika typer av insatser där Dalarnas 
kommuner med flera kan ha nytta av att samarbeta.  

Det kan vara: 

o Utbildning av alla offentliganställda för att få med tänkesättet i allt arbete och alla beslut 

o Framtagande av underlag, lathundar med mera för att underlätta klimatsmarta beslut vid. 
upphandling, projektering av byggnader eller infrastruktur eller samhällsplanering 

o Konkreta projekt för att underlätta återanvändning och cirkulär ekonomi i lite större skala där 
flera aktörer behöver samarbeta, att vi efterfrågar klimatsmarta och cirkulära produkter från 
företagen 

 

• Övrigt 

Säters kommun bidrar gärna i det fortsatta implementeringsarbetet. 

 
 
 
 
 
 
Beslutsunderlag Delges 
Tjänsteutlåtande 
Dalastrategin 2030 – tillsammans för ett 
hållbart Dalarna 

Region Dalarna 

 
 
 
 
 
Marita Skog 

  

Kommundirektör   
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Remissvar  

 

Yttrande Säters kommun 
Dalastrategin 2030 – Tillsammans för ett hållbart Dalarna 
 
Vad är er samlade uppfattning om förslaget? 
Det är ett väl genomarbetat material som knyter an till Agenda 2030. Dock kan dokumentet 
upplevas abstrakt och lite svårläst. En viktig fråga att fånga upp är hur arbetet med att 
införliva strategin ska se ut. Vilken roll tar regionen och vad förväntas av övriga aktörer? Hur 
ser planen för fortsatt arbete ut?  
 
Polariseringstrend: polarisering och utanförskap är högaktuellt om man följer trenden i 
världen. Vårt allt mer komplexa samhälle får inte leda till ökad segregering där fler känner sig 
utanför vilket leder till större klyftor. Den här fråga dyker snabbt upp på agendan och det vi 
gör för att möta ett problem blir lätt kontraproduktivt och leder till ökad polarisering om vi 
inte lyckas förklara våra ställningstaganden. Vi har mer och snabbare information än 
någonsin ändå blir det som steget bort från ett kunskapssamhälle baserat på fakta och 
demokrati. Här kan man även knyta in vår höjda beredskap kring det säkerhetspolitiska läget 
samt de angrepp på IT system som pågår dagligen. 
Hur påverkar polariseringen vår demokrati och tilliten till den?  
 
Mycket positivt att hållbarhet och klimatfrågan får stor plats, samtidigt sätts en väldigt stor 
tilltro till tekniska lösningar och hur de kan ”rädda” oss. Forskningen antyder att tekniska 
lösningar inte kommer vara tillräckligt utan att vi behöver beteendeförändringar för att klara 
de utsläppsminskningar som krävs.  
Hur detta ska gå till vet ingen, inte säkert att ”grön tillväxt” ska ta oss dit. Att blanda 
cirkulära begrepp med tillväxt kan bli svårt.  Vi kan behöva ompröva vårt nuvarande 
ekonomiska system. Något som inte berörs i strategin.  
 
 
Vad tycker ni om de mål, positioner och regionala prioriteringar som föreslås? Hur väl fångar 
de för länet gemensamma utmaningar? 
Det är ingen tvekan om att klimatfrågan är en ödesfråga för alla och att det tillsammans med 
biologisk mångfald kommer att påverka andra områden om vi inte lyckas. Bra att detta finns 
med.  

Med klimatförändringarna som exempel konstateras att Position 2030 är ambitiös och kräver 
stora omställningar av vårt samhälle, på väldigt kort tid. Frågan är om det som anges under 
Uppföljning tar oss dit? Detta är en återkommande tanke även för de andra områdena. 
Samtidigt är det den del av strategin som blir konkret, det går inte att lista allt som görs utan 
det gäller att plocka ut några områden som vi tror gör skillnad.  
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Vad gäller Position 2030 skulle det vara mer rimligt att knyta målet för utsläpp av klimatpå-
verkande gaser till Sveriges nationella mål än till ett relativt mått som är beroende av hur 
andra regioner presterar. I Regionala prioriteringar saknas biologisk mångfald vilket dock står 
med i Position 2030. 

Mod lyfts fram på några ställen vilket är en viktig aspekt. När vi säger att vi ska prioritera 
vissa frågor innebär det per automatik att andra frågor ej prioriteras. Det går inte att göra allt. 
Att i vanlig ordning, prata om att det kollektiva resandet behöver öka och samtidigt inte 
prioritera medel för att öka kvaliteten på systemet är en ”prioritering” som inte går ihop. 
Länstransportplanen prioriterar fortfarande, i stor utsträckning, bilismen genom utbyggnad 
av förbifarter och stora vägprojekt. Samtidigt som det finns en mängd hållplatser och gång- 
och cykelvägar som skulle behöva förbättras om resandet med andra färdmedel ska kunna 
öka.   
 
Det saknas ett resonemang om hur vi utvecklar och skapar ett attraktivt Dalarna utifrån 
kompetensförsörjning, kultur och kulturarv. Vilken hållning har Dalarna för att behålla unga i 
länet samt hur fyller vi på med kompetenser som vi har behov av? 
 
 
Hur ser ni på principerna för genomförandet? 
Den regionala samordningen blir viktig efter det att strategin är antagen både avseende 
förankringsarbete och samordningsarbete.  
Samverkan/samhandling som förhållningssätt behövs för att kunna nå uppsatta mål. Frågan 
är hur detta ska göras och hur de olika aktörerna ska förmås prioritera det regionala arbetet i 
förhållande till det lokala. Det blir nödvändigt att dalastrategin knyts in i kommunernas 
centrala processer.  
 
Regionen behöver bli den som koordinerar implementeringsarbetet och till sin hjälp bör 
regionen bygga upp olika nätverk med tydlighet på mandat och hur de blir värdeskapande. 
Verksamheten behöver ske hos de olika aktörerna och myndigheterna runt om i länet.  
Tankarna kring delstrategier för att göra frågorna mer greppbara är bra. Arbetet med denna 
uppdelning bör ske med nätverken som stöd så att de olika parterna blir involverade.  
 
Totalt sett behöver det konkretiseras hur samarbetet för att nå målen ska drivas och vem som 
gör vad. Annars finns risken att det bara blir snygga formuleringar och ingen verkstad. Bra 
att det finns förslag på uppföljning. 

Prioriteras hållbara resor, omställning av infrastruktur i tillräcklig hög grad när budgeterna 
sätts? Eller blir det lätt att köra i gamla hjulspår? Vi vill trycka på att alla prioriterade 
områden som nämns i RUS ska prioriteras i genomförandefasen. 
 
 
Hur tycker ni att strategin ska genomföras? Hur kan er organisation bidra? 
Säters kommun har en viktig roll i genomförandet av strategin. Framförallt då den tydligt tar 
avstamp i stora gemensamma utmaningar. Klimatfrågan kan bara lösas tillsammans. Den 
stora utmaningen är att göra Dalastrategins arbete till en del av kommunens övriga arbete. 
Kontinuiteten i genomförandet behöver bli en vana att tänka regionalt och ta dalastrategin till 
hjälp i större frågor. Näringslivet har ett bra utrymme i strategin och det är viktigt att ha med 
dem i förankrings- och implementeringsprocessen. 
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Språket i huvuddokumentet bör bli mer lättläst samt att grafik och layout behöver bearbetas 
eller så får det arbetet ske efter att strategin är framtagen.   
 
För att lyckas med målet ”Ett klimatsmart Dalarna” behöver olika gemensamma insatser ske 
tillsammans med Dalarnas kommuner.  

Det kan vara: 

• Utbildning av alla offentliganställda för att få med tänkesättet i allt arbete och alla 
beslut. 

• Framtagande av underlag, lathundar med mera för att underlätta klimatsmarta beslut 
vid upphandling, projektering av byggnader, infrastruktur och samhällsplanering 

• Konkreta projekt för att underlätta återanvändning och cirkulär ekonomi i större 
skala där flera aktörer behöver samarbeta, att vi efterfrågar klimatsmarta och cirku-
lära produkter från företagen. 
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<anna.eling@ltdalarna.se>; Kajsa Fredholm <Kajsa.Fredholm@ltdalarna.se>; Fredrik Rönning, KSO 
Smedjebacken <fredrik.ronning@smedjebacken.se>; Hans Unander, KSO Malung-Sälen 
<hans.unander@malung-salen.se>; Hed Anna /Regional utvecklingsförvaltning /Falun 
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/Regionfullmäktige /Falun <jimmy.karlsson@ltdalarna.se>; Pär Dahlkvist <par.dalkvist@sd.se>; Ronsten 
Abbe /Regionstyrelsen /Falun <Abbe.Ronsten@ltdalarna.se>; Sacredeus Birgitta /Regionstyrelsen /Falun 
<birgitta.sacredeus@ltdalarna.se>; Willfox Caroline /Regionfullmäktige /Falun 
<caroline.willfox@ltdalarna.se>; Vogt Peter <peter.vogt@moderaterna.se>; Öhrström Jörgen 
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/Regionfullmäktige /Falun <jorgen.ohrstrom@ltdalarna.se>; Östling Mikael /Regionfullmäktige /Falun 
<mikael.ostling@ltdalarna.se>; Östlund Inge <ostlunds.bygg@telia.com>; Christina Lundgren RUN 
<christina.lundgren@ltdalarna.se>; Joakim Storck, KSO Falun <joakim.storck@falun.se>; Marie B. Olsson 
<marie.b.olsson@regiondalarna.se>; Anna Hed , KSO Mora <anna.hed@mora.se>; Fredrik Jarl , KSO 
Gagnef <fredrik.jarl@gagnef.se>; Jonny Jones <jonny.jones@rattvik.se>; Kjell Tenn, KSO Älvdalen 
<kjell.tenn@alvdalen.se>; Leif Pettersson, KSO Ludvika <leif.pettersson@ludvika.se>; Mats Nilsson 
<mats.nilsson@sater.se>; Mikael Thalin <mikael.thalin@orsa.se>; Stefan Norberg, KSO Hedemora 
<stefan.norberg@hedemora.se>; Stina Munters, KSO Vansbro <stina.munters@vansbro.se>; Ulrika 
Liljeberg, KSO Leksand <ulrika.liljeberg@leksand.se>; Benny Rosengren (SD) 
<benny.rosengren@regiondalarna.se>; Birgita Sacrédeus (KD) <birgitta.sacredeus@regiondalarna.se>; 
Bo Brännström (L) <bo.brannstrom@regiondalarna.se>; Kersin Lundh (MP) 
<kerstinmarina.lundh@regiondalarna.se>; Lisbeth Mörk-Amnelius (DSP) <mork-amnelius@telia.com>; 
Maja Gilbert (V) <maja.gilbert@regiondalarna.se>; Sebastian Karlberg (S) 
<sebastian.karlberg@regiondalarna.se>; Sofia Jarl <xsofia.jarl@regiondalarna.se>; Ulf Berg (M) 
<ulf.berg@regiondalarna.se> 
Kopia: Elsmari Julin <elsmari.julin@regiondalarna.se>; Helena Hanno Enochsson 
<helena.enochsson@regiondalarna.se>; Linnéa Hassis <linnea.hassis@regiondalarna.se> 
Ämne: Dalastrategin – Samhandling mot 2030, utkast till ny regional utvecklingsstrategi  
  
Hej! 
Bifogat finner du utkast till ny regional utvecklingsstrategi, Dalastrategin – Samhandling mot 2030. 
Dalastrategin är en övergripande och långsiktig strategi som pekar ut en gemensam riktning för länets 
alla aktörer fram till 2030. Förslaget har arbetats fram i bred dialog under 2020 med representanter för 
kommuner, näringsliv, det civila samhället, myndigheter, akademi med flera. Inspelen från dialogerna 
utgör grunden för förslaget, tillsammans med kunskapsunderlag om tillståndet i och utvecklingen av 
Dalarna samt lärdomar från nuvarande strategi. 
  
Mer information om hur förslaget har tagits fram finns i dokumentet ”Processbeskrivning och 
lägesrapport Oktober” på www.regiondalarna.se/dalastrategin.     

Den fortsatta processen ser ut som följer:  
  
10 november  – presidieberedning, regionala utvecklingsnämnden 
17 november – utskick av handlingar till regionala utvecklingsnämnden 
25 november – regionala utvecklingsnämnden beslutar om utskick av remissversion 
December - 29 januari 2021 – Remisstid 
20 april 2021 – Regionala utvecklingsnämnden beslutar om förslag till en ny Dalastrategi. 
14-15 juni 2021 – Regionfullmäktige tar beslut om en ny Dalastrategi. 
  
Med vänliga hälsningar 
  

Birgitta Sacredeus 
Ordförande regionala utvecklingsnämnden 
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Mot Dalarna 2030 
Dalarna står inför stora samhällsutmaningar, som i många stycken delas med övriga Sverige, Europa 

och världen. För att möta utmaningarna krävs kraftsamling, och det behöver ske nu. Dalarna har 

förutsättningar att möta utmaningarna och göra dem till möjligheter. Dalastrategin ska vara stöd och 

språngbräda i det arbetet. Den har tagits fram i bred dialog och visar en gemensam vilja och 

inriktning för länets utveckling. Med Dalastrategin som gemensam bas samhandlar vi mot 2030 och 

ett hållbart Dalarna med utvecklingskraft i alla delar av länet.  

För att nå målet finns tre målområden som kopplar an till de olika dimensionerna av hållbarhet – 

miljömässig, ekonomisk och social hållbarhet: 

 Ett klimatsmart Dalarna 

 Ett konkurrenskraftigt Dalarna 

 Ett sammanhållet Dalarna 

Dessa målområden är nära sammanlänkande med varandra och insatser inom ett område kan ofta 

bidra till måluppfyllelse även inom andra områden. 

Fyra vägledande principer ska utgöra grunden för samhandling och ge 

kraft i förändringsarbetet:  

 Vi utövar ett ledarskap som kännetecknas av tillit och 

möjliggörande 

 Vi arbetar kunskapsbaserat, samtidigt som vi har ett 

utforskande angreppssätt 

 Vi tar tillvara olika platsers förutsättningar och möjligheter  

 Vi skapar utveckling genom delaktighet och mångfald  

Dalarna 2020 är ett län som liksom övriga Sverige och hela världen 

står mitt i en global pandemi. Det är en omvälvande tid där 

kopplingen mellan välfärd och tillväxt ställts på sin spets. En tid som har visat att förmåga till 

omställning, att kunna möta förändringar är helt avgörande för ett samhälles utveckling. Ett hållbart 

Dalarna är därför också ett Dalarna som möter utmaningar och vänder det till möjligheter.  

 

Regional utveckling – ett arbete på flera nivåer 
Dalastrategin är Dalarnas regionala utvecklingsstrategi. Den har sin grund i det uppdrag som Region 

Dalarna har från regering och riksdag att utarbeta och fastställa en regional utvecklingsstrategi för 

länet, samt samordna genomförandet och uppföljningen av strategin.1 Den regionala 

utvecklingsstrategin ska vägleda kommuner, näringsliv, akademi, det civila samhället samt 

länsstyrelse och andra statliga myndigheter i det gemensamma arbetet med regional utveckling. 

Den regionala utvecklingsstrategin bidrar också till genomförandet av internationella och nationella 

utvecklingsstrategier. Genom ett utmaningsdrivet angreppssätt med hållbarhet i fokus bidrar Dalarna 

till genomförandet och måluppfyllelsen av Agenda 2030. De 17 globala målen är integrerade och 

odelbara, och balanserar de tre dimensionerna av hållbar utveckling – miljömässig, social och 

ekonomisk hållbar utveckling. Den gröna given är EU:s tillväxtstrategi. Den ska stimulera till 

                                                           
1 Lag (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar 

”Vi” är alla aktörer som bidrar i 

genomförandet av Dalastrategin. Här 

finns bland andra länets 15 kommuner, 

näringslivet och dess organisationer, 

Högskolan Dalarna, civilsamhället, 

Region Dalarna samt länsstyrelsen och 

andra statliga myndigheter. Det är ett 

öppet vi, ett vi som kan växa för att på 

bästa sätt möta dagens och 

morgondagens utmaningar. 
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investeringar i grön teknik och hållbara lösningar, bidra till fler jobb samt bana väg för en rättvis och 

socialt jämlik omställning där ingen region lämnas utanför. Genomförandet av den gröna given sker 

bland annat genom EU:s strukturfonder.2 I EU:s geografiska indelning ingår Dalarna i regionen NUTS 2 

Norra Mellansverige tillsammans med Gävleborg och Värmland. Det nationella målet för den 

regionala utvecklingspolitiken är ”Utvecklingskraft med stärkt lokal och regional konkurrenskraft för 

en hållbar utveckling i alla delar av landet”. 

Centralt för det regionala utvecklingsarbetet är att det sker genom flernivåstyrning, som utgörs av tre 

dimensioner3:  

 Vertikal: Styrningen innefattar många nivåer med skilda kompetenser och ansvar 

 Horisontell: Styrningen innefattar olika offentliga och privata aktörer i nätverk, där ingen 

har mandat att styra över en annan  

 Transnationell: Styrningen överskrider gränsen mellan nationell och internationell politik 

Detta gör samverkan och samhandling till en nyckelfråga för det regionala utvecklingsarbetet.  

Dalastrategin är övergripande, långsiktig och pekar ut en gemensam riktning. Strategin konkretiseras 

i regionala delstrategier och handlingsplaner (gröna rutor i bilden nedan). Kraften i genomförandet 

förstärks ytterligare när olika aktörer i sina verksamhetsplaner (röda rutor i bilden nedan) beskriver 

hur man arbetar mot de gemensamma målen i Dalastrategin. 

 

  

 

                                                           
2 Här finns bland annat Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) och Europeiska socialfonden (ESF+) 
samt Interreg-programmen. 
3 Se exempelvis Tillväxtanalys (2014) Samverkan inom ramen för flernivåstyrning 
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I bilaga (tas fram under remisstiden) en nulägesmätning baserad på BRP+. BRP+ är ett breddat mått 

på hållbar regional utveckling som arbetats fram av Tillväxtverket och alla Sveriges regioner.4 Denna 

nulägesmätning är en viktig pusselbit för uppföljning, och kompletteras med uppföljningsbara mål i 

delstrategier och handlingsplaner.  Det ska finnas ett tydligt fokus på uppföljning och utvärdering, 

analys och gemensamt lärande i det regionala utvecklingsarbetet. Detta beskrivs mer utförligt under 

avsnittet Från ord till handling.  

För att ställa om till ett hållbart Dalarna behöver ett antal samhällsutmaningar mötas parallellt. Ingen 

kan lösa dessa utmaningar på egen hand, men tillsammans kan vi skapa ett hållbart samhälle. Många 

verksamheter bidrar till länets utveckling utan att definieras som regionalt utvecklingsarbete, det 

gäller inte minst det dagliga arbetet inom vård, skola, kultur och omsorg.  Här har olika aktörer mer 

tydligt definierade roller och tar ansvar för sina delar för att samhället ska fungera som förväntat och 

bidra till Dalarnas hållbara utveckling i helhet. Hälsa är ett viktigt värde i sig, och den formas av de 

villkor och möjligheter människor lever under. Hälsan är också en avgörande förutsättning för att 

upprätthålla och utveckla dessa livsvillkor, och med det en förutsättning för hållbar regional 

utveckling. 

 

 

Modell: Regionala utvecklingsstrategier syftar till att kraftsamla kring gemensamma och strategiskt långsiktiga mål för 
länets utveckling.  

 

Dalarna idag 
Dalarna 2020 har 288 000 invånare och består av 15 kommuner. Det är Sveriges fjärde största län till 
ytan med en stor variation av natur- och kulturlandskap, fjäll, sjöar, skog, jordbruksmark, som 
tillsammans bidrar till länets karaktär. Länet präglas av en flerkärnighet med många kommuner, flera 
av dem små befolkningsmässigt. Här ryms landsbygder, samhällen och städer med stora ytor som är 
mycket glest befolkade. Dalarnas största regionala kärna är Falun och Borlänge, som också utgör den 
största arbetsmarknadsregionen. Här är flera länsgemensamma funktioner lokaliserade, såsom 
exempelvis Högskolan Dalarna, länsstyrelsen, länskulturen och regionsjukhuset. Här finns också ett 
stort logistikcenter.  

                                                           
4 För mer information se www.brpplus.se 
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Karta som visar pendlingsströmmar 
(ska layoutas bättre till 
remissversion) 
 

 
I Dalarna ligger tätorterna i ett 
pärlband längs tydliga stråk, 
inom regionen men också i ett 
nationellt sammanhang. Det 
geografiska läget ger närhet till 
nationella och internationella 
marknader och med flera viktiga 
transitstråk är Dalarnas 
infrastruktur inte bara viktig för 
utvecklingen inom länet utan 
också för hela Sverige. Läget 

relativt mitt i landet är en fördel för människor som vill ta sig till och från länet. I alla tider har det 
rört sig människor till och från Dalarna, något som har satt sin prägel på länet och bidragit till 
utveckling. 
 
Näringslivet i Dalarna består av företag verksamma inom många olika branscher. Här finns 

världsledande globala företag sida vid sida med små och medelstora företag, i en företagarkultur där 

tradition möter förnyelse. Näringslivet bidrar positivt till Sveriges ekonomi genom en stor export och 

i länet finns en tillverkningsindustri med flera stora företag inom stål-, trä- och elkraftindustri. 

Besöksnäringen har en stark och växande position i länet och regionen är idag den största 

besöksdestinationen i landet utanför de tre storstadsregionerna. Andra branscher som har stor 

betydelse för länets näringsliv är bygg, handel och service. Kulturella och kreativa näringar är ett 

betydande område i skärningspunkten mellan kultur och näringsliv. Jord- och skogsbruk är 

basnäringar, viktiga inte minst för miljömässigt hållbar omställning och resiliens. Skogen har också 

viktiga värden som kolsänka och för fritid, rekreation och kulturvärden.  

Det finns ett rikt utbud av friluftsliv, idrott och kultur i Dalarna, med ett mångsidigt folkbildnings- och 

föreningsliv. Detta bidrar både till glädje för boende och besökare och till enskildas förvärvsinkomst, 

företags omsättning och kommuners skatteintäkter.  

Dalarna är mångfald, av människor, företag, organisationer, miljöer och platser. Alla är viktiga och 

samspelar i ett ömsesidigt utbyte med omvärlden och omgivningen, utifrån sina olika 

förutsättningar och möjligheter. Att knyta ihop dåtid med nutid ger styrka och kraft framåt.  
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Samhällsutmaningar som drivkraft för Dalarna 
I en alltmer sammankopplad värld är större övergripande trender och förändringskrafter 

gemensamma för många regioner och länder. Hur platser påverkas skiljer sig däremot åt, både 

beroende på platsens förutsättningar och dess beredskap. I detta avsnitt beskrivs kortfattat 

övergripande trender och förändringskrafter, och hur de påverkar Dalarna.  

Goda livsmiljöer och hållbar tillväxt förutsätter miljömässig omställning 

Effekterna av klimatförändringarna blir allt mer allvarliga. För världen som helhet medför 

klimatförändringarna en ökning av katastrofer och kriser i form av översvämningar, torka, stormar, 

utslagna ekosystem och hot mot den biologiska mångfalden, nya sjukdomar, konflikter om 

vattenresurser samt människor på flykt. 

Klimatförändringarna syns även i Dalarna. Länet har under de senaste åren drabbats av såväl stora 

bränder som översvämningar. Ett gradvis varmare klimat påverkar bland annat snötillgången och 

leder till förlust av biologisk mångfald. Även i Dalarna påverkas förutsättningarna för vårt lokala jord- 

och skogsbruk när den biologiska mångfalden hotas. Dalarnas utsträckta geografi utgör en särskild 

utmaning ur hållbarhetssynpunkt där insatser för ökad tillgänglighet och med det stärkt social 

hållbarhet kan leda till negativ klimatpåverkan. En regional utmaning är således att stärka 

infrastrukturen på ett långsiktigt hållbar sätt.  

Utvecklad välfärd och god kompetensförsörjning trots åldrande befolkning och urbanisering  

Den tydligaste demografiska trenden i västvärlden är att låga födelsetal och ökad livslängd har 

medfört en allt äldre befolkning. Tittar man på det som kallas försörjningskvot5 så är Dalarna det län 

som har lägst andel i arbetsför ålder i relation till övrig befolkning. Inom det nästa årtiondet innebär 

den här utvecklingen att Dalarna kommer att ställas inför ett läge med arbetskraftsbrist, minskad 

skattekraft och ökad efterfrågan på välfärdstjänster. För länets arbetsgivare medför den åldrande 

befolkningen allt större utmaningar att hitta rätt kompetens och det krävs därför nya lösningar för 

att säkra kompetensförsörjningen och relaterade utmaningar.  

Dalarna är också ett av de till ytan största och mest glest befolkade länen i EU och Sverige. Det finns 

samtidigt stora inomregionala skillnader där södra och mellersta Dalarna har en tätare och yngre 

befolkning än de norra länsdelarna. Detta faktum, att befolkningen är yngre i tätare miljöer, är en 

starkt bidragande faktor till urbanisering – det föds helt enkelt fler barn där. En regional utmaning är 

att få fler unga att välja att bo i Dalarna.  

En växande respektive en krympande befolkning medför olika typer av utmaningar för olika platser i 

Dalarna. Ett krympande befolkningsunderlag medför inte minst svårigheter att upprätthålla lokal 

service, vilket in sin tur kan bidra till ytterligare befolkningsminskningar och också skapa en känsla av 

utanförskap. Ett växande befolkningsunderlag medför andra utmaningar. Det ställs bland annat krav 

på nya bostäder för att undvika trångboddhet, och infrastruktur behöver byggas ut vilket är förenat 

med stora kostnader. Kommuner med en stor eller växande besöksnäring behöver hantera skillnader 

i tryck på sina verksamheter beroende på säsong.  

Att befolkningen i Dalarna ändå har ökat under senare år är en följd av ökad invandring. Då de som 

invandrar till Sverige generellt sett är yngre än de inrikes födda sker också en föryngring av 

befolkningen. Invandring är därmed en del i lösningen att hantera den demografiska utmaningen, 

under förutsättning att de som invandrar integreras på arbetsmarknaden och inkluderas i samhället. 

                                                           
5 Försörjningskvot = relationen befolkning i arbetsför ålder mot barn, unga och pensionärer 



 

8 
 

 

Teknisk utveckling och digitalisering skapar möjligheter men kräver 

ny infrastruktur och nya kompetenser  

Teknologiska förändringar har ofta stora samhällseffekter. Just nu ser 

vi inte minst en snabbt växande digitalisering som påverkar alla delar 

av samhället, från välfärdstjänster och arbetsmarknad till hur vi tar till 

oss information och interagerar med varandra. I Dalarna syns detta på 

flera sätt. Inom exempelvis tillverkningsindustrin har en digitaliserings- 

och automatiseringsprocess inneburit färre jobb. Samtidigt har de 

företag som genomgått denna process kunnat upprätthålla sin konkurrenskraft, och denna 

effektivisering har också frigjort arbetskraft i en tid med svår arbetskraftsbrist inom de flesta 

branscher.  

Betydelsen av en plats är under förändring i och med digitaliseringen. Det ställer nya krav på 

verksamheter som tidigare har varit knutna till en särskild plats. Hur platsens betydelse kommer att 

se ut och utvecklas i en allt mer digitaliserad värld är en intressant och viktig fråga i det regionala 

utvecklingsarbetet. Genom digitalisering kan vi påverka alla delar av vårt regionala utvecklingsarbete; 

saker, system och samhälle, inklusive beteende och tillit. Ibland är digitalisering ett måste för 

överlevnad och effektivitet, men utgör samtidigt en konkret möjlighet för utveckling. Regionala 

skillnader i såväl digital infrastruktur som digital kompetens påverkar förutsättningarna för 

människor, platser och företag att tillgodogöra sig digitaliseringens möjligheter.  Vår utgångspunkt är 

att tillvarata digitaliseringens möjligheter inom alla områden, i hela länet och säkerställa digital 

inkludering och tillgänglighet.  

Parallellt, och som en förutsättning för såväl ökad digitalisering som miljömässig omställning sker 

också en ökad elektrifiering. Tillgång till en tillförlitlig och hållbar energitillförsel är och kommer att 

vara en allt viktigare förutsättning för många verksamheter och för platsers konkurrenskraft.  

Global konkurrens ökar behovet av innovation och samverkan  

Globaliseringen har förändrat hur människor, företag och samhällen agerar och interagerar. Den 

globala ekonomin har bidragit till ett ökat välstånd, ett välstånd som dock i stora delar fördelats 

ojämnt. Den snabba tillväxten har också skett utanför de gränser som planeten klarar av, en del i 

detta är den ökning av transporter som följt med globaliseringen.  

Som en följd av globalisering och teknikutveckling har förutsättningarna för företags konkurrenskraft 

förändrats, och företag i Dalarna konkurrerar idag på marknader bortom länets och Sveriges gränser. 

Kunskapsekonomin växer och med det behovet av rätt kompetens och innovation. Globala företag 

har en viktig roll också för innovationskraft och stärkt konkurrenskraft hos små och medelstora 

företag. Ökad samverkan mellan små och stora företag, offentlig sektor och akademi är därför viktig 

för Dalarnas samlade konkurrenskraft. Några regionala utmaningar är här bättre matchning för 

arbetsmarknadens behov och att utbildning på alla nivåer har sådan kvalitet att den står sig i 

nationell och internationell jämförelse.  

Stärkt sammanhållning behövs i tider av växande polarisering  

Sammanhållningen i samhället är en fråga som kommit allt högre på dagordningen under senare år. 

Sverige är ett av de mest jämlika länderna i världen, men också det OECD-land där den ekonomiska 

Med digitisering menas konvertering från 
manuellt och analogt till digitalt. 
Digitalisering är ett vidare begrepp och 
ska förstås som arbetssätt, processer och 
beteenden som förändras i snabb takt 
med stöd eller på grund av ny teknik och 
datadriven utveckling. 
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ojämlikheten ökar allra mest.6 Tilliten till många viktiga samhällsfunktioner i Sverige och i Dalarna är 

hög, men det finns bekymmersamma trender med en ökad polarisering, tilltagande inomregionala 

skillnader, boendesegregation och utanförskap hos individer och i delar av samhället. Tydliga 

skillnader i exempelvis psykisk och fysisk hälsa och utbildningsnivå mellan grupper är några 

utmaningar för länet. Att involvera unga mer i samhällsutvecklingen är en annan utmaning, liksom 

involvering av grupper som har svårigheter att etablera sig på arbetsmarknaden. 

Megatrenderna i samspel tenderar att gynna kunskapsintensiva, och med det täta miljöer framför 

glesa. Sammantaget kan vi konstatera att samhället är under stort omvandlingstryck och att det i alla 

större omställningar finns både vinnare och förlorare. Ovan beskrivna samhällsutmaningar är 

utgångspunkt för Dalastrategin och ett hållbart Dalarna är ett Dalarna som möter utmaningarna och 

vänder dem till möjligheter.  

 

  

                                                           
6 OECD (2011), Divided We Stand: Why Inequality Keeps Rising, OECD Publishing, Paris och Långtidsutredningen 
2019, huvudbetänkande (2019), SOU 2019:65. 
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Ett hållbart Dalarna med utvecklingskraft i alla delar av länet 
Det övergripande målet för Dalastrategin är ett hållbart Dalarna 2030 med utvecklingskraft i alla 

delar av länet. Det ska dessutom inte bara vara hållbart idag, även kommande generationer ska 

kunna leva goda liv i ett framtida Dalarna. Arbete inom tre målområden driver arbetet mot ett 

hållbart Dalarna 2030:  

 Ett klimatsmart Dalarna 

 Ett konkurrenskraftigt Dalarna 

 Ett sammanhållet Dalarna 

Dessa målområden är nära sammanlänkande med varandra och 

adresserar tillsammans de samhällsutmaningar vi har att hantera. 

