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Allmänhetens frågestund om Årsredovisning 2020 
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Kf §  Diarienummer: KS2021/0081 

Nytt medborgarförslag om babysim 
 
 
 
Ärendebeskrivning 
Ett medborgarförslag om babysim i Skönvikshallen lämnas in till kommunfullmäktiges samman-
träde 2021-04-29 av Pär Kungsmark, Säter 
 
Medborgarens förslag 
”Jag skulle vilja att Skönvikshallen börjar erbjuda babysim I Säter. Detta är en viktig del i barns ut-
veckling och borde vara en del i det som kommunen erbjuder. Idag finns närmaste babysim I Bor-
länge som inte är möjligt för alla att nyttja.” 
 
 
  



Skickat: den 26 februari 2021 11:01 
Till: Säters Kommun - Kommun 
Ämne: Babysim - medborgarförslag 
 
Kategorier: Ligga kvar 
 

Hej! 

 

Jag skulle vilja att Skönvikshallen börjar erbjuda babysim I Säter. 

Detta är en viktig del i barns utveckling och borde vara en del i det som kommunen erbjuder. 

Idag finns närmaste babysim I Borlänge som inte är möjligt för alla att nyttja. 

 

Kan jag skicka in förslaget via detta mail? 

 

Vänligen, 

Pär Kungsmark  
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Kf §  Diarienummer: KS2021/0166 

Nytt medborgarförslag om att anordna en hundrastgård i Säters kommun 

Beslut 
 
 
Ärendebeskrivning 
Ett medborgarförslag om att anordna en hundrastgård i Säters kommun lämnas in till kommunfull-
mäktiges sammanträde 2021-04-29 av Alicja Burzynska Rasti, Säter 
 
Medborgarens förslag 
”Med anledning av nya bestämmelserna gällande kopplade hundar anser vi att minst en hundrast-
gård i Säters kommun bör anordnas. Sådana rastgårdar främjar friluftslivet, ökar säkerheten för 
medborgarna och djur samt gör kommuner mer attraktiv för såväl invånarna som för turisterna.” 
 
  





SÄTERS KOMMUN 
Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2021-04-29 
Blad 

5 
 

Justerande signaturer Utdragsbestyrkande 

 

Kf   Diarienummer: KS2020/0313 

Svar på medborgarförslag om en rondell vid ICA I Storhaga Gustafs 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget är besvarat utifrån 
att Säters kommun ej är väghållare för de aktuella korsningspunkterna eller väg 790. 
 
____________ 
 
Ärendebeskrivning 
Ett medborgarförslag om att göra en rondell vid ICA storhaga Gustafs, lämnades in till kommun-
fullmäktiges sammanträde 2020-10-22 av Tommy Magnusson, Gustafs.  
 
Medborgarens förslag  
”Jag tycker att man kan göre en rondell vid Ica Storhaga i Gustafs. Som det är nu är det tur att inga 
olyckor händer, mycket tung trafik, bussarna åker där flera gånger om dagen. Även vid korsningen 
mot ST SKEDVI bör det vara en rondell. Tillbuden är många, bara tur att det inte händer något all-
varligt. Tack för ordet.”  
 
Yttrande från samhällsbyggnadsnämnden  
Samhällsbyggnadsnämnden har tagit del av medborgarförslaget och föreslår att Kommunstyrelsen 
ser det som besvarat. Säters kommun är ej väghållare för de aktuella korsningspunkterna eller väg 
790. Vägarna är statliga vilket betyder att Trafikverket ansvarar för eventuella åtgärder. Förslagen i 
medborgarförslaget har utretts historiskt och tankarna är goda. Korsningspunkten mellan väg 790 
och väg 789 ses över i samband med den vägplan som Trafikverket genomför kopplat till gång- och 
cykelväg mellan Enbacka och Naglarby. Här föreslås dock ej några åtgärder i själva korsningen utan 
fokus ligger på en säker passage och sänkt hastighet. För korsningspunkten i Storhaga finns en ut-
redning framtagen men inga medel är avsatta för fortsatt planeringsprocess. Säters kommun driver 
frågan vidare i samverkan med Trafikverket. 
 
  





SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Blad 

Samhällsbyggnadsnämnden 2021-02-11 7  
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    Dnr: SBN2020/1034 
 
Sbn § 5   Medborgarförslag om rondell vid Ica Storhaga 
 
Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar yttra sig enligt ställt förslag. 

 ____________ 

 
Förslag till yttrande  
Samhällsbyggnadsnämnden har tagit del av medborgarförslaget och föreslår att  
Kommunstyrelsen ser det som besvarat. Säters kommun är ej väghållare för de  
aktuella korsningspunkterna eller väg 790. Vägarna är statliga vilket betyder att  
Trafikverket ansvarar för eventuella åtgärder. Förslagen i medborgarförslaget har 

 utretts historiskt och tankarna är goda. Korsningspunkten mellan väg 790 och väg 
 789 ses över i samband med den vägplan som Trafikverket genomför kopplat till 
 gång- och cykelväg mellan Enbacka och Naglarby. Här föreslås dock ej några  

åtgärder i själva korsningen utan fokus ligger på en säker passage och sänkt hastighet. 
 För korsningspunkten i Storhaga finns en utredning framtagen men inga medel är 
 avsatta för fortsatt planeringsprocess. Säters kommun driver frågan vidare i  

samverkan med Trafikverket.  
 

Ärendebeskrivning  
Ett medborgarförslag har inkommit och Kommunstyrelsen har beslutat remittera 

 förslaget till Samhällsbyggnadsnämnden för yttrande.  
Förslaget innebär att två cirkulationsplatser tillskapas i Storhaga utmed väg 790. Dels 

 i punkten där ramperna från norrgående riktning på väg 70 ansluter, dels i punkten 
 där väg 790 bildar korsning med väg 789. Förslagsställaren framför att  

trafiksituationen är farlig och att cirkulationsplatser skulle bidra till att göra den   
 säkrare. Väg 790 är en statlig länsväg där kommunen ej är väghållare. Eventuella  
 åtgärder  måste därför genomföras av Trafikverket. Kommunen har löpande  
 samverkansmöten med Trafikverket där denna typ av frågor diskuteras. Just trafik-
 platsen i Storhaga har också utretts av Trafikverket de senaste åren och förslag till ny 
 lösning har identifierats. Utredningen är dock i tidigt skede och det finns inga medel 
 avsatta för fortsatt planeringsprocess. Åtgärderna finns dokumenterade i bilaga 1.  

Säters kommun har de senaste åren genomfört en Fördjupad översiktsplan för  
Gustafs. I detta arbete diskuteras Storhagas utveckling där bland annat korsnings-

 punkterna som nämns i medborgarförslaget påtalas. I bilaga 2 ses den övergripande 
 utvecklingsplanen.  
 

Bilagor  
 Bilaga 1 – Trafikverkets utredning kring Storhaga trafikplats  
 Bilaga 2 – Utvecklingsplanen enligt fördjupad översiktsplan  
 
 Delges Kommunstyrelsen 
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Inledning 
Funktionsbrister i tillgänglighet och trafiksäkerhet finns på flera trafikplatser i Borlänge och 

Säters kommuner, särskilt tunga transporter har svårare och tar längre tid på sig att köra på 

och av trafikplatserna. Det höga flödet på den överordnade vägen i kombination med korta 

accelerationsfält medför att det tar tid att hitta en lucka att köra ut. Konsekvensen blir att ett 

fordon kan bli ståendes länge innan det kan köra ut på den större vägen. Fem trafikplatser 

har studerats där bristerna till största delen är likartade men där situationerna och planerna 

från kommunernas sida ser olika ut.  

Uppdraget omfattar följande trafikplatser, i prioriteringsordning: 

1. Trafikplats Paradiset (Skräddarbacken), väg 50, Borlänge. 

2. Trafikplats Gustafs, väg 70, Säter  

3. Trafikplats Islingby, E16/väg 50, Borlänge  

4. Trafikplats Naglarby, väg 70, Borlänge och Säter  

5. Trafikplats Solvarbo, väg 70, Säter 

 

Figur 1, Översiktskarta 



Sida 6 (23) 

Syfte 

Utredningen ska kunna utgöra underlag för framtida planläggning.  

Mål 

Målet med utredningen är att identifiera brister utifrån tillgänglighet och trafiksäkerhet 

samt föreslå åtgärder för dessa.  

Förutsättningar 
Utredningens geografiska och tekniska avgränsningar är att trafikplatserna utreds i 

befintligt läge. Broars läge på huvudvägarna (väg 50, väg 70 och E16) och körfältsindelning 

vid 2+1 väg ska behållas. 

Trafikplatsernas geometriska utformning ska uppfylla kraven enligt handboken Vägar och 

gator utformning (VGU). 

Endast översiktlig hänsyn är tagen till kultur och miljöintressen. 

Intressenter 
Intressenter i projektet förutom Trafikverket är: 

- Borlänge kommun 

- Säters kommun 

- Region Dalarna (kollektivtrafikförvaltningen) 

Informationsmöte om projektet har hållits med intressenterna där de har haft möjlighet att 

påtala brister och problem utifrån deras verksamhet samt planering av markanvändning i 

närområdet. Intressenterna är överens med Trafikverket om prioriteringsordningen, som 

baseras på var det finns kommunala planer eller annan utveckling som kommer att öka 

trafikflödena i trafikplatsen. 

Befintliga förhållanden 

Nulägesbeskrivning 

Trafikplats Paradiset, väg 50 

Trafikplats Paradiset ligger längs med väg 50 väster om Borlänge centralort. Trafikmängden 

på väg 50 uppgår till 7 800-13 100 fordon per årsmedeldygn (ÅDT), varav cirka 12% är 

tunga fordon. Hastighetsbegränsningen på väg 50 är 100 km/timme och på ramperna är det 
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70 km/timme. Mellan år 2003-2016 har det inträffat 2 lindriga olyckor i trafikplatsens 

närområde. 

Borlänge kommun planerar inom de närmaste att åren bygga och etablera ett logistikcenter 

utmed Paradisvägen (väg 663). En ny anslutningsväg ska anläggas till logistikcentret, bland 

annat för att avlasta byn Hjärpbo från tung trafik. Den nya vägen kommer att anslutas till 

väg 663. Logistikcentret kommer att generera mer trafik (speciellt tunga transporter) 

till/från trafikplats Paradiset (Skräddarbacken) för att de ska ta sig vidare på väg 50 (se figur 

2, vänstra bilden).  

Kommunen har behov av en översyn av trafikplats Paradiset i och med att antalet 

godstransporter från väg 663 kommer att öka. Den behöver därför ses över i samband med 

planerna på utvecklingen/byggnationen av logistikcentret. 

I området mellan Paradisvägen, Skräddarbacksvägen och Mats Knuts väg pågår 

detaljplanearbete för äldreboende samt förskola (se figur 2, högra bilden). Trafikbuller, 

främst från väg 50, påverkar detaljplanen. Det medför att hänsyn för buller måste tas i 

detaljplanearbetet samt att bullerskyddsåtgärder kan behövas. Ny anslutning till 

Paradisvägen planeras vilket medför att trafiken i trafikplats Paradiset kommer att öka.   

 

Figur 2, Utdrag ur FÖP tätort 2018, utpekad industrimark till vänster, samt planerat område för ny 

förskola och äldreboende till höger. 

Trafikplats Gustafs, väg 70 

Trafikplats Gustafs ligger längs med väg 70 i Säters kommun. Trafikmängden på väg 70 

uppgår till 8 700-10 700 fordon per årsmedeldygn (ÅDT), varav cirka 11% är tunga fordon. 

Hastighetsbegränsningen på väg 70 är 100 km/timme och på ramperna är det 70 

km/timme. Mellan år 2003-2016 har det inträffat 6 lindriga olyckor  och 3 allvarliga olyckor 

i trafikplatsens närområde. 
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I den fördjupade översiktsplanen för Gustafs m fl. angränsande byar har flera 

exploateringsområden pekats ut för bostäder. Enligt kommunen har man som mål att 

området ska öka med 300 personer till år 2030. Detta kommer att innebära att trafikplatsen 

kommer att belastas med mer trafik. För att öka kollektivtrafikresandet och möjliggöra på 

och avstigning på väg 70 har Trafikverket under 2015-2017 utrett möjligheten att bygga 

hållplatser i anslutning till trafikplatsen. Av trafiksäkerhetsmässiga skäl är det dock inte 

möjligt att bygga hållplats för buss i riktning mot Säter med trafikplatsens nuvarande 

utformning.   

Trafikplats Islingby, E16/väg 50 

Trafikplats Islingby ligger längs med E16 öster om Borlänge centralort. Trafikmängden på 

E16 uppgår till 15 600-21 600 fordon per årsmedeldygn (ÅDT), varav cirka 10% är tunga 

fordon. Hastighetsbegränsningen på är 80 km/timme väster, respektive 110 km/timme 

öster om trafikplatsen. På ramperna är det 70 km/timme. Mellan år 2010-2018 har det 

inträffat 10 lindriga olyckor i trafikplatsens närområde. 

Väster om trafikplatsen återfinns ett industriområde som idag genererar en väsentlig andel 

tung trafik. Området öster om trafikplatsen är också detaljplanelagt för industriområde och 

Borlänge kommun planerar aktivt för en etablering här vilket kommer att öka andelen 

transporter på E16/väg 50. I kommunens fördjupade översiktsplan för Borlänge tätort är ett 

ytterligare, nytt område på nordvästra sidan om väg 50 föreslaget. I och med ökad trafik av 

tunga transporter kommer risken för upphinnandeolyckor och köbildning att öka på grund 

av de korta accelerationsfälten. 

Trafikplats Naglarby, väg 70 

Vid kommungränsen Borlänge/Säters kommun utmed väg 70 mellan respektive kommuns 

centralorter ligger trafikplatsen Naglarby. Trafikmängden på väg 70 uppgår till 10 700-

10 900 fordon per årsmedeldygn (ÅDT), varav cirka 10% är tunga fordon. 

Hastighetsbegränsningen på väg 70 är 100 km/timme och på ramperna är det 70 

km/timme. Det finns inga olyckor registrerade i trafikplatsens närområde. 

Trafikplatsen försörjer främst Naglarby, men även bebyggelse nordväst om Naglarby. Säters 

kommun har inga planer på ytterligare exploatering av området kring trafikplatsen. 

Trafikplats Solvarbo, väg 70 

I Säters kommun mellan Borlänge och Säters centralorter ligger trafikplatsen Solvarbo.  

Trafikmängden på väg 70 uppgår till 9 600-10 100 fordon per årsmedeldygn (ÅDT), varav 

cirka 10% är tunga fordon. Hastighetsbegränsningen på väg 70 är 100 km/timme och på 

ramperna är det 70 km/timme. Mellan år 2003-2016 har det inträffat 3 lindriga olyckor och 

en dödsolycka (på väg 789) i trafikplatsens närområde. 

Trafikplatsen försörjer främst Solvarbo by, men även bebyggelse nordväst om Säters 

centralort. Trafikplatsen har i huvudsak samma utformning som den vid Gustafs. 
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Brister 

Trafikplats Paradiset, väg 50 

Fordonstrafik 

Idag har trafikplatsen funktionella brister i både tillgänglighet och trafiksäkerhet. 

Trafikplatsen är i nuläget inte funktionell utifrån längd på på- och avfarter. I nedanstående 

figur jämförs utformningen av befintlig trafikplats med kraven i regelverket VGU. 

    

Figur 3, Trafikplats Paradiset 

Kollektivtrafik 

Det finns inga hållplatser inom utredningsområdet. På väg 50 passerar 2 busslinjer 

trafikplatsen. 

Oskyddade trafikanter 

Oskyddade trafikanter kan korsa väg 50 planskilt via en separerad gång- och cykelväg 

sydväst om trafikplatsen. 
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Trafikplats Gustafs, väg 70 

Fordonstrafik 

Trafikplatsen har flera brister med snäva påkörningsramper samt mycket korta 

accelerationsfält. Det ena accelerationsfältet ansluter på en sträcka av 2+1 vägen där vägen 

är enfilig. Det finns risk för upphinnandeolyckor och det finns även begränsningar i sikt. 

Ingen av ramperna har belysning och avfartsrampen, riktning från Borlänge, är relativt kort 

och brant.  En begränsande faktor för utformningen har troligen varit att länsväg 790 går 

under väg 70 vid trafikplatsen. I nedanstående figur jämförs utformningen av befintlig 

trafikplats med kraven i regelverket VGU. 

 

Figur 4, Trafikplats Gustafs 

Kollektivtrafik 

Busstrafik mellan Säter och Borlänge stannar vid Storhaga centrum. Detta innebär att 

bussarna måsta köra av väg 70. Det finns önskemål från Dalatrafik och Säters kommun om 

motorvägshållplatser för att bussarna ska slippa svänga av. 

Oskyddade trafikanter 

Oskyddade trafikanter kan korsa väg 70 planskilt via en separerad gång- och cykelbana som 

löper parallellt med väg 790. 
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Trafikplats Islingby, E16/väg 50  

Fordonstrafik 

Trafikplatsen har flera brister med skarpa påkörningsramper samt mycket korta 

accelerationsfält. 

 

Figur 5, Trafikplats Islingby 

Kollektivtrafik 

Busstrafik mellan Torsång och Borlänge trafikerar trafikplatsen. 

Oskyddade trafikanter 

Oskyddade trafikanter kan korsa E16 planskilt via en separerad gång- och cykelbana som 

ligger längs med Islingbyvägen. 

Trafikplats Naglarby, väg 70  

Fordonstrafik 

Trafikplatsen har brister med snäva påkörningsramper samt mycket korta accelerationsfält, 

det ena (riktning Borlänge) ansluter på en sträcka av 2+1 vägen där vägen är enfilig. Motsatt 

sida är tvåfilig genom trafikplatsen. Det finns risk för upphinnandeolyckor.  

Utformningen på västra delen av trafikplatsen medför att det finns risk att trafikanter kör ut 

på väg 70 i fel körriktning. Trafikanter som färdas på väg 789 på bron över väg 70 måste 

göra en vänstersväng för att köra vidare på väg 652, se figur 6. 
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Figur 6, Trafikplats Naglarby 

Kollektivtrafik 

Busstrafik mellan Borlänge och Säter använder ramperna på väg till och från Borlänge. 

Oskyddade trafikanter 

Oskyddade trafikanter färdas i blandtrafik 

Trafikplats Solvarbo, väg 70 

Fordonstrafik 

Brister med snäva påkörningsramper samt mycket korta accelerationsfält. Det ena 

accelerationsfältet (riktning Borlänge) ansluter på en sträcka av 2+1 vägen där vägen är 

enfilig. Det finns risk för upphinnandeolyckor och de har begränsningar i sikt. Ingen av 

ramperna har belysning. En begränsande faktor för utformningen har troligen varit att 

länsväg 789 går under väg 70 vid trafikplatsen.   

 

Figur 7, Trafikplats Solvarbo 
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Kollektivtrafik 

Busstrafiken mellan Borlänge och Säter använder ramperna på väg till och från Säter. 

Oskyddade trafikanter 

Oskyddade trafikanter färdas i blandtrafik 

Tänkbara åtgärder 

Åtgärdsförslag 

Åtgärdsförslagen är framtagna utifrån befintliga uppgifter om trafikflöden och bedömningar 

av kapacitet. Det har inte gjorts några trafikmätningar eller kapacitetsberäkningar i den här 

utredningen för att studera framkomligheten i trafikplatserna. Vid detaljprojektering bör 

kapacitetsberäkningar utföras för att utreda detta mer i detalj. 

Trafikplats Paradiset, väg 50   

Förslaget är att ramperna vid Trafikplats Paradiset byggs och utformas som ruter, se figur 8.  

Avfart söder om väg 50 förlängs västerut cirka 225 meter för att uppnå god standard. 

Befintlig påfart söder om väg 50 rivs och ersätts med en ny öster om väg 663 (Paradisvägen). 

I korsningspunkten mellan ramperna/Paradisvägen och Gjutaregatan föreslås en 

cirkulationsplats.  

Avfart norr om väg 50 förlängs österut cirka 225 meter för att uppnå god standard. Befintlig 

påfart norr om väg 50 rivs och ersätts med en ny väster om Paradisvägen. I 

korsningspunkten mellan ramperna/Paradisvägen föreslås en cirkulationsplats. 

Sträckningen på gång- och cykelvägen väster om trafikplatsen påverkas inte av den nya 

utformningen. Det medför att befintlig gång- och cykelbro måste förlängas på grund av den 

nya rampen norr om väg 50 samt förlängning av avfartsrampen söder om väg 50.  

Ett alternativ till att förlänga bron är att anlägga gång- och cykelvägen längs med 

Paradisvägens västra sida. Detta alternativ har dock utgått efter möte med intressenterna. 

Busshållplatser bör anläggas på ramperna väster om Paradisvägen.  
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Figur 8, Utformningsförslag, trafikplats Paradiset 

Trafikplats Gustafs, väg 70 

Förslaget är att ramperna vid Trafikplats Gustafs byggs och utformas som ruter, se figur 9.  

Avfart öster om väg 70 förlängs söderut cirka 220 meter för att uppnå god standard. 

Befintlig påfart öster om väg 70 rivs och ersätts med en ny norr om väg 790. I 

korsningspunkten mellan ramperna, väg 790 och Jaansvägen föreslås en cirkulationsplats.  

Avfart väster om väg 70 förlängs norrut cirka 225 meter för att uppnå god standard. 

Befintlig påfart väster om väg 70 rivs och ersätts med en ny söder om väg 790. I 

korsningspunkten mellan ramperna och väg 790 föreslås en cirkulationsplats. 

Korsningspunkten har lagts närmare väg 70 för att minimera markintrång. 

I förslaget ingår att gång- och cykelvägen flyttas till södra sidan av väg 790 mellan 

cirkulationsplatserna.  Ny passage över väg 790 föreslås öster om cirkulationsplatsen. 

Busshållplatser kan anläggas på ramperna söder om väg 790. 
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Storhagavägen påverkas av påfartsrampen norrut vilket innebär att boende efter vägen 

måste köra en omväg. Det finns möjlighet till anslutning mellan Jaansvägen och 

Storhagavägen. 

Det finns även möjlighet att ansluta Hagavägen till cirkulationsplatsen.  

 

Figur 9, Utformningsförslag, trafikplats Gustafs 

Trafikplats Islingby, E16/väg 50  

Förslaget är att ramperna vid Trafikplats Islingby byggs och utformas som ruter, se figur 10. 

Inga åtgärder föreslås för av- och påfart västerut, eftersom dessa begränsas av bron över 

Dalälven.  

Söder om E16 tas befintlig påfart bort öster om E16 och ersätts med en ny väster om 

Islingbyvägen. I korsningspunkten mellan ramperna, Islingbyvägen och Paketgatan föreslås 

en cirkulationsplats.  

Norr om E16 föreslås avfarten öster om trafikplatsen förlängas ca 100 meter. 
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Figur 10, Utformningsförslag, trafikplats Islingby 

Trafikplats Naglarby, väg 70  

Förslaget är att ramperna vid Trafikplats Naglarby byggs och utformas som ruter, se figur 11. 

Avfarten öster om väg 70 förlängs söderut cirka 250 meter för att uppnå god standard. 

Befintlig påfart tas bort öster om väg 70 och ersätts med en ny norr om väg 652. 

Avfarten väster om väg 70 förlängs norrut cirka 250 meter för att uppnå god standard. 

Påfarten väster om väg 70 förlängs norrut cirka 250 meter för att uppnå god standard. 

Geometrin i korsningspunkten väster om väg 70 ändras för att öka trafiksäkerheten. 

Förslaget innebär att två befintliga korsningspunkter ersätts med en gemensam. 

Cirka en kilometer norr om trafikplatsen ligger trafikplats Yttre Svärdsjö som endast har 

ramper mot Borlänge. Det finns möjlighet att samordna trafikplatserna eftersom väg 652 

löper parallellt med väg 70. Fordon till och från Borlänge använder trafikplats Yttre Svärdsjö 

och fordon till och från Säter använder trafikplats Naglarby.  

 

 

Figur 11, Utformningsförslag, trafikplats Naglarby 
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Trafikplats Solvarbo, väg 70 

Förslaget är att ramperna vid Trafikplats Solvarbo byggs och utformas som ruter, se figur 12. 

Avfarten öster om väg 70 förlängs söderut cirka 120 meter för att uppnå god standard. 

Befintlig påfart tas bort öster om väg 70 och ersätts med en ny norr om väg 789. 

Avfarten väster om väg 70 förlängs norrut cirka 250 meter för att uppnå god standard. 

Befintlig påfart tas bort väster om väg 70 och ersätts med en ny söder om väg 789. Väg 789 

mot Ugglebo flyttas österut för att ge utrymme till påfartsrampen i södergående riktning 

mot Säter. 

 

Figur 12, Utformningsförslag, trafikplats Solvarbo 

Åtgärdsmix/prioritering 

Trafikplats Paradiset, Gustafs och Islingby är de trafikplatser med mest fordonstrafik samt 

det är vid dessa det finns planer på utveckling.  Åtgärder i dessa bör därav prioriteras.  

I trafikplats Naglarby bör västra sidan av väg 70 prioriteras eftersom det i dag uppstår 

farliga trafiksituationer (se sidan 11).  

  



Sida 18 (23) 

Effekter och konsekvenser 

Trafikplats Paradiset, väg 50  

Ombyggnaden av trafikplatsen medför att tillgängligheten till väg 50 ökar för 

fordonstrafiken och trafikplatsen uppfyller kraven enligt VGU. Olycksrisken kommer att 

minska i och med att fordonstrafikanterna kan accelerera till önskad hastighet innan de kör 

ut på väg 50.  

Utformningen med cirkulationsplatser medför att kapaciteten ökar i korsningspunkterna. 

Tillsammans med accelerationsfälten på väg 50 minskar risken för att köer ska uppstå i och 

med trafikökningen på grund av det nya logistikcentret.  

Trafiksituationen för oskyddade trafikanter påverkas inte i och med att gång- och 

cykelvägen behålls.  

De nya ramperna innebär intrång i närliggande fastigheter och i närområdet ligger en ravin 

som kommer att påverkas av att nya ramper byggs. 

Utformningen möjliggör för nya busshållplatser på ramperna, vilka oskyddade trafikanter 

lätt kan nå. Det skulle gynna pendeltrafiken mellan Borlänge och Ludvika. 

Trafikplats Gustafs, väg 70 

Ombyggnaden av trafikplatsen medför att tillgängligheten till väg 70 ökar för 

fordonstrafiken och trafikplatsen uppfyller kraven enligt VGU. Olycksrisken kommer att 

minska i och med att fordonstrafikanterna kan accelerera till önskad hastighet innan de kör 

ut på väg 70.  

Utformningen med cirkulationsplatser medför att kapaciteten ökar i korsningspunkterna. 

Tillsammans med accelerationsfälten på väg 70 minskar risken för att köer ska uppstå i och 

med trafikökningen på grund av bostadsutveckling i närområdet.  

Möjligheten att ansluta Hagavägen till cirkulationsplatsen möjliggör stängning av 

korsningen Hagvägen och väg 789 som har trafiksäkerhetsbrister med för kort avstånd 

mellan korsningar. Gång- och cykeltrafikanter mellan Hagavägen och Mora by får en kortare 

och säkrare färdväg.  

Trafiksäkerheten ökar för oskyddade trafikanter i och med att passagen över väg 790 sker 

vid en hastighetssäkrad passage vid den östra cirkulationsplatsen.  

Utformningen möjliggör för nya busshållplatser på ramperna, vilka oskyddade trafikanter 

lätt kan nå. Detta medför att restiden minskar eftersom bussarna inte behöver åka in till 

Storhaga och vända.  
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Trafikplats Islingby, E16/väg 50  

Ombyggnaden av trafikplatsen medför att tillgängligheten till E16 ökar för fordonstrafiken 

söder om E16. Tillsammans med accelerationsfälten minskar risken för att köer ska uppstå i 

och med trafikökningen på grund av planerad utveckling.  

Trafiksituationen för oskyddade trafikanter påverkas inte i och med att gång- och 

cykelvägen behålls.  

Trafikplats Naglarby, väg 70  

Ombyggnaden av trafikplatsen medför att tillgängligheten och trafiksäkerheten till väg 70 

ökar för fordonstrafiken. Ombyggnationen väster om väg 70 ökar trafiksäkerheten i och med 

att risken för att köra ut på väg 70 i motsatt körriktning försvinner.  

Trafiksituationen för oskyddade trafikanter samt kollektivtrafiken påverkas inte av förslaget. 

Trafikplats Solvarbo, väg 70 

Ombyggnaden av trafikplatsen medför att tillgängligheten och trafiksäkerheten till väg 70 

ökar för fordonstrafiken.  

Trafiksituationen för oskyddade trafikanter samt kollektivtrafiken påverkas inte av förslaget. 

Måluppfyllelse 

Samtliga förslag på ombyggnation av trafikplatser uppfyller målen att öka tillgängligheten 

och trafiksäkerheten. Samtliga trafikplatser utom Islingby uppfyller kraven för god standard 

i VGU med föreslagna åtgärder. 
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Kostnader 
En översiktlig kostnadsbedömning har gjorts för samtliga trafikplatser. I kostnaderna ingår 

anläggningskostnad, dvs. kostnaden för byggnationen, men inte planläggning och 

projektering. Kostnaderna baseras på erfarenhetsvärlden från liknande projekt. Hänsyn har 

ej tagits till speciella förhållanden så som geoteknik, miljövärden, kulturvärden etc. 

Kostnaden för respektive trafikplats redovisas i nedanstående tabell 1. 

Tabell 1 Kostnadsbedömning 

Trafikplats Kostnad  

Paradiset 17 Mkr 

Gustafs 9,0 Mkr 

Islingby 4,0 Mkr 

Naglarby 10,0 Mkr 

Solvarbo 10,5 Mkr 
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Avslut av utredning 
 

Rapporten är elektroniskt signerad och godkänd av: 

 

Annelie Paavo 

Projektledare för utredningen 

Enhet utredning, Trafikverket Region Mitt 

 

 

Anders Lasell 

Chef 

Enhet utredning, Trafikverket Region Mitt 
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Kf §  Diarienummer: KS2020/0262 

Svar på medborgarförslag om skatepark 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta ställa sig positiv till medborgarförslaget om 
ett bygge av en skatepark i Säter och hålla en fortsatt dialog med KFUM Säters udda sporter som 
visat intresse av att driva ett sådant projekt med hjälp av finansiering av bland annat Arvsfonden. 
Medborgarförslaget är besvarat. 
 
__________ 
 
Yttrande: 
En skatepark skulle gynna en bred målgrupp av utövare från små barn till äldre. Aktiviteter som kan 
utövas i parken är bland annat inlines-, skateboard- och kickbike-åkning samt bmx-cykling. 
 
Skateparken bör vara så utformad att den erbjuder rekreation och social gemenskap, den ska vara 
öppen för alla och syfta till rörelse och välbefinnande.   
Ett rikt varierat utbud av aktiviteter eftersträvas och det är bra att fritidsenheten får ta del av invå-
narnas behov och önskemål.   
 
Fritidsenheten ställer sig positiva till medborgarförslaget om ett bygge av en skatepark i Säter och 
hålla en fortsatt dialog med KFUM Säters udda sporter som visat intresse av att driva ett sådant 
projekt med hjälp av finansiering av bland annat Arvsfonden. Fritidsenheten är positiva till en med-
finansiering. 
 
Ärendebeskrivning och bakgrund 
Ett medborgarförslag om en skatepark, lämnades in till kommunfullmäktiges sammanträde 2020-
09-24 av Theo Orr. Kommunfullmäktige beslutade hänskjuta förslaget till kommunstyrelsen för be-
redning. 
 
Medborgarens förslag  
”Jag och jättemånga av mina kompisar vill att ni bygger en skatepark/betongpark åt oss barn och 
ungdomar här i Säter. En liknande som i Leksand så att vi har någonstans att vara”. 
 
 
  



 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 
2021-02-07 KS2020/0262 

 

Svar på medborgarförslag om skatepark 
Förslag till beslut 
Fritidsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige beslutar ställa sig 
positiv till medborgarförslaget om ett bygge av en skatepark i Säter och hålla en fortsatt 
dialog med KFUM Säters udda sporter som visat intresse av att driva ett sådant projekt med 
hjälp av finansiering av bland annat Arvsfonden. Medborgarförslaget är besvarat. 
 
Yttrande: 
Fritidsenheten anser att en skatepark skulle gynna en bred målgrupp av utövare från små 
barn till äldre. Aktiviteter som kan utövas i parken är bland annat inlines-, skateboard- och 
kickbike-åkning samt bmx-cykling. 
 
Skateparken bör vara så utformad att den erbjuder rekreation och social gemenskap, den ska 
vara öppen för alla och syfta till rörelse och välbefinnande.   
Ett rikt varierat utbud av aktiviteter eftersträvas och det är bra att fritidsenheten får ta del av 
invånarnas behov och önskemål.   
 
Fritidsenheten ställer sig positiva till medborgarförslaget om ett bygge av en skatepark i Säter 
och hålla en fortsatt dialog med KFUM Säters udda sporter som visat intresse av att driva ett 
sådant projekt med hjälp av finansiering av bland annat Arvsfonden. Fritidsenheten är 
positiva till en medfinansiering. 
 
Ärendebeskrivning och bakgrund 
Ett medborgarförslag om en skatepark, lämnades in till kommunfullmäktiges sammanträde 
2020-09-24 av Theo Orr. Kommunfullmäktige beslutade hänskjuta förslaget till 
kommunstyrelsen för beredning. 
 
Medborgarens förslag  
”Jag och jättemånga av mina kompisar vill att ni bygger en skatepark/betongpark åt oss barn 
och ungdomar här i Säter. En liknande som i Leksand så att vi har någonstans att vara”.  
 

 

Sara Sissala  Malin Lilja-Altörn 
Handläggare  Fritidschef 
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Kf §  Diarienummer: KS2020/0226 

Svar på motion om skärpt mål för minskade klimatutsläpp 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att motionen är besvarad 
 
___________ 
 
Förslag till beslut på sammanträdet: 
Magnus Gabrielsson (MP) yrkar att motionen blir bifallen. 
Hans Johansson yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 
 
Beslutsgång 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt kom-
munstyrelsens arbetsutskotts förslag att motionen är besvarad. 
 
Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnadsnämnden har 2021-02-11 överlämnat yttrande avseende motion om skärpt mål 
för minskade klimatutsläpp. 
 
Motion om skärpt mål för minskade klimatutsläpp lämnades in till kommunfullmäktiges samman-
träde 2020-09-24 av Magnus Gabrielsson (MP). 
 
Motionärens förslag 

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

• Att tjänster och varor som upphandlas räknas till den egna verksamheten. 
• Att kommunens miljöbokslut anpassas så att det kan användas för att följa kommunens ut-

släpp av växthusgaser från år till år. 
 
Samhällsbyggnadsnämndens yttrande 
”En handlingsplan för att nå klimatneutralitet till år 2040 är under framtagande. I planen 
kommer även den del av kommunförvaltningens klimatutsläpp som kommer 
från inköp av varor och tjänster att beaktas. Även uppföljning av kommunens klimatpåverkan 
behandlas i planen. Vad gäller fastläggande av nya miljömål föreslås att 
detta behandlas i kommande Miljöplan.” 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 
Yttrande från samhällsbyggnadsnämnden 
Motion om skärpt mål för minskade klimatutsläpp 
 
 
  



 

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 
2021-03-17 Dnr KS2020/0226 

 

Svar på motion om skärpt mål för minskade klimatutsläpp 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige beslutar att 
motionen är besvarad 
 
Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnadsnämnden har 2021-02-11 överlämnat yttrande avseende motion om skärpt mål för 
minskade klimatutsläpp. 
 
Motion om skärpt mål för minskade klimatutsläpp lämnades in till kommunfullmäktiges sammanträde 
2020-09-24 av Magnus Gabrielsson (MP). 
 
Motionärens förslag 

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

• Att tjänster och varor som upphandlas räknas till den egna verksamheten. 
• Att kommunens miljöbokslut anpassas så att det kan användas för att följa kommunens utsläpp 

av växthusgaser från år till år. 
 
Samhällsbyggnadsnämndens yttrande 
”En handlingsplan för att nå klimatneutralitet till år 2040 är under framtagande. I planen 
kommer även den del av kommunförvaltningens klimatutsläpp som kommer 
från inköp av varor och tjänster att beaktas. Även uppföljning av kommunens klimatpåverkan 
behandlas i planen. Vad gäller fastläggande av nya miljömål föreslås att 
detta behandlas i kommande Miljöplan.” 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 
Yttrande från samhällsbyggnadsnämnden 
Motion om skärpt mål för minskade klimatutsläpp 
 
 
 
Margareta Jakobsson  Malin Karhu Birgersson 
Handläggare  Sektorchef kommunstyrelsen 

 
 



 
 

 

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

11 maj 2020 

 

Motion till kommunfullmäktige i Säter från Magnus Gabrielson (MP) 

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

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

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

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

 
För Miljöpartiet de gröna i Säter 

 

Magnus Gabrielson 



SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Blad 
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

    Dnr: SBN/0971 KS0226 
 
 
Sbn § 2   Remiss angående motion om skärpt mål för minskade klimat-

utsläpp 

 

Beslut 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar lämna nedanstående yttrande till  

Kommunstyrelsen. 
____________ 

 
Yttrande 
En handlingsplan för att nå klimatneutralitet till år 2040 är under framtagande. I pla-
nen kommer även den del av kommunförvaltningens klimatutsläpp som kommer 
från inköp av varor och tjänster att beaktas. Även uppföljning av kommunens klimat-
påverkan behandlas i planen. Vad gäller fastläggande av nya miljömål föreslås att 
detta behandlas i kommande Miljöplan.  

 
Motionen anses härmed besvarad. 
  
Ärendebeskrivning 
En motion har kommit in från Miljöpartiet med följande yrkande: 

• Att nettoutsläppen av växthusgaser i Säters kommuns egna verksamheter ska vara 
noll eller lägre senast år 2030 och att arbetet med att skapa en handlingsplan för kli-
matneutralitet kompletteras med detta mål.  

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

• Att kommunens miljöbokslut anpassas så att det kan användas för att följa kommu-
nens utsläpp av växthusgaser från år till år. 
 
Bakgrund 
Enligt ett beslut i Kommunfullmäktige pågår framtagandet av en plan för klimatneut-
ralitet till år 2040. Kommundirektören har också fått i uppdrag att ta fram en miljö-
plan. 

 

 
Bilaga  
KSau beslut 
motion MP 
tjut 
 
Delges Kommunstyrelsen 

 
 
 
 



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
2020-11-06 SBN/ 0971 KS0226

Remiss angående motion om skärpt mål för minskade klimatutsläpp

Förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott beslutar föreslå Samhällsbyggnadsnämnden
besluta översända yttrande till Kommunstyrelsen.
______

Yttrande
En handlingsplan för att nå klimatneutralitet till år 2040 är under framtagande. I planen
kommer även den del av kommunförvaltningens klimatutsläpp som kommer från inköp av
varor och tjänster att beaktas. Även uppföljning av kommunens klimatpåverkan behandlas i
planen. Vad gäller fastläggande av nya miljömål föreslås att detta behandlas i kommande
Miljöplan.

Motionen anses härmed  besvarad/ bifallen.

Ärendebeskrivning
En motion har kommit in från Miljöpartiet med följande yrkande:

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

•  Att tjänster och varor som upphandlas räknas till den egna verksamheten.
•  Att kommunens miljöbokslut anpassas så att det kan användas för att följa

kommunens utsläpp av växthusgaser från år till år.

Bakgrund
Enligt ett beslut i Kommunfullmäktige pågår framtagandet av en plan för klimatneutralitet
till år 2040. Kommundirektören har också fått i uppdrag att ta fram en miljöplan.

Anna Nygren Andreas Mossberg

Handläggare Sektorschef Samhällsbyggnadssektorn
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Kf §  Diarienummer: XX20xx/xxxx 

Nya motioner/medborgarförslag 
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Kf §  Diarienummer: KS2021/0052 

Redovisning av obesvarade motioner 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta godkänna redovisningen samt att motionen 
ligger kvar för beredning 
 
______ 
 
Ärendebeskrivning: 
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning, 30 §, ska kommunstyrelsen två gånger varje år redovisa 
de motioner som inte beretts färdigt. 
 
Följande motioner har inte beretts färdigt 
Motion om skärpta mål för kommunens klimatutsläpp Dnr KS2020/0226. 
 
Motionen är inlämnad till kommunfullmäktiges sammanträde 2020-09-24. Kommunstyrelsens ar-
betsutskott beslutade remittera motionen till samhällsbyggnadsnämnden för yttrande. Kommundi-
rektören fick samtidigt i uppdrag att ta fram en miljöplan. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 
Inlämnade motioner 
 
  



 

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 
2021-02-01 KS2021/0051 

 

Redovisning av obesvarade motioner 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta godkänna 
redovisningen samt att motionen ligger kvar för beredning 
 
Ärendebeskrivning: 
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning, 30 §, ska kommunstyrelsen två gånger varje år redovisa de 
motioner som inte beretts färdigt. 
 
Följande motioner har inte beretts färdigt 
 
Motion om skärpta mål för kommunens klimatutsläpp. Dnr KS2020/0226. 
Motionen är inlämnad till kommunfullmäktiges sammanträde 2020-09-24. Kommunstyrelsens 
arbetsutskott beslutade remittera motionen till samhällsbyggnadsnämnden för yttrande. 
Kommundirektören fick samtidigt i uppdrag att ta fram en miljöplan. 
 
 
 
 
 
Beslutsunderlag Delges 
Tjänsteutlåtande 
Inlämnad motion  

 

 
 
Margareta Jakobsson  Malin Karhu Birgersson 
Handläggare  Sektorchef kommunstyrelsen 

 



 
 

 

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

11 maj 2020 

 

Motion till kommunfullmäktige i Säter från Magnus Gabrielson (MP) 

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

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

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

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

 
För Miljöpartiet de gröna i Säter 

 

Magnus Gabrielson 
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Kf §  Diarienummer: KS2021/0052 

Redovisning av obesvarade medborgarförslag 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta godkänna redovisningen samt att medbor-
garförslagen ligger kvar för beredning 
 
______ 
 
Ärendebeskrivning: 
Enligt kommunfullmäktige arbetsordning, 31 §, ska kommunstyrelsen två gånger per år redovisa de 
medborgarförslag som inte har beretts färdigt. Redovisningen ska ske på fullmäktiges ordinarie 
sammanträde i april och oktober. 
 
Följande medborgarförslag har inte beretts färdigt 
 
Medborgarförslag om hjärtats väg - promenadväg. Dnr KS2020/0195 
Medborgarförslaget är inlämnad till kommunfullmäktiges sammanträde 2020-09-24. Kommunfull-
mäktige beslutade att hänskjuta medborgarförslaget till samhällsbyggnadsnämnden för beslut. 
 
Medborgarförslag om att sätta upp en skylt vid Gustafs kyrka.  Dnr KS2020/0314 
Medborgarförslaget är inlämnad till kommunfullmäktiges sammanträde 2020-10-22. Kommunfull-
mäktige beslutade hänskjuta medborgarförslag till samhällsbyggnadsnämnden för beslut 
 
Medborgarförslag om för att utveckla och stärka handeln och näringslivet i Säter. Dnr 
KS2020/0353 
Medborgarförslaget är inlämnad till kommunfullmäktiges sammanträde 2020-10-22. Kommunsty-
relsens arbetsutskott beslutade 2020-11-24 remittera medborgarförslaget till Samhällsbyggnads-
nämnden att i samråd med näringslivsenheten lämna yttrande. Yttrandet ska ha inkommit till kom-
munstyrelsesektorn senast 31 maj 2021. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 
Inlämnade medborgarförslag 
 
 
  



 

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 
2021-02-01 KS2021/0052 

 

Redovisning av obesvarade medborgarförslag 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta godkänna 
redovisningen samt att medborgarförslagen ligger kvar för beredning 
 
Ärendebeskrivning: 
Enligt kommunfullmäktige arbetsordning, 31 §, ska kommunstyrelsen två gånger per år redovisa de 
medborgarförslag som inte har beretts färdigt. Redovisningen ska ske på fullmäktiges ordinarie 
sammanträde i april och oktober. 
 
Följande medborgarförslag har inte beretts färdigt 
 
Medborgarförslag om hjärtats väg - promenadväg. Dnr KS2020/0195 
Medborgarförslaget är inlämnad till kommunfullmäktiges sammanträde 2020-09-24. Kommunfullmäktige 
beslutade att hänskjuta medborgarförslaget till samhällsbyggnadsnämnden för beslut. 
 
Medborgarförslag om att sätta upp en skylt vid Gustafs kyrka.  Dnr KS2020/0314 
Medborgarförslaget är inlämnad till kommunfullmäktiges sammanträde 2020-10-22. Kommunfullmäktige 
beslutade hänskjuta medborgarförslag till samhällsbyggnadsnämnden för beslut 
 
Medborgarförslag om för att utveckla och stärka handeln och näringslivet i Säter. Dnr KS2020/0353 
Medborgarförslaget är inlämnad till kommunfullmäktiges sammanträde 2020-10-22. Kommunstyrelsens 
arbetsutskott beslutade 2020-11-24 remittera medborgarförslaget till Samhällsbyggnadsnämnden att i 
samråd med näringslivsenheten lämna yttrande. Yttrandet ska ha inkommit till 
kommunstyrelseförvaltningen senast 31 maj 2021. 
 
 
 
Beslutsunderlag Delges 
Tjänsteutlåtande 
Inlämnade medborgarförslag  

 

 
 
Margareta Jakobsson  Malin Karhu Birgersson 
Handläggare  Sektorchef kommunstyrelsen 

 









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

 

Från: Lena Palmborn  
Skickat: den 20 april 2020 17:15 
Till: Mats Nilsson <mats.nilsson@sater.se> 
Ämne: medborgarförslag 
 
Hej Mats! 
Skickar förslaget till dej, eller ska jag skicka det till någon ” kommunal brevlåda” ? 
 
Satt och pratade en dag med en personal, Per-Olov Höglund.  
 
Förslaget växte fram om en promenadväg, ” Hjärtats väg ” i Säter. 
En noga utvald promenad väg i vackra Säter. Från vår vackra lilla stad ner till vattnet som glittrar. Syftet 
att kunna ta korta promenader med möjlighet till vila med tätare intervall. 
Med tätare intervall mellan bänkarna , möjliggör vi att fler av våra äldre invånare kommer ut och har 
möjlighet till paus. 
Att det finns bord till bänkarna vid fler ställen så att man kan ta med sig kaffet ut skulle vara ett trevligt 
inslag i Säters miljö. 
 
Ett förslag på en åtgärd som skulle vara ett trevligt och välbehövligt inslag i Säters miljö nu i Corona tider 
och så klart även annars då vi vill att fler umgås utomhus. 
 
Måla bänkarna i den ”röda” färg som genomsyrar i Säters logga  
 
Medborgarförslag 
Från  
Per-Olov Höglund 
Lena Palmborn 
 

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

Revisionsrapporter 
 
Granskningsrapport av kommunens hantering av Covid-19-krisen,2020 
 
 
 
  



Säters kommun 
De förtroendevalda revisorerna  

    2021-02-11 

Till 
Kommunfullmäktige 

För kännedom 
Kommunstyrelsen 
Säterbostäder AB 
Kulturnämnden 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Miljö- och byggnämnden 
Barn- och utbildningsnämnden  
Socialnämnden  

Granskning av kommunens hantering av Covid-19-krisen  
Revisorerna i Säters kommun och lekmannarevisorerna i Säterbostäder AB har genomfört 
en granskning av kommunens och bolagets rutiner avseende beredskap inför och hantering 
av krisen som uppstått i samband med Covid-19. Uppdraget har ingått i revisionsplanen för 
år 2020. 

Syftet med granskningen har varit att ge underlag för att bedöma om kommunstyrelsen, 
ansvariga nämnder samt Säterbostäder AB hanterat den uppkomna krisen i samband med 
utbrottet av Covid-19 på ett ändamålsenligt sätt utifrån sitt ansvar. Granskningen har tagit 
utgångspunkt i en omfattande genomgång av styrdokument, sammanträdesprotokoll och 
minnesanteckningar samt intervjuer med politiska företrädare, förvaltningschefer samt chefer 
inom kommunens och bolagets verksamheter. 
Vår revisionella bedömning utifrån granskningens syfte är att kommunstyrelsen, ansvariga 
nämnder samt Säterbostäder AB i huvudsak har hanterat den uppkomna krisen på ett 
ändamålsenligt sätt utifrån sitt ansvar. Det har funnits en etablerad organisation, struktur och 
planering för krisberedskap som legat till grund för det arbete som genomförts under krisen. 
Styrdokumentationen kring krisberedskapen är omfattande och utgår från en decentraliserad 
organisation där ansvaret till stor del är fördelat på kommunens fackförvaltningar. En 
identifierad brist i den nuvarande krisberedskapsdokumentationen är att det saknas en 
tydlighet och enhetlighet för vilka dokument som finns, hur de revideras och uppdateras samt 
hur de förhåller sig till varandra. Vi anser även att de olika grupperingar som omnämns i 
kommunens grundberedskapsplan behöver definieras på ett tydligare sätt, då roll- och 
ansvarsfördelningen mellan dessa i dagsläget inte framgår med tydlighet. 
I stort anser vi att kommunens krishantering under Covid-19 har strukturerats utifrån de 
bestämmelser som finns i styrdokumentationen kring krisberedskap. Enligt Säters kommuns 
decentraliserade modell har hanteringen och beslutsfattandet huvudsakligen varit förlagt på 
kommunens olika förvaltningar, i enlighet med de övergripande principerna för krishantering i 
Sverige – närhetsprincipen, ansvarsprincipen och likhetsprincipen. Vi noterar vidare att det, i 
strid med befintlig styrdokumentation, inte fanns en Tjänsteperson i Beredskap (TiB) vid 
krisens utbrott. 
Säters kommun har under krisen inte haft någon anställd i rollen som 
krisberedskaps/säkerhetssamordnare. Vi anser att detta innebär en brist då det saknas 
specialistkunskap kring krishanterings- och säkerhetsfrågor som möjliggör utveckling och 
fördjupning av kommunens övningar och utbildningar samt den övergripande och långsiktiga 
strategiska planeringen i kommunens säkerhetsfrågor. 
Säters kommun har under krisen kontinuerligt implementerat de lärdomar och erfarenheter 
som gjorts i samband med krishanteringen. Det finns även planer kring att sammanställa och 
utvärdera insatserna under krisen för att möjliggöra ytterligare lärande samt identifiera 
styrkor och svagheter för det fortsatta utvecklingsarbetet. En sådan utvärdering har 



Säters kommun 
De förtroendevalda revisorerna  

kommunstyrelsen ännu inte fattat beslut kring. Vi bedömer att lärandet i samband med kriser 
skulle underlättas av en mer enhetlig och funktionsbaserad dokumentation av 
krisledningsstabens sammanträden. 
 
I förhållande till vårt uppdrag och med utgångspunkt i genomförd granskning rekommenderar 
vi kommunstyrelsen att:  

• genomföra en översyn av kommunens styrdokumentation avseende krisberedskap 
med fokus på att fastställa de olika dokumentens status, datum för revidering samt 
hänvisning till övrig dokumentation, 

• överväga att inrätta tjänst som säkerhets- och beredskapssamordnare med ansvar 
för att samordna och utveckla kommunens säkerhetsarbete, 

• säkerställa att implementeringen av TiB sker i enlighet med kommunstyrelsens 
beslut1 och bestämmelserna i grundberedskapsplanen, 

• utarbeta en kontinuitetsplan som reducerar personberoendet avseende kommunens 
hantering av kriskommunikation, 

• se över formerna för informationsöverföring mellan den politiska ledningens samtliga 
delar och förvaltningsorganisationen vid extraordinär händelse.  

• tidigt rikta fokus mot hur arbetet med att utvärdera och ta hand om gjorda 
erfarenheter under Covid-19 ska organiseras och struktureras. 

 
Revisorerna rekommenderar fullmäktige att begära in yttrande över bifogad revisionsrapport 
från kommunstyrelsen till sammanträdet den 17 juni 2021. Yttrandet bör även lämnas till 
revisionen för kännedom.  
 
 
Dagney Hansson     
Ordförande i kommunrevisionen  
Godkännande och underskrift har bekräftats per e-post  
 
 
Torbjörn Gunnarsson 
Lekmannarevisor i Säterbostäder AB 
Godkännande och underskrift har bekräftats per e-post 
 
 
Marie Richaud  
Lekmannarevisor i Säterbostäder AB 
Godkännande och underskrift har bekräftats per e-post    
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1 Sammanfattning 
Vi har av Säters kommuns revisorer och lekmannarevisionen i Säterbostäder AB fått i 
uppdrag att granska rutinerna kring kommunens beredskap inför och hantering av 
krisen som uppstått i samband med Covid-19. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 
2020. 

Syftet med granskningen har varit att ge underlag för att bedöma om 
kommunstyrelsen, ansvariga nämnder samt Säterbostäder AB hanterat den uppkomna 
krisen i samband med utbrottet av Covid-19 på ett ändamålsenligt sätt utifrån sitt 
ansvar. Granskningen har tagit utgångspunkt i en omfattande genomgång av 
styrdokument, sammanträdesprotokoll och minnesanteckningar samt intervjuer med 
politiska företrädare, förvaltningschefer samt chefer inom kommunens verksamheter. 

Vår revisionella bedömning utifrån granskningens syfte är att kommunstyrelsen, 
ansvariga nämnder samt Säterbostäder AB i huvudsak har hanterat den uppkomna 
krisen på ett ändamålsenligt sätt utifrån sitt ansvar. Det har funnits en etablerad 
organisation, struktur och planering för krisberedskap som legat till grund för det arbete 
som genomförts under krisen. Styrdokumentationen kring krisberedskapen är 
omfattande och utgår från en decentraliserad organisation där ansvaret till stor del är 
fördelat på kommunens fackförvaltningar. En identifierad brist i den nuvarande 
krisberedskapsdokumentationen är att det saknas en tydlighet och enhetlighet för vilka 
dokument som finns, hur de revideras och uppdateras samt hur de förhåller sig till 
varandra. Vi anser även att de olika grupperingar som omnämns i kommunens 
grundberedskapsplan behöver definieras på ett tydligare sätt, då roll- och 
ansvarsfördelningen mellan dessa i dagsläget inte framgår med tydlighet. 

I stort anser vi att kommunens krishantering under Covid-19 har strukturerats utifrån de 
bestämmelser som finns i styrdokumentationen kring krisberedskap. Enligt Säters 
kommuns decentraliserade modell har hanteringen och beslutsfattandet huvudsakligen 
varit förlagt på kommunens olika förvaltningar, i enlighet med de övergripande 
principerna för krishantering i Sverige – närhetsprincipen, ansvarsprincipen och 
likhetsprincipen. Vi noterar vidare att det, i strid med befintlig styrdokumentation, inte 
fanns en Tjänsteperson i Beredskap (TiB) vid krisens utbrott. Granskningen finner även 
att Säterbostäder AB vidtagit åtgärder för att hantera krisen och minska dess 
konsekvenser för anställda och kunder. 

Säters kommun har under krisen inte haft någon anställd i rollen som 
krisberedskaps/säkerhetssamordnare. Vi anser att detta innebär en brist då det saknas 
specialistkunskap kring krishanterings- och säkerhetsfrågor som möjliggör utveckling 
och fördjupning av kommunens övningar och utbildningar samt den övergripande och 
långsiktiga strategiska planeringen i kommunens säkerhetsfrågor. 

Säters kommun har under krisen kontinuerligt implementerat de lärdomar och 
erfarenheter som gjorts i samband med krishanteringen. Det finns även planer kring att 
sammanställa och utvärdera insatserna under krisen för att möjliggöra ytterligare 
lärande samt identifiera styrkor och svagheter för det fortsatta utvecklingsarbetet. En 
sådan utvärdering har kommunstyrelsen ännu inte fattat beslut kring. Vi bedömer att 
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lärandet i samband med kriser skulle underlättas av en mer enhetlig och 
funktionsbaserad dokumentation av krisledningsstabens sammanträden. 

I förhållande till vårt uppdrag och med utgångspunkt i genomförd granskning 
rekommenderar vi kommunstyrelsen att:  

• genomföra en översyn av kommunens styrdokumentation avseende 
krisberedskap med fokus på att fastställa de olika dokumentens status, datum 
för revidering samt hänvisning till övrig dokumentation, 

• överväga att inrätta tjänst som säkerhets- och beredskapssamordnare med 
ansvar för att samordna och utveckla kommunens säkerhetsarbete, 

• säkerställa att implementeringen av TiB sker i enlighet med kommunstyrelsens 
beslut1 och bestämmelserna i grundberedskapsplanen, 

• utarbeta en kontinuitetsplan som reducerar personberoendet avseende 
kommunens hantering av kriskommunikation, 

• se över formerna för informationsöverföring mellan den politiska ledningens 
samtliga delar och förvaltningsorganisationen vid extraordinär händelse.  

• tidigt rikta fokus mot hur arbetet med att utvärdera och ta hand om gjorda 
erfarenheter under Covid-19 ska organiseras och struktureras. 
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2 Inledning/bakgrund 
Vi har av de förtroendevalda revisorerna i Säters kommun fått i uppdrag att granska 
kommunstyrelsens/krisledningsnämndens hantering av konsekvenserna av 
virusutbrottet Covid-19. Granskningen ingår i revisionsplanen 2020.  

Den 10 mars 2020 förklarade Folkhälsomyndigheten att det föreligger mycket hög risk 
för samhällsspridning av viruset Covid-19. Från och med denna tidpunkt inträder det 
svenska samhället i tillstånd av tilltagande kris. Viruset Covid-19 har under våren 2020 
kommit att påverka samhällets alla sektorer på ett genomgripande sätt. Offentlig sektor 
är satt under hård press. Hälso- och sjukvården, skolan, socialtjänsten, 
kommunikationer, infrastruktur, logistik, varuförsörjning med mera har eller kommer att 
få stora utmaningar med anledning av situationen. Sektorn hade redan tidigare behov 
av stora effektiviseringar och omprioriteringar eftersom skatteintäkterna inte svarar mot 
kostnadsutvecklingen som följer av nuvarande arbetssätt och en kris av denna kaliber 
sätter än högre press på verksamheterna. 

En god krisberedskap är en förutsättning för att kommunens verksamheter ska stå väl 
rustade inför extraordinära händelser och klara av att hantera krissituationer. Kvaliteten 
och uthålligheten i denna beredskap är dock i stor utsträckning avhängig regionens 
krishanteringsförmåga när det gäller att möta extraordinära händelser eller allvarliga 
störningar. Av litteraturen framgår att krishanteringsprocessen kan delas in i fyra 
övergripande faser – förebyggande, beredskap, respons och återhämtning. Vanligtvis 
ligger fokus i granskningar som berör frågor om säkerhet och beredskap på faserna 
förebyggande och beredskap. Denna granskning avser samtliga faser. 

Virusutbrottet Covid-19 är utan tvekan en extraordinär händelse. Som extraordinär 
händelse betraktat skiljer den sig dock markant från till exempel en terroristattack, 
naturkatastrof eller omfattande olycka i det avseendet att där är förloppet ofta mycket 
hastigt. Det pågående virusutbrottet är tvärtom mycket utdraget i tid vilket medger en 
nästan unik möjlighet att medan krisen är i vardande öka kunskapen och lärandet inför 
kommande kriser genom en granskning hur ansvariga styrelser och nämnder hanterar 
den pågående situationen. 

Revisorerna gör därför bedömningen att det är angeläget att i så nära anslutning till 
krisen som möjligt granska kommunstyrelsens/krisledningsnämndens 
krishanteringsförmåga under Covid-19-krisen 2020. 

2.1 Syfte, revisionsfråga och avgränsning 
Det övergripande syftet med granskningen är att ge underlag för att bedöma om 
kommunstyrelsen och ansvariga nämnder samt Säterbostäder AB hanterat den 
uppkomna krisen i samband med covid-19-virusets utbrott på ett ändamålsenligt sätt 
utifrån sitt ansvar.  

För att svara upp emot den övergripande revisionsfrågan har en uppdelning i 3 faser av 
revisionsfrågorna gjorts där respektive del kommer att redovisas i denna slutrapport.  

- Del 1: Förebyggande och beredskap  

- Del 2: Respons  
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- Del 3: Återhämtning  

För information om samtliga revisionsfrågor under respektive del av granskningen, se 
bilaga A. Granskningen avgränsas till åtgärder och planering med hänsyn till 
krisarbetet kopplat till Covid-19. 

Granskningen avser kommunstyrelsen och samtliga nämnder samt Säterbostäder AB. 
Med förvaltningar respektive nämnder avses i denna rapport även Säterbostäder AB 
och dess bolagsstyrelse. 

2.2 Revisionskriterier 
Vi har bedömt om rutinerna uppfyller    

— Kommunallagen 6 kap § 6 

— Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära 
händelser i fredstid och höjd beredskap. 

— MSBFS 2015:5 föreskrifter och allmänna råd om kommuners risk- och 
sårbarhetsanalyser. 

— MSB:s Vägledning för Risk- och sårbarhetsanalyser. 

— Reglementen för kommunstyrelsen och berörda nämnder. 

— Övriga regler, policys och riktlinjer motsvarande för krisberedskap för kommunen. 

2.3 Metod 
Granskningen har genomförts genom: 

 Dokumentstudier av: 

 Grundberedskapsplan för Säters kommun – för samhällsstörningar och 
extraordinära händelser i fredstid 

 Risk- och sårbarhetsanalys 

 Reglemente för Krisledningsnämnden 

 Utbildnings- och övningsplan 

 Strategi för samverkan och ledning vid samhällsstörningar och höjd beredskap 
– i Dalarnas län 

 Handlingsplan för Coronavirussjukdom covid-19 2020- 
Kommunstyrelseförvaltningen 

 Beredskapsplan Kommunstyrelsen 

 Kommunal Beredskap för samhällsstörningar och extraordinär händelse i 
fredstid och vid höjd beredskap – Delplan för socialnämnden 

 Beredskapsplan – Barn- och utbildningsnämnden 

 Beredskapsplan - Säterbostäder AB 

 När något händer – Handlingsplan för akuta händelser 
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 Beredskapsplan 2020 - Samhällsbyggnadsförvaltningen 

 Handlingsplan för Coronavirus 2020 - Samhällsbyggnadsförvaltningen 

 Kontinuitetsplan Samhällsbyggnadsförvaltningen – Corona 

 Sammanträdesprotokoll från samtliga nämnder, kommunstyrelse samt 
kommunstyrelsens arbetsutskott  

 Minnesanteckningar från krisledningsstaben 

 Intervjuer med berörda tjänstemän däribland kommundirektör, 
kommunikationschef, kommunstyrelsens presidium och sektionschefer 

Rapporten är faktakontrollerad av samtliga intervjuade parter. 
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3 Resultat av granskningen – Fas 1 (förebyggande och 
beredskap) 

3.1 Kommunens styrdokument för hantering av extraordinära 
händelser 

Nationella krav och rekommendationer 

Regionerna och kommunerna har en viktig roll i samhällets krisberedskap – ju bättre 
regionerna och kommunerna är på att hantera kriser, desto bättre blir samhället som 
helhet på att hantera kriser. Det ligger därför i såväl regionerna och kommunernas som 
i statens intresse att den regionala och kommunala krisberedskapen utvecklas.  

Regioner och kommuner måste kunna upprätthålla samhällsviktig verksamhet, oavsett 
situationens omfattning och karaktär, och tillgodose de särskilda behov av information 
och stöd till enskilda som uppstår i samband med en kris. För att klara 
verksamhetsansvaret måste kommunen bland annat ha en organisation för 
krishantering, planer och förberedda lokaler. I ansvaret ingår även att kontinuerligt 
utbilda och öva krishanteringsorganisationen.2 

Ett systematiskt arbete med krisberedskap bör ta sin utgångspunkt i regioner och 
kommuners ordinarie planerings- och uppföljningsprocesser. Det systematiska arbetet 
med krisberedskap kan delas in i följande moment3: 

1. Identifiera risker och brister i förmågor samt behov av åtgärder. 
2. Planera och fatta beslut om åtgärder. 
3. Genomföra åtgärder. 
4. Följa upp genomförd verksamhet och utvecklingen av förmågor. 

Granskningens fas 1 syftar till att beskriva Säters kommuns förebyggande- och 
beredskapsarbete inför en eventuell kris eller extraordinär händelse. Detta inkluderar 
exempelvis granskning av följande punkter:   

• Roller, ansvar och organisation vid hantering av extraordinära händelser i 
Säters kommun  

• Kommunstyrelsens planering rörande hantering av extraordinära händelser 
• Kommunstyrelsens arbete med risk- och sårbarhetsanalys 

Avsnittet inleds med en översiktlig bakgrund av det pågående arbetet samt genomgång 
av relevanta styrdokument. 

 
2 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Vägledning för Risk- och sårbarhetsanalyser, MSB245- 
april 2011, s. 29. 
3 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Processbeskrivning för uppföljning av kommunernas 
krisberedskap, 20150304, diarienr: 2015-1370, s. 4. 
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3.1.1 Iakttagelser 

Kommunens övergripande styrdokument och rutiner inom krisberedskap 

Säters kommun hade vid pandemins utbrott ett antal styrdokument rörande 
krisberedskap och krishantering. Flera av de styrdokument som fanns antagna vid 
pandemins utbrott har kompletterats under 2020. 

Styrdokument, planer och rutiner vid pandemins utbrott: 

 Grundberedskapsplan för Säters kommun – för samhällsstörningar och 
extraordinära händelser i fredstid4. Plan enligt Lag (2006:544) om kommuners och 
landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid. Dokumentet 
syftar till att förtydliga hur Säters kommun ska organisera sig under en extraordinär 
händelse. Planen beskriver även hur organisationen för krisledning ska hantera 
extraordinära händelser gällande ledning, samordning, samverkan och samband. I 
planen delas beredskapsorganisationen in i tre nivåer (grön, gul, röd) som aktiveras 
utifrån omfattningen av en händelse. Vilka funktioner som ingår vid varje nivå, samt 
vilket ansvar dessa funktioner har, beskrivs i planen. Grundberedskapsplanen utgår 
ifrån kommunens risk- och sårbarhetsanalys. 

 Risk- och sårbarhetsanalys5. Analys av vilka extraordinära händelser i fredstid som 
kan inträffa i kommunen i enlighet med Lag 2006:544.  

 Reglemente för Krisledningsnämnden6. Bestämmelser för krisledningsnämndens 
aktivering samt avveckling, dess mandat, sammansättning och omfattning. 

 Utbildnings- och övningsplan7. Utbildnings- och övningsplan för 2020 som syftar till 
att underlätta för kommunen att på ett strukturerat sätt vidmakthålla och utveckla 
den egna organisationens kunskap och förmåga gällande krisberedskap och civilt 
försvar. 

 Strategi för samverkan och ledning vid samhällsstörningar och höjd beredskap – i 
Dalarnas län8. En, av länsstyrelsen i Dalarnas län, framtagen strategi för 
samverkan inom länet. I strategin beskrivs samverkansforum som det regionala 
krishanteringsrådet, regionala näringslivsrådet och andra mindre samverkansforum. 
Strategin innefattar även information kring hur informations ska hanteras internt och 
externt. 

 Handlingsplan för Coronavirussjukdom covid-19 2020- 
Kommunstyrelseförvaltningen9. Handlingsplanen är antagen i början av mars 2020, 
och beskriver kommunstyrelseförvaltningens planeringsförutsättningar, organisation 
och arbetssätt inför en eventuell pandemi. Planen inkluderar även en 
konsekvensanalys och verksamhetsspecifika handlingsplaner. 

 
4 Antagen av kommunfullmäktige 2019-11-28 § 241 
5 För mandatperioden 2019-2022 
6 Antagen av kommunfullmäktige 2013-04-25 § 39 
7 Datum framgår inte av dokumentet 
8 2019-09, exakt datum framgår inte av dokumentet 
9 2020-03-05 
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Styrdokument, planer och rutiner som antagits efter 10 mars 2020: 

 Beredskapsplan Kommunstyrelsen10. Planen kompletterar grundberedskapsplanen 
med särskilda bestämmelser för kommunstyrelseförvaltningen och 
beredningsgruppen, samt åtgärdsplaner för olika typer av händelser. 

Utöver de bestämmelser som gäller för kommunstyrelseförvaltningen eller 
kommunövergripande finns det även förvaltningsspecifika planer, rutiner och riktlinjer 
för kommunens fackförvaltningar samt det kommunala fastighetsbolaget Säterbostäder 
AB. Dessa inkluderar: 

 Kommunal Beredskap för samhällsstörningar och extraordinär händelse i fredstid 
och vid höjd beredskap – Delplan för socialnämnden11 

 Beredskapsplan – Barn- och utbildningsnämnden12 

 Beredskapsplan - Säterbostäder AB13 

 När något händer – Handlingsplan för akuta händelser14 

 Beredskapsplan 2020 - Samhällsbyggnadsförvaltningen15 

 Handlingsplan för Coronavirus 2020 - Samhällsbyggnadsförvaltningen16 

 Kontinuitetsplan Samhällsbyggnadsförvaltningen – Corona 

Roller, ansvar och organisation vid hantering av extraordinära händelser i Säters 
kommun 

Som ett sätt att på en övergripande nivå ge en sammanhållen bild av kommunens 
beredskap inför en extraordinär händelse kommer en fördjupning i några av 
kommunens mest centrala styrdokument att göras nedan. 

Policys och planer för krisberedskap 

Krisberedskapen i Säters kommun utgår huvudsakligen från Grundberedskapsplan för 
Säters kommun. Planen utgår från kraven i lagstiftningen kring extraordinära händelser 
samt kommunens risk- och sårbarhetsanalys (RSA). I RSA framhålls ”Allvarlig smitta 
epidemi/pandemi” som en av åtta identifierade risker med hög risk vid en bedömning 
av sannolikhet och konsekvenser (det finns utöver dessa två risker klassade som 
mycket hög risk). I RSA görs bedömningen att Säters kommuns förmåga att hantera en 
sådan händelse är god, men framhäver att samhällsviktiga funktioner kan vara sårbara 
till följd av sitt beroende av bemanning.  

En åtgärdsplanering finns framtagen med utgångspunkt i risk- och sårbarhetsanalysen 
där personalbemanningsplanering lyfts som en åtgärd för att hantera risk för 
personalbrist vid en epidemi/pandemi. Denna handlingsplan togs fram av 

 
10 Av arbetsutskottet antagen för kommunstyrelseförvaltningen 2020-04-21 
11Uppdaterad 2019-09-19 
12 2018-01-18 
13 2019-12-17 
14 2015-05-25 
15 Antagen av Samhällsbyggnadsnämnden 2020-03-12, antagen av Miljö- och Byggnämnden 2020-04-01 
16 2020-10-21 
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kommunstyrelseförvaltningen i början av mars 2020. Handlingsplanen fokuserar på 
personalförsörjning, men inkluderar även riktlinjer för kommunikation samt 
verksamhetsspecifika handlingsplaner för följande verksamheter: 

 Ekonomi: Prioritering av arbetsuppgifter, arbete kan ske hemifrån. 

 IT: Prioritering av arbetsuppgifter utifrån kontinuitetsplan, hemarbete samt 
dagliga digitala möten för avstämningar. 

 Kommunikation: Nya rutiner för post och telefoni, kontakt med 
kriskommunikationsnätverket, aktivera kriskommunikationsfunktionen samt 
arbete kan ske hemifrån. 

 Kansli/personalenhet: Kontinuerliga avstämningar för omfördelning av 
arbetsuppgifter, samverkan med andra kommuner för att hantera personalbrist 
samt arbete kan ske hemifrån. 

 E-arkiv: Vid bortfall kan extra stöd köpas in av leverantörer, projekt kan 
omprioriteras och senareläggas samt arbete kan ske hemifrån. 

 Fritid: Möjlighet att stänga anläggningar. 

 

Utöver den centrala grundberedskapsplanen har vi även tagit del av beredskapsplaner 
för kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden, 
samhällsbyggnadsnämnden och miljö- och byggnämnden (gemensam förvaltning i 
samhällsbyggnadsförvaltningen) samt det kommunala fastighetsbolaget Säterbostäder 
AB. I dessa delplaner finns det konsekvensbedömningar för olika typer av 
extraordinära händelser med grund i RSA:s riskinventering. I planerna för 
kommunstyrelsen, socialnämnden och nämnderna inom 
samhällsbyggnadsförvaltningen. Konsekvensbedömningen omfattar förvaltningarnas 
olika verksamheter, vilka konsekvenser en eventuell pandemi kan få samt åtgärder för 
respektive verksamhet.  

Krisledningsorganisation 

Säters kommuns krisledningsorganisation kan aktiveras vid extraordinär händelse. Den 
består av krisledningsnämnden och en stab. Således är både politiken och 
tjänstemannaorganisationen involverade i krisledningsorganisationen men funktionerna 
aktiveras oberoende av varandra. Ordförande fattar beslut om att aktivera 
krisledningsnämnden medan kommundirektör beslutar om aktivering av staben samt 
stabens omfattning. Även händelse som inte klassas som extraordinär kan föranleda 
aktivering av staben. 

Krisledningsnämnden17 utgörs av kommunstyrelsens arbetsutskott med 5 ordinarie 
ledamöter och 5 ersättare. I egenskap av krisledningsnämnd har kommunstyrelsen, 
enligt Lag 2006:544, rätt att överta beslutanderätt från kommunens övriga nämnder i 
den utsträckning som kommunstyrelsen finner nödvändigt i den uppkomna krisen. 

 
17 Krisledningsnämndens arbete regleras av Reglemente för Krisledningsnämnden, antagen av 
kommunfullmäktige 2013-04-25 §39 
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Krisledningsstaben består av kommundirektör, förvaltningschefer, kommunikationschef 
och sekreterare. Vid behov kan stabschef besluta om att utöka antalet 
befattningshavare. Utöver krisledningsorganisationen ingår även Frivilliga 
Resursgruppen, POSOM18 och kommunikationsfunktionen i kommunens övergripande 
krisorganisation. 

En beskrivning av roll- och ansvarsfördelning i krisledningsorganisationen finns i 
Grundberedskapsplan för Säters kommun. Den hänvisar även till 
krisledningsorganisationens komponenter på tjänstepersonsidan son stabsfunktionen, 
krissäkerhetsgruppen, krisberedskapsgruppen och beredningsgruppen. Dessa 
definieras dock inte. 

Omfattningen av krisledningsstaben bestäms utifrån tre stabsberedskapsnivåer: 

 Utökad stabsberedskap (grön): Kommundirektör, samordnare för 
krissäkerhetsgrupp och kommunikationschef upprättar stabsfunktion 

 Förhöjd stabsberedskap (gul): Kommunikationsgruppen sammankallas, 
upplysningsfunktionen upprättas 

 Högsta stabsberedskap (röd): Respektive förvaltning upprättar 
ledningsstabsfunktion, stödfunktioner upprättas 

Kriskommunikation 

Av Grundberedskapsplan för Säters kommun framgår även organisationen och planen 
för kommunikation vid kris och extraordinär händelse. Målet för 
kriskommunikationsarbetet är att förmedla en lägesbild av situationen. Information ska 
nå rätt mottagare, via rätt kanaler vid rätt tillfälle. 

När kriskommunikationsfunktionen ska aktiveras fattar kommundirektör eller 
samordnare för krissäkerhetsgruppen beslut om detta. 

Kriskommunikationsplanen beskriver de olika roller och ansvarsområden som ska 
finnas i kriskommunikationsarbetet. Dessa inkluderar: 

 Funktionsansvarig: Har det övergripande ansvaret och leder arbetet. 
Funktionsansvarig ska dessutom förankra kriskommunikationsfunktionens 
mål och huvudbudskap i krisorganisationen. 

 Sambandskommunikatör: Agerar som ett stöd åt funktionsansvarig och 
ansvarar för samordningen inom gruppen och mot andra aktörer. 

 Skribent: Ansvarar för att ta fram budskap och underlag baserat på 
inriktningsbeslut samt att anpassa information efter målgrupp. 

 Webbkommunikatör: Ansvarar för information via webbplatser, FAQ samt 
dokumentation via WIS. 

 Grafisk kommunikatör: Tar fram bildbaserade budskap och tryckt 
information. 

 
18 Psykiskt och socialt omhändertagande vid stora olyckor och katastrofer 
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 Kommunikatör för sociala medier: Publicerar information på, och sköter, 
kommunens sociala medier. 

 Presskommunikatör: Ansvarar för arbetet mot media, såsom 
pressmeddelanden, presskonferenser och mediecoachning. 

 Kommunikatör på plats: Har ansvaret för kommunikation och 
informationsinsatser på plats vid en händelse. 

 Internkommunikatör: Sköter kommunikationen inom kommunen och 
publicering av information i interna kanaler. 

 Omvärldsbevakande kommunikatör: Kartlägger händelsen och bevakar 
olika kanaler, publikationer och sociala medier. 

 Loggförare: Loggar arbetet i kriskommunikationsfunktionen. 

 Upplysningskommunikatör telefon: Upprättar och bemannar 
telefonfunktionen. 

 Upplysningskommunikatör informationspunkt: Bemannar 
informationspunkter och agerar som ett medium mellan centrala 
kommunikationsfunktionen och allmänheten. 

3.1.2 Kommentar och bedömning 

Vi bedömer på basis av den dokumentation vi granskat och de intervjuer vi genomfört 
att Säters kommuns krisberedskap möter de krav som ställs i relevant lagstiftning. 
Dessutom bedömer vi att arbetet utformats i enlighet med de riktlinjer MSB lämnat 
rörande RSA. Vår bedömning är även att kommunens krisberedskap till stor del är 
ändamålsenlig och systematisk. 

Vi ser positivt på att RSA inkluderar en förmågebedömning kopplat till identifierade 
risker. Detta underlättar prioritering av åtgärder samt identifiering av sårbarheter i den 
nuvarande organisationen. 

Vidare bedömer vi att roll- och ansvarsförhållanden framgår tydligt av befintlig 
styrdokumentation, då främst av grundberedskapsplanen. Däremot bedömer vi att 
hänvisningen till olika grupper inom tjänstepersonsdelen av krisorganisationen är 
otydlig. Det framgår till exempel inte på ett tydligt sätt vilka de olika grupperingarna är 
som Grundberedskapsplan för Säters kommun (stabsfunktion, krissäkerhetsgrupp, 
krisberedskapsgrupp, beredningsgrupp) hänvisar till. i är, vad som skiljer dem åt eller 
om det är olika namn på samma grupp.  

Därutöver konstaterar vi att den befintliga krisberedskapsplaneringen omfattar en stor 
mängd dokumentation som uppstår till följd av den decentraliserade krisorganisationen 
med delplaner för varje förvaltning. Detta ställer krav på att styrdokumentens inbördes 
ordning och förhållande har en tydlig struktur och logik har en tydlig struktur. Vår 
granskning visar emellertid att i dagsläget skiljer sig de olika dokumenten åt vad gäller 
datum för beslut och revidering. Detta, tillsammans med viss inkonsekvent 
namngivning av dokument, gör det svårt att få en överblick över vilka styrdokument 
som finns, vilken status de har samt hur de relaterar till övrig dokumentation. Detta 
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uttrycks bland annat av att det inte finns någon hänvisning som beskriver dokumentens 
hierarkiska förhållande till varandra. 

Mot bakgrund av detta bedömer vi att kommunstyrelsen bör genomföra en översyn av 
kommunens styrdokumentation avseende krisberedskap med fokus på att fastställa de 
olika dokumentens status, datum för revidering samt hänvisning till övrig 
dokumentation. 

3.2 Kommunstyrelsens planering rörande hantering av 
extraordinära händelser 

3.2.1 Iakttagelser 

En kommuns krishanteringsförmåga är i allra högsta grad beroende av att såväl de 
personer som innehar centrala funktioner i krisledningsorganisationen som 
krisledningsorganisationen i sig har både kunskap och erfarenhet av att samfällt agera 
enligt fastställda utgångspunkter för krishanteringsarbetet. Därför behöver planering av 
extraordinära händelser omfatta även utbildning och övning. I kommunens risk- och 
sårbarhetsanalys lyfts övning som av avgörande betydelse för att säkerställa en god 
krisledningsförmåga. Det är ur det perspektivet intressant att titta närmare på Säters 
kommuns utbildnings- och övningsplan. 

Utbildnings- och övningsplanen för 2020 innefattar många olika typer av utbildningar 
och övningar för såväl tjänstepersoner som politiker. Några exempel är 
kriskommunikation, larmövning/utbildning, krisledning och stabsutbildning. Ett särskilt 
fokus för 2020 är totalförsvar i samband med Totalförsvarsövning 2020 (TFÖ). Av 
protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott, tillika krisledningsnämnd, framgår att 
krisledningsnämnden övats fyra gånger under 2020, där den senaste övningen 
genomfördes 25 juni19. 

Av grundberedskapsplanen framgår det att kommunens krisledning ska övas minst två 
gånger per mandatperiod och att kommunikationspersonal ska utbildas i 
kriskommunikation. Utöver detta deltar personal inom Frivilliga resursgruppen (FRG) i 
Civilförsvarsförbundets kurser och kommunens POSOM-organisation utbildas i socialt 
och psykiskt omhändertagande. 

Såväl kommunstyrelsen som krisledningsgruppen har övats genom scenarioövningar. 
Omfattningen av dessa övningar har inte varit så storskalig, utan fokus har legat på att 
öva ofta och kontinuerligt. Övningarna har organiserats av en ekonom vid barn- och 
utbildningsförvaltningen. Det genomförs för närvarande även en utbildning inom 
stabsmetodik för några anställda, detta för att förbättra kontinuiteten med fler personer 
som kan agera stabschef. Det har påpekats i en intervju att man anser att 
utbildningarna bör innefatta förvaltningarnas tjänstepersoner i en större omfattning. 

I intervjuerna har det framhållits att kommunens tidigare arbete med utbildning och 
övning varit bristfälligt. Övningar har genomförts men det inte funnits någon tydlig 

 
19 Au 2020-08-25 § 116 
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övningsplan. Detta är något kommunen arbetat aktivet med och är något som idag 
anses vara tydligare och mer omfattande, vilket framgått av intervjuerna.  

3.2.2 Kommentarer och bedömning 

Vår bedömning är att Säters kommuns utbildnings- och övningsplan är ändamålsenlig.  
Vi noterar att de brister som identifierats i den tidigare organisationen har åtgärdats i 
samband med omorganisationen vilket, utifrån vad som sägs i intervjuerna, har lett till 
förbättrade resultat. 

Då Säters kommun arbetar utifrån en decentraliserad krisledningsmodell där stora 
delar av hantering och planering är förlagd till förvaltningarna är det viktigt att det finns 
en tydlig förankring av planer, rutiner, riktlinjer och bestämmelser kring 
krisorganisationen i respektive förvaltning. Vi bedömer att den nuvarande utbildnings- 
och övningsplanen i tillräcklig utsträckning inkluderar tjänstepersoner vid 
förvaltningarna för att säkerställa en sådan förankring. 

Däremot konstaterar vi att det i kommunens befintliga organisation saknas 
specialistkompetens inom krisberedskap i form av, till exempel, en säkerhets- och 
beredskapssamordnare. Givet Säters kommuns decentraliserade krisledningsmodell 
ser vi en fördel av att ha en funktion med uppdrag att hålla samman och driva på 
kommunens säkerhetsarbete ur ett övergripande perspektiv. Vi bedömer mot den 
bakgrunden att det finns anledning för kommunstyrelsen att överväga att inrätta tjänst 
som säkerhets- och beredskapssamordnare med ansvar för att samordna och utveckla 
kommunens säkerhetsarbete. 

3.3 Kommunstyrelsens arbete med risk- och sårbarhetsanalys 

3.3.1 Iakttagelser 

Nationella riktlinjer 

Enligt lag (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära 
händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH) ska kommuner analysera vilka 
extraordinära händelser i fredstid som kan inträffa i kommunen och hur dessa 
händelser kan påverka den egna verksamheten. Resultatet av arbetet ska värderas 
och sammanställas i en risk- och sårbarhetsanalys. Kommuner ska vidare, med 
beaktande av risk- och sårbarhetsanalysen (RSA), för varje ny mandatperiod fastställa 
en plan för hur de ska hantera extraordinära händelser (2 kap 1 § LEH).   

RSA-arbetet ger viktig kunskap om hur vi kan förebygga, förbereda oss inför och 
hantera kriser enligt MSBs faktablad för risk- och sårbarhetsanalyser. Av faktabladet 
framgår vidare att RSA syftar till att:  

• ge beslutsunderlag för beslutsfattare och verksamhetsansvariga, 

• ge ett underlag för information om samhällets risker till allmänheten och 
anställda, 

• ge underlag för samhällsplanering, samt 

• bidra till att ge en riskbild för hela samhället. 
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Risk- och sårbarhetsanalyserna ska tillgodose nyttan för den egna organisationen eller 
verksamheten, vilket uttrycks i de tre första punkterna. Punkt fyra handlar om att 
aktörerna rapporterar en redovisning av RSA-arbetet som ett bidrag till en samlad 
nationell riskbild för samhället. 

RSA-arbetet består i att systematiskt identifiera samhällsviktig verksamhet och olika 
oönskade händelser, bedöma de omedelbara negativa konsekvenserna, analysera 
verksamhetens sårbarheter samt bedöma förmågan att hantera diverse påfrestningar. 
Resultatet av RSA ska sedan redovisas enligt en särskild föreskrift. Analysen som görs 
bör enligt Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) Vägledning för risk- 
och sårbarhetsanalyser20 inkludera hot och risker som kan få allvarliga konsekvenser, 
såsom exempelvis sjukdomar och försörjningssystem samt vilken påverkan dessa hot 
och risker kan få på bland annat människors liv och hälsa samt samhällets 
funktionalitet. 