Frågor som beskrivs under ett målområde kan ofta vara lika 

relevanta under ett annat, exempelvis cirkulär ekonomi som är 

viktigt för såväl ett klimatsmart som konkurrenskraftigt Dalarna. 

Precis som de globala målen är de integrerade och odelbara, vilket 

innebär att ett mål inte får nås på bekostnad av andra mål. För att 

Dalarna ska nå hållbarhet krävs omställning i alla delar av samhället.  

Attitydförändrande och kompetenshöjande insatser är viktiga för att få till stånd detta. I alla 

dimensioner av hållbarhet ryms också frågan om samhällets resiliens. Resiliens handlar både om 

motståndskraft och om förmågan att hantera förändringar och fortsätta att utvecklas. Denna 

förmåga prövas vid förändringar av olika slag, exempelvis klimatförändringar och pandemiutbrott, 

men också vid snabba teknikskiften och ett eldriftsavbrott.  

Utvecklingskraft innebär att det finns en lokal och regional kapacitet att driva utvecklingsfrågor. 

Kapaciteten kan vara ekonomisk och politisk, men det handlar också om andra förmågor inom 

organisationer och hos individer. Genom att utgå från varje plats utmaningar, möjligheter och 

resurser ska det regionala utvecklingsarbetet bidra till utvecklingskraft i alla delar av Dalarna. 

Samhällsutmaningarna som Dalastrategin ska möta är komplexa och hänger ofta samman. Det gör 

att nya lösningar behöver tas fram och hanteras sektorsövergripande och gemensamt. För att nå ett 

hållbart Dalarna behöver vi samla kraft tillsammans – samhandling mot 2030.  

7 

                                                           
7 Bild som visar mest förekommande ord vid diskussion om strategins genomförande på kommundialoger 
februari – mars 2020 
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Ett klimatsmart Dalarna 
 

Ett klimatsmart Dalarna är ett resurseffektivt Dalarna utan klimatpåverkande utsläpp. Resande sker 
på ett enkelt och miljömässigt hållbart sätt. I ett klimatsmart Dalarna är samhällets robusthet och 

resiliens vid klimatförändringar god. 

 
Den miljömässiga dimensionen i regional utveckling handlar om att säkerställa att ekosystemen 
fortsätter leverera de tjänster som samhället är beroende av. Genom att gå före i en miljömässigt 
hållbar omställning gynnas innovationer och regionalt företagande när regionala lösningar bidrar till 
att lösa globala problem. Det är också så vi skapar goda livsmiljöer och levnadsvillkor.  
 
Position 2030 
 

 Dalarna har en större minskning av utsläpp av klimatpåverkande växthusgaser än 

riksgenomsnittet 

 Dalarna är mindre sårbart för klimatförändringar 

 Dalarna är resurseffektivt med stabil biologisk mångfald  

 

Regionala prioriteringar  

o Verka för en utfasning av klimatpåverkande växthusgaser 

o Främja cirkulär ekonomi och resurseffektivitet  

o Möjliggöra hållbart resande och transporter 

o Stärka strategisk hållbar och robust samhällsplanering  

 

Delmål 

- Nettoutsläppen av klimatpåverkande växthusgaser inom industri, transporter, kraft- och 

värmeproduktion samt jord- och skogsbruk har minskat mer än riksgenomsnittet 

- Förstärkt infrastruktur för energiöverföring och energilagring 

- Andel återvunnet material har dubblerats till 2030 

- Andel fossildrivna transporter har minskat med 50 procent till 2030 

- Andel kollektivt resande har ökat i Dalarnas täta miljöer  

- Resande har minskat  

- Ökad självförsörjningsgrad av energi (kraft och värme) och livsmedel 

 

Ett resurseffektivt samhälle utan klimatpåverkande utsläpp 
För ett klimatsmart Dalarna behöver fossila bränslen fasas ut. Användningen av energi behöver 
effektiviseras i alla led och resurseffektiva lösningar måste prioriteras för att bidra till och möjliggöra 
energiomställningen både lokalt och globalt. Det behövs både direkta utsläppsminskande åtgärder, 
såsom fortsatt utfasning av fossila bränslen, och långsiktiga åtgärder, exempelvis investeringar i 
infrastruktur som stödjer omställningen och satsningar på att få till cirkulära materialflöden. 
En central fråga är ökad överföringskapacitet i elnätet, vilket är viktigt såväl för omställning av 

transportsystemet som möjligheten för fortsatta etableringar av företag och en miljömässigt hållbar 

omställning av näringslivet. Även energilagring och dess infrastruktur behöver utvecklas för att ta 

tillvara på elöverskotten vid produktionstoppar.  
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En förutsättning för minskade utsläpp av klimatpåverkande växthusgaser och minskad 

resursförbrukning är förändrad produktion och konsumtion. Klimatsmart konsumtion innebär en 

förändring i efterfrågan av både varor och tjänster. Där spelar både privatpersoner och inköpare en 

viktig roll. Det behöver bli enklare för konsumenter, företag och offentligt upphandlande 

verksamheter att göra klimatsmarta val. Förändringstakten till en tillväxtmodell som ger mer tillbaka 

till planeten än den tar ska påskyndas. Cirkulär ekonomi och cirkulära affärsmodeller är nödvändiga. 

Såväl privat som offentlig konsumtion och produktion behöver ha ett livscykelperspektiv. Med det 
menas att produktens hela livscykel ska vara resurseffektiv och utsläppssnål. Livscykeln innefattar 
råvaruutvinning, alla processer och produktionssteg fram till färdig produkt, användning av 
produkten och hur produkten hanteras när den är slutanvänd och ska kasseras, inklusive alla 
transporter och all energiåtgång i mellanleden.  

Hållbar och resurseffektiv mobilitet 
På grund av sin utsträckta geografi har Dalarna en utmaning i att utveckla transportinfrastrukturen ur 

ett hållbarhetsperspektiv – för införsel och utförsel av varor och tjänster för företag och 

privatpersoner, för arbets- och studiependling samt för besökare. Transporterna utgör en stor del av 

Dalarnas koldioxidutsläpp.  

Kollektivt resande har en central roll i utvecklandet av en klimatsmart och resurseffektiv, men också 

mer jämställd och jämlik mobilitet. Den traditionella kollektivtrafiken måste kompletteras med nya 

mobilitetslösningar och tjänster, särskilt för länets glesa miljöer. Kollektivtrafikens olönsamhet är en 

utmaning på såväl nationell som regional nivå. För att klara omställningen krävs mod att ställa olika 

kostnader mot varandra. Det kollektiva resandet behöver öka.  

Transportsnål fysisk planering på lokal nivå bidrar till att resor mellan bostäder, arbets- och 

studieplatser samt andra viktiga målpunkter sker kollektivt, till fots eller cykel. Utvecklingen av 

boendemiljöer och lokalisering av nya bostadsområden i anslutning till kollektivtrafik och gång- och 

cykelvägar, liksom planering för attraktiva bytesplatser, förenklar miljömässigt hållbara transporter. 

En ökad strategisk regional samhällsplanering med stärkt koppling mellan infrastrukturplanering, 

kollektivtrafikplanering och kommunernas bostadsplanering ökar möjligheterna till ett resurseffektivt 

och klimatsmart transportsystem och en hållbar mobilitet.  

Robusthet och resiliens vid klimatförändringar 
Väl fungerande ekosystem är en förutsättning för goda livsmiljöer både för Dalarnas invånare och för 

Dalarnas näringsliv, inte minst jord- och skogsbruk samt besöksnäring. 

För att klara utmaningarna med ett förändrat klimat behöver samhället planera för olika belastningar 

i form av nederbörd, torka, vind, insekts- och svampangrepp på grödor och skog, höga temperaturer 

med mera. Här spelar god samhällsplanering på regional och kommunal nivå en viktig roll. 

Byggande behöver anpassas för att klara ökad nederbörd i form av regn eller snö och starkare vindar. 

Samhällen och hus behöver anpassas och byggas för att klara värmeböljor och torrperioder. 

Klimatförändringar med stora regnmängder ställer ökade krav på VA-anläggningar, vattenmagasin 

och dammar. Säkrad tillgång på vatten och vatten av bra kvalitét är och kommer att bli en allt 

viktigare fråga.  

Skogen påverkas också av klimatförändringarna, skötsel och brukande behöver anpassas därefter. En 

hållbar regional livsmedelsproduktion är viktig såväl för ökad självförsörjning som för biologisk 

mångfald. Samhällets beredskap behöver utvecklas för att möta de olika typer av risker som nu ökar 

till följd av förändringar i klimatet.  
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Ett konkurrenskraftigt Dalarna 
 

I ett konkurrenskraftigt Dalarna är näringslivet livskraftigt och bidrar till hållbar tillväxt. Det är ett 

Dalarna där allas kunskaper och kompetenser tas tillvara och där individer, näringsliv, offentlig sektor 

och civilsamhälle utvecklas tillsammans, i samspel med omvärlden. Det är också ett nyskapande 

Dalarna där utmaningsdriven innovation bidrar till ett gott samhälle och hållbar tillväxt. 

Den ekonomiska dimensionen av hållbarhet i det regionala utvecklingsarbetet handlar om att skapa 

konkurrenskraft och sysselsättning vilket uppnås genom att använda, hushålla med och förädla idéer 

och resurser. Med ett cirkulärt system där resurser och värden ständigt återskapas främjas en 

ekonomiskt hållbar utveckling. 

Position 2030 

 Dalarna har starkare arbetsmarknadsregioner  

 Dalarna har en hög innovationskraft som utvecklar välfärden och ger ett konkurrenskraftigt 

näringsliv  

 Dalarna har en fortsatt stark basindustri och besöksnäring 

 

Regionala prioriteringar  

o Förbättra matchningen mellan arbetskraftens kompetens och arbetsmarknadens behov  

o Verka för höjd utbildningsnivå och stärka det livslånga lärandet 

o Verka för en jämställd arbetsmarknad där allas kompetens, oavsett ålder, tas tillvara 

o Verka för ett brett, inkluderande och diversifierat näringsliv som är i framkant av 

klimatomställningen 

o Öka internationaliseringsgraden hos små och medelstora företag 

o Främja entreprenörskap och företagande 

o Stärka strategiska forsknings- och innovationsmiljöer och öka innovationsförmågan 

o Ta tillvara digitaliseringens möjligheter i både näringsliv och offentlig sektor  

o Öka tillgängligheten i transportsystemet och göra det mer gränsöverskridande, både mellan 

transportslag och över geografiska gränser. Dalabanan prioriteras 

 

Delmål 

- Mellan åren 2021 och 2030 ska sysselsättningstillväxten i länet vara över medianen för riket  

- Etableringstiden för utomeuropeiskt födda ska halveras  

- Andel unga som inom fyra år fullföljer gymnasieutbildning ska vara minst 80 procent och 

fortsatt över riksgenomsnittet 

- Höjd andel högskoleutbildade i befolkningen 

- Öka procentandelen av BRP som investeras i FOI så det ligger i nivå med riksgenomsnittet 

- Öka antalet och andelen företag, FOU-investeringar samt nya innovationer kopplade till 

Dalarnas specialiseringsområden  

- Kortare restid: Stockholm – Mora, Västerås – Ludvika, Örebro – Falun, Gävle - Borlänge  
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Ett livskraftigt näringsliv som bidrar till hållbar tillväxt  
Hållbarhet, i synnerhet miljömässig, blir en allt tydligare konkurrensfördel. Företag som ställer om, 

eller vill göra det, ska stöttas. Dalarnas näringsliv ska ligga i framkant i klimatomställningen. Dalarna 

är beroende av omvärlden. Internationell samverkan behövs både för att möta samhällsutmaningar 

och för att ta vara på möjligheter till import och export av våra företags varor och tjänster. I länet 

finns såväl världsledande företag som små och medelstora företag som deltar i globala värdekedjor. 

För att hantera den globala konkurrensen är en miljömässig omställning en viktig prioritering och en 

konkurrensfördel vid export av produkter, tjänster, kompetens och upplevelser. Det lokala jordbruket 

har konkurrensfördelar på den lokala marknaden tack vare korta livsmedelskedjor och att det finns 

ett konsumentupplevt mervärde av lokalt producerade livsmedel. 

Ett diversifierat näringsliv med en bredd av företag med varierade storlek, inriktning och 

branschtillhörighet som finns utspridda i hela länet ger styrka och ökar näringslivets 

omställningsförmåga vid strukturomvandlingar, konjunktursvängningar och kriser. Traditionella 

företag och sociala företag bidrar tillsammans till ökad resiliens och konkurrenskraft. Dalarna 

behöver fler, och nya typer av entreprenörer. Länets företagare är bland de äldre i Europa och 

ägarstrukturen tämligen homogen. Konkurrenskraften stärks om kompetenser från olika grupper 

oavsett ålder, kön eller bakgrund tas tillvara. Genom att tydliggöra nyttan av att personer och företag 

tar del av främjarsystemets kompetens, olika tjänster och insatser, samverkan, erfarenhetsutbyten, 

arenor och nätverk ska entreprenörskapet stärkas.  

Människor och företag ska kunna nå varandra på ett hållbart och resurseffektivt sätt, genom en 

tillgänglig och tillförlitlig infrastruktur. Här krävs en kombination av flera insatser och lösningar, till 

exempel ökad elektrifiering på väg och järnväg och ökad produktion av och tillgänglighet till 

klimatneutrala bränslen. Andra möjligheter är genom innovativa transportlösningar, forskning och 

innovation inom alternativa bränslen och insatser som underlättar överflyttning mellan 

transportslagen. Där järnvägsnätet inte är utbyggt behöver vägnätet förstärkas för att tåla mer 

resurseffektiva transporter för näringslivets behov. I de delar av länet där tillgängligheten på järnväg 

och väg inte räcker till är flyget en förutsättning för ett konkurrenskraftigt näringsliv, och därför är 

omställningen till klimatneutralt flyg avgörande. Personbilar kommer fortsatt vara en viktig del i hur 

människor och företag i Dalarna når varandra och omvärlden. Utbyggnaden av infrastruktur för 

elfordon och klimatneutralt drivmedel behöver därför påskyndas. Ytterligare en viktig del för såväl 

konkurrenskraft som miljömässigt hållbar omställning är fortsatt satsning på teknisk infrastruktur och 

digitalisering, bland annat för att ersätta fysiska möten med mer resurseffektiv kommunikation där 

så är möjligt.  

För en god konkurrenskraft är stärkta arbetsmarknadsregioner8 av stor vikt. Storleken på den lokala 

arbetsmarknaden har betydelse då en allt mer kunskapsintensiv ekonomi kräver mer högutbildad 

arbetskraft – en matchning som lättare uppnås i större arbetsmarknadsregioner. Dessutom innebär 

större arbetsmarknadsregioner ett större kundunderlag, de möjliggör högre specialisering inom 

näringslivet och är mindre känsliga för konjunktursvängningar. En större arbetsmarknadsregion 

erbjuder generellt fler karriärvägar och underlättar för medflyttande att hitta jobb vid rekryteringar, 

vilket sammantaget bidrar till attraktiviteten i en region. 

En bättre matchning där allas kunskaper och kompetenser tas tillvara 
Kunskap ger människor möjlighet att växa och påverka sin livssituation. Tillgång till kunskap och 

kompetens är avgörande för såväl utvecklingen av samhället, god välfärd och tillväxt i näringslivet. 

                                                           
8 Med detta avses SCB:s indelning av sk. LA-regioner, som definieras av pendlingsströmmar över 
kommungränser.  
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När arbetsgivare inte hittar rätt kompetens hämmas den ekonomiska utvecklingen. Samtidigt 

försvagas den sociala hållbarheten när människor ställs utanför arbetsmarknaden. Med en åldrande 

befolkning behövs nya lösningar för god kompetensförsörjning.  

En förbättrad matchning mellan arbetsmarknadens behov och arbetskraftens kompetens är 

nödvändig. Bland annat handlar det om att få till en bättre samverkan mellan utbildningsanordnare, 

branscher, näringsliv, civilsamhället och myndigheter samt över kommun och länsgränser. Detta för 

att kunna erbjuda ett bra utbud av utbildningar på alla nivåer.  

Nya kunskaper och kompetenser ger möjlighet till hållbar omställning. Snabb teknisk utveckling och 

digitalisering kräver kontinuerligt lärande och fortbildning. När behoven av kompetens snabbt 

förändras blir möjligheterna till livslångt lärande allt viktigare. I en tid när konkurrensen om 

kvalificerad arbetskraft tilltar så blir det en allt större utmaning för arbetsgivare att behålla 

kompetenser. Attraktiva arbetsgivare förstår att medarbetare är en nyckelkomponent som man 

investerar i och vårdar.  

Sysselsättningsgraden behöver öka och skillnader i denna mellan grupper behöver minska. För att öka 

arbetskraftstillväxten måste den potential som finns inte minst bland utrikesfödda och ungdomar 

bättre tas tillvara. Det gäller även den äldre befolkningens kraft och kompetens.  

Många i den grupp av människor som idag står till arbetsmarknadens förfogande har ett för stort gap 

till de kompetensbehov som finns hos länets arbetsgivare. De som står utanför arbetsmarknaden är 

inte en homogen grupp, därför krävs mer individanpassade insatser för att kunna få in fler på 

arbetsmarknaden. Här har sociala innovationer och socialt entreprenörskap viktiga roller att fylla.  

Invandringen är en del i lösningen för god kompetensförsörjning. Dalarna har haft en relativt stor 

inflyttning av utomeuropeiskt födda under senare år. Då många nyanlända är i arbetsför ålder är de 

ett viktigt tillskott till arbetskraften. För att kunna tillgodogöra sig de resurser dessa människor för 

med sig i form av kunskap och kompetenser behöver inkluderingen stärkas och integrationen på 

arbetsmarknaden bli bättre. Detta förutsätter bättre strukturer för kompetensutveckling; de som 

kommer hit med en lägre utbildningsbakgrund ska kunna bygga vidare på de kunskaper och 

erfarenheter de har, och kunskaper ska kunna valideras. Språkkunskaper är en utmaning men kan 

också vara en tillgång. Det behövs ett inflöde av internationell kompetens för kompetensförsörjning, 

konkurrenskraft och hållbar regional utveckling. Mångfald är viktigt för förnyelse och för att utveckla 

kunskapssamhället. 

Utbildningsnivåerna i länet behöver öka på alla nivåer, inte minst gäller det andelen som har en 

gymnasieexamen. Skillnader i utbildningsnivå mellan olika grupper behöver minska. Samtidigt som 

det är en utmaning att höja utbildningsnivån i sig så är det också viktigt att utbildningssystemet 

matchar det behov som finns på arbetsmarknaden. Många av de yrken som det i framtiden beräknas 

vara störst brist på är de som kräver yrkesutbildningar på gymnasial nivå. Därför är det viktigt att 

stärka arbetet med exempelvis yrkesvux och yrkeshögskolor. Andra viktiga uppgifter är att bryta de 

könssegregerade utbildningsvalen och den könssegregerade arbetsmarknaden.  

En nyskapande och innovativ region  
För att lösa dagens och morgondagens samhällsutmaningar och för utveckling och konkurrenskraft 

krävs ökad innovationskraft, det vill säga rörelse för fler nya idéer, varor, tjänster och processer. Det 

finns många kunskapsintensiva företag med en hög innovationskapacitet i Dalarna. För att bättre ta 

tillvara, utveckla och kommersialisera innovationer behöver dock samspelet stärkas mellan ledande 

stora företag, små och medelstora företag, akademi och det civila samhället. Det kan ske genom att 

bygga upp och synliggöra kreativa och innovativa miljöer som möter utmaningar och som bidrar till 
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att föra samman olika sektorer och aktörer. Ett stärkt innovationsarbete kan bidra fler 

kunskapsintensiva företag och ökade förädlingsvärden. Innovationskraften gynnas av mångfald och 

inkludering. Det är viktigt att innovationsstödsystemets tjänster når ut i alla delar av Dalarna så att vi 

säkerställer att innovationskraften stärks i hela regionen.  

Offentlig sektors behov av innovativa varor, tjänster och processer för att erbjuda samhällsservice till 

medborgarna kan vara en drivkraft för omställningen till bland annat en klimatsmart, cirkulär och 

biobaserad ekonomi. Offentlig upphandling ska bidra till att driva utveckling och innovation i Dalarna. 

Det innebär att upphandlingsprocesser främjar innovation och hållbarhet genom att efterfråga 

hållbar funktion, vilket ökar möjligheterna att hitta nya lösningar på olika samhällsutmaningar.  

Smart specialisering är en metod som används av regioner för att identifiera och prioritera områden 

med potential för hållbar tillväxt i syfte att stötta ekonomisk omvandling samt förstärka regioners 

konkurrenskraft. Det kan vara inom en eller flera sektorer där en region redan har styrkor eller helt 

nya områden. Inom prioriteringarna mobiliseras representanter från företag, akademi, det offentliga 

och intressegrupper för att gemensamt utveckla dessa tillsammans i en viss önskad riktning, samt 

söka samarbeten utanför regionen. Arbetssättet bygger på grundlig analys och kontinuerlig dialog 

mellan aktörerna i innovationssystemet i så kallade entreprenöriella upptäckarprocesser (EDP). För 

att underlätta ett utåtblickande och interregionalt förhållningssätt till det egna innovationssystemet 

förordar EU att alla så kallade NUTS 2-regioner ska ha strategier för smart specialisering (RIS3). Dessa 

kan beskrivas som handlingsplaner för forskning och innovation. För Dalarna är därför samarbetet 

inom Norra Mellansverige centralt.  

 

Ett sammanhållet Dalarna 
 

I ett sammanhållet Dalarna finns goda och inkluderande livsmiljöer där människor utvecklas och 
bidrar till hållbar utveckling. Det är ett Dalarna som upplevs nära – mellan såväl människor som 
platser, i nära samspel med omvärlden. Det är ett inkluderande Dalarna där alla människor ges 

möjlighet att utvecklas och känner att de är en del i samhällsutvecklingen.  

 

Den sociala dimensionen av hållbarhet i det regionala utvecklingsarbetet handlar om att alla 

människor, utifrån sina behov och förutsättningar, ges likvärdiga möjligheter att delta i 

samhällsutvecklingen.  Ju fler som känner sig delaktiga, desto mer utveckling kan åstadkommas.  

Position 2030 

 I Dalarna får alla barn och unga en bra start i livet  

 I Dalarna mår människor bra och känner sig välkomna, trygga och delaktiga 

 I Dalarna finns det ett starkt samhällsengagemang  

 I Dalarna finns en känsla av gemenskap 

 

Regionala prioriteringar 

o Utveckla en regionalt sammanhållen samhällsplanering som bidrar till goda och inkluderande 

livs- och boendemiljöer  

o Möjliggöra ett varierat bostadsbyggande 

o Stärka digital infrastruktur och digital delaktighet  

o Stärka samhällskontraktet och öka samhörighet och tillit, mellan människor och till samhället 
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o Möjliggöra en ökad involvering och aktivt medskapande i samhällsutvecklingen 

o Öka jämlikhet och jämställdhet  

o Öka tillgänglighet till service för boende, företag och besökare  

o Öka tillgänglighet till vård och omsorg 

o Ökad samverkan mellan offentlig sektor, näringsliv och civilsamhälle 

 

Delmål 

- Andel av hushåll som har tillgång till bredband med mer än 100Mbit/s ska ligga på samma 

nivå som det nationella bredbansmålet  

- Tillgång till service och tjänster ökar 

- Andel som röstat i senaste kommunval ligger över riksgenomsnittet 

- Andel unga som upplever att de har ett inflytande i sin kommun ökar från 23 till 40 procent 

- Tillit till andra människor ska öka i samtliga grupper i befolkningen9  

- Ökat antal överenskommelser med civilsamhället 

 

Goda och inkluderande livsmiljöer 
Det är människorna i Dalarna som är regionens främsta resurs – som individer och i organisationer 

och företag. Människor som upplever sig vara del i ett större sammanhang bidrar till utveckling och 

förnyelse.  Goda livsmiljöer som upplevs trygga och inkluderande är en förutsättning för att 

människor ska må bra. Olika platser i Dalarna har olika utmaningar och möjligheter, bland annat 

beroende på om det är platser med växande eller krympande befolkningsunderlag.  

För att möta de utmaningar Dalarna har, med en ojämn befolkningsutveckling och stora skillnader 

mellan täta och glesa miljöer, krävs flera förändringar och olika typer av insatser. På en övergripande 

nivå behövs en ökad insikt om att olika platser i länet samspelar med, och är beroende av varandra. 

Med utgångspunkt, och som princip för genomförandet, att allt utvecklingsarbete ska vara 

platsbaserat ska den geografiska sammanhållningen stärkas och olika platsers förutsättningar och 

resurser tas tillvara.   

Fysisk planering är ett redskap för att hantera de intressekonflikter som kan uppstå mellan täta och 

glesa miljöer samt mellan olika intressen som till exempel mellan boende och livsmedelsförsörjning. 
Platser för människor att mötas på är en viktig del i arbetet för en levande demokrati, och där 
människor möts kan nya idéer uppstå. För kommunernas fysiska planering finns etablerade 
arbetssätt, medan den mellankommunala och regionala rumsliga planeringen kräver en utvecklad 
samordning. De stora processerna som driver samhällsplaneringen, dvs. planeringen av 
transportsystemet, kollektivtrafiken, bebyggelsesystemet och målpunkter, drivs av olika aktörer och 
samordningen dem emellan behöver stärkas och bli mer systematisk. 

Känsla av närhet och sammanhang 
Ett Dalarna som upplevs nära ska möjliggöra för människor och företag att på ett hållbart och 

resurseffektivt sätt nå varandra, genom en tillgänglig och tillförlitlig transportinfrastruktur, en 

fungerande kollektivtrafik, en utbyggd digital infrastruktur, och en god bebyggd miljö. Ett Dalarna 

som upplevs nära karaktäriseras av en hållbar och sammanhållande samhällsplanering, som knyter 

                                                           
9 Mäts genom Folkhälsomyndigheten, Hälsa på lika villkor 
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ihop arbetsmarknadsregioner och studieorter med goda livsmiljöer och tar tillvara platsers 

möjligheter.  

Tillgång till en snabb och robust digital infrastruktur är en grundförutsättning för att bo och verka i 

hela Dalarna. Fysiska och digitala mötesplatser gör att vi når både varandra och omvärlden. 

Utmaningen idag är en ojämn digital infrastruktur men också variationer i digital kompetens, hos 

såväl individer som organisationer. Att stärka och tillgängliggöra den digitala infrastrukturen och de 

digitala tjänsterna för hela Dalarnas befolkning är avgörande för den digitala delaktigheten. Snabb 

och robust internetuppkoppling gör ingen nytta om inte de individer som har tillgång till den kan 

använda den, oavsett funktionsnedsättning, språklig förmåga eller digital kompetens. Med utbyggd 

infrastruktur och ökad kompetens hos individer, organisationer och företag ska digitaliseringens 

möjligheter tas tillvara. Teknikutveckling och digitalisering kan öka tillgängligheten till varor och 

tjänster och bidra till minskad geografisk betydelse av var man bor och var man arbetar. 

Människors känsla av sammanhang och delaktighet är centrala delar i det som ibland benämns 
socialt kapital. Ett högt socialt kapital är som ett kitt som får människor att trivas och vilja bidra till 
samhällsutvecklingen.  En känsla av att vara en del av ett samhälle möjliggör en hög tillit till andra 
människor. En hög tillit till andra underlättar möten mellan människor, möten där nya idéer kan 
uppstå och utvecklas. Ett samhälle med gott socialt kapital grundar för ett resilient samhälle, väl 
rustat att möta förändring och eventuella kriser. För inkludering och stärkt socialt kapital är det 
viktigt att allas kompetenser och erfarenheter tas tillvara. Att människor kan förenas och arbeta i 
egna organisationer för sina värden och intressen är en viktig demokratisk och samhällsutvecklande 
funktion för länet. Civilsamhällets aktörer och verksamheter spelar viktiga roller som 
demokratiaktörer, samhällsutvecklare och samarbetspartners och bidrar till arbetet att finna nya 
lösningar för att möta olika samhällsutmaningar. Kultur har värden i sig men är också betydelsefull 
för samhällsutvecklingen. Kultur får människor att utvecklas och må bra. Uttrycksförmåga och 
kreativitet stärks när vi upplever, skapar och lär oss nytt. Där människor växer, där utvecklas 
samhället. 

Ökad jämlikhet och jämställdhet  
Ojämlikheten ökar i Sverige och i Dalarna. Framförallt ökar de ekonomiska klyftorna mellan olika 
grupper i samhället men även boendesegregationen är en utmaning.  Det har också skett en ökad 
polarisering mellan stad och landsbygd i takt med att allt fler människor bor i städer jämfört med 
landsbygden och att service och arbetstillfällen försvunnit.  

Om de socioekonomiska klyftorna blir alltför stora riskerar de att motverka sammanhållning, tillit och 

trygghet i samhället. Det riskerar i sin tur att försvaga demokratin, exempelvis genom systematiska 

skillnader i valdeltagande, faktiskt eller upplevt inflytande samt delaktighet och engagemang. På 

vissa håll i Dalarna finns tecken på ett urholkat samhällskontrakt. Det behövs ett fortsatt starkt 

samhällskontrakt där människor känner att de har både rättigheter och skyldigheter, och tar ett 

gemensamt ansvar för samhällets utveckling.  

Aktörer behöver i större utsträckning än vad som sker idag, efterfråga kunskaper och åsikter hos de 
målgrupper och invånare som berörs av olika utvecklingsinsatser. Det ska finnas goda möjligheter att 
göra sin röst hörd och viktig information ska finnas tillgänglig för alla oavsett kön, ålder, förmågor 
och bakgrund. Ett sammanhållet Dalarna är ett inkluderande Dalarna där alla människor ges 
förutsättningar att utvecklas och känna att de är en del i samhällsutvecklingen.  

Regionalt utvecklingsarbete främjas av jämställdhet; en kultur som inte är diskriminerande möjliggör 
för alla människor att utvecklas utifrån sina förmågor och låter rätt person vara på rätt plats. 
Jämställdhet gör att humankapitalet används effektivare, det fördjupar demokratin och ökar den 
regionala innovationsförmågan. Kvinnor och män i Dalarna ska ha samma förutsättningar att nå 
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inflytande i det regionala utvecklingsarbetet och på likvärdiga villkor få tillgång till de resurser som 
finns för satsningar på hållbar regional utveckling. 

Hållbar utveckling kräver förståelse för och kunskap om framtida generationers utmaningar och 
behov. Unga i Dalarna måste ges möjlighet att ta en aktiv del i samhällsutvecklingen för att målen i 
Dalastrategin ska kunna uppnås. Ett ungdomsperspektiv kombinerat med ungas eget perspektiv är 
nödvändigt. Detta i sin tur leder på sikt till utveckling av demokratin och högre tilltro till 
demokratiska beslutsstrukturer. På samma sätt ska äldre människor i Dalarna känna att de har goda 
möjligheter till självbestämmande och självständiga liv. Äldre människors erfarenhet och 
kompetenser ska tas tillvara och man ska kunna åldras i trygghet.  

Att stärka sammanhållningen och med det den sociala hållbarheten, är viktigt för Dalarnas 

utveckling. Ett socialt hållbart samhälle tål påfrestningar, är anpassningsbart och resilient. Ett starkt 

socialt kapital får människor att vilja bidra i samhällsutvecklingen och ta ett gemensamt ansvar för 

hållbar omställning.  

Genom detta samlade arbete mot ett hållbart Dalarna 2030 med utvecklingskraft i alla delar av 

länet bidrar vi också i genomförandet av Agenda 2030. 
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Samhandling mot 2030 – principer för genomförandet 
De utmaningar vi har att hantera är komplexa och hänger ofta samman. Det gör att nya lösningar 

behöver tas fram och hanteras sektorsövergripande och gemensamt. Ett regionalt ledarskap handlar 

om att samla kraft tillsammans – samhandling. Genom goda men också utmanande samtal skapar vi 

delaktighet och engagemang, och det är också så vi bygger samsyn och lägger grund för utvecklad 

samverkan och samhandling. Konsensus är inte alltid målet men där det behövs lägger vi egna 

intressen åt sidan och verkar för det gemensamma bästa.  

 

 

 

Samhandling behöver ske inom Dalarna men också utanför länet, med andra aktörer och regioner, i 

Sverige och andra länder. Ett samordnat påverkansarbete säkerställer att politik på nationell och EU-

nivå beaktar utmaningar och tillvaratar möjligheter i vår region.  

Följande principer, eller förhållningssätt ska vara vägledande i arbetet med Dalastrategin. De ger 

kraft i förändringsarbetet och tillsammans bidrar de till en stärkt omställningsförmåga.  

Vi utövar ett ledarskap som kännetecknas av tillit och möjliggörande 

Det regionala ledarskapet ägs inte av en regionalt utvecklingsansvarig aktör, utan av en rad aktörer 

som kan och ska leda utvecklingsarbetet beroende på område och tillfälle. Det ansvarar för att 

uppvisa en samlad handlingsförmåga på regional, nationell och internationell nivå. Ledarskapet ska 

kännetecknas av tillit och möjliggörande. Genom tillit kan handlingsutrymme skapas för olika aktörer 

att bidra till att gemensamma mål nås. Begreppet tillit handlar inte enbart om mjuka värden, såsom 

organisationskultur, utan är lika mycket en fråga hur man exempelvis styr och utvärderar.  

Vi arbetar kunskapsbaserat, samtidigt som vi har ett utforskande angreppssätt 

För att kunna vara i framkant och möta såväl dagens som morgondagens utmaningar behöver vi ha 

ett tillåtande klimat där vi är öppna för förändring. Det vi gör ska vara grundat i kunskap, och vi tar 

oss an nya kunskaper, metoder och tekniker. Vi behöver också ha ett utforskande arbetssätt. I 

arbetet med komplexa samhällsutmaningar vet vi inte alltid vilka idéer, behov och lösningar som är 

de bästa - vi måste helt enkelt prova oss fram. Utforskande är ett förhållningssätt, men kan även vara 

konkreta arbetssätt och metoder. Att korsbefrukta olika sakområden kan skapa innovation och 

utveckling. Test- och demonstrationsmiljöer, innovationslabb och pilotprojekt är viktiga verktyg i 

sådant arbete. 

Vi tar tillvara olika platsers förutsättningar och möjligheter  

Dalarna består av en mångfald av landsbygder, samhällen och städer. Alla dessa platser är viktiga och 

kompletterar varandra. Samtidigt innebär det också att förutsättningarna för utveckling och tillväxt 

varierar. Utgångspunkten är att utvecklingsarbetet ska vara platsbaserat. Med detta menas att man 



 

21 
 

identifierar lokala problem och resurser, och utifrån dessa utvecklar regionen tvärsektoriellt i 

samarbete med aktörer i regionen. För att ta tillvara och stärka utvecklingskraften i länets alla delar 

ska platsers olika förutsättningar, funktioner och relationer, såsom exempelvis pendling, service, 

fysisk och digital infrastruktur, beaktas i allt regionalt utvecklingsarbete. Det handlar bland annat om 

att strategiskt mobilisera lokala resurser för att skapa utveckling, samtidigt som interaktioner som 

sträcker sig bortom det lokala och regionala är viktiga krafter för förändring och utveckling.  

Vi skapar utveckling genom delaktighet och mångfald  

Det regionala utvecklingsarbetet ska vara öppet och inkluderande. Ju 

fler som känner sig delaktiga i samhällsutvecklingen, desto mer 

utveckling kan vi åstadkomma. Där olika människor, kunskaper och 

perspektiv möts uppstår nya idéer. Det finns sju 

diskrimineringsgrunder som skyddas av lagen, dessa är en självklar bas 

för det regionala utvecklingsarbetet. Särskilt prioriterat är; 

Jämställdhet som en grundläggande rättighet men också nödvändigt 

för länets utveckling. Utrikesfödda bidrar med nya kunskaper och 

perspektiv och är inte minst viktiga för Dalarnas arbetsmarknad. Ungas 

kompetens, idéer och förmåga att se samhället med nya ögon är 

nödvändiga för ett dynamiskt Dalarna.  

 

Från ord till handling  
Dalastrategin är en övergripande och långsiktig strategi som pekar ut en gemensam riktning. För ett 

kraftfullt genomförande behövs metoder och arbetssätt som säkerställer att det som görs bidrar till 

måluppfyllelsen. En gemensam förändringslogik, det vill säga ett systematiskt sätt att formulera 

sambanden mellan utmaningar, målbilder, och insatser, utgör kärnan i detta arbete: 

 

Sju diskrimineringsgrunder enligt lag:   

 kön 

 könsöverskridande identitet 

eller uttryck 

 etnisk tillhörighet 

 religion eller annan 

trosuppfattning 

 funktionsnedsättning 

 sexuell läggning 

 ålder  
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 Delstrategier. Innehållet i Dalastrategin vidareutvecklas och 

konkretiseras i delstrategier och handlingsplaner. Ett önskvärt läge 

är att dessa utgår från den gemensamma förändringslogiken. Här 

är uppföljningsbarhet viktig, exempelvis kan delmålen i 

Dalastrategin kompletteras med ytterligare indikatorer. 

 

 Nulägesmätning. Som bilaga till Dalastrategin (kommer att finnas) 

en nulägesmätning baserad på BRP+, vilket är ett breddat mått på 

hållbar regional utveckling som arbetats fram av Tillväxtverket och 

alla regioner. Nulägesmätningen är en central pusselbit för 

uppföljning; lyckas vi åstadkomma avsedda förändringar?  

  

 Uppföljning och utvärdering. En princip för genomförandet av 

Dalastrategin är ett kunskapsbaserat arbetssätt, vilket bland annat 

innefattar uppföljning, utvärdering och ett kontinuerligt lärande. 

Analys ger kunskap om utmaningar och omvärld vilket möjliggör 

för samsyn om var kraft och resurser bör läggas. Med uppföljning menas ett kontinuerligt 

systematiskt arbete med att följa upp vilka insatser som genomförts, hur de genomförts och 

med vilka resultat. Med utvärdering menas en djupgående genomlysning och 

efterhandsbedömning av en insats eller process.  

Uppföljning och utvärdering av det regionala utvecklingsarbetet sker utifrån effektmål på 

olika nivåer för att säkerställa att insatser och projekt leder till ökad måluppfyllelse. Även hur 

principerna för genomförandet efterlevs följs upp, principerna är processmål. Region Dalarna 

har som regionalt utvecklingsansvarig ansvaret för uppföljning och utvärdering. 

 Nätverk. Region Dalarna koordinerar/leder nätverk där regionala aktörer möts, diskuterar 

och redovisar både gemensamma och enskildas insatser och lärdomar kopplade till 

Dalastrategin.  

 

 Gemensamt lärande. I ett regionalt utvecklingsarbete som handlar om att hitta nya 

lösningar, arbeta utforskande och att ibland styra mot okända mål blir det gemensamma 

lärandet av största vikt. Varje år arrangerar Region Dalarna en konferens, ett Dalating, för 

uppföljning av utvecklingen i Dalarna – hur går det? - och dialog om arbetet med 

Dalastrategin – vad som behöver fokuseras på, ändras och utvecklas, samt omvärldsanalys. 

Enligt förordningen (2017:583) ska den regionala utvecklingsstrategin ses över varje mandatperiod. 

Långsiktighet och uthållighet måste kombineras med förmåga till anpassning.  

Budgetar och verksamhetsplaner, strategier och handlingsprogram, projekt och investeringar, 

översiktsplaner och insatser hos länets aktörer är alla på ett eller annat sätt en del av regionens 

utveckling. Utvecklingsstrategin får genomförandekraft om alla utvecklingsaktörer i länet länkar in 

utvecklingsstrategin i sin ordinarie styrning, samt har den som utgångspunkt när styrdokument 

beslutas och samverkansinsatser inleds. Även detta är ett mål för genomförandet.  

 

Bilagor 
- Nulägesmätning (tas fram under remisstiden) 
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Au § 3 Diarienummer: Ks2021/0007 

Ny upphandlingspolicy för de samverkande kommunerna Falu, Borlänge, 
Avesta, Gagnef, Hedemora, Ludvika och Säters kommuner 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 
anta ny upphandlingspolicy för de samverkande kommunerna under förutsättning att samtliga sju 
fattar liknanden beslut. 
______ 
 
Ärendebeskrivning 
Gemensam nämnd för upphandlingssamverkan (GNU) beslutade i Nämndplan 2019 att chef Upp-
handlingscenter ska redovisa förslag till ny upphandlingspolicy med ett mera strategiskt anslag för 
de samverkande kommunerna. GNU beslutade 17 november 2020 om huvuddragen i en ny upp-
handlingspolicy efter en remissomgång till samverkande kommuner. Nämnden uppdrog samtidigt 
till chef Upphandlingscenter att inhämta de sista synpunkterna och komplettera underlaget.  
 
Den nya upphandlingspolicyn gäller för samtliga sju samverkande kommuner som ingår i GNU. 
Policyn är ett styrinstrument vid genomförande av upphandlingar och inköp. Policyn lyfter upp-
handling som ett medel för att främja regional tillväxt och hållbar utveckling. Policyn innehåller 
riktlinjer som utöver lag om offentlig upphandling (LOU) ska tillämpas vid upphandling av varor 
och tjänster samt byggentreprenader. Policyn ska också förtydliga hur ett antal viktiga frågor och 
processer inom upphandlingsområdet ska hanteras i kommunerna samt ge vägledning till anställda i 
kommunerna hur upphandlingar ska genomföras.   
 
Gemensamma nämnden för upphandlingssamverkan (GNU) översänder ny upphandlingspolicy till 
samverkande kommuner för antagande av samverkande kommuners fullmäktige senast den 31 mars 
2021.  
 
 
Bilagor 
Bilaga 1 – Ny upphandlingspolicy 
 
Delges: Gemensamma nämnden för upphandling, Samverkande kommuner 
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Ny upphandlingspolicy för de samverkande kommunerna Falu, Borlänge, 
Avesta, Gagnef, Hedemora, Ludvika och Säters kommuner 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta anta ny upphandlingspolicy för de samverkande kommunerna under förutsättning att 
samtliga sju fattar liknanden beslut.   
 
__________ 
 
Ärendebeskrivning 
Gemensam nämnd för upphandlingssamverkan (GNU) beslutade i Nämndplan 2019 att 
chef  Upphandlingscenter ska redovisa förslag till ny upphandlingspolicy med ett mera 
strategiskt anslag för de samverkande kommunerna. GNU beslutade 17 november 2020 om 
huvuddragen i en ny upphandlingspolicy efter en remissomgång till samverkande kommuner. 
Nämnden uppdrog samtidigt till chef  Upphandlingscenter att inhämta de sista synpunkterna 
och komplettera underlaget.  
 
Den nya upphandlingspolicyn gäller för samtliga sju samverkande kommuner som ingår i 
GNU. Policyn är ett styrinstrument vid genomförande av upphandlingar och inköp. Policyn 
lyfter upphandling som ett medel för att främja regional tillväxt och hållbar utveckling. 
Policyn innehåller riktlinjer som utöver lag om offentlig upphandling (LOU) ska tillämpas vid 
upphandling av varor och tjänster samt byggentreprenader. Policyn ska också förtydliga hur 
ett antal viktiga frågor och processer inom upphandlingsområdet ska hanteras i kommunerna 
samt ge vägledning till anställda i kommunerna hur upphandlingar ska genomföras.   
 
Gemensamma nämnden för upphandlingssamverkan (GNU) översänder ny 
upphandlingspolicy till samverkande kommuner för antagande av samverkande kommuners 
fullmäktige senast den 31 mars 2021.  
 
 
Bilagor 
Bilaga 1 – Ny upphandlingspolicy 

Delges 
Gemensamma nämnden för upphandling 

 

Marita Skog   
Kommundirektör   
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Ny upphandlingspolicy för de samverkande kommunerna  
i gemensam nämnd för upphandlingssamverkan 

1. Beskrivning av ärendet 

Gemensam nämnd för upphandlingssamverkan (GNU) beslutade i Nämndplan 2020  
att chef Upphandlingscenter ska redovisa förslag till ny upphandlingspolicy med ett  
mera strategiskt anslag för de samverkande kommunerna. 

Gemensam nämnd för upphandlingssamverkan (GNU) beslutade 17 november 2020 om 
huvuddragen i en ny upphandlingsplan efter en remissomgång till samverkande kommuner. 
Nämnden uppdrog samtidigt till chef Upphandlingscenter att inhämta de sista synpunkterna och 
komplettera underlaget.  

Gemensamma nämnden för upphandlingssamverkan översänder upphandlingspolicy  
till samverkande kommuner för antagande av samverkande kommuners fullmäktige  
senast den 31 mars 2021. 

GNU önskar att kommunerna hanterar antagandet skyndsamt men har förståelse för om 
tidplanen inte kan hållas, men meddela gärna när ni kommer att anta upphandlingspolicyn till 
anders.karlin@ludvika.se.  

2.  Sammanfattning 

Kommunfullmäktige i samverkande kommuner antog år 2014 upphandlingspolicy för Falu, 
Borlänge, Gagnef, Hedemora, Ludvika och Säters kommuner. Vid anslutning av Avesta  
kommun år 2020 antogs upphandlingspolicy i Avestas kommunfullmäktige. Nuvarande 
upphandlingspolicyn gäller för samtliga sju samverkande kommuner som ingår i GNU. 

Policyn är ett styrinstrument vid genomförande av upphandlingar och inköp. Policyn lyfter 
upphandling som ett medel för att främja regional tillväxt och hållbar utveckling. Policyn 
innehåller riktlinjer som utöver lag om offentlig upphandling (LOU) ska tillämpas vid 
upphandling av varor och tjänster samt byggentreprenader. Policyn ska också förtydliga hur  
ett antal viktiga frågor och processer inom upphandlingsområdet ska hanteras i kommunerna 
samt ge vägledning till anställda i kommunerna hur upphandlingar ska genomföras.  

Förslag till upphandlingspolicy är tidigare kommunicerad på strategisk ägardialog den 29 maj 
2020 med samverkande kommuner. Därefter utskickat för synpunkter till samverkande 
kommuner under sommaren 2020. Samverkande kommuners miljö-/hållbarhetsstrateger har 
deltagit i framtagande av förslag till ny upphandlingspolicy. 
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Postadress Besöksadress Telefon E-post Hemsida 
 
771 82 Ludvika Folkets Hus 0240–860 00 vx uhc@ludvika.se upphandlingscenterfbr.se 
 Carlavägen 24, vån 4 

3. Remiss avseende upphandlingspolicy 

Gemensam nämnd för upphandlingssamverkan beslutade den 14 september att remittera  
förslag till ny upphandlingspolicy till samverkande kommuner och satte remisstiden till den  
15 november. Respektive kommun avgjorde själv vilken politisk instans som skulle yttra sig. 

Remiss har även skett till branschorganisationerna Svenskt Näringsliv, Företagarna och 
Byggföretagen samt till Upphandlingsdialog Dalarna. 

4. Beredning av synpunkter/remissyttranden 

Upphandlingscenter (UhC) har berett samtliga inkomna synpunkter/remissyttranden. 
Dokumentation har upprättats och redovisats för GNU avseende remissinstans, inkomna 
synpunkter och remissyttranden, UhC:s förslag på svar eller åtgärd samt ändringsförslag  
(ändring i förhållande till ursprunglig version av upphandlingspolicy).  

5. Sammanfattning av kommunernas övergripande synpunkter/remissyttranden 

Samtliga kommuner har inkommit med yttrande. Samtliga av de samverkande kommunerna 
ställer sig positiva till förslaget till ny upphandlingspolicy. Exempel på respons från kommunerna: 

Falu kommun 

”Det blir tydligare och lättare för kommunerna och UHC att förhålla sig till hållbarhetsdimensionerna i den  
nya policyn. Policyn signalerar tydligt att kommunerna ska jobba strategiskt med upphandling som verktyg 
 för att bidra till den önskade samhällsutvecklingen.” 

Ludvika kommun 

”[…]syftet med policyn stödjer det kommunövergripande målet ”en miljövänlig kommun”, och den kan även 
stödja målet ”en tillväxtkommun” då upphandlingspolicyn lyfter upphandling som ett medel för att främja  
regional tillväxt.” 

Hedemora kommun 

”Policyn lägger sin vikt vid kvalitet i upphandlingen och samhälleliga effekter. […] Exempel på viktiga  
områden som tas upp är tidig dialog med leverantörer, hänsyn till mindre företag, miljökrav, och sociala och  
etiska krav. Policyn är enkel, tydlig, och välskriven.” 

Säters kommun 

”Det är ett bra strategiskt dokument som är väl anpassad till dagens situation och nya kunskaper inom 
upphandlingsområdet.” 

Borlänge kommun och Avesta kommun 

Borlänge kommun och Avesta kommun har inga synpunkter utan tillstyrker förslaget i sin helhet. 
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771 82 Ludvika Folkets Hus 0240–860 00 vx uhc@ludvika.se upphandlingscenterfbr.se 
 Carlavägen 24, vån 4 

GNU och samverkande kommuner 

 I allmänhet ett mycket positivt mottagande.  
 Enklare att förhålla sig till hållbarhetsdimensionerna. 
 Stödjer flera av de kommunövergripande målen för samverkande kommuner.  
 Långsiktigt, kvalitativt och samhällsekonomiskt förhållningssätt till upphandlingsfrågan. 

6. Sammanfattning av externa övergripande synpunkter/remissyttranden 

I allmänhet mycket positiv respons till förslaget till ny upphandlingspolicy.  
Exempel på respons från branschföreträdande organisationer: 

Upphandlingsdialog Dalarna 

”Upphandlingsdialog Dalarna sympatiserar med förslaget och gläds över att den innehåller ett  
långsiktigt, kvalitativt och samhällsekonomiskt förhållningssätt till upphandlingsfrågan.” 

Byggföretagen 

”Byggföretagen ställer sig positiva till förslaget till ny upphandlingspolicy. Kapitel 4 lyfts som särskilt  
bra och att tidig dialog med marknaden förordas.” 

Företagarna 

”Företagarna instämmer att sociala krav ska uppmuntras vid upphandling men lyfter även vikten av  
att beakta SME-perspektivet.” 

GNU och branschföreträdande organisationer 

 I allmänhet ett mycket positivt mottagande.  
 Enklare att förhålla sig till hållbarhetsdimensionerna. 
 Små och medelstora företags behov bör tydligare adresseras i policyn 

o Mer tidig dialog med marknaden 
o Hållbarhetskrav ska utformas varsamt och enbart ställas om det är relevant,  

rimligt och nödvändigt 
o Dela upp kontrakt 
o Teckna avtal med flera leverantörer 
o Undvik onödig och komplicerad formalia 

 
7. Slutgiltig beredning av synpunkter och remissyttranden 

Synpunkter från samverkande kommuner och branschföreträdande organisationer har  
inhämtats, presenterats och redaktionella ändringar med beaktande av remissyttranden  
har genomförts av upphandlingspolicy vid GNU:s sammanträde den 17 november. 
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771 82 Ludvika Folkets Hus 0240–860 00 vx uhc@ludvika.se upphandlingscenterfbr.se 
 Carlavägen 24, vån 4 

GNU gav chef Upphandlingscenter uppdraget att senast den 10 december inhämta  
slutgiltiga synpunkter från nämndens ledamöter samt att därefter göra redaktionella  
förändringar i upphandlingspolicyn inför antagande av samverkande kommuner. 

8. Antagande av samverkande kommuner 

Gemensamma nämnden för upphandlingssamverkan översänder upphandlingspolicy  
till samverkande kommuner för antagande av samverkande kommuners fullmäktige  
senast den 31 mars 2021. 

9. Vad är en bra policy? 

En bra policy synliggör och utgör en del av kommunernas och verksamheternas ”DNA”.  

 Den formuleras av de styrande och den stöttar alltid de övergripande verksamhetsmålen  
 Den ger en tydlig vägledning och riktning och är lätt att förstå av alla  
 Den höjer pulsen 

10. Vägledande principer för en bra upphandlingspolicy 

 Tydliggör syfte och mål med upphandlings- och inköpsverksamheten  
 Tänk ”vägledning” och ”riktning” – inte rutiner och procedurer  
 Fastna inte i upphandlingsmomentet och glöm inte marknad och leverantörsrelationen  

 

 

 

Anders Karlin 
Chef Upphandlingscenter 
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Dokumentdatum 
2020-12-22 

Upphandlingspolicy  

För Falu, Borlänge, Avesta, Gagnef, Hedemora, Ludvika och Säters 
kommuner  

1. Omfattning 
Upphandlingspolicyn gäller för kommunerna och innehåller riktlinjer som utöver lag om offentlig 
upphandling ska tillämpas vid upphandling av varor och tjänster samt byggentreprenader. 

2. Syftet  
Policyn är ett styrinstrument vid genomförande av upphandlingar och inköp.  

 Policyn lyfter upphandling som ett medel för att främja regional tillväxt och hållbar 
utveckling.  

Policyn ska också: 

 vägleda kommunernas anställda kring hur upphandlingar ska genomföras, 
 för leverantörer/anbudsgivare beskriva vårt förhållningssätt som köpare, 
 bidra till att varor, tjänster och byggentreprenader köps med rätt kvalitet till lägsta 

kostnad, 
 långsiktigt främja en marknadssituation präglad av uthållighet och väl fungerande 

konkurrens samt 
 säkerställa att upphandling sker enligt gällande rätt. 

3. Strategiska och effektiva inköp 
Upphandling är ett viktigt strategiskt verktyg som ska skapa goda affärer. Den väger samman 
verksamhetens behov av kvalitet, service och totalkostnad med miljömässigt och socialt hållbar 
utveckling. 

Hållbarhetskrav (ekonomiska, miljömässiga, sociala, arbetsrättsliga) ställs där så är behövligt, 
möjligt och rimligt. Där hållbarhetsvinster kan uppnås och de ekonomiska konsekvenserna är  
möjliga att ta, ska sådana produkter efterfrågas i upphandlingarna.   

Vid upphandling ska även informationssäkerhet beaktas. Detta genom att väga in och agera  
för att skydda individens fri- och rättigheter, kommunens verksamhet och samhället i stort. 
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3.1. De gemenskapsrättsliga principerna och affärsmässighet 
Kommunerna är upphandlande myndigheter utifrån EU-direktivet (2014/24/EU) om  
offentlig upphandling. De unionsrättsliga principerna om icke diskriminering, likabehandling, 
transparens och öppenhet, proportionalitet samt ömsesidigt erkännande är grunden för  
svensk upphandlingslagstiftning och ska styra kommunernas arbete. 

Kommunernas upphandlingar ska präglas av affärsmässighet genom att nyttja marknadens 
konkurrens, föra tidig dialog med marknaden, genom att ställa relevanta och rimliga krav,  
ha tydliga utvärderingsmodeller, använda beprövade allmänna bestämmelser/standardavtal, 
behandla alla anbudsgivare lika och göra upphandlingarna kända.  

3.2. God affärsetik 
Våra leverantörskontakter ska kännetecknas av god affärsetik, objektivitet och likabehandling. 
Leverantörerna är viktiga och ska känna trygghet i relationen med kommunerna. 

Affärsetik innefattar affärsmässighet, att inte ta ovidkommande hänsyn, samt ett etiskt agerande.  

 Anställda i kommunerna ska inte ha personliga intressen hos anbudsgivare eller 
leverantörer (jäv) som kan påverka handläggningen av en upphandling eller ett avrop. 

 Inga orimliga eller onödiga krav ska ställas, som gynnar eller missgynnar någon 
anbudsgivare/leverantör. 

 Redovisning av beslut i upphandlingar ska, efter fattat tilldelningsbeslut, vara öppna  
och tydliga. 

 Känslig information ska inte utlämnas på annat sätt än vad som är tillåtet eller tvingande 
enligt gällande lagstiftning. 

 Rese- och logikostnader för anställda i kommunerna ska alltid bekostas av kommunen  
vid besök hos, eller resor med, leverantörer eller anbudsgivare. 

 Gåvor och tjänster från tidigare, befintliga eller potentiella leverantörer får inte mottas. 
 Leverantörer eller anbudsgivare ska inte lovas något eller utnyttjas på ett sätt som det  

saknas befogenhet för eller laglig möjlighet att uppfylla. 

Ett gott affärsetiskt agerande gör kommunerna till trovärdiga aktörer i upphandlingarna. 

4. Marknad och konkurrens 

4.1. Tidig dialog med marknaden 
Vi tillämpar dialog med marknaden, genom tidig dialog inför upphandlingar. Dialogen förs  
med potentiella leverantörer och marknadens aktörer för att främja goda affärer och stärka  
vårt anseende som avtalspart. 
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4.2. Hänsyn till små och medelstora företag 
Kommunerna strävar efter en varierad leverantörsbas där även mindre företag ingår.  
För att främja tillväxt och sysselsättningsökning bör små och medelstora företags perspektiv 
beaktas så att de kan och vill delta i våra upphandlingar, där så är ekonomiskt och lagligt  
möjligt. Ambitionen är att små och medelstora företag ges möjlighet att delta. Dessa kan ha 
fördelar som vi ska försöka tillvarata, vilket kan innebära att mindre företag aktivt söker 
samarbete eller kontakt för att presentera sitt förslag. Näringslivet och idéburen sektor ska 
uppleva kommunerna som en attraktiv partner för framtida affärer.  

Genom att möjliggöra uppdelning av kontrakt i mindre delar, teckna avtal med flera  
leverantörer samt undvika formalia som upplevs överflödig främjas möjligheten för fler 
leverantörer att lämna anbud i upphandlingar. 

Vid planeringen av upphandling och inköp ska hänsyn tas till mindre företags behov av 
information och framförhållning. Detta kan ske genom tidig dialog med leverantörerna,  
såsom informations- eller dialogmöten, Request For Information (RFI) eller extern remiss  
samt genom att informera om kommande upphandlingar på hemsidor. 

4.3. Ramavtal och köptrohet – Avtal ska hållas 
Det är viktigt att både leverantörerna och kommunerna uppfyller ingångna avtal vid samtliga  
inköp. De ramavtal eller dynamiska inköpssystem som kommunerna tecknat eller på annat  
sätt är avtalspart i ska nyttjas.  

Uppföljning av leverantörer och avtal ska ske regelbundet och på ett systematiskt sätt. Ställda 
krav ska vara möjliga att följa upp. 

Genom god avtalsförvaltning ser kommunerna till att både vi och leverantörerna uppmuntras  
att vara konstruktiva och att parterna utvecklar samarbetet även under pågående avtalsperioder. 

4.4. Direktupphandling 
Vid s.k. lågt värde i lag om offentlig upphandling kan direktupphandling användas med 
beaktande av ”Riktlinjer för direktupphandling” enligt tillämpningsanvisningar.  
I undantagsfall kan direktupphandling även tillämpas om synnerliga skäl föreligger. 

5. Samhälleliga mål/Hållbarhetsmål 

5.1. God hushållning med resurser 
Varje inköp som medför förbrukning av varor, material eller energi ska vara väl motiverade. 
Alternativ som innebär att inköpet helt kan undvikas eller ersättas med köp av tjänster,  
återbruk eller återvunnet ska alltid övervägas. Offentliga medel används för att bidra  
till hållbar utveckling globalt och lokalt. 
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5.2. Miljökrav som strategiskt verktyg  
Agenda 2030 och de nationella miljömålen är utgångspunkter vid upphandling.  
Särskild vikt läggs vid målet om netto noll utsläpp av växthusgaser år 2045. Miljökrav  
som ska minska belastning på miljön ställs i alla upphandlingar. Drivande miljökrav  
ställs i upphandlingar av varor och tjänster som innebär betydande miljöpåverkan  
och som omfattar stora volymer. Vid kravställande på material vid upphandling av  
byggentreprenader ska miljöpåverkan och klimatavtryck alltid tas i beaktande.  

5.3. Sociala och etiska krav som strategiskt verktyg 
Kommunerna ska ta stort ansvar i frågor om social hållbarhet och endast ingå avtal med de 
aktörer, som uppfyller ställda sociala krav. Sociala krav ska alltid ställas och en bedömning  
ska göras gällande vilka sociala, etiska och arbetsrättsliga faktorer som är relevanta.  

Sociala villkor kan exempelvis vara ökad möjlighet till sysselsättning, reserverad upphandling, 
etiska krav, jämställdhetskrav, antidiskriminering och arbetsrättsliga villkor.  

Vid risk för brott mot mänskliga rättigheter eller för oskäliga villkor ska etiska krav och krav  
på arbetsrättsliga villkor ställas. 
 
Inköpta produkter och tjänster ska vara framställda under förhållanden som är förenliga  
med ILO:s kärnkonventioner nr 29, 87, 98, 100, 105, 111, 138 och 182, FN:s barnkonvention, 
artikel 32, det arbetarskydd och den arbetsmiljölagstiftning som gäller i tillverkningslandet och 
den arbetsrätt, inklusive lagstiftning om minimilön och det socialförsäkringsskydd som  
gäller i tillverkningslandet. 

Kraven ska vara förenliga med unionsrätten och anges i upphandlingsdokumentet som  
s.k. särskilda kontraktsvillkor. 

6. Tillämpningsanvisningar 
Gemensam nämnd för upphandling har i uppdrag att ta fram riktlinjer som tillämpnings-
anvisningar till denna Upphandlingspolicy. Upphandlingspolicyn bör av respektive  
kommun kompletteras med specifika styrande dokument som till exempel inköpspolicy. 

7. Uppföljning av policyn 
En översyn av upphandlingspolicyn och dess efterlevnad presenteras årligen för  
Gemensam nämnd för upphandlingssamverkan och kommunstyrelsen i kommunerna.

8



SÄTERS KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2021-02-02 
Blad 

10 
 

Justerande signaturer Utdragsbestyrkande 

 

Au § 5 Diarienummer: KS2021/0006 

Entledigande av uppdrag samt insyn i Säters Golfklubb 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen beslutar att uppdraget för de av kom-
munstyrelsen valda adjungerade representanter till styrelsen för Säters Golfklubb upphör.  
 
Ett avtal med Säters Golfklubb upprättas med följande överenskommelse: 
Säters Golfklubb ska senast den 30 april lämna årsredovisning med bokslutskommentarer för före-
gående år. Föreningen kan på kommunstyrelsens förfrågan närvara vid sammanträden för informat-
ion och dialog kring verksamheten 
 
______ 
 
Ärendebeskrivning 
I och med förslag till beslut att upphöra med adjungerade kommunrepresentanter i Säters Golf-
klubb så upphävs villkoren för det som skrevs 1993. (se under rubrik Följande upphävs). 
Från och med 2021 ska Säters Golfklubb senast den 30 april lämna årsredovisning med boksluts-
kommentarer för föregående år. Föreningen kan på kommunstyrelsens förfrågan närvara vid sam-
manträden för information och dialog kring verksamheten.  
 
Övriga åtaganden mellan Säters kommun och Säters Golfklubb 
Det finns ett arrendeavtal, Lägenhetsarrende tecknat med samhällsbyggnadssektorn från 2020-07-
01 t.o.m. 2035-06-30. Arrendet ligger inom fastigheterna Jönshyttan 1:1 och Skönvik 1:1 
Likaså finns sedan 2005-01-01 en borgensförbindelse med Säters kommun för ett lån som Säters 
Golfklubb har med södra Dalarnas Sparbank AB på 6.500.000 kr.  
 