Säters kommuns risk- och sårbarhetsanalys 2019-2022 

Säters nuvarande risk- och sårbarhetsanalys gäller för perioden 2019-2022. Analysen 
innehåller beskrivningar av (i) kommunens och dess geografiska område, (ii) 
arbetsprocess och metod för genomförande och framtagande av RSA, (iii) identifierade 
samhällsviktiga verksamheter inom kommunens geografiska område, (iv) identifierade 
kritiska beroenden för kommunens samhällsviktiga verksamhet, (v) identifierade och 
analyserade risker för kommunen och kommunens geografiska område, (vi) 
identifierade sårbarheter och brister i krisberedskap samt (vii) bedömning av åtgärder 
med anledning av analysens resultat. 

Arbetet med att genomföra och ta fram risk- och sårbarhetsanalysen har skett inom 
kommunens förvaltningar. Arbetet har skett utifrån FORSA-modellen21. 
Förvaltningarnas arbete har kompletterats av kommunens riskhanteringsgrupp och 
förvaltningschefsgrupp som genomfört övergripande riskanalyser. Detta ligger sedan till 
grund för förvaltningarnas vidare arbete med hot och risker. 

Analysen innehåller även ett stycke med titeln ”Behov av åtgärder med anledning av 
risk- och sårbarhetsanalysens resultat”. Av stycket framgår att övning ses som en 
grundläggande faktor för en god krisledningsförmåga. I övrigt identifieras de behov 
som uppstått i samband med genomförande av RSA, vilket framförallt berott på att 
kommunen inte haft någon säkerhetssamordnare under detta arbete. 

3.3.2 Kommentar och bedömning 

Vår granskning av Säters kommuns risk- och sårbarhetsanalys visar att det finns en 
ändamålsenlighet och systematik i arbetet kring risk och sårbarhet. Vår bedömning är 
att arbetet följer den struktur och de råd som lämnas i MSB:s vägledning för 
framtagande av RSA. RSA utgår ifrån kommunens geografiska områdesansvar med de 
förutsättningar som följer av detta. Vi bedömmer att identifieringen av samhällsviktiga 

 
20 Se bilaga B för en mer utförlig beskrivning av MSB:s vägledning för risk- och sårbarhetsanalyser.  
21 FORSA-modellen är en modell för RSA som tagits fram av Totalförsvarets Forskningsinstitut (FOI) på 
uppdrag av Stockholms Stad. 
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verksamheter är omfattande och ambitiös, samt att dessa kopplas till de kritiska 
beroenden som finns i kommunen. 

RSA:s riskbedömning är tydlig och strukturerad efter bedömning av konsekvens och 
sannolikhet i en riskmatris. Vi bedömer att riskinventeirngen i stort täcker de olika typer 
av kriser som kan drabba kommunen, med en notering att det saknas identifikation av 
den typ av väldigt långa krisförlopp som löper över många månader, vilket covid-19-
varit ett exempel på. Vi ser positivt på att riskinventeringen bedömer den egna 
förmågan att hantera identifierade risker samt de händelser som kan uppstå till följd av 
dessa. Inkluderingen av planerade åtgärder för de respektive identifierade riskerna 
anser vi vara ett gott sätt att nyttja resultatet av RSA för att förbättra och utveckla 
arbetet med risker och sårbarheter. 

I avsnittet 3.1.6 ovan uppmärksammar vi att frånvaron av en säkerhets- och 
beredskapssamordnare kan antas få konsekvenser för förmågan att bedriva ett 
sammanhållet och samordnat säkerhetsarbete. Detta aktualiseras även vid vår 
granskning av kommunens arbete med RSA. Vi bedömer nämligen att utan tillgång till 
specialistkompetens finns det en risk att övergripande risker och sårbarheter inte 
identifieras. Förvisso syftar kommunens krishanteringsgrupps arbete till att fånga 
övergripande frågor, men bristen på specialkompetens inom området gör att det ändå 
föreligger en viss risk att strategiska och mer långsiktiga inslag i säkerhetsarbetet 
uteblir. Ett uttryck för detta är att de identifierade behoven och planerade åtgärderna i 
RSA är kopplade till specifika risker, medan det saknas utvecklade resonemang kring 
övergripande risker och sårbarheter (kap 6 & 7).  
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4 Fas 2 – Respons (genomförande) 
Granskningens fas 2 syftar till att granska Säters kommuns hantering av Covid-19-
krisen. Detta för att följa upp hur den beredskap och förberedelse som beskrivs under 
fas 1 omsätts i praktiken under en kris. 

4.1 Krisledningsorganisation under Covid-19 

4.1.1 Iakttagelser 

Politisk organisation och styrning 

Säters kommuns krisledningsnämnd har inte aktiverats under pandemin. Av de 
intervjuer vi genomfört framkommer att beslutet att inte aktivera nämnden fattades 
internt inom majoriteten och föregicks inte av någon diskussion med oppositionen. Det 
huvudsakliga skälet uppges ha varit att det inte bedömts föreligga några behov av att 
aktivera nämnden. I anslutning till diskussionen om att aktivera nämnden anses frågan 
om omfördelning av förvaltningarnas resurser ha varit den fråga där ett aktiverande av 
krisledningsnämnden ansågs ha kunnat bli relevant. Utifrån en inventering av 
förvaltningarnas resurser ansågs behov av att omfördela resurser inte föreligga och 
frågan ansågs därmed utagerad.  

Vid intervju med företrädare för oppositionen uttrycks uppfattningen att ett aktiverande 
av krisledningsnämnden skulle ha kunnat lett till en tydligare organisation och 
beslutsgång. Däremot framgår det av intervjusvaren att det inte rådde konsensus inom 
oppositionen kring dessa synpunkter.  

Den normala beslutsordningen har bevarats under krisen då krisledningsnämnden inte 
aktiverats. Däremot har rutinerna för hur möten genomförts förändrats. Av intervjuerna 
framgår att kommunstyrelsens ordförande beslutade att alla möten ska ske digitalt, 
oavsett storlek och omfattning. Därefter har SKR meddelat att presidiet måste befinna 
sig i samma rum vid möten varefter anpassning till detta har skett.  

Vid intervjuerna med politiska företrädare framträder en i huvudsak enhetlig bild av att 
hanteringen av covid-19-pandemin har fungerat bra i Säters kommun. Inledningsvis 
anses det funnits vissa hinder, men att organisationen har anpassat sig till den 
uppkomna situationen och utvecklats över tid. Det finns dock en viss diskrepans mellan 
politikerna i synen på kommunens förberedelser och tydlighet vad gäller 
krisledningsorganisationens struktur, framförallt inom kommunikationsområdet. 

Kommunstyrelsen beslutade i april 2020 att inrätta en funktion för tjänsteman i 
beredskap (TiB)22. 

Vi har granskat 2020 års sammanträdesprotokoll för kommunstyrelsen, 
kommunstyrelsens arbetsutskott och samtliga förvaltningsnämnders 
sammanträdesprotokoll för 2020.  

  

 
22 Kommunstyrelsen 2020-04-07 § 69 
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De beslut som har fattats inom den politiska organisationen för att hantera pandemin 
har fattats inom kommunstyrelsen och omfattar: 

• Inrättande av TiB-funktion (Tjänsteperson i beredskap)23 

• Handlingshjälp under Covid-1924.Ansökan om bidrag för hemsändning25.  

• Uppdrag till förvaltningarna att ta fram kontinuitetsplaner kring tillgänglig 
kompetens samt kompetensbehov26 

Organisation och styrning på förvaltningsnivå  

Säters kommuns centrala krisledning i tjänstepersonsorganisationen har aktiverats i två 
omgångar under 2020. Dels aktiverades den under våren, dels under hösten. Vid båda 
dessa tillfällen aktiverades staben till utökad stabsberedskap (grön nivå). I samband 
med intervjuerna har det framförts att den befintliga nivåindelningen i tre nivåer ansågs 
skapa vissa hinder för stabens möjlighet att strukturera sitt arbete optimalt utifrån de 
förutsättningar och behov som situationen innebar och krävde. En nivå mellan utökad 
stabsberedskap (grön) och förhöjd stabsberedskap (gul) har i dessa sammanhang 
efterfrågats. 

Under intervjuerna framkom en generell uppfattning om att hanteringen har skett i 
enlighet med krisberedskapsplanen. Arbetet har skett utifrån en etablerad 
stabsmetodik där omfattningen av antalet deltagare varierat efter behov. Även roll- och 
ansvarsfördelningen i stabsfunktionen anses i intervjuerna ha varit tydliga och 
välfungerande. Förvaltningarna har under 2020 tagit fram kontinutitetsplaner för sina 
respektive verksamheter för att säkerställa kontinuitet i upprätthållandet av kommunala 
funktioner. I samband med detta gjordes en utvärdering av vilka behov som förelåg 
samt vilka behov man såg framöver. 

Under krisen har förvaltningarna arbetat med den verksamhetsspecifika hanteringen 
inom respektive förvaltning. Arbetet har letts av förvaltningscheferna som sedan 
rapporterats till den centrala stabsfunktionen. En granskning av stabsfunktionens 
mötesanteckningar visar att staben huvudsakligen har fungerat mer som ett forum för 
delgivning och samordning av information vid etablerandet av en gemensam lägesbild, 
än som en beslutsfattande och ledande funktion.  

Av mötesanteckningar från stabens sammanträden går det att läsa ut ett antal beslut 
som fattats av förvaltningarna under krisen men som delgetts i staben. Dessa beslut 
omfattar: 

• Prioritering av lokalvårdsinsatser27. 

• Stängning av gymnasieskola och övergång till distansundervisning28. 

 
23 KS 2020-04-07 § 69 
24 KS 2020-09-01 § 120 
25 KS 2020-09-01 § 120 
26 Minnesanteckningar från stabsmöte 20-03-26 
27 Minnesanteckningar från stabsmöte 2020-03-16 
28 Minnesanteckningar från stabsmöte 2020-03-19 
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• Centralisering av kostorganisationen för att säkerställa leveranser29. 

• Uppdrag till förvaltningarna att ta fram kontinuitetsplaner kring tillgänglig 
kompetens samt kompetensbehov30. Beslut fattades av staben. 

• Anhöriga tillåts besök inom äldreomsorgen vid livets slutskede31. 

• Restriktiv hållning från kommunen kring antikroppstestning32. 

• Förskolan säkerställer god hantering vid besöksrum för att minska riskerna33. 

• Lokala råd för Säters kommun upprättas och fastställs34. 

• Åtgärder för att förhindra smittspridning vid biblioteken35. 

• Införande av munskydd för att skydda brukare inom sociala sektorn36. 

• Beställning av skyddsutrustning37. 

• Skyddsutrustning till förskolan38 

• Inventering av personal som kan arbeta med kringuppgifter för att avlasta de 
med medicinsk utbildning39 

4.1.2 Kommentar och bedömning 

Med utgångspunkt i den dokumentation vi granskat och de intervjuer vi har genomfört 
konstaterar vi att de beslut som fattats av nämnder, styrelser och på förvaltningsnivå 
har skett i enlighet med gällande reglemente och delegationsordning. Detta gäller även 
beslutet att inte aktivera krisledningsnämnden. Vi finner även att det finns en tydlighet i 
krishanteringsstrukturen sett till ansvar och roller, vilket även återspeglas i svar och 
kommentarer under intervjuerna. 

Därutöver ser vi positivt på att man genom stabsfunktionen arbetat proaktivt med 
krishanteringen genom att exempelvis ta fram kontinuitetsplaner för förvaltningarna. 
Detta anser vi vara en förutsättning för en långsiktig och effektiv krishantering. 

Däremot konstaterar vi att Säters kommun vid tiden för pandemins utbrott inte hade 
funktionen Tjänsteperson i Beredskap (TiB) etablerad i kommunorganisationen. Enligt 
kommunens grundberedskapsplan från 2019 ska en sådan funktion finnas i 
kommunen. Vår granskning visar emellertid att beslut om att införa en sådan funktion 
fattades först i april 202040. Det innebär att kommunstyrelsen brast i sin förmåga att 

 
29 Minnesanteckningar från stabsmöte 2020-03-19 
30 Minnesanteckningar från stabsmöte 2020-03-26 
31 Minnesanteckningar från stabsmöte 2020-04-24 
32 Minnesanteckningar från stabsmöte 2020-06-05 
33 Minnesanteckningar från stabsmöte 2020-11-12 
34 Minnesanteckningar från stabsmöte 2020-11-13 
35 Minnesanteckningar från stabsmöte 2020-11-17 
36 Minnesanteckningar från stabsmöte 2020-11-24 
37 Minnesanteckningar från stabsmöte 2020-11-24 
38 Minnesanteckningar från stabsmöte 2020-11-24 & 2020-12-01 
39 Minnesanteckningar från stabsmöte 2020-12-15 
40 KS 2020-04-07 § 69 
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organisera krisledningsarbetet utifrån befintlig styrdokumentation. Vi noterar dock att 
kommunstyrelsen sent om sider fattade beslut om att inrätta TiB. Mot bakgrund av 
ovanstående bedömer vi att kommunstyrelsen bör se över och följa upp 
implementeringen av TiB i Säters kommunorganisation för att säkerställa att detta sker 
i enlighet med kommunstyrelsens beslut41 och bestämmelserna i 
grundberedskapsplanen. 

4.2 Kommunikation under pandemin 
Kommunens kriskommunikationsgrupp har inte aktiverats under covid-19-pandemin, 
och vid intervjuerna uttrycks en oro för att om så skulle ske skulle organisationen inte 
vara redo, detta trots att den övats och utbildats. Kommunikationen under krisen har 
huvudsakligen skötts av kommunens kommunikationschef som har samordnat och 
skött det övergripande kommunikationsarbetet. 

4.2.1 Iakttagelser 

Intern kommunikation 

I den interna kommunikationen har man huvudsak arbetat inom förvaltningarna med 
kommunikationschefen som stöd. Då de olika funktionerna i staben haft olika nätverk i 
den kommunala organisationen har detta inneburit att information har kunnat spridas. 
Under intervjuerna beskrivs den interna kommunikationen som bra och ändamålsenlig, 
även om det i början av krisen fanns mycket oro i den egna organisationen. 

Den interna kommunikationen har utgått dels från det som kommunicerats på nationell 
nivå, men även den länsgemensamma lägesbilden samt information kring hälsa och 
sjukvård som kommit från regionen. 

Politiken har, enligt vad som uppges i intervjuer, löpande fått information under krisen. 
Vi har granskat sammanträdesprotokollen för kommunstyrelsen och kommunstyrelsens 
arbetsutskott för 2020 och funnit varsitt informationsärende rörande covid-1942. Utöver 
de formella ärendena har politiken också fått rapporter från stabsfunktionen, vilket 
generellt har skett samma dag som staben haft sammanträde. Vid intervjuerna 
framkommer det dock att oppositionen inte fått ta del av dessa protokoll. Det framhålls i 
intervjuerna som problematiskt att förvaltningsorganisationen brister i sitt delgivande av 
information till oppositionen. 

Extern kommunikation 

Överlag uttrycks en uppfattning i intervjuerna om att kommunikationen till allmänheten 
och externa aktörer fungerat bra under krisen. Det har funnits mycket oro och 
kommunikationsmässigt har man varit noga med att gå ut med rätt information i ett 
tidigt skede för att undvika felaktig information och ryktesspridning. Idag samordnas 
mycket av den externa kommunikationen av regionen, vilket i den kommunala 
organisationen anses fungera bra. 

 
41 KS 2020-04-07 § 69 
42 KS 2020-04-07 § 37 samt Au 2020-06-16 § 96 
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I kommunikationen har det dock funnits vissa utmaningar, vilket framgått av 
intervjuerna. Den främsta anses vara att budskap från nationell och regional nivå ibland 
skiljt sig åt och varit motstridiga. Språkhanteringen uppges vara en annan sådan 
utmaning, där det dröjde länge innan det gjordes översättningar på nationell nivå, vilket 
ledde till en försening i det kommunala arbetet med att nå ut med informationen. 
Särskilt inom gymnasieutbildningen finns det låga språknivåer, vilket gjort det svårt att 
nå ut. I intervjuerna uttrycks det att man förväntat sig ett större stöd från regionen i 
detta, något man anser saknats. 

4.2.2 Kommentarer och bedömning 

Utifrån de intervjuer vi genomfört och de dokument som vi har granskat bedömer vi att 
kommunikationen under krishanteringen varit ändamålsenlig och svarat mot de mål 
som finns i grundberedskapsplanen. Utifrån genomförda intervjuer konstaterar vi att 
samordning och kommunikation av information uppges ha fungerat bra. Exempel på 
detta är att kommunen använt sig av expertkunskap i form av regionens smittskydd, 
medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) och nationella myndigheter i sin 
kommunikation. 

Detta sagt visar vår granskning på en viss sårbarhet avseende kommunens nuvarande 
struktur och organisation för hantering av kriskommunikation. Sårbarheten uttrycks 
genom det personberoende som uppstår genom att det saknas en plan för hur 
kommunikationschefen ersätts vid sjukdom eller annat bortfall. Vi anser att detta 
påverkar kontinuiteten i kriskommunikationen på ett negativt sätt. Mot den bakgrunden 
bedömer vi att kommunstyrelsen behöver utarbeta en kontinuitetsplan som reducerar 
personberoendet avseende kommunens hantering av kriskommunikation. 

Därutöver har vi svårt att identifiera tillräckliga skäl för att den politiska oppositionen 
inte delges den information som majoriteten får ta del av. Vi bedömer att 
kommunstyrelsen bör se över formerna för informationsöverföring mellan den politiska 
ledningens samtliga delar och förvaltningsorganisationen vid extraordinär händelse.  

4.3 Samverkan 

4.3.1 Iakttagelser 

Det har under 2020 funnits en omfattande samverkan med Länsstyrelsen och 
regionen, där det kontinuerligt hållits möten där kommunen även kunnat ställa frågor. 
För södra Dalarna har det skett avstämningar mellan Avesta, Hedemora och Säters 
kommuner där vårdcentraler och sjukhus ingått. Detta har hjälpt att skapa en lägesbild 
samt utgjort en plattform för utbyte av erfarenheter och råd. Det har även skett 
samverkan inom ett MAS43-nätverket som haft möten varje vecka. Detta forum anses 
utgjort ett stöd, men även att visst dubbelarbete har kunnat undvikas. 

Länsstyrelsen har haft en särskild roll för regional samverkan kopplad till 
skyddsmaterial. Länsstyrelsen har där mäklat mellan kommunerna. 

43 Medicinskt ansvarig sjuksköterska 
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I samband med oro för smittspridning och arbetsmiljö tillsammans med eventuell 
omfördelning av personalresurser mellan förvaltningarna har det skett en samverkan 
med fackliga representanter. Överlag anser man i intervjuerna att det varit en god 
dialog som bidragit till att skapa lugn. Socialförvaltningen försökte få till en samverkan 
kring skolsköterskor inom barn- och utbildningsförvaltningen, men där lyckades man 
inte få till något vilket lyfts fram i intervjuerna som ett exempel på en icke-fungerande 
samverkan. 

VD för Säterbostäder AB har deltagit i ett VD-nätverk med andra Vd:ar i Dalarna. 

I intervjuerna har det lyfts att det i början av pandemin var väldigt många olika 
samverkansmöten i olika grupperingar, vilket tog mycket tid i anspråk. Resultatet av 
samverkansträffarna anses dock på det stora hela vara positivt och 
samverkansgången har utvecklats och effektiviserats med tiden. 

4.3.2 Kommentar och bedömning 

Vår bedömning är att kommunens samverkan under pandemin varit ändamålsenlig och 
skett i enlighet med de bestämmelser som finns i grundberedskapsplanen. Vi bedömer 
att de samverkansforumen som Säters kommun har varit delaktig i har gett kommunen 
goda möjligheter att ta del av lägesbilder och råd från andra aktörer. På basis av de 
intervjuer vi har genomfört anser vi att kommunen tagit till sig av informationen och 
implementerat den i den egna organisationen.  

4.4 Åtgärder för att minska smittspridning och säkerställa en säker 
arbetsmiljö 

4.4.1 Iakttagelser 

Kommunstyrelsen - Övergripande 

Inom samtliga förvaltningar och kommunala verksamheter har det under 2020 pågått 
ett arbete för att minska smittspridning och säkerställa en säker arbetsmiljö. Detta 
arbete har letts av kommunstyrelseförvaltningen. Vissa åtgärder har varit 
gemensamma, medan andra varit specifika för vissa förvaltningar eller verksamheter. 
Övergripande har det införts nya hygienrutiner och rekommendationer tillsammans 
med att handsprit har ställts ut. Personal har även uppmanats arbeta hemifrån i största 
möjliga utsträckning, med digitala möten istället för fysiska. Utöver det har 
gemensamma ytor som personalrum anpassats genom att plocka bort bord och stolar 
så att det lättare ska gå att hålla avstånd. 

Stöttning av medarbetare har varit en viktig faktor och man har uppmuntrat till att 
respektive ledningsgrupp inom förvaltningarna ska föra samtal. 

Socialnämnden 

Socialförvaltningen införde beredskap för helger så att det gick att få tag på någon 
kontaktperson om det skulle komma in smitta på något boende. Av protokoll från 
socialnämndens protokoll från juni 2020 framgår det att personal fått utbildning i 
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hygienrutiner samt att man infört nya rutiner för vikarier44, där sjuksköterskorna inom 
äldrevården handlett övrig personal. 

Innan regeringen kom med nationella bestämmelser kring besöksförbud kring 
äldreboenden gick kommunen ut med en stark avrådan från besök vid äldreboenden. 

Inom socialförvaltningen anser man sig hanterat krisen på ett bra sätt. Inom 
äldrevården har man isolerat de olika avdelningarna, vilket lett till att man i stort 
undvikit smitta. 

För att säkerställa en bra arbetsmiljö med en rimlig arbetsbelastning för 
sjuksköterskorna på kommunens boenden, samt säkra tillgången till hälso- och 
sjukvård för de boende, har kommunen hyrt in sjuksköterskor via bemanningsföretag.  

Veckovisa avstämningar har hållits för att skapa en lägesbild för de olika enheterna 
samt möjliggöra stöttning utifrån arbetsbelastning. 

Samhällsbyggnadsnämnden och Miljö- och byggnämnden 

Det har under pandemin funnits stora personalbortfall inom kostorganisationen kopplat 
till kommunens äldreboenden. Där beslutade man att centralisera verksamheten till ett 
kök för att säkerställa att leveransbehoven kunde mötas. Kostorganisationen har 
därefter isolerats för att minska smittspridning. 

Lokalvårdsorganisationen har krävt en del anpassning för att undvika smitta, där 
prioriteringar har gjorts för att skapa en så säker arbetsmiljö som möjligt. 

Efter regeringens beslut om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen fattade 
miljö- och byggnämnden beslut om tillägg i delegationsordningen för att delegera 
beslutanderätten i frågor relaterat till detta45. 

Barn- och utbildningsnämnden 

Gymnasieskolan har stängts i två omgångar, en gång under våren som ett resultat av 
den nationella bestämmelsen samt en gång under hösten till följd av hög sjukfrånvaro.  
Undervisningen har vid dessa tillfällen ersatts av distansundervisning. Beslutet under 
hösten fattades inom barn- och utbildningsförvaltningen. En återkommande fråga 
kopplat till detta har varit skollunchen. I april fattade barn- och utbildningsnämnden 
beslut om att elever skulle erbjudas matlådor46 

Kulturnämnden 

I ett informationsärende47 till kulturnämnden i juni 2020 sammanfattas förvaltningens 
åtgärder för att minska smittspridning. Åtgärdsarbetet inkluderar följande delar: 

 Ändrade öppettider för biblioteket för att klara bemanning. 

 Information till besökare. 

 
44 SN 2020-06-11 § 72 
45 MBN 2020-08-19 § 88 
46 BUN 2020-04-20 § 31 
47 KN 2020-06-04 § 43 
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 Utvärdering av vilka programpunkter som ska ställas in, omarbetas eller 
genomföras. 

 Omställning från fysiska program/aktiviteter till digitala. 

 Utökad service med hemleverans av böcker. 

 Ökad gräns för antal lån av e-bok. 

 Omflyttning av personal. 

 Krishanteringsplan. 

 Riskbedömning och arbetsmiljö. 

Säterbostäder AB 

Receptionen har varit stängd och man har endast haft bokade möten. Det har också 
skett en prioritering där man endast genomför akuta underhållsinsatser för vilka man 
infört nya rutiner för skyddsutrustning och tillvägagångssätt för att undvika 
smittspridning bland anställda och hyresgäster. Detta har även gällt för LSS- och 
särskilda boenden, där enhetscheferna fått bedöma om underhållsbehov varit akuta 
och särskilda rutiner har då upprättats. 

Under våren skickades en förfrågan ut till de entreprenörer som bolaget anlitar kring 
hur man arbetar med minimering av smittspridning, men man fick inte så många svar. 

Till stor del har verksamheten övergått till hemarbete med digitala möten. Under den 
andra vågen har man endast haft två personer på plats på kontoret och även 
driftorganisationen har utgått från hemmet. Vid tiden för granskningens genomförande 
arbetade man med att säkerställa en god arbetsmiljö även i hemmet och man inväntar 
återkoppling kring vilket stöd som behövs. Av intervjuerna har det framgått att man varit 
noga med att alla medarbetare ska känna sig trygga i sitt arbete och att man vid oro 
försökt anpassa verksamheten för att komma till rätta med det. 

4.4.2 Kommentar och bedömning 

Vår bedömning är att kommunstyrelsen och nämnderna har vidtagit ändamålsenliga 
åtgärder för att minska smittspridning och säkerställa en säker arbetsmiljö. Vi bedömer 
att dessa åtgärder har bidragit till att smittan inom de kommunala verksamheterna har 
kunnat hållas på en relativt låg nivå. 

Vi ser positivt på att förvaltningar och bolag beaktar de psykologiska och fysiska 
påfrestningar som hög arbetsbelastning och allmän oro innebär för chefer och 
medarbetare, och uppmuntrar styrelser och nämnder att fortsätta verka för detta. 
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5 Fas 3 – Återhämtning (lärande) 

5.1.1 Iakttagelser 

Av genomförda intervjuer framgår att det att efter ett utbrott på ett boende utformade 
MAS en checklista utifrån de erfarenheterna. Checklistan används nu av samtliga 
enheter. 

Som beskrivits ovan framhålls under intervjuer att det finns omfattande samarbete och 
samverkan i olika samverkansnätverk som det uppges finnas många erfarenheter att 
bygga vidare på. Under intervjuerna uttrycks en ambition att framöver rikta blicken utåt 
för att titta på och lära från kommuner i andra län än Dalarna, som varit det främsta 
fokuset under covid-19. 

En viktig lärdom från hanteringen av covid-19 är att kommunen uppges ha fått en 
utvecklad förmåga att hantera lågintensiva kriser, vilket respondenterna under 
intervjuerna kopplar ihop med en god anpassningsförmåga som anses hänga samman 
med det decentraliserade säkerhetsansvaret. Man har också lärt sig mycket 
krisorganisation och prioriteringar, något som man tar med sig i det fortsatta arbetet 
med uppbyggnaden av det svenska totalförsvaret, och den organisation som följer av 
denna. Det som lyfts som ett utvecklingsområde inom detta område är återgången till 
ett normalläge samt att bygga en bättre uthållighet. 

Vid intervjuerna lyfts att pandemihantering är något man nu anser det finnas en 
erfarenhet och kunskap kring men att andra riskområden än pandemier fått mindre 
fokus under det senaste året, och att man framöver behöver se över hur 
krisberedskapen kan förbättras inom dessa områden. Två exempel som tas upp i 
intervjuerna är risker kopplade till extremväder och vattentäkter. 

Ett utvecklingsområde som identifierats under intervjuerna är en bättre dialog mellan 
förvaltningsorganisationen och politiken. Under Covid-19-pandemin har det i stort varit 
en envägskommunikation, vilket har förstärkts i och med att krisledningsnämnden inte 
aktiverats. 

Kommunstyrelsen har diskuterat hur krishanteringen ska utvärderas för att kunna ta 
tillvara på lärdomar och utveckla organisationen efter de erfarenheter man fått. Det ska 
ske en sammanställning av detta men det finns inte något fattat beslut i dagsläget. 

5.1.2 Kommentar och bedömning 

Vår bedömning är att Säters kommun har möjliggjort ett lärande utifrån gjorda 
erfarenheter under Covid-19-pandemin genom uppföljning och utvärdering av den 
egna hanteringen. På så vis har brister identifierats, vilket ligger till grund för utveckling 
på såväl kort som lång sikt. Vi ser positivt på att kommunen implementerat nya 
åtgärder och lösningar utmed krisens gång baserat på vad man lärt sig samtidigt som 
man tagit mer långsiktiga aspekter i beaktning. 

Däremot noterar vi att de vare sig i den politiska ledningen eller i 
tjänstepersonsorganisationen bedrivits ett konkret arbete kring strategier på längre sikt. 
I kommunstyrelseförvaltningens handlingsplan för Covid-19 identifieras att en andra 
våg av smitta är möjlig. Trots detta föreligger det inte någon planering för ett sådant 
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scenario i minnesanteckningarna från staben under våren och sommaren. Vi 
konstaterar således att krisledningsorganisationen i Säters kommun inte till fullo 
utnyttjat möjligheten till att lära sig av erfarenheter och lärdomar. Utifrån detta bedömer 
vi det som angeläget att kommunstyrelsen inte väntar för länge med att rikta fokus mot 
hur arbetet med att utvärdera och ta hand om gjorda erfarenheter ska organiseras. 
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6 Slutsats och rekommendationer 

6.1 Revisionell bedömning 
Vår revisionella bedömning utifrån granskningens syfte är att kommunstyrelsen och 
ansvariga nämnder samt Säterbostäder till stor del har hanterat den uppkomna krisen i 
samband med covid-19-pandemin på ett ändamålsmässigt sätt utifrån sitt ansvar. 
Framförallt anser vi att kommunens samverkan med Länsstyrelsen, regionen och 
andra kommuner i länet varit gynnsam i arbetet med att minska smittspridningen och 
dess effekter. 

Vi bedömer att det inför krisen fanns en etablerad krishanteringsorganisation på plats 
med en tydlig roll- och ansvarsfördelning som arbetet sedan utformats efter. 

Vi anser att de åtgärder som vidtagits under pandemin varit ändamålsenliga med syfte 
att minska smittspridning och bidra till en säker arbetsmiljö. 

Vi bedömer att Säterbostäder AB har arbetat aktivt och ändamålsenligt för att minska 
smittspridningen och säkerställa en säker arbetsmiljö inom bolagets 
verksamhetsområde med prioriterade underhålsåtgärder, hemarbete och nya rutiner. 
Vi ser positivt på att bolaget även inkluderat upphandlade entreprenörer i detta arbete. 

En brist vi noterat är att det till viss dels saknas ett ägarskap för säkerhetsfrågorna och 
att det i krisberedskapsdokumentationen till viss del saknas ett kommunövergripande 
perspektiv som fångar de större frågorna i kris- och säkerhetsarbetet. Vår bedömning 
är att detta är ett resultat av att kommunen saknat en 
krisberedskaps/säkerhetssamordnare under den granskade perioden. Vi konstaterar 
även att det är av stor vikt att samtliga parter i den kommunala krisorganisationen har 
tillgång till information, vilket vi identifierat vissa brister kring. 

6.2 Rekommendationer 
Utifrån vår bedömning och slutsats rekommenderar vi kommunstyrelsen att: 

• genomföra en översyn av kommunens styrdokumentation avseende
krisberedskap med fokus på att fastställa de olika dokumentens status, datum
för revidering samt hänvisning till övrig dokumentation,

• överväga att inrätta tjänst som säkerhets- och beredskapssamordnare med
ansvar för att samordna och utveckla kommunens säkerhetsarbete,

• säkerställa att implementeringen av TiB sker i enlighet med kommunstyrelsens
beslut48 och bestämmelserna i grundberedskapsplanen,

• utarbeta en kontinuitetsplan som reducerar personberoendet avseende
kommunens hantering av kriskommunikation,

• se över formerna för informationsöverföring mellan den politiska ledningens
samtliga delar och förvaltningsorganisationen vid extraordinär händelse.

48 KS 2020-04-07 § 69 
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• tidigt rikta fokus mot hur arbetet med att utvärdera och ta hand om gjorda
erfarenheter under Covid-19 ska organiseras och struktureras.

Datum som ovan 

KPMG AB 

Karin Helin-Lindkvist 
Certifierad kommunal revisor 

Martin Jansson 
Kommunal revisor 

Martin Forslund 

Kommunal revisor 

Detta dokument har upprättats enbart för i dokumentet angiven uppdragsgivare och är baserat på det särskilda uppdrag som är avtalat 
mellan KPMG AB och uppdragsgivaren. KPMG AB tar inte ansvar för om andra än uppdragsgivaren använder dokumentet och 
informationen i dokumentet. Informationen i dokumentet kan bara garanteras vara aktuell vid tidpunkten för publicerandet av detta 
dokument. Huruvida detta dokument ska anses vara allmän handling hos mottagaren regleras i offentlighets- och sekretesslagen samt i 
tryckfrihetsförordningen. 
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A Bilaga - Revisionsfrågor 
Fas 1 – Förebyggande och beredskap 
- Fanns vid pandemins utbrott en ändamålsenlig, aktuell och dokumenterad
krisledningsorganisation?
- När var senaste datum för när krisledningsnämnden utbildades och övades?
- Fanns vid pandemins utbrott en ändamålsenlig, aktuell och dokumenterad
krisberedskapsplan?
- Är roller, funktioner och ansvar tydliga och kända utifrån krisberedskapsplanen?
- Fanns det en tydlig kommunikationsstrategi i förhållande till allmänhet, internt i
kommunen och till samverkansparter?

Fas 2 - Respons 
- Har kommunens krisledningsnämnd aktiverats? Vilket datum?

- Vilka överväganden föregick ställningstagandet att aktivera eller inte aktivera
kommunens krisledningsnämnd?

- Hur har krisarbetet organiserats i förhållande till krisberedskapsplanen?

- Är krisledningsorganisationens roller, funktioner och mandat tydligt utpekade?

- Var ansvarsfördelning mellan kommunstyrelsen/krisledningsnämnden och övriga
nämnder och bolag tydlig avseende krisarbetet?

- Vilka enskilda beslut har tagits med hänvisning till covid-19 pandemin? Är besluten i
överenstämmelse med respektive nämnds och styrelses befogenheter?

- Finns en tydlig kommunikationsstrategi i förhållande till allmänhet, internt i kommunen
och till samverkansparter?

- Vilka åtgärder har vidtagits för att minska spridning av smitta inom kommunens och
bolagets verksamheter?

- Hur har kommunstyrelsen, nämnderna och bolaget arbetat för att säkerställa en säker
arbetsmiljö utifrån situationen med Covid-19?

Fas 3 – Återhämtning 
- Hur har, eller planeras, erfarenheterna från arbetet med krishantering i samband med
Covid-19-krisen att tas tillvara?

- Har eller planeras nödvändiga förbättringar av kommunens arbete med krisberedskap
att genomföras?
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B Bilaga – Vägledning för risk- och 
sårbarhetsanalyser 

I sin vägledning för RSA har MSB angett vilka grundläggande delar som bör finnas 
med i en risk- och sårbarhetsanalys. De olika delarna återges nedan.  

Den första delen i RSA är riskidentifiering. Det handlar om att identifiera tänkbara 
scenarion genom att både se till tänkbara riskkällor och riskscenarion. Ett exempel på 
en riskkälla är en cistern med giftig gas där ett möjligt riskscenario är ett utsläpp av 
denna gas. Tillsammans med ovanstående bör även finnas beskrivet hur 
identifieringen togs fram. Enligt MSB bör arbetet med riskidentifiering samordnas 
utifrån flera lagstiftningar och övriga delar i det systematiska säkerhetsarbetet för att 
vara så effektivt som möjligt. För kommuner med ett geografiskt ansvarsområde är 
riskidentifieringsdelen extra viktig och kan med fördel samordnas med arbetet som 
ligger till grund för kommunernas handlingsprogram enligt lagen om skydd mot olyckor 
(LSO).  

Nästa steg är riskanalys med syfte att besvara följande frågor: vad kan hända, varför 
kan det inträffa och hur ofta samt vilka blir konsekvenserna för samhället? De scenarier 
som identifierats tidigare bedöms nu utifrån hur troliga de faktiskt är och hur allvarliga 
eventuella konsekvenser är. Konsekvenserna är kopplade till de värderingar som 
analysen bygger på, exempelvis att värna befolkningens liv och hälsa. Detta innebär 
t.ex. att ett scenario som skadar befolkningens liv och hälsa kommer att anses som 
värre än ett som skadar egendom och miljö. Bedömningen av tänkbara scenarion och 
dess sannolikheter är viktiga underlag för riskbedömningen.  

Efter riskanalysen ska en riskutvärdering göras som innebär att verksamheten ska 
bedöma om en viss risknivå är acceptabel eller inte. Fördelar och nackdelar med de 
föreslagna åtgärderna analyseras för att avgöra om åtgärderna bör genomföras. Enligt 
MSB bör utgångspunkten vara hur mycket den föreslagna åtgärden reducerar risken i 
förhållande till de kostnader som åtgärden innebär (kostnadsnyttoperspektiv). Det är 
lämpligt i riskutvärderingen att utgå från riskanalysens tre frågor och se hur åtgärden 
påverkar svaren.  

Det sista steget i RSA består av sårbarhetsanalysen. En sårbarhetsanalys syftar till att 
detaljerat analysera hur allvarligt och omfattande en specifik händelse påverkar 
samhället eller den egna organisationen. Till skillnad från riskanalysen sker 
sårbarhetsanalysen med avseende på ett specifikt riskscenario som identifierats och 
sårbarheten granskas på ett mer detaljerat plan. Tyngdpunkten är att analysera 
konsekvenserna av en viss händelse och hur organisationen hanterar, motstår och 
återhämtar sig från denna.   

Enligt MSBs Vägledning för risk- och sårbarhetsanalyser bör viktiga samhällsfunktioner 
alltid ha en beredskap för och en förmåga att hantera allvarliga händelser. När något 
sådant inträffar måste olika funktioner på olika samhällsnivåer aktiveras för att undvika 
en kris och återställa funktionaliteten. På så sätt underlättas samhällets förmåga att 
hantera en allvarlig händelse eller kris.  

Vissa verksamheter är särskilt betydelsefulla för en befolkning, exempelvis individens 
liv och hälsa, samhällets funktionalitet samt grundläggande värden. Enligt MSBs 
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vägledning är dessa verksamheter därmed nödvändiga eller mycket väsentliga för 
samhällets förmåga att förebygga, motstå och hantera allvarliga händelser och kriser. 
Varje sådan samhällsviktig verksamhet bör därför vara så robust och upprätthålla en 
sådan kontinuitet att den alltid kan fortgå, åtminstone på en miniminivå (grundläggande 
säkerhetsnivå, GSN), oavsett händelser eller tillstånd i samhället. 
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Revisorerna i Säters kommun   2021-04-15 

   

Till kommunfullmäktige i Säters 
kommun 
organisationsnummer 212 000 - 2247 

 

Revisionsberättelse för år 2020 

Vi, av fullmäktige utsedda revisorer, har granskat den verksamhet som bedrivits i 
styrelse, nämnder, gemensamma nämnder och genom utsedda lekmannarevisorer den 
verksamhet som bedrivits i kommunens företag. Granskningen har utförts av 
sakkunniga som biträder revisorerna.  

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

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

Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal 
verksamhet och kommunens revisionsreglemente. Granskningen har genomförts med 
den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och 
ansvarsprövning. 

Kommunens resultat för året uppgår till 14,6 mkr, vilket är 13 mnkr bättre än det 
budgeterade resultatet om 1,6 mkr. Trots det positiva resultatet för kommunen i helhet 
ser revisorerna allvarligt på socialnämndens underskott om 11,1 mkr och barn och 
utbildningsnämndens underskott om 6,1 mkr.  I budgeten för år 2020 har fullmäktige 
beslutat om fyra finansiella mål som ska leda mot en god ekonomisk hushållning i 
verksamheten. I årsredovisningen anges att tre av fyra finansiella mål uppnås för året. 
Fullmäktige har för mandatperioden beslutat om sex strategiska mål. I 
årsredovisningen redovisas ett nuläge över de strategiska målen då övervägande del 
av de indikatorerna som ska mäta måluppfyllelsen inte finns tillgängliga vid 
tidpunkten för årsredovisningen. Revisorerna noterar att det saknas konkreta mål samt 
målvärden för respektive indikator. Det finns dessutom endast ett fåtal indikatorer att 
mäta för år 2020. Detta gör att måluppfyllelsen för de strategiska målen inte går att 
följa upp och bedömning om kommunen uppnått god ekonomisk hushållning inte kan 
göras.   

Vi bedömer sammantaget att styrelse och nämnder har bedrivit verksamheten på ett 
ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.  



 

 

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.  

Vi bedömer att styrelsens och nämndernas interna kontroll har varit tillräcklig.  

Vi bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen inte fullt ut är 
förenligt med de finansiella mål som fullmäktige uppställt. Vi kan dock inte bedöma 
resultatet av de strategiska målen då det saknas konkreta mål och målvärden samt till 
övervägande del indikatorer för år 2020 för att mäta måluppfyllelsen.   

Vi tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för styrelse och nämnder 
samt enskilda ledamöterna i dessa organ.  
 
Vi tillstyrker att fullmäktige godkänner kommunens årsredovisning för 2020.  
 

 

Dagney Hansson  Torbjörn Gunnarsson 
Godkännande och underskrift har bekräftats per e-post       Godkännande och underskrift har bekräftats per e-post       

 

Anders Johansson   Fredrik Andrén   
Godkännande och underskrift har bekräftats per e-post       Godkännande och underskrift har bekräftats per e-post      
   

 

Marie Richaud     
Godkännande och underskrift har bekräftats per e-post                           

 

Till revisionsberättelsen hör bilagorna: 
Revisorernas redogörelse (1) 
Granskningsrapporter från lekmannarevisorerna i bolagen (2) 
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Säters kommuns revisorer   2021-04-15 

 

Verksamhetsredogörelse 2020 

1. Inledning 

Under verksamhetsåret 2020 har Säter kommuns revisorer granskat den verksamhet som 
bedrivs inom kommunstyrelsens, nämndernas och de gemensamma nämndernas 
verksamheter. 

Utgångspunkten för granskningarna har varit att pröva om verksamheten sköts på ett 
ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är 
rättvisande och om den interna kontrollen är tillräcklig. Granskningarna ligger till grund för 
revisorernas särskilda uttalande huruvida ansvarsfrihet tillstyrks eller ej. 

Ur revisionsgruppen har fullmäktige valt lekmannarevisorer i kommunens bolag samt revisor 
i Räddningstjänsten Dala Mitt. Lekmannarevisorerna och revisorer i kommunalförbundet har, 
inom ramen för den samordnade revisionen, informerat övriga i revisionsgruppen om 
verksamheten och viktigare iakttagelser i bolagen och kommunalförbunden. 

Revisionsledamöter för granskning av 2020 års verksamhet har varit: 

Dagney Hansson, ordförande    
Torbjörn Gunnarsson, vice ordförande 
Anders Johansson 
Marie Richaud 
Fredrik Andrén   
 
Kommunrevisionen utförs på kommunfullmäktiges uppdrag av förtroendevalda revisorer 
inom ramen för kommunallagen, gällande reglemente och god revisionssed. Följande 
huvudmoment ingår: 

1. Förvaltningsrevision som granskar verksamhetens ändamålsenlighet och 
måluppfyllelse inom fastställda ekonomiska ramar. Här ingår också uppföljning och 
utvärdering av verksamhetens organisation med administrativa föreskrifter vad gäller 
delegation av beslut och rutiner för övergripande kontroll och rapportering. 

2. Granskning av årsredovisning, delårsrapport,  löpande redovisning, kassaförvaltning 
samt intern kontroll. 

För fullgörande av revisionen har vi biträtts av KPMG. 

2. Revisorernas förvaltning 

Revisorerna har under året haft åtta sammanträden. Vid dessa förs minnesanteckningar. Vid 
sammanträdena har överläggningar förts med företrädare för kommunstyrelse, nämnder och 
fullmäktige.  

Årets resultat uppgår till + 91 000 kr. 
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2.1.Fortbildning och nätverk 

Revisorerna deltar fortlöpande i de erfarenhetsutbildningar som anordnas för att hålla sig 
informerad om utvecklingen inom den kommunala revisionen. Under 2020 har två revisorer 
deltagit på SKRs Revisionsdialog med tema kommunikation, dialog och ekonomi.  

2.2.Grundläggande årlig granskning 

Kommunallagen (KL 12 kap 1 §)  ger uttryck för att revisorerna årligen ska granska all 
verksamhet som bedrivs inom nämndernas verksamhetsområde.  
Grundläggande granskning är den granskning som varje år genomförs avseende styrelse och 
nämnder. Den grundläggande granskningen är till sin karaktär en löpande insamling av fakta 
och iakttagelser. Granskningen ska ge underlag för att bedöma styrelsens och nämndernas 
styrning, uppföljning och kontroll, säkerhet i redovisningssystem och rutiner samt 
måluppfyllelse, för att kunna uttala sig i ansvarsfrågan. 
Skriftliga svar har begärts in från kommunstyrelsens presidium, barn- och 
utbildningsnämnden, socialnämnden, kulturnämnden, samhällsbyggnadsnämnden samt miljö- 
och byggnämnden.  
Revisorerna följer de gemensamma nämndernas verksamhet via protokoll och 
verksamhetsberättelser.  

3. Fördjupade granskningsprojekt 

Revisorerna har genomfört en väsentlighets- och riskanalys och med stöd av den valt ut och 
genomfört följande granskningar under 2020. Rapporterna har översänts till granskad styrelse 
och/eller nämnd. Fullmäktige har fått rapporterna för kännedom löpande under året. Nedan är 
en sammanfattning av vad som framkommit vid granskningarna. 

3.1.Granskning av delårsbokslut 2020 

Kommunrevisorerna har genomfört granskning av delårsrapport för 2020. Revisionsrapporten 
”Översiktlig granskning delårsrapport 2020-08-31”. 

Vid vår granskning har vi särskilt iakttagit att utfallet för perioden januari tom augusti 2020 
uppgår till + 21 mkr, att jämföra med + 25,9 mkr per augusti föregående år, dvs. en skillnad 
på – 4,9 mkr. Det försämrade resultatet beror främst på föregående års omvärdering av 
pensionsmedlen till marknadsvärde.  

Enligt prognos för helår 2020 beräknas resultatet till +9,1 mkr vilket innebär en positiv 
budgetavvikelse med +7,5 mkr.  Det prognostiserade högre resultatet beror främst på erhållna 
statsbidrag relaterade till pågående Covid-19 pandemi.  

Fullmäktige har fattat beslut om fyra finansiella mål som enligt de ekonomiska riktlinjerna i 
kommunen är viktiga för att bedöma god ekonomisk hushållning. Två av målen bedöms 
uppnås, ett av målen bedöms inte kunna uppnås för år 2020 och ett mål kan inte fullständigt 
beräknas i delårsrapporten.  

Kommunfullmäktige har beslutat om sex målområden/strategiska mål (verksamhetsmål) för 
Säters kommun; ”Ett rikare liv”, ”Ett miljöarbete på väg mot en hållbar kommun”, ”En 
omsorgsfull boendeutveckling”, ”En bra start i livet”, ” En stimulerande tillväxt och ”En 
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uppdragsbaserad kommun”. I delårsrapporten saknas indikatorer för måluppfyllelse samt 
prognos på utfall avseende de strategiska målen. Arbetet med mätningen av de strategiska 
målen är inte färdigställt till delårsrapporten utan kommer kompletteras inför bokslutet 
2020.  Revisorerna anser att avsaknaden av mätmetoder och indikatorer är en brist som 
riskerar att medföra att fullmäktiges målstyrning försvagats under 2020. Vi förväntar att 
mätmetoder och indikatorer kopplat till de strategiska målen antas inom kort. Vi kan därmed 
inte utifrån avrapporteringen i delårsrapporten utläsa huruvida resultatet är förenligt med de 
strategiska mål som fullmäktige fastställt. 

Revisorernas samlade bedömning är att resultatet i delårsrapporten inte fullt ut är förenligt 
med de finansiella mål fullmäktige fastslagit. Avseende fullmäktiges övergripande strategiska 
mål har vi på grund av avsaknad av indikatorer för måluppfyllelse samt uppföljning av målen 
inte kunnat göra en bedömning vid delårstidpunkten varför vi avstår från att uttala oss om 
måluppfyllelsen. 

3.2.Granskning av styrning, uppföljning och kontroll av missbruksvården 
 

Revisorerna i Säters kommun har genomfört en granskning av socialnämndens styrning, 
uppföljning och kontroll av missbruksvården. Granskningen har syftat till att svara på om 
socialnämnden säkerställer att det finns tillräcklig styrning, uppföljning och kontroll vad 
gäller missbruksvården i kommunen.  

Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att socialnämnden till stor del 
säkerställer att det finns tillräcklig styrning, uppföljning och kontroll av missbruksvården i 
kommunen.  

Vi har dock några områden som vi särskilt vill belysa. Vi noterar att vuxengruppen i slutet av 
2019 fått ökat antal missbruksärenden vilket påverkat uppföljningen av insatser inom 
öppenvården. Insatserna ska följas upp regelbundet genom träffar med den enskilde och 
utförare för att gå igenom hur uppdraget faller ut, för att säkerställa att klienten får den 
beviljade insatsen och att man arbetar mot det uppsatta målet. Av intervjuerna framkommer 
att man inte hinner med att genomföra uppföljning för samtliga brukare.  

Vi ser även en brist i att ingen kvalitetsberättelse för socialtjänsten tagits fram, vilket 
Socialstyrelsen i Allmänna råd SOSFS 2011:9 anger att den som bedriver socialtjänst eller 
verksamhet enligt LSS bör göra.  

Utifrån vår bedömning och slutsats rekommenderar vi socialnämnden att:  

− säkerställa att kvalitetsberättelse för socialtjänsten tas fram utifrån de allmänna råden  

− genomföra egenkontroller att genomförandeplaner följs upp i enlighet med lagstiftning 
och upprättade rutiner.  

3.3. Granskning av planering och underhåll av vatten och avlopp  

Revisorerna i Säters kommun har genomfört en granskning av rutinerna kring kommunens 
planering och underhåll av vatten och avlopp.   
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Syftet med granskningen är att bedöma om samhällsbyggnadsnämndens underhåll av VA 
anläggningar och nät är tillräcklig eller om det innebär risker för kommunen ur ett ekonomiskt 
och verksamhetsmässigt perspektiv. 

Vår sammanfattande bedömning är att nämnden har ett fungerande underhåll av VA-
anläggningar och nät på kort sikt. Det finns dock vissa brister avseende målformulering, krav 
på entreprenörer, dokumentation av ledningsnätet, innehållet i investeringsförslagen och 
tjänstemannaorganisationens kapacitet inför stundande stora investeringar.  

Utifrån vår bedömning och slutsats rekommenderar vi samhällsbyggnadsnämnden att:  

− Nämnden bör förbättra målen avseende vatten och avlopp så att de är mätbara och 
relevanta. 

− Nämnden bör ställa sådana krav på rapporteringen från entreprenörerna att fördelningen 
av kostnader mellan skatte- och avgiftskollektivet underlättas. 

− Nämnden bör göra ansträngningar för att dokumentera ledningsnätets beskaffenhet på 
ett långsiktigt hållbart sätt i de delar där osäkerhet råder. 

− Nämnden bör utveckla planerna för underhållet av ledningsnätet på kort sikt.  

− Nämnden bör förstärka dokumentationen i investeringsförslagen i de delar som avser 
driftskostnaderna.  

− Nämnden bör utveckla sin organisation inom investering och drift för att säkerställa ett 
ändamålsenligt arbetssätt under kommande stora investeringar inom VA. 

 
3.4. Granskning av efterlevnad av dataskyddsförordningen 

 
Revisorerna i Säters kommun har genomfört en granskning av kommunens rutiner för 
efterlevnad av dataskyddsförordningen/GDPR. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2020. 
Granskningen har syftat till att svara på om kommunstyrelsen och nämnderna har vidtagit 
tillräckliga åtgärder för att säkerställa att kommunen följer lagstiftningen enligt GDPR. 

Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att kommunen till stor del har 
ändamålsenliga styrdokument för personuppgiftshantering samt en organisation för att bedriva 
ett systematiskt arbete med GDPR. Kommunstyrelsen och nämnder behöver säkerställa att 
dataskyddsombud får utbildning i sakfrågorna för att motsvara de lagkrav som finns för 
uppdraget samt resurser för att utföra sitt uppdrag.  

Vidare behöver medvetenheten och kunskapen utvecklas hos de i kommunen som har ansvar 
för personuppgifter för att säkerställa hanteringen och att incidenter kan upptäckas.  

Att säkerställa kommunens efterlevnad av GDPR är ett pågående arbete och delar av arbetet 
kvarstår för att efterleva lagen fullt ut. 

Mot bakgrund av vår granskning rekommenderar vi kommunstyrelsen och nämnderna att: 

− säkerställa en tillräcklig kompetensnivå och resurser för dataskyddsombud 
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− säkerställa att dataskyddsombud involveras och rådfrågas i högre grad i alla frågor som 
rör skyddet av personuppgifter 

− dataskyddsombud fullföljer sitt uppdrag och genomför regelbunden tillsyn över 
personuppgiftsansvarigas efterlevnad av dataskyddsförordningen 

− utifrån kontrollmål för efterlevnad av GDPR i internkontrollplan för 2020 bedöma risk 
och konsekvenser för brister i efterlevnad av GDPR och upprätta kontrollåtgärder för 
dessa 

− säkerställa att utbildning genomförs för samtliga medarbetare för att medvetenheten om 
hantering av personuppgifter ska vara tillräcklig 

3.5. Granskning av taxor, avgifter och hyror 
 

Revisorerna i Säters kommun och lekmannarevisorerna i Säterbostäder AB har genomfört en 
granskning av kommunens och bolagets hantering av taxor, avgifter och hyror. Uppdraget 
ingår i revisionsplanen för år 2020. Granskningen har syftat till att bedöma om kommunen 
och Säterbostäder AB arbetar med taxor, avgifter och hyror på ett ändamålsenligt och 
tillfredställande sätt.  

Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är kommunen och Säterbostäder 
AB arbetar med taxor, avgifter och hyror i stort på ett ändamålsenligt och tillfredställande 
sätt.   

Många taxor/avgifter är reglerade utifrån bland annat lagstiftning och kan inte enbart höjas för 
att bibehålla samma skattenivå. Inom barn- och utbildning och den sociala sektorn  till 
exempel speglar inte taxorna/avgifterna verksamhetens självkostnad på grund av reglerade 
maxtak, medan taxor/avgifter inom samhällsbyggnad förefaller ha bättre täckningsgrad.  

Det finns kontroller och rutiner för att säkerställa rätt utdebitering av taxor och avgifter, men 
vi rekommenderar att vissa kontroller stärks något.  

Vi anser att det är relevant att kontinuerligt mäta taxe/avgifts/hyresnivå i kommunen med 
andra liknande och närliggande kommuner. Vid jämförande av Säter kommuns taxor och 
avgifter med övriga kommuner i Sverige samt gentemot jämförande kommuner ser de ut att 
vara förhållandevis i linje med jämförelseobjektens nivå av de utvalda taxorna med några 
variationer. Vi noterar att hyresutvecklingen inom Säterbostäder mellan 2019-2020 är något 
högre än för Sverige i stort enligt statistik från statistiska centralbyrån. 

Mot bakgrund av vår granskning rekommenderar vi: 

− Säterbostäder AB och samhällsbyggnadsnämnden att fortsatt aktivt följa upp och 
hantera hyresregleringar i samband med genomförda insatser/investeringar i objekt. 

− samhällsbyggnadsnämnden att formalisera interna hyresavtal inom kommunkoncernen 
för att öka transparens kring villkor och hyror. 

− socialnämnden att dokumentera all uppföljning av internkontrollplan och inte bara 
avvikelser. 
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− samtliga granskade nämnder och bolag att fortsatt verka för att taxor/hyror/avgifter 
jämförs med relevanta jämförande kommuner som ett led i sin omvärldsbevakning till 
exempel i samband med nya beslut inom området. 

− samtliga granskade nämnder och bolag att fortsatt verka för att det finns kontrollramar 
för rätt hyra/taxa/avgift inom ramen för till exempel internkontroll. 

3.6. Granskning av kommunens hantering av Covid-19-krisen 
 

Revisorerna i Säters kommun och lekmannarevisorerna i Säterbostäder AB har genomfört en 
granskning av kommunens och bolagets rutiner avseende beredskap inför och hantering av 
krisen som uppstått i samband med Covid-19. Uppdraget har ingått i revisionsplanen för år 
2020. 

Syftet med granskningen har varit att ge underlag för att bedöma om kommunstyrelsen, 
ansvariga nämnder samt Säterbostäder AB hanterat den uppkomna krisen i samband med 
utbrottet av Covid-19 på ett ändamålsenligt sätt utifrån sitt ansvar. Granskningen har tagit 
utgångspunkt i en omfattande genomgång av styrdokument, sammanträdesprotokoll och 
minnesanteckningar samt intervjuer med politiska företrädare, förvaltningschefer samt chefer 
inom kommunens och bolagets verksamheter. 

Vår revisionella bedömning utifrån granskningens syfte är att kommunstyrelsen, ansvariga 
nämnder samt Säterbostäder AB i huvudsak har hanterat den uppkomna krisen på ett 
ändamålsenligt sätt utifrån sitt ansvar. Det har funnits en etablerad organisation, struktur och 
planering för krisberedskap som legat till grund för det arbete som genomförts under krisen. 
Styrdokumentationen kring krisberedskapen är omfattande och utgår från en decentraliserad 
organisation där ansvaret till stor del är fördelat på kommunens fackförvaltningar. En 
identifierad brist i den nuvarande krisberedskapsdokumentationen är att det saknas en 
tydlighet och enhetlighet för vilka dokument som finns, hur de revideras och uppdateras samt 
hur de förhåller sig till varandra. Vi anser även att de olika grupperingar som omnämns i 
kommunens grundberedskapsplan behöver definieras på ett tydligare sätt, då roll- och 
ansvarsfördelningen mellan dessa i dagsläget inte framgår med tydlighet. 

I stort anser vi att kommunens krishantering under Covid-19 har strukturerats utifrån de 
bestämmelser som finns i styrdokumentationen kring krisberedskap. Enligt Säters kommuns 
decentraliserade modell har hanteringen och beslutsfattandet huvudsakligen varit förlagt på 
kommunens olika förvaltningar, i enlighet med de övergripande principerna för krishantering 
i Sverige – närhetsprincipen, ansvarsprincipen och likhetsprincipen. Vi noterar vidare att det, i 
strid med befintlig styrdokumentation, inte fanns en Tjänsteperson i Beredskap (TiB) vid 
krisens utbrott. 

Säters kommun har under krisen inte haft någon anställd i rollen som 
krisberedskaps/säkerhetssamordnare. Vi anser att detta innebär en brist då det saknas 
specialistkunskap kring krishanterings- och säkerhetsfrågor som möjliggör utveckling och 
fördjupning av kommunens övningar och utbildningar samt den övergripande och långsiktiga 
strategiska planeringen i kommunens säkerhetsfrågor. 

Säters kommun har under krisen kontinuerligt implementerat de lärdomar och erfarenheter 
som gjorts i samband med krishanteringen. Det finns även planer kring att sammanställa och 
utvärdera insatserna under krisen för att möjliggöra ytterligare lärande samt identifiera styrkor 
och svagheter för det fortsatta utvecklingsarbetet. En sådan utvärdering har kommunstyrelsen 
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ännu inte fattat beslut kring. Vi bedömer att lärandet i samband med kriser skulle underlättas 
av en mer enhetlig och funktionsbaserad dokumentation av krisledningsstabens 
sammanträden. 

I förhållande till vårt uppdrag och med utgångspunkt i genomförd granskning rekommenderar 
vi kommunstyrelsen att:  

− genomföra en översyn av kommunens styrdokumentation avseende krisberedskap med 
fokus på att fastställa de olika dokumentens status, datum för revidering samt 
hänvisning till övrig dokumentation, 

− överväga att inrätta tjänst som säkerhets- och beredskapssamordnare med ansvar för att 
samordna och utveckla kommunens säkerhetsarbete, 

− säkerställa att implementeringen av TiB sker i enlighet med kommunstyrelsens beslut1 
och bestämmelserna i grundberedskapsplanen, 

− utarbeta en kontinuitetsplan som reducerar personberoendet avseende kommunens 
hantering av kriskommunikation, 

− se över formerna för informationsöverföring mellan den politiska ledningens samtliga 
delar och förvaltningsorganisationen vid extraordinär händelse.  

− tidigt rikta fokus mot hur arbetet med att utvärdera och ta hand om gjorda erfarenheter 
under Covid-19 ska organiseras och struktureras. 

 
 

3.7.Granskning årsredovisning 2020 

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Säters kommun har KPMG granskat 
kommunens årsredovisning för räkenskapsåret 2020. Vårt uppdrag är att granska 
årsredovisningen i syfte att ge revisorerna ett tillräckligt underlag för revisionsberättelsen. 

Kommunens revisorer ska enligt kommunallagen 12 kap bedöma om resultatet i 
årsredovisningen är förenligt med de mål som fullmäktige beslutat. Revisorerna ska pröva om 
räkenskaperna är rättvisande. Revisorernas uttalande avges i revisionsberättelsen. 

Vi har inte identifierat några väsentliga felaktigheter i årsbokslutet och i granskningen har det 
inte framkommit några omständigheter som ger oss anledning att anse att årsbokslutet inte, i 
allt väsentligt, är upprättad i enlighet med lagen om kommunal bokföring och redovisning. 

Kommunens resultat för året uppgår till 14,6 mnkr, vilket är 3,4 mnkr högre än samma period 
förra året. Vidare är kommunens resultat för året 13,0 mnkr högre än budgeterat. Det förklaras 
främst av pandemirelaterade statsbidrag som ej fanns med i budget.  

Vad gäller balanskravet så bedöms det vara uppfyllt. 

 
1 KS 2020-04-07 § 69 
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Enligt bestämmelser i kommunallagen (KL) ska fullmäktige i budgeten ange finansiella mål 
och verksamhetsmål som har betydelse för god ekonomisk hushållning. Revisorerna ska 
bedöma om resultatet i årsredovisningen är förenligt med de av fullmäktige beslutade målen 
för den ekonomiska förvaltningen. 

Finansiella mål 
Vår sammanfattande bedömning är att de av fullmäktige fastställda finansiella målen inte 
fullt ut har uppnåtts 2020. 

Verksamhetsmål 
Vår sammanfattande bedömning är att måluppfyllelsen för de strategiska målen inte går att följa upp 
och bedömning om kommunen uppnått god ekonomisk hushållning inte kan göras.   

Det är ett resultat av att det saknas konkreta mål samt målvärden för respektive indikator. Det finns 
dessutom endast ett fåtal indikatorer att mäta för år 2020. 

 
4. Lekmannarevision 

Lekmannarevisorerna har tillsammans med biträden granskat bolagen och lämnat 
granskningsrapporter. Under året har de förtroendevalda revisorerna i Säters kommun och 
lekmannarevisorerna i Säterbostäder AB genomfört en granskning av kommunens och 
bolagets hantering av taxor, avgifter och hyror och granskning av kommunens och bolagets 
rutiner avseende beredskap inför och hantering av krisen som uppstått i samband med Covid-
19. Sammanfattningar av granskningsresultatet finns i avsnittet ovan.  
 
 
 



Granskning av bokslut och
årsredovisning per 2020-12-31

Säters kommun
15 april 2021
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Sammanfattning
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Säters kommun har 
KPMG granskat kommunens årsredovisning för räkenskapsåret 2020. 
Vårt uppdrag är att granska årsredovisningen i syfte att ge revisorerna 
ett tillräckligt underlag för revisionsberättelsen.

Kommunens revisorer ska enligt kommunallagen 12 kap bedöma om 
resultatet i årsredovisningen är förenligt med de mål som fullmäktige 
beslutat. Revisorerna ska pröva om räkenskaperna är rättvisande. 
Revisorernas uttalande avges i revisionsberättelsen.

Årsredovisningen

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

Vi har inte identifierat några väsentliga felaktigheter i årsbokslutet och i 
granskningen har det inte framkommit några omständigheter som ger 
oss anledning att anse att årsbokslutet inte, i allt väsentligt, är upprättad 
i enlighet med lagen om kommunal bokföring och redovisning.

Resultat

Kommunens resultat för året uppgår till 14,6 mnkr, vilket är 3,4 mnkr 
högre än samma period förra året.

Vidare är kommunens resultat för året 13,0 mnkr högre än budgeterat. 
Det förklaras främst av pandemirelaterade statsbidrag som ej fanns 
med i budget. 

Vad gäller balanskravet så bedöms det vara uppfyllt.

Underlag för revisorernas bedömning utifrån fullmäktiges mål

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

Finansiella mål

Vår sammanfattande bedömning är att de av fullmäktige fastställda 
finansiella målen inte fullt ut har uppnåtts 2020.

Verksamhetsmål

Vår sammanfattande bedömning är att måluppfyllelsen för de 
strategiska målen inte går att följa upp och bedömning om kommunen 
uppnått god ekonomisk hushållning inte kan göras. 

Det är ett resultat av att det saknas konkreta mål samt målvärden för 
respektive indikator. Det finns dessutom endast ett fåtal indikatorer att 
mäta för år 2020.

Säter 2021-04-15

Jenny Barksjö Forslund

Auktoriserad revisor

Karin Helin-Lindkvist

Certifierad kommunal revisor
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Bakgrund

1.1 Syfte och revisionsfråga

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

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

1.2 Revisionskriterier

Bedömningsgrund för vårt uttalande avseende huruvida 
årsredovisningen i allt väsentligt är upprättad i enlighet med gällande 
lagar och regler bygger på följande revisionskriterier: 

• Kommunallag (KL) och kommunal bokförings- och redovisningslag 
(LKBR)

• God redovisningssed, definierad av Rådet för Kommunal 
Redovisning (RKR) och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)

• Interna regelverk och instruktioner
• Fullmäktigebeslut

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

Vi har av Säters kommuns revisorer fått i uppdrag att granska bokslut och årsredovisning för räkenskapsåret 2020. Uppdraget ingår i 
revisionsplanen för år 2020.

Kommunens revisorer ska enligt 12 kap Kommunallagen (KL) bedöma om resultatet i årsredovisningen är förenligt med de mål som 
fullmäktige beslutat. Revisorerna ska pröva om räkenskaperna är rättvisande. Revisorernas uttalande avges i revisionsberättelsen.
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Bakgrund fortsättning
1.3 Metod och avgränsningar

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

Granskningen av årsredovisningen omfattar:

• Förvaltningsberättelse
• Resultaträkning
• Balansräkning
• Kassaflödesanalys
• Noter
• Drift- och investeringsredovisning
• Sammanställda räkenskaper

Granskningen har genomförts genom:

• Dokumentstudier av relevanta dokument inklusive årsredovisningen
• Intervjuer med berörda tjänstepersoner
• Analys av nyckeltal för verksamhet och ekonomi i den omfattning som krävs för att bedöma om resultatet är förenligt med de av fullmäktige 

beslutade målen
• Avstämning av väsentliga poster i resultat- och balansräkning mot erforderliga underlag
• Översiktlig analys av övriga poster
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2. Resultat av granskningen
2.1 Förvaltningsberättelse 

Enligt 4 kap. 1 § LKBR ska en årsredovisning innehålla en förvaltningsberättelse, resultaträkning, balansräkning, kassaflödesanalys, noter, 
driftredovisning, investeringsredovisning och sammanställda räkenskaper (om sådana upprättas enligt 12 kap 2 § LKBR).

RKR preciserar i RKR R15 vad förvaltningsberättelsen ska innehålla. Nämndernas förvaltningsberättelser regleras inte av LKBR, utan betraktas 
som underlag till kommunens förvaltningsberättelse. Vi har inte granskat nämndvis redovisning.

Vi bedömer att kommunens förvaltningsberättelse uppfyller kraven vilka preciseras i RKR R15. 

2.2 Redovisningsprinciper

I årsredovisningen anges under avsnittet ”Not 1 Tillämpade redovisningsprinciper” att årsredovisningen är upprättad enligt Lagen om kommunal 
bokföring och redovisning (LKBR) och rekommendationer från Rådet för Kommunal redovisning (RKR).

Vid vår granskning har vi stickprovsvis granskat kommunens redovisningsprinciper, genom intervjuer och översiktlig kontroll, mot gällande lag och 
rekommendationer.

Vår bedömning är att kommunen i huvudsak efterlever LKBR och RKRs rekommendationer.

2.3 Balanskrav

En kommun ska enligt KL göra en avstämning av balanskravet och redovisa denna i förvaltningsberättelsen. Eventuella negativa resultat som 
uppkommer ska enligt KL regleras inom tre år. Om det föreligger synnerliga skäl finns emellertid möjlighet att inte reglera ett negativt resultat enligt 
KL 11 kap 13 §. RKR har lämnat information om beräkning och redovisning av balanskravet utifrån tolkning av förarbeten till reglerna om balanskrav 
i LKBR och KL.

Kommunen redovisar en avstämning av balanskravet enligt KL i förvaltningsberättelsen. Kommunens överskott för året uppgår till 14,6 mnkr. Vid 
avstämning av balanskravet avgår realisationsvinster om 0 mnkr, orealiserade vinster i värdepapper 0  mnkr varvid balanskravsresultatet uppgår till 
14,6 mnkr.

Det finns inget balanskravsresultat att återställa från tidigare år.

Det har i vår granskning inte framkommit någon ytterligare post att ta hänsyn till vid beräkning av balanskravsresultatet. Balanskravet bedöms 
uppfyllt.
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2. Resultat av granskningen forts.
2.4 Bedömning av fullmäktiges mål med betydelse av god ekonomisk hushållning

Kommuner ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet och i sådan verksamhet som bedrivs genom sådana juridiska personer
som avses i KL 10 kap. 2-6 §§ (hel- och delägda kommunala bolag, stiftelser och föreningar).

I KL stadgas även att kommunerna ska ha en god ekonomisk hushållning, vilket får ses som ett överordnat krav och innebär i de allra flesta 
fall att det inte räcker med att intäkterna enbart täcker kostnaderna, eftersom det på längre sikt urholkar kommunernas ekonomi.

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

I den av kommunfullmäktige fastställda flerårsstrategin för åren 2020-2023 framgår att god ekonomisk hushållning uppnås genom 
kommunfullmäktiges fastställda finansiella och verksamhetsmässiga mål. Se vidare information på sidorna 9-18 i kommunens årsredovisning.

Vår sammanfattande bedömning är att måluppfyllelsen för de strategiska målen inte går att följa upp och bedömning om kommunen uppnått 
god ekonomisk hushållning inte kan göras. Det är ett resultat av att det saknas konkreta mål samt målvärden för respektive indikator. Det 
finns dessutom endast ett fåtal indikatorer att mäta för år 2020.

Vad gäller god ekonomisk hushållning hänvisar RKR till förarbeten till kommunallagen där det betonas vikten av att mål och riktlinjer för god 
ekonomisk hushållning utvärderas för hela den kommunala koncernen, d v s kommunen och dess kommunala koncernföretag gemensamt. Vi 
bedömer att målen för god ekonomisk hushållning inte omfattar eller har utvärderats för kommunkoncernen som helhet.
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2. Resultat av granskningen forts.
2.4.1 Finansiella mål

De finansiella målen är:

• Mål 1 Resultatmål 

Det justerade resultatet ska överstiga 1,7% av skatteintäkter, generella 
statsbidrag och utjämning. Dvs mål 11,5 mnkr.

Utfall 14,6 mnkr, vilket innebär att målet har uppnåtts.

• Mål 2 Självfinansiering av investeringar 

Minst 60 % av investeringarna ska vara självfinansierade. Självfinan-
sieringsgraden ska beräknas över en rullande fyraårsperiod (tre 
föregående år plus beräkningsår).

Utfall 52,1%, vilket innebär att målet inte har uppnåtts.

• Mål 3 Skuldsättning

Kommunkoncernens skuldsättning ska maximalt uppgå till 75 % av 
Kommuninvests limit. Dvs 90 000 kr per invånare.

Utfall 72 528 kr per invånare, vilket innebär att målet har uppnåtts.

Mål 4 Pensionsförvaltning

- Avkastningen på pensionsförvaltningen ska uppgå till 1% per år och 
1,3 mnkr för 2020.                                                                                      
- Budget 2020 för tillskott från pensionsmedelsförvaltningen är 11,2 mkr. 

- Utfall på avkastning inklusive årets värdeförändring uppgår till 1,5% 
och 2,1 mnkr för 2020.                                                                                        
- Inget uttag görs för 2020.

Målen avseende pensionsförvaltning har uppnåtts.

• Ekonomiska mål Säterbostäder AB

Bolagets direktavkastning ska uppgå till lägst 3,5%.
Bolagets soliditet ska uppgå till lägst 20%.

Utfall direktavkastning 3,4%
Utfall soliditet 19,1%
Vilket innebär att inget av de ekonomiska målen har uppnåtts för 
Säterbostäder AB.

Slutsats

Kommunens bedömning är att kommunen uppfyller god ekonomisk 
hushållning ur ett finansiellt perspektiv. 

Vår sammanfattande bedömning är att de finansiella målen inte fullt ut 
har uppnåtts.
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2. Resultat av granskningen forts.
2.4.2 Verksamhetsmål

I arbetet med Mål och Vision inför gällande mandatperiod beslutades 
om ett förändrat sätt att beskriva Mål och Vision för Säters kommun. 
Detta innebär att de numerärer som beslutats om av Kommun-
fullmäktige tidigare är borttagna och måluppfyllelse ska mätas med flera 
indikatorer som visar vilken riktning Säters kommun har i olika frågor, 
kopplat till de 6 strategiska mål som kommunfullmäktige beslutat om.

• Mål 1 Ett rikare liv 

Känsla av samhörighet och rik fritid. Fler människor ska kunna utöva 
och ta del av det ökande utbudet av aktiviteter.

• Mål 2 Ett miljöarbete på väg mot en hållbar kommun

Vi ska bidra till att öka kunskap, förmåga och motivation till ett miljö- och 
klimatmedvetet förhållningssätt.

• Mål 3 En omsorgsfull boendeutveckling

I Säters kommun ska det alltid vara möjligt att bo, i miljöer som är 
hälsofrämjande och som upplevs passa den egna levnadssituationen. 
Det är tryggt att bo och leva i Säters kommun.

• Mål 4 En bra start i livet

Alla i Säters kommun ska ha en egen försörjning och ett liv med god 
hälsa. Unga ska ha förutsättningar för att göra val i livet baserat på 
förmågor och intressen. De unga årens upplevelser och lärande ska öka 
barn och ungas förmåga och motivation att delta i samhällslivet och den 
demokratiska processen.

• Mål 5 En stimulerande tillväxt

I Säters kommun ska det vara möjligt att etablera, bedriva och utveckla 
många sorters företagande.

• Mål 6 En uppdragsbaserad kommun

Säters kommun ska erbjuda den kommunala service som människor 
behöver och vill ha nu och framöver. Det kräver att vi utvecklar en ännu 
mer kompetent organisation som anpassar sig, är innovativ och vågar 
prova nya metoder. 

Slutsats

I årsredovisningen redovisas ett nuläge över de strategiska målen då 
övervägande del av de indikatorerna som ska mäta måluppfyllelsen inte 
finns tillgängliga vid tidpunkten för årsredovisningen. 

Det saknas konkreta mål samt målvärden för respektive indikator. Det 
finns dessutom endast ett fåtal indikatorer att mäta för år 2020.

Detta gör att måluppfyllelsen för de strategiska målen inte går att följa 
upp och bedömning om kommunen uppnått god ekonomisk hushållning 
inte kan göras. 
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2. Resultat av granskningen forts.
2.5 Resultaträkning

Årets resultat uppgår till 14,6 mnkr vilket är hela 13 mnkr bättre än det budgeterade resultatet på 1,6 mnkr. Skillnaden förklaras främst av 
pandemirelaterade statsbidrag som ej fanns med i budget. Vidare är årets resultat 3,4 mnkr bättre än 2019 års resultat.

Verksamhetens intäkter, inklusive skatteintäkter och statsbidrag, har ökat med ca 4,3% (34,8 mnkr) medan kostnaderna har ökat med ca 
3,9% (-31,4 mnkr) jämfört med fg år. Ökningen av intäkter avser främst ökade statliga bidrag till följd av pandemin. Kostnadernas ökning är 
relaterad till flera olika delar, såväl personalrelaterat som s k ”köp av huvudverksamhet”.

Budgetavvikelser för kommunens verksamheter avser främst:

- Socialnämnden där det finns en budgetavvikelse på -11,1 mnkr. För Socialnämnden beror underskottet i huvudsak på ökade kostnader
vilka i sig är hänförliga till placeringar och försörjningsstöd samt förstärkning av bemanning inom hälso- och sjukvård.

- Barn- och Utbildningsnämnden som visar en budgetavvikelse om -6,1 mnkr. För Barn- och Utbildningsnämnden beror underskottet i 
huvudsak på ökade interkommunala kostnader inom gymnasieskolan, samt höga vikariekostnader.

- Samhällsbyggnadsnämnden som avviker från budget med +6,7 mnkr. För Samhällsbyggnadsnämnden beror överskottet i huvudsak på 
minskade kostnader vilka i sig är hänförliga till mild höst/vinter.

Slutsats
Vi har granskat resultaträkningen och har inte funnit några väsentliga felaktigheter.

Noterbart att i Säterbostäder AB har under 2020 uppmärksammats ett fel i 2019 års räkenskaper avseende uppskjuten skatt. Det har i 
dotterbolagets räkenskaper hanterats som rättelse av fel och jämförelsetalen för 2019 har därmed räknats om. I den sammanställda
redovisningen har man gjort bedömningen att felet inte är i sammanhanget väsentligt och rättelse har endast skett av ingående värde på eget 
kapital 2020. Årsredovisningen upplyser om att hantering skett på det viset. Se även område 2.10.
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2. Resultat av granskningen forts.
2.6 Balansräkning

2.6.1 Materiella anläggningstillgångar
Säters kommun har ett stort investeringsbehov och höga investeringsanslag. 2020 har 90 mnkr aktiverat som tillkommande investeringar 
varav SÄBO är den i särklass enskilt största (ca 35 mnkr) och Återvinningscentral därnäst (11 mnkr).

Årsredovisningen innehåller en investeringsredovisning som specificerar utfall mot budget både för under året färdigställda projekt, och för 
pågående projekt. Investeringsredovisningen omfattar inte de kommunala koncernföretagens investeringar, vilket bör göras enligt RKR R14.
Vidare är investeringsredovisningen uppställd utifrån de olika nämnderna, dvs på den nivå som budget är lagd. Det saknas information om, 
och särredovisning av, större specifika projekt.

2.6.2 Långfristiga skulder
Långfristiga skulder har ökat med 53 mnkr. 50 mnkr av dessa avser nyupptaget lån hos Kommuninvest vilket är inom ramen för beslut i 
kommunfullmäktige.

Slutsats
Vi har granskat balansräkningen och har, utöver ovanstående iakttagelser, inte funnit några väsentliga felaktigheter.
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2. Resultat av granskningen forts.
2.7 Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalys beskriver hur verksamhet och investeringar finansierats och hur de har inverkat på verksamhetens likvida ställning. 
Den tillämpade modellen synes överensstämma med RKR R13 Kassaflödesanalys.

Vår bedömning är att kassaflödesanalysen redovisar kommunens finansieringar och investeringar och att kassaflödesanalysen har upprättats 
i enlighet med gällande rekommendation.

2.8 Driftredovisning
Enligt LKBR 10:1 ska driftredovisningen innehålla en redovisning av hur utfallet förhåller sig till den budget som har fastställts för den löpande 
verksamheten. 
Enligt RKR R14 Drift- och investeringsredovisning ska utfall kunna stämmas av mot årsredovisningens övriga delar och fullmäktiges budget.

Vår bedömning i övrigt är att informationen kring driftredovisningen i årsredovisningen uppfyller kraven i enlighet med lagstiftning och 
rekommendationer. 

2.9 Investeringsredovisning
Enligt LKBR 10:2 ska investeringsredovisningen innehålla en samlad redovisning av kommunens investeringsverksamhet. 
Enligt RKR R14 Drift- och investeringsredovisning ska utfallet kunna stämmas av mot årsredovisningens övriga delar och fullmäktiges budget 
samt plan för investeringsverksamheten. Vidare framgår det att fleråriga pågående och under året avslutade investeringar ska kunna 
stämmas av samt ska investeringsredovisningen även ska omfatta kommunala koncernföretags investeringar som fullmäktige tagit ställning 
till.

Kommunen redovisar investeringarna per nämnd men inte per investering i den ekonomiska redovisningen. 
Vår bedömning i övrigt är att informationen kring investeringsverksamheten i årsredovisningen uppfyller kraven på en samlad 
investeringsredovisning i enlighet med lagstiftning och rekommendationer. 
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2. Resultat av granskningen forts.
2.10 Sammanställd redovisning
Sammanställda räkenskaper för en kommunal koncern avser enligt LKBR 12:1 en sammanställning av kommunens och de kommunala 
koncernföretagens resultaträkningar, balansräkningar och kassaflödesanalyser samt noter. 

De sammanställda räkenskaperna innehåller förutom primär-kommunen följande kommunala koncernföretag som redovisas i 
årsredovisningens koncernstruktur: 

• Säterbostäder AB 100%
• Säter Kommuns Fastighets AB 100%

Konsolidering har skett enligt proportionell konsolideringsmetod, vilket innebär att belopp som inkluderats i den sammanställda 
redovisningens resultat- och balansräkning motsvarar ägd andel i företaget.

I Säterbostäder AB har under 2020 uppmärksammats ett fel i 2019 års räkenskaper avseende uppskjuten skatt. Det har i dotterbolagets 
räkenskaper hanterats som rättelse av fel och jämförelsetalen för 2019 har därmed räknats om. I den sammanställda redovisningen har man 
gjort bedömningen att felet inte är i sammanhanget väsentligt och rättelse har endast skett av ingående värde på eget kapital 2020. 
Årsredovisningen upplyser om att hantering skett på det viset.

Vi har inte funnit några avvikelser i vår granskning avseende de sammanställda räkenskaperna.
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Lekmannarevisorerna i Säterbostäder AB  2021-04-15 
Säters kommun 

      
   Till årsstämman i Säterbostäder AB 
   organisationsnummer 55 65 15 - 8713 
 
    Till fullmäktige i Säters kommun 

 
Granskningsrapport för år 2020 
Vi, av fullmäktige i Säters kommun utsedda lekmannarevisorer, har granskat 
bolagets verksamhet. 

Granskningen har utförts av sakkunniga som biträder lekmannarevisorerna.  

Styrelse och VD ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande 
bolagsordning, ägardirektiv och beslut samt de lagar och föreskrifter som gäller 
för verksamheten.  

Lekmannarevisorerna ansvarar för att granska verksamhet och intern kontroll samt 
pröva om verksamheten bedrivits enligt fullmäktiges uppdrag och mål samt de 
lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. 

Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen och kommunallagen, god 
revisionssed i kommunal verksamhet och kommunens revisionsreglemente samt 
utifrån bolagsordning och av års/bolagsstämman fastställda ägardirektiv. 

Lekmannarevisorerna vill påpeka vikten av en god intern kontroll som är 
implementerad i hela bolagets verksamhet.  

Lekmannarevisorerna i Säterbostäder AB har tillsammans med de förtroendevalda 
revisorerna i Säters kommun under år 2020 genomfört en granskning av 
kommunens och bolagets hantering av taxor, avgifter och hyror och granskning av 
kommunens och bolagets rutiner avseende beredskap inför och hantering av 
krisen som uppstått i samband med Covid-19. 

Vi bedömer sammantaget att bolagets verksamhet har skötts på ett 
ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.  

Vi bedömer att bolagets interna kontroll har varit tillräcklig. 

 

Säter den 15 april 2021.  
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Torbjörn Gunnarsson    
Av fullmäktige i Säters kommun utsedd lekmannarevisor 
Godkännande och underskrift har bekräftats per e-post 
  

 
Marie Richaud   
Av fullmäktige i Säters kommun utsedd lekmannarevisor 
Godkännande och underskrift har bekräftats per e-post 
 



 

 

Lekmannarevisorerna i Säters kommuns Fastighets AB  2021-04-15 

Säters kommun 
      
   Till årsstämman i AB  
   organisationsnummer 55 64 01 – 4933 

Till fullmäktige i Säters kommun 
     

Granskningsrapport för år 2020 
Vi, av fullmäktige i Säters kommun utsedda lekmannarevisorer, har granskat 
bolagets verksamhet. 

Granskningen har utförts av sakkunniga som biträder lekmannarevisorerna.  

Styrelse och VD ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande 
bolagsordning, ägardirektiv och beslut samt de lagar och föreskrifter som gäller 
för verksamheten.  

Lekmannarevisorerna ansvarar för att granska verksamhet och intern kontroll samt 
pröva om verksamheten bedrivits enligt fullmäktiges uppdrag och mål samt de 
lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. 

Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen och kommunallagen, god 
revisionssed i kommunal verksamhet och kommunens revisionsreglemente samt 
utifrån bolagsordning och av års/bolagsstämman fastställda ägardirektiv. 

 
Vi bedömer sammantaget att bolagets verksamhet har skötts på ett 
ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.  

Vi bedömer att bolagets interna kontroll har varit tillräcklig. 

 

Säter den 15 april 2021 

 
Torbjörn Gunnarsson    
Av fullmäktige i Säters kommun utsedd lekmannarevisor 
Godkännande och underskrift har bekräftats per e-post 
 
 
Marie Richaud   
Av fullmäktige i Säters kommun utsedd lekmannarevisor 
Godkännande och underskrift har bekräftats per e-post 



SÄTERS KOMMUN 
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Kf §  Diarienummer: KS2021/0056 

Årsredovisning 2020 Säters kommun 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta fastställa 2020 års årsredovisning för Säters 
kommun. 
 
Kommunstyrelsen beslutar ger nämnderna i uppdrag att återkomma till kommunstyrelsen med en 
redogörelse och kommentarer till de delar av KKIKs rapport som finns med i årsredovisningen. 
 
______ 
 
Ärendebeskrivning 
Årsredovisning Säters kommun för 2020. 
 
Kommunerna är enligt lagen om kommunal bokföring och redovisning (2018:597) skyldiga att upp-
rätta en årsredovisning. Årsredovisningen ska bestå av resultaträkning, balansräkning, kassaflö-
desanalys, noter, driftsredovisning, investeringsredovisning och förvaltningsberättelse för både kon-
cern och kommun. 
 
Koncernen Säters kommun omfattas vid utgången av 2020 av kommunens förvaltning och en 
helägd bolagskoncern; Säterbostäder AB och dess dotterbolag Säters kommuns Fastighets AB. 
 
Koncernens resultat 
Koncernens resultat för 2020 blev + 33,2 mkr (2019 +12,1 mkr). Koncernbolagen redovisar ett re-
sultat på +18,6 mkr (2019 +0,9 mkr) och kommunen uppvisar ett resultat på +14,6 mkr (2019 
+11,2 mkr). 
 
Bilaga:  
Årsredovisning 2020 Säters Kommun 
Verksamheternas bokslut och övrig information  
 
 
 
 
 
 
  



Tillägg och justeringar av Årsredovisning 2020 för Säters kommun  

 

Tillägg och justeringar av Årsredovisningen 2020 för Säters kommun har gjorts utifrån revisorernas 
kommentarer med tillkommande/ändrade uppgifter enligt följande: 

• Sid 4: Stycket ”Redovisningsprinciper för sammanställd redovisning” har tagits bort genom 
att denna information finns i not 1 Tillämpande redovisningsprinciper. 

• Sid 11: Korrigering av text under avsnitt Skuldsättning. 
• Sid 13: Ändring enligt kommentarer: a) Bättre att säga att Måluppfyllelse har förbättrats hos 

Säterbostäder, inte Målen i sig samt b) Skriv gärna att ”denna förändring finns därför med 
som en justering…” 

• Sid 20: Uppdatering av diagram Åldersfördelning Säters kommun. 
• Sid 23: Benämningen ”Skatteskuld” i resultaträkningen har justerats till ”Skattekostnad”.  
• Sid 23: I KFA har centrering gjorts av rubriken kolumn för kommunen.  
• Sid 27: Summan i not 8 för koncernen 2020 stämde inte med resultaträkningen och har 

justerats. 
• Sid 28: Texten under tabellen i not 9 har tagits bort. 
• Sid 31: Uppgifter för leasing har lagts till i not 30 leasing. 
• Sid 33: Tillägg av text till Driftsredovisning för förtydligande av koppling till resultaträkning 

och resultatnoter samt rubrik till tabell har lagts till. 
• Sid 34: Tillägg av text till Investeringsredovisning för förtydligande av koppling till 

kassaflödesanalysen. 

 

I och med att dessa justeringar har gjorts, resulterar detta i justeringar av sidbrytning och viss 
justering av sidnumrering. 



 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 
2021-03-17 KS2021/0113 

 

Årsredovisning 2020 för Säters kommun 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att 
besluta att fastställa 2020 års årsredovisning för Säters kommun. 
 
 
Ärendebeskrivning 
Årsredovisning Säters kommun för 2020. 
 
Kommunerna är enligt lagen om kommunal bokföring och redovisning (2018:597) skyldiga att 
upprätta en årsredovisning. Årsredovisningen ska bestå av resultaträkning, balansräkning, 
kassaflödesanalys, noter, driftsredovisning, investeringsredovisning och förvaltningsberättelse 
för både koncern och kommun. 
 
Koncernen Säters kommun omfattas vid utgången av 2020 av kommunens förvaltning och en 
helägd bolagskoncern; Säterbostäder AB och dess dotterbolag Säters kommuns Fastighets AB. 
 
Koncernens resultat 
Koncernens resultat för 2020 blev + 33,2 mkr (2019 +12,1 mkr). Koncernbolagen redovisar 
ett resultat på +18,6 mkr (2019 +0,9 mkr) och kommunen uppvisar ett resultat på +14,6 mkr 
(2019 +11,2 mkr). 
 
 
Bilaga:  
Årsredovisning 2020 Säters Kommun 
Verksamheternas bokslut och övrig information  
 
 
 
Catherine Hellgren  
Ekonomichef  
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KOMMUNALRÅDET HAR ORDET 

Vi utgår alltid inom vår organisation: att kommunen är till för Säterborna.                                              
Det är Säterborna som driver utvecklingen i vår kommun, genom sina valda representanter i 
fullmäktige. Hela vår organisation arbetar på Säterbornas uppdrag och det stora förtroendet gör oss 
ödmjuka inför de arbetsuppgifter vi har att hantera på bästa sätt.  

2020 är slut och vi kan se tillbaka på ett år då Säters kommun ökat farten i utvecklingen trots att vi 
tillsammans har kämpat mot en pandemi som härjar i världen. Varje kris har sitt akuta förlopp liksom 
konsekvenser på längre sikt. Redan nu är det uppenbart att den pågående Coronapandemin medfört 
stora ekonomiska konsekvenser för många. 

 Vi har inte ställt in utan ställt om vår verksamhet för att klara vårt uppdrag. 

 Säters kommun är en bra kommun att leva i, men framtida behov och krav gör att vi aldrig kan vila, 
utan måste fortsätta utveckla och anpassa.  

Så, 2020 har vi bland annat satsat på: 

• Att tillsammans med föreningar planera för mer fritid och idrott som boule inomhus, padel    
utomhus och planer för en skateboardpark i centrala Säter.  

• Att våra byar ska ha tillgång till bra kommunikationer i form av fiber, där Silvbergsområdet är 
det största området som nu byggs. 

• Att renovera och bygga nya gång och cykelstråk där by miljövägen i Mora by är en av vägarna 
som nu är färdig för säkrare trafik.  

• Att renovera våra fritidsanläggningar i Säterdalen, skönvikshallen, Enbackahallen och 
ridskolan.  

• Att hjälpa krisande företag att överleva under Corona pandemin. 
• Att inviga vårt största bygge av 74 nya lägenheter i Centrala Säter. 
• Att renovera kommunhuset i Stora Skedvi och bygga 14 nya lägenheter. 
• Att bygga vårt nya äldreboende på prästgärdet i centrala Säter med planerad inflyttning 

2022.  

En hel del av det en kommun gör tar lite tid att genomföra, men när det väl är klart, då blir det bra.  

I Säters Kommun är den öppna arbetslösheten nu på ca 3,5 % trots den stora osäkerheten på 
arbetsmarknaden vilket är en av de lägsta i landet. 

 Ytterligare något att känna stolthet över är att Säters kommun har höjt beredskapsförmågan genom 
ett samarbete mellan Räddningstjänst Dala Mitt, Gävleborgs Räddningstjänst med flera så att vi är 
bättre rustade vid större händelser som skogsbränder och liknande.                                                                                                       

Vi ser alltmer behov av att arbeta nära varandra förvaltningar emellan, men även med andra 
myndigheter, organisationer och säterbor.  

I allt vi gör ser vi framåt. Långsiktigheten är vår styrka. Det är så vi skapar Hållbara Säters kommun. 

Vi hoppas att alla invånare känner att vi lever i en kommun som vi kan vara stolta över, och att vi 
tillsammans kan göra den ännu bättre.                     

Mats Nilsson  
kommunstyrelsens ordförande 
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE  

 

ÖVERSIKT ÖVER VERKSAMHETENS UTVECKLING 

Kommunerna är enligt lagen om kommunal bokföring och redovisning (2018:597) skyldiga att 
upprätta en årsredovisning. Årsredovisningen ska bestå av resultaträkning, balansräkning, 
kassaflödesanalys, noter, driftsredovisning, investeringsredovisning och förvaltningsberättelse för 
både koncern och kommun. Rådet för kommunal redovisning (RKR) har i sin rekommendation 15 
presenterat ytterligare anvisningar hur den sammanställda redovisningen och den gemensamma 
förvaltningsberättelsen skall utformas. 
 

Redovisningsprinciper för sammanställd redovisning  

Koncernredovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden med proportionell konsolidering. 
Förvärvsmetoden innebär att det egna kapitalet som förvärvats vid anskaffningstillfället har 
eliminerats. Proportionell konsolidering innebär att endast ägda andelar av räkenskapsposterna tas 
med i koncernredovisningen.   

Interna transaktioner mellan kommunen och bolagskoncernen och inom den sistnämnda har 
eliminerats. Pensionsskulden har redovisats olika inom koncernen. Säterbostäder har 
premiereservsystem.  
 

Koncernens resultat  

Koncernens resultat för 2020 blev +33,2 mkr (2019 +12,1 mkr). Bolagskoncernen redovisar ett 
resultat på +18,6 mkr (2019 +0,9 mkr), och kommunen ett resultat på +14,6 mkr (2019 +11,2 mkr). 
 

Koncernens nyckeltal  

Koncernens soliditet uppgick 2020-12-31 till 40,8 % (2019 42,2 %). Anledningen till att soliditeten 
minskar under 2020 beror på fortsatt höga investeringsnivåer under året som ökat 
balansomslutningen.  

Likviditeten uppgick till 23,6 % (2019 23,2 %). Med likviditet menas här likvida medel/externa 
kostnader. Kommunen och dess helägda dotterbolag samordnar likviditetshanteringen genom ett 
koncerngemensamt konto. Koncernkontot ger parterna möjlighet att låna pengar av varandra, vilket 
gör att den totala likviditetsreserven kan hållas nere. F. n. utnyttjas inte koncernkrediten som uppgår 
till totalt 55 mkr för hela kommunkoncernen. 
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DEN KOMMUNALA KONCERNEN 

Kommunkoncernens omfattning  

Koncernen Säters kommun omfattas vid utgången av 2020 av kommunens förvaltning och en helägd 
bolagskoncern; Säterbostäder AB och dess dotterbolag Säters kommuns Fastighets AB.   

Säterbostäder AB, org. nr 556515-8713, har till föremål för sin verksamhet att inom Säters kommun 
förvärva, avyttra, äga och förvalta fastigheter och tomträtter, samt bygga bostäder, lokaler, kollektiva 
anordningar, samt därmed förenlig verksamhet Kommunen äger hela aktiekapitalet om 19 mkr i 
Säterbostäder AB. Kommunen har borgensåtagande för bolagets lån med 295,5 mkr.   

Säters Kommuns Fastighets AB, org. nr 556401-4933, är ett av Säterbostäder AB helägt dotterbolag 
som till föremål för sin verksamhet har att inom Säters kommun uppföra, sälja, och förvalta lokaler 
för vård, undervisning, kontor och småindustri och därmed förenlig verksamhet. Kommunen har ett 
borgensåtagande för detta bolags lån med 2,4 mkr.   

Säterbostäder AB har under början på året avyttrat Säterbostäder Bladet AB, org.nr: 559232-5046, 
som bildades i december 2019 och förvärvades av Säterbostäder AB under 2019. 

 

 

Översikt över verksamhetens utveckling Koncern
2020 2019 2018 2017 2016 2015

Verksamhetens intäkter 910 446   868 029   846 563  858 029  856 736  769 636  
Verksamhetens kostnader 877 244 -  855 964 -  832 082 - 843 400 - 817 544 - 760 139 - 
Årets resultat (inkl skatt) 33 202     12 065     14 481    14 629    39 192    9 497      
Soliditet 40,8% 42,2% 47,5% 52,7% 54,5% 54,8%
Soliditet inklusive totala pensionsförplikt 24,0% 23,5% 24,8% 26,2% 26,1% 22,5%
Skuldsättningsgrad exkl ansvarsförbindelsen 59,2% 57,8% 52,5% 47,3% 45,4% 45,2%
Skuldsättningsgrad inkl ansvarsförbindelsen 76,0% 76,5% 75,2% 73,8% 73,8% 77,5%
Investeringar (netto) 120 394   177 992   130 909  110 042  64 761    118 995  
Långfristig låneskuld 586 799   537 594   372 748  290 652  253 228  210 322  

Kommun
2020 2019 2018 2017 2016 2015

Folkmängd 11 161     11 093     11 123    11 164    11 086    11 009    
Kommunal skattesats 22,32       22,32       22,32      22,79      22,79      22,79      
Verksamhetens intäkter 841 486   806 678   788 032  800 863  801 164  718 017  
Verksamhetens kostnader 826 886 -  795 516 -  782 656 - 792 514 - 769 002 - 715 942 - 
Årets resultat 14 600     11 162     5 376      8 349      32 162    2 075      
Soliditet 52,4% 55,4% 58,5% 63,2% 66,1% 67,3%
Soliditet inklusive totala pensionsförplikt 27,7% 27,6% 27,2% 28,4% 28,8% 24,7%
Skuldsättningsgrad exkl ansvarsförbindelsen 47,6% 44,6% 41,5% 36,8% 33,9% 32,7%
Skuldsättningsgrad inkl ansvarsförbindelsen 72,3% 72,4% 72,8% 71,6% 71,2% 75,3%
Investeringar (netto) 90 505     57 288     70 428    89 908    42 106    68 581    
Långfristig låneskuld 262 218   208 969   168 585  125 892  95 241    64 412    
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VIKTIGA FÖRHÅLLANDEN FÖR RESULTAT OCH EKONOMISK STÄLLNING 

Befolkningsutveckling 

Befolkningsutvecklingen har varit positiv från 2015 till 2017 och har därefter stagnerat under 2018 
och 2019 då tillgången på lediga bostäder varit begränsad. Tidigare prognos för 2020 var att 
befolkningsutvecklingen åter skulle ta fart från 2020 och framåt. Befolkningsutvecklingen minskade 
något under första halvåret 2020 men tog fart och ökade sedan under hösten. Befolkningen uppgick 
per 31 december 2020 till 11 161 invånare, vilket är en ökning med 68 personer under året. 
 

Upplysningar om finansiella risker och riskhantering 

Den av fullmäktige beslutade finansieringspolicyn innehåller riktlinjer för riskmandat och 
kapitalbindningstider för finansieringsverksamheten inom kommunen. I riktlinjer och 
placeringsreglementet för Säters kommuns pensionsfond anges vilka placeringsmöjligheter som är 
möjliga och hur besluten samt uppföljning ska utföras. 

Kommunen och den kommunala koncernen är exponerad för framför allt följande finansiella risker: 
ränterisk och finansieringsrisk samt kredit- och likviditetsrisk/marknadsvärdesrisk i finansiella 
placeringar. 

Säters kommun - koncern 

Säterbostäder AB 

Säters kommuns 
fastighets AB 

Kommunstyrelsen 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Miljö- och byggnämnden 

Barn- och utbildningsnämnden 

Socialnämnden 

Kulturnämnden 

Säters kommuns samlade 
verksamhet 
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Ränte- och finansieringsrisk 
Per den 31 december 2020 uppgick den kommunala koncernens räntebärande skulder till 566 (528) 
mkr, medan de räntebärande finansiella tillgångarna ämnade för att finansiera del av 
pensionsförpliktelsen uppgick till 139 (137) mkr. Den kommunala koncernens nettoskuld exkl 
pensionsförpliktelsen uppgick per balansdagen till 427 (391) mkr. Nettoskulden har under året ökat 
till följd av under året genomförda investeringar och byggnationer. 

Kommunens räntebärande skulder uppgick till 250 (200) mnkr per den 31 december 2020, medan 
kommunens räntebärande finansiella tillgångar tillgångarna ämnade för att finansiera del av 
pensionsförpliktelsen vid samma tidpunkt uppgick till 139 (137) mkr. För kommunen uppgick 
nettoskulden per 31 december 2020 exklusive pensionsförpliktelsen till 111 (63) mkr. 

Upplåningen inom den kommunala koncernen löper med både fast och rörlig ränta. 

Kommunens finansieringspolicy anger att räntebindningstiden ska spridas så att maximalt 70 % av 
belåningen får ha rörliga räntor och maximalt 60% av belåningen ha bundna räntor. Kapitalbindnings-
tiden sprids så att maximalt 40% av belåningarnas bindningstid ligger på årsintervaller upp till 5 år. 
Därefter maximalt 40 % på intervallet 6-10 år.  

Säterbostäder AB hanterar finansiell risk genom efterlevnad av egen finanspolicy och belåningsgrad. 
Nuvarande lån har merparten fast ränta och bindningstid på 3-8 år. Affärsrisk hanteras genom 
bedömning av vakansgradens utveckling och den materiella risken hanteras genom stabil planering 
av fastighetsunderhåll. 
 
Kredit- och likviditetsrisk/ Marknadsvärdesrisk i finansiella placeringar 
Kommunen har 133 mkr placerat i räntebärande papper utgivna av svenska staten. 
Placeringarna följer kommunens riktlinjer och placeringsreglemente. 
 

 

  

Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning

Identifierad risk Beskrivning Organisatorisk enhet Hantering av risk
Omvärldsrisk
Befolkning Risk för ej uppnådda mål för 

befolkningsökning kommande år. 
Minskade intäkter från skatter och 
statsbidrag.

Kommunala koncernen Översyn av bostadsutveckling. 
Samordning inom koncernen.

Verksamhetsrisk
Personal Oförmåga att upprätthålla planerad 

bemanning. Kompetensbrist. 
Negativa effekter på kvalitet och 
personal.

Kommunala koncernen Kompetensförsörjningsplan

Finansiell risk
Ränterisk Hög skuldsättning ger betydande 

kostnadseffekter vid ökad räntenivå.
Kommunala koncernen Finansieringspolicy som anger andel 

rörliga respektive bunda räntor samt 
kapitalbindningstider.

Hög belåning Stora investeringsbehov i egen regi 
ger en hög belåning som bergränsas 
av lånetak.

Kommunala koncernen Fastighets- och investerings-
utredning
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HÄNDELSER AV VÄSENTLIG BETYDELSE  

Året har präglats av pandemin. Samtliga verksamheter inom kommunen har påverkats och 
verksamheterna har tvingats till många anpassningar. Det har handlat om att kunna hantera de nya 
förutsättningarna och ställa om verksamheten, där planerat arbete i vissa fall har fått genomföras på 
nya sätt. Vissa mål och utvecklingsområden som planerades har inte varit möjliga att uppnå fullt ut. 
Pandemin har samtidigt utvecklat verksamheterna då krav ställts på både verksamhet och 
medarbetare att snabbt ställa om utifrån rådande förutsättningar. Omställning till digitala möten, 
både politiska och i tjänstemannaorganisationen, har skett. Pandemin har också bidraget till att 
strukturer och planer för extraordinära händelser har setts över och också arbete med krishantering 
har blivit en naturlig del av det dagliga arbetet. Risk- och konsekvensanalyser har kontinuerligt 
upprättats, vilka ständigt revideras utifrån nya direktiv och förutsättningar.  
 

Pensionsförpliktelse kommun 2020 2019
Total förpliktelse i balansräkningen

a) Avsättning inklusive särskild löneskatt 12 180     12 174        
b) Ansvarsförbindelse inkl särskild löneskatt 216 821  223 787      

Pensionsförpliktelse som tryggats i 
pensionsförsäkring 24 870     22 111        
Summa pensionsförpliktelse (inkl försäkring) 253 870  258 072      

Förvaltade pensionsmedel-Marknadsvärde
Totalt pensionsförsäkringskapital 31 065     27 333        

a) Varav överskottsmedel 534          585              
Finansiella placeringar (egna förvaltade 
pensionsmedel) 138 641  136 578      
Summa förvaltade pensionsmedel 169 706  163 911      

Finansiering
Återlånade medel 84 164     94 161        
Konsolideringsgrad 67% 64%

Upplysning avseende egna förvaltade pensionsmedel
Per 31 december 2020 är 133 mkr placerade i statliga obligationer. Årlig 
avkastning på kvarvarande placeringar är 2,3 mkr. Avkastning och förfallna 
placeringar går till ett bankkonto kopplat till detta. Från detta konto tas ett 
årligt beslutat belopp ut som ska täcka kring hälften av kostnaden för 
pensioner intjänade före 1998. Placeringar som förfallit under 2020 är 
obligation i Boliden 2 mkr
Marknadsvärde på kvarvarande placeringar har under 2020 haft en 
värdeminskning på 0,4 mkr.

Efterlevandeskydd för alla samt förmånsbestämd pension för löner över 7,5 
basbelopp, har tryggats via pensionsförsäkring.

Upplysning avseende vilka förpliktelser som har tryggats 
genom pensionsförsäkring
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STYRNING OCH UPPFÖLJNING AV DEN KOMMUNALA VERKSAMHETEN 

Målarbetet i kommunen innebär att kommunfullmäktige fastställer vision och strategiska mål för en 
mandatperiod. Kommunstyrelse och övriga nämnder anpassar de strategiska målen till sin egen 
verksamhet och målen bryts ner till verksamhetsmål och aktivitetsplaner. 

Målen följs upp och rapporteras upp till kommunstyrelse och kommunfullmäktige till delårsbokslut 
och årsbokslut. 

Budgetprocessen startar hösten två år innan verksamhetsåret med att förutsättningar och 
preliminära ramar tas fram i ett budgetdirektiv som sedan fastställs i kommunfullmäktige i november 
två år innan verksamhetsåret tillsammans med förutsättningar för investeringsbudget. Våren året 
innan verksamhetsåret tas nya skatteprognoser fram och nämnderna arbetar fram sina 
behovskalkyler tillsammans med investeringsbehov för kommande 3 år som sedan bearbetas i en 
budgetberedning som lämnar ett budgetförslag. Budgetförslaget går sedan till beslut av 
kommunfullmäktige i juni. Under hösten omarbetas budgeten utifrån ny kända förutsättningar som 
resulterar i en reviderad budget som beslutas i kommunfullmäktige i november året innan 
verksamhetsåret. Nämnderna beslutar sedan om fördelning av sin ramanslagna budget till sina 
verksamheter. 

Uppföljning av budgeten med en årsprognos sker mars, april, maj, augusti, september, oktober och 
november. Delårsbokslut tas fram per augusti och helårsbokslut per december.  

Ett ägardirektiv finns mellan Säters kommun och Säterbostäder AB som anger ägaridén, 
verksamhetens inriktning, ekonomiska mål, klimat- och miljömål, sociala mål, samordningsfrågor, 
informationsskyldighet och att Säterbostäder AB ska ingå i kommunens krisorganisation. 
 

 

GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING OCH EKONOMISK STÄLLNING 

Uppföljning av finansiella mål och verksamhetsmål 
Enligt kommunallagen ska kommunen ha en god ekonomisk hushållning. I samband med 
fastställande av strategisk plan med ekonomiska ramar beslutar kommunfullmäktige om finansiella 
och verksamhetsmässiga mål som ska leda mot en god ekonomisk hushållning i verksamheten. De 
mål som fastställs i den strategiska planen följs upp i delårsrapport och årsredovisning. 
 
Finansiella mål kommun 
Säters kommun har i beslut om budget i Kommunfullmäktige 2019-06-13 fastställt Kommunens 
finansiella mål för resultat, investeringsnivåer och skuldsättning, samt hur mycket av kommunens 
pensionsmedel som skall tillskjutas 2020. De finansiella målen reviderades i Kommunfullmäktiges 
beslut om reviderad budget 2019-11-28.  
 
Resultatmål 
För 2020 är resultatmålet 11,5 mkr och 1,7 % av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning 
för att möta sänkta skatteprognoser och höjda kostnadsnivåer. Under år 2021 ska resultatmålet 
enligt plan återgå till 2,0%. Ursprungsmålet är att resultatet skall överstiga 2,0 % av skatteintäkter 
generella statsbidrag och utjämning.  
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Plusresultatet är inte en vinst utan ett överskottsmål, som bl.a. skall täcka: 
 Inflationssäkring av eget kapital. Vid ett nollresultat minskar det egna kapitalet i reala värden 

med kostnaden för inflationen 
 Finansiellt sparande för framtida behov som investeringar och pensionsåtaganden 
 Marginaler för osäkerheter i intäkter och kostnader 

 
Resultatmål för planperioden 
Resultatmålet är lagt på det justerade resultatet, där hänsyn tagits till såväl avkastning som tillskott 
från kommunens pensionsmedelsförvaltning. Kommunens långsiktiga resultatmål är att resultatet 
skall värdesäkra kommunens egna kapital. Kommunens resultatmål anpassas så att en jämn 
utveckling av kommunens nettokostnad för verksamheten kan uppnås.  
 
Mål för justerat resultat per år:  
2020: + 11,5 mkr   
2021: + 13,9 mkr (Beslut 2019-11-28)  
2022: + 14,4 mkr (Beslut 2019-11-28) 
 
Kommunens resultat för 2020 uppgick till +14,6 mkr (2019 +11,2 mkr), jämfört med budget på         
1,6 mkr. Resultatet uppvisar en ökning av det egna kapitalet med 13,4 mkr. Resultatet justeras sedan 
med öronmärkningar av eget kapital; VA:s negativa resultat med + 2,0 mkr, avkastning på 
pensionsförvaltningen med -2,1 mkr. Budget 2020 avseende tillskott från pensionsförvaltningen 
uppgår till 11,2 mkr men inget uttag har gjorts för 2020. 
 
Kommunens justerade resultat för 2020 uppgick till +14,6 mkr (2019 +12,5 mkr) jämfört med budget 
på + 11,5 mkr och det justerade resultat i procent av skatteintäkter, generella statsbidrag och 
utjämning uppgick till 2,13% jämfört med budget på 1,70%. Resultatmålet uppfylls.  

 

Resultat 
 

Budget 2020 Utfall 2020 

Årets resultat 
 

1 565 14 600 

Avgår realisationsvinster   0 0 

Orealiserade vinster i värdepapper                                                               0 0 

Årets balanskravsresultat 
 

1 565 14 600 

    
VA-enhetens resultat 

 
0 2 049 

Avdrag avkastning från pensionsförvaltning 
 

-1 301                         -2 061 

Tillskott från pensionsförvaltning   11 200 0 

Resultat efter justering - mål 
 

11 464 14 588 

Resultatmål 2%                                               1,70%                                                  2,13%          

 Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning                   674 621                         686 433  
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Investeringsnivåer 
Investeringsbehovet är fortsatt stort. Standarden på flera av kommunens fastigheter behöver 
generellt höjas. Anläggningar för vatten och avlopp behöver byggas om och förbättras. 
Användningen av IT inom skola och administration kräver löpande investeringar. Till detta kommer 
bl.a. beslutade åtgärder som sker i samarbete med Trafikverket. 

För att inte kostnaderna för investeringar ska ta alltför stort utrymme av den kommunala kakan 
behöver investeringsnivåerna anpassas i storlek och tid. Över en fyraårsperiod, tre föregående år 
plus beräkningsår, ska minst 60 % av investeringarna vara självfinansierade. Med självfinansiering 
menas det likvida utrymme som skapas av kommunens resultat och nivån för avskrivningar. 
Undantag från självfinansieringsgraden kan beslutas av kommunfullmäktige för enskilda objekt. 
 
Säters kommun har i budget för 2020 och plan för 2021-2022 lagt en treårsplan för kommunens 
investeringar (beslut enligt reviderad budget 2021 per 2020-12-03 för år 2021 och 2022): 
 
2020: 142,0 mkr (Varav VA/Renhållning 20,8 mkr) 
2021:   55,5 mkr (Varav VA/Renhållning 18,0 mkr)  
2022:   53,2 mkr (Varav VA/Renhållning 16,8 mkr)  
 
Beslutad budget för 2020 uppgår till 77,9 mkr. Kommunstyrelsen har under början av 2020 beslutat 
att föra över 64,1 mkr icke förbrukade investeringsmedel för 2019 till 2020 vilket resulterar i en total 
investeringsbudget för 2020 på 142,0 mkr.  

Under året utfördes investeringar för sammanlagt 90,5 mkr med en självfinansieringsgrad på 52,1 %. 
Under året har investeringar gjorts i nytt särskilt boende om 32,2 mkr där självfinansieringsgraden 
exklusive dessa investeringar uppgår till 58,1%. Självfinansieringsgraden ska ses över en 4-årsperiod.  

Av de icke förbrukade investeringsmedlen för 2020 planeras 31,9 mkr att föras över till 2021. Flera 
investeringsprojekt har av olika anledningar blivit förskjutna i tid.  
 
Kommunens mål för investeringsnivåer med självfinansieringsgrad uppnås inte. 
 
Skuldsättning 
Säters kommun hade 2020-01-01 en låneskuld på 200 mkr. Ytterligare lån om 50 mkr har tagits upp 
under 2020 och utgående långfristig låneskuld uppgår till 250 mkr.  
 
Kommunens har ett skuldsättningstak för kommunkoncernen. Detta är beräknat i relation till 
Kommuninvests riktmärke för utlåningstak. Kommunkoncernens mål vad gäller skuldsättning uppgår 
till 75% av Kommuninvests riskvärde som baseras på Kommuninvests riskanalys av Säters kommun 
och kommunkoncern för år 2019.  
 
Målet för 2020 uppgår till 90 000 kr per invånare och utfall 2020 för totala åtaganden uppgår till 
72 528 kr per invånare.   
 
Målet för kommunkoncernens skuldsättning uppfylls. 
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Skuldsättningstak för kommunkoncernen per 2020-12-31: 

Kommunkoncernen  2020-12-31 Kr/invånare
Avsättningar långfristiga 12 180 1 091
Långfristiga skulder 586 799 52 576
Kortfristiga skulder 160 096 14 344
Extern borgen 19 752 1 770
Ansvarsförbindelse pensioner 216 821 19 427
Kassa/bank -68 320 -6 121
Kapitalförvaltning 85 % -117 845 -10 559

Summa åtaganden 2020-12-31 809 483 72 528
2019-12-31 67 754
2018-12-31 57 354
2017-12-31 49 538
2016-12-31 44 609
2015-12-31 44 821
2014-12-31 35 568
Riktpunkt Kommuninvest 120 000
Kommunens skuldsättningstak 1 004 490 90 000
75%  av KI:s riktpunkt  

 

 
Pensionsförvaltning 
Kommunen skall för varje år ta ett beslut om hur mycket av pensionsfonden som skall utnyttjas för 
pensionsutbetalningar. Fonderingen av pensionsmedel, och utnyttjandet av de fonderade medlen 
kan utgöra grund för att frångå kravet på balans i budget och bokslut. Budgeten kan underbalanseras 
med det belopp som används ur fonden.  

Kommunen fastställer följande mål för pensionsförvaltningen för planperioden 2020 – 2022:  
 Avkastningen på pensionsförvaltningen beräknas under planperioden uppgå till 1 % per år  

Kostnader för utbetalda pensioner finansieras upp till 7,2 mkr per år av skattemedel. Då resultatet 
för 2016 blev betydligt bättre än planerat har Kommunfullmäktige 2016-12-05 beslutat fördela om 
planerat uttag för 2016 till 2017, 2018, 2019 och 2020. För belopp över denna nivå tillskjuts medel 
från pensionsförvaltningen enligt:  

 2016:  0 kr. Överförs till 2017, 2018, 2019 och 2020  
 2017:  9,2 Mkr (varav 2,0 Mkr från 2016)  
 2018:  8,8 Mkr (varav 1,6 Mkr från 2016)  
 2019:  9,3 Mkr (varav 2,1 Mkr från 2016)  
 2020: 11,2 Mkr (varav 1,5 Mkr från 2016)  
 2021:  7,3 Mkr  
 2022:  7,4 Mkr 

 
Avkastningen exklusive värdeförändring uppgick till +2,7 mkr, vilket motsvarar +2,4 %. Avkastning 
inklusive årets värdeförändring uppgår till +2,1 mkr och 1,5 %. Budget 2020 för tillskott från 
pensionsförvaltningen är 11,2 mkr men inget uttag har gjorts för 2020. 
 
Kommunens mål för pensionsförvaltning uppfylls. 
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Ekonomiska mål Säterbostäder AB enligt ägardirektiv 
Säterbostäder AB redovisar 2020 ett resultat på 18,6 mkr (2,6 mkr). Bolagets direktavkastning uppgår 
till 3,4 % (2,5 %), där målet är lägst 3,5 %. Soliditeten uppgår till 19,1 % (18,1 %), där målet är minst 
20 %. Målen har förbättrats jämfört med föregående år men bolaget uppfyller inte målen för 2020. 
 
Vid bokslut 2020 har en retroaktiv justering gjorts i bolaget avseende år 2019 som resulterar i en 
justering av resultatet med -8,5 mkr för föregående år. Bedömning har gjort att detta inte är 
väsentligt sett ur ett koncernperspektiv och denna förändring finns med som en justering av 
ingående eget kapital för 2020.  

Verksamhetsmål - Strategiska mål för mandatperioden 2020-2023 
Inför mandatperioden beslutades om ett förändrat sätt att beskriva Mål och Vision för Säters 
kommun. De tidigare numerärerna som Kommunfullmäktige beslutade om är ersatta med 
måluppfyllelse som skall mätas med flera indikatorer och dessa indikatorer beskriver riktningen i 
olika frågor. De valda indikatorerna utgår från nationell statistik och kommer att tillämpas resterande 
mandatperiod. Varje nämnd tar fram sin nämndsplan utifrån de strategiska målen. 
 

 

Siffror från nationell statistik (Kolada, KKIK mfl) resulterar i en fördröjning i redovisningen för att 
siffror inte finns tillgängliga fullt ut för 2020. Att använda nationell statistik gör det möjligt att se hur 
Säter förhåller sig i relation till andra kommuner i Sverige. För att kunna följa resultatet över tid 
kommer det fortsatt att vara en viss eftersläpning av statistikutfallet. Detta är en modell som andra 
kommuner använder sig av vid uppföljning av mål. I tidigare redovisningar har nationella siffror 
redovisats men i en annan form. För 2020 görs ingen detaljerad tabellanalys genom att 2020 är 
startåret för det nya arbetssättet. 
 
År 2020 var ett annorlunda år, pandemin har gjort att kommunen har fått ställa om verksamheterna 
och skapa nya arbetssätt och mycket av det som var planerat under 2020 har fått göras på andra sätt 
eller ersättas av andra uppdrag. 

I årsredovisningen redovisas nuläge av de 6 strategiska målen som kommunfullmäktige beslutat om. 



14 
 

1. Ett rikare liv 

Alla människor har behov av att känna samhörighet. Fritid är den tid vi inte är i skola eller på jobb. Rik 
fritid innebär rekreation och social gemenskap som är tillgänglig för alla. Rik fritid stimulerar och 
skapar välbefinnande. Fler människor ska kunna utöva och ta del av det ökande utbudet av 
organiserade och oorganiserade aktiviteter. 
 

 

 
Fritids- och kulturaktiviteter har förändrats under pandemin med covid 19, många föreningar 
avslutade sina aktiviteter kopplat till de restriktioner som var under våren. Många människor har valt 
att använda oorganiserade aktiviteter i utomhusmiljö vilket bidragit till ett ökat intresse för 
närområden och den möjlighet som naturen ger för rekreation. Restriktionerna med anledning av 
pandemin har minskat möjlighet till sociala kontakter för många människor.  

 

2. Ett miljöarbete på väg mot en hållbar kommun      

Säters kommun tar sitt ansvar för vår gemensamma framtid. De nationella och regionala miljömålen 
ligger till grund för ett ansvarsfullt och strategiskt lokalt miljöarbete. Kommunens verksamheter ska 
utveckla ett förhållningssätt som innebär kloka beslut och agerande utifrån ett miljöperspektiv. Vi ska 
bidra till att öka kunskap, förmåga och motivation till ett miljö- och klimatmedvetet förhållningssätt. 

 

 

 

 

 

Indikatorer - Ett rikare liv 2017 2018 2019
Barnbokslån i kommunala bibliotek, antal/barn 0-17 år 23,4 16,7 16,9

Aktivitetstillfällen för barn och unga i kommunala bibliotek, antal/1000 inv 0-18 år 232,2 175,0 166,4
Aktiva låntagare i kommunala bibliotek, antal/1000 inv. 218 206
Fysiska besök vid kommunala bibliotek, antal/inv 6,4 7,0 7,0
Lån från kommunala bibliotek, antal/inv 8,7 6,8 6,6
Elever i musik- eller kulturskola, 6-19 år, antal 266
Elever i musik- eller kulturskola, 6-19 år, andel (%) 16
Elevplatser i musik- eller kulturskola som andel av invånare 7-15 år, (%) (-2018) 37
Ämneskurser som erbjuds i musik- eller kulturskolan, antal ämnesområden 5 5
Förekomst av särskilda kurser till barn och unga med funktionsnedsättning i 
kulturskolan (Ja=1, Nej=0) 0 1
Förekomst av öppen verksamhet i kulturskolan (Ja=1, Nej=0) 1 0
Förekomst av verksamhet särskilt riktad till nyinvandrade (Ja=1, Nej=0) 0 0
Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/inv 7-20 år 32 27 29
Studieförbundens deltagartimmar inom kultur, antal/inv. 2,0 2,2 2,2

Nöjd Medborgar-Index - Kultur 63
Nöjd Medborgar-Index - Idrott- och motionsanläggningar 59
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Säters kommun har kommit igång med Agenda 2030 med stöd av Glokala Sverige, som är ett 
samverkansprojekt som genomförs för att stötta kommuner och regioner i arbetet med Agenda 
2030. Agenda 2030 består av 17 globala mål för hållbar utveckling som inkluderar de ekonomiska, 
sociala och miljömässiga perspektiven. Kommunens 6 strategiska mål kommer att dra nytta av 
Agenda 2030. 

Glokala Sverige är ett treårigt utbildnings- och kommunikationsprojekt för att sprida kunskap och 
engagemang kring Agenda 2030. Det utförs i samverkan mellan SKR och Svenska FN-förbundet och 
finansieras med stöd av Sida. Flera tjänstemän och politiker har deltagit i inledande utbildning.   

 

3. En omsorgsfull boendeutveckling      

I Säters kommun ska det alltid vara möjligt att bo, i miljöer som är hälsofrämjande och som upplevs 
passa den egna levnadssituationen. I all planering och byggnation är hållbarhet prioriterat. Det 
innebär att miljöpåverkan minimeras, att det möjliggör att människor kan skapa och upprätthålla 
goda sociala relationer och ger möjlighet att leva rika liv. Det är tryggt att bo och leva i Säters 
kommun. 
 

 

 
Säter växer till antalet invånare och har ökat med 68 personer under 2020. Det är en bra 
boendekommun och nära till andra orter. Under året har Säterbostäder byggt klart Liljan i Säter med 
74 lägenheter, det har bidragit till att fler har sålt sina villor och att nyinflyttade har bosatt sig i Säter. 

Indikatorer - Ett miljöarbete på väg mot en hållbar kommun     2016 2017 2018 2019
Fysisk planering/Samhällsplanering/Markanvändning
Medelavstånd till skyddad natur, km 2,50 2,50 2,10 2,10
Befolkning i kollektivtrafiknära läge, andel (%) 65,1 65,0 72,9
Nytilkomna bostäder i kollektivtrafiknära läge, andel (%) 25,0 66,7
Cykelväg i kommunen, total, meter/inv. 1,5 1,6 1,7 1,7
Cykelväg i kommunen, kommunal, meter/inv. 1,4 1,5 1,5 1,5
Nöjd Medborgar-Index - Gång- och cykelvägar 48 48
Transporter, inkl. kollektivtrafik
Miljöbilar i kommunorganisationen, andel (%) 35,8 36,7 34,7 36,4
Miljöbilar, andel av totalt antal bilar i det geografiska området, (%) 12,0 12,5 13,2 13,7
Genomsnittlig körsträcka med personbil, mil/inv 888,1 882,6 847,8 833,6
Cirkulär ekonomi & hållbar konsumtion
Insamlat hushållsavfall totalt, kg/person 580 615 600
Hushållsavfall som samlats in för materialåtervinning, inkl. biologisk 
behandling, andel (%) 19 20 20

Indikatorer - En omsorgsfull boendeutveckling     2017 2018 2019
Bostäder totalt, antal/1000 inv. 476 478 480
Färdigställda bostäder i flerfamiljshus under året, antal/1000 inv 0,0 0,6 0,0
Färdigställda bostäder i småhus under året, antal/1000 inv 1,5 1,0 0,5
Förändring i antal invånare under senaste femårsperioden, andel (%) 2,8 2,3 1,9
Nöjd Region-Index - Bostäder 52
Tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s, andel (%) 53,9 57,3 65,4
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Sockenstugan i Stora Skedvi har förvärvats under året av Säterbostäder för att byggas om till 17 
lägenheter. Det finns ett fortsatt stort behov av lägenheter i olika storlekar i hela kommunen. Även 
externa intressenter vill bygga lägenheter i Säters kommun. Viss utbyggnad av bredband har skett 
under året men det kommer att ta mer fart under 2021. Detta möjliggör att medborgare kan bo på 
landsbygden och arbeta mer på distans. 

 

4. En bra start i livet      

Alla i Säters kommun ska ha en egen försörjning och ett liv med god hälsa. Unga ska ha 
förutsättningar för att göra val i livet baserat på förmågor och intressen. De unga årens upplevelser 
och lärande ska öka barn och ungas förmåga och motivation att delta i samhällslivet och den 
demokratiska processen. 
 

 
 

Säters grundskolor arbetar med att höja måluppfyllelsen och öka antalet godkända betyg i alla 
ämnen. Andelen av elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram är 90 %. 

Det kommunövergripande arbetet med tidiga insatser och förebyggande arbete pågår. Säter 
kommuns arbete med ”Fler i egen försörjning” håller på att utvärderas för att bli ännu bättre och 
minska behovet av bidrag. Barnkonventionen är sedan 2020-01-01 lag och arbetet med att 
säkerställa att barns bästa ska vara i fokus pågår. Samordning av arbetet ligger under 
kommunstyrelsen. 

Antalet orosanmälningar för barn har ökat något under pandemin vilket är en nationell trend. 

 

5. En stimulerande tillväxt      

I Säters kommun ska det vara möjligt att etablera, bedriva och utveckla många sorters företagande. 
Det innebär att vi ska öka vår förmåga att kunna bistå med planlagd mark, bistå med att hitta lokaler 
och tillsammans med näringslivet arbeta för goda kommunikationer, tillgång till kompetens och 
företag som ligger i framkant av utvecklingen.  

Indikatorer - En bra start i livet     2017 2018 2019 2020
Personaltäthet, inskrivna barn per årsarbetare i förskolan, lägeskommun, antal 5,2 5,2 5,3
Kostnad förskola, kr/inskrivet barn 148 388 147 948 146 004
Elever i åk 3 som deltagit i alla delprov som klarat alla delprov för ämnesprovet i 
svenska och svenska som andraspråk, kommunala skolor, andel (%) 76 70 81
Elever i åk 6 med lägst betyget E  i matematik, kommunala skolor, andel (%) 90,0 91,6 95,7 85,0
Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, kommunala skolor,  andel (%) 83,1 82,6 85,4 89,7
Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, hemkommun, andel (%) 87,4 89,5 87,2 90,1
Elever i åk 9 med lägst betyget E i idrott och hälsa, kommunala skolor, andel (%) 92,0 90,5 94,2 98,2
Kostnad grundskola F-9, hemkommun, kr/elev 107 024 106 232 111 795
Gymnasieelever med examen inom 4 år, kommunala skolor, andel (%) 36,4 27,5
Gymnasieelever med examen inom 4 år, hemkommun, andel (%) 63,2 70,6 70,8 72,0
Gymnasieelever med ogiltig frånvaro, kommunala skolor,  andel (%) (-2019) 13,2 23,1 6,1
Kostnad gymnasieskola hemkommun, kr/elev 151 802 160 033 153 766
Aktivitetstillfällen för barn och unga i kommunala bibliotek, antal/1000 inv 0-18 år 232,2 175,0 166,4
Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/inv 7-20 år 32 27 29
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Arbetet med att utveckla kommunens metoder och processer kopplade till näringslivsutveckling och 
myndighetsutövning pågår. Beslut finns på att använda konceptet ”Främjande myndighetsutövning” 
som en del av arbetet. En näringslivsplan togs fram och beslutades under våren. Regelbundna möten 
med företag samt företagsbesök har genomförts under året, delvis digitalt. Kommunen har också 
gjort vissa strategiska inköp av fastigheter för att möjliggöra företagsetableringar med mera. Under 
2020 har 98 nya företag startats. Säters kommun har en låg arbetslöshet på ca 3,5%. 

 

6. En uppdragsbaserad kommun       

Säters kommun ska erbjuda den kommunala service som människor behöver och vill ha nu och 
framöver. Det kräver att vi utvecklar en ännu mer kompetent organisation som anpassar sig, är 
innovativ och vågar prova nya metoder. Kommunen utvecklar förhållningssätt som innebär att 
invånare och andra som kommer i kontakt med oss i högre grad upplever att vi är professionella, och 
ger effektivt och behovsanpassat bemötande. 
 
Kommunen ansvarar för en stor del av samhällsservicen. Det är till exempel barnomsorg, 
förskola/skola, äldreomsorg, och socialtjänst. Kommunen ansvarar även för trafik, renhållning, vatten 
och avlopp. Säters kommun har både lagstyrd verksamhet och verksamhet som är frivillig. 
Kommunens verksamhet är indelad i olika områden. Varje område har en nämnd som ansvarar för 
den löpande verksamheten. 
 
Kommunfullmäktige beslutar hur resurserna ska fördelas och hur arbetsuppgifterna ska hanteras. 
Kommunallagen, förvaltningslagen och lagarna om offentlighet och sekretess styr arbetet med 
ärenden, beslut och övrig administration. Kommunen har verksamheter som enligt lagen måste 
erbjudas till kommuninvånarna. Det är till exempel: 

 förskola och utbildning 
 socialtjänst, inklusive individ- och familjeomsorg 
 omsorg om äldre och funktionshindrade 
 stadsplanering och byggfrågor 
 hälso- och miljöskydd 
 renhållning och avfallshantering 
 vatten och avlopp 
 bibliotek 
 krisberedskap 

Indikatorer - En stimulerande tillväxt     2018 2019 2020
Egenföretagare, andel av förvärvsarbetande dagbefolkning (%) 17,1
Förvärvsarbetande i kommun-/ regionsektor, dagbefolkning, andel (%) 44,3 45,2
Förvärvsarbetande i näringslivet, dagbefolkning, andel (%) 53,1 51,8
Förvärvsarbetande i statlig sektor, dagbefolkning, andel (%) 0,1 0,2
Förvärvsarbetande i övriga organisationer och offentliga institutioner, dagbefolkning, 
andel (%) 2,5 2,7
Förvärvsintensitet, utrikes födda 20-64 år, andel (%) 63,8 70,2

Egenföretagare, antal 610
Nyregistrerade företag helårsprognos utifrån första halvåret, antal/1000 invånare 4,8
Nystartade företag, antal/1 000 inv, 16-64 år 8,1 10,0

Antal nystartade företag, 61 98
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Kommunen har också många verksamheter som inte är lagstadgade men som ger service till 
invånarna och bidrar till att skapa en attraktiv kommun där det är bra att bo, exempelvis: 

 stöd till fritids-, förenings- och friluftsverksamhet 
 utveckling av näringslivet 
 kultur och evenemang. 

 
 

 
 
 

 
 

  

Indikatorer - En uppdragsbaserad kommun      2017 2018 2019 2020
Brukarbedömning individ- och familjeomsorg totalt  - förbättrad situation, andel (%) 75 81
Ej återaktualiserade vuxna personer med försörjningsstöd ett år efter avslutat 
försörjningsstöd, andel (%) 87 69 84 71
Väntetid i antal dagar från ansökan vid nybesök till beslut inom försörjningsstöd, 
medelvärde 18 19 20 14
Kostnad individ- och familjeomsorg, kr/inv 3 805 3 863 3 983
Brukarbedömning boende LSS totalt - Brukaren trivs alltid hemma 74 78 97
Brukarbedömning daglig verksamhet LSS  - Brukaren får bestämma om saker som är 
viktiga, andel (%) 84 81 86
Kostnad funktionsnedsättning totalt (SoL, LSS, SFB), minus ersättning från FK enl SFB, 
kr/inv 6 587 6 371 7 101
Väntetid i antal dagar från ansökningsdatum till första erbjudet inflyttningsdatum till 
särskilt boende, medelvärde 143 49 99 76
Personalkontinuitet, antal personal som en hemtjänsttagare möter under 14 dagar, 
medelvärde 17 17 17 16
Kvalitetsaspekter särskilt boende äldreomsorg, andel (%) av maxpoäng 36 40
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg -  helhetssyn, andel (%) 85 79 88 94
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg -  helhetssyn, andel (%) 96 88 92 95
Kostnad äldreomsorg, kr/inv 80+ 244 730 251 047 243 862

Andel som får svar på e-post inom en dag, (%) 72 79 80 79
Andel som tar kontakt med kommunen via telefon som får ett direkt svar på en enkel 
fråga, (%) 54 56 56 49
Gott bemötande vid kontakt med kommun, andel av maxpoäng (%) 79 79 83 82
Delaktighetsindex, andel (%) av maxpoäng 59 60
Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet, deltagare som börjat 
arbeta eller studera, andel (%) 75 74 48
Elever på SFI som klarat minst två kurser, av nybörjare två år tidigare, andel (%) 54 59 48
Lämnat etableringsuppdraget och börjat arbeta eller studera (status efter 90 dagar), 
andel (%) 13 36 32
Handläggningstid (median) från när ansökan betraktas som fullständig till beslut för 
bygglov för nybyggnad av en- och tvåbostadshus, antal dagar 8
Insamlat hushållsavfall totalt, kg/person 580 615 600
Miljöbilar i kommunorganisationen, andel (%) 36,7 34,7 36,4 32,4
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BALANSKRAVSRESULTAT 

Balanskravet är kommunallagens krav på ekonomisk balans mellan intäkter och kostnader. Om 
kommunen redovisar ett negativt resultat för ett räkenskapsår ska det underskottet återställas och 
kompenseras med motsvarande överskott de närmaste tre åren. Balanskravet avser kommunens 
nämnds- och förvaltningsorganisation. Säters kommun har uppfyllt balanskravet tidigare år. Det finns 
därmed inget underskott att återställa från föregående år. Årets balanskravsresultat är positivt och 
uppgår till 14,6 mkr, vilket lever upp till lagens krav. 

Huvudprincipen vid avstämning av balanskravet är att intäkterna ska överstiga kostnaderna och att 
realisationsvinster inte ska inräknas i intäkterna. Därför börjar balanskravsutredningen med årets 
resultat enligt resultaträkningen som justeras för samtliga realisationsvinster vid avyttring av 
anläggningstillgångar. Återföring ska också ske av orealiserade vinster och förluster i värdepapper. 
Justeringar skall också göras avseende VA-enhetens resultat, där en förlust skall läggas till resultatet 
och ett överskott återföras samt att tillskott från pensionsförvaltning läggs till. I budgeten för 2020 
planerades en överföring av medel från pensionsförvaltningen på 11,2 mkr men inget uttag görs för 
2020. Efter dessa justeringar redovisas ett resultat efter balanskravsjusteringar.  

 

 

  

Justerat

BALANSKRAVSUTREDNING SÄTERS KOMMUN 2020 2019 2018 2018 2017

Årets resultat enligt resultaträkningen 14 600 11 162 5 376 7 111 8 349
- Samtliga realisationsvinster -          -1 160 -1 141 -1 141 -742
+ Realisasionsvinster enligt undantagsmöjlighet -          -          -         -         -        
+ Realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet -          -          -         -        
`-/+ Orealiserade vinster och förluster i värdepapper -          -3 183 -         -1 735 -        

`-/+
Återföring av orealiserade vinster och förluster i 
värdepapper -          -          -         -         -        

= Årets resultat efter balanskravsjusteringar 14 600 6 819 4 235 4 235 7 607

- Reservering av medel till resultatutjämningsreserv -          -          -         -         -        
+ Användning av fria medel från resultatutjämningsreserv -          -          -         -        

= Årets balanskravsresultat 14 600 6 819 4 235 4 235 7 607

`-/+ VA-enhetens resultat 2 049 -836 1 982 1 982 -512
´-/+ Öronmärkning för integrationskostnader -          -          -         -         -700
´-/+ Avdrag avkastning från pensionsförvaltning -2 061 -2 815 -2 631 -2 631 -2 405
´-/+ Tillskott från pensionsförvaltning -          9 300 8 800 8 800 9 200

= Justerat resultat 14 588 12 468 12 386 12 386 13 190
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VÄSENTLIGA PERSONALFÖRHÅLLANDEN 

I slutet på 2020 (från 2020-11-01) bytte Säters kommun till ett nytt lönesystem. Bytet har möjliggjort 
att det går att redovisa fler parametrar avseende personalstatistik. Däremot går det inte full ut att 
göra jämförelser med 2019 samt vissa värden kan inte redovisas för 2020. 
 
Antal medarbetare beräknat per den 31 december 2020 
Säters kommun har under 2020 haft 995 anställda, tillsvidare och visstidsanställda med månadslön. 
Antalet medarbetare som hade en tillsvidareanställning ökade med 17 till 855. Tidsbegränsade 
anställningar med månadslön omräknat till heltidsanställningar är 125 årsarbeten under 2020. 
Skillnaden för visstidsanställda mellan 2020 och 2019 med månadslön är 59 personer. Det kan visa på 
att behovet av visstidsanställda med månadslön har ökat under 2020. Antalet medarbetare som fick 
timlön under året är 490 personer.  
 
Säterbostäder AB har under 2020 haft 25 tillsvidareanställda, en ökning med en person jämfört med 
föregående år. 
 
Medelantal medarbetare  Säterbostäder Säters kommun  
  2020 2019 2020 2019 
Tillsvidare 25 24 855 838 
Tidsbegränsat antal med månadslön     140 81 
Totalt 25 24 995 919 
Tidsbegränsat antal med månadslön, vikariat     87 67 
Tidsbegränsat antal med månadslön AVA     52 12 
Tidsbegränsat antal med månadslön övriga anställda     1 2 
Timavlönade anställda     490   

 
Medelåldern 
Den totala medelåldern i Säters kommun har mellan 2020 och 2019 sjunkit med ett halvt år. 
Medelåldern för 2020 är 45,3 år och 45,8 år.  
 
För Säterbostäder AB är den totala medelåldern för bolagets anställda 52,8 år för 2020 och 
föregående år var den 53,7 år. Det är en minskning med nästan ett år. 
 
Åldersfördelning 
Åldersfördelningen för kommunens medarbetare är 13 % för åldersgruppen 29 år och yngre. Kvinnor 
och män mellan 30-49 år är den största åldersgruppen och gruppen över 50 år utgör också en 
betydande andel. Detta innebär att kommunen kommer att ha ett fortsatt stort rekryteringsbehov 
inom den närmaste 10 års perioden och framåt. 
 
Åldersfördelningen för Säterbostäders medarbetare är 35 % för 30-49 år och 65 % för 50 år och äldre. 
 
Åldersfördelning Säters kommun: 
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Åldersfördelning Säterbostäder: 
 

 
 
Könsfördelning 
Könsfördelningen bland kommunens medarbetare med månadslön uppgick till 82,1 % kvinnor och 
17,9 % män under 2020. Andelen män minskade med medan andelen kvinnor ökade jämfört med 
2019. Inom vård, omsorg och skola finns en kraftig överrepresentation av kvinnor medan det 
motsatta gäller inom områden som Vatten/Renhållning, Gatuenhet och Fastighet.    

 För Säterbostäder AB bestod 28,0 % av personalen av kvinnor och 72,0 % män under 2020. 
        
Könsfördelning Säters kommun Könsfördelning Säterbostäder 
 

 
 
Sjukfrånvaro 
 
Sjukfrånvaro Säterbostäder Säters kommun 
  2020 2019 2020 2019 
Total sjukfrånvaro i procent av de anställdas 
sammanlagda ordinarie arbetstid 2,5% 5,6% 8,4% 7,1% 
Andel av sjukfrånvaron som avser frånvaro under en 
sammanhängande tid av 60 dagar eller mer   0,1%    
Sjukfrånvaron för kvinnor 2,5% 6,4% 8,9% 7,7% 
Sjukfrånvaron för män 2,5% 3,2% 6,1% 4,4% 
Sjukfrånvaron i åldrarna 29 år eller yngre      7,0% 
Sjukfrånvaron i åldrarna 30 - 49 år 2,3%        1,7%  5,7% 
Sjukfrånvaron i åldrarna 50 år eller äldre 2,6%        4,7%  7,4% 

 
Bytet av lönesystem gör att det inte är möjligt att redovisa samtliga värden för sjukfrånvaron under 
2020 enligt anvisningarna från RKR. Sjukfrånvaron bland kommunens månadsanställda medarbetare 
uppgick 2020 till 8,4 %, vilket är en ökning 1,3 procentenheter jämfört med 2019. Med anledning av 
systembytet saknas värden för en månad och därför är sjukfrånvaron för 2020 räknat på 11 månader.  
 
Pandemins effekter har lett till en ökad sjukfrånvaro under 2020. Sjukfrånvaron hade en topp under 
mars-april men planade sedan ut under sommaren för att öka igen i samband med andra vågen 
under hösten. 
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Den totala sjukfrånvaron för Säterbostäder under 2020 uppgick till 2,5 %, lika fördelat mellan kvinnor 
och män, vilket är en minskning med 3,1 procentenheter i jämförelse med 2019 års sjukfrånvaro. 
Sjukfrånvaro 2020 är uppdelat i åldrarna 30-49 år med 2,3 % samt 50 år och äldre 2,6 %.  
 
Rekryteringsbehov och kompetensförsörjning 
Kommunens rekryteringsbehov har särskilt funnits i vård- och omsorg, förskolor och på lärarsidan. 
Särskilt utmanande har varit att rekrytera sjuksköterskor till Hälso- och sjukvårdsenheten. Det kan 
också vara svårt inom de tekniska yrkena även om det i nuläget inte är så alarmerande.  

Under 2019 togs en kompetensförsörjningsplan fram för hela Säters kommun. Varje sektor har 
därefter tagit fram en egen kompetensförsörjningsplan. I planen skall det bland annat redovisas de 
processer som sektorerna har valt att prioritera för att hitta nya arbetssätt kring 
kompetensförsörjning.  

Säters kommun har under 2020 valt att bredda rekryteringen genom att samtliga annonser som 
publiceras i kommunens rekryteringssystem automatiskt läggs ut på Blocket Jobb. Blocket Jobb är en 
mötesplats som når ut till många arbetssökande.  

Säterbostäder AB kommer inom en 2-4 årsperiod behöva rekrytera nya medarbetare i kombination 
med pensionsavgångar, med ett snitt på 2 medarbetare per år under denna tid.  

Det finns en utmaning att hitta kompetens bland både tjänstemän med tyngdpunkt på driftpersonal. 
Särskilt utmanande är att rekrytera kvinnor till driftteknikerrollen för att skapa jämn balans mellan 
män och kvinnor sett ur ett jämställdhetsperspektiv.    

 

FÖRVÄNTAD UTVECKLING 

Säters kommun går in i en intensiv investeringsperiod de kommande åren. Barn- och 
utbildningsnämndens verksamheter kommer att behöva nya lokaler för förskola. Standarden på 
kommunens fastigheter behöver generellt höjas framför allt på ventilation och brandskydd. På 
gatusidan behövs ombyggnader, förbättrad gatubelysning och nya gång- och cykelvägar. Även 
infrastruktur för genomfart och centrum Säter. Anläggningar för vatten och avlopp behöver byggas 
om och förbättras. Användningen av IT inom skola och administration kräver löpande investeringar.   

Prognosticerad demografi visar en åldrande befolkning, där ökade behov inom äldreomsorgen blir ett 
faktum inom ett antal år. Projektering av ett nytt särskilt boende påbörjades under 2019. Under 2020 
slutfördes den initiala projekteringen av ett nytt särskilt boende och markarbeten initierades. På 
grund av återförvisning av tidigare marklov/bygglov, stannade projektet tillfälligt upp. Projektet 
förväntas kunna återstarta under våren 2021. 

Stora investeringsbehov ställer höga krav på planering och finansiering under de kommande åren.  
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RESULTATRÄKNING OCH KASSAFLÖDESANALYS 
 

 

RESULTATRÄKNING
Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut Budget

2020 2019 2020 2019 2020
Specifikation            (kkr) Not

Verksamhetens intäkter: 2 211 217 191 857 150 176 134 737 148 896
Verksamhetens kostnader 3 -831 138 -808 489 -795 159 -766 227 -788 196
Avskrivningar 4 -40 590 -44 788 -30 562 -28 586 -32 949
Verksamhetens nettokostnader -660 510 -661 420 -675 545 -660 076 -672 249

Skatteintäkter 5 538 934 544 593 538 934 544 593 541 537
Generella statsbidrag     6 147 499 117 190 147 499 117 190 133 384
Verksamhetens resultat 25 923 364 10 887 1 707 2 672

Finansiella intäkter 7 10 810 3 472 2 816 4 160 1 217
Finansiella kostnader 8 -3 559 -2 689 -1 165 -703 -3 625
Pensionsförvaltning 9 2 061 5 998 2 061 5 998 1 301
Resultat efter finansiella poster 35 236 7 145 14 600 11 162 1 565
Skatteskuld -2 034 4 920

Årets resultat 10 33 202 12 065 14 600 11 162 1 565

KASSAFLÖDESANALYS
Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut
2020 2019 2020 2019

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

Årets resultat 33 202 12 065 14 600 11 162
Utbetalningar för ianspråkstagna avsättningar
Justering för ej likviditetspåverkande poster 11 27 354 45 688 29 397 29 860
Medel från verksamheten för förändring 
av rörelsekapitalet 60 556 57 753 43 997 41 022
Ökning (-)/ minskning (+) kortfr fordringar 19 -5 004 -797 -1 284 6 785
Ökning (-)/ minskning (+) pensionsförvaltning 20 -2 063 1 548 -2 063 1 548
Ökning (-)/ minskning (+) förråd 47 -142
Ökning (-)/ minskning (+) exploateringsfastigheter 535 1 639 535 1 639
Ökning (+)/ minskning (-) korta skulder 19 853 -9 153 4 483 9 516
Kassaflöde från den löpande verksamheten 73 924 50 848 45 668 60 510

INVESTERINGSVERKSAMHETEN

Investering i immateriella anläggningstillgångar -758 -376 -758 -181
Investering i materiella anläggningstillgångar 12 -120 394 -177 992 -94 060 -57 060
Försäljning av materiella anl tillgångar 13 2 726 713 568 587
Inköp av finansiella anlägningstillgångar 14 0 0
Försäljning av finansiella  anl tillgångar 18 65 65
Kassaflöde från investeringsverksameten -118 426 -177 590 -94 250 -56 589

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

Nyupptagna lån 50 000 165 000 50 000 40 000
Amortering av skuld
Ökning av långfristiga skulder 24 -808 -141 3 249 384
Minskning av långfristiga fordringar 18 1 851 1 796 1 788
Kassaflöde från investeringsverksamheten 51 043 166 655 55 037 40 384

Likvida medel vid årets början 61 778 21 865 61 460 17 156
Likvida medel vid årets slut 68 320 61 778 67 916 61 460
Årets Kassaflöde 6 542 39 913 6 456 44 304

Koncernen Kommunen

Koncernen Kommunen
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BALANSRÄKNING 

Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut

Specifikation                                 (kkr) 2020 2019 2020 2019

TILLGÅNGAR
Not

Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar 15 1 005 729 878 563
Materiella anläggningstillgångar
Mark, byggnader och tekniska anläggningar 16,17 951 536 880 421 525 888 468 988
Maskiner och inventarier 16,17 33 024 26 579 32 038 25 565
Finansiella anläggningstillgångar
Värdepapper och aktier 18 8 334 8 334 34 034 34 034
Långfristiga fordringar 18 341 2 192 0 1 788
Summa anläggningstillgångar 994 240 918 255 592 838 530 938

Omsättningstillgångar:
   förråd 682 729
  expl mark och fastighetsförsäljning 4 068 4 603 4 068 4 603
   fordringar 19 77 342 72 338 71 751 70 467
   pensionsförvaltning 20 138 641 136 578 138 641 136 578
   kassa och bank 21 68 320 61 778 67 916 61 460
Summa omsättningstillgångar 289 053 276 026 282 376 273 109

SUMMA TILLGÅNGAR 1 283 293 1 194 282 875 215 804 047

SKULDER OCH EGET KAPITAL

Eget kapital
Ingående eget kapital 491 016 492 193 444 357 434 366
Resultat 33 202 12 065 14 600 11 162
Summa eget kapital 22 524 218 504 258 458 957 445 528

Avsättningar
Avsättningar långfristiga 23 12 180 12 174 12 180 12 174
Summa avsättningar 12 180 12 174 12 180 12 174

Skulder
Långfristiga skulder 24 586 799 537 607 262 218 208 969
Kortfristiga skulder 25 160 096 140 243 141 859 137 376
Summa skulder 746 895 677 850 404 078 346 345

SUMMA AVSÄTTNINGAR, SKULDER OCH 
EGET KAPITAL

1 283 293 1 194 282 875 215 804 047

Panter och ansvarsförbindelser
Borgen och andra förpliktelser mot kommunens 
företag 26 0 0 297 900 309 900
Ställda säkerheter 27 29 398 29 398
Övriga förpliktelser 28 19 752 15 655 19 752 15 655
Pensionsutfästelser inkl löneskatt 29 216 821 223 787 216 821 223 787

Koncernen Kommunen
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NOTHÄNVISNINGAR 
 
Not 1 TILLÄMPADE REDOVISNINGSPRINCIPER 
 
Årsredovisningen är upprättad enligt Lagen om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) och 
rekommendationer från Rådet för Kommunal redovisning (RKR). Tillgångar och skulder har upptagits 
till anskaffningsvärdet om inget annat anges. Fordringar har tagits upp till det värde varmed de 
beräknas inflyta. 
 
Kapitalkostnader 
Kommunen 
Kapitalkostnaderna belastar förvaltningarnas driftsanslag. De består av avskrivningar och intern 
ränta. Avskrivningen beräknas på tillgångens ursprungliga anskaffningsvärde och är linjär, d v s lika 
stort belopp varje år under nyttjandeperioden. På tillgångar i form av mark, konst och pågående 
arbeten görs ingen avskrivning.  
Intern ränta beräknas på tillgångens bokförda värde vid varje månads ingång. Räntesatsen för år 
2020 var 1,5 %.  Räntan baseras på den ränta kommunen betalar på sina externa lån.  
De investeringar som aktiverats som anläggningstillgångar har i huvudsak haft ett anskaffningsvärde 
som överstiger ett basbelopp (basbeloppet 47,3 kkr år 2020) och en ekonomisk livslängd som 
överstiger tre år.  
 
Bolagen 
I bolagen är avskrivningstiden för markanläggningar 20 år, 25-33 år för byggnader och 5-20 år för 
inventarier.  
 
Personalomkostnadspålägg 
I samband med bokföring av lön kostnadsförs personalomkostnader (arbetsgivaravgifter, 
avtalsförsäkringar och intjänad pensionsrätt). Under år 2020 har procentsatsen för anställda enligt 
kommunala avtal varit 40,15% och för politiker 37,01 % och uppdragstagare mm 31,42 %. Sveriges 
kommuner och regioners schablon används. 
Personalomkostnadstillägget betalas som en intern ersättning från förvaltningarna till 
finansförvaltningen som ansvarar för utbetalningarna.  
 
Intäkter 
Den preliminära slutavräkningen för skatteintäkter baseras på SKR’s decemberprognos i enlighet med 
rekommendation RKR 2. 
Anslutningsavgifter tas upp som en förutbetald intäkt och redovisas bland långfristiga skulder och 
periodiseras över 20 år. 
 
Interna tjänster 
Varor och tjänster som överförs från en verksamhet till en annan internfaktureras till 
självkostnadspris. Interna administrativa tjänster internfaktureras endast i speciella fall, t ex vid va- 
och renhållning. Kommunens interna transaktioner uppgår till ca 91 mkr, varav ca 59 mkr avser hyror 
och lokalkostnader, 3 mkr material och 29 mkr interna tjänster. 
Kommunkoncernens interna poster är ca 19 mkr och består av hyror, tjänster och va-renhållning. 
 
Jämförelsestörande poster 
Jämförelsestörande poster särredovisas när dessa förekommer, i not till respektive post i 
resultaträkningen och/eller kassaflödesanalysen. Som jämförelsestörande post räknas poster som är 
sällan förekommande och överstiger 500 kkr. 
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Redovisningsprinciper sammanställd redovisning 
Koncernredovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden med proportionell konsolidering. 
Förvärvsmetoden innebär att det egna kapitalet som förvärvats vid anskaffningstillfället har 
eliminerats. Proportionell konsolidering innebär att endast ägda andelar av räkenskapsposterna tas 
med i koncernredovisningen.  
 
Bolagskoncernen ägs av kommunen till 100 procent. 
Interna transaktioner mellan kommunen och bolagskoncernen och inom den sistnämnda har 
eliminerats.   
Pensionsskulden har redovisats olika inom koncernen. Säterbostäder har premiereservsystem. 
 
Leasingavgifter 
Kommunens leasingavtal klassificeras som operationella förutom leasing av personbilar som 
klassificeras som finansiella. Bolagen har klassificerat all leasing som operationell. 
Hyresavtalen klassificeras som operationella eftersom de ekonomiska fördelar och risker som 
förknippas med ägandet i allt väsentligt inte överförs till kommunen. 
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NOTFÖRTECKNING (KKR)

2020 2019 2020 2019
RESULTATRÄKNING

Not 2: Verksamhetens intäkter
Försäljningsintäkter 11 485 14 146 12 185 9 451
Taxor och avgifter 52 760 49 891 58 074 54 856
Hyror och arrenden 75 200 69 875 8 108 8 268
Statliga bidrag 56 484 51 162 56 484 51 162
Övriga bidrag 5 318 2 135 5 318 2 135
Försäljning av verksamhet och konsulttjänster 9 759 4 625 9 907 8 841
Försäljning av anläggningstillgångar 210 24 100 24
Summa kommunens intäkter 211 217 191 857 150 176 134 737

Not 3: Verksamhetens kostnader
Löner och sociala avgifter 477 956 474 095 464 735 461 094
Pensionskostnader 36 437 37 595 35 534 36 402
Inköp av anläggnings och underhållsmaterial 4 491 376 4 450 442
Bränsle, energi och vatten 39 626 18 749 13 821 14 312
Köp av huvudverksamhet 123 249 104 920 123 254 104 920
Lokal- och markhyror 11 619 33 359 23 929 23 412
Övriga tjänster 31 786 36 581 36 001 35 751
Lämnade bidrag 22 205 20 413 22 358 20 530
Realisationsförluster och utrangeringar 34 370 34 370
Bolagsskatt 0
Räkenskapsrevision 270 160 160 160
Övriga kostnader 83 464 81 870 70 882 68 834
Summa kommunens kostnader 831 138 808 487 795 159 766 227

Not nr 4: Av- och nedskrivningar
Avskrivningar:
Avskrivning immateriella tillgångar 481 479 442 450
Avskrivning mark, byggnader o tekniska anläggningar 33 260 30 480 23 460 22 377
Avskrivning maskiner och inventarier 6 848 5 829 6 660 5 759
Nedskrivning Fastigeheter 8 000
Summa 40 590 44 788 30 562 28 586

Not 5:  Skatteintäkter och generella statsbidrag
Preliminär kommunalskatt 549 598 549 116 549 598 549 116
Preliminär slutavräkning innevarande år -7 945 -4 791 -7 945 -4 791 
Slutavräkningsdifferens föregående år -2 719 268 -2 719 268
Summa skatteintäkter 538 934 544 593 538 934 544 593

Not 6 Generella statsbidrag och utjämning
Inkomstutjämningsbidrag 99 375 96 799 99 375 96 799
Kommunal fastighetsavgift 29 228 27 914 29 228 27 914
Kostnadsutjämningsavgift -16 335 -13 271 -16 335 -13 271 
Avgift för LSS-utjämningen -5 957 -5 004 -5 957 -5 004 
Införandebidrag 7 167 7 167
Konjunkturstöd 20 871 20 871
Flyktingbidrag, tillfälligt 1 775 2 928 1 775 2 928
Regleringsbidrag 11 375 7 825 11 375 7 825
Summa generella statsbidrag och utjämning 147 499 117 190 147 499 117 190

Not 7: Finansiella intäkter
Ränteintäkter 314 402 160 217
Borgensavgift kommunens bolag 790 607
Aktieutdelning 197 583 463 849
Ersättn från kommunkontosystemet äldrebostäder 1 349 1 328 1 349 1 328
Övriga finansiella intäkter 8 875 1 160 55 1 160
Summa 10 734 3 472 2 816 4 160

Not 8: Finansiella kostnader
Räntor på lån 3 405 2 416 821 431
Övrigt 78 273 344 273
Summa 3 483 2 689 1 165 703

Koncernen Kommunen
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NOTFÖRTECKNING (KKR)
2020 2019 2020 2019

RESULTATRÄKNING

Not 9: Kommunens pensionsförvaltning
Pensionsförvaltningen avser framtida pensions- 2 061 5 998 2 061 5 998
utbetalningar. Se även ekonomisk översikt.
Vid årsskiftet 2018/2019 övergick kommunen till en nyr redovisningslag(LKBR), vilket innebär att
pensionsmedlen ska värderas till marknadsvärdet. 

Not 10: Årets resultat
Årets resultat enligt resultaträkningen 33 202 12 065 14 600 11 162
 - därav resultat kapitalförvaltning pensioner -2 061 -5 998 -2 061 -5 998 
 - därav resultat va-enheten 2 049 -836 2 049 -836 

Avstämning mot balanskrav 14 600 11 162
 - Realisationsvinst -1 160 
 - Utnyttjande av pensionsmedel 9 300
 - Avgår resultat VA-enheten 2 049 -836 
 - Kapitalförvaltning pensioner -2 061 -5 998 
Justerat resultat 14 588 12 468

KASSAFLÖDESRAPPORT

Not 11 Ej likviditetspåverkande poster
Avsättning för pensioner, se balansräkning not 22 6 572 6 572
Avskrivningar 40 590 36 788 30 562 28 586
Nedskrivningar 8 000
Realisiationsvinst/förlust -75 -75 
Justering eget kapital pga ny redovisningslag se not 1 och 22 1 735
Balansjusteringar - eget kapital -13 242 403 -1 171 -958 
Summa 27 354 45 688 29 397 29 860

Not 12:  Investering i materiella anläggningstillgångar
Fasta anläggningstillgångar 107 055 168 251 80 881 47 620
Inventarier, inköp 13 339 9 741 13 179 9 440
Summa 120 394 177 992 94 060 57 060

Not nr 13: Försäljning av materiella anläggningstillgångar
Utrangeringar 2 474 453 316 327
Såld markreserv
Såld maskin/inventarie 252 260 252 260
Summa 2 726 713 568 587

Not 14: Investering i finansiella tillgångar
Visit Södra Dalarna 65 65
Summa 0 65 0 65

BALANSRÄKNING

Not : 15 Immateriella anläggningstillgångar
Förvärvade IT-licenser
Anskaffningsvärde 3 051 2 399 2 855 2 098
Ackumulerade avskrivningar -2 045 -1 670 -1 977 -1 535 
Bokfört värde 1 005 729 878 563
Genomsnittlig nyttjandeperiod 3 år 3 år 3 år 3 år

Redovisat värde vid årets början 728 832 563 832
Årets investeringar 758 376 758 181
Årets avskrivningar -481 -479 -442 -450 
Redovisat vid årets slut 1 005 728 878 563

Koncernen Kommunen
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NOTFÖRTECKNING (KKR)
2020 2019 2020 2019

Not 16 , Materiella anläggningstillgångar
Mark, byggnader, tekniska anläggningar
Anskaffningsvärde 1 334 504 1 241 758 734 043 661 958
Ackumulerade avskrivningar -382 968 -361 337 -208 156 -192 970 
Bokfört värde 951 536 880 421 525 888 468 988
Genomsnittlig nyttjandeperiod 24 år
Linjär avskrivning tillämpas. Mark avskrives ej
 Maskiner och inventarier
Anskaffningsvärde 88 081 77 334 83 761 73 173
Ackumulerade avskrivningar -55 057 -50 754 -51 722 -47 607 
Bokfört värde vid årets slut 33 024 26 579 32 038 25 566
Genomsnittlig nyttjandeperiod 6 år 6 år
Linjär avskrivning tillämpas. Konst avskrives ej

Not 17  Materiella anläggningstillgångar, årets händelser
Mark, byggnader, tekniska anläggningar
Redovisat värde vid årets början 880 421 742 805 468 988 443 902
Årets investeringar 100 665 71 854 80 881 47 620
Avyttring/Utrangering -2 680 -282 -522 -156 
Årets avskrivningar -33 260 -30 352 -23 460 -22 377 
Pågående investeringar 6 390 96 397
Övrigt
Redovisat värde vid årets slut 951 536 880 421 525 888 468 988
 Maskiner och inventarier
Redovisat värde vid årets början 26 579 23 150 25 565 22 239
Årets investeringar 13 339 9 741 13 179 9 440
Avyttring/Utrangering -46 -356 -46 -356 
Årets avskrivningar -6 848 -5 956 -6 660 -5 759 
Bokfört värde vid årets slut 33 024 26 579 32 038 25 565
Därav finansiell leasing 4 657

Not 18: Finansiella anläggningstillgångar
Värdepapper, aktier och bostadsrätter
Aktier Säterbostäder AB 19 000 19 000
Aktieägartillskott  Säterbostäder 6 700 6 700
Falun Borlänge-regionen AB 38 38 38 38
Andelskapital Kommuninvest 7 983 7 983 7 983 7 983
Visit Södra Dalarna AB
Utveckling i Dalarna Holding AB 220 220 220 220
Inera AB 43 43 43 43
Övriga aktier och andelar 51 51 51 51
Summa 8 334 8 334 34 034 34 034

Långfristiga fordringar
Andelar i Kommuninvest ekonomisk förening 0 1 788 0 1 788
Husbyggnads varor HBV 40 40
Övriga långfristiga fordringar 301 364
Summa 341 2 192 0 1 788

Not 19 : Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 5 850 4 585 6 881 9 248
Skattefordringar 26 887 35 587 26 887 29 666
Förutbetalda kostnader/upplupna intäkter 19 513 18 301 19 513 19 229
Övriga kortfristiga fordringar 8 631 12 771 18 470 12 324
Interimsfordringar 16 462 1 095

77 342 72 339 71 751 70 467

Not 20: Pensionsförvaltning
Bankmedel avsedda för fondering till framtida
pensionsutbetalningar  
Upplupna ränteintäkter 1 296 -7 772 1 296 -7 772 
Obligationer, förlagsbevis mm 130 622 132 654 130 622 132 654
Värdereglering verkligt värde obligationer 2 349 2 713 2 349 2 713
Nedskrivning av kortfristiga placeringar
Kassa kapitalförvaltning 4 374 8 983 4 374 8 983
Summa 138 641 136 578 138 641 136 578

Koncernen Kommunen
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NOTFÖRTECKNING (KKR)
2020 2019 2020 2019

Not 21: Kassa och bank
Kassa, bank 1 662 1 740 1 258 1 423
Koncernkonto 66 658 60 038 66 658 60 038
Summa 68 320 61 778 67 916 61 460
Koncernkonto:
Limit ej utnyttjad -55 000 -55 000 -55 000 -55 000 
Behållning koncernkonto 66 658 60 038 66 658 60 038
varav
Säters kommun 74 163 47 803 74 163 47 803
Säterbostäder AB -7 721 12 138 -7 721 12 138
Säters Kommuns Fastighets AB 216 97 216 97

66 658 60 038 66 658 60 038
Not 22: Eget kapital
Ingående eget kapital 504 258 483 791 445 528 435 324
 - Varav Resultatutjämningsreserv 5 936 5 936
 - Varav Social investeringsfond 605 1 776
 - Varav Säterdalen 500 500
 - Varav Integration 763 763
 - Utnyttjande av eget kapital under året -1 171 402 -1 171 -958 
Justering eget kapital föregående år -12 071 1 648
Uppskrivningsfond 6 352
Årets resultat 33 202 12 065 14 600 11 162
 - varav byte av redovisningsprincip för värdering av 
kortfristiga placeringar 3 183 3 183
Summa eget kapital 524 218 504 258 458 957 445 528
Eget kapital består av:
Pensionsmedel för framtida pensionsutbetalningar 138 641 136 578
Vatten- och avlopp -2 922 -873 
Övrigt eget kapital 323 238 309 823
Summa eget kapital 458 957 445 528

Anläggningskapital 395 261 368 474 318 440 308 060
Rörelsekapital 128 957 135 784 140 517 135 733
Summa eget kapital 524 218 504 258 458 957 443 793

Not 23: Avsättning för pensioner och liknande förpliktelser
Ingående avsättning 8 022 7 488 8 022 7 488
Årets förändring 0 534 534
 Varav 0
 Ränte- och basbeloppsuppräkningar 263 268 263 268
Övrigt 269 309 269 309
 Pensionsutbetalningar -477 -832 -477 -832 
Intjänad Förmånsbestämd ålderspension 1 24 1 24
Intjänad Särskild avtalspension -51 662 -51 662
 Förändring av löneskatt 1 103 1 103
Summa avsatt till pensioner 8 028 8 022 8 028 8 022

Avsättning för förtroendevalda 3 341 3 341 3 341 3 341
Löneskatt 811 811 811 811

4 152 4 152 4 152 4 152
Summa visstids- och garantipensioner 4 152 4 152 4 152 4 152
Antal personer 
Summa avsättning till pensioner 12 180 12 174 12 180 12 174

Förpliktelsen minskad genom försäkring
Aktualiseringsgrad 96% 96%

Not 24: Långfristiga skulder
Lån i banker/kreditinstitut 566 300 528 300 250 000 200 000
Genomsnittlig räntebindningstid 6 år 1,2 år
Genomsnittlig ränta 0,36% 0,25%
Anslutningsavgifter långfristig del 8 892 8 969 8 892 8 969
Övriga långfristiga skulder 3 327 3 327
  - Återstående antal år (vägt medel) 14 år 14 år 14 år
Uppskjuten skatteskuld 8 281 338
Summa 586 799 537 607 262 218 208 969

Koncernen Kommunen
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NOTFÖRTECKNING (KKR)
2020 2019 2020 2019

Not 25: Kortfristiga skulder
Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder 2 329 12 845 2 329 12 845
Leverantörsskulder 40 899 42 426 31 069 32 688
Personalens skatter, avgifter och löneavdrag 8 423 7 531 8 423 7 531
Övriga kortfristiga skulder -9 888 3 243 -6 830 -3 452 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 118 333 74 199 106 868 87 764
Summa Kortfristiga skulder 160 096 140 243 141 859 137 376

Not 26: Borgens- och andra förpliktelser  
mot kommunens företag
Kommunen:
Säterbostäder AB 295 500 307 500
Säters Kommuns Fastighets AB 2 400 2 400
AB Dalatrafik 0
Summa 0 0 297 900 309 900

Not 27: Ställda säkerheter
Säterbostäder, ställda säkerheter 29 398 29 398

Not 28: Övriga förpliktelser
Kommunen:
Kommunalt borgens- o förlustansvar egnahem 173 228 173 228
Kommunen för  Säters Golfklubb 6 451 6 500 6 451 6 500
Kommunen för Säters IF Fotboll 1 593 1 764 1 593 1 764
Kommunen för Säters GOIF 2 313 2 563 2 313 2 563
Kommunen för Östra Gustafs Fibernätverk Ek.för. 1 500 4 600 1 500 4 600
Kommunen för Säterbostäder 7 721 7 721 0

19 752 15 655 19 752 15 655
Not 29: Pensionsutfästelser enligt avtal
Pensionsutfästelser netto enl KPA 171 437 176 729 171 437 176 729
Löneskatt 24,26 % 41 591 42 874 41 591 42 874

213 028 219 603 213 027 219 603
Ansvarsförbindelsen, specifikation:
Ingående avsättning 176 729 182 736 176 729 182 736
Gamla utbetalningar -9 932 -9 709 -9 932 -9 709 
Ränte- och basbeloppsuppräkningar 5 146 5 584 5 146 5 584
Övrigt  (post som kan bero på bl a ändrad samordning, dödsfall -506 -1 882 -506 -1 882 
under året och på att personer aktualiserats.)
Utgående avsättning 171 437 176 729 171 437 176 729
Ingående löneskatt 42 874 44 332 42 874 44 332
Förändring av löneskatt -1 284 -1 457 -1 284 -1 457 

41 590 42 874 41 590 42 874
213 027 219 603 213 027 219 603

Ansvarsförbindelse  för förtroendevalda 3 053 3 368 3 053 3 368
Löneskatt 741 817 741 817
Summa 3 793 4 185 3 793 4 185

Summa ansvarsförbindelse inkl löneskatt 216 821 223 788 216 821 223 788

Not 30 Leasingavgifter
Operationella leasingavtal 
Minimileasingavgifter förfaller enligt följande
Inom ett år 959
Senare än ett år men inom fem år 2 527
Senare än fem år 0

Summa 0 3 486

Not 31 Leasingavgifter
Finansiella leasingavtal 
Minimileasingavgifter förfaller enligt följande
Inom ett år 1 474 1 474
Senare än ett år men inom fem år 3 295 3 295
Senare än fem år 134 134
Summa 4 903 4 903

Koncernen Kommunen
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ORD OCH UTTRYCK 
 

Resultaträkningen 
visar årets finansiella resultat och hur det uppkommit. Den visar även förändringen av eget kapital, 
något som också kan utläsas genom att jämföra balansräkningen för de två senaste åren. 
 