Följande upphävs 
I samband med att Säters Golfklubb 1992 ansökte om ett förskott på 1993 års driftsbidrag med 
200 000 kr ställde Säters kommun följande villkor: 

• att Säters kommun erhåller två platser i klubbens styrelse med yttrande- och reser-
vationsrätt, 

• att kommunen utser en revisor i Golfklubben, 
• att Säters Golfklubb redovisar budget för 1993 för kommunens godkännande, 
• att kommunen skall erhålla den ekonomiska information som efterfrågas, 
• att kommunens åtagande förutsätter att Golfklubben redovisar en ekonomisk plan 

för de kommande åren, som godkännes av kommunen 
• samt att kommunen till följd av sitt stora ekonomiska åtagande erhåller inbjudan till 

kommande årsmöte. 
 
 
Beslutsunderlag Delges 
Tjänsteutlåtande Säters Golfklubb 

 
  



 

Tjänsteutlåtande 

 

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

 

Datum Diarienummer 
2021-01-11 KS2021/0006 

 

Entledigande av uppdrag samt insyn i Säters Golfklubb 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen beslutar att uppdraget för de av 
kommunstyrelsen valda adjungerade representanter till styrelsen för Säters Golfklubb upphör.  
 
Säters Golfklubb skall senast den 30 april lämna årsredovisning med bokslutskommentarer för föregående 
år. Föreningen kan på kommunstyrelsens förfrågan närvara vid sammanträden för information och dialog 
kring verksamheten.  
 
Ärendebeskrivning 
I och med förslag till beslut att upphöra med adjungerade kommunrepresentanter i Säters Golfklubb så 
upphävs villkoren för det som skrevs 1993. (se under rubrik Följande upphävs). 
Från och med 2021 ska Säters Golfklubb senast den 30 april lämna årsredovisning med 
bokslutskommentarer för föregående år. Föreningen kan på kommunstyrelsens förfrågan närvara vid 
sammanträden för information och dialog kring verksamheten.  
 
Övriga åtaganden mellan Säters kommun och Säters Golfklubb 
Det finns ett arrendeavtal, Lägenhetsarrende tecknat med samhällsbyggnadssektorn från 2020-07-01 t.o.m. 
2035-06-30. Arrendet ligger inom fastigheterna Jönshyttan 1:1 och Skönvik 1:1 
Likaså finns sedan 2005-01-01 en borgensförbindelse med Säters kommun för ett lån som Säters 
Golfklubb har med södra Dalarnas Sparbank AB på 6.500.000 kr.  
 
Följande upphävs 
I samband med att Säters Golfklubb 1992 ansökte om ett förskott på 1993 års driftsbidrag med 200 000 kr 
ställde Säters kommun följande villkor: 

• att Säters kommun erhåller två platser i klubbens styrelse med yttrande- och reservationsrätt, 
• att kommunen utser en revisor i Golfklubben, 
• att Säters Golfklubb redovisar budget för 1993 för kommunens godkännande, 
• att kommunen skall erhålla den ekonomiska information som efterfrågas, 
• att kommunens åtagande förutsätter att Golfklubben redovisar en ekonomisk plan för de 

kommande åren, som godkännes av kommunen 
• samt att kommunen till följd av sitt stora ekonomiska åtagande erhåller inbjudan till kommande 

årsmöte. 
 
  
  
Marita Skog   
Kommundirektör   
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Ks §  

Verksamhetsinformation 

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

• Socialnämnden och kommunala pensionärsrådet 
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Ks §  Diarienummer: KS2020/0439 

Överenskommelse om Bestämmelser för arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska 
insatser, BEA 

Beslut: 
Personalutskottet förslår kommunstyrelsen besluta anta BEA 20, samt att efter framställan från re-
spektive riksorganisation teckna lokalt kollektivavtal - LOK 20 - i enlighet med centrala förhand-
lingsprotokollet. 
 
_________ 
 
Ärendebeskrivning 
Sveriges Kommuner och Regioner och Sobona – Kommunala företagens arbetsgivarorganisation 
har träffat överenskommelse om Bestämmelser för arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska insatser – 
BEA med Svenska Kommunalarbetareförbundet och OFRs förbundsområde Allmän kommunal 
verksamhet (Vision, Akademikerförbundet SSR, Ledarna och Teaterförbundet). 
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Överenskommelse om Bestämmelser för 
arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska insatser – 
BEA 

Parter 

Sveriges Kommuner och Regioner och Sobona – Kommunala företagens 
arbetsgivarorganisation å ena sidan, samt 

Svenska Kommunalarbetareförbundet å den andra. 

§ 1   Innehåll m.m. 

Parterna träffar detta kollektivavtal Bestämmelser för arbetstagare i arbetsmark-
nadspolitiska insatser, BEA 20. Till avtalet hör även bestämmelser enligt 
följande bilagor 1–4: 

a)   Bestämmelser för arbetstagare som omfattas av BEA 20 (bilaga 1), 

b)   Centrala och lokala protokollsanteckningar (bilaga 2), 

c)   Centrala protokollsanteckningar (bilaga 3), 

d)   Lokalt kollektivavtal om BEA 20 (bilaga 4 och 4 a). 

§ 2   Ändringar och tillägg 

I kollektivavtalet ska också ingå de ändringar och tillägg till avtalets bestämmel-
ser som parterna träffar överenskommelse om under tid då avtalet gäller. 

§ 3   Tvisters handläggning 

Uppstår tvist som rör tolkning och tillämpning av detta avtal och av överens-
kommelse som slutits med stöd av detta ska ärendet handläggas i den ordning 
som föreskrivs i Kommunalt Huvudavtal (KHA). 

  

   

 Förhandlingsprotokoll 

2020-11-02 
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§ 4   Fredsplikt 

Förhandlingar under tid då denna överenskommelse gäller ska föras under freds-
plikt. 

§ 5   Rekommendation om lokalt kollektivavtal – LOK 20  

Parterna rekommenderar berörda arbetsgivare som är kommun, region eller 
kommunalförbund och berörda arbetstagarorganisationer att träffa kollektivavtal 
- LOK 20 BEA - som lokalt kollektivavtal med den utformning och det innehåll 
som framgår av bilaga 4.  

Parterna rekommenderar berörda arbetsgivare anslutna till Sobona – 
Kommunala företagens arbetsgivarorganisation och berörda 
arbetstagarorganisationer att träffa kollektivavtal - LOK 20 BEA - som lokalt 
kollektivavtal med den utformning och det innehåll som framgår av bilaga 4 a. 

§ 6   Giltighet och uppsägning 

Detta kollektivavtal, BEA 20, ersätter tidigare gällande kollektivavtal, BEA 17 i 
lydelse 2019-01-01 med Svenska Kommunalarbetareförbundet, och gäller 
fr.o.m. 2020-11-01 tills vidare med en ömsesidig uppsägningstid av 3 
kalendermånader. Uppsägning av BEA 20 ska vara skriftlig och åtföljd av 
förslag till nytt kollektivavtal. 
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§ 7   Avslutning 

Förhandlingarna förklaras avslutade. 

Vid protokollet 

 

…………………………………………………………………… 

Justeras 

För Sveriges Kommuner och Regioner 

 

…………………………………………………………………… 

För Sobona - Kommunala företagens arbetsgivarorganisation 

 

…………………………………………………………………… 

För Svenska Kommunalarbetareförbundet 

 

…………………………………………………………………… 
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Överenskommelse om Bestämmelser för arbets-
tagare i arbetsmarknadspolitiska insatser – BEA  

Parter 

Sveriges Kommuner och Regioner och Sobona – Kommunala företagens 
arbetsgivarorganisation å ena sidan, samt 

OFRs förbundsområde Allmän kommunal verksamhet jämte i förbundsområdet 
ingående organisationer å den andra. 

§ 1   Innehåll m.m. 

Parterna träffar detta kollektivavtal Bestämmelser för arbetstagare i arbetsmark-
nadspolitiska insatser, BEA 20. Till avtalet hör även bestämmelser enligt 
följande bilagor 1–4: 

a)   Bestämmelser för arbetstagare som omfattas av BEA 20 (bilaga 1), 

b)   Centrala och lokala protokollsanteckningar (bilaga 2), 

c)   Centrala protokollsanteckningar (bilaga 3),  

d)   Lokalt kollektivavtal om BEA 20 (bilaga 4 och 4 a). 

§ 2   Ändringar och tillägg 

I kollektivavtalet ska också ingå de ändringar och tillägg till avtalets bestämmel-
ser som parterna träffar överenskommelse om under tid då avtalet gäller. 

§ 3   Tvisters handläggning 

Uppstår tvist som rör tolkning och tillämpning av detta avtal och av överens-
kommelse som slutits med stöd av detta ska ärendet handläggas i den ordning 
som föreskrivs i Kommunalt Huvudavtal (KHA). 

§ 4   Fredsplikt 

Förhandlingar under tid då denna överenskommelse gäller ska föras under freds-
plikt. 

   

 Förhandlingsprotokoll 

2020-11-17 
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§ 5   Rekommendation om lokalt kollektivavtal – LOK 20  

Parterna rekommenderar berörda arbetsgivare som är kommun, region eller 
kommunalförbund och berörda arbetstagarorganisationer att träffa kollektivavtal 
- LOK 20 BEA - som lokalt kollektivavtal med den utformning och det innehåll 
som framgår av bilaga 4.  

Parterna rekommenderar berörda arbetsgivare anslutna till Sobona – 
Kommunala företagens arbetsgivarorganisation och berörda 
arbetstagarorganisationer att träffa kollektivavtal - LOK 20 BEA - som lokalt 
kollektivavtal med den utformning och det innehåll som framgår av bilaga 4 a. 

§ 6   Giltighet och uppsägning 

Detta kollektivavtal, BEA 20, ersätter tidigare gällande kollektivavtal, BEA 17 i 
lydelse 2019-01-01 med OFRs förbundsområde Allmän kommunal verksamhet, 
och gäller fr.o.m. 2020-11-01 tills vidare med en ömsesidig uppsägningstid av 3 
kalendermånader. Uppsägning av BEA 20 ska vara skriftlig och åtföljd av 
förslag till nytt kollektivavtal. 
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§ 7   Avslutning 

Förhandlingarna förklaras avslutade. 

Vid protokollet 

 

…………………………………………………………………… 

Justeras 

För Sveriges Kommuner och Regioner 

 

…………………………………………………………………… 

För Sobona - Kommunala företagens arbetsgivarorganisation 

 

…………………………………………………………………… 

För OFRs förbundsområde Allmän kommunal verksamhet jämte i 
förbundsområdet ingående organisationer 

Vision    Akademikerförbundet SSR 

 

……………………………………………………………………
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Bestämmelser för arbetstagare som omfattas av  
BEA 

Kap. 1   Inledande bestämmelser 

§ 1   Inledning 

Syfte 

Mom. 1   BEA är ett avtal för arbetsmarknadspolitiska insatser. Syftet med en 
anställning enligt detta avtal är att stärka en arbetstagares möjligheter att få en 
reguljär anställning som efterfrågas på arbetsmarknaden.  

Arbetsuppgifter 

Mom. 2   Det är arbetstagarens förutsättningar, bakgrund och behov som 
avgör sammansättningen av arbetets innehåll. 

En arbetstagare anställd enligt detta avtal ska inte ersätta ordinarie personal 
vid frånvaro och inte heller ersättas vid egen frånvaro.  

Gemensamt ansvar 

Mom. 3   Alla som medverkat till att anställningen kommit till stånd, 
arbetsgivaren, arbetstagaren, Arbetsförmedlingen (eller annan relevant 
myndighet) och facklig organisation, har ansvar för att målet med anställningen 
ska uppnås.  

§ 2   Tillämpningsområde m.m. 

Mom. 1   Om inte annat följer av lag, förordning eller statlig myndighetsföre-
skrift, gäller detta avtal arbetstagare som 

a)   anvisats skyddat arbete hos en offentlig arbetsgivare (OSA), enligt förord-
ningen (2017:462) om särskilda insatser för personer med funktionsnedsättning 
som medför nedsatt arbetsförmåga, eller 

b)   anställts för arbete enligt lagen (2014:421) om gymnasial lärlingsanställ-
ning, eller 

  

 

Bilaga 1 
till BEA 20 
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c)   anställts för arbete, som inte är budgeterat inom arbetsgivarens ordinarie 
verksamhet, i syfte att minska arbetslösheten. 

Anmärkning 
Avtalet gäller inte arbetsgivare anslutna till Sobona som tillämpar Sobonas 
branschavtal. 

Möjlighet till lokal avvikelse 

Mom. 2   För arbete som ryms inom arbetsgivarens ordinarie verksamhet och 
budget får bestämmelsen enligt punkt c) tillämpas efter lokal överenskommelse. 
Sådan förhandling kan endast föras som lokal förhandling.  
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Kap. 2   Anställning 

§ 3   Intyg om arbetsförmåga 

En arbetsgivare kan begära att en arbetssökande eller den som anvisas arbete ska 
lämna läkarintyg om arbetsförmågan i anslutning till anställningen. 
Arbetsgivaren kan anvisa läkare som utfärdar intyget. Kostnaden för intyget 
ersätts av arbetsgivaren. 

§ 4   Anställningsform 

Mom. 1   Arbetstagare anställs enligt särskilt kollektivavtalsreglerad 
tidsbegränsad anställning.  

Anmärkning 
OSA-anställda kan anställas tillsvidare. 

Mom. 2   Bestämmelserna i 5 a §, tidsbegränsade anställningar och 28 §, 
underrättelseskyldighet vid tidsbegränsade anställningar enligt lagen om 
anställningsskydd (LAS) gäller inte. 
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Kap. 3   Under anställningen 

§ 5   Allmänna åligganden 

Mom. 1   Arbetstagaren ska utföra de arbetsuppgifter som är förenade med 
anställningen. Om behov finns är arbetstagare dessutom skyldig att låta sig 
förflyttas till annat arbete hos arbetsgivaren, att byta schema, att arbeta utöver 
fastställd arbetstid samt att fullgöra jour och beredskap. 

Anmärkning 
Om arbetstagare har giltiga skäl att inte byta schema, att inte utföra arbete utöver 
ordinarie arbetstid eller fullgöra jour eller beredskap ska hänsyn tas till det. 
Arbetstagares skyldighet att fullgöra jour och beredskap begränsas enligt kap. 5 § 19 
mom. 1. 

Mom. 2   Arbetstagare är skyldig att följa överenskomna ändringar i detta avtal. 

§ 6   Bisysslor 

Mom. 1   Arbetstagare som har en bisyssla ska anmäla denna och lämna de 
uppgifter, som arbetsgivaren anser behövs för bedömning av bisysslan. 
Arbetsgivaren ska medvetandegöra arbetstagaren om skyldigheten att anmäla 
bisysslan och lämna uppgifter. 

Arbetsgivaren kan förbjuda bisysslan om arbetsgivaren finner att den kan 

a)   inverka hindrande för arbetsuppgifterna, 

b)   innebära verksamhet som konkurrerar med arbetsgivarens. 

Anmärkning 
Förtroendeskadlig bisyssla för arbetstagare inom kommun, region eller kommunal-
förbund regleras i 7 § lagen om offentlig anställning (LOA).  

För arbetstagare som inte omfattas av lagen om offentlig anställning kan 
bisyssla förbjudas av arbetsgivaren om den kan 

c)   påverka arbetstagarens handläggning av ärenden i sitt arbete hos arbets-
givaren. 

Mom. 2   Förtroendeuppdrag inom fackliga, politiska eller ideella organisationer 
räknas inte som bisyssla enligt detta avtal. 
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§ 7   Hälsoundersökningar 

Periodiska hälsoundersökningar 

Mom. 1   Om en arbetstagare har arbetsuppgifter där brister i arbetstagarens 
hälsotillstånd medför risk för människors liv, personliga säkerhet eller hälsa 
eller för betydande skador på miljö eller egendom, är arbetstagaren efter särskild 
uppmaning av arbetsgivaren skyldig att regelbundet genomgå hälsoundersök-
ningar som är nödvändiga för bedömning av om arbetstagaren har sådana brister 
i sitt hälsotillstånd. 

Anmärkning 
Arbetsgivaren ska upprätta en förteckning över de anställningar/arbetsuppgifter som är 
av sådan natur som anges ovan. Arbetsgivaren ska även informera arbetstagarorganisa-
tion, som begär det, när ändringar eller tillägg sker i redan upprättad förteckning. 

Övriga hälsoundersökningar 

Mom. 2   Övriga hälsoundersökningar ska genomföras i nära samförstånd med 
arbetstagaren. 

§ 8   Avstängning m.m. 

Förseelser m.m. 

Mom. 1   En arbetstagare kan på grund av förseelse tillfälligt tas ur arbete av 
arbetsgivaren. För denna tid ska arbetstagaren avstå samtliga avlöningsförmåner, 
om inte arbetsgivaren av särskilda skäl medger att viss del av lönen får behållas. 

Mom. 2   Är en arbetstagare på sannolika skäl misstänkt för eller bevisligen 
skyldig till svårare fel eller försummelse i arbetet, brott som kan medföra 
fängelse eller svårare förseelse utom anställningen har arbetsgivaren rätt att i 
avvaktan på slutligt ställningstagande avstänga arbetstagaren från arbete. 

Avstängning kan även ske om det i övrigt finns vägande skäl. 

Avstängning får ske för högst 30 kalenderdagar i sänder. Har utredning om 
förseelse upptagits av polis- eller åklagarmyndighet, gäller dock avstängningen 
längst intill dess beslut i åtalsfrågan meddelats eller domen vunnit laga kraft. 

Mom. 3   Under avstängning behåller arbetstagaren lön. 

Vid avstängning på grund av vägande skäl enligt mom. 2 andra stycket behåller 
arbetstagaren avlöningsförmånerna som arbetstagaren enligt gällande förlägg-
ning av ordinarie arbetstid skulle ha fått. 
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Arbetsgivaren kan besluta om avstängning med innehållna avlöningsförmåner 
enligt mom. 2 första stycket, om arbetsgivaren finner att särskilda skäl före-
ligger. 

Om avstängningen inte åtföljts av annan disciplinär åtgärd än varning eller, om 
åtal väckts och arbetstagaren frikänns eller åtalet läggs ned ska arbetstagaren 
återfå innehållna avlöningsförmåner med avdrag för den arbetsinkomst som 
arbetstagaren eventuellt har haft under avstängningstiden. 

Medicinska skäl 

Mom. 4   Arbetsgivare kan meddela arbetstagare förbud att arbeta för att 
förhindra att smitta sprids. Under ett sådant förbud behåller arbetstagaren 
avlöningsförmånerna. 

Mom. 5   Arbetstagare kan meddelas förbud att arbeta i avvaktan på resultat av 
beordrad läkarundersökning enligt § 8 mom. 1, lag, förordning eller statlig 
myndighetsföreskrift. Under ett sådant förbud får arbetstagaren sjuklön enligt 
AB § 28 mom. 9. 

Arbetstagares kostnad för beordrad läkarundersökning ersätts av arbetsgivaren 
till den del kostnaderna inte ersätts eller bort ersättas av Försäkringskassan. 

Om läkarundersökningen visar att arbetstagaren inte har haft nedsatt arbets-
förmåga på grund av sjukdom ska innehållna avlöningsförmåner utges. 

Mom. 6   Arbetstagare kan avstängas från arbete för högst 30 kalenderdagar i 
sänder om arbetstagaren 

a)   vägrar genomgå läkarundersökning enligt § 8 mom. 1, lag, förordning eller 
statlig myndighetsföreskrift, eller 

b)   vägrar att följa läkares föreskrift om vård. 

Under en sådan avstängning ska arbetstagaren avstå samtliga avlönings-
förmåner. 

Mom. 7   Inför beslut om avstängning eller förbud att arbeta enligt mom. 2–6 
ska arbetsgivaren genomföra överläggning med berörd lokal arbetstagar-
organisation. 

Arbetsgivaren kan fatta och verkställa beslut innan överläggningsskyldigheten 
fullgjorts om synnerliga skäl föranleder det. 

Anmärkning 
Denna bestämmelse ersätter 11, 12 och 14 §§ medbestämmandelagen (MBL). 
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§ 9   Disciplinpåföljd 

Mom. 1   En arbetstagare som i anställningen gjort sig skyldig till fel eller för-
summelse kan meddelas disciplinpåföljd i form av skriftlig varning. 

Disciplinpåföljd får dock inte meddelas en arbetstagare för att arbetstagaren har 
deltagit i strejk eller jämförlig stridsåtgärd. 

Mom. 2   Har arbetsgivaren anmält felet eller försummelsen enligt mom. 1 till 
polis- eller åklagarmyndighet, får arbetsgivaren inte inleda eller fortsätta 
disciplinärt förfarande med anledning av den förseelsen. 

Mom. 3   Innan fråga om disciplinär åtgärd avgörs ska berörd arbetstagare ges 
tillfälle att yttra sig och lokal arbetstagarorganisation underrättas om den till-
tänkta åtgärden. Organisationen har rätt till överläggning i frågan. Överläggning 
ska påkallas senast 7 kalenderdagar efter det att underrättelsen mottagits. 

Anmärkning 
Denna bestämmelse ersätter 11, 12 och 14 §§ medbestämmandelagen (MBL). 

Mom. 4   Den skriftliga varningen ska meddelas på sådant sätt att tvekan inte 
kan uppstå om anledningen till åtgärden.  
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Kap. 4   Arbetstid 

§ 10   Arbetstid 

Inledande bestämmelse 

Mom. 1   Arbetstidslagen (ATL) gäller med följande och i särskilda bestämmel-
ser angivna tillägg. 

Genomsnittlig arbetstid 

Mom. 2   Den ordinarie arbetstiden för heltidsanställd ska vara i genomsnitt  
40 timmar per helgfri vecka, om inte annat framgår av följande stycken. Då 
helgdag infaller på någon av dagarna måndag–lördag (s.k. lätthelgdag) minskas 
antalet ordinarie arbetstimmar med det antal timmar som annars skulle ha 
fullgjorts sådan dag. 

Anmärkning 
Om en arbetstagare har fullgjort arbetstid på annandag pingst och nationaldagen infaller 
på en lördag eller söndag ges en ledig arbetsdag under kalenderåret. 
Arbetstagarens önskemål om förläggning av ledighet tillgodoses om de är förenliga med 
verksamhetens krav. 

Ordinarie arbetstid som är förlagd till vardag såväl som sön- och helgdag eller 
till vardag och helgdag ska för heltidsanställd vara i genomsnitt  
38 timmar 15 minuter per vecka under tillämplig beräkningsperiod. Vid förlägg-
ning som kontinuerligt treskiftsarbete ska dock den genomsnittliga arbetstiden 
per vecka vara 34 timmar 20 minuter och vid förläggning som intermittent 
treskiftsarbete 36 timmar 20 minuter. 

Omfattar den ordinarie arbetstiden enligt föregående stycke inte samtliga lätt-
helgdagar, ska den fastställas i proportion till antalet sådana dagar med ordinarie 
arbetstid under kalenderåret. 

Mom. 3   Med helgdag enligt mom. 2 likställs påsk-, pingst-, midsommar-, jul- 
och nyårsafton. 

Mom. 4   Med undantag från bestämmelserna ovan kan olika lång ordinarie 
arbetstid fastställas under olika delar av året för att möjliggöra sommararbetstid 
under förutsättning att i mom. 2 angivna arbetstider genomsnittligt per kalen-
derår behålls.  
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Förläggning av arbetstid 

Mom. 5   Förläggning av ordinarie arbetstid bör vid behov anges i schema som 
överenskoms med företrädare för arbetstagarorganisationen. Schemat ska 
meddelas arbetstagaren senast 14 dagar före det börjar gälla. 

Arbetsgivaren ska eftersträva att arbetstagaren före beräkningsperiodens början 
får kännedom om hur arbetstagaren kommer att vara schemalagd under hela 
beräkningsperioden.  

Vid oenighet om arbetstidsschema kan arbetstagarorganisationen begära över-
läggning. Begäran om sådan överläggning ska ha inkommit till arbetsgivaren 
inom 10 dagar. Om så inte sker eller den lokala överläggningen inte leder till 
enighet fastställer arbetsgivaren förläggningen av arbetstiden med iakttagande 
av denna bestämmelse. 

Anmärkning 
Denna bestämmelse ersätter 11, 12 och 14 §§ medbestämmandelagen (MBL). 

Avvikelser från ATL 

Mom. 6   Oavsett vad som anges i ATL 

a)   får rast under nattarbete utbytas mot måltidsuppehåll. Därutöver får byte 
även göras på övrig tid fredag, lördag, söndag och helgdag, 

Anmärkning 
Vid byte av rast mot måltidsuppehåll övrig tid fredag, lördag, söndag och helgdag ska 
arbetsgivaren göra en konsekvensanalys av arbetsmiljön. 

b)   anses studieledighet samt kompensationsledighet inte som arbetad tid,  

c)   anses byte av schema inte som mer- eller övertid, 

d   kan beräkning av ordinarie arbetstid, jourtid, övertid och mertid göras per 
kalendermånad och 

e)   kan beräkningsperiod omfatta högst 16 veckor, 

Anmärkning  
Ordinarie arbetstid får uppgå till högst 48 timmar per vecka i genomsnitt under en 
period av 4 veckor. 

f)   kan arbetstagares sammanhängande dygnsvila uppgå till minst 9 timmar vid 
förläggning av ordinarie arbetstid under förutsättning att dygnsvilan inte under-
stiger ett genomsnitt av 11 timmar under varje period av 24 timmar under beräk-
ningsperioden, 
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g)   kan arbetstagares dygnsvila vid tillfällig avvikelse understiga den planerade 
dygnsvilan under förutsättning att den inte understiger ett genomsnitt av 11 
timmar under varje period av 24 timmar under beräkningsperioden, 

h)   kan arbetstagares sammanhängande veckovila vid tillfällig avvikelse uppgå 
till minst 24 timmar. 

Möjligheter till lokala avvikelser 

Mom. 7   Arbetsgivare och arbetstagarorganisation kan träffa kollektivavtal om 
avvikelse från 

a)   8 och 8 a §§ ATL om annat uttag av övertid och extra övertid samt annan 
beräkningsperiod för övertid, 

b)   10 och 10 a §§ andra stycket ATL om annat uttag av mertid och extra 
mertid, 

c)   13 § första stycket ATL om nattvila, 

d)   14 § första stycket ATL om veckovila, 

e)   15 § tredje stycket ATL om förläggning av raster och 

Arbetsgivare och arbetstagarorganisation kan träffa kollektivavtal om längre 
beräkningsperiod än 16 veckor, dock högst 1 år. Kollektivavtal får även träffas 
om avvikelse från anmärkningen till mom. 6 e) och mom. 6 a). 

Anmärkning 
Detta moments bestämmelser avser inte att utesluta tillämpning av 3 § andra stycket 
ATL. 

§ 11   Flexibel arbetstid 

Arbetsgivare och arbetstagarorganisation kan träffa kollektivavtal om flexibel 
arbetstid. 
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Kap. 5   Lönebestämmelser och särskilda ersättningar 

§ 12   Grundläggande principer för lönesättning 

Individuell och differentierad lön 

Mom. 1   Lönen vid anställningens ingående och under anställningen ska vara 
individuell och differentierad. 

Lönesättningen vid anställningens ingående ska, förutom arbetsuppgifterna, 
även ta hänsyn till arbetstagarens arbetslivserfarenhet, utbildning, kompetens 
och andra särskilda förutsättningar. 

Lönen under anställningen ska avspegla hur arbetstagaren fullgör sina 
arbetsuppgifter och hur denne utvecklas i arbetet ur individens perspektiv med 
målet om ett reguljärt arbete. Syftet är att skapa en process där arbetstagarens 
måluppfyllelse och löneutveckling knyts samman så att det positiva sambandet 
mellan lön, motivation och resultat uppnås. Det är därför av stor vikt att dialog 
förs mellan chef och medarbetare om mål, förväntningar, krav, uppnådda 
resultat och lön. Detta förutsätter att såväl arbetsinsats som lönesättning prövas 
och följs upp årligen i den arbetsmarknadspolitiska insatsen.  

För tillsvidareanställd i OSA tillförs följande till mom. 1  

Mom. 2   För tillsvidareanställd arbetstagare i OSA, gäller dessutom att de som 
vid löneöversynstillfället enligt Löneavtal i HÖK har minst 1 års 
sammanhängande anställning hos arbetsgivaren, ingår i underlaget och hanteras 
på motsvarande sätt vid löneöversynstillfället som framgår av respektive 
arbetstagarorganisations Löneavtal i HÖK. 

För tidsbegränsat anställd arbetstagare i OSA tillämpas mom. 1 enligt ovan. 

Anmärkning 
För en arbetstagare med timlön anses månadslönen (den fasta kontanta lönen) vara den 
överenskomna timlönen multiplicerad med 165. 

§ 13   Löneform  

Mom. 1   Till arbetstagare utges lön som timlön för arbetad tid, eller som 
månadslön, enligt överenskommelse vid anställningens ingående. 

Om lön utges som timlön för arbetad tid prövar arbetsgivaren, under 
anställningen, om månadslön kan tillämpas.  

Om månadslön inte tillämpas efter 6 månaders anställning kan berörd 
arbetstagarorganisation påkalla överläggning om löneform.  
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Mom. 2   För arbetstagare med månadslön ska bilaga 2, punkt 6 tillämpas. 

Mom. 3   Om särskilda skäl föreligger kan arbetsgivaren besluta att enskild 
arbetstagare istället för månadslön ska få timlön för arbetad tid. 

Möjlighet till lokal avvikelse 

Mom. 4   Lokal överenskommelse kan träffas om avvikelse från mom. 1. Sådan 
överenskommelse kan innebära att månadslön tillämpas för visst projekt, viss 
verksamhet eller samtliga anställda enligt detta avtal. 

§ 14   Lön för arbetad tid 

Mom. 1   Med arbetad tid ska jämställas arbetstid som arbetstagaren normalt 
skulle ha fullgjort under tid då arbetet inte bedrivs på grund av att helgdagsafton, 
helgdag eller klämdag mellan närliggande sådana lediga dagar infaller.  

Anmärkning 
Bestämmelsen gäller inte om arbetstagaren, utan att ha fått ledigt eller inte kan styrka 
giltigt förfall, helt eller delvis avhåller sig från arbete under arbetsdag som infaller 
omedelbart före eller omedelbart efter sådan helgdagsafton, helgdag eller klämdag som 
avses i bestämmelsen. 

Mom. 2   Arbetstagare med månadslön som avhåller sig från arbete utan att ha 
fått ledigt eller inte kan styrka giltigt förfall, ska för denna tid avstå samtliga 
avlöningsförmåner. 

§ 15   Avlöningsförmåner 

Mom. 1   Arbetstagare får avlöningsförmåner enligt detta avtal. 

Avlöningsförmåner är lön, semesterlön, semesterersättning och lön under ledig-
het samt följande särskilda ersättningar nämligen kompensation för fyllnads- 
och övertidsarbete, färdtidsersättning, tillägg för obekväm arbetstid och jour- 
och beredskapsersättning. 

Mom. 2   Avlöningsförmåner beräknas per kalendermånad. 

Mom. 3   Avlöningsförmåner utbetalas någon av de sista 5 dagarna i månaden, 
om inte andra utbetalningsdagar fastställts. 

Mom. 4   Karensavdrag görs på sjuklön för sjuklöneperioden och beräknas 
enligt följande 

a)   För arbetstagare med fastställd schemalagd tid under minst en hel 
kalendermånad beräknas karensavdraget enligt följande formel 
 
kalenderdagslön x 1,4 x 80 %. 
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För de fall sjuklön även innefattar särskilda ersättningar ska dessa ingå i 
karensavdraget och beräknas endast på första dagen i sjuklöneperioden. 
 
b)   Karensavdrag för övriga arbetstagare beräknas på sjuklönen för de första 8 
timmarna under första dagen i sjuklöneperioden. För de fall antal schemalagda 
timmar är färre än 8 görs karensavdrag på sjuklönen endast för dessa timmar. 
 
När sjuklön även innefattar särskilda ersättningar ska dessa ingå i 
karensavdraget. Avdraget beräknas endast på första dagen i sjuklöneperioden 
och kan som högst uppgå till 8 timmar. 

 
Anmärkningar 
1.   Karensavdraget kan inte överstiga belopp för sjuklön under sjuklöneperioden. 
2.   Med kalenderdagslön avses intjänad lön under månaden delat med antalet 
kalenderdagar i månaden. 

Mom. 5   En arbetstagare som är anhållen, häktad eller frihetsberövad på 
kriminalvårdens område, ska för den tiden avstå samtliga avlöningsförmåner, 
om inte arbetsgivaren av särskilda skäl medger att viss del av lönen får behållas. 

Mom. 6   En arbetstagare som avhåller sig från arbete utan att ha fått ledigt eller 
inte kan styrka giltigt förfall, ska för denna tid avstå samtliga 
avlöningsförmåner. 

§ 16   Samordning 

Mom. 1   Utges en avlöningsförmån eller annan anställningsförmån i samband 
med ledighet ska den minskas (samordnas) med belopp motsvarande ersättning 
enligt a)–c) som avser samma period. 

a)   ersättning enligt socialförsäkringslagstiftningen, annan lag, förordning eller 
liknande bestämmelser om ersättning som avser att täcka inkomstförlust, 

b)   försäkring som bekostats av arbetsgivaren, 

c)   arbetstagarens rätt mot tredje man vad avser ersättning för förlorad arbets-
förtjänst. 

Samordning ska göras även om ersättningen inte utbetalas på grund av arbets-
tagarens eget handlande eller försummelse. 

Har en arbetstagare fått avlöningsförmån eller annan anställningsförmån från 
arbetsgivaren utan att samordning gjorts är arbetstagaren återbetalningsskyldig. 
Arbetsgivaren kan avstå från krav på återbetalning om särskilda skäl föreligger. 
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Arbetsgivaren kan besluta att ersättning/förmån ska helt eller delvis undantas 
från samordning. 

Mom. 2   Samordning ska inte göras med 

a)   ersättning som är avsedd att vara kostnadsersättning, 

b)   arbetsskadelivränta enligt socialförsäkringsbalken (SFB) eller motsvarande i 
annan lag eller förordning, 

c)   ersättning enligt AGS-KL eller TFA-KL. 

Mom. 3   Arbetsgivaren kan samordna avlöningsförmån med särskild avtals-
pension eller motsvarande förmån enligt kommunala pensionsbestämmelser som 
utges på grund av annan anställning eller uppdrag. 

Mom. 4   En arbetstagare är skyldig att anmäla sådan ersättning/förmån som 
påverkar samordning enligt mom. 1 till arbetsgivaren. 

§ 17   Övertid m.m. 

Heltid 

Mom. 1   Heltidsanställd arbetstagare, som har en enligt detta avtal fastställd 
arbetstid och utför arbete på tid överstigande den fastställda tiden, har rätt till 
kompensation för övertidsarbete under förutsättning att övertidsarbete beordras 
på förhand. Endast efter godkännande av behörig överordnad kan kompensation 
utges för övertidsarbete, som inte kunnat beordras på förhand. 

Övertid bör endast förekomma i undantagsfall och om arbetstagaren följer en 
medarbetare som arbetar övertid.  

Anmärkning 
Meddelande om att utföra övertidsarbete ska såvitt möjligt lämnas senast 4 timmar före 
den ordinarie arbetstidens slut. 

Mom. 2   För övertidsarbete enligt ovan under 2 timmar närmast före och efter 
ordinarie arbetstid, enkel övertid, utges kompensation för varje övertidstimme 
med 1½ timmes ledighet eller med ersättning enligt mom. 4. För övertidstimme 
under annan tid, kvalificerad övertid, utges kompensation för varje övertids-
timme med 2 timmars ledighet eller med ersättning enligt mom. 4. 

Om övertidsarbete utförts både före och efter ordinarie arbetstid ska den tid, som 
sammanlagt överstiger 2 timmar, inräknat eventuellt övertidsarbete på tid mellan 
i flera perioder uppdelat ordinarie arbetspass, vara kvalificerad övertid. 
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Vid beräkning av övertidsarbete under jour och beredskap ska påbörjad halv-
timme anses som fullgjord halvtimme om arbetet avslutas eller påbörjas mellan 
22.00–06.00. 

Anmärkning 
1.   Om övertidsarbete påbörjas vid fler tillfällen under samma 30 minutersperiod ska 
den totala tiden läggas samman innan avrundning sker. 
2.   Arbetstagare som, till följd av tidsomställningen vid övergång från sommartid till 
normaltid (vintertid), arbetar en extra timme under sitt ordinarie nattarbetspass ska 
ersättas med enkel övertid. Denna ersättning ska utges till såväl deltids- som 
heltidsanställd. 

Deltid 

Mom. 3   En deltidsanställd arbetstagare, som arbetar utöver den fastställda 
arbetstiden (fyllnadstidsarbete) får, med i andra stycket angivet undantag, 
fyllnadslön för detta enligt mom. 4. Efter överenskommelse mellan arbetsgivare 
och arbetstagare kan fyllnadstidsarbete i stället ersättas med ledighet av 
motsvarande längd. 

En deltidsanställd arbetstagare, som arbetar utöver den för motsvarande heltids-
anställning enligt detta avtal fastställda arbetstiden (övertidsarbete), får kompen-
sation under samma förutsättningar och efter samma grunder som gäller för 
heltidsanställd. 

Oberoende av om den fastställda arbetstiden fullgjorts eller inte ska 

a)   arbete på fridag och under beordrad jour eller beredskap anses som 
kvalificerad övertid, och 

b)   arbetstid som överstiger 8 timmar per dag eller i schema upptagen längre 
ordinarie arbetstid, utgöra arbete på övertid. 

Anmärkning 
Med fridag enligt a) avses lör-, sön- och helgdag som inte är ordinarie arbetstid. 

Mom. 4   Övertidskompensation och fyllnadslön utges per timme enligt 
följande. 

Fyllnadslön 120 %  

månadslönen 
165 

Enkel övertid 180 % av 

Kvalificerad övertid 240 %  
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Anmärkning 
För en deltidsanställd arbetstagare ska månadslönen uppräknas till lön som om 
arbetstagaren är heltidsanställd med full ordinarie arbetstid. 

I ersättningen ingår semesterlön och semesterersättning med belopp som förut-
sätts i semesterlagen (SemL). 

Mom. 5   Som övertidsarbete betraktas inte tid, som genom ändrad förläggning 
av arbetstiden blir ordinarie arbetstid. 

Möjlighet till enskild överenskommelse  

Mom. 6  

Arbetsgivare och arbetstagare kan även träffa överenskommelse om avvikelse 
från mom. 4 avseende ersättning för övertidsarbete i form av ledighet. 

Anmärkning 
Momentet gäller inte Svenska Kommunalarbetareförbundets avtalsområde.  

§ 18   Obekväm arbetstid 

Mom. 1   Tillägg för obekväm arbetstid utges till arbetstagare för fullgjord 
ordinarie arbetstid som förlagts enligt nedan. Tillägget utges inte vid övertids-
arbete. 

Dock ska arbetstagare, som har ordinarie arbetstid förlagd till vardag såväl som 
sön- och/eller helgdag, få tillägg för arbete på obekväm arbetstid även när 
arbetet är fyllnadstids- eller övertidsarbete. 

Anmärkning 
Tillägget utges inte vid övertidsarbete under jour och beredskap. 

Av nedanstående framgår vilken tid som ska anses utgöra obekväm arbetstid 
samt det tillägg som utges för denna tid. 
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O-tilläggstid   

 Kr/tim 

 fr.o.m. 
2021-04-

01 

fr.o.m. 
2022-04-

01 

 

1.   O-tilläggstid A  

 

 

 

 

– Tid från kl. 18.00 på dag före långfredagen 
till kl. 07.00 på dagen efter annandag påsk. 

– Tid från kl. 18.00 på dag före 
midsommarafton till kl. 07.00 på vardag 
närmast efter helgdagsaftonen. 

– Tid från kl. 18.00 på dag före julafton eller 
nyårsafton till kl. 07.00 på vardag utom 
lördag närmast efter helgdagsaftonen. 

111,40 114,10  

Under tid från kl. 22.00–06.00 natt mot 
helgdag höjs O-tillägg A till 

133,80 137,00  

Anmärkning 
Med helgdag likställs påsk-, midsommar-, jul- och nyårsafton. 

 

2.   O-tilläggstid B (Dock inte i fall som avses 
med O-tilläggstid A) 

58,10 59,50  

– Tid från kl. 00.00 till kl. 24.00 på lördag, 
söndag, helgdag eller dag som både föregås 
och efterföljs av söndag eller helgdag, 
varvid jul- och nyårsafton jämställs med 
helgdag. 

   

– Tid från kl. 16.00 till kl. 24.00 vardag 
närmast föret trettondag jul, första maj, 
Kristi himmelsfärdsdag, nationaldagen eller 
alla helgons dag. 

– Tid från kl. 00.00 till kl. 07.00 måndag eller 
vardag närmast efter trettondag jul, första 
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maj, Kristi himmelsfärdsdag eller 
nationaldagen. 

– Tid från kl. 19.00 till kl. 24.00 fredag som 
inte omfattas av O-tilläggstid ovan. 

Under tid från kl. 22.00–06.00 natt mot lördag, 
söndag och helgdag höjs O-tillägg B till 

66,70 68,30  

3.   O-tilläggstid C (Dock inte i fall som avses 
med O-tilläggstid A eller B) 

49,70 50,90  

– Tid från kl. 22.00 till kl. 24.00 måndag till 
torsdag samt från kl. 00.00 till kl. 06.00 
tisdag till fredag. 

   

4.   O-tilläggstid D (Dock inte i fall som avses 
med O-tilläggstid A eller B) 

22,60 23,10  

– Tid från kl. 19.00 till kl. 22.00 på vardag.    

O-tilläggstid inom respektive kategori (A, B, C eller D) summeras per 
avlöningsperiod. Varje summa avrundas uppåt till närmaste hel- eller halv-
timme. O-tillägg utges inte för sammanräknad avrundad tid under stigande  
1 timme inom respektive kategori. 

I ersättningen ingår semesterlön och semesterersättning med belopp som förut-
sätts i semesterlagen (SemL). 

Möjlighet till enskild överenskommelse  

Mom. 2 

Efter överenskommelse mellan arbetsgivaren och arbetstagaren kan obekväm 
arbetstid istället ersättas med ledighet. 

Anmärkning 
Momentet gäller inte Svenska Kommunalarbetareförbundets avtalsområde. 

Möjlighet till lokal avvikelse 

Mom. 3  Om annan kontant ersättning utges på grund av arbetstidens förlägg-
ning ska tillägget minskas med denna eller bortfalla. 
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§ 19   Jour och beredskap 

Mom. 1   Jour och beredskap bör endast förekomma i undantagsfall och om 
arbetstagare följer en medarbetare där uppdraget är utformat så att jour och 
beredskap kan ingå. Jour och beredskap utförs således ej självständigt.  

Med jour avses att arbetstagare utöver fastställd ordinarie arbetstid står till 
arbetsgivarens förfogande på arbetsstället för att vid behov omedelbart kunna 
utföra arbete. 

Med beredskap avses att arbetstagare utöver fastställd ordinarie arbetstid står till 
arbetsgivarens förfogande utanför arbetsstället, för att vid behov utan dröjsmål 
kunna utföra arbete. 

Mom. 2   Ersättning för jour och beredskap utges enligt följande. 

 Kr/tim 

 fr.o.m. 
2020-11-

01 

fr.o.m. 
2021-04-

01 

fr.o.m. 
2022-04-

01 

A   Jour    

Där arbetstagaren har beordrats jour    

för tid, som uppgår till högst 50 timmar under 
kalendermånaden 

38,80 39,50 40,10 

för tid därutöver under kalendermånaden 77,60 79,20 80,30 

B   Beredskap    

Där arbetstagaren har beordrats beredskap    

för tid, som uppgår till högst 130 timmar under 
kalendermånaden 

18,80 19,10 19,40 

för tid därutöver under kalendermånaden 36,70 37,50 38,00 

I ersättningen ingår semesterlön och semesterersättning med belopp som förut-
sätts i semesterlagen (SemL). 

För jour och beredskap eller del därav, förlagd till tid som anges nedan, ska 
ersättning enligt ovan förhöjas med 110 procent. 
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a)   Tid från kl. 19.00 på dag före långfredagen till kl. 06.00 på dagen efter 
annandag påsk. 

b)   Tid från kl. 19.00 på dag före midsommarafton, julafton eller nyårsafton till 
kl. 06.00 på vardag närmast efter helgdagsaftonen. 

c)   Tid från kl. 00.00 till kl. 24.00 på sön- eller helgdag, lördag eller på dag som 
både föregås och efterföljs av sön- eller helgdag, varvid jul- och nyårsafton 
jämställs med helgdag. 

d)   Tid från kl. 16.00 till kl. 24.00 vardag utom lördag närmast före trettondag 
jul, första maj, Kristi himmelsfärdsdag, nationaldagen eller alla helgons dag. 

e)   Tid från kl. 00.00 till kl. 06.00 vardag närmast efter sön- eller helgdag. 

f)   Tid från kl. 19.00 till kl. 24.00 vardag närmast före lördag. 

Mom. 3   För jour och beredskap, som fullgörs mellan tidpunkten för den fast-
ställda arbetstidens början en arbetsdag och motsvarande tidpunkt nästkom-
mande arbetsdag, utges ersättning för lägst 8 timmar, minskade med arbetstim-
mar, som fullgjorts under jour och beredskap. 

Mom. 4   Vid arbete under beordrad beredskap får arbetstagare ersättning för 
resekostnader till och från arbetsställe enligt samma grunder som anges i 
bilersättningsavtalet. 

Mom. 5   Stadigvarande utläggning av jour och beredskap bör upptas i schema 
eller liknande som överenskoms med företrädare för arbetstagarorganisation. 

Vid oenighet om sådant schema kan frågan upptas till lokal förhandling. 
Begäran om detta ska ha inkommit till arbetsgivaren inom 10 dagar. Om så inte 
sker eller den lokala förhandlingen inte leder till enighet fastställer arbetsgivaren 
förläggningen av jour och beredskap med iakttagande av denna bestämmelse. 

Anmärkning 
Denna bestämmelse ersätter 11, 12 och 14 §§ medbestämmandelagen (MBL). 

Mom. 6   Ersättning för jour och beredskap utges inte om sådan ersättning 
uttryckligen ingår i lönen eller om kompensation för jour och beredskap utges 
som ledighet, avkortad arbetstid eller på annat sätt. 

Möjlighet till enskild överenskommelse 

Mom. 7  Efter överenskommelse mellan arbetsgivaren och arbetstagaren kan 
jour och beredskap istället ersättas med ledighet. 

  



21 

 

Anmärkning 
Momentet gäller inte Svenska Kommunalarbetareförbundets avtalsområde. 

Möjlighet till lokal avvikelse 

Mom. 8   Arbetsgivare och arbetstagarorganisation kan träffa kollektivavtal om 
längre beräkningsperiod för jouruttag än 4 veckor eller kalendermånad och 
högre jouruttag än 48 timmar per fyraveckorsperiod eller 50 timmar per kalen-
dermånad. 

§ 20   Färdtid 

Mom. 1   Arbetstagare som under resa i arbetet utanför den vanliga verksam-
hetsorten färdas under tid, som inte är ordinarie arbetstid, får färdtidsersättning 
enligt mom. 2. 

Väntetid som föranleds av tillfälligt uppehåll eller avbrott i färden (tågbyte eller 
annat byte av färdmedel) likställs med färdtid. 

Färdtidsersättning utges endast för färdtid och i föregående stycke nämnd vänte-
tid, som sammanlagt varar under minst 30 minuter. 

Färd- och väntetid summeras per kalendervecka. Summan avrundas uppåt till 
närmaste hel- eller halvtimme. 

Anmärkning 
Med resa i arbetet avses en av förrättning direkt föranledd resa och med den vanliga 
verksamhetsorten avses detsamma som i traktamentsavtalet. 

Mom. 2   Färdtidsersättning utges enligt följande. 

För de första 10 timmarna under en kalendervecka, för vilka ersättningen ska 
utges 

fr.o.m. 
2020-11-01 

fr.o.m. 
2021-04-01 

fr.o.m. 
2022-04-01 

70,40 71,80 72,80 

För tid därutöver under kalenderveckan 

fr.o.m. 
2020-11-01 

fr.o.m. 
2021-04-01 

fr.o.m. 
2022-04-01 

140,80 143,60 145,60 
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I ersättningen ingår semesterlön och semesterersättning med belopp som förut-
sätts i semesterlagen (SemL). 

Mom. 3   Arbetstagare får inte färdtidsersättning för tid, då fyllnadslön, 
kompensation för övertidsarbete eller annan särskilt bestämd ersättning än 
traktamentsersättning utges. 

Om arbetstagaren saknar bestämd ordinarie arbetstid, utges inte färdtidsersätt-
ning för tid mellan klockan 08.00 och 17.00 måndag–fredag, om tiden inte 
infaller under helgdag, midsommar-, jul- eller nyårsafton. 

Färdtidsersättning utges inte för sådan tid mellan klockan 22.00 och 06.00 då 
arbetstagaren disponerar sovplats på färdmedlet. 

Mom. 4   Färdtidsersättning utges endast för färdtid och väntetid som är försvar-
lig med hänsyn till den avsedda förrättningen, resekostnaden och kommunika-
tionsmöjligheterna.  
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Kap. 6   Ledighetsförmåner 

§ 21   Allmänna ledighetsbestämmelser 

Mom. 1   Redan påbörjad ledighet får inte bytas mot annan ledighet med mindre 
än att arbetsgivaren medger det. 

Anmärkning 
Arbetstagare har med stöd av lag och avtal i vissa fall rätt att byta påbörjad ledighet mot 
annan ledighet eller avbryta påbörjad ledighet och återgå i arbete. 

Mom. 2   Vid ledighet under del av kalendermånad ska ledigheten omfatta 
samtliga kalenderdagar, som infaller under ledigheten. 

§ 22   Semester 

Inledande bestämmelser 

Mom. 1    Semesterförmåner utges enligt gällande lag om inte annat anges 
nedan.  

Mom. 2   Utöver det som lagen anger ska från rätt till semesterledighet undantas 
arbetstagare som anställs för högst 3 månader. 

Beräkning av semesterledighet 

Mom. 3   För arbetstagare med ordinarie arbetstid förlagd till samtliga vardagar 
måndag–fredag ska varje under semestertiden infallande ordinarie arbetsdag 
betraktas som en semesterdag. För övriga arbetstagare ska antalet semester-
dagar, som ska anses ingå i semesterledigheten, beräknas enligt följande formel. 

5 x b= c 
a 

a = antalet ordinarie arbetsdagar som arbetstagaren enligt fastställt arbetsschema 
genomsnittligt ska fullgöra per vecka, 

b = antalet ordinarie arbetsdagar som ingår i semesterledigheten, och 

c = antalet semesterdagar som ska beräknas ingå i semesterledigheten. 

Om brutet tal uppstår vid sammanläggningen av delposterna enligt c för 
semesteråret ska avrundning ske till närmast lägre dagantal. 
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Anmärkning 
För arbetstagare med ordinarie arbetstid förlagd även till s.k. lätthelgdag gäller följande. 
Om helgdag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton är ordinarie arbetsdag och 
infaller på måndag–fredag under semesterledighet som omfattar minst 1 vecka ska 
antalet semesterdagar som beräknas ingå i semesterledigheten minskas med 1 dag för 
varje sådan helgdag eller helgdagsafton. 

Förläggning av semesterledighet 

Mom. 4   I enlighet med 10 § semesterlagen (SemL) gäller följande. 

När semesterlista upprättas ska, om inte annat överenskoms, följande gälla. 

Arbetstagare ska senast vid tidpunkt, som lokalt överenskoms uttrycka önskemål 
om huvudsemesterns förläggning. Arbetsgivaren upprättar därefter förslag till 
semesterlista. 

Arbetsgivarens förslag till semesterlista meddelas för berörda arbetstagare och 
översänds till den lokala arbetstagarorganisationen senast vid tidpunkt, som 
lokalt överenskoms. 

Lokal arbetstagarorganisation kan senast inom 10 dagar efter detta påkalla 
förhandlingar enligt 12 § medbestämmandelagen (MBL) om ändringar i försla-
get. Om så inte sker anses förslaget godkänt. 

Arbetstagare ska underrättas om fastställd semester. 

Anmärkning  
Om lokal överenskommelse inte kan uppnås om ovan angivna tidpunkter gäller bestäm-
melserna i 11 § SemL om underrättelse till arbetstagaren. 

Möjlighet till lokal avvikelse  

Mom.   5 Arbetsgivare och arbetstagarorganisation kan träffa lokalt 
kollektivavtal om avvikelse från mom.1 genom att arbetstagare med fast kontant 
lön får semesterledighet under intjänandeåret, som sammanfaller med 
semesteråret, vilket är löpande kalenderår. 

Anmärkning 
En arbetstagare med fast kontant lön får semesterdagar med semesterlön i proportion till 
hur stor del av intjänandeåret som arbetstagaren har haft anställning hos arbetsgivaren 
och inte varit frånvarande av annan anledning än betald semesterledighet.  
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§ 23   Sjukdom m.m. 

Ledighet 

Mom. 1   En arbetstagare, som inte kan arbeta 

a)   till följd av sjukdom, olycksfall eller arbetsskada, får ledigt så länge arbets-
oförmågan kvarstår,  

b)   på grund av medicinsk behandling eller medicinsk rehabilitering, får ledigt 
då sjukpenning enligt socialförsäkringsbalken (SFB) utges, eller 

c)   på grund av arbetslivsinriktad rehabilitering, får ledigt då rehabiliterings-
penning enligt SFB utges. 

Mom. 2   Behov av ledighet på grund av sjukdom, olycksfall eller arbetsskada 
utöver 7 kalenderdagar ska styrkas genom intyg av läkare eller tandläkare. 

Arbetsgivaren får dock kräva sådant intyg även vid kortare ledighet eller för 
särskilda fall avstå att kräva intyg. Arbetstagaren svarar för kostnaden för sådant 
intyg. 

Arbetsgivaren får föreskriva, att intyget ska vara utfärdat av anvisad läkare eller 
tandläkare. Arbetstagarens kostnad i detta fall ersätts av arbetsgivaren till den 
del kostnaden inte ersätts eller bort ersättas av Försäkringskassan eller av försäk-
ring som arbetsgivaren bekostar. 

Arbetsgivaren kan besluta att efterge kravet i 9 § lagen om sjuklön (SjLL) på att 
arbetstagare ska lämna försäkran vid sjukdom. 

Anmälan 

Mom. 3 Arbetstagaren ska, för att ha rätt till sjuklön enligt lagen om sjuklön 
(SjLL)/avtalet, snarast anmäla sjukdomen, olycksfallet eller arbetsskadan till 
arbetsgivaren. Arbetstagaren ska även meddela arbetsgivaren datum då sjuk-
fallet inträffade. 

En arbetstagare, som inte har sjuklönerätt enligt SjLL, ska meddela arbetsgiva-
ren datum för sjukanmälan till Försäkringskassan och uppgift om arbetstagaren 
får kalenderdagsberäknad sjukpenning. 

Anmärkning 
Om sjukdomen, olycksfallet eller arbetsskadan kan tänkas ge ersättning från annan än 
arbetsgivaren gäller det som anges i § 29 om ersättning från tredje man. 

Mom. 4   Vid tillämpning av 7 § SjLL, sjuklöneperioden, ska utlagd jour och 
beredskap anses som ”arbete åt arbetsgivaren”. 
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Sjuklön 

Mom. 5   Vid beräkning av sjuklön enligt SjLL gäller följande. 

Till vad som enligt 6 § SjLL anges som ”lön och andra anställningsförmåner” 
ska enbart räknas följande anställningsförmåner, nämligen lön enligt § 13, samt 
de särskilda ersättningarna, tillägg för obekväm arbetstid och jour- och 
beredskapsersättning, enligt §§ 18 och 19. 

Anmärkning 
Om månadslön tillämpas enligt BEA § 13 Löneform ska även bilaga 2, punkt 6 räknas 
med i anställningsförmåner vid beräkning av sjuklön enligt detta moment. 

Vad som arbetstagaren gått miste om till följd av nedsättningen av arbetsförmå-
gan under sjuklöneperioden enligt 7 § SjLL, beräknas när det gäller 

a)   timlön; till vad arbetstagaren för perioden enligt då gällande förläggning av 
ordinarie arbetstid skulle ha fått, 

b)   tillägg för obekväm arbetstid; till vad arbetstagaren för perioden enligt då 
gällande förläggning av ordinarie arbetstid skulle ha fått, 

c)   jour- och beredskapsersättning; till vad arbetstagaren för perioden enligt då 
gällande jour- och beredskapslista skulle ha fått och 

d)   ackordslön; till vad arbetstagaren för perioden genom att utföra sitt ordinarie 
arbete skulle ha fått, om arbetstagaren inte avhållit sig från arbete åt arbets-
givaren. 

Besök inom hälso- och sjukvård med bibehållen lön 

Mom. 6   Om det är nödvändigt att besöket sker på arbetstid har arbetstagaren 
rätt till ledighet med bibehållen lön för förstagångsbesök hos läkare eller 
tandläkare vid akut sjukdom eller olycksfall.  

Arbetsgivaren kan även i övrigt bevilja ledighet med lön för besök inom hälso- 
och sjukvården. 

Anmärkning 
Momentet ska inte tillämpas vid ledighet som avses i mom. 1 a) och b) för tid då 
sjuklön utges enligt lagen om sjuklön (SjLL)/avtalet eller sjukpenning utges enligt SFB. 

Rehabilitering och arbetsanpassning för OSA  

Mom. 7   Arbetstagarens möjligheter att få och behålla ett reguljärt arbete ska 
stärkas genom anställningen i OSA. Parterna är därför ense om att det är viktigt 
att betona rehabilitering- och arbetsanpassningsaspekten i OSA. Utifrån den 
funktionsnedsattes individuella handlingsplan bör därför arbetsgivaren i samråd 
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med denne och arbetsförmedlaren, och i förekommande fall med facklig 
representant, planera, utforma och regelbundet följa upp de rehabiliterings- och 
arbetsanpassningar som krävs för den funktionsnedsattes rehabilitering och 
arbetsanpassning.  

§ 24   Enskilda angelägenheter 

Under ledighet för enskilda angelägenheter kan arbetstagare om synnerliga skäl 
finns, medges behålla lönen under sammanlagt högst 10 arbetsdagar per kalen-
derår. 

Som synnerliga skäl ska anses nära anhörigs svårare sjukdom eller bortgång, 
begravning och gravsättning av urna samt bouppteckning efter sådan anhörig. 
Med nära anhörig avses make, maka, registrerad partner, sambo, barn, förälder, 
syskon, svärföräldrar, barnbarn samt mor- och farföräldrar. 

Anmärkning 
Vid barns svårare sjukdom utges förmån enligt momentet endast om arbetstagare inte 
har rätt till ersättning enligt socialförsäkringsbalken (SFB). 

§ 25   Föräldraledighet 

Arbetsgivare och arbetstagarorganisation får träffa kollektivavtal om avvikelser 
från föräldraledighetslagen (FörL) när det gäller 

a)   13 § FörL om anmälan om ledighet, 

b)   15 § FörL om tiden för arbetstagarens underrättelse om återgång till arbete, 

c)   15 § tredje stycket FörL om den tid arbetsgivaren har rätt att skjuta upp 
arbetstagarens återgång till arbete, och 

d)   11 och 12 §§ FörL om den närmare tillämpningen av ledighetens 
förläggning och 16 § FörL om den närmare tillämpningen ifråga om förbudet 
mot missgynnandebehandling.  
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Kap. 7   Avslut av anställningen 

§ 26   Uppsägningstid m.m. 

Anställningens upphörande och uppsägningstid 

Mom. 1   Arbetstagares anställning upphör, utan uppsägning, enligt de regler 
som gäller för respektive arbetsmarknadspolitisk insats, dock senast vid 
ingången av den månad arbetstagaren fyller 65 år eller dessförinnan erhåller 
sjukersättning enligt socialförsäkringsbalken (SFB). 

Mom. 2   För anställnings upphörande före den avtalade anställningstidens 
utgång av andra skäl än som avses i mom. 1 första stycket gäller en ömsesidig 
uppsägningstid av 14 dagar. 

Uppsägningstid tillsvidareanställd OSA 

Mom. 3   För arbetstagare anställd tillsvidare i OSA gäller en ömsesidig 
uppsägningstid av 1 månad. 

Mom. 4   Efter framställning från arbetstagaren kan arbetsgivaren medge 
förkortning av uppsägningstiden. 

Mom. 5   Arbetstagare, som lämnar sin anställning utan att följa gällande upp-
sägningstid, mister innestående avlöningsförmåner, dock högst med ett belopp 
som motsvarar lönen för 14 kalenderdagar. 

Mom. 6   Oavsett vad i 15, 30 och 30 a §§ lagen om anställningsskydd (LAS) 
föreskrivs gäller inte någon skyldighet att ge underrättelse, varsel och besked. 

Mom. 7   Oavsett vad i 1 § LAS föreskrivs gäller 18–20 och 30 §§ LAS för 
samtliga arbetstagare vid avsked. 

§ 27   Beräkning av anställningsförmåner under uppsägningstid 

Mom. 1   Om arbete inte kan erbjudas arbetstagare under uppsägningstiden ska 
vid beräkning av anställningsförmåner följande gälla. 

Till vad som i 12 § LAS anges som ”lön och andra anställningsförmåner” räknas 
samtliga i berört lönekollektivavtal eller på annat sätt fastställda anställnings-
villkor upptagna löne- och andra anställningsförmåner med undantag för 

a)   ersättning för övertidsarbete, fyllnadslön, färdtidsersättning, och 

b)   sådana ersättningar som har karaktären av kostnadsersättning, som exempel-
vis traktaments- och resekostnader och liknande. 
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Anmärkning 
Som ”lön och andra anställningsförmåner” räknas även höjda avlöningsförmåner, bort-
sett från de undantagna, som retroaktivt kan komma att fastställas genom förhandlings-
överenskommelse under uppsägningstiden. 

Mom. 2   Vid tillämpning av mom. 1 ska 

a)   tillägg för obekväm arbetstid beräknas till vad som arbetstagaren enligt 
gällande arbetstidsförläggning skulle ha fått, 

b)   jour- och beredskapsersättning beräknas till vad som arbetstagaren enligt 
gällande jour- eller beredskapslista skulle ha fått, och 

c)   ackordslön beräknas till vad som arbetstagaren genom att utföra sitt ordina-
rie arbete skulle ha fått. 

§ 28   Vissa bestämmelser om turordning och företrädesrätt 

Mom. 1   Anställningstid enligt detta avtal  

a)   ger inte och tillgodoräknas inte heller tidsmässigt för företrädesrätt till åter-
anställning som avses i 25 § LAS, och 

b)   inskränker inte den företrädesrätt till återanställning enligt 25 § LAS som 
arbetstagaren kan ha intjänat i tidigare anställning hos arbetsgivaren, dvs. är 
överhoppningsbar tid när tiden för företrädesrätten ska bestämmas. 

 
Mom. 2   Bestämmelserna i 22 och 25 a §§ LAS gäller inte. 
 
  



30 

 

Kap. 8   Övriga förmåner och bestämmelser 

§ 29   Ersättning från tredje man m.m. 

Mom. 1   Arbetstagare, som drabbas av olycksfall, skada eller sjukdom och där 
rätt till ersättning kan finnas från annan än arbetsgivaren (tredje man), är skyldig 
att anmäla detta till arbetsgivaren. Sådan anmälan ska göras så snart som 
möjligt. 

Arbetstagaren har, om arbetsgivaren kräver detta, att bevaka sin rätt till ersätt-
ning från tredje man. I sådant fall har arbetstagaren rätt att i sin tur överlämna åt 
arbetsgivaren att föra arbetstagarens talan i ärendet. I sistnämnda fall ska arbets-
givaren svara för samtliga kostnader som kan vara förenade med ersättnings-
kravet. 