Kassaflödesanalysen 
visar hur årets löpande verksamhet och investeringar har finansierats och hur verksamhetens likvida 
ställning har påverkats. Kostnadsanalysen är utformad som en betalningsflödesrapport. 
 
Balansräkningen 
visar vilka tillgångar och skulder kommunen har på bokslutsdagen. Man kan också säga att den visar 
hur kapitalet har använts (tillgångar) och hur det har skaffats fram (skulder och eget kapital). Genom 
att jämföra två balansräkningar kan vi se hur likvida medel, lån och anläggningars värde har 
förändrats under året. 
 
Tillgångar 
är dels omsättningstillgångar till exempel kontanter, pengar på banken, statsbidragsfordringar, 
förråd, dels anläggningstillgångar till exempel fastigheter, inventarier, aktier, långfristiga fordringar. 
 
Eget kapital 
visar skillnaden mellan tillgångar och skulder och består av två delar. Dels rörelsekapitalet som är 
skillnaden mellan omsättningstillgångar och kortfristiga skulder, dels anläggningskapitalet som är 
skillnaden mellan anläggningstillgångar och långfristiga skulder. 
 
Avsättningar 
är ekonomiska förpliktelser vilkas storlek eller betalningstidpunkt inte är helt bestämd. En del av 
pensionsskulden finns bland avsättningar. 
 
Skulder 
är dels kortfristiga (skall betalas inom ett år) och dels långfristiga. 
 
Kkr  = kilokronor, tusentals kronor 
Mkr  = megakronor, miljontals kronor 
 
  

NOTFÖRTECKNING (KKR)
2020 2019 2020 2019

Not 32 Upplysning om räkenskapsrevision
Kostnad för räkenskapsrevision
Sakkunnigt biträde 270 160 160
Fötroendevalda 33 33 37
Total kostnad för räkenskapsrevision 303 193 197

Kostnad för övrig revision
Sakkunnigt biträde 492 492 434
Förtroende valda 186 186 211
Total kostnad för övrig revision 679 679 645
Total kostnad för revision 981 871 842

Koncernen Kommunen
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DRIFTREDOVISNING 2020 

 

+ = överskott

Säters kommun - = underskott

Nämnd/styrelse
kkr Utfall  2020 Budget 2020 Utfall 2019 Ufall 2020 Budget 2020 Utfall 2019 Netto Intäkter Kostnader Netto

Kulturnämnden (KN) 1 679 1 196 2 048 15 767 17 136 17 479 14 088 483 1 369 1 852
Revisionen (Rev) 0 0 0 871 962 842 871 0 91 91
Barn-och utbildnings nämnd (BUN) 43 451 35 638 37 719 326 369 312 470 312 931 282 917 7 813 -13 899 -6 085
Socialnämnden (SOC) 45 815 33 154 42 084 313 837 290 123 292 070 268 023 12 661 -23 714 -11 054
Samhällsbyggnadsnämnd (SBN) 90 832 88 512 83 204 124 718 129 078 126 267 33 886 2 320 4 360 6 680
Miljö- och byggnämnden (MBN) 4 285 4 354 3 156 7 565 7 944 6 001 3 281 -70 379 309
VA- renhållning (VA) 39 506 38 108 37 814 39 992 38 108 37 033 486 1 397 -1 883 -486
Överförmyndare (ÖFM) 0 0 -150 1 006 1 006 836 1 006 0 0 0
Räddningtjänst (RDM) 0 0 0 12 017 10 385 11 183 12 017 0 -1 632 -1 632
Upphandlingscenter (UHC) 0 0 0 1 051 1 078 1 014 1 051 0 27 27
Kommunstyrelsen (KS) 15 973 15 955 14 330 70 113 74 970 67 666 54 141 18 4 857 4 874
Pensionsutbetalningar 0 0 0 17 643 17 104 18 192 17 643 0 -539 -539

S:a nämnder /styr 241 540 216 918 220 206 930 949 900 365 891 512 689 409 24 622 -30 584 -5 962

KOMMENTAR

Kommunstyrelsesektorn redovisar ett nettoöverskott på 4,9 mkr där samtliga enheter redovisar överskott som beror på erhållna 
statsbidrag pga Covid-19, lägre kostnader för vakanta tjänster, resor, konferenser och samarbetsprojekt mm samt ej utnyttjade reserver 
för utvecklingsmedel.

Vidare redovisas nettounderskott inom Räddningstjänsten Dala Mitt på -1,6 mkr, VA/Renhållning på -0,5 mkr och pensioner -0,5 mkr samt 
nettoöverskott inom Kulturnämnden på +1,9 mkr och Miljö- & byggnämnden på +0,3 mkr.

Intäkter Kostnader Budgetavvikelse

Under året har kommunens intäkter varit 24,6 mkr högre än budget och den största skillnaden utgörs av erhållna bidrag där ersättning för 
sjuklönekostnader pga covid-19 utgör en stor del. Kostnaderna har varit totalt 30,6 mkr högre än budget men det finns flera verksamheter 
som uppvisar lägre kostnader än budget. 

Stora avvikelserna finns inom Socialnämnden med ett nettounderskott på 11,1 mkr där bidragande orsaker är ökade kostnader för 
placeringar och försörjningsstöd samt förstärkning av bemanning inom hälso- och sjukvård.

Barn- & utbildningsnämnden uppvisar ett nettounderskott på 6,1 mkr där den största negativa avvikelsen utgörs av högre interkommunala 
kostnader inom gymnasieskolan på 11,9 mkr och en avvikelse på -6,6 mkr inom grundskolan genom höga vikariekostnader och uteblivna 
budgeterade intäkter samt det finns nettoöverskott inom andra enheter främst pga covid-19.

Samhällsbyggnadsnämnden, den skattefinansierade delen, uppvisar ett nettoöverskott på 6,7 mkr som beror på högre intäkter, ej 
återbesättning av tjänst och lägre kostnader för vinterväghållning, snöröjning, uppvärmning genom mild höst/vinter samt lägre och 
uppskjutna kostnader pga covid-19.
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INVESTERINGSREDOVISNING 2020 
 

 

Belopp i kkr

Färdigställda projekt Budget ACK utfall Avvikelse Budget ACK utfall Avvikelse

Kulturnämnden 450 60 390 450 60 390
Barn och utbildningsnämnd 2 300 1 467 833 2 300 1 467 833
Socialnämnden 500 236 264 500 236 264

Samhällsbyggnadsnämnd 51 291 32 815 18 476 51 291 32 815 18 476
 - varav Fastighet 27 619 15 561 12 058 22 310 8 017 14 293
 - varav Gatukontor 15 046 12 556 2 490 13 663 11 490 2 173
 - varav städenheten 100 103 -3 100 103 -3 
 - varav Miljö- och byggenheten 0 0 0 0 0 0
 - varav Kostenheten 400 447 -47 400 447 -47 
 - varav VA-enheten 29 218 27 650 1 568 14 818 12 758 2 060

Kommunstyrelsen 18 850 15 135 3 715 14 660 8 792 5 868
 - varav IT-enheten 4 560 3 451 1 109 4 370 3 451 919
Totalt färdigställda projekt 94 483 73 213 21 270 69 201 43 370 25 831

Pågående projekt Budget ACK utfall Avvikelse Budget ACK utfall Avvikelse

Kulturnämnden 190 210 -20 0 210 -210 

Samhällsbyggnadsnämnd 87 658 50 840 36 818 72 767 46 925 25 842
 - varav Fastighet 70 118 44 895 25 223 63 308 43 597 19 711
 - varav Gatukontor 7 625 4 186 3 439 3 462 1 906 1 556
 - varav VA-enheten 9 915 1 759 8 156 5 997 1 422 4 575

Kommunstyrelsen 0 0 0 0 0 0
Totalt pågående projekt 87 848 51 050 36 798 72 767 47 135 25 632

Total 141 968 90 505 51 463

Kommentar

Utgifter sedan projekt start Varav: årets investeringar

Utgifter sedan projekt start Varav: årets investeringar

Årets beslutade investeringsbudget ligger på 77,9 mkr. Till detta kommer från 2019 överförda 
investeringsmedel med 64,1 mkr. Total budget för året uppgår till 142,0 mkr. Årets investeringar 
ligger på 90,5 mkr, en avvikelse på 51,5 mkr. 
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NYCKELTAL 

 

2020 2019 2018 2017 2016 2015

Antal invånare 31 dec 11 161 11 093 11 123 11 164 11 086 11 009

Kommunen
Likvida medel/externa kostnader inkl pensionsförvaltning 34,1% 24,9% 19,8% 18,9% 22,7% 19,6%
Likvida medel/externa kostnader exkl pensionsförvaltning 8,2% 7,7% 2,2% 0,7% 3,1% 0,4%

Soliditet exkl ansvarsförbindelse pension 52,4% 55,4% 58,5% 63,2% 66,1% 67,3%
Soliditet inkl ansvarsförbindelsen 27,7% 27,6% 27,2% 28,4% 28,8% 24,7%

Skuldsättningsgrad exkl ansvarsförbindelsen 47,6% 44,6% 41,5% 36,8% 33,9% 32,7%
Skuldsättningsgrad inkl ansvarsförbindelsen 72,3% 72,4% 72,8% 71,6% 71,2% 75,3%

Skulder och avsättn/invånare, kr 37 296 32 319 27 695 22 407 19 661 17 362
Långfristig skuld/invånare 23 494 18 838 15 156 11 277 8 591 5 851
Eget kapital/invånare, kr 41 121 40 163 38 981 38 527 38 388 35 735
Tillgångar/invånare, kr 78 417 72 482 66 676 60 934 58 049 53 097

2020 2019 2018 2017 2016 2015
Kommunkoncernen
Likvida medel/externa kostnader inkl pensionsförvaltning 23,6% 23,2% 19,2% 17,9% 21,5% 18,5%
Likvida medel/externa kostnader exkl pensionsförvaltning 7,8% 7,2% 2,6% 0,8% 3,0% 0,4%

Soliditet exkl ansvarsförbindelse pension 40,8% 42,2% 47,5% 52,7% 54,5% 54,8%
Soliditet inkl ansvarsförbindelsen 24,0% 23,5% 24,8% 26,2% 26,1% 22,5%

Skuldsättningsgrad exkl ansvarsförbindelsen 59,2% 57,8% 52,5% 47,3% 45,4% 45,2%
Skuldsättningsgrad inkl ansvarsförbindelsen 76,0% 76,5% 75,2% 73,8% 73,8% 77,5%

Skulder och avsättn/invånare, kr 68 011 62 202 47 951 37 961 34 657 35 735
Långfristig skuld/invånare 52 576 48 462 33 487 26 035 22 842 19 105

Eget kapital/invånare, kr 46 969 45 458 43 463 42 271 41 609 38 365
Tillgångar/invånare, kr 114 980 107 661 91 415 80 232 76 325 70 032

2020 2019 2018 2017 2016 2015
Skattesats:
Säterbygden 2010 fr o m (Säter föregående år) 35,50 35,50 35,50 35,50 35,50 35,50
varav:
Landstinget 11,63 11,63 11,63 11,16 11,16 11,16
Kommunen 22,32 22,32 22,32 22,79 22,79 22,79
Säterbygden fr o m  2010 (Säters församling föregående år)* 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55

* begravningsavgift ingår med 0,28% 
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VA-VERKSAMHET: RESULTATRÄKNING OCH BALANSRÄKNING 
 

 
 
 

RESULTATRÄKNING (kkr) Not 2020 2019 2018

Verksamhetens intäkter 1 25 501 25 911 23 736
Jämförelsestörande intäkt
Verksamhetens kostnader 2 -23 609 -21 460 -23 214
Avskrivningar 3 -3 932 -3 669 -2 878
Nedskrivningar
Sidoordnad verksamhet 4 1 075 1 075 925
Verksamhetens nettokostnader -965 1 857 -1 431

Finansiella kostnader 5 -1 084 -1 022 -551
Resultat för e o poster -2 049 835 -1 982

Årets resultat -2 049 835 -1 982

 
BALANSRÄKNING (kkr)

TILLGÅNGAR Not 2020 2019 2018
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
   mark, byggnader och tekniska anläggningar 6 79 395 73 904 69 113
   maskiner och inventarier 7
Summa anläggningstillgångar 79 395 73 904 69 113

Omsättningstillgångar: 8
Förutbetalda kostnader och uppluppna intäkter -33 -7 3
Kundfordringar 781 1 210 2 107
Summa omsättningstillgångar 748 1 203 2 110

SUMMA TILLGÅNGAR 80 143 75 107 71 223

SKULDER OCH EGET KAPITAL
Eget kapital 9
Ingående eget kapital -872 -1 707 275
Resultat -2 049 835 -1 982
Summa eget kapital -2 921 -872 -1 707

Skulder
Långfristiga skulder
Lån av kommunen 10 71 890 65 113 59 434
Investeringsfond
Förutbetalda intäkter från anläggningsavgifter 11 8 892 8 969 8 585

Kortfristiga skulder
Uppluppna kostnader och förutbetalda intäkter 424 308 1 967
Förutbetalda intäkter från anläggningsavgifter 12 639 611 561
Leverantörskulder 13 1 219 978 2 383
Summa skulder 83 064 75 979 72 930

SUMMA AVSÄTTNINGAR, SKULDER OCH EGET KAPITAL 80 143 75 107 71 223
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VA-VERKSAMHET: NOTHÄNVISNINGAR  
 

 

RESULTATRÄKNING (kkr) 2020 2019 2018
Not 1: Verksamhetens intäkter
Försäljningsintäkter 107 14 203
Taxor och avgifter 25 284 25 818 23 533
Bidrag 110 0 0
Försäljning av verksamhet och konsulttjänster 0 79 0
Summa verksamhetens intäkter 25 501 25 911 23 736

Not 2: Verksamhetens kostnader
Löner och sociala avgifter -7 052 -6 527 -7 062
Pensionskostnader -523 -480 -430
Inköp av anläggnings och underhållsmaterial -2 440 -1 934 -2 321
Bränsle, energi och vatten -3 170 -2 808 -2 400
Köp av huvudverksamhet -426 -261 -464
Lokal- och markhyror -268 -201 -196
Övriga tjänster -1 947 -1 979 -1 669
Lämnade bidrag 0 0 0
Övriga kostnader -7 783 -7 270 -8 672
Summa verksamhetens kostnader -23 609 -21 460 -23 214

Not 3: Av- och nedskrivningar
Avskrivning mark, byggnader och -3 932 -3 669 -2 878
Avskrivning maskiner och inventarier 0 0 0
Summa av- och nedskrivningar -3 932 -3 669 -2 878

Not 4: Sidoordnad verksamhet
Intäkter enskilda avlopp 1 951 1 883 1 741
Driftskostnad -876 -808 -816
Summa Sidoordnad verksamhet 1 075 1 075 925

Not 5 Finansiella kostnader
Kommuninterna räntor -1084 -1022 -551
Summa finansiella kosntader -1084 -1022 -551

BALANSRÄKNING (kkr) 2020 2019 2018
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Not 6: Mark, byggnader, tekniska anläggningar
Ingående bokfört värde 73 904 69 113 55 618
Årets avskrivningar -3 932 -3 669 -2 878
Investeringar 9 651 8 460 16 373
Utrangerat -228
Summa bokfört värde 79 395 73 904 69 113

Not 7: Maskiner och inventarier
Ingående bokfört värde 0 0 0
Årets avskrivningar 0 0 0
Investeringar 0 0 0
Summa bokfört värde 0 0 0

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
Not 8: Kortfristiga fordringar
Förutbetalda kostnader o upplupna intäkter -33 -7 3
Kundfordringar 781 1 210 2 107
Summa kortfristiga fordringar 748 1 203 2 110
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VA-VERKSAMHET: NOTHÄNVISNINGAR 

 

2020 2019 2018
Not 9: Eget kapital

Tidigare års resultat 2006-2013 -1 098 -1 098 -1 098

Resultat 2014 -219 -219 -219
Resultat 2015 490 490 490
Resultat 2016 590 590 590
Resultat 2017 512 512 512
Resultat 2018 -1 982 -1 982 -1 982
Resultat 2019 835 835
Årets resultat -2 049

-2 921 -872 -1 707

Not 10: Långfristiga skulder
Lån av kommunen 66 399 60 321 45 939
Amortering  -3 932 -3 669 -2 878
Nya lån 9 423 8 461 16 373
Summa lån av kommunen 71 890 65 113 59 434

Not 11: Anläggningsavgifter

Anläggningsavgifter
Resultatbokförs med 5% över 20år

Anläggnings-
avgifter

Saldo kto 
2391

Saldo kto 
2391

2006 893 45 581 -1518
2007 355 18 249 -622
2008 280 14 210 -504
2009 180 9 144 -333
2010 697 35 592 -1324
2011 237 12 81 -330
2012 501 25 294 -820
2013 276 14 77 -367
2014 543 27 290 -860
2015 1785 89 1607 -3481
2016 1174 59 1116 -2349
2017 1050 53 652 -1755
2018 3254 163 2692 -6109
2019 996 50 385 -1431
2020 562 28 -78 -512

12 783 639 8 892 -22 314

Not 12: Kortfristiga skulder 2020 2019 2018
Förutbetalda intäkter från anläggningsavgifter 611 561 399
Intäktsbokfört under året -611 -561 -399
Överf. från lånfristig skuld 639 611 561
Summa: 639 611 561

Not 13: Leverantörskulder 2020 2019 2018
Leverantörskulder 1 219 978 2 383

Första gången Säters kommun särskild balansräkningsenhet för VA-verksamheten 2006-01-01 
redovisades det egna kapitalet till 0 kr.  

Från och med årsredovisning 2010 tillämpas RKR:s rekomendation nr 18. I årsredovisningen för 2020 
redovisas ett underskott på -2 049 tkr som läggs till Eget kapital.  Det ackumulerade egna kapitalet visar ett 
underskott på - 2 921 tkr. År 2012 infördes en ny taxa med förändrad konstruktion och 2019 genomfördes en 
höjning av taxan. 

Överf. till kto 2421
kortfristig skuld
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Kommunfullmäktige
35 ledamöter

Barn‐ och utbildningsnämnd
 11 ledamöter

Kommunstyrelse
 11 ledamöter

Kulturnämnd
 7 ledamöter

Socialnämnd
9 ledamöter 

Samhällsbyggnadsnämnd
 9 ledamöter

Ansvar
Trafik/kommunikation

Gata/Fastigheter
VA/Renhållning

Kost
Städ

Kommunstyrelsens arbetsutskott 5 ledamöter
Personalutskott 3 ledamöter
Fritidsutskott 3 ledamöter

Kommunrevision 5 ledamöter
Valnämnd 5 ledamöter

Valberedning 8 ledamöter

Miljö‐ och byggnämnd
5 ledamöter 

Politisk organisation fr o m 2020‐07‐01

Ansvar
Förskola

Grundskola
Grundsärskola
Gymnasieskola

Gymnasiesärskola
Vuxenutbildning

Kulturskola
Elevhälsa

Ansvar
Biståndsbedömning

Hemtjänst
Särskilt boende

Hälso‐ och sjukvård i 
kommunal regi

Omsorg om psykiskt 
funktionshindrade
Särskild omsorg

Bostadsanpassning

Ansvar
Allmän kultur
Bibliotek

Ansvar
Miljö/bygg

Beslut i myndighets‐
frågor

Falun‐Borlänge Regionen AB
Räddningstjänstförbundet Dala Mitt

Säterbostäder AB
Säters kommuns fastighets AB
Utveckling i Dalarna Holding AB

Ansvar
Strategiska frågor
Styra och leda

Dialog
Uppföljning

Mandatfördelning
f r o m 2018‐10‐15
S‐11
 C‐ 8
 M‐7
 L‐ 1
 V‐ 2
 KD‐1
MP‐1
 SD‐4



Kommunstyrelsen
 

Sektorchef 
Samhällsbyggnadssektorn

 

 
Miljö‐ och byggenhet

Gatuenhet
Fastighetsenhet

VA/Renhållningsenhet
Kostservice
Lokalservice

Organisation sektorer

Kommundirektör
 

Sektorchef
 Barn‐ och utbildningssektorn

Dahlander kunskapscentrum
Elevhälsa
Kulturskola

Gustafs förskoleområde
Klockarskolan

Kungsgårdsskolan
Kristineskolan

Stora Skedvi förskoleområde
Stora skedvi skola

Säters förskoleområde
Enbacka skola

Sektorchef
Sociala sektorn

Sektorchef
Kommunstyrelsesektorn

 Kansli
Ekonomi
Personal

Näringslivs‐ och arbetsmarknad
IT

Fritid
Ungdomsverksamhet

Kommunikation
Kulturenhet

Individ‐ och familjeomsorg
Äldre‐ och 

handikappomsorg
Integrationsenhet



FINANSIELL ANALYS AV SÄTERS KOMMUN  

 

Säters kommun redovisar för 2020 ett resultat på + 14,6 mkr (2019 + 11,2 mkr).  

Säters kommun har sedan 1998 ett finansiellt sparande för ökande kostnader för pensioner intjänade före 
1998. Genom att tillskjuta medel från sparandet avlastas kommunens ekonomi från en del av dessa 
kostnader och mer resurser görs tillgängliga för kommunal verksamhet. Det finns en grundplan för hur 
sparandet skall användas. Planen revideras årligen och beroende av kommunens resultat kan 
omdisponeringar göras mellan åren. Avkastningen av sparandet och tillskott från sparandet hanteras i 
avstämningen mot balanskravet.  

Säters kommun har bokfört 6 mkr i statsbidrag från Migrationsverket på verksamheternas intäkter 2020. 
Detta ska jämföras med 13,3 mkr 2019, 21 mkr 2018 och 51 mkr 2017.  

Säters kommun går in i en intensiv investeringsperiod de kommande åren. Barn- och 
utbildningsnämndens verksamheter behöver nya lokaler för förskola. Standarden på kommunens 
fastigheter behöver generellt höjas framför allt på ventilation och brandskydd. På gatusidan behövs 
ombyggnader, förbättrad gatubelysning och nya gång- och cykelvägar. Även infrastruktur för genomfart 
och centrum Säter. Anläggningar för vatten och avlopp behöver byggas om och förbättras. Användningen 
av IT inom skola och administration kräver löpande investeringar.  
 
Prognosticerad demografi visar en åldrande befolkning, där ökade behov inom äldreomsorgen blir ett 
faktum inom ett antal år. Projektering av ett nytt särskilt boende påbörjades under 2019. Under 2020 
slutfördes den initiala projekteringen av ett nytt särskilt boende och markarbeten initierades. På grund av 
återförvisning av tidigare marklov/bygglov, stannade projektet tillfälligt upp. Projektet förväntas kunna 
återstarta under våren 2021. 
 
För att inte kostnaderna för investeringar ska ta alltför stort utrymme av den kommunala kakan behöver 
investeringsnivåerna anpassas i storlek och tid. Över en fyraårsperiod, tre föregående år plus beräkningsår, 
ska minst 60 % av investeringarna vara självfinansierade. Med självfinansiering menas det likvida utrymme 
som skapas av kommunens resultat och nivån för avskrivningar. Undantag från självfinansieringsgraden 
kan beslutas av kommunfullmäktige för enskilda objekt.  

Det finns ett beslutat skuldsättningstak för kommunkoncernen. Kommunkoncernens skuldsättning ska 
maximalt uppgå till 75 % av Kommuninvests limit. 

Säters kommun har ett beslutat resultatmål på 2% av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning.  

Säters kommuns samlade investeringsvolym under 2020 uppgick till 90,5 mkr (2019 57,3 mkr).  

Soliditeten minskar till 52,4 % under 2020 (2019 55,4%) beroende av stora investeringar som gjorts under 
året och ökat balansomslutningen. 

 

Mål för god ekonomisk hushållning  

Kommunstyrelsen har antagit 6 strategiska mål för mandatperioden 2020 – 2023. Målen stäms av 
årsredovisningen. Där görs även en avstämning mot balanskravet och justerat resultat.  

 

 

 

 



RESULTAT OCH KAPACITET  

Årets resultat 

 

Målet är att justerat resultatet med pensionsmedel skall överstiga 2 % av skatteintäkter, generella 
statsbidrag och utjämning. Plusresultatet är inte en vinst utan ett överskottsmål, som bl. a skall täcka: 

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

-Finansiellt sparande för framtida behov som investeringar, och pensionsåtaganden 

-Marginaler för osäkerheter i intäkter och kostnader 

Målet för 2020 sattes till 1,70 %. Säters kommuns justerade resultat för 2020 hamnar på 2,13 %, målet 
uppnås.  

 

Nettokostnadsandel  

En grundläggande förutsättning för att uppnå och vidmakthålla en god ekonomisk hushållning är att 
balansen mellan löpande intäkter och kostnader är god. Ett djuplodande mått på denna balans är 
nettokostnadsandelen, som innebär att samtliga löpande kostnader inklusive finansnetto relateras till 
skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning. Redovisas en nettokostnadsandel under 100 % har 
kommunen en positiv balans mellan löpande kostnader och intäkter. Sett över en längre tidsperiod, klarar 
då kommunen av att finansiera ersättningsinvesteringar och nödvändiga nyinvesteringar.  

Nettokostnadsandelen 2020 ligger på 100,4 %. 

 

 

 

2016 2017 2018 2019 2020
Budget 

2021

Årets resultat (mkr) 32,2 8,3 7,1 11,2 14,6 8,9

5,3% 1,3% 1,1% 1,7% 2,1% 1,3%

Årets resultat / eget kapital (%) 8,2% 2,0% 1,2% 2,5% 3,2% 2,0%

1,0% 1,7% 1,9% 1,8% 1,9% 1,8%

Årets resultat/ skatteintäkter, generella 
statsbidrag och utjämning (%)

Årets inflation - procentuell förändring av 
KPI (%)

2016 2017 2018 2019 2020
Budget 

2021

Verksamhetens nettokostnader (mkr) 586,5 629,8 642,7 657,4 689,4 707,0

Varav avskrivningar (mkr) 23,6 24,4 26,0 28,6 30,6 34,7
Finansnetto (mkr) -14,3 -4,8 -6,2 -7,1 1,7 -1,7

Skatteintäkter (mkr) 499,4 523,9 528,7 544,6 538,9 538,8
Generella statsbidrag & utjämning (mkr) 105,0 109,4 113,1 117,2 147,5 168,2

97,0% 99,4% 99,4% 99,3% 100,4% 100,0%

Nettokostnadens andel av skatte-
intäkter, generella statsbidrag och 
utjämning. (%)



Årets investeringar 

 

Säters kommun har haft höga investeringsvolymer under de senast åren och detta kommer att fortgå även 
under de närmast kommande åren. En följd av detta blir att behovet av upplåning kommer automatiskt att 
öka i takt med de höga investeringsnivåerna.  

Investeringsnivåerna styres genom att 60 % av investeringarna ska vara självfinansierade beräknat över en 
fyraårsperiod. Under året utfördes investeringar för sammanlagt 90,5 mkr där självfinansieringsgraden 
över en 4-års period uppgår till 52,1 %. Under året har investeringar gjorts i nytt särskilt boende om     
32,2 mkr där självfinansieringsgraden över 4 år exklusive dessa investeringar uppgår till 58,1%.  

Resultatet har som mål att vara 2 % av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning.  

Kommunens har ett skuldsättningstak för kommunkoncernen. Detta är beräknat som och satt i relation 
till Kommuninvests riktmärke för utlåningstak. 

 

Skuldsättningstak 

 

 

 

 

Budget 
2016 2017 2018 2019 2020 2021

Investeringsvolym netto (mkr) 42,1 92,3 71,3 57,3 90,5 87,4

90% 41% 54% 72% 50% 57%
Självfinansieringsgraden av 
nettoinvesteringar (årlig) (%)

Kommunkoncernen  2020-12-31 Kr/invånare
Avsättningar långfristiga 12 180 1 091
Långfristiga skulder 586 799 52 576
Kortfristiga skulder 160 096 14 344
Extern borgen 19 752 1 770
Ansvarsförbindelse pensioner 216 821 19 427
Kassa/bank -68 320 -6 121
Kapitalförvaltning 85 % -117 845 -10 559
Summa åtaganden 2020-12-31 809 483 72 528
2019-12-31 67 754
2018-12-31 57 354
2017-12-31 49 538
2016-12-31 44 609
2015-12-31 44 821
2014-12-31 35 568
2013-12-31 34 811
Riktpunkt Kommuninvest 120 000
Kommunens skuldsättningstak 1 004 490 90 000
75%  av KI:s riktpunkt



Likviditet 

 

Likviditeten är ett mått på kommunens kortsiktiga betalningsberedskap. Säters kommun har en likviditet 
som ligger i relation till pågående stora investeringar. 

 

Soliditet 

 

Soliditeten är ett mått på kommunens långsiktiga finansiella handlingsutrymme. Det visar i vilken 
utsträckning kommunens tillgångar har finansierats med eget kapital respektive skulder. Ett viktigt 
kriterium för god ekonomisk hushållning är att soliditeten över en längre period inte försvagas utan 
behålls eller utvecklas i positiv riktning.  

Säters kommun har till följd av ett ökat upplåningsbehov och stora investeringar en minskande soliditet. 
Soliditeten inklusive samtliga pensionsåtaganden ökar något jämfört med 2019.  

 

Pensionsförpliktelser 

 

Ur risksynpunkt är kommunens pensionsförpliktelser viktiga att beakta, eftersom skulden skall finansieras 
de kommande 40 åren. Det totala pensionsåtagandet uppgick vid 2020 års slut till 243,2 mkr. Av dessa 
redovisas 12,2 mkr i balansräkningen som en avsättning och 216,8 mkr återfinns utanför balansräkningen 
som en ansvarsförbindelse. Den avser pensioner intjänade före 1998. 

För den del av pensionsåtagandet som utgör ansvarsförbindelse finns en särskild delfinansiering i form av 
avsatta medel i pensionsförvaltning. Pensionsförvaltningen täcker drygt hälften av åtagandet och används 
enligt särskild plan för att avlasta kommunens ekonomi.   

Budget 
2016 2017 2018 2019 2020 2021

3,1% 0,7% 2,2% 7,9% 8,2% 7,2%

22,7% 18,9% 19,8% 25,6% 25,6% 29,5%
Likvida medel/ externa kostnader 
inklusive pensionsförvaltning

Likvida medel/ externa kostnader 
exklusive pensionsförvaltning

Budget 
2016 2017 2018 2019 2020 2021

Soliditet enligt balansräkningen 66 63 59 55 52 52

29 28 27 28 28 28
Soliditet inklusive samtliga 
pensionsåtaganden och löneskatt

Budget 
2016 2017 2018 2019 2020 2021

240,6 236,9 231,6 223,8 216,8 209,8

Pensionsförvaltning bokfört värde (mkr) 151,1 144,3 138,4 136,6 138,6 139,9

Finansieringsgrad (%) 62,8% 60,5% 59,8% 61,0% 63,9% 66,7%

Pensionsåtagande i ansvarsförbindelse 
inklusive löneskatt (mkr)



Borgensåtagande 

 

 

Kommunen tecknar i vissa fall borgen för lån till de kommunägda bolagen, men även för andra externa 
verksamheter. Kommunens samlade borgensåtagande för lån uppgick 2020 till 317,5 mkr, vilket var en 
minskning med 7,9 mkr i förhållande till 2019. Minskningen ligger på det kommunala bostadsbolaget 
Säterbostäder AB som har minskat sin upplåning.   

Säters kommun har inte infriat några borgensåtaganden under åren 2012 - 2020 och det finns inga 
indikationer på att så skulle behöva ske inom de kommande åren. Då 93 % av den totala 
borgensförbindelsen utgörs av borgen gentemot det av kommunen helägda bostadsbolaget Säterbostäder 
AB, är den generella bedömningen, att risken är låg då bolagens verksamhet till största delen omfattas av 
att äga och förvalta fastigheter. I fastigheter finns ofta stora dolda värden, vilka ofta försvarar ytterligare 
lån. Vakansgraden är så gott som obefintlig.   

 

Kommuninvest    

Säters kommun har i juni 2003 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i 
Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Borgensförbindelsen bekräftades genom nytt 
beslut i kommunfullmäktige 2013-09-26. Samtliga kommuner per 2020-12-31 som var medlemmar i 
Kommuninvest har ingått likalydande borgensförbindelser.   

Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar 
fördelningen av ansvaret mellan medlemskommunerna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd 
borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de medel 
som respektive medlemskommun lånat av Kommuninvest Sverige AB, dels i förhållande till storleken på 
medlemskommunernas respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening.   

 

Utfall i förhållande till budget 

 

Jämfört med budget redovisade kommunen 2020 ett överskott på 13,0 mkr. Underskott från 
verksamheten var -3,3 mkr.  

Kommunens borgensåtagande
2016 2017 2018 2019 2020

Säterbostäder AB (mkr) 135,5 142,5 182,5 307,5 295,5
Övriga kommunala bolag (mkr) 2,4 9,5 2,4 2,4 2,4
Småhus (mkr) 0,5 0,3 0,3 0,2 0,2
Föreningar (mkr) 12,4 11,6 15,8 15,4 19,5
Totala borgensåtaganden (mkr) 150,8 163,9 201,0 325,5 317,6

2016 2017 2018 2019 2020

Avvikelse verksamhet (mkr) 15,3 -5,8 -5,0 -3,9 -3,3

Avvikelse resultat (mkr) 33,8 3,0 -0,3 5,9 13,0



Budgetavvikelsen för kommunens nämnder var varierande. Kommunstyrelsesektorn redovisar ett 
nettoöverskott på 4,9 mkr där samtliga enheter redovisar överskott som beror på erhållna statsbidrag pga 
Covid-19, lägre kostnader för vakanta tjänster, resor, konferenser och samarbetsprojekt mm samt ej 
utnyttjade reserver för utvecklingsmedel. Stora avvikelserna finns inom Socialnämnden med ett 
nettounderskott på 11,1 mkr där bidragande orsaker är ökade kostnader för placeringar och 
försörjningsstöd samt förstärkning av bemanning inom hälso- och sjukvård. Barn- & utbildningsnämnden 
uppvisar ett nettounderskott på 6,1 mkr där den största negativa avvikelsen utgörs av högre 
interkommunala kostnader inom gymnasieskolan på 11,9 mkr och en avvikelse på -6,6 mkr inom 
grundskolan genom höga vikariekostnader och uteblivna budgeterade intäkter samt det finns 
nettoöverskott inom andra enheter främst pga covid-19. Samhällsbyggnadsnämnden, den 
skattefinansierade delen, uppvisar ett nettoöverskott på 6,7 mkr som beror på högre intäkter, ej 
återbesättning av tjänst och lägre kostnader för vinterväghållning, snöröjning, uppvärmning samt lägre och 
uppskjutna kostnader pga covid-19. VA/renhållning redovisar ett underskott på 2,0 mkr. 

.  

Prognosavvikelser 

En god prognossäkerhet innebär att kommunen har goda förutsättningar att anpassa sig till förändrade 
förutsättningar under året. En prognosavvikelse under 1 % av kostnadsomslutningen innebär en god 
prognossäkerhet. 

 

 

 

Jämfört med prognos augusti 2016 2017 2018 2019 2020
respektive år (%)

Avvikelse verksamhet 0,5 0,5 0,4 0,2 -1,1



KONCERNBOLAG 
 
    Säterbostäder AB 

 
Årets resultat 
Resultat efter finansiella 
poster uppgår till 20,7 Mkr.  
I resultatet ingår årets 
försäljning av dotterbolaget 
Säterbostäder Bladet AB. 
 
 

*) Vid bokslut 2020 har en retroaktiv justering gjorts i bolaget avseende år 2019 som resulterar i en justering av 
resultatet med -8,5 mkr för föregående år samt en justering av soliditeten för 2019. 
 
Årets verksamhet 

Projektet kvarteret Liljan med 74 lägenheter är färdigställt 2020-09-01 och den totala kostnaden 
uppgick till 132 Mkr efter att bolaget erhållit investeringsstöd om 16 Mkr.  
Sockenstugan i Stora Skedvi har projekterats för att tillskapa 17 nya lägenheter i kommundelen. 
Byggstart december 2020, med beräknad inflytt 1 november 2021.  

Försäljning fastigheter 

Säterbostäder AB har genom dotterbolaget Säterbostäder Bladet AB 559232–5046 avyttrat 
fastigheterna Bladet 2, Bladet 4, Blomman 7 samt Finnbodalen.  

Ägardirektiv 

Bolaget har sedan tidigare önskat ett mer konkret direktiv frän Ägaren när det gäller framtida 
bostadsplaner i kommunen för att kunna kalkylera förutsättningar för bolagets framtid när det gäller 
behov av bostäder samt belåningsgrad. Detta arbete har nu påbörjats i koncernen och ett nytt 
ägardirektiv förväntas fastslås i juni 2021. 

Investeringsplan 2021 – 2025 

Investeringsplan för perioden 2021 – 2025 antogs i av styrelsen i början av 2021. Investeringarna 
uppgår totalt till 154 Mkr, varav komponentinvesteringar utgör 62 Mkr. 

Investeringsplanen innefattar färdigställande av Sockenstugan i Stora Skedvi, samt att hänsyn tas till 
Fågelsångens framtid, vilken tomställs 2022/2023, beroende på när kommunens nya särskilda boende 
blir klart. Investeringsplanen innefattar även fortsatt investering med stamrenoveringar och 
energieffektiviseringar. 
 

Förväntad utveckling 
 

För bolagets del står färdigställandet av Sockenstugan i Stora Skedvi i fokus. Därefter är inga nya 
projekt beslutade, däremot har bolaget tagit fram en strategisk plan för att möjliggöra framtida 
bostäder i kommunen och 2 exploaterbara tomter har identifierats i Mora By. Marknaden visar fortsatt 
en stor efterfrågan på bostäder, bolaget har idag en bostadskö på 1994 sökanden.   
 
 

Säters kommuns Fastighets AB 
Året resultat 
Resultatet efter finansiella poster uppgår till  
-0,1 Mkr. 
Framtiden 

Bolagets uppgift är att producera och sälja fjärrvärme. 
Anläggningarna är lokaliserade till Mora och Storhaga i 
Gustafs. Leverans säkerställs till Säterbostäders och 
kommunens fastigheter samt till Isoflex AB. 

         Bokslut    Bokslut       Bokslut 
    2020    2019 Justerat *)    2019 

   Omsättning, Mkr                             85,8              82,7    82,7 
   Resultat före e.o. poster                   20,7              -4,0     -4,0 
   Resultat e. bokslutsdisp. och skatt   18,6               -5,9              2,6 
   Nettoinvesteringar, Mkr                  27,3             121,1          121,1 
   Soliditet, %                                      19,1              15,6    18,1 
   Årsarbetare                                      24,6              23,7    22,9 

  Bokslut    Bokslut 
     2020         2019 

   Omsättning, Mkr                        1,4          1,5 
   Resultat före e.o. poster             -0,1          0,0 
   Resultat e. bokslutsdisp. o skatt -0,1           0,2 
   Nettoinvesteringar, Mkr             0,0          0,3 
   Soliditet, %                               76,7        73,6 



Kommunala uppdragsbolag, kommunalförbund, gemensamma nämnder och 
samverkan 
 

Falun-Borlänge Regionen AB  

2003 bildades Utvecklingsbolaget Falun-Borlänge Regionen AB (FBR), org. nr 556645-9284, i vilket 
kommunen är delägare tillsammans med Borlänge, Falun, Gagnef, Smedjebacken och Ludvika kommuner.  

Bolagets vision är att tillsammans skapas en attraktiv och växande Falun Borlänge-region. Kommunerna 
ska genom bolaget arbeta tillsammans inom de utpekade utvecklingsområdena; Kompetensförsörjning, 
Näringslivsutveckling, Infrastruktur och Byggande. 

De samverkande kommunerna finansierar verksamheten i FBR i proportion till invånarantalet. Säter har 
under 2020 betalt 217 kkr i grundersättning, samt 228 kkr för olika specifika uppdrag. Kommunens 
aktiekapital är 37 500 kr vilket utgör en andel på 7,5 % i bolaget. 
 

Räddningstjänstförbundet Dalamitt  

Säters kommun har tillsammans med Falun, Borlänge och Gagnef ett kommunalförbund för 
räddningstjänst, Räddningstjänst Dala Mitt (RDM), org. nr 222000-1099. Förbundet startade sin 
verksamhet 1998-10-01 och säljer sina tjänster via räddningstjänstavtal till ägarkommunerna.  

Från 2019-01-01 anslöt sig Ludvika kommun till Räddningstjänsten Dala Mitt (RDM). 

Räddningstjänstens avdelning arbetar med: 
 Myndighetsutövning i syfte att förebygga bränder.  
 Undersökning av olyckor och analys av risker. 
 Information, rådgivning och utbildning som stöd till flickor, pojkar, kvinnor och män.  
 Att utföra räddningstjänst. 
 Uppdragsverksamhet.  

 
Enligt Lagen om skydd mot olyckor är kommuner skyldiga att arbeta för att förhindra att bränder och 
andra olyckor sker. RDM har av medlemskommunerna fått uppdraget att leda arbetet med skydd mot 
bränder medan övrigt olycksförebyggande arbete skall genomföras av medlemskommunerna och RDM 
ska stötta medlemmarna i deras arbete. 

Årets underskott 2020 för Räddningstjänsten Dalamitt ligger på -18,9 mkr där medlemskommunerna 
skjuter till 17,3 mkr för att täcka underskottet.  
 

Överförmyndare i Samverkan  

Överförmyndare i samverkan Falun Borlängeregionen är en samverkan mellan sex kommuner Falun, 
Borlänge, Gagnef, Ludvika Smedjebacken, Säter.  

Överförmyndaren är en obligatorisk kommunal förvaltningsmyndighet vars huvuduppgift är att utöva 
tillsyn över kommunens förmyndare, gode män och förvaltare. Normalt har gode män, förvaltare och 
särskilt förordnade förmyndare tre uppgifter att ta hand om för sina huvudmän nämligen att;  
 

1. Bevaka deras rätt (den juridiska delen av uppdraget)   
2. Förvalta deras egendom (den ekonomiska delen av uppdraget)   
3. Sörja för deras person (den sociala delen av uppdraget)   
 



Överförmyndarens uppdrag är att genom tillsyn, råd och stöd vara en garant för att ställföreträdarna utför 
sina uppgifter på ett oklanderligt sätt. Det ingår även i överförmyndarens uppdrag att rekrytera och utbilda 
ställföreträdare. 

Ny gemensam nämnd 
Tidigare mandatperioder har de 6 samverkanskommunerna haft en egen överförmyndare och dessa 
överförmyndare har suttit i en styrgrupp för verksamheten. Inför mandatperioden 2019-2022 har alla 
samverkans kommuner fattat beslut om att ingå i en gemensam nämnd, Överförmyndare i samverkan 
Falun Borlängeregionen. Syftet med den nya nämnden är att ge större inflytande och delaktighet för 
ledamöter i nämnden samt ökad rättssäkerhet för huvudmännen. 

Verksamheten har på helåret visat ett överskott på 828 kkr som fördelas på de 6 kommunerna. 

Kostnaderna för ÖiS fördelas per invånare och kostnaden för Säters kommun uppgick 2020 till 461 kkr. 
 

Utveckling i Dalarna Holding AB / Visit Dalarna AB  

Visit Dalarna är ett destinationsbolag. Bolaget har det regionala uppdraget att marknadsföra och sälja 
besöksregionen Dalarna nationellt och internationellt. Bolaget har utvecklingsansvar såväl regionalt som 
lokalt och har ett tydligt och utvecklat samarbete med företagen i besöksnäringen. 

Kommunen har betalat 769 kkr till bolaget för tjänsten. Kommunen har därtill haft egna kostnader för 
lokaler med 150 kkr.  

Under 2017 lanserades en helt ny organisation för besöksnäringen i Dalarna med syfte att skapa synergier 
för destinationsutveckling och tillväxt, Destinationsbolaget Visit Dalarna AB. Uppdraget är att 
marknadsföra och sälja besöksregionen Dalarna nationellt och internationellt. Företräda regionens 
besöksnäring i nationella och internationella sammanhang. Driva utvecklingsfrågor i samverkan med 
företag och organisationer samt ansvara för Tourist Centers i Dalarna. Destinationsbolaget Visit Dalarna 
AB ägs av Dalarnas 15 kommuner (genom Utveckling i Dalarna Holding AB, 559098-5536) i nära 
samverkan med 850 medlemsföretag i Dalarnas Besöksnäring ek. förening. 
 

Gemensamma nämnden för upphandlingssamverkan  

Den gemensamma nämnden består av Falun, Borlänge, Ludvika, Gagnef, Hedemora och Säters 
kommuner. Den gemensamma nämndens uppgift är att på grundval av samarbetsavtal, reglemente och 
fastställd gemensam upphandlingspolicy och med stöd av UpphandlingsCenter (UhC) svara för alla 
upphandlingar med undantag av direktupphandlingar och byggentreprenad samt LOU:s (Lag om offentlig 
upphandling). 

Verksamheten leds politiskt av en gemensam nämnd för upphandlingssamverkan (GNU), som består av 
en ledamot från varje kommun och chef UhC.  

I grunden är skapandet av Upphandlingscenter ett sätt att förstärka de medverkande kommunernas 
samlade upp-handlingskompetens och skapa en större affärsnytta. 

Fr.o.m. den 1 januari 2020 utökades uppdraget för Nämnden (UhC) med Avesta kommun som ny 
samverkande kommun. Inför denna utökning sker rekryteringar och introduktion av strategiska 
upphandlare. 

Under 2020 har UhC genomfört 235 olika upphandlingar/projekt inkl. dynamiskt inköpssystem (DIS) och 
direktupphandlingar till ett årligt upphandlat värde på 2-3 mkr. Spännvidden är stor, det upphandlas allt 
från kontorsmaterial, konsulter och livsmedel till snöröjning, fordon och fastighetstjänster. 

Det blev ett mindre överskott i 2020 års verksamhet med +0,7 mkr, som återbetalas till 
medlemskommunerna enligt samarbetsavtalet.   



Säters kommuns kostnad 2020 var 1051 kkr, varav 1023 kkr exkl LOU och kostnad för egen och 
gemensam LOU-försäkring 28 kkr.   
 

Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel ATL 

Den gemensamma nämnden ansvarar för de samverkande kommunernas (Falun, Borlänge, Ludvika, 
Hedemora, Säter, Gagnef och Smedjebacken) skyldigheter enligt alkohollag och tobakslag samt den 
kommunala kontrollen av receptfria läkemedelsförsäljningen i detalj-handeln. Nämndens uppdrag 
består av myndighetsutövning. Falu kommun är värdkommun och den gemensamma nämnden 
ingår i värdkommunens organisation. 
 
ATL kontoret har inte erbjudit utbildning i ansvarsfull alkoholservering för restaurangpersonal under 2020 
med anledning av pandemin. Utbildningen har skjutits upp och planeras under våren 2021 utifrån att 
begränsa smittspridningen. Utbildningen ska bidra till att skapa en god krogmiljö och en alkoholservering 
som sker med ansvar och medvetenhet. 
 
I Säters kommun finns 13 stadigvarande tillstånd för utskänkning av alkohol. Säter har 9 försäljnings-
ställen av tobak, inget försäljningsställe av e-cigaretter, 8 försäljningsställen av folköl och 7 försäljnings-
ställen för receptfria läkemedel. Tillsynsbesök har gjorts på samtliga försäljningsställen.  

Den gemensamma verksamheten gav totalt 2020 ett underskott på -22 kkr., där kommunens nettokostnad 
mot nämnden visar ett underskott på -31 kkr som regleras 2021. 
 

E-arkiv 

Säters kommun har uppdrag att vara värdkommun för en dalagemenensam stödfunktion kring e-
arkivering; efter ett projekt kring etablering av en organisation bildades den nya enheten E-arkivcentrum 
Dalarna den 1 december 2018.  

E-arkivcentrum Dalarna är en stödfunktion till alla femton kommuner i Dalarna, med uppgift att svara för 
att samordna inleveransprojekt mellan kommunerna, stödja med kompetens i långsiktigt bevarande och 
arkiveringsprocessen i leveransarbetet, samt ta emot och läsa in data i e-arkivsystemet. E-arkivcentrum 
Dalarna ska också förvalta IT-systemet, samt omvärldsbevaka förändringar i teknik och standarder som 
kan påverka arbetet med att långsiktigt bevara arkiverad information. Säters kommun har driftsavtal med 
Borlänge kommun, för att säkerställa en informationssäker drift av IT-systemet. 

Årets resultat gav ett överskott på 858 tkr. Av överskottet föreslås 170 tkr överföras till år 2021 för en 
satsning på dalakommunernas kompetens i e-arkivering. Utbildningen har framförts som ett önskemål 
från dalakommunernas representanter. 

Resterande belopp, 688 tkr, föreslås återbetalas till respektive kommun enligt fördelningsnyckel för 2020. 
 

Övriga gemensamma nämnder för samverkan  

Säters kommun deltar även i Språktolknämnden och Hjälpmedelsnämnden. Dessa nämnders verksamhet 
finansieras huvudsakligen av tjänsteköp från kommun och landsting. Säters kommuns kostnad ingår i olika 
nämnders verksamhetskostnad.  

Säters kommun och Falu kommun har sedan 2016-04-01 haft en gemensam lönenämnd med ansvarar för 
löne- och pensionsadministration i de två kommunerna. Under året har denna nämnd avvecklats och 
ersatts med ett samverkansavtal som innebär att Säters kommun köper tjänster avseende löne- och 
pensionsadministration från Falu kommun. Kostnaderna för Säters kommuns löne- och pensions-
administration redovisas i Kommunstyrelsens verksamhetskostnad.  
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Vad är Kommunens Kvalitet i Korthet? 
Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) är ett nationellt nätverk som pågått sedan 2006 och i dagsläget 
omfattar cirka 260 kommuner. Dessa utmanar sig själva genom att årligen ta fram och jämföra resultat 
med varandra för att utveckla kvaliteten på tjänsterna. Det utvecklas succesivt och idag kan vi med 
belägg påstå att de nyckeltal som utvecklats och används är stabila och i allra högsta grad relevanta, även 
i kristider. Men KKiK är mer än en samling relevanta nyckeltal. Det är också en arena för att och 
utveckla och vässa styrningen och ledningen i kommunen. 

Det grundläggande syftet har sedan starten varit att ta fram ett kunskapsmaterial som stärker de 
förtroendevalda att styra mot mål och resultat och i dialogen med medborgarna. Det finns således ett 
politiskt ägarskap och det är kommunfullmäktiges perspektiv som avspeglas i områdena och 
underliggande nyckeltal.  

Följande vägledande principer definierar KKiK:  

• KKiK har ett politiskt ägarskap och utgår från KFs perspektiv med styrning och medborgardialog i fokus 
• KKiK utvecklas i samarbete mellan SKR, RKA och medlemmarna  
• Nyckeltalens antal ska vara begränsat  
• Nyckeltalen ska spegla kvalitet, ekonomi och beröra såväl välfärdsuppdraget som utvecklingen av 

lokalsamhället  
• Nyckeltalen ska vara jämförbara  
• Nyckeltal som kommunen inte kan, eller i ringa utsträckning kan påverka, ska helst inte användas. 

Hur kan du använda rapporten? 
I rapporten kan du ta del av just din kommuns resultat för nyckeltalen inom KKiK under de tre senaste 
åren. Resultaten redovisas i den kolumn som avser det år de släpptes. Saknas siffror för 2020 beror det 
troligen på at det inte finns nationell statistik för året, alternativt har din kommun inte rapporterat in. 

För varje resultat finns en färgmarkering; grön, gul eller röd, som visar din kommuns värde relativt 
landets andra kommuner. Är färgen grön tillhör kommunen de 25 procent av kommunerna med bäst 
resultat, gul motsvarar de 50 procent i mitten och följaktligen står röd för de 25 procent av kommunerna 
som har minst fördelaktigt resultat. Den text som följer respektive tabell ger en översiktlig, beskrivande 
analys av resultaten för nyckeltalen på en nationell nivå. 

Genom rapporten kan du dels följa din kommuns resultat över tid, dels jämföra dig med landets andra 
kommuner. Det ger dig en bra utgångspunkt för vad era utmaningar är och vad ni bör arbeta vidare med. 
För att fördjupa analysen behöver du går in i Kolada (www.kolada.se). Där kan du se skillnader mellan 
kön, jämföra din kommun med liknande kommuner och mycket, mycket mer! 

Vi hoppas att rapporten ska stimulera dig till analys och förbättringsåtgärder! Vi hoppas också att 
rapporten ska underlätta för dig att sprida resultaten bland förtroendevalda, tjänstepersoner och 
medborgare i din kommun.  

Lycka till önskar projektledningen för KKiK 

Leif Eldås, SKR 
Hanna Lundborg, SKR 
Maria Price, RKA 
 

http://www.kolada.se/?_p=link&tab_id=74586
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 2018 2019 2020 

Personaltäthet, inskrivna barn per årsarbetare i förskolan, lägeskommun, antal   5.2  5.3    
Kostnad förskola, kr/inskrivet barn  147 948  146 004    
Elever i åk 3 som deltagit i alla delprov som klarat alla delprov för ämnesprovet i 
svenska och svenska som andraspråk, kommunala skolor, andel (%) 

 70  81  - 

Elever i åk 6 med lägst betyget E i matematik, kommunala skolor, andel (%)  91.6  95.7  85.0 
Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, kommunala skolor, andel (%)  82.6  85.4  89.7 
Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, hemkommun, andel (%)  89.5  87.2  90.1 
Elever i åk 9: Jag är nöjd med min skola som helhet, positiva svar, andel (%)  ..       
Elever i åk 9 med lägst betyget E i idrott och hälsa, kommunala skolor, andel (%)  90.5  94.2  98.2 

Kostnad grundskola F-9, hemkommun, kr/elev  106 232  111 795    
Gymnasieelever med examen inom 4 år, kommunala skolor, andel (%)  27.5  ..  .. 

Gymnasieelever med examen inom 4 år, hemkommun, andel (%)  70.6  70.8  72.0 

Gymnasieelever med ogiltig frånvaro, kommunala skolor, andel (%)  23.1  6.1    
Kostnad gymnasieskola hemkommun, kr/elev  160 033  153 766    
Aktivitetstillfällen för barn och unga i kommunala bibliotek, antal/1000 inv 0-18 år  175.0  166.4    
Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/inv 7-20 år  27  29    
Elever i musik- eller kulturskola, 6-15 år, andel (%)  -  -    

OBS! Om rapport skrivs ut i svartvitt kan det vara svårt att se förhållande till andra kommuner 25 % 
bästa 

50 % 
mittersta 

25 % 
sämsta 

  

Barn och unga 

Personaltätheten i förskolan sjunker något till snittet 5,2 barn per årsarbetare. Under de senaste tjugo åren 
har personaltätheten varit högre vid tre tillfällen. År 2006, 2017 och 2018 var det 5,1 barn per årsarbetare.  

Behörigheten till gymnasiet förbättras för både flickor och pojkar. Skillnaden mellan pojkars och flickors 
resultat är störst i landsbygds- och lågpendlingskommuner och minst i pendlingskommuner nära storstad 
eller större stad. Detta behöver analyseras vidare lokalt. Könsskillnaden är dock mycket mindre än den 
skillnad som finns mellan elever med grundskole- respektive högskoleutbildade föräldrar. Bara hälften av 
eleverna med grundskoleutbildade föräldrar klarar grundskolan och blir behöriga till gymnasiet. Detta är 
ett missförhållande som kräver krafttag.  

Nio av tio elever får godkänt i idrott och hälsa men här finns mycket stora variationer mellan skolenheter, 
där det i vissa skolor endast är hälften av eleverna som fått godkänt betyg. Här behövs lokal analys. 

Andelen elever som tar examen från gymnasiet inom 4 år är relativt stabilt sedan 2015 med ca 66 % för 
pojkar och 75% för flickor. I detta resultat ingår också de elever som började gymnasiet på 
introduktionsprogram, exempelvis nyinvandrade elever. 

Idrottandet minskar i landet bland såväl flickor som pojkar och i alla åldersgrupper. Ur ett 
folkhälsoperspektiv är det en negativ utveckling. Aktivitetstillfällen för barn och unga på bibliotek har ökat 
påtagligt senaste året (2019) i landet.  
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  2018 2019 2020 
Brukarbedömning individ- och familjeomsorg totalt - förbättrad situation, andel (%)  -  75  81 

Ej återaktualiserade vuxna personer med försörjningsstöd ett år efter avslutat försörjningsstöd, 
andel (%) 

 69  84  71 

Väntetid i antal dagar från ansökan till beslut om försörjningsstöd, medelvärde  19  20  14 

Kostnad individ- och familjeomsorg, kr/inv  3 863  3 983    
Väntetid i antal dagar från beslut till första erbjudna inflyttningsdatum avseende boende enl. LSS § 
9.9, medelvärde 

         

Brukarbedömning boende LSS totalt - Brukaren trivs alltid hemma, andel (%)  74  78  97 

Brukarbedömning daglig verksamhet LSS - Brukaren får bestämma om saker som är viktiga, andel 
(%) 

 84  81  86 

Kostnad funktionsnedsättning totalt (SoL, LSS, SFB), minus ersättning från FK enl SFB, kr/inv  6 371  7 101    
Väntetid i antal dagar från ansökningsdatum till första erbjudet inflyttningsdatum till särskilt 
boende, medelvärde 

 49  99  76 

Personalkontinuitet, antal personal som en hemtjänsttagare möter under 14 dagar, medelvärde  17  17  16 

Kvalitetsaspekter särskilt boende äldreomsorg, andel (%) av maxpoäng 
    36  40 

Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - helhetssyn, andel (%)  79  88  94 
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - helhetssyn, andel (%)  88  92  95 
Kostnad äldreomsorg, kr/inv 80+  251 047  243 862    

OBS! Om rapport skrivs ut i svartvitt kan det vara svårt att se förhållande till andra kommuner 25 % 
bästa 

50 % 
mittersta 

25 % 
sämsta 

  

Stöd och omsorg  

Resultaten från genomförda brukarbedömningar inom området har legat stabilt de senaste fyra 
åren, sett till rikets snitt. Men vid bedömningen av hemtjänsten utifrån en helhetssyn varierar 
spridningen från 65-100% och bedömningen av särskilt boende varierar spridningen från 52-
100%. I den egna analysen är det viktigt att resultaten bryts ner på enhetsnivå, för att spåra trender 
och utvecklingsområden. 

Utifrån rikets snitt har väntetiden för beslut om försörjningsstöd ökat i förhållande till de två 
senaste åren. Så även väntetiden för plats på LSS boende, medans väntetiden för plats på särskilt 
boende för äldre har förbättrats något. Men sammantaget ligger väntetiden till särskilt boende på 
en högre nivå de två senaste åren i förhållande till en längre tidigare trend, vilket är alarmerande. 
Väntetid är för övrigt en mycket viktig trygghetsaspekt generellt sett, men framför allt för utsatta 
målgrupper. Är väntetiderna orimligt långa bör det vara ett prioriterat område att åtgärda. 

Personalkontinuiteten för äldre som har omfattande omsorgsbehov, och får stöd av hemtjänsten 
minst två gånger om dagen, har minskat i förhållande till förra året, vilket är positivt. Men 
spridningen ligger mellan 7-23 personer. I den egna kommunen är det även viktigt att analysera 
ytterfall för att vid behov kunna sätta in åtgärder för att förbättra kontinuiteten och säkra en trygg 
och värdig omsorg. 

 



 
Säters kommun 

4 
 

 

  2018 2019 2020 
Andel som får svar på e-post inom en dag, (%)  79  80  79 

Andel som tar kontakt med kommunen via telefon som får ett direkt svar på en enkel fråga, (%)  56  56  49 

Gott bemötande vid kontakt med kommun, andel av maxpoäng (%)  79  83  82 

Delaktighetsindex, andel (%) av maxpoäng 
    59  60 

Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet, deltagare som börjat arbeta eller 
studera, andel (%) 

 75  74    

Elever på SFI som klarat minst två kurser, av nybörjare två år tidigare, andel (%)  59  48    
Lämnat etableringsuppdraget och börjat arbeta eller studera (status efter 90 dagar), andel (%)  36  32    
Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Totalt, NKI  -  -    
Handläggningstid (median) från när ansökan betraktas som fullständig till beslut för bygglov för 
nybyggnad av en- och tvåbostadshus, antal dagar 

 8  -    

Insamlat hushållsavfall totalt, kg/person  615  600    
Miljöbilar i kommunorganisationen, andel (%)  34.7  36.4  32.4 

Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet, andel (%)  -  -    

OBS! Om rapport skrivs ut i svartvitt kan det vara svårt att se förhållande till andra kommuner 25 % 
bästa 

50 % 
mittersta 

25 % 
sämsta 

 

Samhälle och miljö  

Inom området arbetsmarknad och integration finns stora könsskillnader. Vad beror det på? Kvinnor klarar 
SFI bättre än män (51% jämfört med 41%), medan män i högre utsträckning kommer ut i arbete från 
kommunens arbetsmarknadsverksamhet än kvinnor (40% jämfört med 36%). När det gäller dem som 
lämnat etableringsuppdraget och börjat arbeta eller studera syns 2019 en klar försämring mot föregående år. 
Mindre än hälften av männen (42%) och en dryg fjärdedel av kvinnorna (28%) arbetar eller studerar efter 
att de lämnat etableringsuppdraget.  

Resultatet som avser handläggningstid för bygglov varierar stort från någon enstaka dag till över 120 dagar. 
Här finns inga geografiska mönster utan orsakerna behöver analyseras i respektive kommun.  

Företagsklimatet enligt ÖJ Insikt (där de företagare som haft kontakt med kommunen under året står för 
bedömningen) förbättras stadigt sedan 2010 och ligger nu på 73.  

Vad gäller resultaten för miljömåtten har vi senaste år sett en förbättring då mängden insamlat 
hushållsavfall minskat. Denna trend har brutits och mängden insamlat avfall har återigen ökat vilket är 
negativt.  

Andelen miljöbilar i den egna organisationen visar på stora skillnader mellan kommungrupper. I städerna 
finns den högsta andelen och på landsbygden den lägsta. Detta mönster går igen vid jämförelse med totala 
mängden bilar i kommunen geografiskt. Andelen miljöbilar sjunker något för varje år, delvis pga 
förändrade miljöbilsdefinitioner.  

Trenden för andel ekologiska livsmedel har ökat stadigt sedan 2007 men uppgången har nu planat ut. 
Spridningen mellan kommuner är stor, det lägsta värdet är 6% och det högsta 83%, vilket troligen speglar 
skilda ambitionsnivåer. 

 



BEFOLKNINGSUTVECKLING
2007-2020

Invånarantal per den 31 december respektive år

Förändring
År 2007 11 000 9
År 2008 10 957 2
År 2009 10 900 9
År 2010 10 840 -43
År 2011 10 861 -57
År 2012 10 851 -60
År 2013 10 873 21
År 2014 10 886 -10
År 2015 11 009 123
År 2016 11 086 77
År 2017 11 160 74
År 2018 11 123 -37

År 2019 11 093 -30

År 2020 11 161 68

Invånare fördelade på ålder 2019-12-31

2020 2019 Förändring % 2020 2019 Förändring %
0 - 6 år 897 867 30 3,5% 18 -24 år 595 603 -8 -1,3%
7 - 15 år 1 116 1 139 -23 -2,0% 25 - 44 år 2 551 2 500 51 2,0%
16 - 18 år 360 326 34 10,4%
19 - 64 år 5 873 5 863 10 0,2%
65 - 79 år 2 241 2 222 19 0,9%
80 - 89 år 554 551 3 0,5%
90 + år 120 125 -5 -4,0%
Summa 11 161 11 093 68 0,6%
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Kommunstyrelsen 
 

 
 
 
Resultaträkning (kkr) 

Budget 
2020 

Redovisning 
2020 

Avvikelse  
2020 

Redovisning 
2019 

Förändring 
% 

Verksamhetens intäkter, 
inkl interna poster 

15 955 15 973 18 14 823 8 % 
Verksamhetens kostnader, 
inkl interna poster 

74 970 70 114 4 856 68 159 3 % 
Årets resultat 59 015 54 141 4 874 53 336 2 % 
Därav kapitalkostnader 5 176 5 096 80 4 721 8 % 
Investeringar 14 660         8 792 5 868 11 386 -23 % 
 
 

Viktiga händelser 
 

Kommunstyrelsesektorn har som alla andra påverkats av 
Covid-19. Mycket arbete har handlat om att hantera de 
nya förutsättningarna och ställa om verksamheten. 
Planerat arbete har i vissa fall fått genomföras på nya sätt. 
Pandemin har bidraget till att strukturer och planer för 
extra ordinära händelser har setts över och också arbete 
med krishantering har blivit en naturlig del av det dagliga 
arbetet. 
 
Många möten både politiska och i tjänstemanna-
organisationen har skett digitalt.  
 
Näringslivsenheten har fått ställa om fokus till olika 
former av stöd, skapande av digitala mötesplatser samt 
spridning av information relaterat till Coronapandemin. 
Enligt statistiken är det 8 företag som gått i konkurs 
under 2020 (4 st år 2019) samt 97 nya företag 
registrerades under 2020 (57 st år 2019) (Källa: UC). 
 
IT enheten har under året påbörjat utbyte av gammal 
utrustning bl.a för att stärka upp IT-säkerheten.  
 
Fritidsenheten har under 2020 arbetat med revidering av 
föreningars driftsavtal för alla föreningar för en rättvis 
fördelning av bidrag.  
 
Fritidsbanken öppnade i februari 2020, där det  
tillhandahålls sport- och friluftsutrustning för kostnadsfri 
utlåning i 2 veckor.  
 
Feriearbetet för ungdomar har genomförts med fokus på 
utomhusarbete.  

 
 

 
 
Covid-19 har präglat enhetens verksamhet i hög grad och 
fokuserat på att kriskommunicera samlat, rätt och snabbt. 
Stor samverkan har skett med övriga länet.  

 
Det ekonomiska resultatet 
Kommunstyrelsen visar ett överskott på 4,9 mkr jämfört 
med budget. Det är överskott för samtliga enheter som 
beror på lägre kostnader p.g.a. vakanta tjänster, erhållna 
statsbidrag p.g.a. Covid-19, lägre kostnader för resor, 
konferenser och samarbetsprojekt samt ej utnyttjade 
reserver för utvecklingsmedel.  
 

Investeringar 
Totala investeringar för kommunstyrelsesektorn uppgår 
till 8,8 mkr jämfört med budget på 14,7 mkr, där 
huvuddelen av avvikelsen beror på lägre bredbands-
investeringar. Kommunens IT-investeringar uppgår till 
3,5 mkr, varav IT i skola 2,3 mkr. Utveckling av nya 
bostadsområden har haft en investering på 4,4 mkr, 
digitalisering 0,7 mkr, bredbandsutbyggnad 0,1 mkr och 
investering i idrottsanläggningar 0,1 mkr.  
 
 
Personalsituationen 
Personalsituationen har varit stabil trots pandemin, 
sjukfrånvaron har stabiliserats under året och återgick 
under hösten till mer normala nivåer. Under året har en 
ny kommundirektör, ekonomichef och kulturchef börjat 
sina anställningar. Näringslivschefen slutade under året 
och en visstidsanställning har ersatts under 2020. 
 
 



            

Internkontroll 
Internkontrollpunkterna för kommunstyrelsen har haft 
fokus på upphandlingar/avtalstrohet, hantering av 
personaldokument (anställningsavtal) och 
informationssäkerhet. Inom samtliga områden har brister 
upptäckts vilket kommer att resultera i en översyn av 
rutiner och hantering. 

 
Hur ser framtiden ut 2021 - 2022?  
Kommunstyrelseförvaltningens arbete kommer även 
fortsättningsvis att ha fokus på att utveckla den centrala 
funktionen för att verksamheterna ska få det bästa stöd 
av kommunstyrelsen stödfunktioner.  Mycket av 
utmaningarna framöver handlar om kompetens-
försörjning och digital utveckling. Många lärdomar har 
kommit i pandemins spår och organisationens behov av 
omställning och flexibilitet har blivit tydligt. IT-säkerhet 
och informationssäkerhet är områden som fortsatt 
kommer ha fokus.  
Sårbarheter utifrån förändringar i samhället och förmåga 
att hantera extraordinära händelser är områden där 
kommunen kommer att utveckla förmågorna.  
 
Miljö 2020 
Miljöarbete handlar i hög grad om det interna arbetet på 
sektorn och vad verksamheterna kan bidra till. Digitala 
möten har minskat resandet och därmed koldioxid-
utsläpp. Det minskade resandet ska fortsatt uppmuntras. 
Återvinning och återbruk har fått fäste och blivit mer 
naturligt i det dagliga arbetet. 



            

Samhällsbyggnadsnämnden 

 
 
 
Resultaträkning (kkr) 

Budget 
2020 

Redovisning 
2020 

Avvikelse Redovisning 
2019 

Förändring 
% 

Verksamhetens intäkter, 
inkl interna poster 126 522 130 337 3 815 121 018 8 % 
Verksamhetens kostnader, 
inkl interna poster 167 088 164 710          2 378 163 300 1 % 
Årets resultat 40 566 34 373          6 193 42 282 -19 % 
Därav VA-enheten 0 -2 049 -2 049      836 -345 % 
Därav kapitalkostnader 29 929 30 297    -367 28 825 5 % 
Investeringar  124 058 79 740 44 318 51 317 55 % 

Viktiga händelser 
Samhällsbyggnadsnämndens ansvar och verksamhet 
spänner över ett brett fält i samhällslivet. Från 
markinnehav och fysiska planering, vatten- och avlopp, 
gatu- och vägnät, byggnader och lokaler till kost, drift 
och underhåll. Vi bygger och driver och förvaltar Säters 
bebyggda miljö. Vi ansvarar för att mat kan serveras i 
våra verksamheter och att lokalerna hålls attraktiva och 
välvårdade.  I vårt arbete ställer vi medborgare, företagare 
och övriga förvaltningar i fokus. Vi utgår från deras 
behov, vi guidar medborgare, företag och verksamheter 
genom regelverk och främjar utveckling i kommunen. 

Samhällsbyggnadsnämndens mål 
 En god samhällsplanering 
 Främjande myndighetsutövning 
 Den goda måltiden 
 Infrastruktur & kommunikationer 
 Vatten & avlopp för framtiden 
 En god fastighetsförvaltning  
 

Nämndens särskilt prioriterade områden 
1. Effektiv Samhällsbyggnadsprocess: med 

medborgarens i centrum från planering  till 
genomförande till förvaltning & tillsyn 

 

2. Medarbetardrivenchefsstödd utveckling MCU: 
ett ledarskap som skapar förutsättsättningar för 
medarbetarna att utföra ett bra och effektivt 
arbete.  

 

3. Främjande myndighetsutövning: genom 
utbildning och samverkan så ökar vi vår 
förmåga att utveckla en effektiv och främjande 
myndighetsutövning.  
 

4. Miljö: att våra verksamheter skall ha så liten 
miljöpåverkan som möjligt. Att återvinning och 
återanvändning i linje med avfallstrappan  
främjas. Att vi arbetar i enlighet med beslutade 
miljömål. 

Antal ärenden som skapats/hanterats i SBN diariesystem 
2020:  1200 stycken  
 

 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Exempel på händelser/beslut/informationer som 
hanterats/beretts på Samhällsbyggnadsnämnden under 
2020:  

 Införande av ny beredningsrutin som i högre 
grad inkluderar arbetsutskottet i 
ärendeberedningen.  

 Genomlysning kosten 
 Studiebesök logen 
 Beredskapsplan för Samhällsbyggnadsnämnden 
 Redovisning & uppföljning av Projekt 

återvinningscentralen Jönshyttan 
 Lokala ordningsföreskrifter och föreskrifter för 

torghandel 
 Kompetensförsörjningsplan 
 Status på VA-verk och framtida vägval 
 Studiebesök Säterdalen & Konsthjulet 
 Reviderat länsövergripande 

skolskjutsreglemente  
 Registerförteckning GDPR Hero 
 Remiss samrådsunderlag vägplan väg 751 
 Yttrande granskning av planering och underhåll 

av vatten och avlopp 
 Remissvar till Miljödepartementet angående 

Kommunalt ansvar för insamling och 
materialåtervinning av returpapper 

 Trafiksäkerhetsinformation från NTF 
 Informationshanteringsplan 
 Medlemskap i Sinfra 
 Investeringsprojekt Gata, VA, Fastighet 
 Yttrande granskningsrapport avseende 

efterlevnad av Dataskyddsförordningen 
 Medlemskap i Dala Avfall Ekonomisk förening 
 Planering för ny gruppbostad enligt LSS 
 Nyttjanderättsavtal för skatepark i Säter 
 Enskilda vägar – förstärkningsbidrag 
 Information om Parkeringsövervakning 
 Med mera 



            

Medborgarförslag & motioner 
Nedan syns exempel på medborgarförslag som berört 
Samhällsbyggnadsnämndens verksamhet under 2020. 

 Medborgarförslag om bron mellan 
Kungsgårdsskolan och Klockarskolan 

 Medborgarförslag om ny infrastruktur i Säter 
 Medborgarförslag om återvinningsstation i 

Norbo, Finnmarken, Ulvshyttan och 
närliggande byar 

 Medborgarförslag om fartsänkande åtgärd 
 

Sektorns hantering & beredskap avseende Covid-19 
Den världsomfattande pandemin har utmanat sektorns 
rutiner och uthållighet. Sektorn initierade tidigt ett flertal 
åtgärder för att säkerställa vårt uppdrag trots en hög 
sjukfrånvaro: 

 Möjliggöra arbete på annan plats 
 Riskanalys som togs fram i samverkan 
 Daglig digital incheckning från respektive 

verksamhet 
 Information om att stanna hemma vid symptom 
 Kompetensinventering på sektorn 
 Delta i veckovis kommunövergripande 

stabsavstämning 
 Samverkan över sektorsgränserna för att stödja 

varandra i uppdragen 
 Sammanslagning av kök inom ÄO för att 

minska sårbarhet 
 Anpassad lokalvård för att minska risken för 

smittspridning 
 Digitala 

nämndsmöten/APT/ledningsgrupp/samverkan
smöten 

 Veckovis loggbok över antalet som vistas på 
kontoret 

Sammanfattningsvis så kan man konstatera att sektorn till 
dags datum identifierat endast 2 medarbetare som 
konstaterats positiva till Covid-19 
 
Ekonomistyrning på sektorn 
Inför de månatliga budgetuppföljningarna har analysen 
av utfallet gått ifrån att enbart vara ett arbete för ekonom 
och enhetschef till att involvera flertalet medarbetare. 
Fördelen är bland annat en ökad förståelse för ekonomin 
som verktyg för planering av verksamheten. Tack vare att 
medarbetare med mer detaljkunskap om verksamheten 
blivit delaktiga i ekonomiuppföljningen har också 
värdefulla uppdateringar av kodplanen möjliggjorts. 
Exempelvis har flera driftsprojekt skapats för att mer 
specifikt kunna följa upp kostnader på vissa områden. 
Tidigare har utfallet varit svåråtkomligt för andra än 
ekonomen. I och med införandet av beslutsstödsystemet 
Hypergene har nu också enhetschefer och projektledare 
tillgång till dagsfärska siffror från ekonomisystemet via 
ett enkelt och användarvänligt rapportverktyg. 
Möjligheterna ökar nu också för enhetschefen att enklare 
själv kunna sprida informationen om ekonomin ut i 
organisationen. 

 Ytterligare en faktor för att öka den ekonomiska 
medvetenheten hos medarbetarna har varit det 
pågående arbetet med att få ut godkännandet 

och konteringen av fakturor till den som gjort 
inköpet.  

 Arbete för att skapa ett så bra prognosarbete 
som möjligt 

 Vidare pågår arbete med effektivisering och 
kvalitetssäkring av de administrativa 
processerna där gamla manuella arbetssätt 
ersätts med nya effektivare digitala lösningar  

 Fastighetsenheten har under året tillsammans 
med ekonom arbetat fram en Underhållsplan 
för kommunens samtliga fastigheter. Syftet är 
att bättre kunna planera det långsiktiga 
fastighetsunderhållet men även kunna planera 
för och möta hyresgästernas eventuella 
önskemål och behov. 

 
Miljöprocess 
Under året har sektorn arbetat med olika åtgärder kopplat 
till kommunens strategiska miljömål 

 Strategi för hållbart byggande 
 Dagvattenstrategi för Säters kommun 
 Uppförande av centrala laddplatser 
 Arbete hemma/på annan plats 
 Digitala möten  Minskat bilresande 
 Digitala utbildningar 
 Arbete med Gång-och cykelvägar 
 Arbete för att minska matsvinn 
 Minska bräddningar (VA) 
 Minska mängden omätt vatten 
 Insamlingen av matavfall från fritidshus har 

införts.  
 Totalt har våra insatser minskat mängden avfall 

till deponi i Säters kommun med 45%.  
 Minskat mängden brännbart från hushållen med 

33%  
 Reskassekort för att underlätta kollektivt 

resande. 
 Förbättrat teknikstöd ska öka förutsättningarna 

för att genomföra resfria möten. 
 Arbete för att minska utskriften av papper 

genom antagande av dokumentplan och arbete 
för avskaffande av fysiska handlingar 

 Fortsatt arbete med ängsytor och blommande 
rabatter. Skapa insektsvänliga förutsättningar så 
som insektshotell och fauna depåer m.m.  

 Hetvattenbekämpning mot ogräs.  
 Skapa förutsättningar för lokalt 

omhändertagande av dagvatten på allmän plats.  
 Välja miljömärkta produkter. Välja bort 

engångsplast där det är möjligt.  
 Städning med bara vatten.   
 Undvika starka kemikalier vid golvvård. Giftfri 

polish.  
 
Samverkan på förvaltningen 
Parterna har i enlighet med samverkansavtalet 
gemensamt samverkat aktuella frågor under 2020. Nytt 
har varit att enheterna har fått rotera på mötena för att på 
så sätt sätta en enhet per gång i fokus sett till 
samverkansfrågor och status i verksamheten. En nära 
och effektiv samverkan kring Covid-19 har även skett 



            

under året. Mot 2021 så läggs fokus på fortsatt arbete 
med framtaget årshjul för att skapa en så effektiv & 
aktuell samverkansprocess som möjligt. 
 
Samrådsgrupp 
Den politiskt beslutade samrådsgruppen har under 2020 
utvecklats till att bli ett viktigt informations & 
beredningsorgan till beslutande nämnder. Samtliga 
förvaltningar samt Säterbostäder är representerade i 
gruppen. Gruppen stödjer även det uppsiktsansvar som 
Kommunstyrelsen har enligt kommunallagen över övriga 
nämnder. Beslutade centrala processer bereds och 
bearbetas inom samrådsgruppen. Exempel på processer: 

 Bostads & lokalplanering 
 Genomförandeplan SÄBO 
 Säterdalen 
 Genomfart & Bytespunkt i samverkan med 

Trafikverket 
 Miljöplanering 
 Samarbetsavtal med Borlänge Energi 

 
SÄBO-process 
Under 2020 så slutfördes den initiala projekteringen och 
markarbeten initierades. På grund av återförvisning av 
tidigare marklov/bygglov så stannade projektet tillfälligt 
upp. 2020-12-30 togs dock ett nytt bygglov som även det 
blev överklagat till Länsstyrelsen. I skrivandets stund 
pågår fortfarande prövningen kopplat till berörd 
överklagan. Projektet återstartar när styrgruppen beslutar 
om nytt igångsättningsbeslut.  
 
Skolhusplan Säter 
I nuläget arbetar Barn och utbildningssektorn 
tillsammans med Samhällsbyggnadssektorn för att ta 
fram en heltäckande Skolhusplan för Säter. 
Initial analys är gjord av projektledarbyrån med stöd av 
Sweco. Utifrån detta hölls en gemensam workshop. 
Nästa steg som planeras vidtas under 2021 

 arbeta fram verksamhetsbeskrivning för skolan 
 kulturmiljöanalys 
 trafikanalyser och utredning kopplat till 

effekterna på omkringliggande stad 
Slutmålet är en komplett programbeskrivning som 
beskriver hur skolan i Säters ska omformas/utformas för 
framtiden. 
 
Projektledarutbildning 
Då Samhällsbyggnadssektorn hanterar en stor del av 
kommunens investeringsmedel så initierades under 2020 
en projektledarutbildning som även kommer att innefatta 
en styrgruppsutbildning. Syftet är att skapa en effektivare 
projektstyrning samt uppföljning.  
 
Digitalisering 

 Under 2020 har det digitala verktyget Teams 
fått stor genomslagskraft i organisationen. 
Verktyget har varit en viktig grund för att 
möjliggöra arbete på annan plats/hemma. 
Under 2021 fortsätter arbetet för att säkra 
medarbetarnas tillgång till utrustning som 
stödjer digitala arbetssätt.  

 E-tjänst för skolskjuts har varit under 
framtagande under 2020. Den nya öppna E-
plattformen kommer kunna bära fler e-tjänster. 

 Drift och övervakningssystem inom VA/ 
Renhållning vilket möjliggjort andra arbetssätt 

 Ärendesystem för Infracontroll används i allt 
större grad inom förvaltningen. För 
medborgarna innebär det att de kan anmäla 
ärenden via app eller ringa växeln/kundtjänst. 

 
Bebyggelseutvecklings- & detaljplaneprocess 2020   

 Säterbostäder uppför i nuläget kvarteret Liljan 
med 74 lägenheter. Projektet invigdes i 
september 2020.   

 Säterbostäder bygger nya lägenheter i 
sockenstugan i Stora Skedvi. Beräknat 
färdigställande är under 2021. 

 Nya småhustomter detaljplaneras i nuläget på 
Bladguldet i Gustafs. Detaljplanen beräknas 
färdigställas mot slutet av 2021. 

 Arbete med Fördjupad översiktsplan i Säter 
pågår.   

 Säterbostäder utreder i nuläget omvandling av 
Fågelsången till lägenheter anpassade för en 
äldre målgrupp.   

  Nytt LSS boende på Skönvik med 6 lägenheter 
uppförs med start 2020.   

 Detaljplaneläggning av bostadsrätter på Präst 
Källa pågår. Detaljplanen beräknas färdigställas 
under 2021. 

 Planbesked för detaljplaneläggning av område 
vid Enbacka Båthamn har beslutats. Nästa steg i 
processen är ett planeringsbesked som söks hos 
Länsstyrelsen.  

 Kommunstyrelsen godkände under 2020. 
framtagen plan avseende LSS Odalmannen. 
Genomförandet av projektet har i enlighet med 
beslut uppdragits åt Säterbostäder. Upphandling 
beräknas ske under 2021. 

 Under 2020 har en parkeringsutredning för 
Säter tagits fram. Utredningen slutförs under 
2021. 

 Med start 2020 så började en utredning kring 
Gruvplans framtida utformning. Utredningen 
har kopplingar till både Projekt Säterdalen samt 
Trafikverkets järnvägsprojekt.  

 
Våra planarkitekter arbetar med att ta fram nya 
detaljplaner & översiktsplaner för att kunna skapa en bra 
plattform till hållbar utveckling av Säter. Samverkan & 
medborgardialog är två viktiga punkter för att arbeta 
fram lösningar som både accepteras och fungerar för 
berörda parter. Några exempel på pågående 
planer/utredningar är:    

 Präst källa bostäder   
 Kullsveden industritomter   
 Detaljplan/-er för dubbelspår & genomfart 

Säter   
 Detaljplan/-er för dubbelspår Gustafs   
 Detaljplan Bladguldet   
 FÖP Säters Kommun   



            

 Aktualisering ÖP   
 Detaljplan Boberg   
 VA-plan   
 Vattenskyddsföreskrifter  
 Parkeringsutredning 

 
Drönare: Genom att använda drönare så tas 
egna ortofoton vilket ger möjlighet att bygga upp 3-d 
modeller av staden. Med hjälp av detta så kan vi tydligare 
gestalta vad som är på gång på olika platser i Säters 
kommun 
 
Arbetsordning detaljplaner: Under 2018 beslutades, av 
Kommunfullmäktige, en ny arbetsordning som syftar till 
en effektivare beslutsprocess kopplat till antagande av 
nya detaljplaner. Arbetsordningen uppdaterades under 
våren 2020. 
 
Säterdalen 
Säterdalen utgår från ”Strategi för utveckling av 
Säterdalen” som antogs av Kommunfullmäktige 2017-01-
26. Utifrån detta antas varje år i Kommunstyrelsen en 
utvecklingsplan som beskriver vilka åtgärder som är 
tänka att genomföras under året. Exempel på 
färdigställda projekt: 

 Färdigställande av ny Fäbodstig & entré till 
stigen 

 En till- och ombyggnad av Fäboden 
 Modell för ny småbarnslek ”Lilla Säter” 
 Uppstart av projekt Lilla Säter beräknas till 

2021. 
Utöver ovanstående så har Länsstyrelsen även byggt en 
upplevelsestig som avslutas i en rastplats vid 
Kärleksudden.  
 
Genomfart, bytespunkt & dubbelspår Säter 
Trafikverket önskar förlänga befintliga och bygga nya 
mötesspår i Säters centrum och Mora by.  
Trafikverket har, för projektet, inrättat en särskild 
styrgrupp där Säters kommun ingår. Projektet innefattar 
även en ny gång och cykeltunnel under riksvägen. 
 
Dubbelspår & infrastruktur i Gustafs 
Trafikverket planerar dubbelspår i anslutning till Gustafs 
tätort. I detta arbete planeras planöverfarter att stängas 
varpå arbete tillsammans med kommunen pågår för att 
säkerställa bra kommunikationer som ligger i linje med 
fördjupad översiktsplan för Gustafs. I detta arbete ses 
även möjligheten till ny industriinfart över. Under 2020 
har en förrättning inletts för att möjliggöra en ny 
industriinfart.  
 
Näringslivssamverkan 
SBF har i samverkan med näringslivsenheten löpande 
arbetat med LOTS-funktion för att stödja företag som 
behöver stöd i olika frågor. Syftet är att kunna erbjuda 
företag & organisationer ett snabbt och bra stöd i 
Samhällsbyggnadsfrågor. Till detta har även Miljö & 
Byggenheten deltagit på företagsträffar samt haft öppet 
kvällstid vissa dagar. 
Under 2020 initierades även projektet främjande 
myndighetsutövning genom utbildning i konceptet 
tillväxt och tillsyn. Projektet fortsätter under 2021.  

 
Kost 
Året har dominerats av Covid 19 som påverkat 
kostenhetens bemanningssituation samt leveranser av 
viktiga varor. Inom både livsmedel och förbruknings-
artiklar har priserna ökat kraftigt mellan 10-30 %. En 
sammanslagning inom äldreomsorgsköken har skett 
under våren 2020 för att klara bemanningssituationen. 
Enbackagårdens och Skedvigårdens kökspersonal och 
matproduktion har flyttats över till Fågelsångens kök. 
Fågelsången producerar och levererar varmmat för lunch 
och middag till respektive boende. Inom skolan och 
förskolan har bemanningssituationen varit relativt lugn. 
När problem uppstått i framförallt förskoleköken så har 
förskolans personal varit mycket behjälpliga.  
Under 2020 har kostenheten fortsatt prioriterat arbetet 
med arbetsmiljö och ekonomi. Syfte har varit att vända 
enhetens underskott samt få ner den höga sjukfrånvaron. 
Detta är till viss del en av orsakerna till kostenhetens 
positiva resultat.  
Översyn av menyer och mer säsongsanpassade livsmedel 
har lett till minskade livsmedelskostnader. 
 
Den tidigarelagda sammanslagningen av äldreomsorgs-
maten pga Covid-19 har lett till lugnare arbetssituation 
och minskat behovet av korttidsvikarier vilket även lett 
till viss minskning av kostnader även om det inte var 
syftet. Arbetet för kostenheten fortsätter 2021 i linje med 
Kommunstyrelsebeslutet att enbart ha ett produktions-
kök för äldreomsorgsmaten med optimering av 
verksamheten. Kommunstyrelsebeslutet innebär även att 
optimera bemanning inom förskolans kök genom 
kombitjänster. Under 2020 har fem personer utbildats för 
kombitjänst (kost/förskola) på Dahlander 
Kunskapscentrum. 

 
VA & Renhållning 
Under 2020 har mycket hänt på VA & renhållning. Vi har 
jobbat med att förbättra och tydliggöra ansvaret för 
arbetsmiljö med uppgifter i olika delar av verksamheten.  

 Den nya rampen på ÅVCn har färdigställts, 
invigts och tagits i bruk.  

 Insamlingen av matavfall från fritidshus har 
införts.  

 Totalt har våra insatser minskat mängden avfall 
till deponi i Säters kommun med 45%.  

 Minskat mängden brännbart från hushållen med 
33%  

 Ökat mängden brännbart som tagits emot på 
ÅVCn 25%  

 Vi har haft ungefär 30% fler besökare på ÅVCn 
än tidigare år. Det har sannolikt en hel del med 
pandemin att göra.  

 Utbyggnad av nytt driftövervakningssystem på 
VA-verksamheten är äntligen avslutad. Det 
gamla systemet har stängts ner.  

 Nya UV-ljus på vattenverken i Lövåsen och 
Nyberget.  

 Driftsatt nytt vattenverk i Gussarvshyttan.  
 Rörspräckning i Arkhyttan har givit goda 

resultat och minskat nattförbrukning med 
närmare 20m3.  

 Infodring av ca 1084m spilledning  



            

 Omläggning av vatten, spillvatten och dagvatten 
i Svarvarvägen.  

 Vägvalsutredning för VA-runt Silvberg har givit 
oss en riktning för den framtida utvecklingen i 
området.  

 Arbete med VA-plan har gått framåt.  
 Läggning av ny vattenledning för att säkra 

vattenleveranserna till Bispberg.  
 Under 2020 har 14 vattenläckor lagats  
 Ca 9 avloppsstopp har åtgärdats  
 9 st nyanslutningar har ordnats 

 
Gata & Park 
Gatuenhetens verksamhet har under 2020 bedrivits enligt 
plan. Årets händelser har varig många men några kan 
särskilt påtalas.  Inom verksamhetsområde Gata och dess 
löpande verksamhet kan följande händelser särskilt 
nämnas:  

 Projektering & genomförande av ett flertal 
åtgärder kopplat till ett sammanhängande gång- 
och cykelnät Ex.  

o Bergslagsgatan 
o Parkgatan 
o Profossvägen 

 Projektering & genomförande av beläggning 
samt förstärkning och belysnings åtgärder på ett 
flertal gator och vägar allmänplatsmark. 

o Del av Bergslagsgatan 
o Löparegatan 
o Morbyvägen (Bymiljöväg) 
o Gamla sjukhusvägen 
o Del av Västra Långgatan 
o Södra Kyrkogatan 
o Tillgänglighetsanpassad bussangöring 

Jaansväg Storhaga. 
o Basarplan 
o Stenbelagd yta för säkrare angöring vid 

KG-Skolan. 
 Trafikverket gång & cykelbanor: I nuläget 

utreder Trafikverket två sträckor där de planerar 
utföra åtgärder för att säkra gång och cykeltrafik 
längs Trafikverkets vägar: 

o Naglarby- Enbacka 
o Genom Kyrkbyn 

 Utbyte av högtrycknatrium-armaturer till LED 
armaturer pågår. Projektet förväntas pågå i flera 
år till dess att samtliga armaturer (ca 4000) är 
utbytta). Utbytet innebär att vi sparar upp till 50 
watt per belysningspunkt. Lamporna är tända ca 
4000 h/år och om en Kwh kostar ca 1 kr så är 
besparingen per armatur ca 200 kr för att inte 
tala om miljönyttan med åtgärden. 2020 är 
området Arkhyttan och Fäggeby helt utbytta. 

 Ny E-tjänst för ansökan av grävtillstånd samt 
trafikanordningsplaner har implementerats. 

 Implementering av nytt GPS system. 
 Renovering av staket vid Rio parkering 
 Renovering av Polisbron (Säterdalen) 
 Fortsatt beklädnad av gångtunnlar som 

trygghetsåtgärder samt för att underlätta 
klottersanering. 

 Inköp och utbildning av 
klottersaneringsutrustning 

 Inköp av ny hjullastare samt gräsklippare. 
 Byggnation av parkering vid Klockarskolan 

 
Inom verksamhetsområde Trafik och dess löpande 
verksamhet kan följande händelser särskilt nämnas 
 Projekt avseende e-tjänst för skolskjuts i 

Dalarna pågår.  
 Arbetet med utfärdande av parkeringstillstånd 

har fungerat väl under året.  
 Rutinen för skrotbilshantering enligt Lagen om 

flytt av fordon har fungerat väl. 
 Inventering av säkra övergångar påbörjad. 
 Mobila hastighetsdämpande åtgärder 

införskaffade och utplacerade på Sockenvägen. 
 Samarbete med BRÅ med utsättning av digitala 

hastighetskyltar. 
 Inköp av ny trafikmätare. 
 Ny E-tjänst för torghandelsplatser påbörjad. 
 Nya huvudleder har beslutats att införas och 

skyltas upp, Gamla Sjukhusvägen, Fritidsvägen, 
Norrtullsvägen samt Morbyvägen. 

Inom verksamhetsområde Park och dess löpande 
verksamhet kan följande händelser särskilt nämnas: 

 Ängsprojekt: Arbetet är nu inne på sitt tredje år 
med att omvandla gräsytor till ängsytor. 
Åtgärdens syfte är att stärka den biologiska 
mångfalden och motverka den minskning av 
insekter som har redovisats i forsknings-
rapporter. Det har i år utförts mätningar och 
tillsyn på tidigare omvandlade ytor vilket visar 
en tydlig ökning av den biologiska mångfalden. 

 Fortsatt arbetet med utbyte till perenn-
planteringar istället för tillfälliga blommor vilket 
spar både pengar och förbättrar miljön.  

 Slyröjning har fortsatt genomförts enligt 
löpande plan i bland annat Gustafs och Säter.  

 Kommunala badplatser: Varje år så inspekterar 
Räddningstjänst med hjälp av dykare våra bad-
platser. De tar då bort eventuella farliga föremål 
som badgäster kan skada sig på. I samband med 
detta inspekterar de även så att livräddnings-
utrustningen är hel och fungerande. Säters 
kommun tar även badvattenprov under bad-
säsong för att kontrollera badvattnets kvalitet. 

 Renovering av Rådhusparken slutförd. 
 Nyanlagd grill och sittplats vid Morabys 

hockeyplan. 
 Påbörjad renovering av badplats Klingen. 
 Alla föreningsavtal ses över i samverkan med 

fritidsenheten. 
 Inköp och utsmyckning av juldekoration. 
 Digital tidrapportering har införts. 
 På grund av covid så har 2020 inneburit ökat 

besökande på allmänna platser och 
turistattraktioner inom kommunen. Vilket har 
ökat arbetsbelastning på personal samt utvecklat 



            

samarbetet med föreningslivet för att klara 
belastningen. 
 

Lokalservice 
Verksamheten har fungerat väl under 2020 och en god 
dialog har hållits med de interna kunderna. 

 Stort fokus har varit på smittförebyggande 
åtgärder kopplat till Covid-19 under året. 

 En bra dialog och samarbete med både Soc och 
Bun.  

 Alla medarbetare har genomgått 
hygienutbildning som varit inriktad mot smitta 
och basala hygienrutiner.  

 Giftfri polish används vid golvvård fortlöpande.  
 Dialogen har fortsatt kring skadegörelse på 

skolorna 
 
Fastighet & exploatering 
Fastighetskontorets verksamhet har under 2020 bedrivits 
enligt plan. Årets händelser har varit många men några 
kan särskilt påtalas  
Fastighetsinvesteringar: 
 Skönvikshallen: Renovering av herrarnas 

duschutrymmen  
 Enbacka sporthall: invändiga åtgärder i 

omklädningsrum samt byggt en ny entré. 
 Räddningsstationen i Säter: renovering av duschar 

och omklädningsrum 
 Kungsgårdsskolan: renovering av klassrum 
 Klockarskolan: påbörjad översyn av 

ventilationsanläggning 
 

Energibesparingsåtgärder: 
 Energibesparingsprojekt: Förstudie beställd för 

samtliga fastigheter för att kunna planera framtida 
energibesparingsåtgärder 

 Ishallen: installation avfuktare 
 Rådhuset: förbättrad styrning värme genom ny duc 

 
Exploatering 
 Bostads-/exploateringsgrupp för 

planering/beredning 
 Förvärv av strategisk mark/skog för framtida 

exploatering 
 Försäljning av 8 bostadstomter 
 Försäljning av 1 industritomter 
 Rivning OKQ8 macken i Säter. Syftet är att bereda 

mark inför kommande detaljplan/allmän platsmark.  
 
Det ekonomiska resultatet 
Samhällsbyggnadsnämndens skattefinansierade del visar 
ett överskott mot budget på 6 680 tkr. 
SBN VA redovisar ett underskott på 1 922 tkr och 
Renhållningen redovisar ett överskott på 1 564 tkr.  

Investeringar 
Skattefinansierat 
Budget investering inkl överflyttade medel:103 miljoner  
(inkl. medel för förskola 2, 54 miljoner) 
Upparbetad investering 65 miljoner inkl. SÄBO 

Kommentar:  Projekt fortsätter 2021 varpå medel har 
flyttats med.  
 
VA / Renhållning 
Budget investering: 21 miljoner  
Upparbetad investering 14 miljoner 
Kommentar:  Projekt fortsätter 2021 varpå medel har 
flyttats med. 
 
Bedömd investeringskapacitet sett till behov bedöms 
stärkt inför 2021 och framåt allteftersom organisationen 
sätter sig. 
 
Personalsituationen 
Personalen är Samhällsbyggnadssektorns största resurs. 
Dock är det svårt att rekrytera ny personal med rätt 
kompetens inom vissa områden. Därför måste fokus 
ligga på att behålla den personal vi har samt kompetens-
utveckla dem så att de möter nya krav på ett effektivt 
sätt. För att minimera kompetensbrist bör vi även söka 
samarbeten över kommungränserna. Ett exempel på 
detta kan vara att dela på tjänster med andra kommuner 
alternativt samverka inom bolag. Sett ur 
rekryteringssynvinkel & omsättning av medarbetare så 
har 2020 varit ett bra år med bra rekryteringar & 
förhållandevis låg omsättning av personal. 
 
Viktiga händelser inom personalområdet 2020: 
 Löpande Arbetsplatsträffar 
 FSG – förvaltningens samverkansgrupp har varit en 

viktig grupp för att öka samverkan och delaktighet 
inom förvaltningen. 

 Organisationsanpassning för att stärka förvaltningen 
inom planering och miljö.  

 
Internkontroll 
Internkontroll är en viktig del i arbetet med uppföljning 
av Samhällsbyggnadsnämndens verksamhet. Andra delar 
som möjliggör en effektiv uppföljning är tydliga rutiner 
samt system för hantering av avvikelser. Det vill säga att 
hela tiden arbeta för att lära av sina misstag och skapa en 
lärande organisation. Även en bra dialog mellan 
förvaltning, nämnd, revisorer och kommunstyrelse med 
flera är en viktig grund för en bra internkontroll.  
 

Resultatet av internkontroll 2020 är övergripande bra och 
inga större avvikelser har rapporterats från enheterna.  
Internkontrollen är uppdelad i följande huvudprocesser 
 Ledningsprocess 
 Personalprocess 
 Verksamhetsprocess 
 Ekonomiprocess  
Resultatet av internkontroll 2020 bedöms som 
övergripande bra. Dock har vi identifierat områden där vi 
behöver bli effektivare. Utifrån detta har det arbetats 
fram ett årshjul med fasta avrapporteringspunkter för 
nämnden. Exempel redovisningspunkter är:  
• Arkiv & GDPR  
• Organisatorisk och social arbetsmiljö OSA  
• Större investeringsredovisningsgenomgång  
• Rapport detaljplanearbete  
• Genomförda revisioner  
• Internkontroll uppföljning  
 
 



            

Måluppföljning 
 

En god samhällsplanering: Samhällsplaneringen ska 
tillvarata & tillgängliggöra våra tillgångar i form av stad, 
landsbygd, naturresurser och naturlandskap för att skapa 
attraktiva boendemiljöer och bättre förutsättningar för 
verksamhet i hela kommunen.  En stärkt tidig planering 
skapar förutsättningar att skapa ett socialt, ekonomiskt 
och ekologiskt hållbart samhälle. Där medborgarnas 
delaktighet är en viktig komponent. Miljöpåverkan 
minimeras och den biologisk mångfalden värnas vid drift 
och underhåll samt genom anpassad upphandling av 
giftfria material vid nyinvestering. 
 
Mätmetod: Uppföljning sker genom förmåga att möta 
aktuella behov. Bedömning av genomförda aktiviteter 
Nås målet: Delvis 
Kommentar: Sett utifrån behov och samhällsutveckling 
så har inte resurserna 2020 inte räckt till fullt för att nå 
målet.  
 
Främjande myndighetsutövning: Förvaltningen skall 
löpande arbeta för att stödja medborgare och 
verksamheter att arbeta i enlighet med lagar & regler. 
Genom en god dialog identifieras avvikelser tidigt och 
det blir därmed lättare att göra rätt.   
 
Mätmetod: Uppföljning sker i samband med process 
tillväxt och tillsyn. Dialog med företagare. 
Nås målet: Delvis 
Kommentar: Process för främjande myndighetsutövning 
initierades under 2020.  Processen fortsätter under 2021. 
En handlingsplan för det fortsatta arbetet kommer att tas 
fram under 2021.  
 
Den goda måltiden: Säters kostenhet ska tillaga och 
servera mat med utgångspunkt i lokala kvalitéer med 
fokus på människa och miljö. Genom 
omvärldsbevakning, kunskapsinsamling & samverkan 
möjliggöra en högre grad av  
lokalproducerade varor & tjänster. 
 
Mätmetod:  Dialog kopplat till matråd, 
verksamhetsavstämningar. Uppföljning av genomförda 
aktiviteter. Genomförda upphandlingar. 
Nås målet: Ja 
Kommentar: Trots det tuffa läget under Covid 
pandemin så har kostenheten levererat högkvalitativ och 
näringsriktig mat. Vid upphandling så är frågan om lokala 
leverantören ständigt aktuell. 
 
Infrastruktur & kommunikationer: Inom kommunen 
ska det finnas en infrastruktur som underlättar boende 
och verksamheter i hela kommunen. Infrastrukturen ska 
främja en klimatvänlig omställning. 
 
Mätmetod:  Uppföljning av vidtagna aktiviteter 
Nås målet: Delvis 
Kommentar: Många åtgärder har vidtagits såsom 
byggnation av laddstolpar, satsning på gång och 
cykelvägar, arbete med Trafikverkets järnvägsprojekt. En 
viktig aspekt under 2020 är satsningen på digital 
utrustning för att kunna möjliggöra arbete hemifrån. 
 

Vatten & avlopp för framtiden: Säters kommun ska se 
till att även framtida generationer har tillgång till bra 
vatten- och avloppssystem som är driftsäkra, 
kostnadseffektiva och hållbara ur miljö och risksynpunkt.  
 
Mätmetod:  Uppföljning av vidtagna 
aktiviteter/investeringar/utredningar.  
Nås målet: Delvis 
Kommentar: VA-enheten arbetar i nuläget med många 
viktiga utredningar såsom VA-plan, vägvalsutredningar 
för våra avloppsreningsverk. Vi förser i nuläget Säter med 
bra vatten men mycket viktigt arbete kvarstår för att 
säkra vatten och avlopp för framtiden.  Det är viktigt att 
fortsätta satsa på reinvesteringar i våra anläggningar för 
att minska vår underhållsskuld. Projekt för att förbättra 
redundans kommer att genomföras under 2021. 
 
En god fastighetsförvaltning: Kommunens byggnader 
och lokaler ska vara tillgängliga, funktionsdugliga, i gott 
skick så att en bra verksamhet kan bedrivas. I arbetet för 
att nå satta miljömål ska byggnadernas miljöpåverkan 
följas upp samt minimeras både vid ny och 
ombyggnation. Vi använder ett långsiktigt perspektiv 
kring totalkostnad & miljöpåverkan vid investering och 
drift och underhåll.  

Mätmetod:  Uppföljning av vidtagna 
aktiviteter/investeringar/utredningar. Dialogmöten med 
hyresgästerna. Avtalsuppföljning med Säterbostäder. 
Nås målet: Delvis 
Kommentar: Fastighetskontoret har under 2020 en bra 
upparbetandegrad på reinvesteringar i kommunens 
fastigheter.  Dock så kvarstår mycket eftersatt underhåll 
varpå det är viktigt att fortsätta tillsätta medel för 
reinvestering och investering. Under 2020 togs en 
underhållsplan fram för kommunens fastigheter. 
 
Hur ser framtiden ut 2021 - 2023?  
Organisationen kommer att fortsätta att skapa en grund 
för en god samhällsplanering genom samverkan & dialog. 
Några exempel inom detta som kommer att vara viktiga 
inom kommande år: 
 Arbete med att skapa detaljplanelagd mark 

(bostadstomter & industritomter)  
 Nya skolor/förskolor: skolhusplan 
 Fler platser särskilt boende (enligt framtagen plan) 
 Vägvalsstudie avseende reningsverk 
 Potentiell §6 områden som kan påverka 

kommunens utbyggnadsplan avseende vatten och 
avlopp 

 Digitalisering av Samhällsbyggnadsprocesser  
 Fordon & maskiner som släpper ut mindre CO2 
 Omvandlingen av gräsyta till ängsmark är ytterligare 

ett arbete som innebär förbättrad närmiljö genom 
ökad biologisk mångfald men också mindre utsläpp 
av CO2 genom att gräsklippningen minskar.   

 Energisparåtgärder såsom t.ex. utbyte av 
belysningsarmaturer till LED 

 Behov av nyinvesteringar sammanfaller kommande 
år med stora behov av underhåll & reinvestering i 
anläggningar/konstruktioner 



            

Miljö & Byggnämnden  

 
 
 
Resultaträkning (kkr) 

Budget 
2020 

Redovisning 
2020 

Avvikelse Redovisning 
2019 

Förändring 
% 

Verksamhetens intäkter, 
inkl interna poster 

4 354 4 285 -70 3 156  36 % 
Verksamhetens kostnader, 
inkl interna poster 

7 944 7 565 379 6 000 26 % 
Årets resultat 

3 590 3 281 309 2 844 15 % 
 
 
Viktiga händelser 
Miljö & Byggnämnden ställer medborgare, företagare och 
övriga förvaltningar i fokus. Vi utgår från deras behov 
och guidar dem genom regelverk vilket främjar 
utveckling i kommunen. 
Nämndens övergripande mål är att det ska vara lätt att 
göra rätt från början och att verka stödjande i både 
medborgarens, företagens och kommunens utveckling. 
Nämndplanen beskriver vilka mål som nämnden antagit 
för att nå kommunens övergripande strategiska mål. 
Dessa mål bryter sedan Miljö & Byggchefen ner i en 
handlingsplan för hur enhetens ska bidra till att nå dessa 
mål. Genom denna målkedja bidrar Miljö & 
Byggnämnden till att förverkliga hela kommunens vision. 
Den politiska styrningen utgår från kommunens 
strategiska mål med syftet att arbeta mot visionen om en 
välkomnande kommun. 
 
Nämndens särskilt prioriterade områden 
1. Effektiv Samhällsbyggnadsprocess: med medborgaren i 
centrum från planering till genomförande till förvaltning 
& tillsyn 

2. Medarbetardrivenchefsstödd utveckling MCU: ett 
ledarskap som skapar förutsättsättningar för 
medarbetarna att utföra ett bra och effektivt arbete. 

3. Främjande myndighetsutövning: genom utbildning och 
samverkan så ökar vi vår förmåga att utveckla en effektiv 
och främjande myndighetsutövning. 

4. Miljö: att våra verksamheter skall ha liten 
miljöpåverkan som möjligt.  

 
Miljö och byggnämnden 
Under året har Miljö och byggnämnden hållit i ett antal 
informationer /utbildningar och studiebesök för att på 
ett så bra sätt som möjligt kunna fullgöra sitt uppdrag.  
Exempel på detta är 

 Information om reglemente, nämndplan, vision 
och mål 

 
 
 

 Information om 
delegationsordningen/uppdatering av 
delegationsordningen 

 Information om pågående tillsynsärenden 
 Information om överklagade ärenden 
 Information: Industriområden inom föreslagna 

vattenskyddsområde 
 Utbildning nämndens roll 
 Utbildning vattenskyddsområde 
 Utbildning miljömål 
 Beredskapsplan för sektorn 
 Redovisning dataskyddsförordningen samt 

Registerförteckning GDPR Hero 
 Utbildning Plan och bygglagen (PBL) 
 Riktlinjer för besök i verksamheten 
 Yttrande avseende revisionsrapporten 

granskning av bygglov 
 Dagvattenstrategi 
 Information om status överklagade beslut 
 Kompetensförsörjningsplan 
 Information om kartsystem 

 
Samverkan inom strategisk planering: I nuläget pågår 
arbete inom många strategiska områden såsom 
exempelvis arbetet med VA-plan för Säters kommun 
samt detaljplanearbete. Arbetet kräver en hög grad av 
samverkan vilket medför att tid investeras i projekten för 
att tillsammans nå bästa möjliga slutresultat.  
 
Avtal gällande samverkan: med Smedjebackens kommun 
rörande samordning, rådgivning och tillsyn enligt lagen 
(2014:799) om sprängämnesprekursorer… 
Under året har Säters kommun gått med i Mitt 
Miljösamverkan som är ett samarbete mellan kommuner i 
Dalarnas län, Uppsala län, Gävleborgs län och 
Västmanlands län samt Länsstyrelserna för dessa län.   
 



            

Sektorns hantering & beredskap avseende Covid-19: 
Den världsomfattande pandemin har utmanat sektorns 
rutiner och uthållighet. Sektorn initierade tidigt ett flertal 
åtgärder för att säkerställa vårt uppdrag trots en hög 
sjukfrånvaro: 

 Möjliggöra arbete på annan plats 
 Riskanalys som togs fram i samverkan 
 Daglig digital incheckning från respektive 

verksamhet 
 Information om att stanna hemma vid symptom 
 Kompetensinventering på sektorn 
 Delta i veckovis kommunövergripande 

stabsavstämning 
 Samverkan över sektorsgränserna för att stödja 

varandra i uppdragen 
 Anpassad lokalvård för att minska risken för 

smittspridning 
 Digitala 

nämndsmöten/APT/ledningsgrupp/samverkan
smöten 

 Veckovis loggbok över antalet som vistas på 
kontoret 

 
Digitalisering 

 Under 2020 har det digitala verktyget Teams 
fått stor genomslagskraft i organisationen. 
Verktyget har varit en viktig grund för att 
möjliggöra arbete på annan plats/hemma. 
Under 2021 fortsätter arbetet för att säkra 
medarbetarnas tillgång till utrustning som 
stödjer digitala arbetssätt.  

 Ärendesystem för Infracontroll används i allt 
större grad inom förvaltningen. För 
medborgarna innebär det att de kan anmäla 
ärenden via app eller ringa växeln/kundtjänst. 

 Sektorn kommer ingå i kommunens projekt E-
kontor 2021 

 
Samverkan på förvaltningen: Parterna har i enlighet med 
samverkansavtalet gemensamt samverkat aktuella frågor 
under 2020. Nytt har varit att enheterna har fått rotera på 
mötena för att på så sätt sätta en enhet per gång i fokus 
sett till samverkansfrågor och status i verksamheten. En 
nära och effektiv samverkan kring Covid-19 har även 
skett under året. Mot 2021 så läggs fokus på fortsatt 
arbete med framtaget årshjul för att skapa en så effektiv 
& aktuell samverkansprocess som möjligt. 
 
Samrådsgrupp: Den politiskt beslutade samrådsgruppen 
har under 2020 utvecklats till att bli ett viktigt 
informations & beredningsorgan till beslutande nämnder. 
Samtliga förvaltningar samt Säterbostäder är 
representerade i gruppen. Gruppen stödjer även det 
uppsiktsansvar som Kommunstyrelsen har enligt 
kommunallagen över övriga nämnder. Beslutade centrala 
processer bereds och bearbetas inom samrådsgruppen. 
Exempel på processer: 

 Bostads & lokalplanering 
 Genomförandeplan SÄBO 
 Säterdalen 
 Genomfart & Bytespunkt i samverkan med 

Trafikverket 

 Miljöplanering 
 Samarbetsavtal med Borlänge Energi 

 

Näringslivssamverkan 
SBS har i samverkan med näringslivsenheten löpande 
arbetat med LOTS-funktion för att stödja företag som 
behöver stöd i olika frågor. Syftet är att kunna erbjuda 
företag & organisationer ett snabbt och bra stöd i 
Samhällsbyggnadsfrågor. Till detta har även Miljö & 
Byggenheten deltagit på företagsträffar samt haft öppet 
kvällstid vissa dagar. 
Under 2020 initierades även projektet främjande 
myndighetsutövning genom utbildning i konceptet 
tillväxt och tillsyn. Projektet fortsätter under 2021.  
 
Avsluta & arkivera: Det har gjorts ett stort jobb med att 
avsluta och arkivera gamla miljöärenden. 
 
Revision från Länsstyrelsen gällande Livsmedels-
kontrollen och Miljötillsyn: Livsmedelsrevisionen 
genomfördes av Länsstyrelsen via Skype den 1 september 
2020 och omfattade 2019. 2019 var tjänsten 
Livsmedelsinspektör vakant hela året så endast få 
kontroller hade utförts. En åtgärdsplan har upprättats.  

Taxa för tillsyn och prövning enligt miljöbalken: 
Taxan inom miljöbalkens område har reviderats utifrån 
den nya avfallslagstiftningen. Handläggningskostnaden 
per timme för miljö- och hälsoskydd har indexuppräknats 
för 2021. 
 
Bygglovs- och anmälningsärenden under 2020:  
342 ärenden har inkommit under året.  
63 av dessa var eldstäder 
9 enbostadshus 
0 flerbostadshus 
1 specialbostadshus 
13 förhandsbesked 
24 strandskyddsärenden,  
5 rivningslov 
8 marklov 
20 anmälningsärenden 
7 tidsbegränsade 
152 bygglovsbeslut + 0 avslag 
221 startbesked och 140 slutbesked har tagits på 
delegation. 
 
Tillsyn inom byggområdet:  
48 ärenden har öppnats om misstanke om olovligt 
byggande eller åtgärd eller ovårdad tomt/byggnad 
 
Miljö- och hälsoskyddsärenden: totalt 329 ärenden har 
inkommit under året. 

Remisser: 47 remisser har inkommit under året, varav 27 
från byggenheten. 

Livsmedelsärenden: 14 ärenden gällande registrering av 
livsmedelsanläggning har inkommit. 3 händelser i RASFF 
(Rapid Alert System för Food and Feed) från 
Livsmedelsverket som krävde åtgärd inträffade under 
året.  
2 ärenden gällande misstänkt matförgiftning. 

Värmepumpar: 47 beslut har tagits under året. 



            

Enskilda avlopp: 117 ansökningar om inrättande av 
enskild avloppsanläggning har inkommit och 107 tillstånd 
har utfärdats.  

Klagomål: 25 klagomål har inkommit under 2020. 

Tillsyn och kontroll inom miljö- och hälsoskyddsområdet 
och livsmedel: Begränsad tillsyn inom miljö- och 
hälsoskyddsområdet har genomförts då det har varit 
tvunget att prioriteras ner för att hinna med inkommande 
ärenden och stödjande verksamhet. Viss tillsyn har 
utförts digitalt pga. Covid-19. Livsmedelskontroller har 
genomförts mer eller mindre enligt plan. Covid-19 har 
gjort att känsliga verksamheter inte har fått något fysiskt 
kontrollbesök.  

Covid-19 relaterat arbete/trängseltillsyn: Tillsyn har 
utförts på livsmedelsföretag med servering utifrån regler 
för Covid-19. 

Miljö- och byggnämnden:  152 ärenden (§) har hanterats i 
nämnden under året 

Det ekonomiska resultatet 
Det ekonomiska resultatet är bra med ett resultat på 
enhetsnivå som ligger något under budget. 
Sammanfattningsvis så kan man kommentera det 
ekonomiska resultatet med att utfallet är enligt plan. 
 
Personalsituationen 
Stora resurser har lagts även under första halvan av 2020 
på rekryteringsprocessen. Det råder stor kompetensbrist 
på marknaden vilket leder till att lösningar där arbete 
kombinerat med kompetensutveckling/studier kan 
behöva appliceras. Högkonjunkturen och mängden 
byggnationer med mera som pågår i kommunen gör att 
arbetsbelastning är väldigt hög hos enhetens personal. 
Sett till framtagen behovsanalys så räcker tillgängliga 
resurser i nuläget inte till för att genomföra all planerad 
verksamhet. Tiden går åt till att ta hand om inkomna 
ärenden och mer tid än tidigare läggs i dagsläget på 
kommunövergripande planer, samverkan, Lots och 
service. Kravet på rapportering till myndighet har ökat, 
speciellt inom miljö och livsmedel. Antalet enkäter som 
måste svaras på, enligt lag ökar. Då lagar, förordningar 
och regler ständigt ändras och utvecklas krävs att enheten 
ständigt har en omvärldsbevakning samt fortlöpande 
uppdaterar rutiner och arbetssätt. Under Covid-19 
pandemin har antalet inkomna ärenden, anmälan om 
olovlig åtgärd samt klagomål ökat markant.  
 
Internkontroll 
Internkontroll är en viktig del i arbetet med uppföljning 
av Samhällsbyggnadsnämndens verksamhet. Andra delar 
som möjliggör en effektiv uppföljning är tydliga rutiner 
samt system för hantering av avvikelser. Det vill säga att 
hela tiden arbeta för att lära av sina misstag och skapa en 
lärande organisation. Även en bra dialog mellan 
förvaltning, nämnd, revisorer och kommunstyrelse med 
flera är en viktig grund för en bra internkontroll.  
 

Resultatet av internkontroll 2020 är övergripande bra. 
Dock finns det ett glapp mellan tillgängliga resurser och 
upprättad verksamhetsplan vilket skapar en tillsyns- och 
kontrollskuld. Internkontrollen är uppdelad i följande 
huvudprocesser 
 Ledningsprocess: 

 Personalprocess 
 Verksamhetsprocess 
 Ekonomiprocess  
Vi har även identifierat områden där vi behöver bli 
effektivare. Arbetet för att få internkontrollen att bli en 
naturlig del av verksamheten fortsätter 2021.  
 
Måluppföljning 
 
Lätt att gö` rätt 
Myndigheten med det goa bemötandet Det ska vara 
enkelt att söka ett lov/tillstånd. Det ska vara möjligt att få 
hjälp att skriva en korrekt ansökan. Förvaltningen ska 
skapa en förståelse för myndighetsprocessen. 
 
Mätmetod: Uppföljning sker i samband med process 
tillväxt och tillsyn. Dialog med företagare/sökande 
Nås målet: Delvis 
Kommentar: Process för främjande myndighetsutövning 
initierades under 2020.  Processen fortsätter under 2021. 
En handlingsplan för det fortsatta arbetet kommer att tas 
fram under 2021. Under 2021 så startar kommunens E-
kontor upp där Miljö och bygg kommer vara en del. 
Nämnden ska arbete med:  
- Ett behovsanpassat bemötande efter den sökandes 
behov 
- En välfungerande Helpdesk (AI) 
- Utveckla tjänster/ansökningar digitalt 
 
Miljösmart såklart 
Säters Kommun ska vara en ledande hållbar kommun. 
Arbetet ska präglas av öppenhet, kunskapshöjande och 
involverande i alla sammanhang. Främja klimatsmarta 
verksamheter och lösningar, oavsett om det är ekologisk 
byggande, solceller eller dagvattendammar.  
 
Mätmetod: Uppföljning av utfört arbete 
Nås målet: Delvis 
Kommentar: En byggnadsstrategi, samt en 
dagvattenstrategi har antagits av Kommunfullmäktige. 
Projekt för ökad biologisk mångfald fortsätter i 
samverkan med övriga enheter under 2021. 
Nämnden ska verka för:  
 - Hållbart byggande.  
- Främja klimatsmarta lösningar 
- Biologisk mångfald 
- följa bland annat Dalarnas Miljömål 
 
Rättvist, javisst! 
Effektiv verksamhet där medarbetarens kompetens ska 
tas till vara och utvecklas på bästa sätt.  
Verksamheten ska ha stöd där manuellt repetitivt arbete 
ska automatiseras. 
 
Mätmetod: Uppföljning av utfört arbete 
Nås målet: Delvis 
Kommentar: Genom ett ökat gränsöverskridande arbete 
så minskas sårbarheten inom de olika områdena på 
enheten. Under 2021 så startar kommunens E-kontor 
upp där Miljö och bygg kommer vara en del. 
Nämnden ska skapa förutsättningar för:  
- Rättvist och rättssäkert 
- Effektiv förvaltning 
- Likriktad handläggning 



            

- Systematiskt arbetsmiljöarbete 
- Samverkan med andra kommuner och myndigheter 
 
Grönt & skönt/snyggt & tryggt - Stödjande 
samhällsplanering 
Bistå med kunskap & kompetens för att främja en god 
samhällsplanering 
 
Mätmetod: Uppföljning av utfört arbete 
Nås målet: Delvis 
Kommentar: Verksamheten är i hög grad delaktig i 
kommunens planeringsarbete samt arbete med VA-plan, 
översiktsplanering med mera.  
Nämnden ska verka för:  
- att vara stödjande i planprocess och i samverkan med 
park verka för biologisk mångfald  
- ett attraktivt boende för alla faser i livet 
- att uppdatera befintliga områdesbestämmelser 
- grön infrastruktur i planering 
- attraktiva dagvattenlösningar 
- Tillgänglig miljö  
 
We do - Rent H2O 
Säters kommun ska se till att även framtida generationer 
har tillgång till bra vatten- och avloppssystem som är 
driftsäkra och hållbara ur miljö och risksynpunkt.  
 
Mätmetod: Uppföljning av utfört arbete 
Nås målet: Delvis 
Kommentar:  
Nämnden ska medverka vid: 
-planering av vattenskyddsområden 
-planering av dagvattenplanering/strategi 
-VA- plan 
Nämnden ska utföra:  
- Tillsyn & uppföljning av Vatten och avloppsystem 
 
Hur ser framtiden ut 2021 - 2022?  
Förebyggande och långsiktigt arbete för en hållbar 
framtid genomsyrar självklart våra verksamheter. 
Miljötillsyn kommer att bedrivas med utgångspunkt i 
bland annat åtgärdsprogrammet för Bottenhavets 
vattendirektiv i syfte att säkra grundvattenkvaliteten. Det 

handlar om att få olika aktörer i samhället att minska sina 
utsläpp parallellt med att tillsynen ökar vad gäller 
lantbruk och enskilda avloppsanläggningar. Vi ska också 
bidra till att små och medelstora företag ökar sin 
energieffektivisering. Det är ett initiativ från 
Energimyndigheten via projektet ”Incitament för 
energieffektivisering” där kommunen ska erbjuda den 
information och de verktyg som företagen behöver. 
Förvaltnings- och kommunövergripande samarbete för 
att dra lärdom av varandra och få en samlad kompetens 
är viktiga parametrar för att kunna möta våra kunder på 
ett professionellt sätt. Även dialogen med våra kunder 
genom Kvällsöppet för bygglovskunder, LOTS-träffar 
och andra forum är oerhört viktig för att skapa ömsesidig 
förståelse. Genom att fokusera på rätt saker och vilka vi 
är till för kommer vi att kunna möta de utmaningar vi 
står inför. Effektivare arbetssätt och en god arbetsmiljö 
för våra medarbetare ger bättre tillgänglighet och högre 
servicegrad, vilket ökar förutsättningarna för nöjdare 
kunder. 
 

Tydlig organisation: Under 2021 så fortsätter arbetet 
med att anpassa organisationen till de gränsöverskridande 
processer som identifierats stödja arbetet mot 
kommunens Vision & mål. I detta ingår bland annat att 
stärka upp tidig planering samt att utöka samverkan med 
Näringslivskontoret för att kunna erbjuda företagare ett 
ännu bättre stöd. 
 
Kompetensförsörjning: Fortsätta arbeta för att vara en 
attraktiv arbetsgivare och därmed trygga kompetens-
försörjningen. 
 
Samverkan: genom att i större grad samverka med andra 
parter och därmed skapa synergieffekter så kan man 
effektivisera delar av verksamheten. En utökad 
samordning skulle även kunna minska organisationens 
störningskänslighet då fler personer har kunskap inom 
fler områden. 
 
Kompetensutveckling: 2021 kommer det att läggas 
resurser för att kompetensutveckla förvaltningen samt 
förtroendevalda.  
När det gäller de verksamhetsområden som ligger inom 
nämndens reglemente så kan enhetens personal (likt 
2020) hålla kortare utbildningspass vid 
nämndsammanträde. 
Lagar och regler ändras hela tiden. Enhetens personal har 
störst behov av kompetensutveckling inom de område 
där stora lagändringar gjorts samt breddning av 
kompetens för att arbeta bort stuprör. 
 
Arbetsmiljö: Samhällsbyggnadssektorns verksamheter 
skiljer sig åt och det praktiska arbetsmiljöarbetet anpassas 
efter förhållandena på varje arbetsplats. Det systematiska 
arbetsmiljöarbetet är dock detsamma oavsett arbetsplats. 
Arbetsmiljön undersöks, risker bedöms, åtgärder 
genomförs och kontrolleras så att ohälsa och olycksfall 
förebyggs.  
 
Exempel på sätt inom förvaltningen att följa upp & 
förbättra arbetsmiljön för våra medarbetare:  

 Löpande arbeta med arbetsmiljöfrågor på APT 
 Arbeta med handlingsplaner 
 Ta fram riskanalyser & inventeringar 
 Skyddsronder 
 Medarbetarsamtal 
 Samverkan i förvaltningens samverkansgrupp 

FSG 
 Specifika utredningar vid tillbud  förändrade 

rutiner 
 Rapportering av tillbud 
 Stöd till medarbetarna avseende val av 

prioriteringar inom verksamheten 
 Arbete med uppdragsbeskrivningar 
 Minimering av kemikalier inom verksamheterna 
 M.m. 

 



            

Kulturnämnd   
 

 

 

 
 

 

 

Resultaträkning (kkr) 

Budget 

2020 

Redovisning 

2020 

Avvikelse Redovisning 

2019 

Förändring 

% 

Verksamhetens intäkter, 

inkl interna poster 1 679 1 196 483 2 048 -42 % 

Verksamhetens kostnader, 

inkl interna poster 15 767 17 136 1 369 17 479 -2 % 

Årets resultat 14 088 15 940 1 852 15 431 3 % 

Därav kapitalkostnader 329 375 46 243 54 % 

Investeringar  270 450 180 574 -22 % 

 

 

 

Viktiga händelser 
Coronapandemin har påverkat kulturnämndens 
verksamhetsområden drastiskt under 2020. De flesta 
kulturevenemang har fått ställas in eller ställts om, 
möjligtvis har de kunnat genomföras på annat sätt och i 
mindre skala än tidigare år.  

Biblioteken har stora delar av året inte kunnat vara den 
mötesplats som vi varit vana vid och strävar efter att 
vara. Biblioteken har fått ställa om verksamheten, antalet 
utlån via t ex ”boken kommer” och ”take-away” har ökat.  
Vi har erbjudit support via telefon för den som behöver 
hjälp att genomföra digitala möten med släkt och vänner, 
fylla i en ansökan på webben eller andra utmaningar för 
den som inte är bevandrad i modern teknik. Framförallt 
innan storhelger har detta varit en efterfrågad service. 

Precis som tidigare år har Statens kulturråd beviljat 
kulturnämnden medel för att fortsätta utveckla 
verksamheten på främst biblioteket. Digitalisering och 
ungas kreativitet har varit i fokus. 

Avtal har tecknats med Dalateatern rörande Dansnät 
Dalarna, en samverkan för att lyfta konstformen dans. 

Kulturenheten har ett uppdrag att leda arbetet i att ta 
fram ett strategiskt kulturmiljöprogram. Arbetet har tagit 
fart under hösten och en projektplan presenterats för 
styrgruppen i början av januari 2021. Det slutliga 
resultatet kommer att presenteras i början av 2023. 

Det ekonomiska resultatet 
Kulturenheten visar ett överskott jämfört med budget på 
1,8 miljoner. Det är uteblivna kostnader som genererar 
överskottet. Främst beroende på vakanta tjänster och 
inställda evenemang, allt från teaterföreställningar till 
författarbesök.  

Investeringar 
Investeringar har delvis kunnat genomföras enl plan men 
en del investeringar har måst skjutas på till 2021 p g a 
projekt som inte kunnat genomföras eller hunnit påbörjas 
under 2020.  

Personalsituationen 
Under året har en ny kulturchef rekryterats. Två barn- 
och skolbibliotekarier har på egen begära avslutat sina 
anställningar, vi har kunnat genomföra externa 
rekryteringar och återbesatt bägge tjänsterna med 
medarbetare som har formell kompetens. 

Internkontroll 

Inga felaktigheter har upptäckts enligt 
internkontrollplanen. Utanför interkontrollen finns 
den nya dataskyddsförordningen och uppföljning sker 
för att säkerställa att förvaltningen följer förordningen. 



            

Statistik och uppföljning 
Statistik över antalet utlån och besök under 2020. 

Antal besök och fysiska lån har minskat under året, helt 
säkert en effekt av Coronapandemin. E-medier har ökat 
något i antalet utlån jämfört med föregående år. 

 

 2020 2019 2018 

Antal besök Säters bibliotek 56 243 77 465 77 884 

Utlån fysiska medier, Säter, 
Gustafs och Stora Skedvi 66 465 

73 034 
75 243 

Utlån e-böcker 3 647 3 540 1 742 

Strömmande film 386 338 162 

 
  

Hur ser framtiden ut 2021 - 2023? 
Kultursektorn har drabbats hårt av Corona och det 
kommer ta lång tid innan branschen återhämtat sig. 
Många kulturutövare, oavsett om man är professionell 
eller amatör, har svårt att utöva sina konstarter och det 
kommer ställas nya krav på offentlig förvaltning hur man 
bäst kan stödja kulturutövare, kanske tänka omställning 
och tänka nytt för att inte möjligheterna att ta del av 
kultur ska försvinna. Vi måste också hitta bra sätt för 
våra medborgare att få möjligheter till kulturupplevelser 
som håller en hög nivå.  

I spåren av Corona ser vi också värdet av kultur som en 
viktig faktor för människors välmående. Vikten av bra 
aktiviteter för särskilt barn och unga har lyfts i olika 
forum. Kultur och bibliotek bidrar med kreativitet, 
bildning och läsfrämjande. 

Regeringen har tillsatt en utredning med syfte att i juni 
presentera åtgärdsförslag av förutsättningar för 
kultursektorns återstart, återhämtning och utveckling.  

Internetstiftelsen tar varje år fram information om 
internetanvändandet i Sverige. 98% av svenskarna uppger 
att de har tillgång till Internet i hemmet. 2020 har 
beskrivits som en chockdigitalisering av samhället då alla 
åldersgrupper blivit mycket mer digitalt aktiva.  

Samtidigt så är det så att 6% av befolkningen uppger att 
de aldrig eller sällan använder digitala lösningar vilket gör 
att det digitala utanförskapet kommer att öka när utbudet 
av digitala tjänster utvecklas. Oftast är det här personer 
som av demografiska och socioekonomiska orsaker redan 
lever i ett utanförskap. Biblioteket är en mycket viktig 
spelare för att öka den digitala delaktigheten och 
invånarnas demokratiska rättigheter att ta del av ett 
tjänste- och serviceutbud som kanske bara erbjuds 
digitalt. 

I post- och telestyrelsens rapport ”Digital omställning till 
följd av covid-19” PTS-ER-2121:1, presenteras digitala 
behov inom olika sektorer däribland kultur och bibliotek. 
Ett behov av nationella åtgärder har identifierats, t ex att 
öka bibliotekens digitala tillgänglighet.   

 

Läsa, skriva, kommunicera samt förstå och kritiskt 
granska information 

I dagens informationsflöde är det viktigare än någonsin 
att alla har förmågan att läsa och skriva och ta till sig 
information, sätta den i ett sammanhang samt avgöra om 
den är korrekt. Att förstå nyhetsflödet och kunna anpassa 
sig efter aktuella händelser utgör kärnan i yttrande- och 
informationsfriheten. Läsförmågan sjunker i vårt 
samhälle och socioekonomiska faktorer får en allt större 
betydelse för människors läsvanor och 
biblioteksanvändning. I Säter kommer vi fortsätta arbetet 
med läsfrämjande insatser, framför allt mot barn och 
unga. 

 

Fler över 65 år 
Demografiska förutsättningar påverkar biblioteken 
liksom de påverkar det övriga samhället. Sveriges 
befolkning förväntas fortsätta öka och enligt prognoser 
är det andelen äldre som ökar mest. Pandemin har 
bekräftat hur viktigt kultur och bibliotek är för äldre och 
vi kommer fortsätta att utveckla hur vi skapar bra nytta 
för gruppen. 
 

 

 

 



            

Barn- och utbildningsnämnd 
 

 

 

 

 

Resultaträkning (kkr) 

Budget 

2020 

Redovisning 

2020 

Avvikelse Redovisning 

2019 

Förändring 

% 

Verksamhetens intäkter, 

inkl interna poster 35 638 43 451 7 813 37 719 +15 % 

Verksamhetens kostnader, 

inkl interna poster 312 470 326 369 -13 899 312 931 +4 % 

Årets resultat 276 832 282 917 -6 085 275 212 +3 % 

Därav kapitalkostnader 710 1 439 -729 1 404 +2 % 

Investeringar  2 300 1 464 836 2 110 -31 % 

 

Viktiga händelser 

Förskola och pedagogisk omsorg 

Året har präglats av pandemin. Verksamheten har 
tvingats till många anpassningar.  

På daglig basis har vi följt andelen frånvarande barn och 
personal i verksamheten, för att vid behov kunna fördela 
personal där den behövs mest.  

Under våren var personaltätheten god, då många barn var 
frånvarande, vilket medgav möjlighet för vår personal att 
stötta kostenheten, där personalsituationen var ansträngd. 

Under hösten har vi haft perioder där en högre andel 
personal varit frånvarande, vilket tillsammans med 
beslutet att inte låta vikarier arbeta på olika förskolor, 
medfört ett ansträngt läge på förskolor.  

Risk- och konsekvensanalyser har kontinuerligt 
upprättats vid varje enhet, vilka ständigt revideras utifrån 
nya direktiv och förutsättningar. 

Under våren 2020 startade ett arbetsmiljöarbete där 
personal varje vecka skattar sin 
upplevda arbetssituation med hjälp av Weekli, 
ett webbaserat program som sammanställer data. 
Uppgifterna presenteras på gruppnivå och ligger till 
grund för arbetslagens vidare analys och dialog.  

Fortsatt arbete med Förskola 2.0. 

 

 

Förskolan Borgen har avvecklats i december 2020. Barn 
och personal har flyttats till Trollskogen förskola. 

Under året har ledningsgruppen, rektorer/biträdande 
rektorer i förskolan, arbetat med kvalitetsindikatorer 
framtagna av Skolverket vilket utmynnat i ett årshjul som 
tydliggör de aktiviteter som ska utföras under året.  

Ny rektor för Gustafs förskoleområde är Agneta 
Berglund och för Säters förskoleområde Johan Sparring. 

Personer som står långt från arbetsmarknaden har genom 
Dahlander kunskapscentrum utbildats för att ges 
möjlighet att arbeta inom förskola och kostenhet. Detta 
är ett resultat av Kostutredningen som presenterades 
2020. Sex personer har anställts genom 
lönestödsanställning. 

Tabell 1. Antal barn placerade i barnomsorg, 20 maj. Källa: Procapita 

 2020 2019 2018 

Förskola 601 595 577 

Pedagogisk omsorg 40 37 
 

35 

Förskoleklass/grundskola/fritidshem 

Året har präglats av pandemin. Verksamheten har 
tvingats till många anpassningar.  



            

På daglig basis har vi följt andelen frånvarande elever och 
personal i verksamheten, för att vid behov kunna fördela 
personal där den behövs mest.  

Under hela året har skolorna fått prioritera och 
omfördela personal för att säkerställa undervisning för 
eleverna. Skolorna har anpassat verksamheten för att 
minska trängsel och färre kontakter mellan olika klasser 
genom schemaförändringar. Viss verksamhet har 
bedrivits utomhus. Risk- och konsekvensanalyser har 
kontinuerligt upprättats vid varje enhet, vilka ständigt 
revideras utifrån nya direktiv och förutsättningar. 

Kunskapsresultaten visar en försämring jämfört med 
föregående år i åk 9. För åk 6 finns inte nationell statistik 
för meritvärden, men vi ser en negativ trend för 
genomsnittsbetyget i matematik och svenska. Under året 
har nationella prov inte genomförts på grund av 
pandemin varför det saknas jämförande resultat för åk 3.  

Vi ser allvarligt på detta och har förändrat strukturen för 
kvalitetsarbetet och har tätare uppföljningar av resultat 
och de åtgärder som vidtas. Forskning visar att goda 
resultat bygger på pedagogens kompetens, ett fungerande 
värdegrundsarbete samt trygghet och studiero.  

Tabell 2. Betygsresultat 2020 skolår 9, exkl. nyinvandrade och elever med okänd 
bakgrund, källa: Kolada. 

 2020 2019 2018 

Genomsnittligt meritvärde åk 9 211,3 215,9 225,7 

Andel (%) behöriga till 
gymnasiet 

89,6 87,2 89,9 

Tabell 3: Genomsnittsbetyg 2020 åk 6. Källa: Kolada 

 2020 2019 2018 

Matematik 12,1 13,0 12,2 

Svenska 12,5 13,1 13,2 

Tabell 4: Elever i åk 3 som deltagit i alla delprov som klarat alla delprov för 
ämnesprovet. Källa: Kolada 

 2020 2019 2018 

Matematik - 75,0 64,0 

Svenska - 81,0 70,0 

Personal i förskola och skola genomför 
kompetensutveckling under 2020-2021 gällande 
Ledarskap i klassrummet. Litteraturstudier varvas med 
gruppdiskussioner som leds av ansvariga pedagoger. 
Syftet är att ge pedagoger ökad kunskap och fler metoder 
för att främja en god lärandemiljö. 

Personalen använder Weekli för att säkerställa god 
arbetsmiljö. 

Grundsärskolan 

Grundsärskolan i Säters kommun är organiserad i två 
undervisningsgrupper, en vid Kungsgårdsskolan för 
elever åk 1-6 och träningsskola, samt en för åk 6-9 vid 
Klockarskolan. Andelen elever i träningsskola med stort 
omsorgsbehov är stort. 

Ny rektor för verksamheten är Jenny Lindqvist. 

Personalen använder Weekli för att säkerställa god 
arbetsmiljö. 

Dahlander kunskapscentrum  

Dahlander kunskapscentrum har under verksamhetsåret 
2019/20 haft två skolverksamheter; gymnasieskolans 
introduktionsprogram samt vuxenutbildning. 
Gymnasieskolan hade 61 elever inom 
introduktionsprogrammen och det nystartade 
programmet IMYRK samt 165 inom vuxenutbildningen. 
Vuxenutbildningen har under verksamhetsåret erbjudit 
lärarledd utbildning inom SFI, Lärvux, grundläggande 
vuxenutbildning och omvårdnadsutbildning samt 
administrerat Komvux på distans via Miroi.  

En majoritet av deltagarna i kursen ”Vårdnära service i 
kombination med SFI för en snabbare väg till egen 
försörjning” har gått vidare ut i arbete efter avslutad kurs. 
I samverkan med sociala sektorn har utbildningsinsatser, 
vårdbiträden och undersköterskor, genomförts för att 
säkerställa bemanning under pandemin. 

Utbildning har startats avseende Fastighetsnära service.  

Ny rektor för verksamheten är Lena Karlsson. 

Personalen använder Weekli för att säkerställa god 
arbetsmiljö. 

Kulturskolan 

Kulturskolans verksamhet består av frivillig 
ämnesundervisning för ca 300 elever samt ansvar för 
musikundervisningen i grundskolan samt för 
Klockarskolans musikprofil. I årskurserna 1-3 har musik- 
och dramalärarna arbetat ämnesintegrerat med 
skolämnen.  

Utvecklingsarbetet med kulturaktiviteter i anslutning till 
skoldagens slut har fortsatt under 2020 men påverkats 
stort av nationella beslut rörande pandemin. 
Verksamheten omfattar musik-, dans-, teater- och 
bildverkstad och digitalt skapande i årskurs 1-6. Denna 
verksamhet har varit avgiftsfri tack vare statsbidrag.  

Kulturskolan har även fortsatt sitt arbete inom ramen för 
Skapande skola. I första hand har det handlat om 
kulturaktiviteter kopplade till arbetet med skolans 
värdegrund och kulturupplevelser genom professionella 
föreställningar, men även med att ge eleverna möjlighet 
att prova på eget skapande i olika former och uttryck.  

Under 2021 utökar Kulturskolan sitt samarbete med 
kultursektorn för att möjliggöra ett större utbud för 
kommunens barn och unga. 

Kommunala aktivitetsansvaret (KAA) 

Det kommunala aktivitetsansvaret innebär att 
hemkommun löpande under året ska hålla sig informerad 
om hur ungdomar i kommunen som ännu inte fyllt 20 år 
är sysselsatta. Kommunen ska erbjuda de ungdomar som 
inte genomför gymnasieutbildning lämpliga individuella 
åtgärder. Åtgärderna ska i första hand syfta till att 
motivera den enskilde att påbörja eller återuppta en 
utbildning. KAA har under 2020 omfattat ca 25 
ungdomar. 



            

Statsbidrag 

Verksamheten har erhållit 27,0 mkr i statsbidrag varav 
17,0 mkr från Skolverket.  

De största bidragen är Likvärdig skola (4,4 mkr), 
Lärarlönelyft (2,4 mkr) och Maxtaxa (2,1 mkr). 

De riktade statsbidragen till skolan tenderar att bli färre 
och mer utvecklingsinriktade. Många statsbidrag är små 
och/eller omgärdade med detaljstyrande regler. 
Riksrevisionen har skrivit om brister i det nuvarande 
systemet1. Som ett led i arbetet med att förbättra 
styrningen av skolan gör regeringen nu en översyn för att 
uppnå en mer strategisk och ändamålsenlig användning 
av de riktade bidragen2. 

Det ekonomiska resultatet 
Resultatet för 2020 uppvisar ett underskott på 6 085 tkr.  

Tabell 5. Ekonomiskt resultat, barn- och utbildningsnämnden 2020. 

VERKSAMHET Utfall Budget Avvikelse
Administration & politik 21 603 24 085 2 482
Förskola & pedagogisk omsorg 59 209 64 372 5 163
Fritidshem 15 130 15 100 -30
Förskoleklass 4 582   4 575   -7
Grundskola 109 028 102 418 -6 610
Gymnasieskola 61 916 50 012 -11 904
Vuxenutbildning 2 558 3 220 662
Särskola 2 705 6 500 3 795
Kulturskola 6 186 6 550 364

282 917 276 832 -6 085  

 

Den enskilt största budgetposten som överskred budget 
med 11,0 mnkr och blev 3,0 mnkr högre än prognosen 
var de interkommunala kostnaderna, IKE. Utredning och 
analys av underskottet rörande IKE kommer att 
genomföras första kvartalet 2021. Underskottet pekar till 
viss del på ett ökat antal elever som byter program under 
sin gymnasietid, ett ökat antal elever som väljer 
kostsammare yrkesförberedande program. 

Resultatet förbättras med anledning av statens 
Coronastöd som uppgick till 3,2 mnkr för uppkomna 
sjuklönekostnader samt att skolenheterna har överskott 
på över 6,3 mnkr.  

Kostnader för avskrivningar, ingångna avtal för 
utvecklingsprojekt samt den ökade digitaliseringen av 
skolan överskred budget med 2,3 mnkr sammanlagt.  

Ekonomistyrningen av enheterna har gett resultat och 
personalkostnadernas avvikelse var positivt med 0,1 
mnkr. Verksamheten har genomfört en satsning på att 
höja lärares löner inom budgetram. 

Förskola och pedagogisk omsorg har ett överskott och 
det förklaras av Corona. Vikarier, timvikarier samt inköp 
av förbrukningsvaror har kunnat hållas på låga 
kostnadsnivåer. 

 

1 RiR 2017:30 
2https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/riktade-
statsbidrag-till-skolan_H501UbU32 

Underskottet på grundskolan förklaras av höga 
vikariekostnader samt budgeterade intäkter från 
Migrationsverket inte har inkommit. Båda avvikelserna 
har påverkats direkt av pandemin.  

Investeringar 
Investeringsbudgeten uppgick till 2 300 tkr. Av dessa har 
1 464 tkr förbrukats. Detta överskott av tilldelade 
investeringsmedel kopplas till förändrade behov under en 
period av osäkerheter.  

Personalsituationen 

Under perioden 2021-2025 fyller ca 40 anställda 65 år.  

Tabell 6. Prognos pensionsavgångar perioden 2021-2025. 

Personalkategori 2021 2022 2023 2024 2025 Total 

Lärare 2 3 1 2 3 11 

Fritidspedagog  3 2 1  6 

Elevhälsa 
 

2 
  

2 4 

Adm. personal   
 

     2 2 

Förskolepersonal  2 1 1 4 4 12 

Skolledare 1 1 1 1 1 5 

Totalt 5 10 5 8 12 40 

Prognosen visar att 17 lärare/fritidspedagoger och 12 
förskolepersonal lämnar yrket inom de kommande fem 
åren. Även andelen skolledare som lämnar yrket är stort 
de närmaste åren. 

Genom pensionsavgångar uppstår ett rekryteringsbehov. 
Ett flertal personalkategorier är svåra att rekrytera. 
Exempel är skolledare, förskollärare, lärare, studie- och 
yrkesvägledare, skolsköterskor, specialpedagoger och 
speciallärare. Genom kravet på lärarlegitimation har 
konkurrensen om legitimerade lärare ökat i regionen. 
Bedömningen är att detta kan komma att verka 
lönedrivande vid framtida rekryteringar. En stor del av 
rektors arbetstid ägnas åt rekrytering. 

I syfte att bidra till personalförsörjningen fortsätter 
samarbetet med Högskolan Dalarna och 
aspirantprogrammet. Aspirantprogrammet innebär att 
lärarna kombinerar studier med arbete som lärare och får 
lön under studietiden.  

Säters förskoleområde har fungerat som 
partnerförskoleområde med Högskolan Dalarna under 
2020. Stora Skedvi- och Gustafs förskoleområde har 
ansökt om motsvarande upplägg, men inte antagits då 
enheterna anses för små. 

Karriärtjänster och lärarlönelyft 

Karriärtjänsterna ska göra läraryrket mer attraktivt och 
säkra god undervisning för elever. Säter har tilldelats ett 
statsbidrag som gjort det möjligt att anställa 14 
förstelärare. 

Säter har också valt att söka statsbidrag för 
lärarlönelyftet. Bidraget ska gå till höjda löner för särskilt 
kvalificerade lärare, förskollärare eller fritidspedagoger. 



            

Internkontroll 

Internkontrollplan är upprättad, riskanalys genomförd 
och fastställd av nämnden. Planen innehåller 24 
kontrollmoment. Redovisning till nämnden görs 
månatligen av genomförda kontrollmoment. Vid behov 
har nämnden fattat beslut om åtgärder med anledning av 
resultatet av gjorda iakttagelser. Med utgångspunkt från 
risk- och konsekvensbedömningar har en årlig 
sammanfattande uppföljning genomförts. Uppföljningen 
ligger till grund för ny plan för 2021. Beslut fattas av 
nämnden i mars månad.  

Hur ser framtiden ut 2021 - 2023?  
Nämnden har beslutat om tre strategier som gäller under 
perioden 2018 – 2022 och som långsiktigt skall bidra till 
en framgångsrik utbildning för Säters invånare. 
Strategierna utgår från de nationella styrdokumenten, 
forskning och beprövad erfarenhet och kommunala 
ambitioner. 

Personalsituationen 

Den formella kompetensen inom förskola och skola har 
förbättrats. 

För att möta framtida utmaningar samarbetar 
sektorledningen med högskolan Dalarna, genom 
pedagogiskt utvecklingscentrum Dalarna (PUD), i syfte 
att utveckla lärarutbildningen.  

Tillsammans med Högskolan Dalarna satsar Säters 
kommun och andra dalakommuner också på att erbjuda 
personer med lärarexamen, som arbetar utanför skolan, 
en förmånlig och stimulerande väg tillbaka till läraryrket. 

Barn- och elevutveckling 

Prognosen visar att barn- och elevantalet i kommunen är 
ganska jämn över de kommande åren. Det är fortsatt 
viktigt att ha ett utrymme för ytterligare barn och elever 
då förhållande kan komma att ändras bl.a. utifrån in- och 
utflyttning och mottagning av nyanlända barn och elever. 
Prognosen i Figur 2 innehåller det faktiska barnantalet 
2020 medan övriga år innehåller prognostiserat antal 
barn/elever. 

Behov av förskoleplatser 

Prognosen visar att behovet av förskoleplatser kommer 
att vara fortsatt stort främst Säters tätort och i Gustafs. 

Planering för framtida behov av lokaler för förskola och 
skola pågår i samarbete med samhällsbyggnadssektorn.  

 

Figur 1. Prognos barn- och utbildningsnämnden och elevutveckling perioden 
2021-2027. 

2021-2023 

Verksamheten är fortsatt under påverkan av pandemin.  
Regeringen och Skolverket bromsar planerade 
förändringar för att ge personal i verksamheten möjlighet 
att hantera den uppkomna situationen. Exempelvis har 
regeringen ändrat beslut om implementering av 
kursplaner för grundskolan, som har flyttats fram ett år, 
till augusti 2022. 

 

 

 



 

 

Socialnämnden  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
Resultaträkning (tkr) 

Budget 
2020 

Redovisning 
2020 

Avvikelse  
2020 

Redovisning 
2019 

Förändring 
% 

Verksamhetens intäkter, 
inkl interna poster 

33 154 45 815 12 661 42 084 +9% 

Verksamhetens kostnader, 
inkl interna poster 

290 123 313 838 -23 715 292 070 +7% 

Årets resultat 256 969 268 023 -11 054 249 986 +7% 

Därav kapitalkostnader 492 522 -30 478 +9% 

Investeringar  500 210 290 572 -63% 
 

Viktiga händelser 
Sedan mars 2020 har verksamheterna i sociala sektorn 
påverkats stort av den rådande pandemin. De mål och 
utvecklingsområden som planerades har inte varit möjliga 
att uppnå fullt ut. Stort fokus har varit på att klara de 
dagliga insatserna hos omsorgstagare samt handleda 
omvårdnadspersonal i omvårdnadsarbetet. Information 
om vikten av att tillämpa de basala hygienrutinerna samt 
hur skyddsutrustning används på rätt sätt. Pandemin har 
också utvecklat verksamheterna då krav ställts på både 
verksamhet och medarbetare att snabbt ställa om utifrån 
rådande förutsättningar. 
 
Covid-19 har under året drabbat det särskilda boendet 
Enbackagården vid ett utbrott under våren 2020 och 
Fågelsången vid två utbrott under hösten 2020. 
 
Arbetshandledarna, sysselsättning enligt socialtjänstlagen, 
har under våren handlat matvaror och kört hem varorna 
till personer över 70 år i Säters kommun. Denna tjänst 
erbjöds då personer över 70 år befann sig i riskgrupp med 
anledning av covid-19. 
 
Personer boende i grupp-och servicebostad fick avstå från 
gemensamma inomhusaktiviteter på grund av covid-19. 
Däremot arbetade personalen utifrån en mot en med 
utomhusaktiviteter. Covid-19 ställde stora krav på 
personal att tänka i nya banor och utveckla 
utomhusaktiviteter. Insatserna till personer inom daglig 
verksamhet utformades utifrån behoven och ett schema 
upprättades för att tillgodose varje persons behov enskilt 
och utomhus. 
 
Verksamheten funktionsnedsättning har utvecklat 
möjligheten för personer att flytta från servicebostad till 
egen lägenhet och med personligt stöd, så kallad 
bostadskarriär. En person har flyttat ut från en 
servicebostad till egen lägenhet under 2020.  

 
 
Under oktober var det problem med trygghetslarmen i 
hemtjänsten. Leverantören (Tunstall) bytte plattform 
vilket medförde att svarstiderna på trygghetslarmen blev 
fördröjda samt att trygghetslarmen i vissa fall inte 
fungerade. Detta pågick under nio dagar. En allvarlig 
incident inträffade då en omsorgstagare blev liggande på 
golvet under en längre tid efter ett fall. Detta ledde till en  
 
Lex Sarah anmälan. Säters Kommun krävde ekonomisk 
kompensation för de extra kostnader som uppstod på 
grund av händelsen och leverantören kommer att ersätta 
Säters kommun.  
 
I Socialstyrelsens undersökning ”Vad tycker de äldre om 
äldreomsorgen” visade det sig att 99% var mycket nöjda 
med det bemötande de fick av hemtjänsten och 97% 
kände förtroende för hemtjänsten samt 95% var 
sammantaget nöjda med sin hemtjänst. Personer som är 
sammantaget nöjda med sitt särskilda boende var i snitt 
94% för alla särskilda boenden i kommunen. Detta är en 
ökning jämfört med året innan då resultatet var 84%. 
 
Heltidsprojektet som testades på Enbackagården blev 
väldigt kostsamt och avslutades under året, då det inte gav 
önskad effekt med mindre sjukfrånvaro och minskad 
vikarietid, trots ökad bemanning med 10 årsarbetare. 
 
Barn- och ungdomsgruppen inom individ- och 
familjeomsorg (IFO) har haft en hög ärendebelastning 
efter en kraftig ökning av inkomna anmälningar både 
hösten 2019 och hösten 2020. Även antalet anmälningar 
och ansökningar gällande missbruk och våld i nära 
relationer har ökat sedan hösten 2019. 
 
IFO hyr, i samverkan med Säterbostäder, fem till sex små 
jourlägenheter där individer kan få bistånd med tillfälligt 
andrahandsboende till exempel vid akut hemlöshet 



 

 

och/eller i anslutning till att en extern 
missbruksbehandling avslutas om individen saknar eget 
boende. När det finns ett boendealternativ kan den 
externa behandlingstiden oftast kortas ned och 
stödinsatser tillsättas på hemmaplan. För individer som 
saknar eget boende återstår annars alternativet plats på 
stödboende. Även vissa våldsutsatta har akut kunnat 
erbjudas boende i jourlägenhet som alternativ till ett 
skyddat boende på annan ort. 
 
Kommunens revisorer genomförde en granskning av 
socialnämndens missbruksvård. Granskningen syftade till 
att svara på om socialnämnden säkerställer att det finns 
tillräcklig styrning, uppföljning och kontroll vad gäller 
missbruksvården i kommunen. Den sammanfattande 
bedömning utifrån granskningens syfte var att 
socialnämnden till stor del säkerställer att det finns 
tillräcklig styrning, uppföljning och kontroll av 
missbruksvården i kommunen.  

Det ekonomiska resultatet 
Socialnämnden redovisar ett underskott motsvarande         
-11,1 miljoner kronor för helåret 2020. Tabellen nedan 
visar resultatet per verksamhetsområde. 
 

 
Verksamhet 

Resultat 2020 
(tkr) 

 
Socialnämnden (politisk verksamhet) +186 

Stab och gemensamma resurser +3 248 

Individ- och familjeomsorg -7 537 

Biståndsenheten +837 

Särskilt boende -2 128 

Hälso- och sjukvårdsteamet -3 489 

Funktionsnedsättning -1 437 

Hemtjänst -1 915 

Integration +1 180 

Totalt -11 054 
 
Socialnämnden (politisk verksamhet) 
Överskottet på 0,2 mnkr beror på lägre kostnader för 
politiska arvoden. 
 
Stab och gemensamma resurser 
Överskottet på 3,2 mnkr beror på ersättning från 
Socialstyrelsen för merkostnader med anledning av covid-
19. Merkostnaderna belastar respektive 
verksamhetsområde. 
 
Individ- och familjeomsorg 
Verksamheten redovisar ett underskott på -7,5 mnkr. 
Kostnaden för barn- och ungdomsplaceringar har ökat 
väsentligt under året främst på grund av en placering på 
Statens institutionsstyrelse samt ökat antal placeringar på 
hem för vård eller boende.  Kostnaden för ekonomiskt 
bistånd uppgick till 6,8 mnkr. Det är en ökning med cirka 
1,2 mnkr jämfört med 2019. 
 

Biståndsenheten 
Verksamheten redovisar ett överskott på 0,8 mnkr. Detta 
beror på att kostnaden för bostadsanpassningsbidrag har 
varit lägre under 2020 jämfört med budgeterat belopp. 
Tjänsten som bostadsanpassare och avgiftshandläggare 
har effektiviserats och bidrog till minskade kostnader. 
Betalningsansvaret för utskrivningsklara patienter hos 
Region Dalarna uppgick till 49 tkr vilket motsvarar sex 
dygn.  
 
Särskilt boende 
Underskottet på -2,1 mnkr beror dels på heltidsprojektet 
på Enbackagården dels på merkostnader med anledning av 
covid-19. Merkostnader omfattar skyddsutrustning och 
behov av extra personalresurser vi de tillfällen utbrott av 
covid-19 ägde rum. 
 
Hälso- och sjukvårdsteamet 
Underskottet på -3,5 mnkr beror till stor del på 
merkostnader med anledning av covid-19. Det innefattar 
skyddsutrustning samt förstärkning av bemanning. 
Svårigheterna att rekrytera sjuksköterskor har lett till att 
verksamheten nyttjat bemanningssjuksköterskor. Detta 
bidrog också till ökade kostnader.  
 
Funktionsnedsättning 
Verksamhetens underskott på -1,4 mnkr beror på köp av 
en extern plats i gruppbostad samt en plats i 
psykiatriboende.  
 
Hemtjänst 
Underskottet på -1,9 mnkr beror delvis på inköp av 
skyddsutrustning med anledning av covid-19. En annan 
orsak är förstärkning av bemanning på grund av 
omsorgstagare med ökat behov. 
 
Integration 
Verksamheten redovisar ett överskott på 1,2 mnkr. 
Orsaken är att intäkterna från Migrationsverket för 
ensamkommande barn och unga överstiger kostnaderna.  
 
Sociala sektorn har fått statlig ersättning för 
sjuklönekostnader under perioden april-december med 
motsvarande 3,6 mnkr. Andra merkostnader med 
anledning av pandemin har återsökts hos Socialstyrelsen, 
totalt 3,0 mnkr för perioden februari-november. Hittills 
har Socialstyrelsen beviljat Säters kommun 1,0 mnkr i 
ersättning. Ytterligare beslut om ersättning väntas i 
februari 2021 (varav 1,7 mnkr har tagits med i bokslutet 
för 2020). 
 

Investeringar 
Investeringar har gjorts under 2020 med motsvarande 210 
tkr. Elcyklar till hemtjänsten har införskaffats och 
klädskåp till omklädningsrum. Åsenbacken gruppbostad 
har planterat en tujahäck för insynsskydd. Ett flertal 
portabla luftkonditioneringar har köpts till verksamheten 
funktionsnedsättning. 
 
 



 

 

Personalsituationen 
De flesta verksamheter upplever i dagsläget inga problem 
att rekrytera personal till tillsvidaretjänster. Däremot är det 
svårigheter att rekrytera vikarier till semester, kortare 
vikariat och annan frånvaro. Även till vissa chefstjänster 
har det varit svårt att rekrytera, det är färre antal sökande 
än tidigare samt få som har den erfarenhet och kompetens 
som krävs för arbetet.  
 
Det är svårt att rekrytera sjuksköterskor till hälso- och 
sjukvårdsteamet. Därför har verksamheten behov av 
bemanningssjuksköterskor under perioder. Sommaren 
2020 togs bemanningssjuksköterskor in för att ordinarie 
medarbetare skulle få semester. Diskussioner och 
förhandling pågick angående att sjuksköterskor från 
elevhälsan skulle arbeta inom den kommunala hälso- och 
sjukvården under sommaren, men det blev inte så.  
Förfrågan ställdes också till två vårdlärare på 
Dahlandergymnasiet som är sjuksköterskor, men de 
tackade också nej.  
 
Under 2020 upplevde verksamheterna en ökad 
sjukfrånvaro. Orsaken var den pågående pandemin och 
rekommendationen från Folkhälsomyndigheten att stanna 
hemma vid lindriga symtom. Ingen statistik över 
sjukfrånvaron för 2020 är vid denna tidpunkt tillgänglig på 
grund av byte av löne- och personalsystem. Målet är att 
sjukfrånvaron 2023 ska vara max 5,0 % i sociala sektorn. 
 
Sociala sektorn arbetar med att minska sjukfrånvaron 
enligt den övergripande policy som finns. Vid behov 
kontaktas kommunens HR-handläggare eller 
företagshälsovården för stöd vid till exempel 
rehabilitering. 
 

Internkontroll 
Sociala sektorn har i sin internkontroll bland annat 
kontrollerat dokumentation, avgiftsdebitering, 
loggkontroller, behörigheter i IT-system, 
klagomålshantering, avvikelser och utredningstider. 
Sociala sektorn har brustit i loggkontroller i 
verksamhetssystem. Det finns brister i rutinen vilket 
medför att den är svår att tillämpa. Dessa kontroller ska 
förenklas och därmed förbättras i internkontrollplanen för 
2021.  
 

Arbetsmiljöarbete år 2020 
Verksamheterna arbetar efter ett årshjul där det finns 
beskrivet när, var och hur arbetsmiljöarbetet ska utföras, 
till exempel skyddsronder, organisatorisk och social 
arbetsmiljö (OSA) och arbetsplatsträffar. 
Riskbedömningar och handlingsplaner genomförs vid till 
exempel förändringar i organisationen.  
 
Inrapportering av avvikelser inom arbetsmiljö sker i 
kommunens informationssystem om arbetsmiljö.  
 
 
 
 

Under 2020 har följande antal händelser rapporterats, 
inom parentes 2019 års siffror: 
 

Olycka 25 stycken  (28) 
Färdolycksfall   2 stycken   (2) 
Tillbud 63 stycken   (87) 
 

Hur ser framtiden ut 2021 - 2023 
Pandemin kommer att fortsätta under 2021 vilket medför 
fortsatt arbete kring den. Bland annat erbjuds medarbetare 
inom vård-  och omsorg antigentester (snabbtest) två 
gånger per vecka som en del i att hindra smittspridningen 
av covid-19. Vaccinering mot covid-19 kommer att 
dominera första halvåret 2021, där boende på särskilt 
boende är först ut.  
 
Äldreomsorgen i Sverige har under pandemin hamnat i 
fokus då det tyvärr har lett till att smitta tagit sig in särskilda 
boenden, i hemtjänsten och ett flertal äldre har avlidit. 
Detta har lett till att regeringen gett i uppdrag till en 
utredare att föreslå en äldreomsorgslag. Målet är att få till 
stånd långsiktiga förutsättningar för äldreomsorgen, 
tydliggöra äldreomsorgens uppdrag och innehåll samt 
säkerställa tillgången till god hälso- och sjukvård och 
medicinsk kompetens inom äldreomsorgen. Detta 
kommer att påverka Socialnämndens verksamhet i Säters 
kommun.  
 
Kompetensförsörjningen är en utmaning då 
befolkningsprognosen visar på en ökning av antalet äldre 
samtidigt som Arbetsförmedlingens prognoser visar att 
det kommer bli brist på arbetskraft. 
 
Utvecklingen inom välfärdsteknologi är viktig att följa då 
det kommer att ge nya möjligheter och lösningar i 
verksamheterna. Att öka kunskapen om välfärdsteknik för 
omsorgstagare, brukare, klienter och medarbetare är viktig 
för framtidens utveckling av stöd och vård- och 
omsorgsarbete.  
 
Ett ökat samarbete och samverkan mellan kommuner i 
Dalarna har påbörjats. En inventering görs inom vilka 
områden som är lämpliga att samverka i. Syftet är att 
minska sårbarheten då konkurrensen om arbetskraft är 
stor samt att möta kompetensbristen med att till exempel 
samla kompetens och verksamhet i en kommun. En del i 
detta är samverkan kring LSS-handläggningen.  
 
Regeringen gör en översyn i lagen om stöd och service till 
vissa funktionshindrade (LSS). Ett antal förslag som gäller 
personlig assistans kan förväntas genomföras inom några 
år. 
 
För att få fler individer ut i egen försörjning behöver 
samverkan med andra aktörer stärkas, till exempel 
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Fler i egen 
försörjning, skolan, Samverkansteamet med flera. En 
kartläggning har genomförts av verksamheten Fler i egen 
försörjning. Förslag på ny organisation och förändrade 
arbetssätt kommer att presenteras under våren 2021. 
Kostnaderna för ekonomiskt bistånd har ökat under 2020, 
vilket är en konsekvens av att individer inte kommer ut på 
arbetsmarknaden. 



            

Kommunrevisionen  

 
 

 
Resultaträkning (kkr) 

Budget 
2020 

Redovisning 
2020 

Avvikelse Redovisning 
2019 

Förändring 
% 

Verksamhetens intäkter, 
inkl interna poster 

0 0 0 0 0 
Verksamhetens kostnader, 
inkl interna poster 

962 871 91 842 3 % 
Årets resultat 

962 871 91 842 3 % 
Därav kapitalkostnader 0 0 0 0 0 
Investeringar  0 0 0 0 0 
 

Viktiga händelser 
Årets viktigaste händelse är avlämnandet av 
revisionsberättelsen för Säters kommun och 
granskningsrapporterna för kommunens bolag. 
För att kunna avlämna revisionsberättelsen och 
granskningsrapporterna har bl.a. följande granskningar 
genomförts: 

• Bokslut och årsredovisning för år 2020 
• Översiktlig granskning av delårsrapport per   

2020-08-31. 
• Årlig granskning – presidiemöten 
• Granskning av arbetsgivarfrågor 
• Granskning av näringslivsarbetet 
• Samgranskning i länet – vårdkedjan för personer 

med psykisk funktionsnedsättning  
• Granskning av bygglov  
• Granskning av framtida fastighetsstruktur – 

lekmannarevision  
 

Under året har revisorerna även löpande tagit del av 
protokoll, haft informations- och andra träffar med 
fullmäktiges presidium, presidier och tjänstemän i 
nämnder samt genomfört besök vid nämndernas 
sammanträden.  
 
Revisorerna har deltagit i olika former av 
kompetensutveckling, utbildning och utbyten med 
revisionskollegier från andra kommuner. 
 
Löpande under året har information lämnats om de 
kommunala bolagen som en följd av den samordning 
som finns mellan kommunens revisorer och 
lekmannarevisorerna i de kommunala bolagen. 

Det ekonomiska resultatet 
Årets resultat uppgår till + 91 kkr. 

 

Investeringar 
Inga investeringar har gjorts under året. 
 
Personalsituationen 
De förtroendevalda revisorerna har ingen egen personal 
utan köper konsulttjänster avseende sakkunnigt biträde 
från KPMG. 
 
Internkontroll 
Internkontroll genomförs inom ramen för uppdraget. 
 
Hur ser framtiden ut 2021 - 2023? 
En revisionsplan har gjorts för 2021 där även förslag 
finns på granskningar 2022 - 2023. Revisionsplanen 
bygger på en riskanalys som revisorerna gjort gemensamt.  



Bokslut E-arkivcentrum Dalarna 

Resultaträkning (tkr) Budget 
2020 

Redovisning 
2020 

Avvikelse Redovisning 
2019 

Förändring 
% 

Verksamhetens intäkter, 
Inkl. interna poster 3 625 000 3 996 225 371 225 3 845 500  3,9 % 
Verksamhetens kostnader, 
Inkl. interna poster 3 625 000 3 138 436 486 564 3 007 000 4,4 % 
Årets resultat 

0 857 790 857 790 838 500 2,3 % 
Därav kapitalkostnader 

0 0 0 0 
Nettoinvesteringar 

0 0 0 0 

Viktiga händelser 

Covid 19-pandemi 

Efter mindre åtgärder för att säkerställa arbetsmiljö och 
kommunikation inom verksamheten har E-arkivcentrum 
Dalarnas personal arbetat hemifrån under Covid 19-pande-
min. Stöd och inläsningar har kunnat fortsätta utan större 
påverkan, med undantag för ett fysiskt möte som ställdes 
in. Dalakommunernas inleveranser har fortsatt kontinuer-
ligt under året; antalet större leveransprojekt har ökat. 

Ett mer digitalt förhållningssätt i samhället har möjliggjort 
alltmer digital omvärldsbevakning. 

Styrning och ledning 

Styrgrupp och samrådsgrupp har genomfört alla planerade 
möten under året, med undantag för en fördjupningsdag, 
pga Covid 19. 

På operativ nivå har det skett förändringar bland dalakom-
muners representanter i samrådsgruppen; nya representan-
ter har utsetts i Avesta och Mora kommuner. Säters kom-
mun har vakant plats vid utgången av året.  

Systemförvaltning 

Under året har extern hemsida för medborgare lanserats för 
e-arkivet i Rättviks kommun. Handläggaråtkomst har satts
upp i Ludvika, Älvdalen och Rättviks kommuner. Detta är
funktionalitet som ingår i den köpta produkten och som
sätts upp i samband med leveransprojekt, där medborgares
resp. handläggares direktåtkomst har identifierats vara av
stor vikt.

Leveransprojekt 

Ett flertal stora projekt har genomförts under året och 
några är fortfarande pågående vid årets slut. Den bifogade 
statistiksammanställningen ger mer information. Totalt har, 
per den 31 december 2020, 951 915 filer lästs in. 

Omvärldsbevakning 

E-arkivcentrum Dalarna har under året följt standardise-
ringsarbetet på EU-nivå genom CEF:s webinar series 2020
om Building blocks – EU:s motsvarighet till Riksarkivets
FGS:er.

Verksamheten har under året haft fortsatt utbyte med andra 
e-arkivorganisationer om leveransprojekt, samt bidragit till

förstudier i landet. Verksamheten har även presenterats för 
digitaliseringsledarna i dalakommunerna. 

Det ekonomiska resultatet 

Resultatet för 2020 uppvisar ett överskott på 857 790 tkr. 

Av överskottet föreslås 170 tkr överföras till år 2021 för en 
satsning på dalakommunernas kompetens i e-arkivering. 
Utbildningen har framförts som ett önskemål från dala-
kommunernas representanter.  

Resterande belopp, 687 790 tkr, föreslås återbetalas till re-
spektive kommun enligt fördelningsnyckel för 2020. 

 Fördelning Kronor 

Avesta 8,11% 55 774 

Borlänge 18,15% 124 821 

Falun 20,37% 140 089 

Gagnef 3,59% 24 689 

Hedemora 5,44% 37 412 

Leksand 5,45% 37 481 

Ludvika 9,45% 64 990 

Malung-Sälen 3,53% 24 277 

Mora 7,14% 49 103 

Orsa 2,41% 16 574 

Rättvik 3,80% 26 133 

Smedjebacken 3,80% 26 133 

Säter 3,91% 26 890 

Vansbro 2,39% 16 437 

Älvdalen 2,47% 16 987 

100,00% 687 790 



Av de medel på 350 tkr som överfördes från år 2019 har 
177 500 kr tagits i anspråk under året; webbservrar för 
medborgaråtkomsthar satts upp. Resterande belopp avsedd 
för möblering av nya lokaler utnyttjades inte då flytt inte 
genomfördes under året.  

Ca 21 000 kr har tillförts i ersättning för sjuklönekostnader 
under Covid 19-pandemin. 