Följer arbetstagaren inte bestämmelserna i andra stycket första meningen, får 
arbetstagarens avlöningsförmåner efter förhandlingar minskas med skäligt 
belopp med hänsyn till den skada som vållats arbetsgivaren. 

Mom. 2   Har det under den tid då arbetstagare utfört arbete inträffat en 
händelse, och gör tredje man vid domstol gällande skadeståndsansvar för arbets-
tagaren, gäller att arbetsgivaren har både rätt och skyldighet att biträda arbets-
tagaren i detta ärende. Lämnas i sådant fall biträde av arbetsgivaren svarar 
arbetsgivaren för samtliga rättegångskostnader i ärendet. 

Bestämmelsen i stycket ovan gäller inte i ärenden där det finns motstridiga 
intressen mellan arbetstagaren och arbetsgivaren eller annan arbetstagare. 

Arbetsgivaren är inte skyldig att biträda arbetstagare som, utan arbetsgivarens 
medgivande, fullföljer talan i högre rätt. 

Arbetstagare som ålagts att inställa sig vid domstol på grund av sådan skada som 
avses i första stycket har rätt att behålla lön för den del av ordinarie arbetstids-
förläggning som åtgår för inställelsen i domstolen, dock inte för den tid som 
arbetstagaren är avstängd från arbete. 

Mom. 3   Arbetstagare, som kallats till domstol som vittne eller sakkunnig för 
att höras om förhållande om vilket arbetstagaren har kännedom på grund av sin 
anställning, har rätt att behålla lön för den del av ordinarie arbetstidsförläggning 
som åtgår för inställelse i domstolen. För inställelse utom ordinarie arbetstid 
utges ersättning per timme med belopp motsvarande fyllnadslön enligt § 17 
mom. 4. I ersättningen ingår semesterlön och semesterersättning med belopp 
som förutsätts i semesterlagen (SemL). 
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§ 30   Avtalsförsäkringar m.m. 

AGS-KL 

Mom. 1   Arbetstagare tillförsäkras sjukförmåner enligt mellan de centrala 
parterna överenskomna försäkringsvillkoren för AGS-KL. 

TFA-KL 

Mom. 2   Arbetsgivaren ska teckna TFA-KL enligt mellan de centrala parterna 
överenskomna försäkringsvillkoren för TFA-KL. 

Mom. 3   Arbetstagare får inte föra talan mot arbetsgivare eller hos arbetsgiva-
ren anställd om skadestånd med anledning av personskada som är arbetsskada. 

TGL-KL 

Mom. 4   Arbetsgivaren ska teckna och vidmakthålla tjänstegrupplivförsäkring 
(TGL-KL) hos KPA Livförsäkring AB (publ.) enligt de bestämmelser som 
gäller för sådan försäkring hos detta bolag. Gör arbetsgivaren inte detta gäller 
vad som anges i försäkringsbestämmelserna om vite m.m. 

Mom. 5   Om försäkringsbelopp enligt för kommunal eller annan anställning 
gällande bestämmelser om grupplivskydd (riskskydd vid dödsfall) inte utges för 
avliden arbetstagare, ska till dödsboet utges begravningshjälp. Beloppet ska 
motsvara hälften av det prisbasbelopp som, enligt socialförsäkringsbalken (SFB) 
gäller för det år dödsfallet inträffar. 

§ 31   Pension   

Mom. 1   Arbetstagaren omfattas av vid varje tidpunkt gällande 
pensionsbestämmelser. 

Mom. 2   För arbetstagare hos berörda arbetsgivare fortsätter 
tjänstepensionsavtalet PA-KFS 09 med därtill hörande försäkringar att gälla 
fram till att en övergång från PA-KFS 09 till kommunalt pensionsavtal har 
överenskommits mellan parterna.



 

Centrala och lokala protokollsanteckningar 
1.   Utförs arbeten i form av arbetsmarknadspolitiska insatser inom områden, 
som inte regleras mellan kommunen och Svenska 
Kommunalarbetareförbundet upprättade ackordsprislistor (t.ex. 
husbyggnadsarbeten eller skogsarbeten) ska för branschen gällande 
ackordsprislistor eller praxis om fria ackordsöverenskommelser tillämpas.  

2.   Parterna är ense om att 33 § medbestämmandelagen (MBL) inte är tillämplig 
på bestämmelserna i BEA § 22 Semester eller på bestämmelserna i lokal 
överenskommelse som kan ha träffats med stöd av BEA § 22 mom. 4. 

3.   Parterna är ense om att bestämmelserna, med undantag av BEA §9, § 10 
mom. 5, §19 mom.5 och § 22 mom. 4, inte innebär någon reglering av de 
dispositiva reglerna i MBL. 

4.   Parterna är ense om att det är viktigt att arbetsmarknadspolitiska insatser 
utformas så att de är förenliga med de syften som anges i för respektive insats 
gällande bestämmelser. För OSA, och andra insatser inom 
Arbetsförmedlingens arbetsmarknadspolitiska program, har 
Arbetsförmedlingen det yttersta ansvaret.  

5.   Dygnsvilan enligt arbetstidslagen (ATL) bör så långt det är möjligt följas vid 
förläggning av ordinarie arbetstid. 

Om dygnsvilan enligt ATL utifrån ett verksamhetsperspektiv inte kan uppnås så 
bedömer parterna att objektiva skäl finns till att tillämpa de avvikelser från ATL 
som anges i AB § 13 mom. 7 h)–i). Parterna anser att arbetstagare därigenom 
erhåller lämpligt skydd enligt EG:s arbetstidsdirektiv 2003/88/EG, artikel 18, 
genom kollektivavtals reglering och lagstiftning. 

  

   

  Bilaga 2 
till BEA 20 



 

  

6.   För arbetstagare medmånadslön enligt BEA § 13 Löneform, ska följande 
tillämpas: 

Beräkning av lön i vissa fall 

Partiell ledighet under hel kalendermånad 

Mom. 1   Vid partiell ledighet under hel kalendermånad beräknas 
månadslönen enligt följande formel 

a - b x c = d 
a 

a = genomsnittligt antal timmar per vecka, som för arbetstagaren är 
ordinarie arbetstid, 

b = genomsnittligt antal timmar per vecka, som är partiell ledighet, 

c = arbetstagarens månadslön och 

d = arbetstagarens månadslön vid partiell ledighet under hel 
kalendermånad. 

Ledighet under del av kalendermånad 

Mom. 2   Lön som avser del av kalendermånad beräknas för en 
månadsavlönad arbetstagare för kalenderdag och utges med belopp, 
motsvarande månadslönen delad med antalet kalenderdagar i 
månaden. 

Mom. 3   Vid beräkning av lön för kalendermånad ska sammanlagd 
ledighet utan rätt till lön under del av månad anses omfatta det antal 
kalenderdagar som svarar mot antalet arbetsdagar, vilka skulle ha 
fullgjorts under denna ledighet. Antalet kalenderdagar, med två 
decimaler, erhålls genom multiplikation av antalet arbetsdagar med 

a)   1,40 för en arbetstagare, vars ordinarie arbetstid är förlagd till 5 
dagar per vecka eller vid annan beräkningsperiod till genomsnittligt 
5 dagar per vecka och 

b)   för annan arbetstagare den faktor, med 2 decimaler, som erhålls 
genom att antalet kalenderdagar i beräkningsperioden delas med 
antalet arbetsdagar i denna. 

Motsvarande beräkningssätt ska tillämpas vid partiell ledighet utan 
rätt till lön under del av kalendermånad. 

 



 

  

Anmärkningar 
1.   Skulle vid beräkning av faktor enligt b) uppkomma fler än 2 decimaler 
bortses från denna/dessa. 
2.   Vid ledighet enligt § 23 mom. 1 ska, för tid som ingår i en 
sjuklöneperiod under vilken arbetsgivaren har att svara för sjuklön enligt 
lagen om sjuklön (SjLL) eller då dagberäknad sjukpenning utges, 
omfattningen av sammanlagd sådan ledighet under del av månad beräknas 
enligt detta moment. Då kalenderdagsberäknad sjukpenning eller 
rehabiliteringspenning utges, ska sammanlagd sådan ledighet under del av 
månad anses omfatta samtliga kalenderdagar med sådan förmån. 
3.   Vid ledighet del av enstaka dag ska löneavdrag göras med 1/165 av 
arbetstagarens månadslön för varje frånvarotimme med undantag för 
ledighet på grund av sjukdom eller tillfällig föräldrapenning. Är 
arbetstagaren deltidsanställd ska lönen först uppräknas till lön som om 
arbetstagaren är heltidsanställd med full ordinarie arbetstid. 

Övrigt 

Mom. 4   En arbetstagare som är anhållen, häktad eller 
frihetsberövad på kriminalvårdens område, ska för den tiden avstå 
samtliga avlöningsförmåner, om inte arbetsgivaren av särskilda skäl 
medger att viss del av lönen får behållas. 

Mom.5   En arbetstagare som avhåller sig från arbete utan att ha fått 
ledigt eller inte kan styrka giltigt förfall, ska för denna tid avstå 
samtliga avlöningsförmåner. 

Möjlighet till lokal avvikelse 

Mom.6   Arbetsgivare och arbetstagarorganisation kan träffa 
kollektivavtal om att beräkna lön med löneavdrag per timme vid 
ledighet under del av månad i stället för att tillämpa 
kalenderdagsfaktor enligt mom. 3. Överenskommelse om timavdrag 
behöver inte omfatta alla ledighetsorsaker. 

  



 

  

Anmärkning 

Vid ledighet enligt § 23, ska bilaga 1, § 15 Avlöningsförmåner, mom. 4 a) 
eller b) tillämpas för beräkning av karensavdrag. 

För varje timme ska löneavdrag för arbetstagaren göras enligt 
följande formel 

A 
4,313 x b 

a = fast kontant lön vid heltid 

b = genomsnittlig veckoarbetstid vid heltid dock högst 38,25. 

 

  



 

  

Centrala protokollsanteckningar 
1.   Vid arbete i form av arbetsmarknadspolitisk insats som sysselsätter arbets-
lösa medlemmar från Svenska Byggnadsarbetareförbundet och avser nybygg-
nadsarbeten eller mera omfattande renoveringsarbeten av husbyggnader får avtal 
för sådant objekt upprättas mellan kommun och Svenska 
Byggnadsarbetareförbundet. 

2.   Parterna är ense om att företrädesrätt till återanställning inte gäller arbete 
som är en arbetsmarknadspolitisk insats enligt författning eller kollektivavtal om 
BEA. 

3.   Om riksdagen, regeringen eller annan statlig myndighet meddelar ändrade 
eller nya föreskrifter m.m., mot vilka bestämmelserna i denna överenskommelse 
strider, ska förhandlingar upptas i avsikt att vidta erforderliga ändringar och 
tillägg till överenskommelsen. 

Centrala parters stöd 

4.   Centrala parter står till förfogande för att på initiativ från lokala parter, bistå 
vid diskussioner om principiella och övergripande frågor rörande avtalets 
tillämpning. Centrala parter ser att detta bidrar verksamt till en god tillämpning 
av avtalet. Tillämpningen av avtalet hänger samman med hur väl lokala parter 
var för sig och gemensamt har diskuterat dessa förutsättningar. 

Centrala parters dialog 

5.   Centrala parter är överens om betydelsen av att kunna bistå lokala parter om 
tillämpningen av det centrala avtalet. Utifrån detta är centrala parter överens om 
att ha regelbundna kontakter om avtalstillämpningen av nya arbetsmarknads-
insatser för att vid behov vägleda och stödja tillämpningen av det centrala 
avtalet. 

Partsgemensamt arbete om följsamhet till LAS-åldern vid medfinansiering 

6.   Anställning enligt detta avtal upphör vid 65 års ålder då Arbetsförmedlingen 
som längst medfinansierar anställning till den månad arbetstagaren fyller 65 år.  

Centrala parter åtar sig att partsgemensamt verka för att åldersgränsen höjs i de 
förordningar och regelverk som berör medfinansiering av anställningar.   

Centrala parter har för avsikt att genomföra det gemensamma arbetet 2021.  

   

  Bilaga 3 
till BEA 20  



 

Bilaga 4 
till BEA 20 

Lokalt kollektivavtal om BEA 

§ 1   Innehåll m.m. 

Nedan nämnd arbetsgivare och arbetstagarorganisation träffar denna dag detta 
kollektivavtal – LOK BEA 20 - om lön och anställningsvillkor m.m. för 
arbetstagare för vilka omfattas av BEA 20. 

Till avtalet hör 

1.   Bestämmelser för arbetstagare som omfattas av BEA 20 med tillhörande 
bilaga 1, 

2.   Centrala och lokala protokollsanteckningar enligt bilaga 2, och 

3.   bestämmelser enligt §§ 1 (bilaga 3, 4 och 4 a undantagna), 2–4, till 
förhandlingsprotokoll mellan de centrala parterna. 

§ 2   Giltighet och uppsägning 

Detta kollektivavtal, BEA 20, ersätter tidigare gällande kollektivavtal med 
berörd arbetstagarorganisation och gäller fr.o.m. 2020-11-01 tills vidare med en 
ömsesidig uppsägningstid av 3 kalendermånader. Uppsägning av BEA 20 ska 
vara skriftlig och åtföljd av förslag till nytt kollektivavtal. 

Säger central part upp BEA 20 upphör LOK 20 BEA att gälla vid samma 
tidpunkt som BEA 20 om inte annat överenskoms mellan de centrala parterna. 

  

   



 

  

§ 3   Avslutning 

Förhandlingen förklaras avslutad. 

……………………………………. den …………………….. 

 

För ………………………………………………………………………………. 

(arbetsgivarparten) 

 

(underskrift) 

 

För …………………………………………………………………………........ 

(arbetstagarparten) 

 

(underskrift) 

  



 

  

Bilaga 4 a 
till BEA 
20 

Lokalt kollektivavtal om BEA 

§ 1   Innehåll m.m. 

Nedan nämnd arbetsgivare och arbetstagarorganisation träffar denna dag detta 
kollektivavtal – LOK BEA 20 - om lön och anställningsvillkor m.m. för 
arbetstagare för vilka omfattas av BEA 20. 

Till avtalet hör 

1.   Bestämmelser för arbetstagare som omfattas av BEA 20 med tillhörande 
bilaga 1, 

2.   Centrala och lokala protokollsanteckningar enligt bilaga 2, och 

3.   bestämmelser enligt §§ 1 (bilaga 3, 4 och 4 a undantagna), 2–4, till 
förhandlingsprotokoll mellan de centrala parterna. 

§ 2   Giltighet och uppsägning 

Detta kollektivavtal, BEA 20, ersätter tidigare gällande kollektivavtal med 
berörd arbetstagarorganisation och gäller fr.o.m. 2020-11-01 tills vidare med en 
ömsesidig uppsägningstid av 3 kalendermånader. Uppsägning av BEA 20 ska 
vara skriftlig och åtföljd av förslag till nytt kollektivavtal. 

Säger central part upp BEA 20 upphör LOK 20 BEA att gälla vid samma 
tidpunkt som BEA 20 om inte annat överenskoms mellan de centrala parterna. 

  



 

  

§ 3   Avslutning 

Förhandlingen förklaras avslutad. 

……………………………………. den …………………….. 

 

För ………………………………………………………………………………. 

(arbetsgivarparten) 

 

(underskrift) 

 

För …………………………………………………………………………........ 

(arbetstagarparten) 

 

(underskrift) 
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Justerande signaturer Utdragsbestyrkande 

 

Au § 183 Diarienummer: KS2020/0434 

Återrapportering av uppföljning av arkivtillsyn vid samhällsbyggnadssektorn 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att besluta att godkänna rapporten. 
 
______ 
 
Ärendebeskrivning 
 
Om återrapportering av uppföljning av arkivtillsyn 
Enligt arkivlagen skall kommunens arkivmyndighet utöva tillsyn över kommunens verksamheters 
arkivvård. I Säters kommun är kommunstyrelsen arkivmyndighet. Tillsynen skall enligt kommunsty-
relsens delegationsordning utföras av kommunarkivarien. Enligt den av kommunstyrelsen fast-
ställda planen för tillsyn av arkivvården genomfördes år 2019 tillsyn vid dåvarande samhällsbygg-
nadsförvaltningen, nuvarande samhällsbyggnadssektorn tillhörande samhällsbyggnadsnämnden och 
miljö- och byggnämnanden. Enligt samma plan skall återbesök ske. Kommunarkivet skall även årli-
gen rapportera till arkivmyndigheten om efterlevnaden av tillsynsplanen samt om inspekterade 
nämnders arkivvård.  
 
Uppföljning av arkivtillsyn vid samhällsbyggnad utförd av kommunarkivarien 2020-09-15  
Uppföljningen utgick från den rapport som skrevs vid det ordinarie tillsynsbesöket under hösten 
2019. Vid tillsynen framkom att samhällsbyggnadsnämnden och miljö och byggnämnden använder 
samma diarium. Man uppmanades då att ha separata diarier eftersom de är två olika myndigheter. 
Detta kommer man att ha från och med nästa år. Man låg även något efter med att avsluta ärenden 
i diariet. Man har nu börjat att komma ikapp och har levererat en första omgång av diarieakterna till 
kommunarkivet. Man har även nu en något bättre bemanning av registraturen. Man har börjat att ta 
fram arkivbeskrivningar för samhällsbyggnadsnämnden och miljö och byggnämnden. Det som 
främst återstår för samhällsbyggnad att åtgärda är att inte låta allmänna handlingar ligga framme på 
arbetsrummen utan att förvara dem brandsäkert samt att deras systemförvaltare i större utsträck-
ning behöver delta i nätverk samt klassa informationen i sina system. 
 
 
Beslutsunderlag Delges 
Tjänsteutlåtande Samhällsbyggnadsnämnden 

 
 
  



 

Tjänsteutlåtande 

 

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

SÄTERS KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

Datum Diarienummer 
2020-11-24 KS2020/0434 
 

Återrapportering av uppföljning av arkivtillsyn vid 
samhällsbyggnadssektorn 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att besluta att godkänna 
rapporten. 
 
Om återrapportering av uppföljning av arkivtillsyn 
Enligt arkivlagen skall kommunens arkivmyndighet utöva tillsyn över kommunens 
verksamheters arkivvård. I Säters kommun är kommunstyrelsen arkivmyndighet. 
Tillsynen skall enligt kommunstyrelsens delegationsordning utföras av 
kommunarkivarien. Enligt den av kommunstyrelsen fastställda planen för tillsyn av 
arkivvården genomfördes år 2019 tillsyn vid dåvarande 
samhällsbyggnadsförvaltningen, nuvarande samhällsbyggnadssektorn tillhörande 
samhällsbyggnadsnämnden och miljö- och byggnämnanden. Enligt samma plan skall 
återbesök ske. Kommunarkivet skall även årligen rapportera till arkivmyndigheten om 
efterlevnaden av tillsynsplanen samt om inspekterade nämnders arkivvård. 
 
Uppföljning av arkivtillsyn vid samhällsbyggnad utförd av kommunarkivarien 
2020-09-15 
Uppföljningen utgick från den rapport som skrevs vid det ordinarie tillsynsbesöket 
under hösten 2019. Vid tillsynen framkom att samhällsbyggnadsnämnden och miljö- 
och byggnämnden använder samma diarium. Man uppmanades då att ha separata 
diarier eftersom de är två olika myndigheter. Detta kommer man att ha från och med 
nästa år. Man låg även något efter med att avsluta ärenden i diariet. Man har nu börjat 
att komma ikapp och har levererat en första omgång av diarieakterna till 
kommunarkivet. Man har även nu en något bättre bemanning av registraturen. Man 
har börjat att ta fram arkivbeskrivningar för samhällsbyggnadsnämnden och miljö- 
och byggnämnden. Det som främst återstår för samhällsbyggnad att åtgärda är att inte 
låta allmänna handlingar ligga framme på arbetsrummen utan att förvara dem 
brandsäkert samt att deras systemförvaltare i större utsträckning behöver delta i 
nätverk samt klassa informationen i sina system. 

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

 
Per Boholm, kommunarkivarie 



SÄTERS KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
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Justerande signaturer Utdragsbestyrkande 

 

Au § 184 Diarienummer: KS2020/0435 

Återrapportering av uppföljning av arkivtillsyn vid Säterbostäder 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att besluta uppdra till kommundirektö-
ren se över möjligheten att samordna administrativa tjänster med kommunens administration. Åter-
rapport senast2021-05-31 
 
______ 
 
 
Ärendebeskrivning 
 
Om återrapportering av uppföljning av arkivtillsyn 
Enligt arkivlagen skall kommunens arkivmyndighet utöva tillsyn över kommunens verksamheters 
arkivvård. I Säters kommun är kommunstyrelsen arkivmyndighet. Tillsynen skall enligt kommunsty-
relsens delegationsordning utföras av kommunarkivarien. Enligt den av kommunstyrelsen fast-
ställda planen för tillsyn av arkivvården genomfördes år 2019 tillsyn vid Säterbostäder. Enligt 
samma plan skall återbesök ske. Kommunarkivet skall även årligen rapportera till arkivmyndigheten 
om efterlevnaden av tillsynsplanen samt om inspekterade nämnders arkivvård.  
 
Uppföljning av arkivtillsyn vid Säterbostäder utförd av kommunarkivarien 2020-10-07  
Uppföljningen utgick från den rapport som skrevs vid det ordinarie tillsynsbesöket under hösten 
2019. Vid tillsynen uppmanandes Säterbostäder att skaffa en lämpligare arkivlokal eftersom den lo-
kal man använder idag inte uppfyller de rekommendationer som Riksarkivet ger. Man har från Sä-
terbostäder meddelat att man har tankar på att skaffa nya kontorslokaler och därmed även kommer 
att flytta sin arkivlokal. Man har även börjat inleda ett samarbete med kommunens registrators-
grupp. I övrigt har inte mycket hänt sedan tillsynen. Bedömningen som då gjorts är att Säterbostä-
der behöver mer konkret hjälp med att få till en bättre dokumenthantering snarare än direktiv. De 
har vid denna uppföljning av tillsynen därför getts råd om vilka av kommunens verksamheter de 
skall vända sig till för att få hjälp med att komma igång. 
 
 
 
Beslutsunderlag Delges 
Tjänsteutlåtande Säterbostäder AB 

 
  



 

Tjänsteutlåtande 

 

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

SÄTERS KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

Datum Diarienummer 
2020-11-24 KS2020/0435 
 

Återrapportering av uppföljning av arkivtillsyn vid Säterbostäder 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att besluta att godkänna 
rapporten. 
 
Om återrapportering av uppföljning av arkivtillsyn 
Enligt arkivlagen skall kommunens arkivmyndighet utöva tillsyn över kommunens 
verksamheters arkivvård. I Säters kommun är kommunstyrelsen arkivmyndighet. 
Tillsynen skall enligt kommunstyrelsens delegationsordning utföras av 
kommunarkivarien. Enligt den av kommunstyrelsen fastställda planen för tillsyn av 
arkivvården genomfördes år 2019 tillsyn vid Säterbostäder. Enligt samma plan skall 
återbesök ske. Kommunarkivet skall även årligen rapportera till arkivmyndigheten om 
efterlevnaden av tillsynsplanen samt om inspekterade nämnders arkivvård. 
 
Uppföljning av arkivtillsyn vid Säterbostäder utförd av kommunarkivarien 
2020-10-07 
Uppföljningen utgick från den rapport som skrevs vid det ordinarie tillsynsbesöket 
under hösten 2019. Vid tillsynen uppmanandes Säterbostäder att skaffa en lämpligare 
arkivlokal eftersom den lokal man använder idag inte uppfyller de rekommendationer 
som Riksarkivet ger. Man har från Säterbostäder meddelat att man har tankar på att 
skaffa nya kontorslokaler och därmed även kommer att flytta sin arkivlokal. Man har 
även börjat inleda ett samarbete med kommunens registratorsgrupp. I övrigt har inte 
mycket hänt sedan tillsynen. Bedömningen som då gjorts är att Säterbostäder behöver 
mer konkret hjälp med att få till en bättre dokumenthantering snarare än direktiv. De 
har vid denna uppföljning av tillsynen därför getts råd om vilka av kommunens 
verksamheter de skall vända sig till för att få hjälp med att komma igång. 
 

 
Delges 
Styrelsen för Säterbostäder 
VD för Säterbostäder 
Kommunens revisorer 

 
 
 

Per Boholm, kommunarkivarie 



SÄTERS KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
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Justerande signaturer Utdragsbestyrkande 

 

Au § 185 Diarienummer: KS2020/0433 

Återrapportering av arkivtillsyn vid kulturenheten 2020 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna 
rapporten. 
 
______ 
 
Ärendebeskrivning 
Om arkivtillsyn vid Säters kommun 
Enligt arkivlagen skall kommunens arkivmyndighet utöva tillsyn över kommunens verksamheters 
arkivvård. I Säters kommun är kommunstyrelsen arkivmyndighet. Tillsynen skall enligt kommunsty-
relsens delegationsordning utföras av kommunarkivarien. Enligt den av kommunstyrelsen fast-
ställda planen för tillsyn av arkivvården skall tillsyn utföras vid kulturenheten under 2020. 
 
Arkivtillsyn vid kulturenheten utförd av kommunarkivarien 2019 Arkivtillsynen utfördes under hös-
ten 2020. Vid tillsynen sammanställdes en rapport som bifogas ärendet. 
 
 
 
 
Beslutsunderlag Delges 
Rapport arkivvården vid kulturenheten 
Tjänsteutlåtande 

Kulturnämnden 
Kommunens revisorer 

 

  



 

Tjänsteutlåtande 

 

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

SÄTERS KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

Datum Diarienummer 
2020-11-24 KS2020/0433 
 

Återrapportering av arkivtillsyn vid kulturenheten 2020 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att besluta att godkänna 
rapporten. 
 
Om arkivtillsyn vid Säters kommun 
Enligt arkivlagen skall kommunens arkivmyndighet utöva tillsyn över kommunens 
verksamheters arkivvård. I Säters kommun är kommunstyrelsen arkivmyndighet. 
Tillsynen skall enligt kommunstyrelsens delegationsordning utföras av 
kommunarkivarien. Enligt den av kommunstyrelsen fastställda planen för tillsyn av 
arkivvården skall tillsyn utföras vid kulturenheten under 2020. 
 
Arkivtillsyn vid kulturenheten utförd av kommunarkivarien 2019 
Arkivtillsynen utfördes under hösten 2020. Vid tillsynen sammanställdes en rapport 
som bifogas ärendet. 

 
Delges 
Kulturnämnden 
Chefen för kommunstyrelsesektorn 
Chefen för kulturenheten 
Kommunens revisorer 
 

 
 

 
 
 
 

Per Boholm, kommunarkivarie 



 

Dnr. KS2020/0433 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rapport om arkivvården vid kulturenheten 
 

  

SÄTERS KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

 



 

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

Tillsyn utförd enligt 
kommunstyrelsens 
delegationsordning 3:16. 

1.2 Kontaktuppgifter till den som utför inspektionen:  
 

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

1.3 Datum för inspektionen: 
 

2019-09-22 
2020-11-23 
2020-11-25 

1.4 Myndighet/företag/enhet som inspektionen 
avser: 

Kulturenheten tillhörande 
kulturnämnden och 
kommunstyrelsesektorn. 

1.5 Närvarande vid inspektionstillfället och 
kontaktuppgifter till deltagare:  
 

Anette Kotilainen 
Anette.kotilainen@sater.se 
Eva-Lena Stenberg 
eva-lena.stenberg@sater.se 
Karin G Hästö 
karin.hasto@sater.se 

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

(Funktion och/eller namn) 
Eva-Lena Stenberg. 
 

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

Nej. 
 

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

Nej. 
 
 
Detta är det första tillsynstillfället. 

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

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

Ja, men kan utvecklas. Medarbetare 
kan behöva lära sig mer. 
Den kommungemensamma 
diarieplanen giltig från och med 
2015-06-05 används för Public 360. 

3.2 Hur registreras allmänna handlingar som sänds 
direkt till olika enheter såsom vårdhem, förskolor 

Alla handlingar registreras av 
huvudregistatorn. 



 

och liknande? Hur registreras handlingar som 
upprättas? 

3.3 Hur förvaras de registrerade (diarieförda) 
handlingarna? 

I arkivskåp hos registratorn. 

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

Handlingarna förvaras hos 
registratorn. Handläggarna kan gå in 
dit och titta eller får kopior. 

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

Ja. 

4. Planering av dokumenthantering och 
redovisning av arkiv 

 

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

Informationshanteringsplanen 
beslutades i kulturnämnden 2019-06-
13. 

4.2 När reviderades dokumenthanteringsplanen 
senast? 

Informationshanteringsplanen 
reviderades 2020-10-29. 

4.3 Hur arbetar ni för att hålla planen aktuell? 
 

Uppdateras bland annat utifrån 
GDPR. 

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

Tas upp på APT. 
 

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

Arkivbeskrivningen är under 
utarbetande, endast historiken saknas. 
 

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

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

Ja. 
 
 
 
 

4.7 Hur redovisas kartor och ritningar? Förekommer ej i verksamheten. 
4.8 Hur redovisas mikrofilm? Förekommer inte vad man vet. 
4.9 Hur redovisas it-system? 

(Systeminventering, arkivbeskrivning, 
dokumenthanteringsplan) 

IT-system redovisas i Klassa. 

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

Diarium, pärmar med förteckningar i 
närarkivet. 

5 Framställning av handlingar på analoga 
medier 

Noteringar 

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

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

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

Ja. 

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

för framställning och hantering av 
mikrofilm?  

Verksamheten mikrofilmar ej. 



 

• Används konsultfirma som är licensierad 
av SP? 

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

arkivkartonger eller pärmar.  
• Binds vissa handlingar? 

I närarkiv och i dokumentskåp på 
arbetsrum. 
 
Nej. 

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

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

Förvaringen på arbetsrummen anses 
uppfylla dem, däremot inte 
närarkivet. 

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

Alla enhetens medarbetare har 
tillgång. 

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

Kontorslokalerna hålls låsta. 
 
 
 

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

 
Mikromarc. 
Paxxa. 

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

Ja. 
Ja. 

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

Leverantören gör allt. 
 

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

Nej. 
 

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

Ja. 

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

Avtalet med Mikromarc går snart ut 
och nytt skall upphandlas. 

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

Mikromarc kommer att migreras. 
 
 

6.8 Vilka it-system använder dokumentlager eller 
dokumenthanteringssystem? 
 

Public 360. 
Agresso. 
Visma Window. 

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

Enheten har en egen webbsida för 
biblioteket. Rutiner för denna finns. 
Rutiner finns även för intranätet. 



 

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

Endast den med 
registratorsbehörighet kan ändra 
ärenden. 

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

Möjlighet att konvertera finns. 
 

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

Nej. 

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

Ja. 
 
 
 

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

Mikromarc. 
360. 

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

• Hänvisa till förteckning över 
personuppgiftsregister om sådan finns.  
 

• Vem är personuppgiftsredogörare och 
personuppgiftsombud/dataskyddsombud? 

 

Mikromarc. 
360. 
Paxxa. 
Agresso. 
Wisma Window 
Webcruiter. 
Sofie. 
Outlook. 
 
 
GDPR-hero. 
 
 
Eva-Lena Stenberg är 
dataskyddshandläggare och Josefin 
Levinsson är dataskyddsombud. 

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

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

Foton av konstverk finns i Sofie. 
Endast några har åtkomst. 

7 Gallring Noteringar 
7.1 Känner ni till vilka kommungemensamma 

gallringsbeslut som finns och vilka 
förvaltningsspecifika som finns? 

Ja. 

7.2 Gallrar ni efter fastställd 
dokumenthanteringsplan? 

Ja. 

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

Ja. 
 
 

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

Ja. 
 