Flytt till nya lokaler blev försenad då förhandlingar om lo-
kalavtal drog ut på tiden; avtalsförhandlingarna avslutades i 
slutet av år 2020. Hyreskostnaderna för år 2020 blev därför 
230 tkr mindre.  

Budgeterade medel för inköp har inte helt tagits i anspråk 
främst då de arbetsverktyg som verksamheten hittills har 
kompletterat har varit kostnadsfria.  

Beräknade kostnader för resor, hotell, konferenser och ut-
bildningar har under året varit minimala pga Covid 19. 
Verksamheten har kunnat delta i digitala konferenser, till 
reducerade kostnader. 

De budgeterade konsulttimmarna från Ida infront har inte 
utnyttjats till fullo eftersom egen kompetens inom skript-
arbete håller på att byggas upp. 

Personalsituationen 

E-arkivcentrum Dalarna är bemannad med tre heltidstjäns-
ter. Styrgruppen har under året fattat beslut om att verk-
samheten ska rekrytera ytterligare en person under år 2021.

Anställda vid E-arkivcentrum Dalarna 

Titel Arbetsuppgifter 

Enhetschef Budget- och personalan-
svar, samordnar leverans-
projekt, rådgivande i arkiv-
frågor  

100% 

Systemförval-
tare 

Förvaltning av system, inle-
veransarbete, exkl. skript-
arbete  

100% 

it-tekniker Inleveransarbete, inkl. 
skript-arbete 

100% 

Uppföljning av verksamhet 

Verksamhetens plan för uppföljning samt planering för det 
kommande året finns båda samlat i Förvaltningsplan 
2020/2021. Planen avser både förvaltning av IT-systemet 
och E-arkivcentrum Dalarnas stödverksamhet i leveransar-
betet. Som underlag till verksamhetsplaneringen ligger re-
sultat av uppföljning av avtal samt kundnöjdhet för år 2020. 

Uppföljning av avtal 

Leverantörsavtalet med Ida Infront ska följas upp årligen 
där Upphandlingscenter i Ludvika är sammankallande. De 
servicemätningar som har gjorts lever samtliga upp till le-
verantörsavtalets SLA-bilaga.  Likaså har en översyn av 

driftsavtalet med Borlänge kommun genomförts; service-
mätningarna har även här gett ett gott resultat. 

Enkätundersökning kundnöjdhet 

En enkätundersökning som en del av den årliga uppfölj-
ningen skickades ut till kommunerna den 10 december 
2020, med sista svarsdag den 14 januari 2021. 10 svar, av 
15 möjliga, inkom. För de mätbara svaren i enkäten, i sam-
manfattning:  

Övergripande fokusområ-
den i enkät 

Genomsnittlig kund-
nöjdhet 1(låg)-5 (hög) 

Upplevelsen av organisat-
ion, forum, bemanning och 
kompetens 

3,95 

Upplevelsen stöddoku-
ment, arbetssätt och rutiner 
för leveransarbete  

3,67 

Upplevelsen av IT-
systemet och support 

3,65 

Enkätsvaren i sin helhet finns diarieförd i Säters kommun, 
dnr KS2021/003. 

Hur ser framtiden ut? 

Projekten och inleveranserna till e-arkivet har ökat under 
året och är också fulltecknat för år 2021. Däremot saknas 
på många håll en mer långsiktig planering vilket skulle 
kunna tyda på att e-arkivering inte ännu är en naturlig del i 
informationsförvaltningen i respektive kommun.  

Regeringsuppdragen om digitalisering av offentlig sektor, 
och särskilt den om Boverkets uppdrag om en hel digital 
plan- och byggprocess, kommer vi troligen att arbeta med 
inom kort. Det innebär e-arkivering där standarder idag 
saknas, utmaningar med filformat som både är långtidsbe-
ständiga men samtidigt tillräckligt användarvänliga för att 
kunna återanvändas.  



 

Miljöbokslut 2020 

Inledning 
Miljöbokslutet är ett komplement till kommunens årsredovisning där årets händelser inom 
miljöområdet tas upp. Arbetet med miljöfrågor i Säters kommun ska bygga på de strategiska 
målen för kommunen och de interna styrdokumenten, t.ex. Miljöpolicy, Fordonsstrategi och 
Avfallsplan. Som grund för miljöarbetet finns dels de nationella miljömålen med sina 16 
miljökvalitetsmål och dels de regionala miljömålen som är en följd av de nationella målen. 
Dalarnas miljömål tas fram av Länsstyrelsen och de nuvarande målen har en åtgärdsplan som 
sträcker sig från 2018 – 2022.  
 
 
De nationella miljömålen: 
De 16 miljökvalitetsområden som de nationella målen omfattar är 
 

 Begränsad klimatpåverkan 
 Frisk luft 
 Bara naturlig försurning 
 Giftfri miljö 
 Skyddande ozonskikt 
 Säker strålmiljö 
 Ingen övergödning 
 Levande sjöar och vattendrag 
 Grundvatten av god kvalitet 
 Hav i balans samt levande kust och skärgård 
 Myllrande våtmarker 
 Levande skogar 
 Ett rikt odlingslandskap 
 Storslagen fjällmiljö 
 God bebyggd miljö 
 Ett rikt växt- och djurliv 

 
Agenda 2030 
I Agenda 2030 finns flera mål som behandlar ekologisk hållbarhet. 
 

 Rent vatten och sanitet för alla 
 Hållbar energi för alla 
 Hållbara städer och samhällen 
 Hållbar produktion och konsumtion 
 Bekämpa klimatförändringarna 
 Hav och marina resurser 
 Ekosystem och biologisk mångfald 



 

Kommunerna bidrar i miljömålsarbetet genom att översätta nationella och regionala miljömål till 
lokala mål och åtgärder. 

 
I Miljöpolicyn för Säters kommun (antagen av KF 2013-06-13) framgår bland annat att: 

 Miljöarbetet ska inriktas på att uppfylla de lokala, regionala och nationella miljömålen 
samt följa de lagar och förordningar som gäller inom miljöområdet. 

 Säters kommuns verksamhet ska bidra till en uthållig utveckling som omfattar såväl 
ekologiska som ekonomiska och sociala aspekter. 

 Säters kommun ska aktivt utveckla, förbättra, följa upp och utvärdera miljöarbetet i våra 
verksamheter. 

 

Ett miljöarbete på väg mot en hållbar kommun 
 
Det strategiska miljömålet lyder:   
 
Ett miljöarbete på väg mot en hållbar kommun  
Säters kommun tar sitt ansvar för vår gemensamma framtid. De nationella och regionala miljömålen ligger till 
grund för ett ansvarsfullt och strategiskt lokalt miljöarbete. Kommunens verksamheter ska utveckla ett 
förhållningssätt som innebär kloka beslut och agerande utifrån ett miljöperspektiv.  Vi ska bidra till att öka 
kunskap, förmåga och motivation till ett miljö- och klimatmedvetet förhållningssätt. 
 

Arbete under 2020 
Året 2020 har ju varit ett mycket speciellt år för alla och mycket resurser har fått läggas på 
hanteringen av Covid19. Något positivt som trots allt har kommit ut från det är att vi lärt oss 
hantera digitala möten och därmed minskat resandet. I stort har det dock medfört att andra 
aktiviteter fått skjutas fram. 
 

Måluppföljning 
Sektorernas och enheternas mål och uppföljning inom miljöområdet redovisas i 
Verksamhetsberättelserna av respektive enhet på samma sätt som för övriga mål.  
 

Miljörelaterade åtgärder i verksamheterna under år 2020 
I det följande berörs ett antal insatser från år 2020: 
 Strategi för hållbart byggande. En byggnadsstrategi som behandlar bland annat träbyggande, 

energieffektivisering, giftfria material och cirkuläritet har tagits fram. Byggverksamhet är en 
viktig källa till utsläpp av klimatpåverkande gaser och byggnader kräver också mycket energi för 
uppvärmning och drift. Det är också viktigt att materialen som används är så lite hälso- och 
miljöpåverkande som möjligt. 

 Dagvattenstrategi för Säters kommun. I ett enhetsövergripande projekt har en dagvattenstrategi 
tagits fram med hjälp av LOVA-bidrag. (Lokala vattenvårdsprojekt). Det är viktigt att 
dagvattenhanteringen tas med i planering och byggande för att minska risken för 
översvämningar, viktigt att dagvattnet inte får förorena vattendrag och grundvatten och 
dagvattnet är en resurs som bör tillvaratas för att bevattna och skapa estetiskt tillltalande inslag 
som är gynnsamma för den biologiska mångfalden. 



 

 Det påbörjade projektet med att bygga ett nytt Särskilt boende på Prästgärdet byggs enligt 
certifieringen Miljöbyggnad Silver. Det innebär bland annat extra höga krav på 
energieffektivitet, giftfria material och boendekvalitet. 

 Säters kommun har deltagit i Svenska FN-förbundets och SKR:s utbildningssatsning Glokala 
Sverige. Ämnet är Agenda 2030 och ett första seminarium har hållits, dock förkortat på grund 
av omständigheterna med Covid19. 

 Två publika laddplatser för bilar har installerats på Salutorget och Basarplan i Säter. Några 
normalladdare för förvaltningens egna bilar har också satts upp. Två nya elbilar är beställda 
men inte levererade. 

 Arbete hemma/på annan plats har varit aktuellt för många medarbetare vilket minskar 
utsläppen från bilresor. Digitala möten har fått ett stort genomslag och också det minskar 
resandet. 

 Arbete med Gång-och cykelvägar har genomförts av Gatuenheten. 
 Arbete för att minska matsvinn pågår. 
 Arbete för att minska bräddningar (VA) pågår. 
 Insamlingen av matavfall från fritidshus har införts.  
 Totalt har våra insatser minskat mängden avfall till deponi i Säters kommun med 45% genom 

att gips och konstruktionsmaterial sorteras ut separat.  
 Minskat mängden brännbart från hushållen med 33% genom att det organiska materialet istället 

går till rötning. 
 Reskassekort har införts för att underlätta kollektivt resande, det har dock inte använts så 

mycket pga pandemin.  
 Arbete för att minska utskriften av papper genom antagande av dokumentplan och arbete för 

avskaffande av fysiska handlingar har genomförts på Samhällsbyggnadssektorn. 
 Fortsatt arbete med ängsytor och blommande rabatter. Målet är att skapa insektsvänliga 

förutsättningar också genom insektshotell och fauna depåer m.m  
 Hetvatten används istället för kemikalier vid bekämpning mot ogräs.  
 Projekt för att skapa förutsättningar för lokalt omhändertagande av dagvatten på allmän plats 

för att t.ex användas till bevattningsändamål har genomförts av Gatuenheten.  
 Städning utförs ofta med bara vatten för att minska kemikaliehanteringen.  
 Starka kemikalier undviks vid golvvård. Giftfri polish används av Lokalvårdsenheten. 
 Ett första försök att göra ett klimatbokslut för Säters kommun enligt GHG-protokollet 

(Greenhousegas-protocol) som är en internationell standard för att redovisa utsläpp av 
klimatpåverkande gaser har genomförts. Standarden är inte anpassad för kommuner så vidare 
arbete behövs för att kunna bedöma kommunens utsläpp. 

 Samarbetat med övriga UHC-kommuner (kommuner som ingår i upphandlingssamarbetet 
Upphandlingscenter). Bland annat har förslaget till ny Upphandlingspolicy förstärkts med 
avseende på ekologisk hållbarhet. Miljöstrateger/miljösamordnare ska också bistå 
upphandlarna och i vissa fall vara sakkunniga i upphandlingar. 

 Miljökrav ställs i många upphandlingar. 
 Ny IT-upphandling med större fokus på hållbarhet pågår. Utsorterade maskiner skickas för 

återvinning. 
 Förskolorna arbetar med Grön flagg. 



 

Fordonspolicyn 

Mål 
Senast 2025 ska samtliga fordon vara möjliga att köra på fossilfria bränslen och senast år 2030 ska alla fossila 
bränslen vara utfasade. Alla fordon ska så snart det är möjligt framföras fossilfritt. 
 
Uppföljning 
Vid årsskiftet 2020 förfogade Säters kommun över 35 personbilar, 18 lätta lastbilar och en tung 
lastbil (sopbil). Av dessa var en hybrid och två rena elbilar samt att sopbilen går på biogas. 
 
Under 2020 har fyra personbilar och två lätta lastbilar införskaffats. Ingen är laddbar eller 
gasdriven.    
 
Under 2020 har drygt 72m3 diesel och bensin köpts in till en kostnad av ca 990 000 kr.   
 
 2019 2020 
Antal liter diesel/bensin Drygt 77 000 72 179 
Kostnad kr Ca 960 000 Ca 990 000 
Innehav årsskifte   
Antal personbilar 39 35 
Antal lätta lastbilar 18 18 
Antal tunga lastbilar 1 (biogas) 1 (biogas) 
Laddbara fordon totalt 2 2 (ytterligare 2 beställda) 
Nyinköpta bilar   
Inköpta personbilar  6 4 
Inköpta lätta lastbilar  3 2 
Varav diesel/bensinmotor 8 6 
Andel nyinköpta laddbara 
bilar 

11 % 0 % 

 
Åtgången av fossila bränslen har minskat jämfört med föregående år och även om det är positivt 
så är det svårt att bedöma hur mycket av detta som påverkats av pandemin. Inköpen av laddbara 
bilar går väldigt trögt och det behöver bli en stor förbättring om målen i Fordonspolicyn ska 
uppnås.  
 
Den tidigare diskuterade tankstationen för biogas har inte byggts under 2020 men bygglov är 
inlämnat.  
 
Säterbostäder AB ingår inte i ovanstående siffror men bolaget anskaffade en personbil (el) och 
sex lätta lastbilar (diesel) under år 2020.  
Siffrorna kommer från Transportstyrelsens fordonsdatabas. 



 

IT-bokslut 2020 

Inledning 
IT är ett allt viktigare arbetsverktyg för alla arbetsplatser och inom skolan blir IT i undervisningen allt 
naturligare även i de lägre årskurserna. I årskurs 7-9 har alla elever en egen dator. 
 
Avbrott som kan störa arbetet blir idag en kostnad för verksamheten. Det kan vara att 
kommunikationen inte fungerar på grund av attacker eller att det blir serveravbrott.  
 
IT-bokslutet har som syfte att särredovisa IT-relaterade kostnader för Säters Kommun från år till år. 
 
IT-enheten har i sin budget i princip alla kommunens IT-relaterade kostnader. Undantaget är de 
kostnader som direkt kan hänföras till respektive sektor såsom verksamhetssystem, smarta 
telefoner, och vissa IT relaterad förbrukningsmateriel, förbrukningsmaterial till skrivare och personal 
som t ex systemförvaltare.  
 
IT-enhetens personalstyrka uppgår till sex (6) anställda, IT-chef, och fyra (5) IT-tekniker. Under hösten 
2020 har IT haft en vakant tjänst som med viss tid täkts upp med en timanställd.  Under hösten 2020 
anställdes en systemförvaltare för Sociala sektorn. För bredbands samordning har Säter köpt 20% 
tjänst av Rättvik. 
 
Åtgärder från enkät 2019 
Av de kommentarer som kom in 2019 har IT-enheten ett månadsbrev som tar uppkommande 
händelser och tips/trix. Vi har även bättras oss på att ge feedback till användarna på pågående 
ärenden. Under året ärendeflödet varit högt då många beställningar inkommit på kameror/headset 
och frågor rörande hemarbete och uppkopplingar i samband med pandemin. 

Statistik 
I tabellerna nedan redovisas antal datorer/surfplattor/smartphones de antal som är utbytta från år 
2020 och som är äldre än tre (3) år.  
 
I kommunen finns 1714 st (år 2019, 1656 st) datorer fördelat enligt tabellen nedan. 
I tabellen ingår inte de datorerna som är fristående och som används som musik- eller 
bildspeldatorer  
 

Förvaltning Antal PC 2020 2020 2019 2018 Äldre än 3 år 
Barn- och utbildningssektorn 1362 273 234 330 234 
Kommunstyrelsesektorn * 54 10 10 4 10 
Kulturenheten 38   4 2 4 
Samhällsbyggnadssektorn 93   13 8 13 
Socialasektorn 147   27 17 27 
Säterbostäder AB 20 3   5   
Summa 1714 286 366 366 696 

 
*Ingår 10 utbildningsdatorer 

 



 

 I år finns ca 583 st (år 2019, 605st) fördelning enligt tabellen nedan. 
 

Förvaltning 
Antal Pekplattor 

2020 2020 2019 2018 Äldre än 3 år 

Barn- och utbildningssektorn 407 30 74 22 281 

Kommunledningssektorn 95 2 88 1 4 

Kulturenheten  16       16 

Samhällsbyggnadssektorn 11   3   8 

Socialasektorn 49 2 6 1 40 

Säterbostäder AB 5   1 1 3 

Summa 583 34 172 25 352 
 
 
 I år finns ca 631 st som IT-enheten har i sina register (år 2019, 550).  
 

Förvaltning 
Antal SmartPhone 

2020 2020 2019 2018 Äldre än 3 år 

Barn- och utbildningssektorn 221 14 15 97 95 

Kommunstyrelsesektorn * 48 3 5 15 25 

Kulturenheten 17 2 1 6 8 

Samhällsbyggnadssektorn 86 13 9 24 40 

Socialasektorn 233 66 34 71 62 

Säterbostäder AB 26 8 4 6 8 

Summa 631 106 68 219 238 
 
IT-enheten har installerat ca 462 stycken devicer år 2020.  
 
Servrar/resurser  
Tabellen nedan redovisas en fördelning på antal och olika typer av servers. 
 

Typ av server 
Antal 
2020 

Antal 
2019 Kommentar 

Fildelningsserver 5 5 Dokumentlagring 
Skrivarservrar 2 5 För åtkomst till skrivare i nätet 
Login server 4 4 För åtkomst till server och 0365 
Mailserver 3 2 För åtkomst till M365 
Databasserver 2 4 Lagring av data  

Kommunikationsserver 39 35 
Bl a övervakning åtkomst till Intranet, Dhcp, brandvägg, WIFI mm, 
synk 

Backupserver 2 2   

Webbserver 13 11 Web visning 

Applikationsserver 52 52 Verksamhetsprogram 

Larmdatorer 1 1 Passersystem 

Virtuell 4 4 Center för VMWare 

Testserver 5 4 Agresso, P360 

Terminalserver 4 3 För åtkomst utifrån  

Certifikatserver 3 4   



 

Verksamhetssystem och system  
Inom Säters Kommun finns idag över 80 st system som räknas som verksamhetssystem. De 
kommunövergripande systemen är, UNIT 4 (ekonomisystem), HR-system (lönehantering) som driftas 
av Falun, Office365, och Public 360 dokument- och ärendehanteringssystem.  
   
Procapita är ett strategiskt system då det innehåller kommunens personinvånarregister. Det är även 
verksamhetssystem för BUN, SOC IFO, HSL och SOC Äldreomsorg.  
 
Varje förvaltning som har ett system är också systemägare. Systemägaren utser en systemförvaltare.  
 
Systemägare/-förvaltarens uppgift är bl a att:  

 ha ansvar för ett visst systems funktion,  
 besluta om principer för behörigheter och säkerhetsfrågor  
 ansvara för systemets ekonomi och resurser etc 

 
Under året har systemförvaltarna träffar anordnas. Fokus har legat på att KLASSA alla systemen. 
Klassning är en typ av riskanalys där det görs en bedömning av vilka konsekvenser som skulle kunna 
bli följden av att skyddet inte upprätthålls. Informationssäkerhet är allt viktigare att arbeta med då 
intrång är allt vanligare idag. 
 
Nätverk/kommunikation 
Kommunens verksamheter är sammankopplade i ett nätverk som gör det möjligt för verksamheterna 
att dela på information på ett effektivt sätt. Idag finns ca 80 st anslutningspunkter (Access-switchar) 
med över 3000 st anslutningar såsom datorer, telefoner, skrivare mm. 
 
Då antalet bärbara datorer, läsplattor och smartphone ökar så har behovet av WIFI(trådlöst) också 
ökat som ger ökade kostnader för hårdvara och licenser.  
 
Datacenter  
I datacentret som byttes ut 2019 finns idag 3 st VMware-servrar och 6 st servrar med 2 st 
datacenterswitchar och VMware-klustret finns ca 140 virtuella servar. Alla verksamhetssystem som 
driftas lokalt körs i virtuella servrar. Backup speglas till redundant miljö i Borlänge.  
 
Händelser 2020 
Nedan presenteras kortfattat det arbete som IT-enheten varit mer delaktiga i, förutom de 
uppdateringar som görs på vissa delar av systemplattformen och den dagliga driften. 
 
Samarbete 

 Samverkan dalakommuner IT-chefer 
 Projekt skolskjuts 
 Projekt E-tjänsteplattform 
 Medverkan i Bredbandsforum 
 Systemförvaltarträffar 4 ggr 

 
Uppdateringar/nya system 

 E-tjänsteplattform 
 Skolskjuts   
 Uppgradering Agresso till M7 
 Agresso kravleverantör 
 Kameraövervakning Klockarskolan 



 

 Nytt avtal Office 365 för administrationen   
 Byte av UPS 
 Uppgradering av P360 
 Utbyte av AP och switchar 
 Nytt Gästnät 
 Dokument och ärendehanteringssystem 
 Byte av HR-system 

 
Övrigt 

 Normala systemuppdateringar som planeras med servicefönster en gång i månaden 
 Integration mellan AD och nya HR-systemet, (MIM). Verktyg för att automatisera nya och 

avslutade användare i AD är slutfört 
 Kopiatorer/skrivare (MSP) Follow Me Print 
 Upphandling IT-partner 
 Projekt FIE 

 
Projekt 

 FIE projektet 
 Gemensam administration 
 Samverkan Borlänge 
 Informationssäkerhet och GDPR 

 
Utbildningar under året 

 Deltagit i olika webinar  
 Procapita utbildning för tekniker 

Incidenter under året 
Nätverksavbrott 
2020-10-22 
Fiberlänken som förser stora delar av skönviksområdet (Dahlander, HSL, Korttidsboendet et.c.) låg 
nere under ca 15 timmar på grund av ett fiberbrott. 
Orsak: Problemet berodde på en bruten fiber hos Dala Energi, misstänker att gnagare har gett sig på 
fibern 
 
2020-11-03 
Fiberlänken mellan datacentret och Skedvigården låg nere i ca 14-15 timmar, på grund av en bruten 
fiber hos Dala Energi. 
Orsak: Problemet berodde på en bruten fiber hos Dala Energi, misstänker att gnagare har gett sig på 
fibern  
 
2020-12-06 
Störningar i Säterbostäders driftnät i 4 dagar 
Orsak: En odokumenterad och trasig 5-portars Netgear-switch i kombination med flera felaktigt 
kontakterade nätverkskablar orsakade en nätverksloop som kom och gick med slumpmässiga 
intervaller. Detta resulterade bland annat i att Säterbostäder dränktes i "falsklarm" varje gång loopen 
visade sig, men även att mycket utrustning i Säterbostäders Drift-nätet periodvis inte hade någon 
kontakt med nätet.  
 
Åtgärd 
Ingen temporär lösning kunde sättas på plats innan vi hittade vart problemet satt, först då kopplades 
den trasiga utrustningen bort.  Det tog lång tid att hitta felet eftersom IT-enheten inte övervakar 



 

utrustningen i SBDrift, och därför kunde vi inte se att stora delar av Enbackas utrustning låg nere. IT-
enheten har antagit att Säterbostäder själva har koll på varje enhet, och alltså bör kunna se att ett 
helt verksamhetsområde ligger nere. 

Kostnader 2020 
Kommunens totala kostnad för IT 25 117 tkr inklusive lönekostnader för övrig IT relaterad personal. 
Varje device (smartphone, läsplatta, PC) kostar i genomsnitt 8 578 kr inklusive verksamhetssystem.   
 

 
Benämning År 2020 År 2019 

Kostnaderna fördelar sig enligt följande.   
Personalkostnader  4 453 000 4 526 000 

Verksamhetskostnader IT-enheten 411 000 437 000 
Kostnader IT 4 895 000 4 113 000 

Datakommunikation  611 000 535 000 
Verksamhetssystem  11 064 000 10 027 000 

Avskrivning IT-enheten 3 683 000 3 071 000 
Summa totalt 25 117 000 kr 22 709 000 kr 

 
 
 
Fördelning av datakommunikation  
 
Benämning År 2020 År 2019 
WAN 
förbindelse/Datakommunikation 611 000 441 000 
Internetaccess 103 000 94 000 

Summa 714 000 kr 535 000 kr 
 
 
Fördelning kostnader IT 
 
Benämning  År 2020  År 2019   

IT-infrastruktur 1 674 000 1 487 000 

 

Utskrift 550 000 563 000 Skrivare toner mm 

Office 365 2 119 000 1 600 000 
 

Övrigt 552 000 463 000 

Kablar, ergonomi utrustning, 
webkamera, konferens 
telefoner, Ipads, telefoner mm 

Summa 4 895 000 kr 4 113 000 kr  
 
 
Sektorernas kostnader ingår. 



 

Planering 2021 
Då IT-enhetens verksamhet styrs mycket av övriga verksamheter och en stor del av arbetsinsatserna 
är att vara stöd åt användarna i det dagliga arbetet inom IT är det svårt att göra en detaljerad, egen, 
långsiktig planering. IT-enheten har dock en ambition att hela tiden bli mer effektiva i sitt arbete och 
på så vis minska kostnaderna för IT-enheten och de verksamheter som använder IT. 
 
De stora utmaningarna är digitalisering av verksamhetsprocesser såväl interna som externa.  
 
 Stor fokus kommer att finnas IT-säkerhet under året främst på nätverket.  
 
Grov planering 2021 
 
Systemuppdateringar  

 Årliga uppdateringar av systemen 
 Uppgradering VMWare 
 Utbyte av resterande kopiatorer till Follow Me  
 Utbyte av brandvägg 
 Fortsatt utbyte av AP och switchar 

 
Nya system/programvara 

 Upphandling administrativt system BUS 
 Upphandling verksamhetssystem Sociala sektorn 
 2-fakktors inloggning M365 

 
Dalagensamma projekt 

 Skolskjuts  
 
Övrigt  
  

 IT-säkerhet, Informationssäkerhet och GDPR 
 Utbildning av personalen. 
 E-tjänster  
 SDK Säker digital kommunikation till Regionen 
 Projekt internkommunikation 
 Projekt gemensam administration 
 Samverkan Borlänge 
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Kf §  Diarienummer: KS2021/0113 

Årsredovisning 2020, Räddningstjänsten Dala Mitt 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna 2020 års årsredovisning för 
Räddningstjänsten Dala Mitt och att ge ansvarsfrihet. 
 
______ 
 
Ärendebeskrivning 
Årsredovisning 2020 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 
2021-03-17 KS2021/0056 

 

Årsredovisning 2020 Räddningstjänsten Dala Mitt 

 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att 
besluta att godkänna 2020 års årsredovisning för Räddningstjänsten Dala Mitt och att ge 
ansvarsfrihet. 
 
 
Ärendebeskrivning 
Årsredovisning 2020 för Räddningstjänsten Dala Mitt. 
 
 
 
 
 
Catherine Hellgren  
Ekonomichef  
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Ordförande 

Har nu varit ordförande för direktionen i två år och stafettpinnen går vidare till Säters 

Kommun och Mats Nilsson. 

 

Några viktiga frågor som det jobbats med under året är att vi äntligen fått till ett så 

kallat ”årshjul” vilket ger förbundsdirektionen en tydligare roll i budgetprocessen och ger 

direktionen tidigt möjlighet att göra nödvändiga budgetanpassningar, vad gäller såväl 

uppföljningen av lagd budget och processer i det ständiga arbetet med frågor som avser 

avstämningar som med budgetdialoger med medlemskommunerna. Det föreslagna 

arbetsutskottet ger också ett tydligt arbete med beredda förslag till beslut i Direktionen. 

 

Anpassningen till MSB:s direktiv om en räddningstjänst som blir effektivare kring en 

alltmer föränderlig värld kring större olyckor och en allmänt höjd hotbild, kan anses till 

stora delar besvarade. RDM och samarbetet med Gästrike Räddningstjänst med flera är 

viktiga steg i den riktningen. 

 

Flera strategiska rekryteringar har skett under verksamhetsåret men även nödvändiga 

rationaliseringar har genomförts. 

  

Allt för att RDM även i framtiden skall utvecklas och vara en av de viktiga hörnstenarna i 

ett tryggt samhälle, både vad gäller den operativa delen och det förebyggande arbetet 

kring olyckor såväl inom brandskydd som andra typer av olycksförebyggande arbete. 

 

Kenneth Persson 

Ordförande RDM 2020 
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Förbundsdirektören har ordet 

Vi kan nu lägga år 2020 bakom oss. Ett intensivt och väldigt speciellt år. Det som 

utmärker 2020 är givetvis Covid-19. En pandemi som drabbat hela världen och även 

slagit hårt mot oss. Det har inneburit inställda utbildningar - både brandskydds-

utbildningar för våra invånare och vidareutbildningar för vår personal. Det har också 

inneburit höga kostnader för sjukfrånvaron i vår dygnet-runt-verksamhet. 

 

Räddningstjänsten Dala Mitt har fortsatt att arbeta med beslutet som Direktionen tog 

hösten 2019 med att effektivisera och spara. Personalen i Räddningstjänsten Dala Mitt 

har gjort ett enormt bra jobb och vi börjar närma oss slutet i uppgiften att effektivisera 

och rationalisera vår verksamhet. Effektiviseringen har inneburit att vi avyttrat ett stort 

antal fordon och en hel del materiel som både varit föråldrad och som vi ej har behov av 

i framtiden. Rationaliseringarna har inneburit att 4 tjänster har avslutats eller tagits bort 

under året. 

 

2020 har varit ett tungt år, både verksamhetsmässigt ur ett covid-19-perspektiv och 

ekonomiskt. Med ökande kostnader för löner, tjänster och pensioner har vi inte fullt ut 

klarat att hålla förbundets ekonomi i balans. För 2020 redovisar Räddningstjänsten Dala 

Mitt ett underskott på omkring 18 Mkr. Under 2020 har vi investerat i ett nytt 

ekonomiprogram som en del i arbetet med att ytterligare få ekonomin under kontroll. 

 

Vi har som vanligt levererat vårt uppdrag mot våra kommuninvånare. Vi har även under 

2020 följt vår politiska lednings fastställda handlingsprogram. 

 

Med glädje och stolthet har vi förvaltat samhällets förtroende för oss. 

 

Magnus Håkansson 

Förbundsdirektör 
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Politisk ledning 

Förbundsdirektion 

Räddningstjänsten Dala Mitts förbundsdirektion har under 2020 bestått av följande 

personer: 

 

Ordförande: Kenneth Persson 

 

1:e Vice ordföranden: Mats Nilsson 

2:e Vice ordföranden: Fredrik Jarl 

3:e Vice ordföranden: HåGe Persson 

4:e Vice ordföranden: Joakim Storck 

 

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

Caroline Willfox, Irene Homman och Lars Handegard. 

 

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

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

Eriksson, Leif Pettersson 

 

Förbundsdirektionens presidium består av ordförande och vice ordföranden.  

 

Förbundsdirektionen har sammanträtt vid 5 tillfällen och haft ett utbildningstillfälle. 

 

Förbundsrevision 

Räddningstjänsten Dala Mitts förbundsrevision har under 2020 bestått av följande 

personer: 

 

Lars Lundh, Ulla Olsson, Ann-Christin Anderberg, Dagney Hansson och Kjell Andersson. 

 

Förbundsrevisionen har sammanträtt vid 5 tillfällen under 2020. 
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Förvaltningsberättelse 

Verksamhetsmål 

Våra verksamhetsmål är en vägvisare för verksamheten och utgår från de tre skedena 

Före, Under och Efter olyckan. 

Före  

Vi ska genomföra förebyggandeverksamhet så att färre olyckor sker inom vårt 

verksamhetsområde.  

Genom utbildning, information, tillsyn och hembesök förebygger vi olyckor. 

- särskilda olycksundersökningar har genomförts vid samtliga dödsbränder och riktade insatser har 

gjorts avseende anlagda bränder. 

- samverkan med andra myndigheter har formaliserats och målsättningen är uppfylld. 

- kunskap och information till invånare har genomförts med hjälp av sociala medier. 

- antalet tillsyner har genomförts till 46% av det planerade antalet tillsyner och har hämmats av 

resursbrist, dels på grund av covid-19, dels på resursöverföring från Samhällsskyddsavdelningen till 

Operativ ledning. 

 

Under 

Vi ska genomföra räddningsinsatser i toppklass med fokus på hög kompetens och effektiv 

resursanvändning så att insatstider, konsekvenser och mänskligt lidande minimeras.  

Genom utbildning, kunskap, kompetens och ändamålsenlig materiel verka för att 

begränsa skador på människor och egendom om olyckan är framme. 

- vi har genomfört 95% av årets planerade övningar samt 60% av samövningar med andra 

organisationer och aktörer. Restriktioner på grund av Covid-19 är orsaken till att inte all utbildning 

och övning har genomförts.  

- vi har infört en geografisk indelad verksamhet inom Räddningstjänstavdelningen. Detta för att skapa 

förutsättning för en bättre och mer effektiv ledningsstruktur.  

- vi har stärkt förbundets förmåga för operativ ledning genom samarbete med Rättviks 

räddningstjänst.  

 

Efter  

Vi ska vara drivande i vår förmåga att analysera och lära oss av inträffade oönskade 

händelser så att vi skapar ökad trygghet för samhället vi verkar inom.  

Genom utbildning, kunskap, kompetens och samverkan med andra myndigheter verka för 

att olyckor inte upprepas. 

- vi har genomfört 100% av de dagliga riskanalyserna. På det övergripande planet är verksamhet 

bemannad av RiB-personal analyserad.   

- vi har genomfört 100% av erforderliga olycksuppföljningar, nivå 1 och nivå 3. På grund resursbrist 

har under året uppföljningar avseende nivå 2 ej genomförts.  

- vi har genomfört 100% av erforderliga sakkunnigutlåtanden.  

 

  Målet är uppnått. 100% av planerad verksamhet har 

genomförts.  

 Målet är inte helt uppnått men kan anses nöjaktigt. 75-99% 

av planerad verksamhet har genomförts. 

 Arbete har avstannat alternativt inte påbörjats eller är 

kraftigt försenat i förhållande till önskvärd nivå. 
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Finansiella mål kopplade till god ekonomisk hushållning 

Två av tre mål uppnås. Det är soliditetsmålet som inte uppnås. 
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Balanslikviditeten, d v s omsättningstillgångar i procent av kortfristiga skulder 

uppgick per den 31/12 2020 till 107%. 

 

Soliditeten, d v s eget kapital i procent av totala tillgångar uppgick per den 

31/12 2020 till 2,0% 

Likvida medel uppgick per den 31/12 2020 till 41,0 Mkr.  
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Öv er sik t öv er u t v eck l in g av v er k sam h et en i Räd d n in g st j än st en Dala M i t t

Ut veck l in g av v er k sam h et en

Komm unalförbundet Räddningst jänsten Dala Mit t (RDM) har under 2020 bedr ivit
räddningst jänst verksam het i medlem skomm unerna Borlänge komm un, Falu komm un,
Säters kom mun, Gagnefs komm un och Ludvika komm un.

5 - år söv er sik t

T kr 2 0 2 0 2 0 1 9 2 0 1 8 2 0 1 7 2 0 1 6

Re s u l t a t r ä k n in g

Verksamhet ens int äkt e r 20 305 24 342 22 331 12 146 11 829

Verksamhet ens kost nader - 185 702 - 176 014 - 130 244 - 113 332 - 109 620

Av skriv ningar - 6 736 - 6 663 - 6 216 - 5 944 - 5 233

Ve r k s a m h e t e n s n e t t o k o s t n a d e r - 1 7 2 1 3 3 - 1 5 4 4 3 3 - 1 1 4 1 2 9 - 1 0 7 1 3 0 - 1 0 3 0 2 4

Anslag f rån med lemskommunerna 171 196 157 340 116 440 106 012 103 527

Ve r k s a m h e t e n s r e s u l t a t - 9 3 7 - 1 0 0 0 2 3 1 1 - 1 1 1 8 5 0 3

Finansiella int äkt er 0 2 0 2 19

Finansiella kost nader - 602 - 436 - 483 - 711 - 431

Å r e t s r e s u l t a t - 1 5 3 9 - 1 4 2 9 1 8 2 8 - 1 8 2 7 9 1

Organisat ionsschem a

Ver k sam h et som r åd e

Räddningst j änsten Dala Mit t verkar i både landsbygd och stad m ed verksamhetsområdet
som 2020 om fat tat kom m unerna Falun, Borlänge, Säter, Gagnef och Ludvika. Totalt
omfat tades cirka 160 000 invånare av Räddningst j änsten Dala Mit t s verksamhetsområde,
vilket utgör något mer än hälft en av invånarna i Dalarnas län.

Vik t i g a fö r h ål lan d en f ör r esu l t a t o ch ek o n o m isk st ä l ln in g

Anslaget från medlem skomm unerna faktureras kvartalsvis. Det beslutade anslaget , 153
860 t kr , fördelas m ellan medlem skomm unerna ut ifrån ägarandelen som i sin tur avgörs
av folkmängden i respekt ive m edlemskomm un. Ludvika komm un anslår utöver
ägarandelen et t yt t er ligare anslag om 9 523 t kr för 2020.

Fö rbu nd s-
d ire ktio n

Fö rbu nd s-
d ire ktö r

S ta b

Räd d n ing stjän st-
a vd e lning en

S a mh ä llsskyd d s-
a vd e lning en

Ve rksamhe tsstö d
Utb ild n ing s-
a vd e lning en
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Verksamhetens underskott för 2020 uppgår till 18 875 tkr varav medlemskommunerna 

Borlänge, Falun, Säter, Gagnef och Ludvika täcker 17 336 tkr med fördelning efter 

folkmängd enligt gällande förbundsordning. 

Totalt underskott -18 875

RDM 1% 1 539

Återstår -17 336

Fördelas enligt folkmängd 2018

Borlänge 32,74% -5 676
Falun 36,95% -6 406

Säter 6,97% -1 208
Gagnef 6,44% -1 116

Ludvika 16,90% -2 930

Totalt 100,00% -17 336  
 

Orsakerna till det totala underskottet på 18 875 tkr är framförallt: 

• Coronapandemin har drabbat Räddningstjänsten Dala Mitt, likväl som många 

andra, med minskade intäkter och högre kostnader. Intäkterna har drabbats 

genom inställda utbildningar även om en del utbildningar kunnat hållas på distans 

under slutet av året. Kraven på att styrkestorlekarna måste vara intakta dygnet 

runt har inneburit ökade kostnader för övertid och beredskap på grund av 

smittoriskfrånvaro som orsakats av coronapandemin. Ökat krav på 

skyddsutrustning har också lett till ökade kostnader. Personalresurser som 

använts till dygnet-runt-verksamheten har inneburit begränsningar av utförda 

tillsyner och sotningar. Materiel och teknik för att möjliggöra arbete i hemmet har 

anskaffats, vilket medfört kostnader som inte varit budgeterade. 
 

• Pensionskostnaderna har bearbetats för att bli rättvisande och säkrade genom att 

den beräknade pensionsåldern, enligt avtal om särskild ålderspension för 

brandmän, sänkts. Detta ger en högre kostnad men avser ge prognoser med 

högre precision. 
 

• Organisatoriska åtgärder som under 2020 varken finansierats eller budgeterats. 

Inför 2021 har frågan lösts. 
 

• Långa leveranstider för återanskaffning av materiel efter skogsbränderna 2018 

ger förskjutning till 2020 och dessutom med betydligt högre priser än vad som 

gällt tidigare. 
 

• Ökad bemanning som förberedelse för pensionsavgångar under 2021 har bidragit 

till ökade personalkostnader.   
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Händelser av väsentlig betydelse 

Organisationsförändringar 

Under andra halvåret har en ny organisation för Räddningstjänstavdelningen införts och 

som därmed delats in i tre geografiska områden, Norr, Mitt och Syd. Under februari 2020 

bildades förbundsdirektörens stab med Strategi, Ekonomi och HR. Avdelningen 

Verksamhetsstöd tillkom vid en ombildning av den Administrativa avdelningen. 

Förväntad utveckling 

Under 2021 kommer den operativa ledningsfunktionen att gå in i en samverkan med 

andra räddningstjänstförbund och kommuner inom RDM:s närområde under benämning-

en Räddningstjänst i Samverkan (RiS). I och med att GRIB-utbildningarna och Rädd-

ningsgymnasiet avvecklas omorganiseras den tidigare Utbildningsavdelningen blir en 

enhet som tillfälligt ingår i Samhällsskyddsavdelningen. 

Räddningstjänstavdelningen 

Räddningstjänstavdelningen svarar i grunden för den skadeavhjälpande delen av 

verksamheten men arbetar alltid tillsammans med övriga avdelningar utifrån de tre 

skedena ”Före, under och efter olyckan”. 

Detta innebär att räddningstjänstavdelningen även arbetar med skadeprevention, 

uppföljning och erfarenhetsåterföring. Inom Räddningstjänstavdelningen utförs även 

olika uppdragsverksamheter åt medlemskommunerna med koppling till trygghet och 

säkerhet. 

Den nya organisationen från den 1/12 2020 beskrivs i nedanstående skiss: 
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Räddningstjänstavdelningens arbete under 2020 

Tillfällig Organisation av Räddningstjänstavdelningen 2020. 

Räddningstjänstavdelningen har även under större delen av 2020 arbetat i en tillfällig 

organisation för att kunna hantera verksamheten då det funnits en underbemanning på 

chefsnivå. Från den 1/12 2020 började den nya organisationen gälla men fortfarande 

saknades en chef för enheten Operativ ledning. Under slutet av 2020 påbörjades 

rekryteringsprocessen för att kunna bemanna den nya organisationen på ledningsnivå 

med en enhetschef. Enhetschefen beräknas vara på plats i juni 2021. Underbemanningen 

har inneburit en hög arbetsbelastning för befintliga chefer och påverkat arbetsmiljön 

negativt.  

Bemanning och placering av styrkor 2020 

Bemanningsläget i förbundet har under 2020 sett riktigt bra ut. Rekryteringsunderlaget 

har varit bra och från och med hösten 2020 har räddningsstation 4400 i Nyhammar full 

bemanning. Vid räddningsstation 4500 Fredriksberg har en person rekryterats under 

2020 och det fattas därmed 4 medarbetare för att uppnå full bemanning. 

Övergripande målsättningar  

Under verksamhetsåret har övergripande målsättning varit att i samverkan med andra 

angränsande räddningstjänstorganisationer etablera en permanent organisation för 

operativ ledning. Man har också arbetat för att utveckla formerna för lärandet av 

erfarenheter från insatser från olyckor samt att skapa förmåga för räddningstjänst under 

höjd beredskap.    

 

Med anledning av resursbrist på grund av obemannade tjänster, pågående pandemi samt 

tillfällig bemanning i den operativa ledningsorganisationen har vissa målsättningar endast 

delvis uppnåtts och vissa har inte alls uppnåtts. 

Händelse av väsentlig betydelse 

Operativ ledning 

Arbetet med att skapa en övergripande ledningsorganisation tillsammans med Gästrike 

Räddningstjänst har pågått under hela 2020 enligt den avsiktsförklaring som beslutats. 

I juni 2020 anslöt sig Rättviks Räddningstjänst till den samverkan om övergripande 

ledning som Räddningstjänsten Dala Mitt och Räddningstjänsten Smedjebacken etablerat 

sedan januari 2019. 

Den operativa ledningen inom RDM bemannas tillfälligt med personal från både 

Räddningstjänstavdelningen och Samhällsskyddsavdelningen. 

Corona-pandemin 

Den rådande pandemin har påverkat Räddningstjänstavdelningen på flera sätt under 

2020: 

• Upprättande av Stab för hantering av rådande situation har tagit personalresurser i 

anspråk från mars och hela året ut. 

• Resurser har tagits i anspråk för att upprätta nya arbetsrutiner för operativ personal 

samt rutiner för hur smittan skall minimeras på arbetsplatserna. 

• Skyddsutrustning och material för den operativa personalen har anskaffats och 

distribuerats i omgångar och utbildningar i handhavande och nya rutiner har 

genomförts. 
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• Externa aktiviteter som t.ex. fortbildningar, utbildning, hembesök och externa 

samverkansövningar med riskobjekt och andra myndigheter och aktörer har 

genomförts med begränsningar eller ställts in helt.  

• De planerade aktiviteterna för att skapa bättre förutsättningar för rekrytering av RIB-

personal har inte kunnat genomföras fullt ut. Fysiska möten med arbetsgivare, 

företagsfrukostar och öppet hus-aktiviteter på våra räddningsstationer har ställts in. 

• Beredskapen på styrkorna har under 2020 inte påverkats av pandemin. Detta genom 

att befintlig personal har tagit extra beredskap för att täcka de vakanser som 

uppstått. 

Pandemin har också medfört ett antal positiva effekter för organisationen. Situationen 

har bland annat bidragit till en mer fördjupad samverkan mellan Räddningstjänsten Dala 

Mitt och medlemskommunerna samt att ett antal personer inom Dala Mitt som tidigare 

inte arbetat i Stab nu har fått en gedigen erfarenhet under lång tid. 

 

Måluppfyllelse  

Sammanfattning av måluppfyllelse för 

Räddningstjänstavdelningen utifrån 

uppsatta verksamhetsmål för 2020. 
 

 

Målsättning Aktiviteter Utfall Kommentarer 

Färdig Brand-
vattenstrategi 
(HP1.4). 

Framtagande av ny brandvattenstrategi för RDM där 
behovet av brandvatten beskrivs inom olika områden och 
hur behovet säkerställs  

 Färdig strategi framskjutet till 2021 utifrån förslag på 
handlingsprogram. Arbetet påbörjat. 

Påbörjad 
insatsplanering. 
 

Starta arbetet med insatsplanering enligt MSBs 8-stegs 
modell.   

 Påbörjat på vissa objekt. 
Resursbrist pga. tillfällig organisation Op. ledning 

Färdigställa 
kommunalt 
handlingsprogram 
för 
Räddningstjänst. 

Framtagande av ett kommunalt handlingsprogram för 
Räddningstjänst perioden 2019-2022. 

 Nytt Handlingsprogram för Räddningstjänst 2020-2022 
antaget av Direktionen 

Anpassade styrkor 
och förmågor. 
 

Genomföra översyn och anpassning av förbundets 
förmågor och styrkestorlekar samt beskriva förmågorna 
på ett tydligt sätt. 

 Färdigt 2021 enligt HP. Dock risk för att det behöver skjutas 
fram till 2022 pga. resursbrist 

Säkerställa 
personal-
försörjningen för 
RIB 
organisationen. 

Starta en projektgrupp med mål att långsiktigt minska 
organisationens personalomsättning samt förbättra 
möjligheterna för nyrekrytering. 

 Upprättat handlingsplaner för Stn 4400 Nyhammar och Stn 
4500 Fredriksberg.  
Stn 4400 Nyhammar har nu full bemanning från hösten 2020. 
På Stn 4300 Fredriksberg har en ny medarbetare tillkommit 
under 2020. Saknas fortfarande 4 st. 
Vissa av de planerade aktiviteterna har ej kunnat genomföras 
på orterna med anledning av Corona restriktioner.  
 

Effektivisera 
ledning och 
planering av den 
dagliga 
verksamheten  

Skapa och implementera ett arbetssätt för att kunna mäta 
och redovisa genomförda aktiviteter och effekt. 

 Nytt arbetssätt för ledning, styrning och uppföljning är 
framtaget och används. Implementeras i nya organisationen 
för RTJA från 1/12 2020. 

Inköp av 
utryckningsfordon 
enligt plan. 
 

Upphandling av Höjdfordon och Räddningsbil samt 
idrifttagning av ny tank och släckbil. 

 Upphandling höjdfordon 1030. Klar. Driftstagning av 
Släckbil 2310 och tankbil 1040 Klar. 
Upphandling räddningsbil 4020 Klar. 
 

Stärka förbundets 
förmåga för 
operativ ledning. 

Genomföra befälsutbildning i taktik och ledning för 
samtliga befäl inom RDM.  

 Personalen i Rättvik har utbildats av RDM. RDM har inte 
utbildat sin interna personal. Målbilden är att detta skall 
påbörjas när rekryteringen av lednings-personalen är 
genomförd. Ej klart 2020. 

Rekrytera till samtliga befattningar inom Operativ 
ledning. 

 Rekryteringsprocessen har ej påbörjats under 2020 då 
avtalsfrågan för befattningarna ej har förhandlats klart.  

Skapa samarbete med andra organisationer för att stärka 
den operativa ledningen vid hög belastning samt i 
vardagen. 

 Rättvik är sedan juni 2020 med i samarbetet kring 
övergripande ledning tillsammans med Dala Mitt och 
Smedjebacken. Arbetet med att ansluta Gästrike 
räddningstjänst i samarbetet har pågått under hela 2020. 

Utfall: 

Rött Har inte genomförts/uppnåtts under året 

Gult: Har delvis genomförts/uppnåtts under året 

Grönt Har genomförts/uppnåtts under året 
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Analysera behovet
av
ledarskapsutbildni
ng.

Genomföra förstudie för att analysera behov av
ledarskapsutbildning för arbetsledare i operativ
verksamhet.

Inte aktuellt under 2020. Skjuts på framtiden.

Sätt den nya
organisationen i
RDM.

Utbilda, informera och arbeta efter den nya
organisationen.

Arbetet i den nya organisationen startades 1/12 2020.
Enhetschefen ej på plats förrän senvåren 2021.

Sam h äl lssk y d d sav d eln in g en

Samhällsskyddsavdelningen (SSA) bedriver förebyggande verksam het i medlem s-
komm unerna ut ifrån det brandförebyggande handlingsprogram m et . Den förebyggande
verksam heten syftar övergripande t ill at t : Färre ska dö, färre ska skadas och m indre ska
förstöras t ill följ d av brand.

Den förebyggande verksam heten bedrivs dels genom samhällsskyddsavdelningens egen
personal, dels via samverkan m ed RDM: s övr iga avdelningar, samt samhällets övr iga
resurser i form av exem pelvis komm unerna, polisen och Länsstyrelsen ut ifrån de t re
sked en a ”F ör e, un d er o ch eft er ol yckan ” .

Samhällsskyddsavdelningen är organiserad i fyra olika verksamhetsom rådet som
samordnas av en verksamhetsom rådesansvarig. Verksam hetsområdet Sotning och
brandskyddskont roll utgör också en organisatorisk enhet och arbetet leds av enhetschef.
I f igur nedan redovisas avdelningens verksamhetsområden med exempel på
ansvarsom råden och ärendetyper.

Av d e ln in g en s ar b et e u n d er 2 0 2 0

Avdelningens arbete under året har präglats av fort sat t resursbr ist t ill följ d av t illfällig
organisat ion för operat iv ledning. På grund av at t den t illfälliga lösningen har st räckt sig
över hela 2020, har inplanerat arbete m ed at t återskapa processer, arbetssät t och
förmåga därför inte var it möj ligt at t genom föra.

Den fort sat ta förskjutningen av resurser från förebyggandeuppdraget , t ill förm ån för
t illfällig organisat ion för operat iv ledning, har var it ext ra kännbar då det sam manfallit
med Covid-19 samt föräldraledigheter inom avdelningen. Ut ifrån dessa förutsät tningar

Sam hällsskyddsavdelningen

Sotning och
brandskyddskont roll
(Sotningsenheten)

Myndighetsutövning
och stöd t il l andra

myndigheter

Underlät ta för den
enskilde (UFE)

Risk och
olycksuppföljning

Tillsyn enl. LSO & LBE

Tillstånd LBE

Rem isser & ärenden

Plan & byggärenden

…

Anlagd brand

Skola

Bostad

Event

Sociala medier

…

Brandskyddskont roller

Tillstånd egensotning

Remisser & ärenden

Upphandling

Uppföljning & Styrning

…

Riskbild & analys

Olycksuppfölj ning

BPU Polismyndigheten

Sakkunnigut låtanden

…
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har årets arbete framförallt handlat om att hantera inkomna förfrågningar, ärendet i form 

av remisser och tillståndsansökningar.  

 

Den ”uppsökande” verksamheten i form av tillsyn, samverkan med andra 

aktörer/myndigheter och stöd till allmänheten har fått stå tillbaka under 2020. 

Detsamma gäller utveckling och uppföljning av verksamheten som i stor utsträckning fått 

stå tillbaka till förmån för arbete med arbetsmiljön på avdelningen och då framförallt 

utifrån hemarbete och hög arbetsbörda för medarbetarna. 

 

Från det att RDM gick upp i stab på grund av Covid-19 har två av avdelningens med-

arbetare deltagit under hela 2020 som medlemmar med utpekat ansvar i staben. 

 

Att summera avdelningens arbete under 2020 utifrån måluppfyllnad bedöms till viss del 

som missvisande då avdelningens år har kännetecknats att god sammanhållning i medar-

betargruppen och en löpande verksamhet som har utsatts för påfrestning men fortsatt 

levererat, om än på en lägre nivå än årets målsättning. 

 

Händelse av väsentlig betydelse 

Nytt inriktningsbeslut avseende Brandskyddskontroll 

erhölls under våren. Detta har medfört att ett omfattande arbete med att utreda och 

påbörja processen att avveckla sotningsenheten och under 2021 privatisera 

verksamheten i Ludvika. 

 

Organisationsförutsättningar 

Den första april privatiserades sotningen i Ludvika kommun och lades ut på entreprenad. 

Det innebar en förändring av medarbetarantal och därmed resurstillgång inom 

sotningsenheten. Med bakgrund i nytt inriktningsbeslut avseende brandskyddskontroll i 

egen regi har en tjänst (skorstensfejartekniker) avslutats under kvartal 3. 

I mars tillträdde ny avdelningschef för SSA. 

Tillfällig organisation för operativ ledning har under hela 2020 fortsatt att påverka 

avdelningens resurstillgång och medarbetarnas välmående.  

 

Corona-pandemin 

Pandemin har inneburit att stora anpassningar vad gäller både verksamhet och 

arbetsmiljö kopplat till samhällsskyddsavdelningen under 2020. Som ett led i att minska 

smittspridning dels generellt, dels specifikt mot operativ personal har merparten av 

medarbetarna tillhörande avdelningen arbetat hemifrån sedan tidig vår. Pandemin har 

även inneburit att flera av avdelningens normala aktiviteter och uppdrag har pausats 

eller anpassats vilket direkt har påverkad måluppfylland. Framförallt har pandemin haft 

en negativ inverkan på UFE-verksamheten (skola, hembesök, evenemang) samt 

tillsynsverksamheten utifrån LSO 2:2. Ärendehantering i form av remisser, byggärenden, 

tillstånds etc har inte påverkats i samma omfattning. Brandskyddskontroller har i stort 

sett fortlöpt som vanligt. 
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Kommande förändring av Lagen om skydd mot olyckor, LSO (2003:778) 

Förändringar i lagen om skydd mot olyckor har inneburit en översyn av den 

förebyggande verksamheten och att arbete har påbörjats för att anpassa taxor kopplat 

till myndighetsutövning. 

 

Ärenden som krävt stora resurser 

Samhällsskyddsavdelningen har initierat samverkan med andra myndigheter i ett 

omfattande ärende kopplat till ”social dumpning” i en av medlemskommunerna. 

Tillsynsärendena kopplat till detta har dels inneburit en omfattande arbetsinsats, dels en 

medial uppmärksamhet.  

 

Samverkan inom Dalarna 

RDM har under året tagit initiativ till att starta upp förebygganderådet som 

samverkansform för samtliga räddningstjänstorganisationer i Dalarna. Rådet har träffats 

två gånger under 2020. 

 

 

Måluppfyllelse 

Sammanfattning av måluppfyllelse för 

Samhällskyddsavdelningen utifrån 

uppsatta verksamhetsmål för 2020. 

 
Målsättning Aktiviteter Utfall Kommentarer: 

Vid rött eller gult i utfallsrutan kommenteras orsaken 

Tillgång till aktuell riskbild i 
medlemskommunerna 

 

Utveckla en arbetsform och samverkanskoncept 
för att kontinuerligt uppdatera riskbilden. 

 Ett strukturerat och målmedvetet arbete har fått stå 
tillbaka på grund av resursbrist och Covid-19. 

Konkreta och uppenbara 
risker för bränder och olyckor 
ska bättre förebyggas genom 
direkta åtgärder 

Utifrån behov förmedla aktuell riskbild för 
styrning och utveckling av RDM:s verksamheter. 

 Någon fastställd arbetsprocess samt samverkansform 
finns ej framtagen. 

Handlägga samt besluta om samtliga 
brandriskprognoser samt eldningsförbud. 

 RTJ avd. ansvarar för måluppfyllelse. Inriktning för 
likriktning i länet.   

Bränder som föranlett 
räddningsinsatser skall leda till 
ett ökat lärande hos 
kommunen, RDM och den 
enskilde. 
 

Fortlöpande föra statistik samt utreda 
brandförlopp från inträffade bränder. Utifrån 
dessa återkoppla erfarenheter för riskbild/ 
förebyggande & operativt.  

 Ett strukturerat och målmedvetet arbete har fått stå 
tillbaka på grund av resursbrist och Covid-19.  

Göra särskild olycksundersökning av alla 
dödsbränder samt olyckor med stort kommunalt 
el. nationellt intresse. 

  Särskild olycksundersökning har genomförts vid 
samtliga dödsbränder.  

Vid inträffade bränder i bostadshus eller områden 
genomföra riktade informationsinsatser utifrån 
behov. 

 Riktade insatser sker genom deltagande av styrka, 
samordnare anlagd brand eller yttre befäl. 

Bevara och utöka samarbete 
med andra organisationer och 
myndigheter. 

Uppfylla tecknat samarbetsavtal om 20% 
brandutredare hos Polisen. 

 Samarbetet har formaliserats och målsättning är 
uppfylld.  

Utveckla remisshantering i syfte att rätt 
användande av vår kompetens. 

 Arbete med översyn fortgår, har dock behövt begränsas 
till förmån för ärendehantering på grund av resursbrist. 

Samverkan via BRÅ samt kommunala 
bostadsbolag och DBF för Brandskyddsvecka 
och brandvarnarkampanj.  

 Med undantag av BRÅ har samverkan skett i begränsad 
omfattning på grund av Covid-19.  

Nå kommuninvånare med 
kunskap om brandrisker och 
brandskydd. 
 

Använda sociala medier som verktyg att sprida 
information om brandskydd och risker samt om 
RDM i stort. 

 Sociala medier har varit ett bra verktyg att nå ut med 
information under pandemin. Information bedöms ha 
fått ett stort genomslag.  

Förmedla information i samband med utvalda 
arrangemang i kommunerna. Däribland öppet 
hus. 

  Arbetet har varit pausat under 2020 på grund av Covid-
19. 

Mera brandriskmedveten 
yngre generation. 
 

Genomföra brandskyddsinformation för samtliga 
klasser i förskola, årskurs 2 och 5 samt utifrån 
behov i årskurs 7. 

 Viss aktivitet har varit möjligt att genomföra men i 
huvudsak har arbetet varit pausat på grund av Covid-
19. 

Utöka och förbättra 
omfattningen brandskydds-
information i mindre orter. 

Öppet hus vid minst en RIB-station per kommun 
samt hembesök och erbjuda särskilda 
informationsinsatser. 

  Arbetet har varit pausat under 2020 på grund av Covid-
19. 

Bättre anpassat brandskydd 
för riskutsatta personer. 
 

Bistå i kommunernas arbete med att nå 
riskutsatta grupper samt genomföra riktade 
insatser i otrygga /drabbade bostadsområden t.ex. 
MBU eller BRÅ. 

  Stora delar av arbetet har varit pausat på grund av 
Covid-19.  

Utfall: 

Rött Har inte genomförts/uppnåtts under året 

Gult: Har delvis genomförts/uppnåtts under året 
Grönt Har genomförts/uppnåtts under året 
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Tillsynen ska uppfylla de mål 
som LSO och LBE anger. Samt  
att farliga verksamheter har 
skälig beredskap för att 
hantera en olyckshändelse. 

Bedriva tillsyn inriktad utifrån behov (aktuell 
riskbild) och händelser (reaktiv tillsyn) samt 
uppfylla mål i tillsynsplan. 

 Ett strukturerat och målmedvetet arbete har fått stå 
tillbaka på grund av resursbrist och Covid-19. 

Genomföra tillsyn på samtliga 2 kap 4-
anläggningar samt övriga riskobjekt. 

 Ett strukturerat och målmedvetet arbete har fått stå 
tillbaka på grund av resursbrist och Covid-19. Ett fåtal 
tillsyner har genomförs. Riskobjekt finns inte 
definierade. 

Hantering av brandfarliga & 
explosiva ämnen skall uppfylla 
kraven i LBE. 

Utveckla tillståndshantering i syfte att skapa 
redundans i organisationen. 

  Handläggning av LBE-ärenden har löpt på bra under 
året men ett strukturerats utvecklingsarbete har 
begränsats utifrån Covid-19 samt resursbrist. 

Utveckla och säkerställa 
sotning och brandskydds-
kontroll-verksamheten. 

Upphandling sotning och brandskydds-kontroll 
för kommande avtalsperiod. 

 Det var ej aktuellt att genomföra någon upphandling 
under 2020 

Utreda brandskyddskontroll i egen regi.  Utredning är klar och nytt inriktningsbeslut är fattat. 

Sätt den nya organisationen i 
RDM.  

Utbilda, informera och arbeta efter den nya 
organisationen. 

 Nya organisationen vad gäller operativ ledning är inte 
implementerad. 

Sotning enligt fastställda 
frister. 

Följa objektens frister och sota dem därefter.  Första kvartalet genomfördes sotning i Ludvika 
kommun av RDM, därefter sker allt sotning (rengöring) 
av entreprenör. 

Brandskyddskontroller enligt 
fastställda frister. 

Följa objektens frister och 
brandskyddskontrollera dem därefter. 

 Arbete i egen regi genomförts trots att verksamheten 
delvis var pausad under året på grund av Covid-19.  

Tillskapa erforderligt antal 
brandskyddskontrollanter i 
Ludvika. 

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

 Utbildning av två sotare till skorstensfejar-tekniker är 
genomfört.  

Bevara och utöka samarbete 
med underleverantörer för 
sotning och brandskydds-
kontroll i RDM. 

Genom regelbundna möten med leverantörerna, 
bibehålla och vidareutveckla kontakt  

 Löpande dialog har fungerat bra, men samtliga 
uppföljningsmöten har inte genomförts under 2020. 

Färdigställa utredning 
brandskyddskontroller i egen 
regi. 

Utreda brandskyddskontroll i egen regi. Samt ta 
beslut. 

 Utredning är klar och nytt inriktningsbeslut är taget av 
direktionen. 

Utbildningsavdelningen 

Utbildningsavdelningens uppdrag är att skapa förutsättningar för RDM:s operativa 

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

beskriven i förbundets handlingsprogram. Samtliga skiftlag övas på förbundets 

övningsfält beläget på Bysjöns utbildningscenter. Vidare ska avdelningen stödja 

medlemskommunernas förebyggande brandskyddsarbete genom att erbjuda 

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

kunna agera och begränsa konsekvenserna.   

 

 

Avdelningens arbete under 2020 

Avdelningens arbete har i stor utsträckning präglats av pandemin. Covid-19 har under 

2020 både inneburit inställda aktiviteter och anpassning av exempelvis den övning och 
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utbildning som bedömts som nödvändig för att bibehålla operativ förmåga inom 

förbundet.  

 

Arbete med att resursförsörja den operativa verksamheten i form av testdagar vid 

rekrytering och introduktionsutbildning har genomförts, om än i anpassad form för att 

minska risken för smittspridning.   

 

Även utbildningsuppdrag från MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) har 

anpassats för att kunna bedrivas under pandemin. Uppdraget har under 2020 inneburit 

att tre kurstillfällen i form av GRIB (Grundläggande utbildning för räddningspersonal i 

beredskap) har genomförts. Det var framförallt vårens utbildning som påverkades av 

begränsningar till följd av pandemin då MSB införde vissa självstudiemoment. De två 

kurserna under hösten kunde genomföras som planerat på förbundets övningsanläggning 

Bysjön.   

Avdelningens uppdrag att utbilda kommunanställda i grundläggande brandskydd (GU) 

samt berörda i systematiskt brandskyddsarbete (SBA) pausades från vecka 12. Under 

året tog RDM fram ett digitalt koncept och kunde sedan erbjuda den teoretiska delen av 

GU digital samt SBA-utbildningen. Omställningen har varit en utmaning för både 

instruktörer och det administrativa stödet. Resultatet bedöms ändå som lyckat då 

regelbunden utbildning i form av GU och SBA har genomförts.  

Både räddningsgymnasieutbildning och inplanerad IVPA-utbildning har varit möjlig att 

genomföra under 2020 men i övrigt har merparten av verksamhet mot externa aktörer 

på förbundets övningsanläggning ställts in.  

 

Händelser av väsentlig betydelse 

Nedan återfinns de händelser eller andra skeenden som har påverkat normal verksamhet 

i större omfattning. 

 

Nytt inriktningsbeslut avseende Brandskyddskontroll 

Under våren 2020 erhölls ett nytt inriktningsbeslut avseende arbete med att utreda och 

påbörja processen att avveckla sotningsenheten och under 2021 privatisera verksam-

heten i Ludvika. 

Organisationsförutsättningar 

Under hösten sade avdelningschefen upp sig och överlämning genomfördes till 

tillförordnad under november-december samtidigt. Parallellt med överlämning 

färdigställdes även en intern översyn avseende möjligheten att omvandla 

utbildningsavdelningen till en enhet som organisatoriskt kan placeras inom någon av 

förbundets andra avdelningar.  

Corona-pandemin 

Pandemin har inneburit att utbildningsavdelningens uppdrag och aktiviteter antingen har 

anpassats eller pausats under 2020. Som ett led i att minska smittspridning dels 

generellt, dels specifikt mot operativ personal har nya rutiner och arbetssätt tagits fram. 

Då en stor del av verksamheten ute på förbundets övningsfält är att betrakta som 

nödvändig för att bibehålla operativ förmåga har verksamheten varit igång under hela 

2020. Huvudsaklig fokus har dock varit att just tillgodose de delar av förbundets 

verksamhet som betraktas som samhällsviktig.   
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GRIB 

Under 2020 genomfördes ett antal aktiviteter för att säkerställa RDM:s förmåga att 

genomföra uppdragsutbildningen GRIB (Grundläggande utbildning för räddningspersonal i 

beredskap). Kurserna som genomfördes under året var de sista som RDM hade inom 

ramen för aktuell upphandling då avtalsperioden löpte ut under 2020.  

 

Utveckling av övningsfältet Bysjön 

Under 2020 har ett antal underhålls- och förbättringsprojekt genomförts och då 

framförallt ett större arbete med att rusta övningsbunkern som omnämns som HL-

bunkern. Arbetet med att förbättra den visuella uppfattningen har även fortsatt under 

2020 genom att städa och snygga till övningsområdet.   

 

Måluppfyllelse 

Sammanfattning av måluppfyllelse för 

Utbildningsavdelningen utifrån uppsatta 

verksamhetsmål för 2020. 

 
Målsättning Aktiviteter Utfall Kommentarer: 

 
Säkerställa övning enligt plan för 
Heltid och RIB. 

Genomföra övning heltid och RIB enligt 
övningsschema.   

 Enligt plan men undantag av att en större 
samverkansövning och ”trafikveckan” för 
heltiden har ställts in p g a Covid-19.  

Genomförda testdagar vid 
rekrytering och introduktion. 

Genomföra testdagar vid rekrytering samt 
Introduktionsutbildning. 

 Har kunnat genomföras enligt plan. 

Uppfylla utbildningsuppdrag för 
GRIB  

Genomföra tilldelad GRIB utbildning enligt 
uppdrag. 

 Något förändrat uppdrag då MSB tog över en 
kurs under våren som delvis genomfördes på 
distans.  

Utbildning för IVPA. 
Genomföra IVPA utbildning enligt uppdrag.  Genomfördes, dock i anpassad form på grund av 

Covid-19.  

Utveckla kommunernas 
organisatoriska skydd och 
kompetens för att förebygga bränder 
och andra olyckor. 

Utifrån uppdrag utbilda samtliga kommuners 
personal i grundläggande brandskydd (GU) samt 
berörda i systematiskt brandskyddsarbete (SBA). 

 Platsbunden utbildning har pausats från v.12 men 
nytt koncept med digital utbildning inom de 
teoretiska delarna har kunnat erbjudas.  
 

Uppfylla utbildningsuppdrag för 
Räddningsgymnasium. 

Genomföra Räddnings gymnasieutbildning enligt 
uppdrag. 

 Uppdraget pausades av skolan under delar av 
våren men höstens arbete har inneburit att 
undervisningen i slutet av 2020 åter är i fas.  

Möjlighet för externa aktörer att 
bedriva utbildning och övning på 
anläggningen. 

Upplåta anläggningen för externa aktörer 

som hyr in sig för övning och 

utbildningsaktiviteter. 

 Med undantag av blåljusorganisationer har få 
externa aktörer tagits emot under pandemin.   
 

Sätt den nya organisationen i RDM.  Utbilda, informera och arbeta efter den nya 
organisationen. 

 Nya organisationen vad gäller operativ ledning är 
inte implementerad. 

 

  

Utfall: 

Rött Har inte genomförts/uppnåtts under året 

Gult: Har delvis genomförts/uppnåtts under året 

Grönt Har genomförts/uppnåtts under året 
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Ver k sam h et sst ö d

Administ rat iva avdelningens uppdrag som stödfunkt ion t ill chefer och m edarbetare inom
organisat ionen är at t ge det administ rat iva stöd som erfordras v id varje situat ion och
t illfälle. Grundläggande st rategier för det ständiga förbät t ringsarbetet som administ rat iva
enheten bedriver är at t förenkla, stödja, förbät t ra och digitalisera.

Av d e ln in g en s ar b et e u n d er 2 0 2 0

Verksamhetsstöd har under året arbetat m ed at t förvalta och utveckla många av de
digitala system en som krävs för at t upprät thålla en effekt iv administ rat iv funkt ion. Det
görs både som stöd för organisat ionens olika avdelningar och för at t uppfylla olika
lagkrav inom de adm inist rat iva om rådena som personal och löneadminist rat ion,
arkivering och diarieföring av handlingar, protokollshantering et c. inom verksam hetsstöd
återfinns från och m ed 2020 Fordonsgruppen som ansvarar för RDM: s alla fordon med
allt vad det innebär från upphandling av nya fordon, at t om besörj a service och reparat ion
av en åldrande fordonsflot ta och försäljning av ut t j änta fordon.
I T- funkt ionen ser t ill at t allt som har m ed datorer, uppkopplingar, dataöverföringar och
avtal för dessa fungerar. Fast ighetsfunkt ionen ser t ill at t lokalerna är ändam ålsenliga,
funkt ionsdugliga och t rygga at t vara i.

Hän d else av v äsen t l ig b et y d e lse

Organisat ionsförutsät tningar
I j anuar i t illt rädde ny avdelningschef för Verksamhetsstöd. I februar i färdigställdes den
övergr ipande organisat ionsöversynen för RDM där administ rat iva enheten förändrades t ill
förbundets verksamhetsstöd. I det ta t illkom ansvarsom råde för hanter ing av fast igheter
för RDM. I organisat ionsförändr ingen under m ars flyt tades HR- och ekonomifunkt ionerna
t illsammans med den nya funkt ionen för verksam hetsst rategi t ill den nyinrät tade
förbundschefsstaben. I decem ber anställdes ny förbundssekreterare. Under hela 2020
har et t stort arbete m ed utveckling avseende digit alisering av lönehanteringssystem
genomfört s

Anslutningen av räddningsstat ionerna i Ludvika komm un t ill RDM har pågåt t under hela
året vad gäller såväl fordon som lokaler. De ökande kraven på digital kom munikat ion
som påskyndats av den pågående pandemin och kraven på distansm öten har inneburit
et t om fat tande arbete för at t få distansuppkopplingar at t fungera. Et t nyt t höj dfordon har
anskaffat s för at t vara baserat v id räddningsstat ionen i Borlänge. Et t nyt t system för
ekonomiuppfölj ning har anskaffats under slutet av året . Dessutom har ekonomi- och

Fast i gh
et
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leverantörsfakturasystemen migrerats till en molntjänst för en mera flexibel geografisk 

användning. 

 

Måluppfyllelse 

Sammanfattning av måluppfyllelse för 

Verksamhetsstöd utifrån uppsatta 

verksamhetsmål för 2020. 

 
Målsättning Aktiviteter Utfall Kommentarer 

Frigöra tid för övrig 
personal genom att 
stödja med 
administrativ 
kompetens. 
 

Fortsätta arbetet med införande av Ludvika gällande 
dokumenthantering och samordning av 
verksamheten. 

 Pågår.  
 

 
Genomföra projektet med att utveckla intranätet och 
hemsida. 

 pågår AS och TO. 

Undersöka lösningar för digitalt arkiv införande2020 
och genomförandeplan. 

 Inte påbörjat. 

Uppdatera aktuella styrdokument för 
dokumenthantering. (RAD-plan). 

 Ligger med i planen 

Ny personal.  

Skapa backup i syfte att få rimlig arbetsbelastning.  
Effektivisering samt säkra godkänd kvalitet. 

  

Införande av GDPR.  Pågår utbildning i stödsystem. 

Politisk ledning och chef 
ner till enhetschef får 
relevant ekonomiskt 
stöd för att genomföra 
sin verksamhet. 

Förnya artikelregistret.   

Utveckling av debitering från Daedalos.  Invänta nytt ekonomisystem. 

Färdigställa slutfasen med anslutning av Ludvika.   Arbetet pågår 

Stöd i arbetsmiljö, 
rehabilitering, 
rekrytering lön, 
förhandlingar, och 
övriga personal-
förmåner samt 
ledarskaps-utveckling. 

Förbereda så lönebildnings utb. och kartläggning kan 
genomföras. 

  

Fastställa rekryteringsprocess för RDM.   

Införa My Payslip.  Klart. 

Driftsäkert IT-stöd som 
är användarvänligt och 
baserat på 
verksamhetens behov. 

Implementera (forts) av navigering och beslutsstöd i 
utryckningsfordon. 

 Klart, 10 fordon kvarstår till 2021. 

Flytt av Hogia och Centsoft till molntjänst.  Klart. 

Migrering av maillådor till Office365 (molntjänst) 
samt uppgradering av Officeprogram. 

 Påbörjat under augusti och ska slutföras under Q1 2021. 

Ersätta Skype med Teams.  Klart. 

Införande av digitala utbildningar via Teams, tex GU 
och SBA. 

 Klart. 

Installation av fiber på RIB stationen i Säter.  Klart. 

Uppgradering av Windows 7 till Windows 10.  Klart. 

Nytt intranät  Pågår och slutförs Q1 2021. 

Införa nytt ledningsstöd. 
 

 CS Atom är i drift fortsatt utveckling samt införande i RIS. 

Verksamheten ska 
bedrivas i rätt 
anpassade lokaler på ett 
så kostnadseffektivt sätt 
som är möjligt. 

Ombyggnad heltidsstationen i Borlänge för ett bra 
hygienflöde samt renovering av träningslokal och 
kök. 

 Gym renoverat Hygienflödesprojekt inte påbörjat. 

I samband med avtalsskrivning tydliggöra vilka ytor 
vi hyr och pris. 

 Klart. 

Utfall: 

Rött Har inte genomförts/uppnåtts under året 
Gult: Har delvis genomförts/uppnåtts under året 

Grönt Har genomförts/uppnåtts under året 
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Skapa bättre arbetsmiljö i Ludvika.  Kök renoverat. Planer finns för en ny station. 

Reda ut avtal för fastigheter i Ludvika samt alla 
master. 

 Avtal klara. Master och torn ligger hos kommunen. 

Målning RIB station i Enviken, Gagnef (Taxihuset)   Omtag i vår. 

Renovering av tak och trapphus samt målning kontor 
RIB station i Svärdsjö. 

 Klart. 

Planering omklädningsrum för damer på RIB 
stationerna i Gagnef och Mockfjärd 

 Gagnef klart.  

Sätt den nya 
organisationen i RDM.  

Utbilda, informera och arbeta efter den nya 
organisationen. 
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Väsentliga personalförhållanden 

Under 2020 har 19 RiB-brandmän 

slutat sin anställning och 33 RiB-brand-

män har rekryterats. 1 heltidsbrandman 

har slutat och 3 heltidsbrandmän har ny-

anställts. 5 övriga tjänster har ersatts 

med 3 nyrekryteringar. 3 anställda inom 

sotningsverksamheten har avslutat sin 

anställning.  

 

 

 

 

 

 

 

Åldersfördelning 

Vid 2020 år slut var ålders- och könsfördelningen vid Räddningstjänsten Dala Mitt enligt 

nedanstående tabell (motsvarande för föregående år inom parentes). 
 

<20 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 Totalt Medelålder
kvinnor 0 (0) 6 (4) 11 (9) 8 (8) 2 (2) 0 (0) 28 (23) 36 (38)
män 1 (1) 54 (51) 115 (112) 110 (109) 69 (70) 27 (27) 344 (370) 42 (42)
totalt 1 (1) 60 (55) 126 (121) 119 (117) 71 (72) 27 (27) 404 (393) 42 (42)  

 

Sjukstatistik 

Total sjuk-

frånvaro/ 

Ord 

arbetstid

Långtids 

sjuk-

frånvaro/  

Total 

sjukfrån-

varo

Total sjuk-

frånvaro/ 

Ord 

arbetstid

Långtids 

sjuk-

frånvaro/  

Total 

sjukfrån-

varo

Ålderskategori 29 år eller yngre 0,36% 0,00% 0,29% 0,00%

Kvinnor * * * *

Män 0,25% 0,00% 0,29% 0,00%

Ålderskategori 30 - 49 år 1,25% 0,00% 1,54% 49,03%

Kvinnor 1,82% 0,00% 11,64% 80,00%

Män 1,21% 0,00% 0,88% 21,96%

Ålderskategori 50 år eller äldre 2,41% 17,94% 3,10% 63,49%

Kvinnor 7,24% 0,00% 1,05% 0,00%

Män 2,24% 20,06% 3,20% 64,53%

Totalt

Kvinnor 2,02% 0,00% 6,83% 77,19%

Män 1,25% 7,43% 1,39% 45,60%

Samtliga anställda 1,31% 6,54% 1,78% 54,23%

Helår 2020 Helår 2019

 
* Redovisas ej p g a undantagsregeln i lagstiftningen som säger att uppgiften inte ska lämnas om antalet anställda i gruppen 

är högst tio eller om uppgiften kan hänföras till enskild individ. Med grupp avses både ålderskategori och könsfördelning 
inom ålderskategori. Sjukstatistiken innehåller ingen frånvaro på grund av anhörigvård i samband med coronapandemin, 
vilket för 2020 varit 7 728 timmar. 

  

En tendens kan skönjas att fler unga kvinnor än 

tidigare väljer brandmannayrket. Foto från 

GRIB-utbildningen i Bysjön hösten 2020. 

2020 2019
Antal heltidsanställda 149 152
Antal RiB anaställda 236 222
Antal som tjänstgör i värn 19 19
Totalt antal anställda 404 393
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Andra förhållanden av betydelse för styrning och uppföljning 

Ekonomi i balans 

RDM säkerställer, genom överenskommelser som träffas med medlemskommunerna, att 

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

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

förändringar i uppdraget som måste göras med anledning av den ekonomiska 

situationen. 

RDM har en finanspolicy som är godkänd av förbundets direktion. 

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

Formen för detta fastställs av direktionen. 

Balanskravsresultat 

Balanskravet är ett lagstadgat krav som kommunalförbundet måste uppfylla enligt 

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

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

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

blir negativt i bokslutet är huvudprincipen att underskottet ska kompenseras med 

motsvarande överskott de närmaste tre åren. 

 

Vid avstämning av balanskravet återfinns inga realisationsvinster eller realisationsförlus-

ter som uppkommit vid försäljning av anläggningstillgångar. Kommunalförbundet 

uppfyller inte kommunallagens balanskrav och har underskott att täcka från föregående 

år på 1 429 tkr. Resultatet enligt årets balanskravsutredning uppgår efter årets resultat 

på -1 539 tkr till – 2 968 miljoner kronor. 

Balanskravsutredning 

2020

Årets resultat enligt resultaträkningen -1 539

Årets balanskravsunderskott från tidigare år -1 429

Balanskravsresultat -2 968  
 

  

Ett nytt höjdfordon har 

anskaffats för att tas i 

bruk under våren 2021 
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Intern kontroll 

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

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

skapar en god intern kontroll förutsättningar för en effektiv användning av 

skattepengarna och en bra service till invånarna i Räddningstjänsten Dala Mitts 

verksamhetsområde och andra intressenter. 

 

Direktionen fastställer varje år områden för intern kontroll. Syftet med den interna 

kontrollen är att säkerställa att de av direktionen uppställda målen för verksamheten 

uppfylls. Kontrollen bör inriktas på områden som har stor betydelse för verksamheten 

eller där riskerna bedöms som stora. 

 

Generellt sett handlar intern kontroll om att ha ordning och reda 

och se till att: 

• verksamheten är ändamålsenlig och effektiv 

• information om verksamhet och ekonomi är tillförlitlig 

• lagar, förordningar och styrdokument följs. 

Uppföljning av 2020 års riskreducerande åtgärder 

Räddningstjänsten Dala Mitt har följt upp internkontrollplanen för 2020 som bestått av 

fem kontrollområden som omfattar: 

Systematiskt arbetsmiljöarbete, tillsyner, rutiner för direktupphandling, händelserap-

porter och att registrering av leverantörsbetalningar stämmer mot utbetalda 

leverantörsfakturor. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Brandman under 

utbildning. Foto 

från GRIB-utbild-

ningen vid Bysjön 

hösten 2020. 
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Räkenskaper 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tkr Not 2020 2019

Resultaträkning

Verksamhetens intäkter 1 20 305 24 342

Verksamhetens kostnader 2 -185 702 -176 014

Avskrivningar 3 -6 736 -6 663

Verksamhetens nettokostnader -172 133 -158 335

Anslag från medlemskommunerna 4 171 196 157 340

Verksamhetens resultat -937 -995

Finansiella intäkter 5 0 2

Finansiella kostnader 6 -602 -436

Årets resultat -1 539 -1 429  
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Tkr Not 2020-12-31 2019-12-31

Balansräkning

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Mark och byggnader 7 15 976 16 706

Maskiner och inventarier 8 41 190 36 147

Summa materiella anläggningstillgångar 57 166 52 853

Finansiella anläggningstillgångar 9 1 795 1 543

Summa anläggningstillgångar 58 961 54 396

Omsättningstillgångar

Fordringar 10 46 443 49 806

Kassa och bank 11 41 063 22 675

Summa omsättningstillgångar 87 506 72 481

Summa tillgångar 146 467 126 877

Eget kapital, Avsättningar och Skulder

Eget kapital 12

Övrigt eget kapital 4 392 5 821

Årets resultat -1 539 -1 429

Summa eget kapital 2 853 4 392

Avsättningar

Avsättningar för pensioner 13 62 109 50 424

Summa avsättningar 62 109 50 424

Skulder 14

Kortfristiga skulder 81 505 72 061

Summa skulder 81 505 72 061

Summa eget kapital, avsättningar och skulder 146 467 126 877
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Tkr   2020 2019 

Kassaflödesanalys       

Den löpande verksamheten       

Årets resultat   -1 539 -1 429 

Justering av poster som inte ingår i kassaflödet       

Förändring av pensionsskuld   11 685 3 846 

Justeringar för avskrivningar   6 736 6 663 

Justering i finansiella fordringar   -252 -252 

Kassaflöde före ändring av rörelsekapital   16 630 8 828 

        

Förändring rörelsekapital       

Ökning/minskning av kortfristiga fordringar   3 363 3 067 

Ökning/minskning av kortfristiga skulder   9 444 9 625 

Kassaflöde från den löpande verksamheten   29 437 21 520 

        

Investeringsverksamheten       

Nettoinvesteringar i materiella anläggningstillgångar   -11 049 -11 661 

Kassaflöde från investeringsverksamheten   -11 049 -11 661 

        

Finansieringsverksamheten       

Ägartillskott Ludvika kommun, ny medlem   - 990 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten   0 990 

        

Årets kassaflöde   18 388 10 849 

Likvida medel vid periodens början   22 675 11 826 

Likvida medel vid periodens slut   41 063 22 675 
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Redovisningsprinciper 

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med lag om kommunal bokföring och 

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

redovisning (RKR). 

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

kommer att tillgodogöras kommunalförbundet och intäkterna kan beräknas på ett 

tillförlitligt sätt. 

Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. 

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

Periodiseringar av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed. 

Komponentavskrivning har tillämpats sedan 2017 för avancerade anläggningar som t ex 

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

och tankbilar. 

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

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

semester och inklusive sociala avgifter skuldbokförs. 

Pensionsskuld. Avgiftsbestämd ålderspension redovisas som kortfristig skuld. Avsättning 

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

Särskild löneskatt ingår i beloppen för pensioner under kortfristiga skulder och 

avsättningar. 