 



 

 
 
 

7.5 Hur sker förstöring av sekretessbelagda 
handlingar? 

• Papper och andra analoga medier 
 
 
 

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

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

 

 
 
Sekretess på papper förstörs i 
dokumentförstörare. Sekretess på 
andra analoga medier förkommer ej. 
 
Överlämnas till IT-enheten. 
 
 
 
IT-system gallras av Navet. E-post 
gallras av IT-enheten. Sekretess 
förekommer ej på sociala medier eller 
webbplatser. 

8 Återlämnande, överlämnande och utlån av 
handlingar 

Noteringar 

8.1 Lånas originalhandlingar ut till andra myndigheter 
eller till enskilda? 
 
 

Nej. 

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

Nej. 

 
 
  



 

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

Tillsyn har skett hos kulturenheten tillhörande kulturnämnden och kommunstyrelsesektorn. 
 
Kulturenhetens närarkiv anses inte uppfylla de rekommendationer som Riksarkivet ger. 
Närarkivet innehåller emellertid en mycket liten mängd handlingar som inte heller används i 
den dagliga verksamheten. Man har på kulturenheten därför uppmanats att leverera dessa till 
kommunarkivet samt gallra. 
 
Fler medarbetare på kulturenheten kan behöva lära sig att sköta diariet för att kunna täcka 
upp för huvudregistratorn vid frånvaro. 
 
På grund av rådande coronapandemi har tillsynen inte kunnat utföras fullt ut. En fråga som 
återstår att titta på är Skedvi hembygdsförenings arkiv. Hembygdsföreningen har vid ett 
tillfälle överlåtit sina handlingar till kulturnämnden. Dessa handlingar faller därför också 
under tillsynen. Det är inte helt utrett om kulturnämnden övertagit samtliga handlingar eller 
endast en del. Detta får tillses vid ett senare tillfälle. Dokumentation om ägandefrågan finns 
diariefört i ärende KS2020/0441. 
 



 

Ordlista 
Allmän handling   
 

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

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

Arkivbeskrivning   
 

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

Arkivredogörare 
 

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



 

 
Bevarandeformat Filformat som bedömts lämpligt för långsiktigt digitalt 

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

Gallring   
 

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

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

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

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



 

Klassificeringsschema  
 

Systematisk struktur för att redovisa information i sitt 
verksamhetssammanhang. Används i arkivredovisning samt 
som diarieplan 
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Au § 187 Diarienummer: KS2020/0420 

Revisionsreglemente för Räddningstjänsten Dala Mitt 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige beslutar  

1. Fastställa det uppdaterade revisionsreglementet. 
2. Det uppdaterade revisionsreglementet gäller från och med det datum då samtliga 

medlemskommuner fastställt detta. 
3. Tidigare revisionsreglemente upphör att gälla 

 
______ 
Ärendebeskrivning 
Förbundsrevisionen för Räddningstjänsten Dala Mitt föreslår att kommunfullmäktige i samtliga 
medlemskommuner i Räddningstjänsten Dala Mitt uppdaterar revisionsreglementet för Räddnings-
tjänsten Dala Mitt. 
 
(2017:725) påverkar revisorernas arbete och förutsätter förändrat reglemente. Det uppdaterade re-
visionsreglementet är utformat utifrån SKRs mall för revisionsreglemente. Revisionsreglementet be-
höver också uppdateras utifrån GDPR. § 1 ersätter §1 i revisionsreglementet från 2017 
 
§ 2 är helt ny. 
§ 3 första stycket motsvarar första stycket i § 2 i revisionsreglementet från 2017 
§ 3 andra stycket är helt nytt. 
§ 4 är lika som § 3 första meningen. § 3 andra meningen i revisionsreglementet 
från 2017 är struken. 
§ 5 ersätter andra och tredje meningen i § 2 i revisionsreglementet från 2017. 
§ 6 ersätter § 8 i revisionsreglementet från 2017. 
§ 7 ersätter § 9 i revisionsreglementet från 2017. 
§ 8 ersätter § 5 i revisionsreglementet från 2017. 
§ 9 ersätter § 6 i revisionsreglementet från 2017. 
§ 10 är helt ny. 
§ 11 ersätter § 10 i revisionsreglementet från 2017. 
§ 12 ersätter § 11 i revisionsreglementet från 2017. 
§ 13 ersätter § 12 i revisionsreglementet från 2017. 
§ 14 ersätter § 13 i revisionsreglementet från 2017. 
§ 15 ersätter § 17 i revisionsreglementet från 2017 med likalydande text. 
§ 16 ersätter § 18 i revisionsreglementet från 2017. 
§ 17 ersätter § 16 i revisionsreglementet från 2017 med i stort sett likalydande text. 
Sidan 2 av 2 
§ 18 ersätter § 15 i revisionsreglementet från 2017. 
§ 19 ersätter § 14 i revisionsreglementet från 2017. 
§ 20 är helt ny. 
§ 21 ersätter § 19 i revisionsreglementet från 2017. 
§ 22 ersätter § 20 i revisionsreglementet från 2017. 
 
Beslutsunderlag Delges 
Förslag till reviderat revisionsreglemente Medlemskommunerna 

Räddningstjänsten Dala Mitt 
 



 

Tjänsteutlåtande 

 

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

 

Datum Diarienummer 
2020-12-09 KS2020/0420 

 

Revisionsreglemente för Räddningstjänsten Dala Mitt 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige beslutar  

1. Fastställa det uppdaterade revisionsreglementet. 
2. Det uppdaterade revisionsreglementet gäller från och med det datum då samtliga 

medlemskommuner fastställt detta. 
3. Tidigare revisionsreglemente upphör att gälla 

 
Ärendebeskrivning 
Förbundsrevisionen för Räddningstjänsten Dala Mitt föreslår att kommunfullmäktige i samtliga 
medlemskommuner i Räddningstjänsten Dala Mitt uppdaterar revisionsreglementet för Räddningstjänsten 
Dala Mitt. 
 
(2017:725) påverkar revisorernas arbete och förutsätter förändrat reglemente. Det uppdaterade 
revisionsreglementet är utformat utifrån SKRs mall för revisionsreglemente. Revisionsreglementet 
behöver också uppdateras utifrån GDPR. § 1 ersätter §1 i revisionsreglementet från 2017 
 
§ 2 är helt ny. 
§ 3 första stycket motsvarar första stycket i § 2 i revisionsreglementet från 2017 
§ 3 andra stycket är helt nytt. 
§ 4 är lika som § 3 första meningen. § 3 andra meningen i revisionsreglementet 
från 2017 är struken. 
§ 5 ersätter andra och tredje meningen i § 2 i revisionsreglementet från 2017. 
§ 6 ersätter § 8 i revisionsreglementet från 2017. 
§ 7 ersätter § 9 i revisionsreglementet från 2017. 
§ 8 ersätter § 5 i revisionsreglementet från 2017. 
§ 9 ersätter § 6 i revisionsreglementet från 2017. 
§ 10 är helt ny. 
§ 11 ersätter § 10 i revisionsreglementet från 2017. 
§ 12 ersätter § 11 i revisionsreglementet från 2017. 
§ 13 ersätter § 12 i revisionsreglementet från 2017. 
§ 14 ersätter § 13 i revisionsreglementet från 2017. 
§ 15 ersätter § 17 i revisionsreglementet från 2017 med likalydande text. 
§ 16 ersätter § 18 i revisionsreglementet från 2017. 
§ 17 ersätter § 16 i revisionsreglementet från 2017 med i stort sett likalydande text. 
Sidan 2 av 2 
§ 18 ersätter § 15 i revisionsreglementet från 2017. 
§ 19 ersätter § 14 i revisionsreglementet från 2017. 
§ 20 är helt ny. 
§ 21 ersätter § 19 i revisionsreglementet från 2017. 
§ 22 ersätter § 20 i revisionsreglementet från 2017. 
 
 
 



 

Tjänsteutlåtande 

 

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

 

Beslutsunderlag Delges 
Förslag till reviderat revisionsreglemente Medlemskommunerna 

Räddningstjänsten Dala Mitt 
 
 
 
 
 
 
Margareta Jakobsson  Malin Karhu Birgersson 
Handläggare  Sektorchef kommunstyrelsen 

 



 

  Sidan 1 av 2 

2020-11-26  Kommunfullmäktige 

  Borlänge kommun 

  Falu kommun 

  Säters kommun 

  Gagnefs kommun 

  Ludvika kommun 

 

 

 

 

 

 

 

 

Revisionsreglemente för Räddningstjänsten Dala Mitt 

 

Förbundsrevisionen för Räddningstjänsten Dala Mitt föreslår att kommunfullmäktige i 

samtliga medlemskommuner i Räddningstjänsten Dala Mitt uppdaterar 

revisionsreglementet för Räddningstjänsten Dala Mitt.  

 

Kommunfullmäktige i respektive medlemskommun föreslås besluta 

 

att fastställa det uppdaterade revisionsreglementet. 

 

att  det uppdaterade revisionsreglementet gäller från och med det datum då samtliga 

 medlemskommuner fastställt detta. 

 

att tidigare revisionsreglemente upphör att gälla. 

 

Bakgrund 

Kommunallag (2017:725) påverkar revisorernas arbete och förutsätter förändrat 

reglemente. Det uppdaterade revisionsreglementet är utformat utifrån SKRs mall för 

revisionsreglemente. Revisionsreglementet behöver också uppdateras utifrån GDPR. 

 

§ 1 ersätter §1 i revisionsreglementet från 2017 

§ 2 är helt ny. 

§ 3 första stycket motsvarar första stycket i § 2 i revisionsreglementet från 2017 

 § 3 andra stycket är helt nytt. 

§ 4  är lika som § 3 första meningen. § 3 andra meningen i revisionsreglementet 

 från 2017 är struken. 

§ 5 ersätter andra och tredje meningen i § 2 i revisionsreglementet från 2017. 

§ 6 ersätter § 8 i revisionsreglementet från 2017. 

§ 7 ersätter § 9 i revisionsreglementet från 2017. 

§ 8 ersätter § 5 i revisionsreglementet från 2017. 

§ 9 ersätter § 6 i revisionsreglementet från 2017. 

§ 10 är helt ny. 

§ 11 ersätter § 10 i revisionsreglementet från 2017. 

§ 12 ersätter § 11 i revisionsreglementet från 2017. 

§ 13 ersätter § 12 i revisionsreglementet från 2017. 

§ 14 ersätter § 13 i revisionsreglementet från 2017. 

§ 15 ersätter § 17 i revisionsreglementet från 2017 med likalydande text. 

§ 16 ersätter § 18 i revisionsreglementet från 2017. 

§ 17 ersätter § 16 i revisionsreglementet från 2017 med i stort sett likalydande text. 
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§ 18 ersätter § 15 i revisionsreglementet från 2017. 

§ 19 ersätter § 14 i revisionsreglementet från 2017. 

§ 20 är helt ny. 

§ 21 ersätter § 19 i revisionsreglementet från 2017. 

§ 22 ersätter § 20 i revisionsreglementet från 2017. 

 

Enligt uppdrag 

 

 

 

Per Leijström 

Ekonomichef 

Räddningstjänsten Dala Mitt 

 

 

 

 

Bilaga: Revisionsreglement 

 



Räddningstjänsten Dala-Mitt 

 

Revisionsreglemente  

 

Revisionens uppdrag och formella reglering 

§ 1 Formell reglering 

För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i lag, god revisionssed, detta reglemente samt 

förbundsordning.  

Den kommunala revisionen regleras i kommunallagen, främst kapitel 12. God revisionssed i 

kommunal verksamhet är de föredömliga och goda principer, förhållningssätt och 

tillvägagångssätt som är allmänt vedertagna när kommunal revision utförs. God revisionssed i 

kommunal verksamhet utgår från den kommunala sektorns förhållanden. Revisionsarbetet i 

förbundet ska bedrivas med utgångspunkt från den goda sed som senast är uttolkad och 

uttryckt i skriften ”God revisionssed i kommunal verksamhet” (Sveriges Kommuner och 

Regioner).  

Revisorerna verkar i övrigt under den lagstiftning som gäller i offentlig verksamhet – 

tryckfrihetsförordningen, offentlighets- och sekretesslag, förvaltningslag, 

dataskyddsförordningen, lagen om offentlig upphandling m fl.  

Revisorerna granskar verksamhet som i sin tur är reglerad i speciallagstiftning, som 

revisorerna behöver vara orienterad om, för insikt om hur dessa styr och påverkar de organ 

som revisorerna granskar.  

§ 2 Roll och uppdrag 

Revisorerna och de sakkunniga som dessa anlitar är fullmäktiges och ytterst medborgarnas 

demokratiska instrument för granskning och kontroll av den verksamhets som bedrivs i 

förbundet. Revisionen fyller en viktig funktion i den lokala självstyrelsen. Granskningen 

bidrar till legitimitet  och förtroende åt verksamheten, samtidigt som den kan synliggöra och 

förmedla väsentlig och nödvändig kritik. Granskningen kan också generera bidrag till 

förbättring och utveckling.  

Den övergripande revisionsuppgiften är att granska om verksamheten följer och uppnår 

fullmäktiges beslut och mål, om detta sker inom givna ekonomiska ramar och andra 

förutsättningar samt med en tillräcklig styrning och kontroll.  

Att vara revisor är ett förtroendeuppdrag vars syfte är att med oberoende, saklighet och 

integritet främja, granska och bedöma verksamheten.  

Revisorerna lämnar varje år en revisionsberättelse till samtliga medlemskommuners 

fullmäktige. I revisionsberättelsen redogör revisorerna för resultatet av sin granskning och 

lämnar ett särskilt utlåtande om de tillstyrker att ansvarsfrihet ska beviljas eller nekas. 

Revisorerna kan också rikta anmärkning i sin revisionsberättelse.  

 

Revisorernas antal och organisation 
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§ 3 Antal revisorer  

I förbundet ska finnas en revisor från varje medlemskommun. Kommunfullmäktige i 

respektive kommun utser en revisor.  

Om en revisor avgår eller uppdraget på något sätt upphör under mandatperioden förrättar 

fullmäktige i respektive kommun fyllnadsval så snart som möjligt.  

§ 4 Sammankallande 

 Revisorerna ska, för den tid man själv bestämmer, välja en sammankallande och en vice 

sammankallande.   

§ 5 Uppdragstid 

Revisorerna väljs för samma mandatperiod som gäller för ledamöterna och ersättarna i 

förbundsdirektionen. Uppdraget är slutfört när revisorerna under det femte året efter valet har 

avslutat granskningen av det fjärde årets verksamhet och avlämnat revisionsberättelsen. Det 

första året i mandatperioden inleds med dubbla grupper revisorer.  

Revisorernas sakkunniga biträden 

§ 6 Sakkunniga biträden 

Revisorerna anlitar själva sakkunniga till sin granskning i den omfattning som behövs för att 

fullgöra granskningen enligt god revisionssed.  

Vid upphandling tillämpas förbundets upphandlingsregler. Revisorerna beslutar själva om 

upphandling.  

§ 7 Sakkunnigas rätt till upplysningar 

Bestämmelserna i kommunallagen om revisorernas rätt till upplysningar gäller också de 

sakkunniga som biträder revisorerna.  

 

Revisorernas ekonomi och förvaltning 

§ 8 Beredning av revisorernas budget  

Revisorernas budget ska beredas av en grupp bestående av kommunfullmäktiges ordförande i 

samtliga medlemskommuner.  

§ 9 Revisorernas förvaltningsbeslut  

För att besluta i ärenden om sin förvaltning och om jäv sammanträder revisorerna enligt de 

regler som gäller för en kommunal nämnd.  

§ 10 Granskning av revisorernas ekonomi och förvaltning  

Kommunfullmäktiges ordförande i samtliga medlemskommuner kan utse en grupp för att 

granska revisorernas räkenskaper och förvaltning. Revisorerna lämnar de upplysningar och 

material som begärs för denna granskning.  

 

Revisorernas sammankomster och sammanträden  

§ 11 Revisorernas sammankomster och sammanträden 

Sammankallande kallar revisorerna till sammankomster i granskningsarbetet och till 

sammanträden i ärenden som sin förvaltning och om jäv. Kallelsen anger tid och plats för 
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mötet, den ska ske skriftligt eller elektroniskt. Revisorerna får kalla även sakkunniga och 

andra experter samt förtroendevalda i direktionen till dessa sammankomster.  

Revisor får om särskilda skäl föreligger delta i sammankomst eller sammanträde på distans. 

Revisor som önskar delta på distans anmäler detta till sammankallande som avgör om det är 

möjligt. Deltagande på distans kan endast ske om det finns ljud- och bildöverföring i realtid 

och på ett sådant sätt att alla närvarande kan se och höra varandra på lika villkor.  

§ 12 Minnesanteckningar  

Minnesanteckningar ska föras vid revisorernas sammankomster i granskningsarbetet. 

Sammankallande ansvarar för att anteckningarna upprättas.  

§ 13 Protokoll  

De beslut som revisorerna fattar om sin förvaltning och om jäv ska tas upp i protokoll. 

Sammankallande ansvarar för att protokoll upprättas.  

Protokollet justeras av sammankallande och ytterligare en revisor. Revisorerna kan besluta att 

en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen ska redovisas skriftligt innan 

revisorerna justerar den. 

§ 14 Skrivelse från revisorerna  

En skrivelse (eller motsvarande) i revisorernas namn i granskningsarbetet fordrar att alla 

revisorer är eniga om innehållet. Skrivelsen ska undertecknas av den/de som revisorerna utser.  

 

Revisorerna och direktionen 

§15 Revisorerna och direktionen  

Revisorerna och företrädare för direktionen har regelbundna överläggningar, minst en gång 

varje år.  

§ 16 Revisorernas initiativrätt och obligatorisk rapportering  

Revisorerna kan initiera ärenden i direktionen med anledning av sin granskning när de 

bedömer att så behövs. Direktionens ordförande svarar för att sådana ärenden tas till 

behandling så snart som möjligt.  

Revisorerna rapporterar till direktionen om de i sin granskning funnit misstanke om brott av 

förmögenhetsrättslig karaktär eller att allmän förvaltningsdomstols avgörande har åsidosatts. 

Om direktionen inte vidtar tillfredställande åtgärder med anledning därav rapporterar 

revisorerna till respektive medlemskommuns fullmäktige.  

 

Revisorernas rapportering  

§ 17 Löpande rapportering  

Revisorerna ska löpande redovisa resultatet av sin granskning till direktionen. De sakkunnigas 

rapporter samt rapporter och bedömningar från revisorerna tillställs fullmäktiges presidium i 

samtliga medlemskommuner så snart en granskning är avslutad. Fullmäktiges presidium 

svarar för vidare spridning till fullmäktiges ledamöter. Detta uppfyller kravet i 

kommunallagen att de sakkunnigas rapporter ska fogas till revisionsberättelsen. I 
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revisionsberättelsen förtecknas de rapporter som förmedlats till fullmäktige och som formellt 

hör till revisionsberättelsen.  

§ 18 Uttalande om delårsrapport  

Revisorernas utlåtande om måluppfyllelse i samband med delårsrapport lämnas till 

medlemmars fullmäktige senast fyra veckor efter att slutlig delårsrapport upprättats.  

§ 19 Revisionsberättelse  

Revisionsberättelsen lämnas till samtliga medlemmars fullmäktige senasta fyra veckor efter 

att slutlig årsredovisning upprättats.  

 

Revisorerna är personuppgiftsansvariga 

§ 20 Personuppgiftsansvar 

Revisorerna är personuppgiftsansvariga och utser dataskyddsombud.  

 

Revisorernas arkiv 

§ 21 Revisorernas arkiv 

För vården av revisorernas arkiv gäller bestämmelserna i arkivlagen och i av direktionen 

fastställt arkivreglemente.  

 

Reglementets giltighet 

§ 22 Reglementets giltighet 

Detta reglemente gäller från och med XXXX-XX-XX och till dess att fullmäktige i 

medlemskommunerna fattar annat beslut.  
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REVISIONSREGLEMENTE 

Revisionens formella reglering 

§ 1 

För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i lag, god revisionssed, förbundsordning samt 
detta reglemente. 

God revisionssed i kommunal verksamhet utgår från den kommunala sektorns förhållanden. 
Revisionsarbetet i förbundet ska bedrivas minst med utgångspunkt från den goda sed som 
senast är uttolkad och uttryckt i skriften ”God revisionssed i kommunal verksamhet” 
(Sveriges kommuner och landsting). 

Revisorernas antal och organisation 

§ 2 

I förbundet ska finnas en revisor från varje medlemskommun. Kommunfullmäktige i 
respektive kommun utser en revisor. 

Revisorerna väljs för samma mandatperiod som gäller för ledamöterna och ersättarna i 
förbundsdirektionen. 

Uppdraget är slutfört när revisorerna under det femte året efter valet har avslutat granskningen 
av det fjärde årets verksamhet och avlämnat revisionsberättelse. Det första året i 
mandatperioden inleds därför med dubbla grupper revisorer. 

§ 3 

Revisorerna ska, för den tid man själva bestämmer, välja en sammankallande och en vice 
sammankallande. Rollen är att leda gemensamma sammankomster och sammanträden 

§ 4 

I ärenden som avser och berör revision har revisorerna rätt att yttra sig i direktionen. 
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Revisorernas ekonomi och förvaltning 

§ 5 

Revisorernas budget, räkenskaper och förvaltning skall beredas av en grupp bestående av 
kommunfullmäktiges ordförande i samtliga medlemskommuner. 

§ 6 

För att besluta i ärenden om sin förvaltning och om jäv sammanträder revisorerna enligt de 
regler som gäller för kommunal nämnd. 

Revisorernas sakkunniga biträden 

§ 8 

Revisorerna anlitar själva sakkunniga till sin granskning i den omfattning som behövs för att 
fullgöra granskningen enligt god revisionssed. Vid upphandling tillämpas förbundets 
upphandlingsregler. Revisorerna beslutar själva om upphandling. 

§ 9 

Bestämmelserna i kommunallagen om revisorernas rätt till upplysningar gäller också de 
sakkunniga som biträder revisorerna. 

Revisorernas arbetsformer 

§ 10 

Sammankallande kallar revisorerna till sammankomster i granskningsarbetet och till 
sammanträden i ärenden om sin förvaltning och om jäv. Revisorerna får kalla även 
sakkunniga och andra experter samt förtroendevalda i direktionen till dessa sammankomster. 

§ 11 

Minnesanteckningar ska föras vid revisorernas sammankomster i granskningsarbetet. 
Sammankallande ansvarar för att anteckningar upprättas. 

§ 12 

De beslut som revisorerna fattar om sin förvaltning och om jäv ska tas upp i protokoll. 
Sammankallande ansvarar för att protokoll upprättas. 

Protokollet justeras av sammankallande och en annan revisor. Revisorerna kan besluta att en 
paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen ska redovisas skriftligt innan 
revisorerna justerar den. 
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§ 13 

En skrivelse (eller motsvarande) i revisorernas namn i granskningsarbetet fordrar att alla 
revisorer är eniga om innehållet.  

Revisorernas rapportering 

§ 14 

Revisionsberättelsen lämnas till samtliga medlemmars fullmäktige senast den 1 april varje år. 

Till revisionsberättelsen fogas en sammanfattande redogörelse för resultatet av revisorernas 
granskning. 

§ 15 

Revisorernas utlåtande om delårsrapport ska lämnas till direktionen senast två veckor efter att 
den upprättats. 

§ 16 

Revisorerna ska löpande redovisa resultatet av sin granskning till direktionen. De sakkunnigas 
rapporter samt rapporter och bedömningar från revisorerna tillställs fullmäktiges presidium i 
samtliga medlemskommuner så snart en granskning är avslutad. Fullmäktiges presidium 
svarar för vidare spridning till fullmäktiges alla ledamöter. 

Detta uppfyller kravet i kommunallagen på att de sakkunnigas rapporter ska bifogas 
revisionsberättelsen. I revisionsberättelsen förtecknas de rapporter som förmedlats till 
fullmäktige och som formellt hör till revisionsberättelsen. 

Revisorerna och direktionen 

§ 17 

Revisorerna och företrädare för direktionen har regelbundna överläggningar, minst en gång 
varje år. 

§ 18 

Revisorerna kan initiera ärende i direktionen i anledning av sin granskning och om sin 
förvaltning, när de bedömer att så behövs. Direktionens ordförande svarar för att sådana 
ärenden tas upp till behandling, så snart möjligt efter att beredning har skett. 

 

 

Revisorernas arkiv 



Räddningstjänsten Dala-Mitt 
 

§ 19 

För vården av revisorernas arkiv gäller bestämmelserna i arkivlagen och i av direktionen 
fastställt arkivreglemente. 

Reglementets giltighet 

§ 20 

Detta reglemente gäller från och med den 2018-01-01 och tills dess fullmäktige i 
medlemskommunerna fattar annat beslut. 

 



SÄTERS KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2021-02-02 
Blad 

17 
 

Justerande signaturer Utdragsbestyrkande 

 

Au § 2 Diarienummer: KS2021/0005 

Utbetalning av kommunalt partistöd 2021 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta: 

1. Kommunalt partistöd betalas ut för 2021 fördelat enligt tabellen nedan. 
2. Respektive mottagande parti ska senast 2022-03-31 lämna en skriftlig redovis-

ning om hur partistödet för 2021 använts. 
 
______ 
 
Bakgrund och ärendebeskrivning 
Det kommunala partistödet regleras i Kommunallagen 4 kap §§ 29 – 32. Kommunfullmäktige har 
2014-05-26 antagit kompletterande regler för partistöd.  
 
Kommuner och landsting får ge ekonomiskt bidrag och annat stöd till politiska partier för att stärka 
deras ställning i den kommunala demokratin (partistöd). Varje kommun bestämmer om partistöd 
ska utbetalas och hur stort det ska vara. Lokalt partistöd får bara bestå av ett grundstöd och/eller 
ett mandatbundet stöd. Partistödet får bara utbetalas till ett politiskt parti som är en juridisk person. 
Det innebär att det måste finnas en registrerad lokal partiförening som kan ta emot stödet. 
 
Stödet ges till de partier som finns representerade i fullmäktige. Kommunen kan besluta att mandat 
som inte är besatta av vald kandidat (tomma stolar) inte ska beaktas vid utbetalning av stöd.  
 
Fullmäktige ska besluta att en mottagare av partistöd årligen ska lämna en skriftlig redovisning som 
visar att partistödet har använts för det ändamål som anges i 29 § första stycket. Redovisningen ska 
avse perioden 1 januari-31 december och ges in till fullmäktige senast sex månader efter redovis-
ningsperiodens utgång. En av mottagaren utsedd särskild granskare ska granska redovisningen. Full-
mäktige får besluta att stöd inte ska betalas till parti som inte lämnar redovisning och gransknings-
rapport enligt första och andra styckena. 
 
I Säters kommun består partistödet av ett grundstöd per parti och ett mandatstöd per varje mandat 
som respektive parti har i kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige beslutade 2010-12-16 § 28 om 
ett grundbidrag med 11 500 kronor per parti och ett mandatbundet bidrag på 7 600 kronor/man-
dat. Bidragen höjs med KPI med oktober 2011 som bas. Mandatstöd utgår endast för de mandat 
som är besatta. Partistöd utgår under 3 månader efter det att representationen upphört. 
 
Partistöd betalas ut årligen i förskott under mars månad efter beslut av fullmäktige. Har redovisning 
och granskningsrapport inte lämnats in till kommunstyrelsen inom föreskriven tid utbetalas inget 
stöd för nästkommande år. 
 
 
 
   fortsättning 
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Au § 2 forts 
 
Kommunalt partistöd 2021 
Grundbidrag 12 407 kr - Mandatbaserat stöd 8 199 kr 
 

Parti Mandat Grundstöd Mandatbaserat 
stöd 

Totalt 

S 11 12 407 
 
 

90 189 102 596 
 C 8 12 407 

 
65 592 77 999 

 L 1 12 407 
 
 

  8 199 
 

20 606 
M 7 12 407 

  
 

57 393 69 800 
 KD 1 12 407 

 
 

  8 177 
 

20 606 
 V 2 12 407 

 
 

16 398 28 805 
MP 1 12 407 

 
 

8 199 20 606 
 SD 2  12 407 

 
16 398 

 

28 805 
 
Sverigedemokraterna representeras av två ledamöter under 2020. Nya ledamöter har inte kunnat utses för två 
ledamöter. 
 
 
 
 
Beslutsunderlag Delges 
Regler för kommunalt partistöd Säters 
kommun 

Politiska partierna 

 
 
  



 

Tjänsteutlåtande 

 

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

Datum Diarienummer 
2021-01-11 Dnr KS2021/0005 
 

Utbetalning av kommunalt partistöd 2021 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta: 

1. Kommunalt partistöd betalas ut för 2021 fördelat enligt tabellen nedan. 
2. Respektive mottagande parti ska senast 2022-03-31 lämna en skriftlig redovisning om 

hur partistödet för 2021 använts. 
 
Bakgrund och ärendebeskrivning 
Det kommunala partistödet regleras i Kommunallagen 4 kap §§ 29 – 32. Kommunfullmäktige har 2014-
05-26 antagit kompletterande regler för partistöd.  
 
Kommuner och landsting får ge ekonomiskt bidrag och annat stöd till politiska partier för att stärka deras 
ställning i den kommunala demokratin (partistöd). Varje kommun bestämmer om partistöd ska utbetalas 
och hur stort det ska vara. Lokalt partistöd får bara bestå av ett grundstöd och/eller ett mandatbundet 
stöd. Partistödet får bara utbetalas till ett politiskt parti som är en juridisk person. Det innebär att det 
måste finnas en registrerad lokal partiförening som kan ta emot stödet. 
 
Stödet ges till de partier som finns representerade i fullmäktige. Kommunen kan besluta att mandat som 
inte är besatta av vald kandidat (tomma stolar) inte ska beaktas vid utbetalning av stöd.  
 
Fullmäktige ska besluta att en mottagare av partistöd årligen ska lämna en skriftlig redovisning som visar 
att partistödet har använts för det ändamål som anges i 29 § första stycket. Redovisningen ska avse 
perioden 1 januari-31 december och ges in till fullmäktige senast sex månader efter redovisningsperiodens 
utgång. En av mottagaren utsedd särskild granskare ska granska redovisningen. Fullmäktige får besluta att 
stöd inte ska betalas till parti som inte lämnar redovisning och granskningsrapport enligt första och andra 
styckena. 
 
I Säters kommun består partistödet av ett grundstöd per parti och ett mandatstöd per varje mandat som 
respektive parti har i kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige beslutade 2010-12-16 § 28 om ett 
grundbidrag med 11 500 kronor per parti och ett mandatbundet bidrag på 7 600 kronor/mandat. Bidragen 
höjs med KPI med oktober 2011 som bas. Mandatstöd utgår endast för de mandat som är besatta. 
Partistöd utgår under 3 månader efter det att representationen upphört. 
 
Partistöd betalas ut årligen i förskott under mars månad efter beslut av fullmäktige. Har redovisning och 
granskningsrapport inte lämnats in till kommunstyrelsen inom föreskriven tid utbetalas inget stöd för 
nästkommande år. 
 
 
 
 
 
 

 



 

Tjänsteutlåtande 

 

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

Kommunalt partistöd 2021 
Grundbidrag 12 407 kr - Mandatbaserat stöd 8 199 kr 

 
Parti Mandat Grundstöd Mandatbaserat 

stöd 
Totalt 

S 11 12 407 
 
 

90 189 102 596 
 C 8 12 407 

 
65 592 77 999 

 L 1 12 407 
 
 

  8 199 
 

20 606 
M 7 12 407 

  
 

57 393 69 800 
 KD 1 12 407 

 
 

  8 177 
 

20 606 
 V 2 12 407 

 
 

16 398 28 805 
MP 1 12 407 

 
 

8 199 20 606 
 SD 2  12 407 

 
16 398 

 

28 805 
 
Sverigedemokraterna representeras av två ledamöter under 2020. Nya ledamöter har inte kunnat utses för två 
ledamöter. 
 
 

Beslutsunderlag Delges 
Regler för kommunalt partistöd Säters 
kommun 

Politiska partierna 

 
 
 
 
Margareta Jakobsson  Malin Karhu Birgersson 
Handläggare  Sektorschef 

 



 

 

Regler för kommunalt partistöd Säters kommun 
Antagna av fullmäktige den 26 maj 2014 § 55 

 

I kommunallagen (1991:900) finns de grundläggande bestämmelserna om kommunalt 
partistöd. 

I Säters kommun ska därutöver följande gälla. 

 

1 § Rätt till partistöd  

Det lokala partistödet i Säters kommun utgår till partier som är representerade i 
enlighet med vad som föreskrivs i 2 kap. 9 andra stycket kommunallagen. 

 

2 § Grundstöd och mandatstöd 

Partistödet, som indexuppräknas varje år, består av  

- ett grundstöd, som uppgår till om 11 543 kronor per parti och år (2014), samt 

- ett mandatstöd, som uppgår till 7 628 kronor per mandat och år (2014). 

 

 3 § Fördelning av partistöd 

Vid fördelningen av partistöd beaktas endast mandat för vilken en vald ledamot är 
fastställd enligt 14 kap vallagen (2005:837).  

Partistöd utgår under 3 månader efter det att representationen upphört.  

 

4 § Redovisning och granskning  

En mottagare av partistöd årligen ska lämna en skriftlig redovisning som visar att 
partistödet har använts för det ändamål som anges i 2 kap. 9 § första stycket 
kommunallagen. Till redovisningen ska fogas ett granskningsintyg. 

 

5 § Årlig utbetalning  

Partistöd betalas ut årligen i förskott under mars månad efter beslut av fullmäktige. 

Har redovisning och granskningsrapport enligt 2 kap. 11 § andra stycket 
kommunallagen inte lämnats in till kommunstyrelsen/landstingsstyrelsen inom 
föreskriven tid utbetalas inget stöd för nästkommande år.  
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Justerande signaturer Utdragsbestyrkande 

 

Au § 4 Diarienummer: Ks2020/0465 

Rapport ej verkställda beslut kv 3 2020 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige godkänna 
rapporten  
 
______ 
 
Ärendebeskrivning 
Socialnämnden har överlämnat rapport avseende ej verkställda beslut för kvartal 3 2020. 
 
Sociala sektorn har till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) lämnat en rapport över ej 
verkställda beslut kvartal 3 2020. Förvaltningen har även rapporterat de beslut som verkställts 
och som tidigare har rapporterats som ej verkställda. 
 
Ej verkställda beslut 
Biståndsbeslut som inte verkställts inom 3 månader ska rapporteras till IVO. 
Det gäller beslut enligt 9 § lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade 
(LSS) och enligt 4 kap. 1 § SoL. 
 
Verkställda beslut 
Socialnämnden ska även till IVO anmäla när nämnden har verkställt ett gynnande beslut som 
enligt 16 kap 6 f§ SoL har rapporterats som ej verkställt. 
 
Rapport till revisorer och kommunfullmäktige 
Enligt 16 kap SoL ska kommunens revisorer och kommunfullmäktige informeras om ej verk-
ställda/verkställda beslut. 
 
 
Beslutsunderlag Delges 
Tjänsteutlåtande 
Socialnämndens rapport 2020-09-30 

Socialnämnden 

 
 
 
  



 

Tjänsteutlåtande 

 

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

 

 

Datum Diarienummer 
2021-01-11 Dnr KS2020/0465 

 

Rapport avseende ej verkställda beslut – kvartal 3 2020 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
godkänna rapporten. 
 
Ärendebeskrivning 
Socialnämnden har överlämnat rapport avseende ej verkställda beslut för kvartal 3 2020. 
 
Sociala sektorn har till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) lämnat en rapport över ej 
verkställda beslut kvartal 3 2020. Förvaltningen har även rapporterat de beslut som verkställts 
och som tidigare har rapporterats som ej verkställda. 
 
Ej verkställda beslut 
Biståndsbeslut som inte verkställts inom 3 månader ska rapporteras till IVO. 
Det gäller beslut enligt 9 § lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade 
(LSS) och enligt 4 kap. 1 § SoL. 
 
Verkställda beslut 
Socialnämnden ska även till IVO anmäla när nämnden har verkställt ett gynnande beslut som 
enligt 16 kap 6 f§ SoL har rapporterats som ej verkställt. 
 
Rapport till revisorer och kommunfullmäktige 
Enligt 16 kap SoL ska kommunens revisorer och kommunfullmäktige informeras om ej 
verkställda/verkställda beslut. 
 
 
Beslutsunderlag Delges 
Tjänsteutlåtande 
Socialnämndens rapport 2020-09-30 

Socialnämnden 

 
 
 
Margareta Jakobsson  Malin Karhu Birgersson 
Handläggare  Sektorchef kommunstyrelsen 
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Sn § 136    Diarienummer: SN2020/0099 
 
 
Rapport avseende ej verkställda beslut – kvartal 3 2020 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden har tagit del rapporten över ej verkställda beslut och översänder den till kom-
munfullmäktige och kommunrevisionen för kännedom. 
______ 
 
 
Ärendebeskrivning  
Socialförvaltningen har till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) lämnat en rapport över ej 
verkställda beslut kvartal 3 2020. Förvaltningen har även rapporterat de beslut som verkställts 
och som tidigare har rapporterats som ej verkställda. 

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

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

Rapport till revisorer och kommunfullmäktige 
Enligt 16 kap SoL ska kommunens revisorer och kommunfullmäktige informeras om ej verk-
ställda/verkställda beslut. 
 
 
 
Underlag till beslut Delges 
Sammanställning rapport kvartal 3 2020 Kommunfullmäktige 
 Kommunrevisionen 

  



Rapport till IVO 2020-09-30 (avser kvartal 3 2020) 

Beslut om kontaktperson enligt 9.4 § LSS  
Rapport om: 

• 1 avslutat beslut 

Beslutsdatum Avslutat Kommentar 

2018-08-01 2020-08-19 Säger nej till alla förslag. Kommer ej på bokade möten 
men nya bokas in i försök att verkställa. 
Vill just nu inte ha insats pga rädsla för covidsmitta. 
Har avsagt sig insatsen. 
 

 

Beslut om boende enligt 9.9 § LSS 
Rapport om: 

• 1 verkställt beslut 

Beslutsdatum Verkställt Kommentar 
2020-03-26 2020-09-01 Saknar ledig bostad. Han är 

erbjuden plats från september 
2020. 

Beslut om kontaktperson enligt 4 kap 1 § SOL 
Rapport om: 

• 1 ej verkställt beslut 

Beslutsdatum Verkställt Kommentar 

2020-04-23  Har tidigare haft kontaktperson. Han vill nu byta men 
ingen ny har hittats 

 Beslut om daglig verksamhet enligt 4 kap 1 § SOL 
• 12 avbrott i verkställigheten 

Varav 12 verkställda 

Avbrott i verkställigheten Verkställt Kommentar 
2020-03-25 2020-10-06 Dagverksamheten stängd pga 

smittskydd. Erbjuden 
kompenserad insats 

2020-03-25 2020-10-06 Dagverksamheten stängd pga 
smittskydd. Erbjuden 
kompenserad insats 

2020-03-25 2020-10-06 Dagverksamheten stängd pga 
smittskydd. Erbjuden 
kompenserad insats 

2020-03-25 2020-10-06 Dagverksamheten stängd pga 
smittskydd. Erbjuden 
kompenserad insats 



Avbrott i verkställigheten Verkställt Kommentar 
2020-03-25 2020-10-06 Dagverksamheten stängd pga 

smittskydd. Erbjuden 
kompenserad insats 

2020-03-25 2020-10-06 Dagverksamheten stängd pga 
smittskydd. Erbjuden 
kompenserad insats 

2020-03-25 2020-10-06 Dagverksamheten stängd pga 
smittskydd. Erbjuden 
kompenserad insats 

2020-03-25 2020-10-06 Dagverksamheten stängd pga 
smittskydd. Erbjuden 
kompenserad insats 

2020-03-25 2020-10-06 Dagverksamheten stängd pga 
smittskydd. Erbjuden 
kompenserad insats 

2020-03-25 2020-10-06 Dagverksamheten stängd pga 
smittskydd. Erbjuden 
kompenserad insats 

2020-03-25 2020-10-06 Dagverksamheten stängd pga 
smittskydd. Erbjuden 
kompenserad insats 

2020-03-25 2020-10-06 Dagverksamheten stängd pga 
smittskydd. Erbjuden 
kompenserad insats 
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Au § 6 Diarienummer: KS2020/0477 

Deltagande på distans för förtroendevalda i gemensamma nämnder 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att 
valda ledamöter och ersättare i gemensamma nämnder får delta i sammanträden på distans. 
 
______ 
 
Ärendebeskrivning 
Falu kommun har beslutat att förtroendevalda vid kommunfullmäktige- och styrelse- och nämnd-
sammanträde får delta på distans.  För att distansmöte ska kunna genomföras för de gemensamma 
nämnderna begär kommunfullmäktige i Falu kommun att samtliga ingående kommuners kommun-
fullmäktige fattar ett likalydande beslut 
 
 
 
 
 
Beslutsunderlag Delges 
Beslut Falu kommun kommunfullmäktige Falu kommun 

 
 
  



 

Tjänsteutlåtande 

 

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

 

 

Datum Diarienummer 
2021-01-11 Dnr KS2020/0477 

 

Deltagande på distans för förtroendevalda i gemensamma nämnder 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 
att valda ledamöter och ersätter i gemensamma nämnder får delta i sammanträden på distans. 
 
Ärendebeskrivning 
Falu kommun har beslutat att förtroendevalda vid kommunfullmäktige- och styrelse- och 
nämndsammanträde får delta på distans.  För att distansmöte ska kunna genomföras för de 
gemensamma nämnderna begär kommunfullmäktige i Falu kommun att samtliga ingående 
kommuners kommunfullmäktige fattar ett likalydande beslut 
 
 
 
Margareta Jakobsson  Malin Karhu Birgersson 
Handläggare  Sektorchef kommunstyrelsen 
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Till: Borlänge kommun; Gagnefs kommun; Hedemora kommun; Ludvika kommun; 

Smedjebackens kommun; Säters Kommun - Kommun 
Kopia: Julie Williams 
Ämne: Protokollsutdrag kommunfullmäktige i Falun om möten på distans 
Bifogade filer: Sammanträdesprotokoll kommunfullmäktige 2020-12-10 §288 Förlängning av 

deltagande på distans för förtroendevalda vid kommunfullmäktige och 
styrelse-nämndsammanträde(ATL002320-006.1).pdf 

 
Hej! 
Vet inte om detta beslut från kommunfullmäktige i Falun har expedierats för kännedom till samtliga 
kommuner som ingår i gemensamma nämnder. Därför skickar jag iväg detta beslut till de kommuner som 
ingår i gemensamma nämnden ATL. Se Faluns beslutspunkt 2. Falun har nu öppnat upp för digitala 
möten i gemensamma nämnder.  
 
 
Vänliga hälsningar 
 
Ann Ayoub 
Nämndsekreterare 
 

 
Falu kommun 
Socialförvaltningen 
Administrativa enheten 
791 83 Falun 
Besöksadress: Stadshuset, Falun 
Telefon: direkt 023-873 15, kontaktcenter 023-830 00 
 
 



 Sammanträdesprotokoll
Falu kommun  Sammanträdesdatum
Kommunfullmäktige 2020-12-10

§ 288 Förlängning av deltagande på distans för 
förtroendevalda vid kommunfullmäktige och 
styrelse- / nämndsammanträde (KS0351/20)

Beslut
1. Kommunfullmäktiges beslut den 2 april 2020 gällande beslut för 

deltagande på distans för förtroendevalda vid kommunfullmäktige- och 
styrelse- och nämndsammanträde förlängs att gälla till och med den 31 
december 2021.

2. Beslutet inkluderar även deltagande på distans för förtroendevalda i de 
gemensamma nämnderna där Falu kommun ingår. För att distansmöte 
ska kunna genomföras för de gemensamma nämnderna krävs att samtliga 
ingående kommuners kommunfullmäktige fattar ett likalydande beslut.

3. Kommunstyrelsen får i uppdrag att utvärdera och återkomma med förslag 
till framtida distansmöten för förtroendevalda.

Sammanfattning
Med anledning av spridningen av Coronaviruset under 2020 beslutade 
kommunfullmäktige den 2 april 2020 om möjligheten för förtroendevalda att 
delta på distans vid kommunfullmäktige- och styrelse-/nämndsammanträden. 
Deltagandet på distans är reglerat i 5 kap. 16 § och 6 kap. 24 § i kommunallagen.

Distansmöten har genomförts av de flesta nämnderna och även av 
kommunfullmäktige. Med anledning av den fortsatt utbredda smittspridningen 
och stränga restriktioner gällande social distans förutsätts distansmöten vara ett 
nödvändigt alternativ för de politiska mötena även under 2021. Därför behöver 
kommunfullmäktige förlänga beslutet. 

Även de gemensamma nämnderna bereds möjlighet att besluta om distansmöten 
genom att kommunfullmäktiges beslut även inkluderar dem. För att distansmöte 
ska kunna genomföras för de gemensamma nämnderna krävs att samtliga 
ingående kommuners kommunfullmäktige fattar ett likalydande beslut.

Den erfarenhet som görs under pandemin för distansmöten är värdefull att 
utvärdera och återkoppla i förslag till distansmöten som är anpassade till mer 
normala förhållanden. Därför föreslås att kommunstyrelsen får i uppdrag att 
utvärdera och återkomma med förslag till framtida distansmöten för 
förtroendevalda.

Beslutet är enligt kommunfullmäktiges presidiums förslag.

1 (2)1 (2)1 (2)1 (2)



 Sammanträdesprotokoll
Falu kommun  Sammanträdesdatum
Kommunfullmäktige 2020-12-10

Förslag till beslut på sammanträdet
Ordförande Maria Gelin (FAP), Joakim Storck (C), Jonas Sallén Lennerthson 
(S), Patrik Liljeglöd (V), Katarina Gustavsson (KD), Jim Aronsson (SD), Knut 
Scherman (SD) och Anna Fält (S): Enligt beslutet.

Yttranden
Maj Ardesjö (MP) yttrar sig i ärendet.

Beslutsunderlag
 Kommunfullmäktiges presidiums förslag 2020-12-10 Förlängning av 

beslut för deltagande på distans för förtroendevalda vid 
kommunfullmäktige- och styrelse/nämndsammanträde

 Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2020-04-02 §70 Deltagande på 
distans för förtroendevalda vid kommunfullmäktige och styrelse- 
nämndsammanträden

Skickas till 
Styrelsen, samtliga nämnder och gemensamma nämnder

2 (2)2 (2)2 (2)2 (2)
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2019-07-02

REGLEMENTE

Reglemente för den Gemensamma nämnden avseende prövning och tillsyn enligt 
alkohollagen (2010:1622), lag om tobak och liknande produkter (2018:2088) exklusive 
tillsyn av rökfria miljöer 7 kap § 3 p 4, samt kontrollen av läkemedelsförsäljningen av 
receptfria läkemedel i detaljhandeln.  

Kommunerna Falun, Borlänge, Säter, Gagnef, Smedjebacken, Ludvika och Hedemora har 
kommit överens om att samarbeta i en gemensam nämnd enligt kommunallagen (2017:725)  
9 kap §§ 19-35 som skall svara för kommunernas lagliga skyldigheter enligt alkohollagen, 
lag om tobak samt läkemedelslagen. 

Falu kommun är värdkommun och den gemensamma nämnden ingår i värdkommunens 
organisation. 

Beslut om avgifter inom verksamhetsområdet skall dock fattas av varje kommun separat. 

Utöver vad som föreskrivs om gemensamma nämnder i kommunallagen gäller 
bestämmelserna i detta reglemente samt det som överenskommits i ett särskilt samarbetsavtal 
mellan kommunerna.

§ 1
Uppgifter

Den Gemensamma nämnden skall svara för de samverkande kommunernas prövning och 
tillstånd enligt alkohollagen, lag om tobak samt den kommunala kontrollen av 
läkemedelsförsäljningen i detaljhandeln.

Beslut om avgifter inom verksamhetsområdet skall inte ingå i den gemensamma nämndens 
uppgifter. 

Nämnden skall vid behov samråda med styrelser och nämnder i de samverkande 
kommunerna.

Nämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer. Nämnden sammanträder i 
Falu kommun om inte nämnden själv bestämmer annat. 

Nämnden skall, i enlighet med värdkommunens ekonomiska styrprinciper redovisa till 
respektive kommunfullmäktige hur verksamheten bedrivits och utvecklats samt det 
ekonomiska utfallet.

Nämnden skall besluta om delegering av nämndens uppgifter. 
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Innan beslut fattas i nämnden som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt 
skall kommunfullmäktige i de samverkande kommunerna ges tillfälle att ta ställning.

§ 2
Sammansättning

Gemensamma nämnden består av 7 ledamöter och 7 ersättare, det vill säga varje kommun 
utser en ledamot och en ersättare.

Falu kommun ska bland nämndens ledamöter utse en ordförande och en vice ordförande. 

Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. 

§ 3
Ersättarnas tjänstgöring

Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i ett 
sammanträde ska en ersättare från den kommun som valt ledamoten tjänstgöra i ledamotens 
ställe. Ordningen därefter är att ersättare kallas in till tjänstgöring från kommuner enligt ett 
rullande schema, med ordningen Falun, Borlänge, Gagnef, Säter, Ludvika, Smedjebacken 
och Hedemora. Borlänge gäller för 2015 och sedan ett år i taget för varje kommun.

En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om 
ersättare har trätt in i ledamotens ställe. 

Ersättarna har rätt att närvara och yttra sig på sammanträde även när de inte tjänstgör.

§ 4
Ersättning till ledamot och ersättare

Ledamot och ersättare i nämnden ska erhålla ersättning för uppdraget från den kommun som 
valt ledamoten och ersättaren i enlighet med den kommunens ersättningsregler för 
förtroendevalda.
Även kostnader i samband med inställelse och tjänstgöring i den gemensamma nämnden 
bekostas av den kommun som valt ledamoten och ersättaren. 

§ 5
Anmälan av förhinder

En ledamot eller ersättare som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett 
sammanträde skall snarast anmäla detta till nämndens sekretariat, som är Falu kommuns 
nämndssekretariat och som inkallar ersättare som står i tur att tjänstgöra och som inte redan 
kallats in. 
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§ 6 
Kallelse

Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena.

Kallelsen skall vara skriftlig eller elektronisk och innehålla uppgift om tid och plats för 
sammanträdet.

Kallelsen skall på lämpligt sätt tillställas varje ledamot och ersättare senast sju dagar före 
sammanträdesdagen. Kallelsen skall även tillställas respektive kommun för kännedom.

Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning 
handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas kallelsen.

I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt. 

När varken ordföranden eller vice ordföranden kan kalla till sammanträde ska den ledamot 
som har längst tjänstgöringstid i gemensamma nämnden göra detta och vid lika 
tjänstgöringstid för flera ledamöter den som är till åldern äldst.

§ 7
Ersättare för ordföranden

Om varken ordföranden eller vice ordföranden kan delta i ett sammanträde eller del av ett 
sammanträde fullgör den ledamot som har längst tjänstgöringstid i nämnden ordförandens 
uppgifter. Vid lika tjänstgöringstid för flera ledamöter den som är till åldern längst. Om 
ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är förhindrad att fullgöra uppdraget 
under längre tid än en månad får nämnden utse en annan ledamot att vara ersättare för 
ordföranden. Ersättaren fullgör ordförandens samtliga uppgifter.

§ 8
Justering och anslag av protokoll

Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot.

Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen bör 
redovisas skriftligt innan nämnden justerar den. 

Nämndens protokoll ska tillkännages på var och en av de samverkande kommunernas 
anslagstavlor.

Protokollen skall tillställas samtliga samverkande kommuner och de samverkande 
kommunernas revisorer. 
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§ 9
Reservation

Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen 
ska ledamoten göra det skriftligen.
Motiveringen ska lämnas före den tidpunkt som har fastställts för justering av protokollet.

§ 10
Dataskyddsförordningen

Gemensamma nämnden är inom sitt verksamhetsområde, personuppgiftsansvarig enligt 
dataskyddsförordningen.

§ 11
Delgivning

Delgivning med nämnden sker med ordföranden eller en anställd som nämnden bestämmer.

§ 12
Undertecknande av handlingar och expediering

Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutats av nämnden ska undertecknas av 
ordföranden eller vid förfall för denne av vice ordföranden och kontrasigneras av anställd 
som nämnden bestämmer. I övrigt bestämmer nämnden vem som skall underteckna 
handlingar.    

§ 13
Mandatperioden

Mandatperioden skall följa de ordinarie mandatperioderna. 
Nämndens verksamhet ska dock upphöra under löpande mandatperiod om parternas 
överenskommelse upphör att gälla före periodens utgång.        

§ 14
Utskott

Gemensamma nämnden får inte inrätta utskott.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

                                                                                                                                            



SÄTERS KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2021-02-02 
Blad 

21 
 

Justerande signaturer Utdragsbestyrkande 

 

Ks §  Diarienummer: KS2020/0234 

Svar på medborgarförslag om ett utegym vid Skenshyttans bygdegård 

Beslut 
Fritidsutskottet beslutar bevilja Skenshyttans Bygdegård ett bidrag på 50 000 kronor till ett utegym 
förutsatt att föreningen står för resterande investering och underhåll. Utegymet ska vara färdigställt 
vid utgången av 2022. 
Medborgarförslaget bifalls. 
 
_________ 
 
Sammanfattning av ärendet 
Ett medborgarförslag om önskan om ett utegym vid Skenshyttans Bygdegård lämnades in till kom-
munfullmäktiges sammanträde 2020-09-24. Kommunfullmäktige beslutade att överlämna medbor-
garförslag till kommunstyrelsen för beslut. 
Förslagsställaren menar att det är viktigt med aktiviteter utomhus, speciellt i dessa tider.  
 
Bakgrund 
Föreningen önskar få tillgång till ett utegym med förslag på plats vid Skenshyttans bygdegård. De 
vill erbjuda ett utegym som passar en bred målgrupp, inte bara unga och starka individer utan även 
äldre och personer som behöver rehab och vill bygga upp sin styrka igen. 
 
 
 
 
 
Beslutsunderlag Delges 
Medborgarförslag om ett utegym i Skens-
hyttan 
Tjänsteutlåtande 

Förslagsställaren 

 
 
 
 
  



  
Tjänsteskrivelse 

 

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

 

Datum Diarienummer 
2020-12-07  

 

Medborgarförslag om ett utegym vid Skenshyttans bygdegård 

Förslag till beslut 
Fritidsenheten föreslår Fritidsutskottet i yttrande till kommunstyrelsen anta nedanstående ytt-rande att avslå 
Skenshyttans Bygdegård medel till ett utegym. Därmed avslås medborgarförslaget 

Sammanfattning av ärendet 
Ett medborgarförslag gällande önskan om ett utegym vid Skenshyttans Bygdegård har inkommit. 
Förslagsställaren menar att det är viktigt med aktiviteter utomhus, speciellt i dessa tider.  
 
Bakgrund 
Föreningen önskar få tillgång till ett utegym med förslag på plats vid Skenshyttans bygdegård. Ett utegym 
med tyngd för olika styrka, dom menar att alla ska kunna använda det, inte bara unga och starka individer 
utan även äldre eller skadade som vill bygga upp sin förmåga igen. 

Förvaltningens ståndpunkt 
Att anlägga och göra iordning ett utomhusgym idag innebär en stor kostnad, något som förvaltningen anser 
att man idag inte har medel till att genomföra. 
 
 
 
 
Sara Sissala  Malin Lilja Altörn 
Fritidssamordnare  Fritidschef 

 



Från: Säter (no reply) <noreply@sater.se> 
Skickat: den 13 maj 2020 13:40 
Till: Säters Kommun - Kommun 
Ämne: Kontaktbegäran från Säter.se 
 
Meddelande: Medborgarförslag. 
Vi ute i Skenshyttan med omnejd har ett önskemål, (speciellt i dessa Coronatider). 
Vi önskar få tillgång till ett utegym med förslag på plats vid Skenshyttans bygdegård? Ett utegym med 
tyngd för olika styrka, jag menar att alla ska kunna använda det, inte bara unga och starka individer utan 
även äldre eller skadade som vill bygga upp sin förmåga igen. Medborgarna betalar ju skatt till 
kommunen och allt behöver ju inte byggas för de inne i Säter som ändå har nära till det mesta. 
Under pandemin ska vi ju helst minimera att vara i lokaler och alla har heller inte tillgång till 
kommunikationer att ta sig till Säter.  
Jag jobbar själv som hälsofrämjare inom äldreomsorgen i Smedjebackens kommun (men bor i Sandvik, 
Säter) och ser vikten av att hålla befolkningen friska, särskilt de äldre. 
Skenshyttans bygdegård har ju sommartid lite olika arrangemang och skulle även med ett utegym på 
plats kunna erbjuda möjligheten till förebyggande hälsa. En trevlig samlingsplats vare sig det är pandemi 
eller inte.  
Forskningen visar också att styrketräning är mycket bra för de äldre och vi skulle säkert kunna ordna 
träningsgrupper för dem. 
Jag själv och flera med mig gillar inte att vara inne på gym men ute i naturen och skulle då ha möjlighet 
att få både gym och närhet till naturen. 
Många pratar om att de unga inte rör sig tillräckligt och nu ser det ut att vara många yngre familjer med 
barn som flyttat till bygden och skulle även kunna erbjuda dem att aktivera sig där. Kanske även en 
gungställning med sandlåda för de minsta medan föräldrarna och äldre syskon tränar. 
Hoppas på positivt svar. 
Med vänlig hälsning, 
Solveig Bodare 
Sandvik 257 
78196 Borlänge 
070-1518789 
solbod57@hotmail.com 
 
 
Vill ha svar: ja  
Epost-adress: solbod57@hotmail.com 
 

mailto:solbod57@hotmail.com
mailto:solbod57@hotmail.com
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Ks §  

Aktuellt från kommundirektören 
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Ks § 

Redovisning av delegationsbeslut 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen tar del av delegationsbesluten  
__________ 
 
KS2021/0004-1 
Återbesättningsprövning av tjänst som Coach samverkansteamet, 75-100%, Samverkansteamet 
 
KS2021/0004-2 
Återbesättningsprövning av tjänst som socialsekreterare ekonomiskt bistånd 100% 
 
KS2021/0004-3 
Återbesättningsprövning av tjänst som Omsorgsassistent Vråkgränd, 100%, Verksamheten funkt-
ionsnedsättning 
 
KS2021/0004-4 
Återbesättningsprövning av tjänst som Omsorgsassistent Trastgränd, 100%, Verksamheten funkt-
ionsnedsättning 
 
KS2021/0004-5 
Återbesättningsprövning av tjänst som Livsmedelsinspektör, 100%, Miljö- och byggenheten 
 
KS2021/0004-6 
Återbesättningsprövning av tjänst som Boendestödjare, 100%,  Verksamheten funktionsnedsättning 
 
KS2020/0385 
Direktupphandling licenser Adobe 
 
KS2020/0359 
Direktupphandling ljudutrusning till skolan 
 
KS2020/0355 
Verksamhetsbidrag 2021 Dalarnas Folkrörelsearkiv 
 
Ks2020/0470 
Föreningsbidrag till Naglarby Bystugeförening. 
 
Beslut från styrgrupp SÄBO, 2021-01-18, § 6, certifiering 
 
Ks2020/0449 
 
Bidrag till EDE-film till filmprojekt ”EPA dokumentär” 
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Ks § 

Redovisning av delgivningar 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen har tagit del av redovisade delgivningar. 
__________ 
 
Protokoll från sammanträde med 

• Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-12-15 och 2021.01-19 
• Styrgrupp SÄBO 2020-12-01 och 2021-01-18 
• Södra Dalarnas Samordningsförbund, 2020-11-23 
• Dalabanans Intressenter styrelsemöte, 2020-09-25 och 2020-12-04 
• Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel 
• Gemensamma nämnden för upphandling, 2020-11-17 
• Räddningstjänsten Dala Mitt, 2020-10-23 och 2020-11-27 
• Fritidsutskottet, 2020-12-15 
• Personalutskottet, 2020-11-24 
• Kulturnämnden, 2020-12-10 
• Brottsförebyggande rådet, 2020-12-01 

 
Protokollsutdrag från 

• Kulturnämnden, 2020-12-10, § 90, extra stöd till kulturutövare 
• Kulturnämnden, 2020-12-10, § 91 information årlig uppföljning av det systematiska 

arbetsmiljöarbete 
• Kulturnämnden , 2020-12-10, § 94, information kulturpris/ungdomskulturstipendi-

utdelning 
• Kultur- och bildningsnämnden, 2020-12-01, § 56, förändring av Mentalvårdsmu-

seet. 
• Kultur- och bildningsnämnden, 2020-12-01, § 12, Instruktion för välfärdsrådet 

 
Polisanmälan gällande 

• Skadegörelse, stöld, Ungdomens Hus, 2020-10-15 
• Skadegörelse, Västra Långgatan, 2020-11-13—2020-11-14 
• Skadegörelse, Säter, 2020-11-13—2020-11-14 
• Vårdslöshet i trafik, Lövåsen, 2021-01-05 

 
Medgivande till överlåtelse av undersökningstillstånd Trollberget nr 101, Nyberget nr 101, Tomtebo 
nr 201 och Tomtebo nr 203. 
 
Förlängning av giltighetstiden för undersökningstillståndet Gumsberget nr 9  
 
Arbetsplan för undersökningsarbeten inom undersökningstillståndet Gumsberget nr 9 
 
Arbetsplan frö undersökningsarbeten inom undersökningstillstånden Tomtebo nr 2001 
 
Verksamhet inom POSOM 2020 
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Ks §  forts 
 
Nämndsplan för överförmyndare i samverkan Falun-Borlänge regionen 
 
Öppet brev från Svenska Covidföreningen 
 
Arbetsmarknadskunskap Dalarna periodrapport 2018-2020 
 
Kortsiktiga prognoser över utexaminerade från vårdutbildningar 
 
KS2021/0018 
Personuppgiftsincident: Säters kommuns hemsida verkar ha en SQL-dump publikt tillgänglig av 
den Wordpress-installation denna sida använder. 
 
KS2020/0475 
Överenskommelse mellan staten och Sveriges kommuner och regioner om välfärdsteknik med de 
äldre i Fokus 2021 
 
KS2020/0474 
Överenskommelse mellan staten och Sveriges kommuner och regioner inom området psykisk hälsa 
och suicidprevention 2021-2022 
 
KS2020/0412 
Överenskommelse om ändringar i allmänna bestämmelser samt bilagor till AB 
 
Ks2020/0463 
Synpunkter från Säterbor på julpynt 
 
KS2020/0456 
Samråd kring Migrationsverkets intentioner att avveckla verksamhet i Dalarna. 
 
Fastställd informationshanteringsplan och arkivbeskrivning för gemensamma nämnden för alkohol, 
tobak och receptfria läkemedel. 
 
Ks2020/0333 
Förslag kommuntal nyanlända och kommundelar ensamkommande barn, Dalarnas län 2021. 
 
Ks2020/0445 
Analys och åtgärdsförslag från nationella vårdkompetensrådet om kompetensförsörjningen. 
 
Ks2020/0447 
Huvudöverenskommelse om län mm – HÖK 20 och med stud 20-,ed OFR lärare. 
 
Protokoll från Styrgruppsmöte 20202-12-02 gemensam löneadministration Falun – Säter 
 
Ks20212/0023 
Utökad årlig uppföljning av kommunerna och Regionernas arbete med krisberedskap och civilt för-
svar med anledning av Covid -29. 
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Ks §  forts 
 
KS2021/0021 
Årlig uppföljning av kommunernas krisberedskap, 2020. 
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Ks § 

Övriga ärenden 
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