Samtliga leasingavtal är att betrakta som operationell leasing. 
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Noter 

Tkr 2020 2019

Not 1 Verksamhetens intäkter

Tillsyn/brandsyn 203 159

Tillstånd brandfarlig/explosiv vara 458 323

Sotning 431 1 517

Brandskyddskontroll 884 725

Automatiska brandlarm 1 104 1 532

Obefogat automatlarm 1 521 2 001

Räddningstjänst till andra kommuner 727 608

Avtalstjänster 249 190

Restvärdesräddning och vägsanering 414 418

Externutbildning 5 896 6 780

Övrigt 8 418 10 089

Summa 20 305 24 342

Not 2 Verksamhetens kostnader

Avoden och löner till personal 92 540 88 465

Personalomkostnader 31 961 30 152

Pensionskostnader 21 454 14 765

Material, entreprenadkostnader och bidrag 2 488 4 700

Lokaler 14 612 16 035

Förbrukningsmateriel 5 436 6 244

Främmande tjänster 8 898 7 442

Övriga kostnader 8 313 8 211

Summa 185 702 176 014

Not 3 Avskrivningar

Byggnader 914 846

Maskiner och inventarier 5 822 5 817

Summa 6 736 6 663

Not 4 Anslag från medlemskommunerna

Borlänge 52 871 49 323

Falun 59 800 55 375

Säter 11 310 10 593

Gagnef 10 356 9 720

Ludvika 36 859 32 329

Summa 171 196 157 340

Därav uppgår fordran på medlemskommunerna för 

årets resultat till 17 336 11 849

Not 5 Finansiella intäkter

Övriga intäktsräntor 0 2

Summa finansiella intäkter 0 2

Not 6 Finansiella kostnader

Räntekostnader på pensionsskuld 575 406

Övriga räntekostnader 8 4

Bankkostnader 19 26

Summa finansiella kostnader 602 436
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Tkr 2020-12-31 2019-12-31

Not 7 Mark och byggnader

Anskaffningsvärde

Ingående anskaffningsvärde 20 230 19 986

Årets anskaffningar 184 244

Varav pågående nyanläggningar 104 150

Summa anskaffningsvärde 20 414 20 230

Avskrivningar på byggnader

Ingående avskrivningar -3 524 -2 678

Årets avskrivningar -914 -846
Summa ackumulerade avskrivningar -4 438 -3 524

Planenligt restvärde 15 976 16 706

Genomsnittlig nyttjandeperiod 22 år 22 år

Not 8 Maskiner och inventarier

Anskaffningsvärde

Ingående anskaffningsvärde 100 469 96 072

Årets anskaffningar 10 865 11 417

Varav pågående nyanläggningar 8 531 1 375

Utrangerade anläggningar -1 673 -7 020

Summa anskaffningsvärde 109 661 100 469

Avskrivningar på maskiner och inventarier

Ingående avskrivningar -64 322 -65 525

Årets avskrivningar -5 822 -5 817

Ack avskrivningar på utrangerade anläggningar 1 673 7 020
Summa ackkumulerade avskrivningar -68 471 -64 322

Planenligt restvärde 41 190 36 147

Genomsnittlig nyttjandeperiod 17 år 17 år

Not 9 Finansiella anläggningstillgångar

Långsiktig finansiell fordran 1 795 1 543

Summa finansiella anläggningstillgångar 1 795 1 543

Not 10 Fordringar

Kundfordringar 20 661 27 857
Moms och skatt 4 082 1 580

Interimsfordringar 21 700 20 369

Summa fordringar 46 443 49 806

Not 11 Kassa och bank

Banktillgodohavande 41 063 22 675

Summa kassa och bank 41 063 22 675

Not 12 Eget kapital

Ingående eget kapital 4 392 4 831

Tillskott från Ludvika kommun - 990

Periodens resultat -1 539 -1 429

Summa eget kapital 2 853 4 392
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Tkr 2020-12-31 2019-12-31

Not 13 Avsättningar

Specifikation - Avsatt till pensioner

Särskild avtals/ålderspension 36 692 32 543

Förmånsbestämd/kompl pension 13 253 7 997

Pension till efterlevande 38 39

Summa pensioner 49 983 40 579

Löneskatt 12 126 9 845

Summa utgående avsättning 62 109 50 424

Förändring av pensionsavsättning

Ingående pensionsskuld 50 424 46 578

Pensionsutbetalningar -2 921 -3 162

Nyintjänad pension 11 130 4 486

Ränte- och basbeloppsuppräkningar 1 195 1 243

Förändring av särskild löneskatt 2 281 1 279

Utgående avsättning 62 109 50 424

Upplysningar om redovisningsprinciper avseende pensionsavsättning

Not 14 Kortfristiga skulder

Avgiftsbestämd ålderspension 3 599 4 357

Leverantörsskulder 13 977 9 063

Mervärdesskatt 1 549 1 214

Källskatt 2 805 2 330

Skatter 3 198 1 887

Sociala avgifter på utbetald lön 2 725 2 337

Upplupen lön, övertid m m 1 938 1 255

Upplupen kompskuld 526 690

Upplupna semesterlöner 4 421 4 932

Sociala avgifter för upplupna löner och pensioner 2 163 2 160

Förutbetalda intäkter 44 336 41 750

Övriga interimsskulder 268 86

Summa kortfristiga skulder 81 505 72 061

Not 15 Upplysning om leasingavgifter

Innevarande års leasingavgifter 75 0

Med förfall inom 1 år 99 0

Med förfall inom 1-5 år 132 0

Not 16 Upplysning om kostander för räkenskapsrevision

Kostnader för räkenskapsrevision

Sakkunnigt biträde 96 85

Förtroendevalda revisorer 17 15

Total räkenskapsrevision 113 100

Kostnad för övrig revision

Sakkunnigt biträde 170 166

Förtroendevalda 13 20

Total kostnad för övrig revision 183 186

Total kostnad för revision 296 286

Förpliktelser för pensionsåtaganden för anställda är beräknade av KPA enligt RIPS19. 

Likviditetsöverskottet förvaltas i egen regi och används till invetseringar i fastighetr, 

maskiner och inventarier. Visstidsförordnanden som ger rätt till särskild avtalspension 

redovisas som avsättning när det är troligt att de kommer att leda till utbetalningar. 

Avtal som inte lösts ut redovisas som ansvarsförbindelse, inga sådana finns för 

närvarande. Inga pensioner intjänade före 1998 finns att redovisa som ansvars-

förbindelser.
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Driftredovisning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tkr Utfall Budget Avvikelse

Resultaträkning

Verksamhetens intäkter 20 305 16 500 3 805

Verksamhetens kostnader -185 702 -162 672 -23 030

Avskrivningar -6 736 -6 698 -38

Verksamhetens nettokostnader -172 133 -152 870 -19 263

Anslag från medlemskommunerna 171 196 153 860 17 336

Verksamhetens resultat -937 990 -1 927

Finansiella intäkter 0 10 -10

Finansiella kostnader -602 -1 000 398

Årets resultat -1 539 0 -1 539  
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Investeringsredovisning 

Utgifter sedan projektens start Varav: årets investeringar

F ärdigställda pro jekt
B eslutad 
to talutgif t

A cku-
mulerat  
utfall A vvikelse B udget Utfall A vvikelse

Räddningsmateriel 1 760 1 609 151 0 590 -590

- varav: skyddsmasker 600 566 34 0 566 -566

Lokaler 270 262 8 80 137 -57

- varav: ombyggnation kök i Ludvikastationen 100 106 -6 80 106 -26

Fordon 720 1 211 -491 220 988 -768

- varav: fordon av personbilskaraktär 600 647 -47 0 647 -647

- varav: dykbåt 220 192 28 220 192 28

- varav: plogblad halkbekämpning 150 150 0 0 150 -150

Utbildningsmateriel 280 262 18 0 263 -263

varav: övningslarmställ Bysjön 250 239 11 0 239 -239

Teknik 632 589 37 150 534 -384

- varav: navigationsutrustning 350 334 16 0 334 -334

- varav: utalarmering Ludvika, komplettering 150 130 20 150 130 20

S:a färdigställda projekt 3 662 3 933 -277 450 2 512 -2 062

P ågående pro jekt

B eslutad 
to talutgif t

A cku-
mulerat  
utfall A vvikelse B udget Utfall A vvikelse

Räddningsmateriel 2 700 1 619 1 081 0 1 619 -1 619

- varav: avspärrning säker väg 1 100 1 135 -35 1 135 -1 135

- varav: sambandsprojekt 1 300 189 1 111 189 -189

 varav: trafikgardiner 250 237 13 237 -237

Lokaler 100 104 -4 0 0 0

- varav: köp av fastighet Bysjön 100 104 -4 0 0

Fordon 22 800 6 585 16 215 14 900 6 585 8 315

- varav: hävare till Borlänge 7 100 3 961 3 139 3 961 -3 961

- varav: brandvattenbil 500 467 33 467 -467

-varav släckbilar 8 600 1 301 7 299 8 300 4 906 3 394

- varav räddningsbil Ludvika 2 800 172 2 628 2 800 172 2 628

- varav: tankbil Ludvika 3 800 684 3 116 3 800 684 3 116

Utbildningsmateriel 100 92 8 0 92 -92

Teknik 100 89 11 0 89 -89

Övriga planerade investerigsprojekt 1 700 146 1 554 1 700 146 1 554

varav: övrigt 1 550 1 550 1 550 0 1 550

varav: anpassning arbetsmiljö 150 143 7 150 143 7

S:a pågående projekt 27 500 8 635 18 865 16 600 8 531 8 069

S:a Investeringsprojekt 31 162 12 568 18 588 17 050 11 043 6 007  
 
 

Coronapandemin har även påverkat investeringsverksamheten med längre leveranstider 

och problem med kontakter mellan RDM och de olika leverantörerna. Det har i sin tur 

inneburit att det varit nödvändigt med överskjutning av investeringar till kommande år.  

 

 

 

  



34 

 

Revisionsberättelse 

 

 

 



Från: Margareta Jakobsson 
Skickat: den 2 mars 2021 08:42 
Till: Ann-Cathrine Alriksson 
Ämne: VB: Revisionsrapport och missiv från revisorerna i Räddningstjänsten Dala 

Mitt  
Bifogade filer: Missiv - Granskning av ekonomistyrning.pdf; RDM-Granskning av direktionens 

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

 Tänk på miljön, skriv inte ut det här mailet i onödan! 

 

 

Från: Gronvold, Linnea <linnea.gronvold@kpmg.se>  
Skickat: den 2 mars 2021 08:40 
Till: Borlänge Kommun <kommun@borlange.se>; Gagnefs Kommun <registrator@gagnef.se>; Ludvika 
Kommun <info@ludvika.se>; Margareta Jakobsson <margareta.jakobsson@sater.se>; 
kontaktcenter@falun.se; info@dalamitt.se 
Ämne: Revisionsrapport och missiv från revisorerna i Räddningstjänsten Dala Mitt  
 
Hej! 
 
Bifogar här en revisionsgranskning med tillhörande missiv från revisorerna i Räddningstjänsten 
Dala Mitt till medlemskommunerna.  
 
 
Med vänlig hälsning,  
 
Linnéa Grönvold 
Government Advisory Services 
 
KPMG 
Wallingatan 24 
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Kommunalförbundet Räddningstjänsten Dala Mitt  2021-02-26  
Revisionen 
 
 
Till: 
Förbundsdirektionen i Räddningstjänsten Dala Mitt  

För kännedom till: 
Fullmäktige i Falu kommun 
Fullmäktige i Borlänge kommun 
Fullmäktige i Säters kommun 
Fullmäktige i Gagnefs kommun  
Fullmäktige i Ludvika kommun  

Granskning av direktionens ekonomiska styrning   
KPMG  har av revisorerna i Räddningstjänsten Dala Mitt fått i uppdrag att granska rutinerna 
kring förbundets ekonomiska styrning. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2020.  

Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att förbundsdirektionen till 
viss del har rutiner som säkerställer ändamålsenlig ekonomistyrning inklusive uppföljning och 
vidtar erforderliga åtgärder för att nå en budget i balans.  

Vi har för granskningen inte tagit del av några dokumenterade rutiner för den ekonomiska 
uppföljningen. Utifrån protokollsgenomgången noterar vi att direktionen genomför en 
ekonomisk uppföljning vid fyra av fem sammanträden under året. Periodrapporterna och 
delårsrapport som direktionen tar del av innehåller väsentlig information om det ekonomiska 
nuläget och prognoser. Vi anser att det är av vikt att en ekonomisk uppföljning genomförs vid 
samtliga sammanträden, även tidigt under året för att identifiera möjliga underskott och hinna 
vidta tillräckliga åtgärder.  

Vi noterar att direktionen under hösten 2019 beslutat att ge förbundschefen i uppdrag att 
utreda och lämna förslag till möjliga effektiviseringar inom organisationen på kort och lång 
sikt. Effektiviseringarna följs upp tre gånger under året. Däremot saknar vi en 
sammanställning av beslutade åtgärder och vilken ekonomisk effekt dessa beräknas ge. Då 
årets resultat är – 18,3 mnkr noterar vi att de åtgärder som genomförts i syfte att minska 
avvikelsen utifrån utfallen inte fått tillräcklig effekt under innevarande år. Utifrån angivna 
iakttagelser är vår bedömning att direktionen inte tagit fram och beslutat om åtgärder i 
tillräcklig utsträckning för att nå en budget i balans. 

Vidare gör vi bedömningen att förbundet inte har upprättat någon prognos över de 
ekonomiska förutsättningarna som sträcker sig längre än årsplan med budget 2020-2022. 
Långsiktiga beräkningar är nödvändiga att ha som underlag för bland annat diskussioner 
rörande prioriteringar eller strategier för finansiering av investeringar. Det finns inte heller en 
handlingsberedskap inbyggd i budgeten. Bedömningen baserar vi på att det uppges att det på 
grund av stora underskott inte finns utrymme att omprioritera mellan olika verksamheter. Vi 
ser positivt på att förbundet förbättrat kommunikationen med medlemskommunerna för att få 
en ökad förståelse för verksamheten för att skapa en anpassad budget utifrån behov och 
ambitionsnivå.  

 



Utifrån vår bedömning och slutsats rekommenderar vi förbundsdirektionen att: 

- Vid prognostiserade underskott säkerställa att åtgärdsplaner tas fram där det 
framgår när en åtgärd ska vara genomförd, de beräknade ekonomiska effekterna 
samt vem som är ansvarig för genomförandet av åtgärden.

- Säkerställa att en ekonomisk uppföljning genomförs vid samtliga sammanträden.

- För att säkerställa en hållbar ekonomisk utveckling ta fram prognoser över de 
ekonomiska förutsättningarna som sträcker sig längre än befintlig årsplan. Men 
också ta fram resultatframskrivningar som innebär att resultat- och balansräkning 
kan upprättas i perspektiven 3, 5 och 10 år.

- Utifrån förbundets ekonomiska resultat och avsaknaden av en långsiktig 
planeringshorisont när de gäller de ekonomiska förutsättningarna intensifiera 
dialogen med medlemskommunerna. 

Revisionen begär yttrande över vilka åtgärder som kommer att vidtas med anledning av 
ovanstående, senast 2021-05-31. 

För de förtroendevalda revisorerna i Räddningstjänsten Dala Mitt 

Dagney Hansson  
Sammankallande för revisionen 
Godkännande och underskrift har bekräftats per e-post
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1 Sammanfattning 
KPMG  har av revisorerna i Räddningstjänsten Dala Mitt fått i uppdrag att granska 
rutinerna kring förbundets ekonomiska styrning. Uppdraget ingår i revisionsplanen för 
år 2020.  

Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att förbundsdirektionen 
till viss del har rutiner som säkerställer ändamålsenlig ekonomistyrning inklusive 
uppföljning och vidtar erforderliga åtgärder för att nå en budget i balans.  

Vi har för granskningen inte tagit del av några dokumenterade rutiner för den 
ekonomiska uppföljningen. Utifrån protokollsgenomgången noterar vi att direktionen 
genomför en ekonomisk uppföljning vid fyra av fem sammanträden under året. 
Periodrapporterna och delårsrapport som direktionen tar del av innehåller väsentlig 
information om det ekonomiska nuläget och prognoser. Vi anser att det är av vikt att en 
ekonomisk uppföljning genomförs vid samtliga sammanträden, även tidigt under året 
för att identifiera möjliga underskott och hinna vidta tillräckliga åtgärder.  

Vi noterar att direktionen under hösten 2019 beslutat att ge förbundschefen i uppdrag 
att utreda och lämna förslag till möjliga effektiviseringar inom organisationen på kort 
och lång sikt. Effektiviseringarna följs upp tre gånger under året. Däremot saknar vi en 
sammanställning av beslutade åtgärder och vilken ekonomisk effekt dessa beräknas 
ge. Då årets resultat är – 18,3 mnkr noterar vi att de åtgärder som genomförts i syfte 
att minska avvikelsen utifrån utfallen inte fått tillräcklig effekt under innevarande år. 
Utifrån angivna iakttagelser är vår bedömning att direktionen inte tagit fram och 
beslutat om åtgärder i tillräcklig utsträckning för att nå en budget i balans. 

Vidare gör vi bedömningen att förbundet inte har upprättat någon prognos över de 
ekonomiska förutsättningarna som sträcker sig längre än årsplan med budget 2020-
2022. Långsiktiga beräkningar är nödvändiga att ha som underlag för bland annat 
diskussioner rörande prioriteringar eller strategier för finansiering av investeringar. Det 
finns inte heller en handlingsberedskap inbyggd i budgeten. Bedömningen baserar vi 
på att det uppges att det på grund av stora underskott inte finns utrymme att 
omprioritera mellan olika verksamheter. Vi ser positivt på att förbundet förbättrat 
kommunikationen med medlemskommunerna för att få en ökad förståelse för 
verksamheten för att skapa en anpassad budget utifrån behov och ambitionsnivå.  

 

Utifrån vår bedömning och slutsats rekommenderar vi förbundsdirektionen att:  

− Vid prognostiserade underskott säkerställa att åtgärdsplaner tas fram där det 
framgår när en åtgärd ska vara genomförd, de beräknade ekonomiska effekterna 
samt vem som är ansvarig för genomförandet av åtgärden.  

− Säkerställa att en ekonomisk uppföljning genomförs vid samtliga sammanträden.  

− För att säkerställa en hållbar ekonomisk utveckling ta fram prognoser över de 
ekonomiska förutsättningarna som sträcker sig längre än befintlig årsplan. Men 
också ta fram resultatframskrivningar som innebär att resultat- och balansräkning 
kan upprättas i perspektiven 3,5 och 10 år. 
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− Utifrån förbundets ekonomiska resultat och avsaknaden av en långsiktig 
planeringshorisont när de gäller de ekonomiska förutsättningarna intensifiera 
dialogen med medlemskommunerna.   
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2 Inledning/bakgrund 
KPMG  har av revisorerna i Räddningstjänsten Dala Mitt fått i uppdrag att granska 
rutinerna kring förbundets ekonomiska styrning. Uppdraget ingår i revisionsplanen för 
år 2020.  

Förbundet står inför stora ekonomiska utmaningar under kommande år. RDM har 
redovisat underskott  både 2017 (-1,8 mnkr)  och 2018 (1,8 mnkr). 2019 års resultat 
uppgår till -15,9 mkr jämfört med budget. Av detta underskott har 14,5 mkr redovisats 
som en fordran på medlemskommunerna. I årsredovisningen redovisas därför ett 
underskott med 1,4 mkr vilket innebär att det finns ett underskott som enligt 
balanskravsreglerna bör återställas inom tre år. 

Revisorerna bedömer att det finns risker för att tillräckliga anpassningar inte görs för att 
få en ekonomi i balans. 

Med anledning av ovanstående drar förbundets revisorer slutsatsen i sin riskanalys, att 
förbundets rutiner avseende styrning och uppföljning av ekonomi behöver granskas. 

2.1 Syfte, revisionsfråga och avgränsning  
Granskningen syftar till att konstatera om förbundsdirektionen har rutiner som 
säkerställer ändamålsenlig ekonomistyrning inklusive uppföljning och vidtar erforderliga 
åtgärder för att nå en budget i balans.  

Granskningen ska besvara följande revisionsfrågor:   

— Har direktionen tillräckliga rutiner för att följa upp ekonomin löpande?  

— Har direktionen tagit fram förslag och beslutat om åtgärder för att nå en budget i 
balans?  

— Har direktionen följt upp genomförande och resultat av beslutade åtgärder?  

— Har förbundet upprättat en prognos över de ekonomiska förutsättningarna som 
sträcker sig längre än övergripande verksamhetsplan 2019-2021? 

— Finns det en handlingsberedskap inbyggd i budget och planeringsförutsättningar för 
att kunna omprioritera mellan verksamheter om förutsättningarna förändras? 

Granskningen avser år 2020.   

2.2 Revisionskriterier 
Granskningen har skett utifrån:    

— 6 kap. 6 § kommunallagen  

— Tillämpbara interna regelverk, policys och beslut 

2.3 Metod 
Granskningen har genomförts genom:  
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- Dokumentstudier av protokoll för perioden januari – december 2020, 
periodrapporter, budget för perioden 2020-2022, delårsrapport och eventuella 
åtgärdsplaner.  

Följande intervjuer har genomförts:  

- Ordförande i direktionen 

- Vice ordförande i direktionen 

- Ekonomichef  

- Förbundschef   

Samtliga intervjuade har getts möjlighet att faktagranska rapporten. 
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3 Resultat av granskningen 

3.1 Rutiner för ekonomisk uppföljning  
 

Direktionsmöte  Ekonomisk 
uppföljning  

Periodens 
resultat  

Prognos  

2020-03-19 NEJ   

2020-04-23 JA -0,2 mnkr -13,7 mnkr 

2020-06-04 JA + 2,2 mnkr -17,5 mnkr 

2020-10-23 JA -16 mnkr -16,6 mnkr 

2020-11-27 JA - 14,7 mnkr -17,5 mnkr 

Vi har för granskningen inte tagit del av några dokumenterade rutiner för den 
ekonomiska uppföljningen. Utifrån protokollsgenomgången noterar vi att direktionen 
genomför en ekonomisk uppföljning vid fyra av fem sammanträden under året. Vid 
sammanträdet i april, juni och november tar direktionen del av en periodrapport och vid 
sammanträdet i oktober behandlas delårsbokslutet. I periodrapporterna presenteras 
resultatet för perioden samt det prognostiserade resultatet för helåret, men också 
orsaker till kostnadsökningar och intäktsbortfall. Även åtgärder med anledning av 
prognostiserat resultat som vidtas i verksamheterna redovisas kortfattat. Exempel som 
ges är bland annat att avslutade tjänster inte återbesätts och korttidspermitteringar 
utreds. 

 

Vid intervjuer framkommer att förbundet under året upphandlat en konsult som stöd för 
att säkerställa korrekt ekonomistyrning och redovisning. Detta då det tidigare år 
uppdagats att förbundet har problem med redovisningen av pensionskostnader. Från 
och med januari 2021 har förbundet köpt in ett nytt ekonomisystem som ska vara ett 
större stöd och skapa säkrare prognoser än det som tidigare funnits. Även 
utbildningsinsatser ska under år 2021 erbjudas till budgetansvariga chefer för att 
säkerställa kvalitén i den ekonomiska uppföljningen. Direktionen har begärt att den 
ekonomiska uppföljningen under 2021 ska ske på en mer detaljerad nivå än tidigare år 
och inkludera uppföljning på avdelningsnivå.  

3.1.1 Bedömning 

Vi gör bedömningen att förbundet i stora delar har tillräckliga rutiner för att följa upp 
ekonomin löpande. Det baserar vi på att direktionen vid fyra av fem sammanträden tar 
del av en ekonomisk uppföljning. Periodrapporterna innehåller väsentlig information om 
det ekonomiska nuläget och prognoser. Vi anser att det är av vikt att en ekonomisk 
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uppföljning genomförs vid samtliga sammanträden, även tidigt under året för att 
identifiera möjliga underskott och hinna vidta tillräckliga åtgärder.  

Vi ser positivt på att förbundet under året arbetat med de interna ekonomiska 
processerna för att säkerställa en korrekt ekonomisk uppföljning och att utbildning ska 
erbjudas budgetansvariga chefer.  

3.2 Beslutade åtgärder och uppföljning  
Under 2019 gav direktionen förbundschefen i uppdrag att utreda och lämna förslag till 
möjliga effektiviseringar inom organisationen på kort och lång sikt. Vid sammanträdet i 
augusti 2019 presenterade förbundschefen föreslagna effektiviseringsåtgärder och 
direktionen gav förbundschefen i uppdrag att genomföra de uppdrag som föreslogs.  

Följande uppdrag ingick i utredningsuppdraget: 

Fastighetsverksamheten 

− Uppdrag ges till fastighetsförvaltaren att i dialog med avdelningscheferna ta 
fram förslag på ytterligare optimering av RDM:s lokalbehov. 

− Uppdrag ges till fastighetsförvaltaren att initiera dialog med Ludvika kommun 
kring framtida lösning med en ny ändamålsenlig räddningsstation. 

Översyn av organisationen  

- Organisationsförslaget som helhet har som målsättning att inte innebära 
utökade personalkostnader.  

Hantering av externa avtal för automatlarm 

- Uppdrag ges till räddningschefen att genomföra en översyn av rutiner för bättre 
samordning och optimering av rutiner med målet att detta kan hanteras av 1,0 
ansvarig tjänst med stöd av heltidsbrandmän. 

Utbildningsverksamheten  

- Utbildningschefen får uppdraget att presentera förslag på roll och uppgift för 
utbildningsenheten med tydligt helhetsansvar samt ansvarsfördelningen mellan 
avdelningarna. 

- Ta fram sammanställning och långsiktig planering över all 
utbildningsverksamhet externt, internt inklusive övningsverksamhet. 

- Säkerställa att kostnaderna för all extern utbildning täcks av den ersättning som 
tas ut från kunderna. 

- Skapa rutiner så att bokning, beställningar och fakturering i sin helhet sköts 
rationellt av utbildningsenheten. 

Fordonsverksamheten  

- Uppdrag ges till fordonsansvarig att lämna förslag på vilka fordonsåtgärder 
(service, reparationer etc) som ska utföras externt och av egen 
serviceman/tekniker samt vilka fordonskontroller och mindre åtgärder som ska 
utföras av egen räddningspersonal. Något som ska leda till minskat behov av 
servicemän/tekniker. En målbild för uppdraget är att minska med 0,5 – 1,0 
tjänst. 
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Logistik  

- Uppdrag ges fordonsansvarig att se över behovet och logistiken kring interna 
transporter samt undersöka möjligheter och kostnadsbild för samverkan med 
ägarkommunerna eller upphandling av externt transportföretag. 

Upphandling  

- Ekonomichefen ges i uppdrag att ta fram en rutin där det tydligare prövas i 
organisationen om RDM ska ansluta sig till kommande ramavtalsupphandlingar 
samt ta fram rutin för uppföljning av avtalstroheten. 

Översyn av externa avtal mot medlemskommunerna och andra externa  

- Ekonomichefen får i uppdrag att ta fram en kalkylmall som ska användas vid 
samtliga beräkningar. Genomgång och avstämning av de ersättningsnivåer och 
priser som idag finns i olika avtal. Nämnas kan IVPA, dykningar på kommunala 
badplatser m.m.  

Administrativt stöd  

- Tf administrativa chefen får i uppdrag att kontakta leverantören för att få till 
ytterligare utveckling av diariemodulen. Vidare att ta fram rutiner samt planerar 
och genomför utbildningar kring diariehantering i systemet för de personer som 
handlägger ärenden som ska diarieföras. 

Ekonomi  

- Förbundschefen får i uppdrag att med stöd av någon av ägarkommunerna 
genomlysa möjligheterna till att stödja RDM eller se till en verksamhetsövergång 
av ekonomifunktionen till en ägarkommun. 

IT/systemstöd  

- Uppdrag ges till förbundschefen att i dialog men ägarkommunerna se till 
möjligheterna om en utöka samverkan med ägarkommunerna kan ge 
samordningsfördelar för RDM eller för någon eller några av ägarkommunerna. 

På direktionssammanträdet i april mottog direktionen en redovisning av periodrapport 
till och med mars 2020. Utifrån redovisningen uppdrog direktionen förbundschefen att i 
kommande ekonomiska rapporter särredovisa utökade kostnader till följd av Covid-19 
pandemin, att särskilt utreda de ökade pensionskostnaderna samt att vidta och föreslå 
åtgärder för att nå en budget i balans. Vidare angavs att förbundschefen uppdrag att 
effektivisera verksamheten på kort och lång sikt pågick och åtgärder på kort sikt 
kommer att vidtas.  

Vid sammanträdet i juni månad tog direktionen del av tertialrapport 1, vilket omfattade 
årets fyra första månader. I tertialrapporten presenterades bland annat resultatrapport, 
händelser som påverkats förbundets ekonomi samt en sammanställning över 
avvikelser mot budget för år 2020.  

I tertialrapporten framgick att utöver vardagsrationaliseringar har följande 
effektiviseringar verkställts:  

- Personalstyrka har gjorts om  motsvarande fyra heltidstjänster. 

- Fordonsflottan har gjort att mindre antal fordon behövs.  

- Lokalvård i Bysjön och tre deltidsstationer 
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- Avsluta förordnande ställföreträdande förbundschef och ställföreträdande 
räddningschef.  

Utifrån rapporteringen uppdrog direktionen förbundschefen att vidta åtgärder för att 
underskottet helår 2020 inte överskrider det prognostiserade underskottet om 17,5 
mnkr. 

Direktionen behandlade delårsrapporten 2020 vid sammanträdet i oktober. Utifrån 
delårsrapporten beslutade direktionen att uppdra till förbundschef och ekonomichef att 
vid kommande direktionsmöte redovisa kostnader kopplade till Covid-19 pandemin. I 
delårsrapporten presenterades följande effektiviseringar som ger besparingar 
omgående eller på  längre sikt:  

− Tjänsten GRIB-chef tas bort – genomfört 

− En tjänst på automatlarmsidan - genomfört  

− Avslut stf förbundschef - genomfört  

− Tjänsten RiB-samordnare - genomfört  

− Effektivisering städning Bysjön och vissa deltidsstationer – genomfört 

− Avslut stf räddningschef - genomfört  

− Fordonsförsäljningar- genomfört  

− Brandskyddskontrollant - genomfört  

− Lösning tidigare förbundschef - genomfört  

− Brandskyddskontroller på entreprenad – påbörjat 

− Effektivisering av Räddningstjänstavdelningen – påbörjat 

− Effektivisering av utbildningsavdelningen - påbörjat  

Vid sammanträdet i november månad mottog direktionen information om kostnader 
kopplade till Covid-19 pandemin. Av rapporten framgick att intäkter minskat på grund 
av inställda utbildningar. Kostnader för utbildningspersonal som inte fått permitteras har 
även lett till att personalkostnaderna inte kunnat minskas när utbildningarna ställdes in. 
Även kostnader för övertid, sjuklöner, beredskap och ökad semesterskuld har 
påverkats av Covid-19 pandemin. I periodrapporten framgår att förbundschefen har i 
uppdrag att genomföra strukturella åtgärder för att minska kostnader med effekt under 
perioden 2020 till 2023, det framgår inte vilka åtgärder som vidtas eller planeras att 
vidtas.  

Förbundets resultat för år 2020 är – 18,3 mnkr. Enligt förbundsordningen täcker 
medlemskommunerna 16,7 mnkr av underskottet. Orsakerna till underskottet är bland 
annat att pensionskostnaderna har bearbetats för att bli rättvisande och säkrade, 
avtalsrörelsen för år 2020 genomfördes sent och innebar en engångsutbetalning samt 
höjda löner för november och december. Även ökad bemanning som förberedelse för 
pensionsavgångar under 2021 och RiB-personalstyrkan har stärkts.  

3.2.1 Bedömning 

Av protokoll framkommer att direktionen under år 2019 beslutat att ge förbundschefen i 
uppdrag att utreda och lämna förslag till möjliga effektiviseringar inom organisationen 
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på kort och lång sikt. Vi kan utläsa att direktionen får en uppföljning av uppdraget tre 
gånger under året. Vi kan inte se att direktionen under året tagit några konkreta beslut 
om åtgärder utan endast gett förbundschefen i uppdrag att vidta åtgärder för att få en 
ekonomi i balans. Då årets resultat är -18,3 mnkr noterar vi att de åtgärder som 
genomförts i syfte att minska avvikelsen utifrån utfallen inte får effekt under 
innevarande år. Utifrån angivna iakttagelser är vår bedömning att direktionen inte tagit 
fram och beslutat om åtgärder i tillräcklig utsträckning för att nå en budget i balans. 
Avsaknad av en sammanställning av beslutade åtgärder och att beslut inte är 
beloppsatta gör även det svårt att göra en bedömning om åtgärderna är tillräckliga. Vi 
ser även en brist i att direktionen vid givande av uppdrag till förbundschefen inte begär 
uppföljning.  

3.3 Prognos över de ekonomiska förutsättningarna  
Förbundet har inte upprättat någon prognos över de ekonomiska förutsättningarna som 
sträcker sig längre än årsplan med budget 2020-2022. Planen i budgeten är att hålla 
ett nollresultat för samtliga år. Intervjuade anger att det finns en önskan att arbeta 
utifrån ett längre perspektiv på sex år. 

Årsplan och budget revideras årligen och där presenteras faktorer som påverkar 
förbundets ekonomi. Bland annat anges att förbundets handlingsprogram ska vara 
avstämd mot budgeten för samma period. Handlingsprogrammet för räddningstjänst är 
ett styrdokument som med utgångspunkt från en riskbild beskriver hur 
räddningstjänsten i medlemskommunerna ska genomföras och utvecklas. Intervjuade 
beskriver att diskussioner om förbundets ambitionsnivå och utveckling bör ske vid 
kommande revidering av handlingsprogrammet och förbundets budget måste 
anpassas utifrån beslutad ambitionsnivå, vilket de upplever inte har gjorts för gällande 
budget.  

Till grund för årsplan och budget används medlemskommunernas anslag som baseras 
på invånarantalet. Förbundet får även ersättning för de tjänster som utförs av förbundet 
till respektive medlemskommun. Jämfört med anslaget 2019 är uppräkningen 2,5 
procent för år 2020, utöver det tilldels förbundet ett villkorat ägartillskott avseende ny 
operativ ledning om 4,2 mnkr som fördelas enligt andelstalet och uppräkning på 
Ludvika kommuns anslag.  

3.3.1 Bedömning 

Utifrån granskningen är vår bedömning att förbundet inte har upprättat någon prognos 
över de ekonomiska förutsättningarna som sträcker sig längre än årsplan med budget 
2020-2022. Långsiktiga beräkningar är nödvändiga att ha som underlag för bland annat 
diskussioner rörande prioriteringar eller strategier för finansiering av investeringar. Mer 
långtgående beräkningar tillsammans med valda strategier tydliggör hur mycket 
resurser som kan läggas på verksamheterna och hur stort effektiviseringstrycket blir för 
att säkerställa en hållbar ekonomisk utveckling. Vi ser däremot positivt på att 
diskussioner förs för att utöka det ekonomiska perspektivet till sex år.  
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3.4 Handlingsberedskap och planeringsförutsättningar  
Intervjuade upplever inte att det finns en handlingsberedskap inbyggd i budgeten och 
planeringsförutsättningar för att kunna omprioritera mellan verksamheter om 
förutsättningar förändras. Då förbundet upplever att de har en underfinansierad budget 
finns inte tillräckliga medel för att genomföra ramförstärkningar vid behov.  

Av intervjuer framkommer att förbundet tidigare år brustit i att budgetarbetet underrätta 
medlemskommunerna om förbundets utmaningar och de medel som krävs för att 
hantera nya förutsättningar. Bland annat att Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap beslutat om högre krav på bemanning, vilket leder till ökade kostnader för 
förbundet. Förbundet har för budgeten 2020 och 2021 informerat 
medlemskommunerna att budgeten utifrån de ökade pensionskostnaderna och nya 
krav är underfinansierad. Intervjuade upplever att budgetarbetet tillsammans med 
medlemskommunerna förbättras väsentligt under året. Som motkrav för utökade medel 
har medlemskommunerna krävt att förbundet genomför effektiviseringar av 
verksamheten, vilket genomförts under året. Däremot är det ofta långa processer som 
tar tid innan de får ekonomiska effekter.  

3.4.1 Bedömning 

Vi gör bedömningen att det inte finns en handlingsberedskap inbyggd i budgeten. 
Bedömningen baserar vi på att det uppges att det på grund av stora underskott inte 
finns utrymme att omprioritera mellan olika verksamheter. Vi ser positivt på att 
förbundet förbättrat kommunikationen med medlemskommunerna för att få en ökad 
förståelse för verksamheten för att skapa en anpassad budget utifrån behov och 
ambitionsnivå.  

4 Slutsats och rekommendationer  
Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att förbundsdirektionen 
till viss del har rutiner som säkerställer ändamålsenlig ekonomistyrning inklusive 
uppföljning och vidtar erforderliga åtgärder för att nå en budget i balans.  

Bedömningen baserar vi bland annat på att  periodrapporterna och delårsrapport som 
direktionen vid fyra av fem sammanträden tar del av, innehåller väsentlig information 
om det ekonomiska nuläget och prognoser. Vi anser att det är av vikt att en ekonomisk 
uppföljning genomförs vid samtliga sammanträden, även tidigt under året för att 
identifiera möjliga underskott och hinna vidta tillräckliga åtgärder.  

Vi noterar att direktionen under år 2019 beslutat att ge förbundschefen i uppdrag att 
utreda och lämna förslag till möjliga effektiviseringar inom organisationen på kort och 
lång sikt. Effektiviseringarna följs upp tre gånger under året. Däremot saknar vi en 
sammanställning av beslutade beloppssatta åtgärder, vilket gör även det svårt att göra 
en bedömning om åtgärderna är tillräckliga. Då årets resultat är -18,3 mnkr noterar vi 
att de åtgärder som genomförts i syfte att minska avvikelsen utifrån utfallen inte fått 
tillräcklig effekt under innevarande år. Utifrån angivna iakttagelser är vår bedömning att 
direktionen inte tagit fram och beslutat om åtgärder i tillräcklig utsträckning för att nå en 
budget i balans. 
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Vidare gör vi bedömningen att förbundet inte har upprättat någon prognos över de 
ekonomiska förutsättningarna som sträcker sig längre än årsplan med budget 2020-
2022. Långsiktiga beräkningar är nödvändiga att ha som underlag för bland annat 
diskussioner rörande prioriteringar eller strategier för finansiering av investeringar. Det 
finns inte heller en handlingsberedskap inbyggd i budgeten. Bedömningen baserar vi 
på att det uppges att det på grund av stora underskott inte finns utrymme att 
omprioritera mellan olika verksamheter. 

Utifrån vår bedömning och slutsats rekommenderar vi förbundsdirektionen att:  

− Vid prognostiserade underskott säkerställa att åtgärdsplaner tas fram där det 
framgår när en åtgärd ska vara genomförd, de beräknade ekonomiska effekterna 
samt vem som är ansvarig för genomförandet av åtgärden.  

− Säkerställa att en ekonomisk uppföljning genomförs vid samtliga sammanträden.  

− För att säkerställa en hållbar ekonomisk utveckling ta fram prognoser över de 
ekonomiska förutsättningarna som sträcker sig längre än befintlig årsplan. Men 
också ta fram resultatframskrivningar som innebär att resultat- och balansräkning 
kan upprättas i perspektiven 3,5 och 10 år.  

− Utifrån förbundets ekonomiska resultat och avsaknaden av en långsiktig 
planeringshorisont när de gäller de ekonomiska förutsättningarna intensifiera 
dialogen med medlemskommunerna.   
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Verksamhetsberättelse och bokslut 2020 för Hjälpmedelsnämnden 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att godkänna verksamhetsberättelse och 
bokslut 2020 för hjälpmedelsnämnden och ge ansvarsfrihet. 
 
______ 
 
Ärendebeskrivning 
Verksamhetsberättelse och bokslut 2020 för hjälpmedelsnämnden. 
 
I verksamhetsberättelsen redogörs för hjälpmedelsnämnden 2020. Utfallet för verksamheten upp-
gick till ett underskott på -1,7 mkr. 
 
Varje kommun som ingår i gemensamma nämnden har att fatta beslut om ansvarsfrihet för hjälp-
medelsnämnden. 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 
Verksamhetsberättelse och bokslut 2020 för Hjälpmedelsnämnden 
 
Delges 
Hjälpmedelsnämnden 
 
  



 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 
2021-03-15 KS2021/0126 

 

Verksamhetsberättelse och bokslut 2020 för hjälpmedelsnämnden 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att 
besluta att godkänna verksamhetsberättelse och bokslut 2020 för hjälpmedelsnämnden och ge 
ansvarsfrihet. 
 
 
Ärendebeskrivning 
Verksamhetsberättelse och bokslut 2020 för hjälpmedelsnämnden. 
 
I verksamhetsberättelsen redogörs för hjälpmedelsnämnden 2020. Utfallet för verksamheten 
uppgick till ett underskott på -1,7 mkr. 
 
Varje kommun som ingår i gemensamma nämnden har att fatta beslut om ansvarsfrihet för 
hjälpmedelsnämnden. 
 
 
 
 
 
Catherine Hellgren  
Ekonomichef  



 

 

Hjälpmedelsnämnden Dalarna 
Hjälpmedel Dalarna  

Verksamhet 
Inledning 
Hjälpmedel bidrar till att öka tillgänglighet, 
självständighet och delaktighet för personer med 
funktionsnedsättning. Tillsammans med länets 
kommuner tar Regionen ett gemensamt ansvar för att 
tillhandahålla hjälpmedel till ett rimligt pris. Den snabba 
tekniska/digital utvecklingen skapar nya förutsättningar 
att förhålla sig till. 

Viktiga händelser 

Förvaltningen är i en omfattande 
lokalförändringsprocess med en totalevakuering  utförd 
hösten 2020. En av avdelningarna har under året varit 
tvungen att hantera en delevakuering pga. 
eskalerande symtom hos personalen kopplat till 
mögelproblematiken. Arbetet med att hitta lämpliga 
lokaler har varit grannlaga, ett flertal lokaler i Borlänge 
har inspekterats men inte funnits lämpliga. Nuvarande 
lokal i Falun har varit det minst sämsta alternativet och 
krävt en hel del anpassningar för att fungera under 
perioden förvaltningen behöver vara utlokaliserad. 
Omställningen för personalen som har behövt byta 
arbetsort har varit stor. Målet är ändamålsenliga 
lokaler som möter upp för ökade hjälpmedelsvolymer 
och en utveckling av nya tjänster som gagnar Dalarnas 
medborgare.  En arbetsgrupp från förvaltningen 
tillsammans med Regionfastigheter och arkitektbyrå 
arbetar vidare med förslag om hur lokalerna ska 
anpassas inför framtiden.  

Pandemin har starkt påverkat förvaltningen under året. 

Förvaltningen har drivit utprovningar och tjänster enligt 
principen det som inte kan anstå. Inom kommunala 
boenden har det varit tillträdesbegränsningar så viktiga 
besiktningar har fått skjutas på framtiden. 

Mål och uppdrag 

Förvaltningens mål inom 
regionplanens målområden 

Målupp-
fyllelse 

Medborgare  
Fortsätta göra hjälpmedel tillgängliga, 
hanterbara och meningsfulla för länets 
medborgare. 

 

Medarbetare och ledarskap  
Attrahera, rekrytera och introducera nya 
medarbetare. Utveckla och behålla befintliga 
medarbetare. 

 

Hållbar utveckling  

Hjälpmedel Dalarna har en verksamhet som 
harmoniserar med uppdrag och social, 
miljömässig och ekonomisk hållbarhet. 

 

Digitalisering  
Ge medborgarna ökat inflytande över 
tidbokning och ökade möjligheter till 
minskade resor med besök via distans. 

 

mål uppfyllt  mål delvis uppfyllt  mål ej uppfyllt 

 

Medborgare -  Utifrån innevarande års svårigheter 
med pandemi och evakuering så har vi över förväntan 
kunnat tillgodose bedömda behov och utföra tjänster 
som inte kan anstå. I utförd attitydmätning fick 
Hjälpmedelscentralen 3,9 av 5 tillsammans med 
Folktandvården, vilket var det högsta betyget i 
regionen. 

Medarbetare och ledarskap – Arbetsmiljön har under 
året inte varit den bästa för förvaltningens 
medarbetare. Flytt till annan ort har starkt påverkat. Ett 
omfattande arbetsmiljöarbete har pågått under året vid 
en av avdelningarna tillsammans med HR.  

Hållbar utveckling – Förvaltningen arbetar vidare 
med definiering och implementering av ”Hållbart 
sortiment”. Lokalprocessen medför att vi ser över 
automatiserade arbetssätt med digitala stöd.  

Digitalisering – den digitala mognaden och 
utvecklingen internt samt mot kund och patient har 
tack vare pandemin utvecklats i snabbare takt än 
förväntat. Tjänsteapp som lagerstöd under testning, 
tillgång till Visiba Care, digitala utprovningar och 
digitala utbildningar är exempel på åtgärder som 
initierats under 2020. 

Regionfullmäktige uppdrar till 
Hjälpmedelsnämnden att: Status 

Utifrån fullmäktiges fastställda mål och ekonomiska ramar 
upprätta en verksamhetsplan och budget som anmäls till 
styrelsen senast december 2019. 

 

Utreda ett högkostnadsskydd för hjälpmedel.  
 Klart ► Ständigt pågående 
 Pågående  Nästan klart 
 Ej startat 

Projekt översyn av avgifter/högkostnadsskydd inom 
hjälpmedelsverksamheten fortskrider enligt plan. Det 
arbetas nu vidare med tre spår som kräver djupanalys 
och beräkningar. Presentation i nämnd februari 2021. 

 Samma utprovningsavgift för alla hjälpmedel 
 Högkostnadsskydd 
 Varianter på abonnemang/månadsavgift 

Nyckeltal / Kvalitet Utfall Mål Målupp-
fyllelse 

%andel återanvända 
individmärkta 81,5 75-

80%  



 

 

huvudhjälpmedel 
Rörelse R12 

%andel återanvända 
individmärkta 
huvudhjälpmedel KLOK 
R12 

46,8 50-
55%  

%andel återanvända 
individmärkta 
huvudhjälpmedel PMB 
R12 

49,9 55-
60%  

% av de avhjälpande 
underhåll som påbörjas 
inom 5 arbetsdagar 

70,2 90-
95% 

1 

% av nettobehovsartiklar 
som plockas från lager 
enligt plocklista inför 
följande turbil 

96,8 90-
95%  

Väntetid (genomsnitt) till 
första erbjudna 
utprovningstid 

28 90 dgr  

Nyttjandegrad 89,3 85-
90%  

Uthyrningsgrad 91,1 85-
90%  

Antal fjärrtillsynskameror 116 500st 
2 

Antal fortbildningsdagar 
per anställd 0,49 3,2st 

3 

mål uppfyllt  mål delvis uppfyllt  mål ej uppfyllt 

 

Punkt 1 och 3 har en klar koppling till pandemin med 
avbokningar och att vi inte kunnat komma in på 
boenden för att göra underhåll/besiktningar. 
Fjärtillsynskameror ligger på samma nivå som efter 
införandet. Arbete med nytt avtal pågår. 

Verksamhetsstatistik Resultat 
2020 

Resultat 
2019 

Resultat   
2018 

Antal uthyrda hjälpmedel 31196 30808 29976 

Antal utlevererade 
hyreshjälpmedel 12030 13100 11951 

Antal returnerade 
hyreshjälpmedel 11241 11609 10566 

 

Den konstant ökande andelen uthyrda hjälpmedel 
(2014 var antalet 28 184) innebär också ett ökat behov 
av reparationer, service och andra typer av underhåll 
ute hos brukaren. 

Under 2020 har verksamheten fortsatt valt att vara 
passiva i ett antal upphandlingar (som förvaltningen 
inte själv varit värdlän för). Antalet upphandlingstimmar 
har sjunkit från 1327 h registrerade för 2019 till 1108 h 
registrerade 2020. För Dalarna är upphandlingsfrågan 
strategiskt viktig då det kräver en bred samverkan 
(mellan regionerna och dess kommuner) och en 

gemensam insats i arbetet tillsammans med dagens 
leverantörer. 

Inkontinenssamordningen i länet fortsätter utvecklas. 
Avtalsfrågor har legat högt på agendan under året, 
pga. stora kostnadsökningar för 
inkontinenshjälpmedel. Nuvarande avtal har inneburit 
ökade kostnader på 16,4 %, ca 5 mnkr. 
Antalet förskrivna hjälpmedel ligger på ungefär samma 
nivå som 2019. (Antal förskrivare, ca 510 personer) 
Upphandlingsarbetet och avtalsstart påverkades av 
Varuförsörjningens förändrade rutiner, arbetet med 
apotektjänstsavtalet, upprepade byten av upphandlare 
samt försenad implementering. 

Framtiden 

I och med den pågående lokalförändringen blir 
verksamhetens fokus de närmaste åren att 
upprätthålla verksamhetens processer. Efterfrågan på 
varor och tjänster ökar. Fler patienter vårdas i hemmet 
och har samtidigt behov av mer avancerad 
medicinteknisk utrustning. Detta ställer krav på en 
fortsatt ökad samverkan mellan regionen och 
kommunerna. Nya Medicintekniska direktivet kommer 
innebära andra krav vid rekrytering och utbildning av 
befintlig personal då högre krav ställs på regulatoriskt 
kunnande inom hjälpmedelsverksamhetens alla 
områden.  

Ekonomi 

Resultaträkning 2020 2019 

(mnkr) Budget Resultat Avvikelse Resultat 

Intäkter 164,1 166,7 2,6 163,7 

-varav 
regionbidrag 2,9 2,9 0,0 2,8 

Kostnader -164,0 -168,4 -4,4 -160,3 

-varav löner exkl 
soc avg 

-36,8 -36,7 0,1 -34,7 

-varav inhyrd 
personal 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Över-
/underskott 0,0 -1,7 -1,8 3,4 

     
Årets investering -36,3 -32,4 3,9 -36,3 

 

I ”Avtal för Hjälpmedelsnämnden Dalarna” § 6 
Ekonomi fastställs att om resultatet överstiger 1 % av 
budgetomslutningen, positivt eller negativt, ska 
resultatet fördelas mellan Region och kommuner med 
fakturerat belopp som fördelningsnyckel. Eftersom det 
totala resultatet slutade på – 3,8 mnkr fakturerades 
kommunerna totalt 2,1 mnkr för deras andel av det 
negativa resultatet. Underskottet på förvaltningen 
avser Region dalarnas andel av resultatet och skall ej 
ingå i över- och underskottsredovisning av eget 



 

 

kapital. Hjälpmedelsnämndens eget kapital för 2020 
blir således 0. 

En stor del av avvikelserna på intäktssidan återfinns 
på kostnadssidan. En sådan är till exempel lägre 
intäkter för försäljning av tyngdtäcken då förändrade 
direktiv för förskrivning av dessa infördes. Ökade 
intäkter förklaras bland annat av installation av liftar till 
ett större boende i Falun, även dessa kostnader 
återfinns på kostnadssidan. 

Det finns två sammanhängande händelser under året 
som till största delen förklarar det negativa resultatet. 
Då lokalerna på grund av mögelskador var tvungna att 
utrymmas har detta utgjort en stor kostnadsökning. 
Effekterna av evakueringen var inte känd under 
budgeteringen och därför var dessa kostnader ej med i 
budget. Evakueringen betydde också minskad yta av 
lokaler och i samband med detta beslutades en 
utskrotning av trögrörliga artiklar på grund av 
platsbrist. Totalt kan en uppskattad kostnad av drygt 9 
mnkr kopplas till evakueringen. Resurserna som 
planerats användas till andra arbetsuppgifter gick för 
att täcka evakueringskostnaderna de berörda 
aktiviteterna har skjutits på framtiden eller har bedömts 
som ej möjliga att genomföra.   

En något högre kostnad ses på IT-sidan och gäller 
kostnader för Sesam pga. fler användare men även 
prisökning från leverantören.  

Covid-19 
(mnkr) 

Utfall 
2020 

Merkostnader  

   Varav internt (MP2)  

Intäktsbortfall  

   Varav internt (MP2)  

Kostnadsminskningar 0,4 

   Varav internt (MP2)  

 

Förvaltningens ekonomi har inte varit drabbas av 
effekter på grund av Covid –19 i någon större 
omfattning sett till helheten. Det som är tydligt på 
resultatet är minskade rese- och utbildningskostnader 
som kan härledas till efterföljsamhet till riktlinjerna.  

Kostnadsutveckling 
Budget 

2020 
Resultat 

2020 
Resultat 

2019 

Kostnadsutveckling % 2,3% 5,0% 5,0% 

 

Kostnadsökningen blev högre än budgeterat och beror 
på evakueringen av lokalerna.  

Personal  
Årsarbetare och 
anställda 2020 2019 Förändring 

mot fg år 

Antal faktiska 
årsarbetare 92,74 91,08 1,8% 

Antal anställda 101 99 2,0% 

Antal faktiska årsarbetare och anställda mäts periodens sista dag. 

När någon slutar sin tjänst görs en överprövning. 
Förvaltningen kan dock utveckla att vid varje tillfälle 
titta på behovet utifrån ett helhetsperspektiv för 
förvaltningen. 

Under året har det varit ett antal pensionsavgångar, 
medarbetare som sökt nya arbeten och några som fått 
andra uppdrag. Det har generellt varit svårt att 
rekrytera både legitimerad personal och individer med 
teknisk spetskompetens. Introduktion av nya 
medarbetare är omfattande då verksamheten är 
mångfacetterad och det kan därmed ta tid innan ny 
personal kan komma i full produktion. Viss rekrytering 
har fått stå på vänt kopplat till den evakuering som 
varit. 

Friskvårdsnätverket fortsätter utvecklats positivt under 
året och har startat ett flertal aktiviteter som inspirerar 
och motiverar medarbetare till 
friskvård/hälsofrämjande aktiviteter. Ett fortsatt extra 
fokus kommer att ligga på möjlighet till hälsofrämjande 
aktiviteter i och med rådande pandemi och 
arbetsmiljösituation. 

Arbetad tid 2020 2019 Förändring 
mot fg år 

Budget arbetad tid 
timmar, anställda 163158 135011 20,8% 

Arbetad tid timmar, 
anställda 153506 146052 5,1% 

-varav timanställda 553 206 168,4% 

-varav mertid/övertid 
samtlig personal 

734 670 9,5% 

 
Mertid/övertid har ökat, kopplat i huvudsak till 
evakueringen, förberedelser, flytt, iordningställande. 

Sjukfrånvaro 2020 2019 
Förändring 

procentenheter 
föregående år 

Mål för Sjukfrånvaro i % 
av ordinarie arbetstid 0,5 0,5  

Sjukfrånvaro i % av 
ordinarie arbetstid 6,3 4,7 1,6 

Korttidssjukfrånvaro (dag 
1-14) i % av ordinarie 
arbetstid 

4,1 2,9 1,2 

 
Ökningen av korttidsfrånvaron är direkt kopplad till 
pandemin och att medarbetare följt rådande direktiv 
om att stanna hemma vid symtom. Förvaltningen har 
haft ett fåtal individer med konstaterad Covid 19 men 
ingen intern spridning. Förvaltningen har ett par 



 

 

pågående rehab ärenden under 2020 med fortsättning 
in på 2021.  

Genomsnittlig 
sysselsättningsgrad % 2020 2019 

Kvinnor 99,4 99,3 

Män 99,2 99,2 

Totalt 99,3 99,2 

Ingen märkbar skillnad mellan åren. Några 
medarbetare har fortsatt tjänstledigt en mindre procent 
av sin arbetstid. 

Könsfördelning 
(antal personer) 

2020 2019 

Kvinnor 40 38 

Män 61 61 

 
Fördelning kvinnor/män ser snarlika ut över åren. 
Fortsatt övervägande del kvinnor på konsulentsidan 
och män på teknikersidan. 

Åldersfördelning 
(antal personer) 2020 2019 

Under 40 år 15 15 

40-59 år 72 73 

60 år och äldre 14 11 

 
Förvaltningens åldersspridning är inget alarmerande 
men en generationsväxling är stundande inom 
yrkeskategorierna hjälpmedelstekniker och 
hjälpmedelsingenjörer. 

Pensionsavgångar 
(antal personer) 

2020 2019 

Ålderspension 3 3 

Sjukersättning 0 0 

Totalt 3 3 

 
Förvaltningen när en förhoppning om 
omställningsbidrag för att om möjligt kunna överlappa 
och introducera vid signalerad pensionsavgång. 

Frisknärvaro 2020 2019 

Andel personer som har max fem 
sjukdagar under ett år, uttryckt i % 43,6 55,2 

 
Pandemin trolig orsak till sänkningen av Frisknärvaro. 

Intern styrning och kontroll 
En risk- och konsekvensanalys har tagits fram av 
förvaltningens avdelningschefer i dialog med 
Hjälpmedelsnämnden. Denna analys har sedan legat 
till grund för årets internkontrollpunkter. 

Lokalförändringsprocessen och innevarande pandemi 
har stor påverkan på förvaltningens processer och 
medarbetare. Internkontrollpunkterna har följts upp och 
åtgärderna redovisas i Hjälpmedelsnämnden. 

Processbeskrivning för förvaltningens 
internkontrollarbete finns upprättad. 

Inför 2021 beslutades den nya internkontrollplanen på 
Nämndsammanträdet i oktober 2020.  

 

 

Helena Strandberg 

Förvaltningschef 

Hjälpmedel Dalarna 



Bokslut Ekonomi
Hjälpmedel Dalarna FV 86 2020



Resultat 2020

2021-03-04 2



Övriga kostnader

2021-03-04 3



10 största avvikelserna från budget

2021-03-04 4



Eget kapital

2021-03-04 5



SÄTERS KOMMUN 
Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2021-04-29 
Blad 

17 
 

Justerande signaturer Utdragsbestyrkande 

 

Kf §  Diarienummer: KS2021/0127 

Verksamhetsberättelse och bokslut 2020 för Södra Dalarnas Samordningsför-
bund 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna verksamhetsberättelse och 
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Verksamhetsberättelse och bokslut 2020 för Södra Dalarnas Samordningsförbund. 
 
I verksamhetsberättelsen redogörs för Södra Dalarnas Samordningsförbund 2020. Utfallet för verk-
samheten uppgick till ett underskott på -150 kkr, vilket är 1 057 kkr bättre än budget som var -1 207 
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Sammanfattning 

 

 
Södra Dalarnas Samordningsförbund redovisar årsutfall för perioden mellan den 1 

januari till den 31 december 2020. Denna årsrapport innehåller en översiktlig 

redogörelse över utvecklingen av samordningsförbundets verksamhet.  

 

Det gångna året har varit mycket framgångsrikt. Den sammanfattas i följande fem 

punkter: 
 

 

• Samverkansteamens gemensamma resultat visar att andelen vid avslut som 

når arbete, studier eller annan arbetslivsinriktad rehabilitering är 66 % för 

2020, en kraftig höjning från förra årets 47 %. Genomströmningstidens snitt 

har minskat från drygt 20 till 18 månader. Bidragstid i snitt för dessa avslut 

innan start i insatserna är nästan 5 år. Antalet deltagare i teamens insatser, 

164 st, är i stort sett oförändrat. Det totala antalet avslut är 68 avslut under 

2020. Gruppen män har en något bättre utveckling än gruppen kvinnor. 

• Indikatorer för finansiell samordning visar Södra Dalarna återigen 

ovanför rikssnittet. Hos 12 av 14 indikatorer positionerar sig förbundet 

högre än eller lika med rikssnittet. Jämfört med samma mått 2019 sjunker 

indikatorresultaten i sju av indikatorerna. Även här syns en bättre utveckling 

för gruppen män jämfört med gruppen kvinnor. 

• Många deltagare i många personalinriktade insatser. Under året har 170 

personer från myndigheternas personal, chefer och politiker varit delaktiga i 

17 olika insatser.  

• Det egna kapitalet har sjunkit för tredje året i rad. Allt mer av medlen har 

använts till insatser. Året redovisar fortsatt högt ackumulerat utfall. 

• Av verksamhetsplanens 12 mål redovisas 12 som uppfyllda. 

 

 

Det ekonomiska resultatet per den 31 december 2020 är -150 tkr. Tillsammans med 

årets resultat minskar det egna kapitalet till 1 326 tkr vid ingången av 2021. 
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Samordningsförbundets uppdrag 

 

Södra Dalarnas Samordningsförbund är ett offentligt organ för stöd och finansiering av 

samordnade rehabiliteringsinsatser. Enligt förbundsordningen, som utgår från lagstiftningen 

(2003:1210), ska den finansiella samordningen underlätta eller förbättra möjligheterna för 

individer som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser så att dessa ska kunna 

förbättra sin förmåga att utföra ett förvärvsarbete och därigenom stärka sin möjlighet till egen 

försörjning. Förbundet ska sträva efter en effektiv användning av gemensamma resurser och 

främja en positiv utveckling av verksamheten. Förarbetena till lagstiftningen betonar hur 

detta kan märkas dels i det strukturövergripande arbetet, och dels i det individ- och 

personalinriktade arbetet. 

 

I det strukturövergripande arbetet betonar lagen samordningsförbunden som en motvikt till 

samhällets sektorisering. Gemensam finansiering, en självständig beslutsfunktion och ett 

professionellt stöd är de bärande delarna i detta strukturövergripande arbete. Det svenska 

välfärdssamhället är särskilt sektoriserat med en historia av självständiga myndigheter med 

uppdelade ansvarsområden och budgetar. Detta har varit framgångsrikt för utvecklingen av 

välfärden men den har också inneburit en utmaning för invånare som är beroende av stöd 

från flera samtidigt eller att övergångar mellan myndigheterna fungerar väl. För många med 

samordnade rehabiliteringsbehov, men även verksamma inom myndigheterna, kan välfärden 

verka osammanhängande och oorganiserat. Det finns också betydande risker för 

dubbelarbete i ena änden eller luckor i arbetet, att nödvändigt arbete inte görs, i andra.  

 

Det finns många grupper i Sverige där det samordnade rehabiliteringsbehovet är högre. I 

Södra Dalarna gäller det till exempel individer, och deras närstående, med neuropsykiatriska 

funktionsvariationer, unga vuxna med psykosocial problematik, utlandsfödda med 

ohälsoproblematik, och individer som har uppburit offentlig försörjning för ohälsa eller 

arbetslöshet under en längre tid. Det är även skillnader mellan kvinnor och män. Gemensamt 

för alla behovsgrupper är att de har, eller skulle få en mer effektiv återhämtning med, 

närmare kontakter med relevanta aktörer. Det är inte ovanligt att ledtider i Sverige blir 

ovanligt långa eller att rehabiliteringsprocessen ter sig rörigt och ineffektivt. Många upplever 

att de ”hamnar mellan stolarna”. 

 

Samordningsförbundet har en viktig roll att vara med att, på en strukturell nivå, identifiera 

och stödja medlemsmyndigheternas arbete att hitta effektivare lösningar. Inte bara för 

individer med ett samordnat stöd i förbundets geografiska område men också 

samhällsmässigt och för myndigheternas egna uppdrag finns det stora möjligheter i 

samordningen. Däri ligger det också i förbundets uppdrag att svara för uppföljning och 

utvärdering av de insatser den finansiella samordningen stödjer. Hur vet vi att det blir bättre? 

 

Förutom finansiering av individriktade insatser är personalinriktade insatser också en viktig 

möjlighet för att förbättra samverkan. Att utveckla relationer mellan professionella och ledare 

samt att gemensamt stödja bättre samtal och möten är till stor hjälp i det förebyggande arbetet 

men också i det kontinuerliga arbetet för att utveckla gemensamma mål mellan 

medlemsmyndigheterna.  

 

Förbundets vision fångas i detta enkla: Södra Dalarna - en plats för alla. 
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Styrelsens arbete 2020 

 

Styrelsen är samordningsförbundets högsta beslutande och förvaltande organ som har 

ansvar för förbundets utveckling och ekonomi. Styrelsens arbete regleras i 

förbundsordningen. Styrelsen består av sex ordinarie ledamöter och sex ersättare utsedda av 

medlemmarna. Ett presidium bestående av ordförande och vice ordförande tillsammans med 

förbundschef träffas i anslutning till varje styrelsemöte för att förbereda det kommande mötet. 

Nedan följer styrelsens sammansättning den 31 december 2020. 

 
 Tabell 1: Styrelsens sammansättning den 31 december 2020  

Ordinarie Ersättare Utsedda av 

Patrik Engström, ordförande Gunilla Berglund Avesta kommun 

Kajsa-Lena Fagerström, vice ordf. Jonas Carlgren Hedemora kommun 

Annelie Furunäs Mats Wallertz Arbetsförmedlingen 

Anette Englund Jenny Heinonen  Försäkringskassan  

Caroline Willfox Per-Inge Nyberg Region Dalarna 

Ulrika Cederlöf Roger Siljeholm Säters kommun 

 
Verksamhetsplanen för 2020 anger en verksamhetsinriktning för den finansiella 

samordningen i Södra Dalarna utifrån tre övergripande strategier för förbundets arbete: 

Integrerad samverkan, jämställdhetsintegrering och lösningsfokuserad utveckling.  

 

Integrerad samverkan visar att förbundet satsar strategiskt på långsiktiga och integrerade 

insatser som ett kvalitetssäkrat sätt att stödja gemensamma organiseringar för att möta 

individers komplexa livssituationer, och som bygger på ett innovativt samarbete mellan 

personal och individ. Efter sex år med detta metodiska arbete ser förbundet att strategin 

bidrar tydligt till ett effektivare resursutnyttjande och allt bättre resultat och effekter för den 

finansiella samordningen i linje med huvuduppdraget från förbundsordningen. 

 

Jämställdhetsintegrering introducerades som en ny verksamhetsinriktning 2018. Denna utgår 

från regeringens jämställdhetspolitiska mål: Kvinnor och män, flickor och pojkar, ska ha samma 

makt att forma samhället och sina liv. Inriktningen märks i förbundets arbete internt men också 

som en normativ utgångspunkt i förbundets arbete med medlemmarna. Att synliggöra och 

motverka diskriminering är en skyldighet för förbundet att utveckla. 

 

Den tredje verksamhetsinriktningen, lösningsfokuserad utveckling, är ett kvalificerat svar på 

hur integrerad samverkan och jämställdhet kan uppnås på ett effektivt sätt. Medlems-

myndigheterna har ett behov att utveckla ett gemensamt arbets- och förhållningssätt i det 

breda samarbetet mellan personal och individ men också inom och mellan organisationerna. I 

detta har särskilt det lösningsfokuserade arbets- och förhållningssättet varit särskilt 

främjande. Förbundet har systematiskt erbjudit utbildningsmöjligheter på en rad olika sätt 

sedan 2014 och detta har fortsatts under 2020.  
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Styrelsemöten har skett vid fyra gånger under året. Under årets första möte 200313 

redovisades indikatorernas enkätsvar med jämförelser och könsuppdelat statistik mellan 

teamens resultat och det nationella snittet. Resultaten är tydligt över rikssnittet. Styrelsen 

behandlade de tre samverkansteamens halvårsrapporter och godkände föregående års 

årsredovisning. Vidare beslöt styrelsen om utbildningar i lösningsfokuserat arbetssätt för 

professionella för hösten. Samordningsförbundet behandlade även en ansökan om 

tjänstledighet på deltid från förbundschefen som avslogs. Budgeten för året reviderades. 

Under mötet hade styrelsen också en dialog med kommunalrådet från Avesta kommun. 

 

Vid möte 200612 behandlades bland annat revisionsberättelsen, och granskningspunkter för 

internkontrollen antogs. Reglementet för styrelsen samt delegationsordningen reviderades. 

En särskild revisorsutredning om förbundets näringsverksamhet i utbildningsområdet 

presenterades. Enligt utredningen ska inte förbundet bedriva sådan verksamhet till externa 

parter. Revidering av verksamhetsplan och budget gjordes med anledning av att uppdraget 

att ta in intäkter på extern tjänsteförsäljning rivs upp. Processen om ett nytt 

dataskyddsombud (DSO) startades med att säga upp det befintliga och pröva ett DSO-

samarbete med andra intresserade samordningsförbund. En avsiktsförklaring mellan 

samordningsförbunden i Dalarna angående riktningen på samarbetet i länet antogs. 

Slutrapporten för Region Dalarnas insats Hälsofrämjande och levnadsvanor föredrogs och 

diskuterades. I den framgår att folkhälsoläget i Södra Dalarna är allvarligt då levnadstiden är 

lägre, det är högre psykisk ohälsa och många barn har en ogynnsam social och hälsomässig 

miljö. Under mötet hade styrelsen också en dialog med kommunalrådet från Säters kommun. 

 

Vid årets tredje möte 200911 behandlades delårsrapporten om förbundets ekonomi och 

verksamhet hittills under året. Stort fokus under dagen lades på de tre helårsrapporterna från 

Samverkansteam Säter, Samverkansteam Kraften Hedemora och Samverkansteam Avesta. 

Beslut om firmatecknare uppdaterades och nytt avtal om DSO togs, det s.k. DSO-ringen. 

Fortsatt diskussion i styrelsen utifrån avsiktsförklaringen om samarbetet i länet med övriga 

förbund med anledning av inkommen skrivelse från Försäkringskassan och 

Arbetsförmedlingen om önskan att se sammanslagningar mellan förbund.  

 

Vid årets sista styrelsemöte 201123 beslutades förbundets verksamhetsplan och budget för 

2021. Beslut togs om bidrag för insatserna Samverkansteam Avesta, Samverkansteam Kraften 

Hedemora och Samverkansteam Säter som var mindre jämfört med deras äskanden och årets 

bidrag. Granskningen av internkontrollen redovisades. Utvärderingspolicyn reviderades. 

Utredning om strukturerade samarbetsformer mellan förbunden i Dalarna redovisades och 

diskuterades. Även försörjningsmåttet och helårsekvivalenterna redovisades och 

diskuterades. De sammantagna samhällskostnader för ohälsa och arbetslöshet minskar och 

långtidsarbetslösheten sjunker i Södra Dalarna jämfört med länet där den ökar.  

 

Nätverksarbete: Förutom styrelsemöten har styrelsen bjudit in till två lokala medlemssamråd 

och ett länsägarsamråd samt varit värd för en konferens för samordningsförbunden i länet. 

Kommunalråden i varje medlemskommun har en gång om året gästat styrelsen för en 

fördjupad dialog om samverkansutvecklingen. Förbundet har redovisat dess resultat vid 

kommunfullmäktige i Avesta. Socialförsäkringsminister besökte verksamheten i november. 

Ordförande har varit sammankallande i ordförandenätverket i Dalarna som har träffats 

löpande under året. Han har varit styrelseledamot i Nationella Nätverket för 

Samordningsförbund (NNS) fram till årsmötet i oktober.  

 

Jämställdhetsintegrering under året har bland annat märks genom att styrelsen arbetat aktivt 

med uppföljning av samverkanteamens hel- och halvårsrapporter samt följt upp deltagar- och 

personalenkäterna ur ett jämställdhetsperspektiv. Samtliga nyckeltal och resultatvariabler 
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redovisas könsuppdelat. Förbundet har vidare arbetat aktivt med andra samordningsförbund i 

NNS för att utveckla mått för en ny indikator som följer förbundens arbete med jämställdhet, 

jämlikhet och mångfald. Både indikatorn och dessa mått gäller från 1 november 2020. Ett 

basvärde samlades in i slutet av året för att jämföra den framtida utvecklingen emot. 

Förbundets jämställdhetsarbete granskades extra noggrant i internkontrollen och förslag om 

hur arbetet kan intensifieras ytterligare behandlas i början av 2021. Slutligen fortsätter styrelsen 

att aktivt reflektera och analysera både sina styrelsebeslut och styrelsemötet i stort ur ett 

jämställdhetsperspektiv i anslutning till varje styrelsemöte. Trots framstegen återfinns 

utvecklingsområde att stötta lokala samverkansgruppen med sitt jämställdhetsarbete men 

också att styrelsen fördjupar sig än mer i arbetet. Enligt rapporten styrelsen har fått om 

folkhälsoläget är det betydande skillnader fortfarande mellan män och kvinnor, både internt i 

Södra Dalarna, men också jämfört med andra delar av länet.  

 

Nedan tabell redovisar utfall och kostnader för styrelsens arbete under året. Att styrelsen 

förbrukar under budget beror på att få styrelseledamöter utnyttjar möjligheten att ta ut arvode 

samt att deltagande vid konferenser och resande har avstannat under pandemiåret 2020. 

 
Tabell 2: Driftsredovisning för styrelse 2018-2020 

  

 

 

 

 

Administrationen för styrelsen sköts via ett kansli med en heltidsanställd förbundschef som 

är föredragande i styrelsen, verkställer styrelsens beslut och ansvarar för uppföljning och 

utvärdering. Förbundschefen är också förbundets utbildningsledare och både arrangerar och 

utbildar eller handleder i olika utbildningsinsatser riktad mot personal och förtroendevalda 

hos förbundsmedlemmarna. En särskild yrkesrollsbeskrivning anger förbundschefens 

arbetsuppgifter och roll. Förbundschefen har även externa uppdrag för NNS som utvecklare 

för indikatorverksamheten samt utbildare för andra samordningsförbund i mån av tid och 

efter ingångna avtal mellan styrelsen och de externa parterna. För dessa uppdrag hyrs 

arbetstiden ut motsvarande den kostnad förbundet har för samma tid. Ingen sjukfrånvaro 

rapporteras för året men förbundschefen har varit tjänstledig för studier på deltid under året. 

 

Kansliet inkluderar även administrativa tjänster, enligt avtal med Avesta kommun, såsom 

diarieförare, bokföringsassistent och förvaltningsekonom samt IT tjänster. Dessa ingår i 

förbundets kansli och finns till styrelsens förfogande i enlighet med styrelsens 

delegationsordning. Båda delar omfattas av ID 20 000.  
 

Tabell 3: Driftsredovisning för administration 2018-2020 

  

 

 

 

Avvikelsen mot budget 2020 är till följd av dels högre intäkter för externa tjänster än 

budgeterat samt mindre pensionskostnader och kostnader för sociala avgifter. Även mindre 

kostnader för transport, kurser och konferenser samt traktamenten ingår i avvikelsen. 

Förbundschefens tjänstledighet för studier på deltid har också bidragit. 

 
År ID 

Ur driftsredovisningen 

(tkr) 
Ack 

utfall Årsbudget Återstår 

Förbrukad % 
av årsbudget 

 
2020 10 000 Styrelse 84 260 176 

 
32 % 

 
2019 10 000 Styrelse 238 260 22 

 
92 % 

 
2018 10 000 Styrelse 259 260 1 

 
100 % 

 
År ID 

Ur driftsredovisningen 

(tkr) 
Ack 

utfall Årsbudget Återstår 

Förbrukad % 
av årsbudget 

 
2020 20 000 Administration 763 1 069 306 

 
71 % 

 
2019 20 000 Administration 1 000 930 -70 

 
108 % 

 
2018 20 000 Administration 851 1 046 195 

 
81 % 
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Verksamhetsuppföljning och resultat 2020 

 

Verksamhetsplanen för 2020 anger huvudinriktningen för samordningsförbundets 

verksamhet inom fyra målområden. Dessa fyra målområden förtydligar 

samordningsförbundets arbete och mål gentemot medlemmarna. De fyra målområden är 

långsiktiga och strategiska till sin karaktär. De innehåller, nedbrutet inom var och en, specifika 

mål och aktiviteter för årets gångna arbete. Av sammanlagt 12 stipulerade mål och aktiviteter 

redovisas 12 som uppfyllda. 

 

Målområde 1: Att utveckla samverkanskultur och helhetstänkande 

En viktig förutsättning för effektiv samverkan och arbete mellan sektorerna är en utvecklad 

samverkanskultur och ett helhetstänkande. En samverkanskultur betonar partnerskap, 

nätverk, jämlika relationer och, inte minst, tillit och förtroende mellan parterna. I en utvecklad 

och jämställdhetsintegrerad samverkanskultur har kvinnor och män, flickor och pojkar, 

samma rätt och möjligheter att forma samhället och sina egna liv. Alla tre mål och aktiviteter 

för 2020 bedöms uppfyllda. 
 

Tabell 4: Måluppfyllelse för verksamhetsplanens målområde 1 för 2020 

Mål och aktiviteter enligt 2020-års 

verksamhetsplan för målområde 1 

Måluppfyllelse och kommentarer 

Att arrangera och utbilda gemensamma 

metod- och kompetensutvecklingsinsatser  

Uppfyllt. Under året tog detta ytterligare fart trots pandemiläget. 17 insatser och 

ett stort antal deltagare i gemensamma metod- och kompetensutvecklingsinsatser 

genomfördes, många av dem av karaktären fördjupning- eller vidareutbildningar. 

Att arrangera, och ge möjlighet för möten, 

seminarier och konferenser där 

myndighetsföreträdare och andra kan 

träffas för att diskutera och vidareutveckla 

samarbete och gemensamma mål 

Uppfyllt. Under året samlade samordningsförbundet medlemmarna till två lokala 

medlemsdialoger med fördjupade teman. Seminarium erbjöds i anslutning till 

teamens årsrapportering. Processledning har levererats för psykiatrin och deras 

samverkan med andra myndigheter och enheter inom regionen. Dock har 

föreläsningsserien ställts in p.g.a. pandemiläget. 

Att ge och sprida information till 

myndigheterna om bl.a. hur deras 

gemensamma ansträngningar har lett till 

resultat och lärande 

Uppfyllt. Förbundet har presenterat och spridit resultat i Avesta 

kommunfullmäktige samt i de av förbundet arrangerade lokala medlemsdialoger 

och en länsmedlemsdialog där resultat och lärande från samverkansteamen och 

utbildningsinsatserna delades. Fördjupade dialoger har skett med samtliga 

kommunalråd och med socialförsäkringsminister.  

 
Målområde 2: Att utveckla struktur för samordning och innovation 

Samordning utvecklas genom strukturer som kan förvalta och utveckla goda idéer. Formellt 

utgör samordningsförbundets styrelse en sådan struktur. Informellt, då det ligger utanför 

samordningsförbundets linjeorganisation, är lokala samverkansgrupperna (LSG) i 

Avesta/Hedemora respektive Säter också en sådan resurs på verksamhetschefsnivå för att 

stödja utvecklingen av insatser. För båda är det viktigt att utveckla kapacitet som kan svara på 

nya utmaningar och möjligheter. Samtliga tre mål och aktiviteter för 2020 är uppfyllda. 

 
Tabell 5: Måluppfyllelse för verksamhetsplanens målområde 2 för 2020 

Mål och aktiviteter enligt 2020-års 

verksamhetsplan för målområde 2 

Måluppfyllelse och kommentarer 

Att vidareutveckla former för att 

fånga upp, inkludera och sprida 

brukarperspektivet på samordnad 

rehabilitering 

 

 

Uppfyllt. Alla tre myndighetsgemensamma insatser Samverkansteam har utvecklat 

arbetssätt som ger deltagare en huvudroll för verksamhetsutvecklingen. Av särskild vikt 

är uppföljning av teamens resultat via enkäter från deltagarna. Under året har deltagare 

och personal från Samverkansteam Avesta presenterat sina perspektiv på 

lunchseminarium i riksdagen och för enskilt möte med socialförsäkringsministern. 
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Mål och aktiviteter enligt 2020-års 

verksamhetsplan för målområde 2 

Måluppfyllelse och kommentarer 

Att arbeta med omvärldsbevakning 

och nätverk med andra 

samordningsförbund för att 

utveckla/stödja samverkan på tre 

nivåer: inom Dalarnas län, regionalt 

i Östra Mellansverige och nationellt 

genom Nationella Nätverket för 

Samordningsförbunden (NNS) och 

Sobona 

Uppfyllt. Förbundet är aktivt i olika nätverk, lokalt i länet, regionalt i Östra 

Mellansverige och nationellt både via NNS och med andra förbund. Förbundets 

tjänsteman har arbetat åt NNS och är fortsatt utvecklingsansvarig för indikatorarbetet. 

Ordförande har tagit del av aktuellt från Sobona på NNS ordförandedag 2020. Dessutom 

har förbundet varit aktiv i arbetsgrupp för NNS om finansiell och politisk samordning. 

Ordförande har, genom sitt arbete som riksdagsledamot och ledamot i NNS styrelse, 

arbetat för att föra fram samordningsförbundens möjligheter för regeringsföreträdare. 

Ordförande är dessutom sammankallande för en ny mötesstruktur mellan länets sju 

samordningsförbund. 

Att jämställdhetsperspektivet ska 

finnas med i samtliga 

tjänsteutlåtanden, årsrapporter och 

budget- och inriktningsdokument  

Uppfyllt. Rapporter med nyckeltal både från insatserna och förbundets egen uppföljning 

har utvidgats med könsuppdelad statistik. Styrelsen har stött bildande av en särskild 

jämställdhetsindikator för att närmare följa utvecklingen. Löpande revidering av 

styrdokument har tagit särskild hänsyn till jämställdhetsperspektivet. Arbetet har också 

granskas noggrant i förbundets internkontroll vilket redovisades i november. 

 

Målområde 3: Att stödja myndigheters arbete med nya arbetssätt och metoder 

Målområde 3 handlar om att stödja gemensam ledning av insatser, nya arbetssätt och 

metoder i samverkan samt samlokalisering. En kontinuerlig utveckling av teamarbete i 

Avesta, Hedemora och Säter är prioriterat. Ett gemensamt intresse som utvecklas under 

senare år är att stödja utvecklingen för en mer inkluderande arbetsmarknad för personer med 

funktionsnedsättningar, särskilt för unga vuxna men också utrikesfödda. Ett annat är det 

generella arbetet med samordnade individuella planer (SIP) och lösningsfokuserat arbetssätt. 

Samtliga tre mål och aktiviteter är uppfyllda. 

 
Tabell 6: Måluppfyllelse för verksamhetsplanens målområde 3 för 2020 

Mål och aktiviteter enligt 2020-års 

verksamhetsplan för målområde 3  

Måluppfyllelse och kommentarer 

Att fortsättningsvis, både finansiellt 

och processinriktat, stödja och 

utveckla styrgruppernas utveckling i 

de av samordningsförbundet 

finansierade insatserna 

Uppfyllt. Förbundet är aktivt som adjungerad i de tre styrgrupperna för insatser 

finansierade av samordningsförbundet, Samverkansteam i Avesta, Hedemora och 

Säter. Styrgrupperna har en fin delaktighet och kontinuitet från huvudmännens 

organisationer som dessutom har utvecklats framåt. Under året har ett reglemente för 

styrgruppens arbete färdigställts i Avesta och initierats i Hedemora och Säter. 

Att stödja och analysera 

samverkansutvecklingen genom LSG 

 

Uppfyllt. Den omstrukturering som präglade LSG i Södra Dalarna under 2019 har 

sjösatts under året. Arbetet utgår från en gemensam avsiktsförklaring mellan de 

ingående parterna. LSG i Avesta/Hedemora och LSG i Säter har haft strukturerade och 

mycket givande möten under 2020. 

Att stödja fortsatt utveckling av 

tvärsektoriellt ledarskap och ett 

lösningsfokuserat förhållningssätt 

Uppfyllt. Förbundet har levererat en femte omgång av den uppskattade 

ledarskapsutbildningen. Möjlighet till vidareutbildning har erbjudits i form av 

workshops och en återträff. Förbundet har genomfört två grundkurser för 

professionella samt även erbjudit kurser för politiker. Förbundet ger vidareutbildning 

direkt på olika arbetsplatser som möter människor med samordnade behov. 

 

Målområde 4: Att stödja myndigheternas arbete med gemensam resultatredovisning 

Partsgemensamt lärande och utvärdering är grundläggande för att utveckla samverkan 

långsiktigt och stabilt. Gemensamma mål och överenskomna uppfattningar om vad ett gott 

resultat är är viktigt för samordningsförbundet att stödja och utveckla. All resultatredovisning 

ska präglas av ett jämställdhetsperspektiv. Av tre mål och aktiviteter för 2020 är samtliga 

uppfyllda. 
 

Tabell 7: Måluppfyllelse för verksamhetsplanens målområde 4 för 2020 
Mål och aktiviteter enligt 2020-års 

verksamhetsplan för målområde 4 

Måluppfyllelse och kommentarer 

Att bevaka, sprida och analysera 

gemensamma mått som 

försörjningsmåttet 

Uppfyllt. Försörjningsmåttet och helårsekvivalenter har diskuterats ingående 

både i styrelsen och under ett lokalt medlemssamråd. Hemsidan har utvecklats 

med detta. Dessutom har Arbetsförmedlingen föredragit arbetsmarknadsstatistik. 
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Mål och aktiviteter enligt 2020-års 

verksamhetsplan för målområde 4 

Måluppfyllelse och kommentarer 

Att stödja uppföljnings- och 

utvärderingsarbetet hos 

medlemsorganisationerna 

Uppfyllt. Förbundet har varit aktivt som stöd till teamens rapporter. Dessutom 

har förbundet arbetat med det förbundsgemensamma instrumentet indikatorer 

för finansiell samordning. Teamens deltagare, både under insatsen och vid avslut, 

samt insatspersonal, båda LSG och styrelsen har lämnat resultat som också har 

analyserats.    

Att all statistik redovisas könsuppdelad 

och analyseras ur ett 

jämställdhetsperspektiv  

 

Uppfyllt. All väsentlig statistik och viktiga nyckeltal redovisas könsuppdelat. 

Detta gäller både insatsernas egen uppföljning samt uppföljning av indikatorerna. 

Styrelsen arbetar dessutom aktivt med jämställdhetsperspektivet på varje 

styrelsemöte för att diskutera och identifiera vidare utvecklingsområden. 

 

Individriktade insatser: Samverkansteamens resultat 

 

Samordningsförbundet har under 2020 fortsatt, utifrån strategin integrerad samverkan och 

konkret via finansiella bidrag samt dialog i styrgrupper och med insatspersonalen, att stödja 

de tre insatserna Samverkansteam Avesta, Samverkansteam Kraften Hedemora och 

Samverkansteam Säter. Den sistnämnde har nu fullföljt sitt andra hela verksamhetsår. De tre 

teamen har liknande utgångspunkter, jobbar med en liknande målgrupp och arbetar på ett 

likartat sätt. Det finns dock utrymme för lokala anpassningar beroende på omständigheter, 

lokala prioriteringar och samspelet mellan personal och deltagare. Exempelvis har 

Arbetsförmedlingen klivit in något mer med personal i Samverkansteam Säter. Teamen ägs 

och drivs av myndigheterna kommun, region, arbetsförmedling och försäkringskassan 

gemensamt. Under året har Samverkansteam Avesta beslutat om ett reglemente för 

styrgruppens arbete som även de andra teamens styrgrupper följer noggrant.  

 

Det ekonomiska resultatet från teamen visar att bidraget har nyttjats mycket väl, nästan fullt 

ut och visar en tydlig förbättring procentuellt jämfört med åren innan. Det ackumulerade 

utfallet är närmast identisk, runt 5,5 miljoner kr, med 2019 vilket var det högsta som har gått 

till individriktade insatser i samordningsförbundets historia. 

 
Tabell 8: Driftsredovisning för individriktade insatser 2018-2020 

ID Individriktad insats 2018 2019 2020 

35 000 Samverkansteam Avesta    

   Ackumulerat utfall 2 213 2 381 2 240 

   Årsbudget 2 700 2 720 2 340 

   Återstår    487    339    100 

   Förbrukad av årsbudget  82 %  88 %  96 % 

     

36 000 Samverkansteam Kraften Hedemora    

   Ackumulerat utfall 1 994 1 704 1 811 

   Årsbudget 2 600 2 050 1 880 

   Återstår    606    346      69 

   Förbrukad av årsbudget  77 %  83 %  96 % 

     

37 000 Samverkansteam Säter    

   Ackumulerat utfall    426 1 467 1 491 

   Årsbudget    600 1 730 1 740 

   Återstår    174    263    249 

   Förbrukad av årsbudget  71 %  85 %  86 % 

 

Tabellen nedan visar hur insatserna nådde resultat med sina deltagare. Under 2020 har 

samverkansteamen arbetat med totalt 164 deltagare vilket är nästan samma volym jämfört 

med för ett år sedan. Avsluten totalt är 68 st vilket är lika med för ett år tillbaka. Antalet 

deltagare har ökat i Hedemora men minskat i Avesta. Flest antal avslut står teamet i Avesta 

för och Hedemora teamet har ökat sina antal avslut. 
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Tabell 9: Helårsresultat 2020 för deltagare i Samverkansteamen 
Individriktad insats Antal 

aktiva 

deltagare 

under 

året 

Varav 

kvinnor/ 

män (%) 

Antal 

avslut 

totalt1 

Antal 

avslut 

mot 

mål2 

(%) 

Varav 

kvinnor/ 

män (%) 

Genom-

strömningstid  

i snitt3  

(kvinnor/män) 

Tid med 

bidrags-

försörjning före 

start i snitt4 

(kvinnor/män) 

Samverkansteam 

Avesta 

63 38/25 

(60/40 %) 

33 24  

(73 %) 

15/9 

(62/38 %) 

20,5 mån 

(20,2/20,8 mån) 

5,0 år 

(6,2/3,0 år) 

Samverkansteam 

Kraften Hedemora 

62 34/28 

(55/45 %) 

25 14  

(56 %) 

5/9 

(36/64 %) 

15,6 mån  

(16,8/14,4 mån) 

3,8 år  

(2,9/4,6 år) 

Samverkansteam 

Säter 

39 16/23 

(41/59 %) 

10 7  

(70 %) 

3/4 

(43/57 %) 

15,0 mån 

(11/17,5 mån) 

6,6 år 

(7,1/6,3 år) 

Totalt 164 88/76 

(54/46 %) 

68 45 

(66 %) 

23/22 

(51/49 %) 

18,1 mån 

(18,3/17,6 %) 

4,9 år 

(5,6/3,6 år)  

 

Av avsluten totalt går 66 % mot arbete, studier eller annan arbetslivsinriktad rehabilitering 

vilket är det högsta för området någonsin och en kraftig ökning sedan samma mätning för ett 

år sedan. Det är särskilt Avesta och Säter som ökar sina resultat mot mål. 

Genomströmningstiden i snitt minskar från 20,4 månader till ett snitt för 2020 på 18,1 

månader. Teamen i Avesta och Säter har ökat sin genomströmningstid jämfört med ett år 

sedan medan Kraften Hedemora har minskat sin. Analys av samtliga teams resultat får beakta 

att det i vissa stycken är en liten volym och enstaka individer kan få snittet att dra iväg snabbt 

åt något håll. Det går inte att utläsa en negativ effekt p.g.a. pandemin. 

 

Skillnaden mellan teamen är ändå tydlig men avviker från tidigare trend. 

Genomströmningstiden är nu högst i Avesta medan den är relativt låg i Hedemora och Säter. 

Däremot är resultatet mot mål bättre i Avesta, tätt följd av Säter jämfört med Hedemora. 

Sammantaget är det dock det bästa resultatet någonsin. Detta värderas än högre utav tiden 

med bidragsförsörjning som de avslutade deltagarna hade vid start har ökat till nästan fem år. 

 

En jämställdhetsanalys visar att det, i samverkansteamens verksamhet totalt, är fler kvinnor 

än män som antingen deltar, eller avslutar mot mål. Denna fördelning mellan kvinnor och 

män ligger i linje med ohälsotalet vilket får tolkas som rimligt även om måluppfyllelsen är 

något till männens fördel. Däremot framgår av resultatet att männen har kortare tid med 

bidragsförsörjning innan de skrivs in i insatsen, 3,6 år jämfört med 5,6 år för kvinnorna. 

Genomströmningstiden mellan könsgrupperna är relativt lika.  

 

Indikatorer för finansiell samordning: Södra Dalarna ovanför rikssnittet 

 

Södra Dalarnas Samordningsförbund har årligen sedan 2017 samlat in data inom ramen för 

det nationella verktyget ”indikatorer för finansiell samordning”. Indikatorerna är svar på 

frågan ”Hur vet vi att det blir bättre?” och följer utveckling både inom och runt insatserna 

förbundet finansierar samt följer delar av den strukturella utvecklingen i samverkan mellan 

myndigheterna. Indikatorerna är totalt 16 st och för 14 indikator finns det enhetliga, 

kvalitetssäkrade och nationellt framtagna mått5. För dessa 14 indikatorer är måtten enkäter 

ställda till fem respondentgrupper: deltagare (pågående), deltagare (avslut), personal i 

insatser, parternas chefsgrupper (LSG) och styrelseledamöter. Under 2020 har 126 enkäter 

samlats in från samtliga respondentgrupper, en ökning från 105 enkäter året innan. 

                                                      
1 Antal avslut är minus dropouts, d.v.s. de som lämnade insatsen inom två månader från inskrivning. Antal dropouts  

2020 var 5 st för Samverkansteam Kraften Hedemora, 0 för Samverkansteam Avesta och x för Samverkansteam Säter. 
2 Mål = Arbete, studier eller annan arbetslivsinriktad rehabilitering (ex FK/AF förstärkt samarbete eller ordinarie AF) 
3 Gäller de som avslutade mot mål 
4 Gäller de som avslutade mot mål 
5 I januari 2020 beslutade NNS om ett 16:e indikator inom jämställdhetsområdet och under året beslutades om mått för 

indikatorn. Dessa redovisas först efter mätning november 2021. Indikator 11 är fortsatt under utveckling.   
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Nedan följer en redovisning av varje indikator och hur förbundets samlade resultat står sig 

jämfört med rikssnittet, och - med pilen - med förbundets resultat 2019. Läsinstruktion: Röd 

färg = lägre än rikssnittet, Gul färg = lika med rikssnittet, Grön färg = högre än riksnittet. Pilen 

visar respondenternas resultat i förhållande till 2019, pil uppåt visar förbättrat resultat, pil åt 

sidan visar oförändrat resultat och pil nedåt visar ett försämrat resultat. Då enkäter ställda till 

deltagare har bakgrundsvariabeln kön redovisas indikator 1-7 och 9 även könsuppdelat. 

 
Tabell 10: Indikatorredovisning Södra Dalarnas Samordningsförbund jämfört med rikssnittet 2020/eget resultat 2019, 

totalt och könsuppdelat. Bedömning ”varken högre eller lägre” samt ”pil plant” är resultat inom en marginal på +/-2 %. 
Nr Indikator Resultat jämfört 

med rikssnittet 

/SDS 2019 (pil) 

Resultat kvinnor 

jämfört med 

rikssnittet /SDS 

2019 (pil) 

Resultat män 

jämfört med 

rikssnittet /SDS 

2019 (pil) 

1 Deltagare känner att de insatser som erbjuds 

är organiserade runt deras behov 

(personcentrerade) 

 
Varken högre  

eller lägre 

 

Lägre 
 

Varken högre  

eller lägre 

2 Deltagarna upplever inflytande över 

rehabiliteringsprocessen 

 

Högre 

 

Varken högre  

eller lägre 

 

Högre 

3 En möjlighet att låta rehabiliteringsprocessen 

få ta den tid som behövs utifrån varje 

deltagares förutsättningar 

 

Högre 

 

Varken högre  

eller lägre 

 

Högre 

4 Deltagare upplever att det finns någon som 

håller samman och stödjer den enskildes 

samordnade rehabiliteringsprocess 

 
Varken högre  

eller lägre 

 

Varken högre  

eller lägre 

 

Varken högre  

eller lägre 

5 Deltagaren upplever att den kan hantera 

egna symtom och funktionsnedsättning samt 

att de har fått stöd från myndigheterna i att 

leva med detta 

 
Lägre 

 

Varken högre  

eller lägre 

 

Varken högre  

eller lägre 

6 När insatser avslutas i en samordnad 

rehabiliteringstjänst upplever deltagaren att 

det finns en planering/tjänster som tar vid, 

och att de levereras utan onödiga dröjsmål 

 

Högre 

 

Högre 
 

Högre 

7 Deltagarna upplever att det har skett en 

stegförflyttning närmare 

arbetsmarknaden/egen försörjning. 

 
Varken högre  

eller lägre 

 

Lägre 
 

Högre 

8 Personalen upplever att andra 

medarbetare/professionella i andra 

myndigheter respekterar deras kunskap, 

roller och arbetssätt 

 

Lägre 

  

9 Att det systematiskt tillvaratas erfarenheter, 

kunskaper och synpunkter såväl från 

enskilda deltagare/brukare som från 

brukarorganisationer eller grupper av 

deltagare 

 

Högre 

 

Lägre 
 

Högre 

10 Samordnade insatser inkluderar även andra 

aktörer i samhället, företag, ideella krafter 

och föreningsliv i det löpande arbetet på ett 

strukturerat sätt 

 
Varken högre  

eller lägre 

  

11 Effekter för deltagare som kommer ur de 

samordnade insatserna är hållbara och säkra 

över tid 

 

 

  

12 En struktur har skapats vars huvuduppgifter 

är att strategiskt initiera, upprätthålla och 

underhålla relationer 

 
Varken högre  

eller lägre 

  

13 Samordnad verksamhet har ett 

sektorsövergripande arbetssätt och synsätt 

 

 

Högre 

  

14 Det finns en klar och tydlig strategi för 

uppföljning och utvärdering av 

myndighetsgemensamma insatser 

 

Högre 

  

15 Insikter från samverkan leder till att nya  
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typer av förebyggande insatser utvecklas så 

att behov av samordnad rehabilitering inte 

behöver bli aktuellt om individer fångas upp 

mycket tidigare och på ett annorlunda sätt 

Varken högre  

eller lägre 

16 En värdegrund utifrån mänskliga rättigheter 

såsom jämställdhet, mångfald och jämlikhet 

genomsyrar den lokala samverkanskulturen 

   

 

Hos sex av 14 indikatorer totalt positionerar sig förbundet högre än rikssnittet och i sex till är 

det insamlade resultatet varken högre eller lägre än rikssnittet. I två av indikatorerna är det 

lägre jämfört med rikssnittet. Förbundets resultat jämfört med förra året ökar i tre av 

indikatorerna men sjunker i sju av indikatorerna. Det kan vara en effekt av pandemin. 

 

Jämställdhetsmässigt är gruppen kvinnors resultat jämfört med rikssnittet lägre i tre av åtta 

indikatorer och högre i ett av dem. För männen visar fem av åtta indikatorer som högre än 

rikssnittet. Jämfört med förbundets resultat 2019 sjunker gruppen kvinnors resultat i sju av 

indikatorerna medan männen ökar i tre och minskar i två. Utgångsläget är dock högre för 

kvinnorna än männen vilket kan förklara utvecklingen men att mönstret är så pass tydlig till 

männens fördel förbryllar. 

 

Personalinriktade insatser 

 

Under 2020 har 17 utbildningsinsatser finansierats för personal, chefer och politiker, ett 

mindre än under föregående år. I utbildningsinsatserna under året har 170 personer deltagit, 

en minskning med året innan. P.g.a. pandemin har utbildningar såsom öppna 

föreläsningsserier inte kunnat genomföras som tidigare. Det finns dock en ökning av 

utbildningar av fördjupande karaktär såsom workshops och medledningsinsatser. Det senare 

är en fortsättning på grundutbildningen i lösningsfokuserat arbetssätt men arbetsförlagd. Den 

kombinerar fortsatt utbildning med utveckling av arbetsplatsens vardag och rutiner. 

 
Tabell 11: Utbildningsinsatser med antal deltagare/insats samt totalt antal deltagare 2020 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
6 SFLK = Svenska Föreningen för Lösningsfokuserad Korttidsmetodik 
7 NVSam = Norra Västmanlands Samordningsförbund 

Utbildningsinsatser Deltagare 

Grundutbildning i lösningsfokuserat arbetssätt för professionella 9 25 

Grundutbildning i lösningsfokuserat arbetssätt för professionella 10 15 

Lösningsfokuserad ledarskapsutbildning 5 11 

Workshop LF: Lösningsfokus och konflikthantering 18 

Workshop LF: Lokala ledarskapsinitiativ med lösningsfokus 3 16 

Workshop LF: Tyst coachning med filmvisning (på LF Världsdagen 3/5) 10 

Workshop LF: Let’s Play Online (tillsammans med SFLK6) 18 

Workshop LF: Coachande samtal med språkhinder 15 

LF uppföljningsutbildning för ledare 4 

Processledning samverkan runt vuxenpsykiatrin i Avesta/Hedemora 10 

Webutbildning: Kort introduktion i lösningsfokus 3 (tillsammans med NVSam7) 3 

Webutbildning: Påbyggnad med lösningsfokus (tillsammans med NVSam) 2 

Medledning LF med försörjningsstödsgruppen Avesta kommun 14 

Medledning LF med AME Hedemora kommun 8 

Medledning LF med AME Avesta kommun 5 

Medledning LF med barn- och familjegruppen, Säters kommun  12 

Medledning LF med försörjningsstödsgruppen, Säters kommun 7 

Totalt 170 
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Antalet utbildningsinsatser speglar vidare en fortsatt efterfrågan från myndigheterna av 

mötesplatser och forum för dialog och lärande. Spåret med lösningsfokuserad utveckling har 

poängterats och fördjupats under 2020. Utbildningssatsningen har kunnat effektiviserats 

kostnadsmässigt genom att förbundet i större utsträckning än tidigare levererar utbildning, 

handledning och workshops via egen arbetskraft och kompetens. P.g.a. pandemin har flera 

insatser levererats digitalt. Tillsammans med kursintäkter från de längre utbildningarna 

märks detta i de allt lägre kostnader förbundet har för detta utbud. Kvalitén på 

utbildningsupplevelsen är fortsatt mycket hög enligt de löpande kursutvärderingar som 

förbundet samlar in.  

 
Tabell 12: Driftsredovisning för personalinriktade insatser 2018-2020 

  

 

 

 

 

 

 

 

En röd tråd genom utbildningarna och förbundets engagemang är att erbjuda och stödja 

dialoger om hur samverkan kan utvecklas mellan myndigheterna och hur nyttjande av 

varandras arbete, roller och resurser kan främjas och stärkas ytterligare. Det 

samverkansfrämjande lösningsfokuserade förhållnings- och arbetssättet har varit särskilt 

framträdande sedan 2014. Att kontinuerligt hålla i denna satsning över tid utmärker 

samordningsförbundets arbete. Det ger förutsättningar för en systemeffekt. Nedanstående 

tabell redovisar deltagarantalet per utbildningsinsats samt totalen.  
 

Publikationer 

Under 2018 publicerade samordningsförbundet boken ”Ni inspirerar mig! 

Lösningsfokuserade förantaganden för bättre samtal och möten” av Jonas Wells. Förbundet 

antog därmed en roll som förlag samt egen producent av utbildningsmaterial och 

facklitteratur till stöd för en effektivare samverkan. En första upplaga på 800 ex såldes slut 

under 2020 varvid en andra upplaga på 500 ex har tryckts upp. Upplagan har gått åt 

framförallt som kursmaterial på förbundets utbildningar, både internt och externt, men även 

till försäljning. Intäkter för publikationer syns därmed också inom kontot för personalriktade 

kostnader och posten för externa intäkter i administrationen. 

  
Tabell 13: Driftsredovisning för personalinriktade insatser 2018-2020 

  

 

 

 

 

 

 

 

Under året har förbundet utökat utbudet av publikationer. Förbundet har under året tagit 

fram och publicerat en andra upplaga av särskilda lösningsfokuserade frågekort som även de 

används som kursmaterial.  

 

 
År ID 

Ur driftsredovisningen 

(tkr) 
Ack 

utfall Årsbudget Återstår 

Förbrukad % 
av årsbudget 

 
2020 21 000 Personalinriktade insatser 78 220 142 

 
35 % 

 
2019 21 000 Personalinriktade insatser 114 160 46 

 
71 % 

 
2018 21 000 Personalriktade insatser 683 258 -425 

 
265 % 

 
År ID 

Ur driftsredovisningen 

(tkr) 
Ack 

utfall Årsbudget Återstår 

Förbrukad % 
av årsbudget 

 
2020 29 000 Publikationer 5 20 15 

 
25 % 

 
2019 29 000 Publikationer 4 20 16 

 
20 % 

 
2018 29 000 Publikationer 54 - - 
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Analys av det ekonomiska resultatet 

 

Södra Dalarnas Samordningsförbund redovisar årsutfall för perioden mellan den 1 januari till 

den 31 december 2020. Årsrapporten innehåller en översiktlig redogörelse över utvecklingen 

av samordningsförbundets verksamhet. De tilldelade medlen för året från medlemmarna var 

6 322 tkr. Resultatet per den 31 december 2020 är -150 tkr. Tillsammans med årets resultat 

minskas det egna kapitalet till 1 326 tkr vid ingången av 2020. 

 

Samordningsförbundet har under 2020 minskat det egna kapitalet med 150 tkr främst till följd 

av beslut om utökade bidrag till de individinriktade insatserna. Med dessa satsningar 

hoppades styrelsen minska det egna kapitalet än mer än vad resultatet faktiskt redovisar. 

Insatserna har i stort sett förbrukat det mesta av det bidrag de har fått. Däremot har 

kostnaderna för styrelsen, administrationen och för personalinriktade insatser varit lägre än 

budgeterat. Detta är delvis p.g.a. pandemin men har mera att göra med mindre uttag av 

arvoden, en avvikelse vad gäller de prognosticerade pensionskostnaderna samt högre externa 

intäkter än budgeterat.  

 

Styrelsen har valt en liknande strategi inför 2021 men är ändå nödgad att minska 

ambitionerna något angående bidragen till de individinriktade insatserna, de tre 

samverkansteamen. Detta beror framförallt på en mycket mindre medelstilldelning till 

samordningsförbundet i förhållande till det äskande som förbundet gjorde inför det nya året. 

Prognosen inför 2021 är dock att det egna kapitalet kommer att fortsätta att minska. För 2021 

tilldelas förbundet 6 322 tkr och det egna kapitalet motsvarar därmed 20,9 %, som är alltså 

något högre än den nationella rekommendationen på 20 %.  

 

Finansiell spaning 2021-2023 

 

Beslut om tilldelade medel från förbundsmedlemmarna för 2021 är 6 322 tkr. Detta är 

oförändrat från föregående år men visar på en minskad tilldelning sedan 2017. Detta trots en 

mycket hög tilltro lokalt för den finansiella samordningen och vad den åstadkommer. 

Förbundsmedlemmarna har visat sig vara beredda att stödja förbundets äskande varje år på 

över 7 000 tkr sedan 2017, samt ett äskande på 7 500 tkr från 2020. 

 

Det är ändå med en ökad oro som förbundsstyrelsen ser på framtiden, särskilt från 2022. Det 

egna kapitalet minskar och innevarande år är troligen det sista året som styrelsen kan möta 

nivån från parterna vad gäller bidrag till de individinriktade insatserna. Årsbudgeten för 2021 

är lägre än året innan och det är en förvarning inför nästa år om inte medelstilldelningen ökar 

och hamnar i nivå med förbundets äskande.  

 

Det är frustrerande att de lokala medlemmarna under flera år har visat en hög ambition för 

den finansiella samordningen men att detta inte möts med en motsvarande ambition i 

regeringens budget för finansiell samordning. Regeringen har anslagit samma totalsumma i 

sju år och i takt med att nya förbund har tillkommit, samt att det egna kapitalet sjunker i 

många förbund, befinner sig Södra Dalarnas Samordningsförbund i ett sådant läge att 

styrelsen blir tvungen att se över nivån på bidrag och verksamhet kommande år.   
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Tabell 13: Budget för Södra Dalarnas Samordningsförbund 2020-2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Under 2020 har styrelsen minskat budgeten jämfört med föregående år med 7 % till följd av 

minskad tilldelning samt raskt nyttjande av det egna kapitalet samtidigt som 

kostnadsökningar i administrationen hålls nere p.g.a. intäkter från externa uppdrag. Framåt 

ökar dock administrationskostnaderna mer än normalt eftersom pensionsavsättningarna 

ökar. Dessa kommer att öka än mer 2022 och framåt. Detta, tillsammans med det fortsatta 

behovet av aktiva individinriktade insatser i samtliga tre kommuner, det relativt höga 

ohälsotal och försörjningsmått som är i Södra Dalarna, samt det snabbt sjunkande egna 

kapitalet, gör att förbundet kommer att äska mer än förut för 2021 och framåt. Förbundet 

hoppas således på en utökad finansiell ram på minst 7 500 tkr för åren 2021-2022. 

 

Vis av erfarenheterna från tidigare år, behöver förbundsstyrelsen och 

medlemsmyndigheterna ha en beredskap för att medelstilldelningen realistiskt sett motsvarar 

nivån inför 2021 eller kanske t.o.m. något lägre. Besked om detta kommer först under 

november, med en första indikation utifrån regeringens budgetproposition i september. 

 

Nedan är den historiska utvecklingen från 2015 fram till 2020, årstilldelning och budget för 

2021 samt en prognos för eget kapital 2022-2023. Notera att den minsta nivån på eget kapital 

som förbundet kan ha är, enligt tidigare beslut i styrelsen, 400 tkr. Detta för att garantera att 

det finns likvida medel. 

 
Tabell 14: Historisk utveckling årstilldelning, budget och eget kapital 2015-2023 

 

   

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

* = prognos 

** = äskande från styrelsen 

                                                      
8 Styrelsen erhöll en extra medelstilldelning på 1 000 tkr som tillkom förbundet under pågående verksamhetsår.  

ID Beskrivning Årsbudget 

2021 (tkr) 

Årsbudget 

2020 (tkr) 

10 000 Styrelse 230 260 

20 000 Administration 1 090 1 069 

21 000 Personalinriktade insatser 150 220 

29 000 Publikationer 20 20 

35 000 Samverkansteam Avesta 1 950 2 340 

36 000 Samverkansteam Hedemora 1 670 1 880 

37 000 Samverkansteam Säter 1 550 1 740 

 Kostnader totalt 6 660  7 529 

i tkr Årstilldelning från  

medlemmarna 

Budget Eget kapital 

31/12 

2015 5 000 5 110 415   

2016 5 609 5 768 377 

2017 6 000 + 1 0008 6 000  1 761  

2018 6 734 7 464 2 016 

2019 6 360 7 830  1 475 

2020 6 322 7 529 1 346 

2021 6 322 6 660 1 008* 

2022 6 322* (7 500**) 6 930* 400* 

2023 6 322* (7 500**) 6 322* 400* 
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Resultaträkning 
 

 

Belopp i tkr Not Budget 2020 Utfall 2020 Avvikelse Utfall 2019 

      

Medelstilldelning från 

förbundsmedlemmarna 1 6 322 6 322 0 6 360 

Övriga intäkter 2 356 421 -65 437 

Verksamhetens kostnader 3 -7 885  -6 899 986 -7 334 

Resultat före finansiella poster  -1 207 -156 1 051 -538 

      

Finansiella intäkter  0 8 8 0 

Finansiella kostnader  0 -2 -2 -3 

      

Årets resultat  -1 207 -150 1 057 -540 
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Balansräkning 
 

 

Tkr Not 2020-12-31 2019-12-31 

    

Tillgångar    

    

Omsättningstillgångar    

Fordringar 4 128 38 

Kassa och bank 5 3 212 3 808 

Summa omsättningstillgångar  3 340 3 846 

    

Summa tillgångar  3 340  3 846 

    

Eget kapital och skulder    

    

Eget kapital    

Ingående eget kapital  1 475 2 016 

Årets resultat  -150 -540 

Summa eget kapital  1 326  1 475 

    

Avsättningar    

Pensioner 6 546 526 

Summa avsättningar  546 526 

    

Skulder    

Kortfristiga skulder 7 1 469 1 845 

Summa skulder  1 469 1 845 

    

Summa eget kapital och skulder  3 340 3 846 
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Kassaflödesanalys 
 

 

(tkr) Not 2020 2019 

    

Den löpande verksamheten    

Rörelseresultat före finansiella poster  -156 -538 

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet  20 73 

Erhållen ränta  8 0 

Erlagd ränta  -2 -3 

    

Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital  -130 -467 

+/- Minskning/ökning övriga kortfristiga fordringar  -90 102 

+/- Ökning/Minskning övriga kortfristiga skulder  -377 -153 

    

Kassaflöde från den löpande verksamheten  -596 -518 

    

Årets kassaflöde  -596 -518 

    

Likvida medel vid årets början  3 808  4 326 

Likvida medel vid årets slut  3 212 3 808 
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Redovisning- och värderingsprinciper 
 

 

 

Resultaträkningen 

Sammanfattar kostnader och intäkter samt visar årets förändring av det egna kapitalet. 

 

Balansräkningen 

Visar samordningsförbundets ekonomiska ställning på bokslutsdagen. 

 

Redovisnings- och värderingsprinciper 

Förbundets årsredovisning har upprättats enligt god kommunal redovisningssed i 

överensstämmelse med Lag om kommunal redovisning (SFS 1997:614), gällande 

rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning samt Sveriges kommuner och 

landstings rekommendationer. 

 

Fordringar 

Fordringar med förfallodag mer än 12 månader efter balansdagen redovisas som 

anläggningstillgångar, övriga som omsättningstillgångar. Fordringar upptas till det 

belopp som efter individuell bedömning beräknas bli betalt. 

 

Pensionsförpliktelser 
Pensionsförpliktelser intjänade under året har bokförts som en avsättning för pensioner i 

balansräkningen. Förändringen av skulden har bokförts bland verksamhetens kostnader 

i resultaträkningen. 
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Noter   
 

Noter (tkr)   

   

(tkr) 2020-12-31 2019-12-31 

Not 1 Medelstilldelning från förbundsmedlemmarna   

Bidrag från Försäkringskassan (inkl Arbetsförmedlingen) 3 161 3 180 

Bidrag från Landstinget Dalarna 1 581 1 590 

Bidrag från Avesta kommun 695 700 

Bidrag från Hedemora kommun 506 509 

Bidrag från Säters kommun 379 381 

 6322 6 360 

Not 2 Övriga intäkter   

Externa uppdrag 138 182 

NNS uppdrag om indikatorer 170 98 

Kursintäkter 111 153 

Försålda publikationer 2 4 

 421 437 

Summa externa intäkter (medelstilldelning och övriga intäkter) 6 743 6 797 

   

Not 3 Verksamhetens kostnader   

Löner och sociala avgifter -883 -1 022 

Pensionskostnader inkl löneskatt -58 -107 

Lämnade bidrag  -5 542 -5 553 

Övriga tjänster -191 -453 

Materialkostnader -33 -30 

Övriga kostnader -193 -169 

Summa externa kostnader -6 899 -7 334 

   

Not 4 Fordringar   

Kundfordringar 107 27 

Fordran moms 8 8 

Div korta fordringar 14 3 

 128 38 

Not 5 Kassa och bank   

Kassa och bank 3 212 3 808 

 3 212 3 808 

Not 6 Avsättning pension   

Avsättning pensioner -439 -423 

Avsättning löneskatt -107 -103 

 -546 -526 
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Noter, fortsättning  
 

Noter (tkr)   

   

(tkr) 2020-12-31 2019-12-31 

Not 7 Kortfristiga skulder   

Leverantörsskuld -1 319 -49 

Redovisning mervärdesskatt -25 -43 

Källskatt personal -19 -37 

Upplupna arbetsgivaravgifter -18 -30 

Semesterlöneskuld -36 -38 

Upplupen särskild löneskatt -14 -13 

Upplupen pension individuell del -29 -28 

Interimsskulder -9 -1 607 

 -1 469 -1 845 

   

 

 



 

 22 

Driftsredovisning 
 

(tkr)      

      

ID Beskrivning 
Ack utfall 
2020 

Årsbudget 
2020 

Återstår i 
tkr 

Förbrukad av 
årsbudget 

      

10 000 Styrelse -84 -260 176 32 % 

20 000 Administration -763 -1 069 306 71 % 

21 000 Personalinriktade insatser -78 -220 142 35 % 

29 000 Publikationer -5 -20 15 26 % 

35 000 Samverkansteam Avesta -2 240 -2 340 100 96 % 

36 000 Samverkansteam Hedemora -1 811 -1 880 69 96 % 

37 000 Samverkansteam Säter -1 491 -1 740 249 86 % 

50 000 Intäkter 6 322 6 322 0 100 % 

      

 Totalt -150 -1 207 1 057  
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Undertecknat 
 

 

Vi intygar att årsredovisningen ger en rättvisande bild av verksamhetens resultat samt 

kostnader, intäkter och förbundets ekonomiska ställning, 

 

Avesta den 8 mars 2021 
 

 
 
 

 
 
 

Patrik Engström                 Kajsa-Lena Fagerström Caroline Willfox  

Ordförande                  Vice ordförande  Ordinarie ledamot 

 

 

 

 

 

 

 

Ulrika Cederlöf                Anette Englund  Annelie Furunäs 

Ordinarie ledamot                 Ordinarie ledamot  Ordinarie ledamot 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Vår revisionsberättelse har avgivits den 22 mars 2021 

 

 

 

 

 

 

Lilian Palm                  Jenny Barksjö-Forslund 

Revisor för Avesta kommun, Hedemora kommun och           Auktoriserad revisor genom KPMG för  

Säters kommun samt Region Dalarna  Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen 
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Kf §  Diarienummer: KS2021/0058 

Verksamhetsberättelse 2020, gemensamma nämnden för alkohol, tobak och re-
ceptfria läkemedel 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna verksamhetsberättelse 2020 
för den gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel och ge ansvarsfrihet. 
 
__________ 
 
Ärendebeskrivning 
Verksamhetsberättelse 2020 för gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkeme-
del. 
 
I verksamhetsberättelsen redogörs för gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria lä-
kemedel 2020. Utfallet för verksamheten uppgick till ett underskott på 22 kkr, där Säters kommuns 
belopp efter uppbokning av fodringar och skulder uppgår till -31 kkr.  
 
Varje kommun som ingår i gemensamma nämnden har att fatta beslut om ansvarsfrihet för gemen-
samma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel. 
 
 
 
  



 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 
2021-03-15 KS2021/0058 

 

Verksamhetsberättelse 2020, gemensamma nämnden för alkohol, tobak och 
receptfria läkemedel 

 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att 
besluta att godkänna verksamhetsberättelse 2020 för den gemensamma nämnden för alkohol, 
tobak och receptfria läkemedel och ge ansvarsfrihet. 
 
 
Ärendebeskrivning 
Verksamhetsberättelse 2020 för gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria 
läkemedel. 
 
I verksamhetsberättelsen redogörs för gemensamma nämnden för alkohol, tobak och 
receptfria läkemedel 2020. Utfallet för verksamheten uppgick till ett underskott på 22 kkr, där 
Säters kommuns belopp efter uppbokning av fodringar och skulder uppgår till -31 kkr.  
 
Varje kommun som ingår i gemensamma nämnden har att fatta beslut om ansvarsfrihet för 
gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel. 
 
 
 
 
 
Catherine Hellgren  
Ekonomichef  



Från: Julie Williams <julie.williams@falun.se> 
Skickat: den 11 februari 2021 16:41 
Till: kommun@borlange.se; Gagnefs kommun; Hedemora kommun; Ludvika 

kommun; Smedjebackens kommun; Säters Kommun - Kommun 
Ämne: Protokollsutdrag från ATL nämnden: Verksamhetsberättelse  
Bifogade filer: Verksamhetsberättelse 2020, Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och 

receptfria läkemedel, 2021-01-28(160821).pdf; §2 ATL Verksamhetsberättelse 
2020, Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria 
läkemedel(162481).pdf; Tjänsteskrivelse - Verksamhetsberättelse 2020, 
Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel, 2021-
01-28(160772).docx 

 

Hej   
Här kommer protokollsutdrag från ATL nämnden: Verksamhetsberättelse 
  
Vänliga hälsningar 
  
Julie Williams 
Nämndsekreterare för myndighetsnämnden för bygg- och miljöfrågor 
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 Sammanträdesprotokoll
Falu kommun  Sammanträdesdatum
Gemensamma nämnden för 
alkohol, tobak och 
receptfria läkemedel

2021-02-09

§ 2 Verksamhetsberättelse 2020, Gemensamma 
nämnden för alkohol, tobak och receptfria 
läkemedel (ATL0016/21)

Beslut
Gemsamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel godkänner 
verksamhetsberättelsen för år 2020.

Varje kommun som ingår i nämnden får i uppdrag att fatta beslut om 
ansvarsfrihet för nämnden.

Sammanfattning
I verksamhetsberättelsen redogörs för nämndens uppdrag och verksamhet för år 
2020. Utfallet för verksamheten uppgick till ett underskott på 22 tkr.

Beslutsunderlag
 Verksamhetsberättelse 2020, Gemensamma nämnden för alkohol, tobak 

och receptfria läkemedel
 Tjänsteskrivelse - Verksamhetsberättelse 2020, Gemensamma nämnden 

för alkohol, tobak och receptfria läkemedel

Skickas till 
Samtliga ingående kommuner i den gemensamma nämnden

Kommunrevisionen Falu kommun

Ekonomikontoret Falu kommun

1 (1)



Tjänsteskrivelse 1 ( 1 )
Falu kommun Dnr ATL0016/21
Miljö - och samhällsbyggnadsförvaltningen Datum 2021 - 01 - 27
Marcus Tell
Tel. 023 - 830 00
E - post : marcus.tell@falun.se

Postadress

791 83 FALUN
Telefonväxel

023 - 830 00
Organisationsnummer

212000 - 2221
Bankgiro

218 - 0289
Internet

www.falun.se

Verksamhetsberättelse 2020, Gemensamma nämnden
för alkohol, tobak och receptfria läkemedel

Förslag till beslut
1. Gemsamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel

godkänner verksamhetsplanen för år 2020.
2. Varje kommun som ingår i gemensamma nämnden för alkohol,

tobak och receptfria läkemedel får i uppdrag att fatta beslut om
ansvarsfrihet för nämnden.

Sammanfattning
I verksamhetsberättelsen redogörs för gemensamma nämndens u ppdrag och
verksamhet för år 2020. Utfallet för verksamheten uppgick till ett underskott
på 22 tkr.

Bilagor
Verksamhetsberättelse 2020, Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och
receptfria läkemedel

Beslutet ska skickas till
Samtliga ingående komm uner i den gemensamma nämnden
Kommunrevisionen Falu kommun
Ekonomikontoret Falu kommun

Slutligt beslutsorgan
Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel

Marcus Tell
Enhetschef ATL - kontoret

http://www.falun.se/
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Verksamhetsberättelse 2020 
Gemensamma Nämnden för Alkohol Tobak och receptfria Läkemedel (GNATL) 
 
Gemensamma nämndens uppdrag  
Den gemensamma nämnden ansvarar för de samverkande kommunernas (Borlänge, Falun, 
Gagnef, Hedemora, Ludvika, Säter och Smedjebacken) skyldigheter enligt alkohollag och Lag 
om Tobak och Liknande Produkter (LTLP) samt den kommunala kontrollen av receptfria 
läkemedel i detaljhandeln. Nämndens uppdrag består av myndighetsutövning. Falu kommun 
är värdkommun och den gemensamma nämnden ingår i värdkommunens organisation.  

 
Verksamhet  
 
Alkohol  
Alkohollagen är en skyddslagstiftning som syftar till att begränsa alkoholens skadeverkningar. 
Den svenska alkoholpolitikens mål är att främja folkhälsan genom att minska alkoholens 
medicinska och sociala skadeverkningar. Det är den gemensamma nämnden som ger tillstånd 
att servera alkoholdrycker. Gemensamma nämnden är tillsammans med polisen 
tillsynsmyndighet med uppgift att se till att alkohollagen följs.  

För att tillgodose tillsyn på serveringsställen och i detaljhandeln ska en tillsynsplan upprättas i 
början av året. Tillsynen består av förebyggande, inre och yttre tillsyn. Förebyggande tillsyn 
sker genom information, rådgivning och utbildning. Yttre tillsyn är den tillsyn som sker direkt 
på serveringsstället och i detaljhandeln. Inre tillsynen är av administrativ karaktär och består 
främst av uppföljning av innehavarens personliga och ekonomiska förhållanden, men kan 
även inledas om brister noterats vid yttre tillsyn.  

Tillsyn av serveringstillstånd har inte genomförts enligt plan vilket beror på utbrottet av 
covid-19 som inneburit att många serveringsställen minskat sina öppettider eller tillfälligt 
ställt in verksamheten samt att något ställe har gått i konkurs. ATL-kontoret har därför 
prioriterat att varje serveringsställe med stadigvarande tillstånd till allmänheten som var öppet 
skulle få minst ett tillsynsbesök.  

Tillsyn av detaljhandel folköl har skett enligt plan.  

ATL kontoret har inte erbjudit utbildning i ansvarsfull alkoholservering för 
restaurangpersonal under 2020 med anledning av pandemin. Utbildningen har skjutits upp och 
planeras under våren 2021 utifrån att begränsa smittspridningen. 

Antalet ansökningar av stadigvarande serveringstillstånd har under 2020 varit i nivå med 
tidigare år. Ansökningar om tillfälliga serveringstillstånd har däremot minskat drastiskt, vilket 
är en följd av begränsningarna utifrån covid-19.  
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När ansökan om serveringstillstånd är komplett ska: 
- stadigvarande och tillfälliga tillstånd till allmänheten handläggas inom fyra månader  
- tillfälligt tillstånd till allmänheten inom en månad  
- tillfälliga tillstånd till slutet sällskap första gången handläggas inom två veckor och efter 
första gången handläggas inom en vecka.  

 
Antal stadigvarande serveringstillstånd 2020-12-31  

Borlänge 64 
Falun 69 
Gagnef 12 
Hedemora 19 
Ludvika 24 
Smedjebacken 16 
Säter 13 
Totalt 216 

 

Antal tillsyner på serveringsställen under 2020 

Borlänge 68 
Falun 71 
Gagnef 13 
Hedemora 16 
Ludvika 22 
Smedjebacken 11 
Säter 13 
Totalt 214 

 

Antal beviljade serveringstillstånd 2020-01-01 - 2020-12-31  

Kommun Stadigvarande Tillfälligt till 
allmänheten 

Tillfälligt till slutet 
sällskap 

Borlänge 6 1 0 
Falun 16 3 10 
Gagnef 1 1 0 
Hedemora 2 2 1 
Ludvika 2 0 5 
Smedjebacken 2 0 0 
Säter 2 0 8 
Totalt 31 7 24 
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Antal försäljningsställen som anmält försäljning av folköl 2020-12-31  

Borlänge 33 
Falun 31 
Gagnef 7 
Hedemora 14 
Ludvika 20 
Smedjebacken 11 
Säter 8 
Totalt 124 

 

Antal tillsyner detaljhandel folköl 2020 

Borlänge 32 
Falun 31 
Gagnef 7 
Hedemora 14 
Ludvika 21 
Smedjebacken 11 
Säter 8 
Totalt 124 

 

Tobak  
LTLP är en skyddslagstiftning som syftar till att begränsa tobakens skadeverkningar. I och 
med att lagen infördes 2019 tillkom ett ansökningsförfarande med lämplighetsprövning. Det 
är den gemensamma nämnden som fattar beslut om tillstånd för försäljning av tobaksvaror. 
Genom LTLP utökades även reglerna kring rökförbud, tillsyn av de rökfria miljöerna ingår 
inte i den gemensamma nämndens ansvarsområde. Gemensamma nämnden är tillsammans 
med polisen tillsynsmyndighet med uppgift att se till att LTLP följs. 

För att tillgodose tillsyn på försäljningsställen ska en tillsynsplan upprättas i början av året. 
Tillsynen består av förebyggande, inre och yttre tillsyn. Förebyggande tillsyn sker genom 
information och rådgivning. Yttre tillsyn är den tillsyn som sker direkt på försäljningsstället. 
Den inre tillsynen är av administrativ karaktär och består främst av uppföljning av 
innehavarens personliga och ekonomiska förhållanden, men kan även inledas om brister 
uppmärksammats vid yttre tillsyn. Tillsyn av försäljningsställen med tillstånd för försäljning 
av tobak har skett enligt plan. 
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Antal försäljningsställen med tobakstillstånd 2020-12-31  

Borlänge 33 
Falun 34 
Gagnef 7 
Hedemora 16 
Ludvika 20 
Smedjebacken 7 
Säter 9 
Totalt 126 

 
 
Antal tillsyner detaljhandel tobak 2020 

Borlänge 31 
Falun 34 
Gagnef 7 
Hedemora 16 
Ludvika 21 
Smedjebacken 7 
Säter 9 
Totalt 125 

 
Elektroniska cigaretter (e-cigaretter) och påfyllningsbehållare  
Den som avser att sälja e-cigaretter och påfyllningsbehållare måste anmäla till ATL-kontoret 
innan försäljning påbörjas.  

Tillsyn av försäljningsställen som anmält försäljning av e-cigaretter och påfyllningsbehållare 
har skett enligt plan. 

 
Antal försäljningsställen som anmält försäljning av e-cigaretter 2020-12-31  

Borlänge 5 
Falun 3 
Gagnef 0 
Hedemora 2 
Ludvika 2 
Smedjebacken 0 
Säter 0 
Totalt 12 
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Antal tillsyner e-cigaretter 2020 

Borlänge 5 
Falun 3 
Gagnef 0 
Hedemora 2 
Ludvika 2 
Smedjebacken 0 
Säter 0 
Totalt 12 

 

Receptfria läkemedel  
Gemensamma nämnden kontrollerar efterlevnaden av lagstiftningen gällande receptfria 
läkemedel hos försäljningsställena. Innan man börjar sälja receptfria läkemedel måste 
näringsidkaren göra en anmälan till Läkemedelsverket. Om det framkommer allvarliga brister 
vid tillsynen rapporteras dessa brister till Läkemedelsverket.  

Kontrollen av försäljningsställen som anmält försäljning av receptfria läkemedel har skett 
enligt plan. 

Antal försäljningsställen som anmält försäljning av receptfria läkemedel  
2020-12-31  

Borlänge 26 
Falun 28 
Gagnef 6 
Hedemora 9 
Ludvika 16 
Smedjebacken 6 
Säter 7 
Totalt 98 

 

Antal kontroller av receptfria läkemedel 2020 

Borlänge 26 
Falun 28 
Gagnef 6 
Hedemora 9 
Ludvika 17 
Smedjebacken 6 
Säter 7 
Totalt 99 
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Övrigt  
Näringsidkarna ska erbjudas tjänster av god kvalitet. God kvalité ska bygga på att varje 
ärende ska handläggas så enkelt, snabbt och kostnadseffektivt som möjligt utan att 
rättssäkerheten eftersätts. Kunden ska bemötas med respekt och god tillgänglighet. Alla 
kunder ska behandlas likvärdigt.  

Under 2020 har ATL-kontoret arbetat med en översyn av taxorna för verksamheten, vilket lett 
till ett förslag om nya taxor som ska gälla från och med 1 januari 2021. Det har tillkommit nya 
avgifter samt att vissa avgifter har höjts medan andra har sänkts för en mer motsvara det 
arbete som krävs. En stor förändring blir att taxorna baseras på en andel av prisbasbeloppet 
istället för att vara ett fastställt belopp, detta förväntas leda till att avgifterna följer 
kostnadsutvecklingen i samhället. 

  
Måluppfyllelse 

 
Kommunfullmäktiges resultatmål - Falu kommun sätter människan och 
individens frihet och behov i centrum 
Gemensamma nämnden har beaktat de 17 globala målen i Agenda 2030 varav fokus har lagts 
på Mål 3, God hälsa och välbefinnande. Alkohollagen och Lag om tobak och liknande 
produkter är social skyddslagstiftning och finns för att begränsa alkoholens och tobakens 
skadeverkningar. Det förebyggande arbetet är en viktig samhällsfråga. Gemensamma 
nämnden har en betydelsefull funktion i arbetet med att minska skadeverkningar av alkohol 
och tobak genom sitt tillsynsarbete. 

Kommentar: 
ATL-kontoret uppfyller målet att verka för god hälsa och välbefinnande genom 
tillståndsprövning samt förebyggande, inre och yttre tillsyn. 

 
Nämndens verksamhetsmål för 2020 
 
Verksamhetsmålen för 2020 beslutades av den gemensamma nämnden den 13 januari 2020. 
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Löpande tillsyn avseende serveringstillstånd och tobakstillstånd. 
Aktivitet Beskrivning 

Tillsyn ska utföras till 100% enligt 
tillsynsplanerna för serveringstillstånd och 
tobakstillstånd. 

Stärka förebyggande insatser så att alla kan leva 
ett hälsosamt liv. Förebygga skadligt 
alkoholbruk och minska bruket av tobak. 

 

Indikator Nuläge Mål 2020 Mål 2021 Mål 2022 

Tillsynsplan för 
serverings-
tillstånd och 
tobakstillstånd 

Få tillsyner av 
tobak har skett 
under 2019. 
Tillsyn för 
serveringstillstånd 
har i huvudsak 
skett enligt plan 

Tillsyner ska 
utföras till 100% 
enligt plan. 

Tillsyner ska 
utföras till 100% 
enligt plan 

Tillsyner ska utföras 
till 100% enligt plan 

Kommentar: 
Tillsynsplanen för tobakstillstånden har uppfyllts under 2020. Tillsyn av serveringstillstånd 
har inte genomförts enligt plan vilket beror på utbrottet av covid-19 som inneburit att många 
serveringsställen minskat sina öppettider eller tillfälligt ställt in verksamheten samt att något 
ställe har gått i konkurs. 

 

E-ansökningar för serveringstillstånd ska öka.  

Aktivitet Beskrivning 

Öka antal e-ansökningar för serveringstillstånd. ATL kontoret har effektiviserat handläggning 
genom digitalisering med det har ännu inte full 
effekt. För få sökande/företag använder e-
tjänsten. 

Kommentar: 
För 2020 var den totala andelen e-ansökningar för serveringstillstånd 55 %, vilket innebär att 
målet på 50 % har uppnåtts. För ansökningar om stadigvarande serveringstillstånd var andelen 
66 % via e-tjänsten, för tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten var andelen 67 % och för 
tillfälliga serveringstillstånd för slutna sällskap var andelen 35 %. 

 
  

Indikator Nuläge Mål 2020 Mål 2021 Mål 2022 

Antal e-
ansökningar 

33% Antal e-
ansökningar ska 
öka till 50% 

Antal e-
ansökningar ska 
öka till 75% 

Antal e-ansökningar 
ska öka till 80% 
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Handläggningstiderna för serveringstillstånd och tobakstillstånd ska hållas. 
Aktivitet Beskrivning 

Handläggningstid för serveringstillstånd och 
tobakstillstånd 

Tillstånden ska handläggas inom föreskriven tid 

• stadigvarande och tillfälliga tillstånd till allmänheten ska handläggas inom fyra månader 
• tillfälligt tillstånd till allmänheten inom en månad 

• tillfälliga tillstånd till slutet sällskap ska första gången handläggas inom två veckor och 
därefter ska handläggningen ske inom en vecka 

• Tobakstillstånd ska handläggas inom fyra månader 

 

Indikator Nuläge Mål 2020 Mål 2021 Mål 2022 

Handlägg-
ningstid 

Följs enligt 
plan. 

Följs enligt plan. Följs enligt plan. Följ enligt plan. 

Kommentar: 
Efter genomgång av alla ansökningar under 2020 är det två ansökningar om tillfälligt 
serveringstillstånd för slutet sällskap där beslut inte fattades inom handläggningstiden, alla 
andra ansökningar har skett inom föreskriven tid. 

 
Ekonomi 
Verksamheten genererade ett smärre underskott på sammantaget -22 tkr vilket täcks av 
medlemskommunerna. Det resultat som visas efter uppbokningar av fordringar och skulder 
gentemot medlemskommunerna är Falu kommuns överskott på 53 tkr. 

Resultat per kommun och totalt för GNATL i tkr 

Borlänge 107 

Falun 53 

Gagnef -42 

Hedemora -21 

Ludvika -62 

Smedjebacken -26 

Säter -31 

Överskott+/underskott-     -22 

 

Intäkterna från ansökningsavgifterna för serveringstillstånd har varit lägre för 2020 då det 
varit en drastisk minskning av ansökningar för tillfälliga tillstånd. Intäkterna från 
tillsynsavgifterna för serveringstillstånden, tobakstillstånden samt folköl, e-cigaretter och 
receptfria läkemedel bedöms vara i nivå med tidigare år. Intäkterna är ca 0,1 mnkr lägre än 
2019 och ca 0,4 mnkr lägre än budgeterat.  
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Kostnaderna är ca 0,2 mkr högre (3,5 mkr) än föregående år (3,3 mnkr) men 0,4 mkr lägre än 
budget. Eftersom verksamheten köper tjänsterna från ATL-kontoret så redovisas inte 
personal- och andra mer detaljerade driftkostnader i GNATL.  

Verksamheten har belastats med kundförluster på drygt 231 tkr vilket hänförs till pågående 
pandemi att jämföra med 18 tkr föregående år. 

 

 

Medarbetare  
Alkoholhandläggarna på 4,0 årsarbetare har varit anställda av socialförvaltningen och ställts 
till gemensamma nämndens förfogande. Under året har två medarbetare slutat för annat jobb, 
och en tredje har varit föräldraledig större delen av 2020 och kommer vara det en stor del av 
2021. Under sommaren har två nya medarbetare anställts och under hösten hade kontoret 
hjälp av en konsult. Arbetsledning och administrativt stöd har tillhandhållits genom 
socialförvaltningen i Falun. ATL-kontoret har vid behov haft stöd genom en erfaren extern 
handledare gällande stöd och handledning i ärendehantering.  

Under 2020 har det pågått diskussioner om ATL-kontoret ska byta förvaltning, och i 
november fattade kommunstyrelsen i Falun beslut att från och med den 1 januari 2021 
kommer ATL-kontoret flyttas till miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen i Falu kommun. 
Det har även utretts hur arbetsledningen ska se ut framöver, och i november beslutade 
GNATL att en ny tjänst som enhetschef ska tillsättas från och med 1 januari 2021. 

Personalen deltar i olika nätverksträffar och utbildningsinsatser anordnade av Länsstyrelsen 
Dalarna tillsammans med handläggare från andra kommuner. Handläggarna har även deltagit 
i KAF-T:s årliga konferens, under 2020 deltog de dock digitalt på grund av pandemin. 

Framtid  
Den närmaste framtiden kommer en betydande del av arbetet gå till att introducera de nya 
handläggarna samt att få vissa delar av verksamheten att fungera efter flytten. Rutinerna 
behöver upparbetas för det administrativa stödet i form av ekonomiassistent och 
nämndsekreterare, samt att handlingar så som informationshanteringsplanen behöver 
uppdateras.  

ATL-kontoret kommer fortsätta arbetet med effektivisering av verksamheten genom 
digitalisering, dels genom att arbeta för ökad användning av e-tjänster men även genom 
utskick av information och handlingar.  
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Verksamheten under 2021 kommer även att påverkas av utvecklingen av pandemin. Dels 
påverkar den möjligheterna till förebyggande och yttre tillsyn utifrån att vi ska begränsa 
smittspridningen, restriktioner samt att vissa serveringsställen valt att begränsa öppettiderna 
eller håller tillfälligt stängt. Verksamhetens intäkter från serveringsställena kommer att 
påverkas negativt av effekterna av pandemin, detta då tillsynsavgiften är omsättningsbaserad 
samt att antalet ansökningar om tillfälliga serveringstillstånd påverkas mycket av 
restriktionerna. Hur stora intäkterna kommer bli är svårt att förutse då de påverkas till stor del 
av utvecklingen av smittspridningen samt de restriktioner den medför, men det kan förväntas 
bli en högre kostnad för medlemskommunerna de närmsta åren. 
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Kf §  Diarienummer: KS2021/0119 

Verksamhetsberättelse 2020, gemensamma nämnden för upphandlingssamver-
kan 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna verksamhetsberättelse 2020 
för den gemensamma nämnden för upphandlingssamverkan och ge ansvarsfrihet. 
 
______ 
 
Ärendebeskrivning 
Verksamhetsberättelse 2020 för gemensamma nämnden för upphandlingssamverkan. 
 
I verksamhetsberättelsen redogörs för gemensamma nämnden för upphandlingssamverkan 2020. 
Utfallet för verksamheten uppgick till ett mindre överskott på +0,7 mkr. 
 
Varje kommun som ingår i gemensamma nämnden har att fatta beslut om ansvarsfrihet för gemen-
samma nämnden för upphandlingssamverkan. 
 
 
 
 
  



 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 
2021-03-15 KS2021/0098 

 

Verksamhetsberättelse 2020, gemensamma nämnden för 
upphandlingssamverkan 

 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att 
besluta att godkänna verksamhetsberättelse 2020 för den gemensamma nämnden för 
upphandlingssamverkan och ge ansvarsfrihet. 
 
 
Ärendebeskrivning 
Verksamhetsberättelse 2020 för gemensamma nämnden för upphandlingssamverkan. 
 
I verksamhetsberättelsen redogörs för gemensamma nämnden för upphandlingssamverkan 
2020. Utfallet för verksamheten uppgick till ett mindre överskott på +0,7 mkr. 
 
Varje kommun som ingår i gemensamma nämnden har att fatta beslut om ansvarsfrihet för 
gemensamma nämnden för upphandlingssamverkan. 
 
 
 
 
 
Catherine Hellgren  
Ekonomichef  
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Här kommer bokslut och verksamhetsberättelse för GNU. 
  
Vicktoria Sjöström 
Huvudregistrator 
Ludvika kommun 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Kanslienheten 
0240-863 27 , internt 763 27 
Växel: 0240-860 00 
www.ludvika.se 
  



 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

 

Gemensam nämnd för upphandling 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

1(2) 

2021-02-22 
 

 

  
 

 

§ 2  Dnr 2021/12 

 

Bokslut och verksamhetsberättelse 2020 

Beslut 

Upphandlingscenters verksamhetsberättelse och bokslut godkänns och 

överlämnas till respektive kommunfullmäktige. 

Beskrivning av ärendet 

Upphandlingscenter har tagit fram verksamhetsberättelse och bokslut för 2020. 

Det blev ett mindre överskott i 2020 års verksamhet med 0,7 mnkr, som 

återbetalats till medlemskommunerna enligt samarbetsavtalet. Högre externa 

intäkter än budgeterat med 0,4 mnkr på grund av mer köpta tjänster för 

direktupphandling och annonsering samt statsbidrag för sjuklönekostnader på 

grund av Covid-19. Lägre lönekostnader med 2,6 mnkr på grund av vakanta 

tjänster, långtidssjukskrivning och föräldraledigheter. Externt konsultstöd har 

därför köpts in som medfört högre övriga kostnader.  

Hög efterfrågan på erbjudna tjänster. Under 2020 har UhC genomfört drygt 

235 upphandlingar/projekt inkl. dynamiskt inköpssystem (DIS) och 

direktupphandlingar till ett årligt upphandlat värde på 2-3 miljarder kronor.  

85 % av årets upphandlingar har avslutats enligt beslutad upphandlingsplan. 

Det har under året skett omfattande omprioriteringar i verksamhet kopplat till 

coronapandemin för att säkerställa tex strategisk livsmedelsförsörjning och  

försörjning av verksamhetskritisk skyddsutrustning. Det bör även nämnas att 

UhC arbetat fram nya rutiner m.m. för krisstab, resursallokering och 

prioritering av upphandlingar vid kriser. Under året har strategiska upphandlare 

på grund av Covid-19 arbetat med att hjälpa samverkande kommuner att få 

fram skyddsmaterial.  

Samordningsgrad för upphandlingar. Mätning av samordningsgrad för 

genomförda upphandlingar. I  79 % av upphandlingarna har samordning skett 

(2019 73 %). Målnivå > 80 %. 

Ökad andel upphandlingar med både social och miljömässig hållbarhet. UhC 

har ställt sysselsättningskrav i 58 olika offentliga upphandlingar samt genomfört 

1 reserverad upphandling. I 95% av genomförda upphandlingar har miljökrav 

ställts (2019 87%). I 32% av upphandlingarna har vi avancerade/spjutspets krav 

på miljö eller ekologisk hållbarhet (2019 9%). 
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Regional tillväxt. Ökad andel anbudsgivare. Under 2020 inkom i snitt 4,3 anbud 

per annonserad upphandling (2019 4,0 anbud per upphandling). I riksgenom-

snitt inkom anbud från 4,3 anbudsgivare i de upphandlingar som annonserades 

2019. 

Regional tillväxt. Andel leverantörer med verksamhet i någon av de sju 

samverkande kommunerna uppgick till 62 % (2019 63 % regionala 

leverantörer). Målnivå > 65 % för andel slutna avtal med regionala företag/ 

leverantörer. 

GNU har fastställt nämndplan med sju inriktningsmål. Nämndplanen visar på 

mål och inriktning samt de viktigaste prioriteringarna. Ny upphandlingspolicy 

har beslutats/fastställts, eller fastställs inom kort, för samverkande kommuner 

med ett ökat strategiskt anslag och fokus på regional tillväxt, social hållbarhet 

och miljömässig hållbarhet. 

För att uppnå en effektiv och rättssäker offentlig upphandling som tar tillvara 

konkurrensen på marknaden framåt i vår region är Nämnden och UhC en 

viktig aktör för utvecklingen kring regional tillväxt, dialog i upphandling och 

hållbar upphandling. 

Beslutsunderlag 

1. Bokslut 2020. 
2. Verksamhetsberättelse 2020. 
______ 

 

Beslut skickas till 

Falu kommun 
Borlänge kommun   
Avesta kommun 
Gagnef kommun  
Hedemora kommun 
Säters kommun 
Akten  
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Gemensam nämnd för upphandlingssamverkan 

Kommunfullmäktige resp. kommun  

 

Bokslut och verksamhetsberättelse 2020 

Förvaltningens förslag till beslut 

Upphandlingscenters verksamhetsberättelse och bokslut godkänns och 

överlämnas till respektive kommunfullmäktige. 

Beskrivning av ärendet  

Upphandlingscenter har tagit fram verksamhetsberättelse och bokslut för 2020. 

Det blev ett mindre överskott i 2020 års verksamhet med 0,7 mnkr, som 

återbetalats till medlemskommunerna enligt samarbetsavtalet. Högre externa 

intäkter än budgeterat med 0,4 mnkr på grund av mer köpta tjänster för 

direktupphandling och annonsering samt statsbidrag för sjuklönekostnader på 

grund av Covid-19. Lägre lönekostnader med 2,6 mnkr på grund av vakanta 

tjänster, långtidssjukskrivning och föräldraledigheter. Externt konsultstöd har 

därför köpts in som medfört högre övriga kostnader.  

Hög efterfrågan på erbjudna tjänster. Under 2020 har UhC genomfört drygt 

235 upphandlingar/projekt inkl. dynamiskt inköpssystem (DIS) och 

direktupphandlingar till ett årligt upphandlat värde på 2-3 miljarder kronor.  

85 % av årets upphandlingar har avslutats enligt beslutad upphandlingsplan. 

Det har under året skett omfattande omprioriteringar i verksamhet kopplat till 

coronapandemin för att säkerställa tex strategisk livsmedelsförsörjning och  

försörjning av verksamhetskritisk skyddsutrustning. Det bör även nämnas att 

UhC arbetat fram nya rutiner m.m. för krisstab, resursallokering och 

prioritering av upphandlingar vid kriser. Under året har strategiska upphandlare 

på grund av Covid-19 arbetat med att hjälpa samverkande kommuner att få 

fram skyddsmaterial.  

Samordningsgrad för upphandlingar. Mätning av samordningsgrad för 

genomförda upphandlingar. I  79 % av upphandlingarna har samordning skett 

(2019 73 %). Målnivå > 80 %. 

Ökad andel upphandlingar med både social och miljömässig hållbarhet. UhC 

har ställt sysselsättningskrav i 58 olika offentliga upphandlingar samt genomfört 

1 reserverad upphandling. I 95% av genomförda upphandlingar har miljökrav 

ställts (2019 87%). I 32% av upphandlingarna har vi avancerade/spjutspets krav 

på miljö eller ekologisk hållbarhet (2019 9%). 
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Regional tillväxt. Ökad andel anbudsgivare. Under 2020 inkom i snitt 4,3 anbud 

per annonserad upphandling (2019 4,0 anbud per upphandling). I riksgenom-

snitt inkom anbud från 4,3 anbudsgivare i de upphandlingar som annonserades 

2019. 

Regional tillväxt. Andel leverantörer med verksamhet i någon av de sju 

samverkande kommunerna uppgick till 62 % (2019 63 % regionala 

leverantörer). Målnivå > 65 % för andel slutna avtal med regionala företag/ 

leverantörer. 

GNU har fastställt nämndplan med sju inriktningsmål. Nämndplanen visar på 

mål och inriktning samt de viktigaste prioriteringarna. Ny upphandlingspolicy 

har beslutats/fastställts, eller fastställs inom kort, för samverkande kommuner 

med ett ökat strategiskt anslag och fokus på regional tillväxt, social hållbarhet 

och miljömässig hållbarhet. 

För att uppnå en effektiv och rättssäker offentlig upphandling som tar tillvara 

konkurrensen på marknaden framåt i vår region är Nämnden och UhC en 

viktig aktör för utvecklingen kring regional tillväxt, dialog i upphandling och 

hållbar upphandling. 

Anders Karlin 

Chef Upphandlingscenter  

Bilagor 
1. Bokslut 2020 
2. Verksamhetsberättelse 2020 

 
 

 
Beslut skickas till 
Falu kommun 
Borlänge kommun   
Avesta kommun 
Gagnef kommun  
Hedemora kommun 
Säters kommun 
Akten  



Förvaltning/avd/enhet

Arléne Eneroth, 0240-863 43

arlene.eneroth@ludvika.se

Årsbokslut

UHC

Nettokostnad Intäkt Kostnad Nettokostnad Avvikelse

Enhet Budget 2020 2020 2020 Bokslut 2020 mot budget

Upphandlingscenter 0 19 674 19 674 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

Drift 0 19 674 19 674 0 0

Därav kapitalkostnadsförändringar 0

Drift exkl kapitalkostnadsförändringar 0

Kostnads- och intäktsslag

Total Därav löne-

Löne- kostn. Ej till Kapital- Lokal- Övriga

kostnad tillsvid. Ans kostnad Hyra kostnader Intäkter Summa

Budget 2020 17 136 0 46 285 2 498 19 965 0

Bokslut 2020 14 505 46 285 4 838 19 674 0

Avvikelse 2020 2 631 0 0 -2 340 291 0

Tillsvidare anställda och Lönekostnad  31/12

Antal Antal Antal

Årsarbetare och    Löne- Årsarbetare och    Löne- Årsarbetare och    Löne-

Enhet Lönekostnad kostnad Lönekostnad kostnad Lönekostnad kostnad

UHC 25,00 17 136 23,00 14 505 -2,00 -2 631

Personal 25,00 17 136 23,00 14 505 -2,00 -2 631

Budget 2020 Bokslut 2020 Avvikelse

mailto:arlene.eneroth@ludvika.se
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Verksamhetsberättelse år 2020 för gemensam 
nämnd för upphandlingssamverkan (GNU) 
 

NÄMNDENS UPPDRAG 

Den gemensamma nämnden (GNU) består av Falun, 
Borlänge, Avesta, Gagnef, Hedemora, Ludvika och Sä-
ters kommuner. Verksamheten leds politiskt av en ge-
mensam nämnd för upphandlingssamverkan (GNU), som 
består av en ledamot från varje samverkande kommun. 

GNU:s uppgift är att på grundval av samarbetsavtal,  
reglemente och fastställd gemensam upphandlingspolicy 
och med stöd av Upphandlingscenter (UhC), svara för 
alla upphandlingar med undantag för direktupphandlingar 
och vad som i Lag om offentlig upphandling definieras 
som byggentreprenader samt konkurrensutsättningar en-
ligt Lag (2008:962) om valfrihetssystem. 

I grunden är skapandet av UhC ett sätt att förstärka de 
medverkande kommunernas samlade upphandlingskom-
petens och skapa en större affärsnytta.  

VERKSAMHET – väsentliga händelser under 
perioden 

 Under 2020 har UhC genomfört drygt 235 upphand-
lingar/projekt inkl. dynamiskt inköpssystem (DIS) och 
direktupphandlingar till ett årligt upphandlat värde på 
2-3 miljarder kronor. Spännvidden är stor, vi upp-
handlar allt från kontorsmaterial, utbildningar, kon-
sulter och livsmedel till snöröjning, fordon och fastig-
hetstjänster. 

 Kvalitativ upphandling. 85 % av årets upphandlingar 
har avslutats enligt beslutad upphandlingsplan 2020. 
Fokus för året har varit att genomföra ca 200 sam-
ordnade upphandlingar samt att förvalta över 1000 
slutna avtal. Genom detta säkerställs viktig försörj-
ning av varor och tjänster till sju samverkande kom-
muner.  

 Det har under året skett omfattande omprioriteringar 
i verksamhet kopplat till coronapandemin för att sä-
kerställa tex strategisk livsmedelsförsörjning och för-
sörjning av verksamhetskritisk skyddsutrustning. Det 
bör även nämnas att UhC arbetat fram nya rutiner 
m.m. för krisstab, resursallokering och prioritering av 
upphandlingar vid kriser. 

 Upphandlingsakuten inrättades för att stödja lokala 
företag, utöver ordinarie leverantörsträffar och tidig 
dialog med företagare inför upphandling. Projekt 
”WakeUp2020” påbörjades för att öka andelen an-
bud per upphandling. Projektet fick prioriteras ned 
pga. coronapandemin men kommer tillbaka under 
2021, denna gång som ett tätare samarbete med 
kommunernas näringslivskontor. 

 Ökad andel upphandlingar med både social och mil-
jömässig hållbarhet. UhC har ställt sysselsättnings-
krav i 58 olika offentliga upphandlingar samt genom-
fört 1 reserverad upphandling.  

 UhC och Borlänge kommun är även utsedda till  
ambassadörer av Upphandlingsmyndigheten inom 
området social hållbarhet och sysselsättning. 

 UhC har genomfört utbildningsinsatser inom direkt-
upphandling, rollen som sakkunnig och avtalstrohet.  

 Utvecklingsprojekt ”Avtalsförvaltning tillsammans” 
med samverkande kommuner - Nulägesanalys ge-
nomförd av kommunernas inköpsstyrning för att ut-
veckla processen både enskilt och tillsammans i 
syfte att säkra god hushållning. 

 UhC har deltagit i projekt Upphandlingsdialog Da-
larna (UDD) som utifrån regionala behov förmedlar 
kunskap och ger metodstöd vid upphandling, främst 
till mindre företag. Projekt Återbruk i den offentliga 
affären i samarbete med Länsstyrelsen/UDD. En 
projektledare har jobbat halvtid på UhC. Syftet var 
att öka inslagen av återanvändning och återvinning i 
samordnade upphandlingar. 

 GNU har haft fyra sammanträden under året. Årlig 
strategisk ägardialog har genomförts med rekorddel-
tagande från samverkande kommuner. Samråds-
grupp för UhC har haft fyra möten under året och Lo-
kala upphandlingsgrupper (LUG) har samlats ett an-
tal gånger per kommun.  

 GNU har fastställt nämndplan med sju inriktnings-
mål. Nämndplanen visar på mål och inriktning samt 
de viktigaste prioriteringarna för nämnden. 

 Ny upphandlingspolicy har beslutats för samverkande 
kommuner med ett ökat strategiskt anslag och fokus 
på regional tillväxt, social hållbarhet och miljömässig 
hållbarhet. 

EKONOMI 

Totalt för nämnden      
mnkr

Utfall 
2020

Budget 
2020

Utfall 
2019

Intäkter
Kommunbidrag 18,3 18,9 16,3
Övriga interna intäkter 0,0 0,0 0,0
Externa intäkter 1,4 1,0 1,0
Summa intäkter 19,7 19,9 17,3

Kostnader
Löner och PO -14,5 -17,1 -12,6
Övriga personalkostnader 0,0 0,0 0,0
Hyra -0,3 -0,3 -0,3
Kapitalkostnader -0,1 -0,1 -0,1
Övriga kostnader -4,8 -2,4 -4,3
Summa kostnader -19,7 -19,9 -17,3

Resultat 0,0 0,0 0,0

Självfinansieringsgrad 100% 100% 100%  
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Ekonomisk analys 

Det blev ett mindre överskott i 2020 års verksamhet med 
0,7 mnkr, som återbetalats till medlemskommunerna en-
ligt samarbetsavtalet. Högre externa intäkter än budgete-
rat med 0,4 mnkr på grund av mer köpta tjänster för di-
rektupphandling och annonsering samt statsbidrag för 
sjuklönekostnader på grund av Covid-19. Lägre lönekost-
nader med 2,6 mnkr på grund av vakanta tjänster, lång-
tidssjukskrivning och föräldraledigheter. Externt konsult-
stöd har därför köpts in som därför medfört högre övriga 
kostnader. Under året har strategiska upphandlare på 
grund av Covid-19 arbetat med att hjälpa samverkande 
kommuner att få fram skyddsmaterial. Extra konsultinsat-
ser har därför köpts in till en kostnad av 0,2 mnkr.   

MEDARBETARE 

Upphandlingscenter har kontor i Ludvika och satellitkon-
tor i Borlänge, Falun, Avesta, Gagnef, Hedemora och  
Säter och vi är 24 st. medarbetare. UhC:s organisation 
består av tre större team som upphandlar inom olika 
varu- och tjänsteområden samt team Verksamhetsstöd. 

I varje samverkande kommun finns en kommunansvarig 
upphandlare placerad, för utökad tillgänglighet på plats. 

Rekrytering har skett av 4 nya medarbetare varav  
3 var ersättningsrekryteringar samt 1 vikariat. 

Antal anställda: 24 medarbetare varav 19 taktiska/ strate-
giska upphandlare, 4 verksamhetsstöd/ upphandlings-
chef samt 1 chef. Ledningsgrupp: 6 medarbetare varav 
50 % kvinnor och 50 % män. 

 

NYCKELTAL/VERKSAMHETSMÅTT 

GNU har identifierat inriktningsmål för 2020. För respek-
tive mål finns nyckeltal/indikatorer som syftar till att mäta 
och följa upp. Nedan redovisas utfall för 2020. 

Upphandling används som ett strategiskt 
verktyg för att nå våra mål 

Ägarna ska känna förtroende för UhC. Nöjd kund-under-
sökning 2020 är pågående. Målnivå nöjdhetsvärde för an-
delen nöjda kunder >90 %. 

Ekonomi i balans uppfylls. Målnivå resultat i nivå enligt 
budget eller över. 

Vi arbetar genomgående med hög kvalitet 

Kvalitativ upphandling. Under 2020 har UhC genomfört 
191 olika upphandlingar/uppdrag (2019 160 upphand-
lingar/uppdrag). Totalt har 235 upphandlingar/uppdrag ge-
nomförts inklusive 44 direktupphandlingar inom 11 olika 
kategorier varav flest inom kategori personal och kontor 
(70) samt kategori bygg, anläggning, installation och un-
derhåll (64). 

Kvalitativ upphandling. 85 % upphandlingar har avslutats 
enligt upphandlingsplan 2020 (2019 89 %). Målnivå > 90 
%.  

Samordningsgrad för upphandlingar. Mätning av samord-
ningsgrad för genomförda upphandlingar. I  79 % av upp-
handlingarna har samordning skett (2019 73 %). Målnivå 
> 80 %. 

Vi sparar pengar åt våra kommuner 

Avtalsuppföljning med leverantörer ska öka. Under året 
har 193 uppföljningsmöten genomförts med avtalsleveran-
törer (2019 135 st.). Målnivå > 150 st. 

Avtalsförvaltning – implementering genomförd av nytt ar-
betssätt med mallar och rutiner för att stödja en bra upp-
följning av nämndens avtal. 

En rättssäker offentlig upphandling 

Fortsatt positiv trend med hög andel avgjorda överpröv-
ningar till UhC:s fördel. Mängden överprövningar motsva-
rar ett normalt år historiskt sett. Antalet överprövningar 
som prövats i sak under 2020 uppgår till 18 i första in-
stans. Detta motsvarar en andel av 8,3  % (2019 4,7 % 
och riksgenomsnitt 2020 6,6 %). Av dessa avslogs 14 och 
1 rättades genom att en annan vinnare antogs efter dom. 
Ytterligare 3 överprövningsansökningar har inte lett till en 
dom eftersom UhC vidtagit ändring av tilldelningsbesluten 
och målen därmed skrivits av. I kammarrätt har 2 mål av-
gjorts där UhC ålades göra om upphandlingen (dessa mål 
överprövades redan 2019 men domen föll 2020 och ingår 
inte i de 18 angivna ärendena), och 1 mål är ännu ej av-
gjort. Målnivå andel överprövningar relativt riksmått +/- 3 
%.  

Sammanfattningsvis kan konstateras att i de mål som UhC 
valt att besvara (inte rättats eller avbrutits) har domen fallit 
till fördel för UhC. Vidare har en rad frågor med koppling 
till Avtalslagen hanterats och besvarats av UhC. I sam-
manhanget kan det även nämnas att en analys av coro-
napandemins eventuella påverkan på överprövningar har 
gjorts från vilken man inte kunnat iaktta några trender, vare 
sig till antal eller också typen av frågor som varit föremål 
för överprövning. 

Hållbarhet är för oss självklart och där ligger 
vi i framkant 

Ökad andel upphandling i form av socialt ansvarsfull upp-
handling. UhC har ställt sysselsättningskrav i 58 olika of-
fentliga upphandlingar samt genomfört 1 reserverad upp-
handling för sociala företag (> 45 %). Målnivå > 30 %. 

Sammantaget har över 200 avtal slutits där sysselsätt-
ningskrav har ställts. UhC noterar positivt att AME enhet-
erna i kommunerna har kommit igång med arbetet att 
”matcha kandidater” efter villkoren, även om detta arbete 
har försvårats pga. rådande pandemi. Över 32 personer 
har, genom dessa avtalsvillkor, fått ökad möjlighet till 

 

Personalnyckeltal  

  

 2020 

 

2019 

    

Antal anställda* 24 21 

   

Arbetade timmar** 34 915  29 248 

Varav timmar utförda av  
timanställd personal (%) 

146 0 

Sjukfrånvaro i procent av  
ordinarie arbetstid 

7,29 7,53 

 

*Månadsavlönade enligt AB 

**Månadslön, timlön, fyllnadstid, övertid 

Åldersstruktur 2020-12-31  

-29 30-39 40-49 50-59 60- 

5 6 5 4 4 
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sysselsättning genom anställning, praktik, språkträning, 
intervjuer, m.m. 

Under året har modell tillämpats för att i 8 olika upphand-
lingar kunna ställa arbetsrättsliga villkor om lön, semester 
och arbetstid i nivå med kollektivavtal. Dessa är inom om-
rådena städ- och byggtjänster. 

En miljömässigt ansvarsfull upphandling. I 95% av ge-
nomförda upphandlingar har miljökrav ställts (2019 87%). 
I 32% av upphandlingarna har vi avancerade/spjutspets 
krav på miljö eller ekologisk hållbarhet (2019 9%). 

Målsättning i projekt Återbruk i den offentliga affären var 
att få med återbruk i 20% av upphandlingarna. Resultat för 
2020 blev ca 12% (2019 10%). Vi har under året jobbat på 
rutiner och styrmodeller för att nå bättre resultat. 

Anbud och regional tillväxt  

Ökad andel anbudsgivare. Under 2020 inkom i snitt 4,3 
anbud per annonserad upphandling (2019 4,0 anbud per 
upphandling). I riksgenomsnitt inkom anbud från 4,3 an-
budsgivare i de upphandlingar som annonserades 2019. 

Andel leverantörer med verksamhet i någon av de sju 
samverkande kommunerna uppgick till 62 % (2019 63 % 
regionala leverantörer). Målnivå > 65 % för andel slutna 
avtal med regionala företag/ leverantörer. 

Dialogen i upphandling ska stärkas. Under 2020 har tidig 
dialog genomförts vid över 100 tillfällen med leverantörer 
inför upphandling. RFI/extern remiss av upphandlingsdo-
kument med marknad/företag har skett vid 10 tillfällen inför 
upphandling.  

Antal öppnade anbud under perioden var totalt 1000 st. I 
annonserade upphandlingar har totalt 1557 frågor besva-
rats från anbudsgivare. 

Under året skulle nöjd leverantörsindex ske med nollmät-
ning. Detta har vi inte klarat av att genomföra. 

Vi arbetar ständigt för nya och bättre lös-
ningar för våra beställare 

För att få till verksamhetsutveckling genom köp av nya va-
ror och tjänster behövs omvärldsanalys och marknadsdia-
log. Dels för att ta reda på hur andra gör och dels för att se 
vad som är möjligt att göra. Under året har dialogen med 
marknaden stärkts och arbetet fortsätter under 2021. Vårt 
aktiva arbete med social och miljömässig hållbarhet inne-
bär också att vi ständigt arbetar för att få fram bättre och 
hållbara lösningar. 

En utbildningsinsats om förhandlat förfarande genomför-
des under året på UhC för att stimulera till fler sätt att an-
vända upphandlingsverktyget för att få fram nyskapande 
lösningar. Utifrån kompetenskartläggningen 2020 är inno-
vation och innovationsupphandling ett prioriterat utveckl-
ingsområde för 2021. 

Innovationsupphandling eller innovationsvänlig upphand-
ling har genomförts i minst 5 upphandlingar. Målnivå > 3 
upphandlingar.  

UTVECKLING/FRAMTID 
 Genomföra planerad försörjning och produktionstakt 

med upphandlingar, trots Corona och dess inverkan. 

 Organisationsöversyn för UhC har påbörjats och 
kommer att träda i kraft under 2021.  

 Ökat behov av upphandlingsstöd till kommunerna 
avseende utbildning, direktupphandling, annonse-
ringstjänster och byggentreprenader.  

 För att uppnå en effektiv och rättssäker upphandling 
som tar tillvara konkurrensen på marknaden framåt i 
vår region är Nämnden och UhC en viktig aktör för 
utvecklingen kring regional tillväxt, dialog i upphand-
ling och hållbar upphandling. 

 Kommuner som inte ingår i samverkan idag, har vi-
sat intresse kring samverkan vid offentlig upphand-
ling med Nämnden. Ett alternativ är att UhC verkar 
som en framtida inköpscentral. 

 Utvecklingsprojekt ”Avtalsförvaltning tillsammans” – 
Arbete med spendanalyser per kommun pågår för att 
fortsätta utveckla en strategisk inköpsstyrning. 

 Avtalsförvaltning inklusive uppföljning är ett åta-
gande som alla upphandlande myndigheter har.  
För att kommunerna ska få ”full effekt” behöver  
samarbete och ansvar m.m. utvecklas. Många av 
Sveriges kommuner har ett behov av att göra  
besparingar och effektivisera sina verksamheter.  
En del av pengarna kan återfinnas genom  
strukturerad avtalsförvaltning. 
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Kf §  Diarienummer: KS2021/0077 

Verksamhetsberättelse och bokslut 2020, Språktolknämnden 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna verksamhetsberättelse med 
bokslut 2020 för Språktolknämnden och ge ansvarsfrihet. 
 
__________ 
 
Ärendebeskrivning 
Verksamhetsberättelse med bokslut 2020 för Språktolknämnden. 
 
I verksamhetsberättelsen redogörs för Språktolknämnden 2020. Årsbokslutet för 2020 visar ett 
nollresultat, verksamheten bedrivs enligt självkostnadsprincipen. 
 
Varje kommun som ingår i gemensamma nämnden har att fatta beslut om ansvarsfrihet för Språk-
tolknämnden. 
 
 
  



 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 
2021-03-15 KS2021/0077 

 

Verksamhetsberättelse med bokslut 2020 för Språktolknämnden 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att 
besluta att godkänna verksamhetsberättelse med bokslut 2020 för Språktolknämnden och ge 
ansvarsfrihet. 
 
 
Ärendebeskrivning 
Verksamhetsberättelse med bokslut 2020 för Språktolknämnden. 
 
I verksamhetsberättelsen redogörs för Språktolknämnden 2020. Årsbokslutet för 2020 visar ett 
nollresultat, verksamheten bedrivs enligt självkostnadsprincipen. 
 
Varje kommun som ingår i gemensamma nämnden har att fatta beslut om ansvarsfrihet för 
Språktolknämnden. 
 
 
 
 
 
Catherine Hellgren  
Ekonomichef  
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Hej!

Här kommer underlaget från Språktolknämnden i Dalarna för antagande av ansvarsfriheten i respektive
medlemskommun och Region.

Med vänlig hälsning

Rebecka Lindmark
Nämndsekreterare

Borlänge kommun
Nämndservice
Besök: Röda vägen 50
Post: Borlänge kommun, 781 81 Borlänge
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Plats och tid Sammanträdesrum 2, kl. 13.30 – 14.10 
 

Beslutande ledamöter 
 
Beslutande ledamöter  
digitalt distansdeltagande 
 

Sonja Johansson, Region Dalarna 
 
Karin Örjes, Borlänge kommun 
Boniface Obodeti, Borlänge kommun  
Anders Lindh, Falu kommun 
Kenneth Dahlström, Leksands kommun 
Solweig Nyrede, Smedjebackens kommun 
Birgitta Floresjö, Gagnef kommun 
Jan Segerstedt, Orsa kommun  
Bert Persson, Mora kommun  
Viveka Morelius, Hedemora kommun  
Hans-Göran Steneryd, Säters kommun 
Fredrik Ollén, Rättviks kommun 

ordförande 
 
vice ordförande 
ledamot  
ledamot 
ledamot 
ledamot 
ledamot 
ledamot 
ledamot 
ledamot  
ledamot 
ledamot 

(KD) 
 
(C) 
(KD) 
(M) 
(C) 
(S) 
(C) 
(C) 
(C) 
(S) 
(S) 
(M) 

 

Tjänstgörande ersättare 
digitalt distansdeltagande  
 

Göran Edström ers. Susanne Berger (S), 
Avesta kommun 
Eva-Marie Tomtlund ers. Mustafe Elmi (S), 
Ludvika kommun 

 
ersättare 
 
ersättare 

 
(S) 
 
(M) 

 

Ej tjänstgörande ersättare 
digitalt distansdeltagande  

Daniel Drugge, Falu kommun 
Marie Lund, Mora kommun 

ersättare 
ersättare 

(C) 
(MOP) 

 

 
Tjänstemän 

 
Tommy Berglund, verksamhetschef bildningssektorn 
Carina Johansson, enhetschef tolkförmedlingen 
Marcus Wallner, nämndsekreterare 
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§ 3 Verksamhetsberättelse med bokslut 2020/ dnr 2021/341 

Beslut 

1. Verksamhetsberättelse med bokslut för 2020 godkänns. 
2. Tolkförmedlingen återbetalar verksamhetens överskott till medlemmarna. 

 

Ärendet 

Årsbokslutet för 2020 visar ett nollresultat, verksamheten bedrivs enligt självkostnadsprincipen. Den 
ekonomiska omslutningen uppgick 2020 till 35,4 miljoner kronor vilket är en minskning jämfört med 
2019. Den budgeterade omslutningen låg på 38,2 mnkr för 2019. Minskningen är en följd av covid-19. 
 
Budgeten visar ett överskott på 970 000 kronor och överskottet föreslås gå tillbaka till 
medlemmarna. 
 
Fördelning medlemmar vid återbetalning: 
 

• Region Dalarna   734 967 
• Borlänge kommun     77 528  
• Falu kommun     40 270  
• Gagnef kommun       4 063 
• Hedemora kommun    14 782 
• Leksands kommun       9 869 
• Mora kommun     10 993 
• Orsa kommun       3 415 
• Smedjebackens kommun      3 890 
• Säters kommun       7 161 
• Ludvika kommun     39 751 
• Avesta kommun     19 695 
• Rättviks kommun       3 616 

 
Beslutet är enligt förslag från tolkförmedlingen.  
 

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse tolkförmedlingen, 2021-02-01 
- Verksamhetsberättelse  
- Revisionsrapport, 2021-01-22 

 

Skicka till  

Tommy Berglund, verksamhetschef bildningssektorn 
Carina Johansson, enhetschef tolkförmedlingen 
Respektive medlemskommun och Region 
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Ordförande: Karin Örjes
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Nämnd Datum

Språktolknämnden i Dalarna 2019-02-18

Verksamhetsberättelse med bokslut 2020

Förslag till beslut

Verksamhetsberättelse med bokslut för 2020 godkänns.
Tolkförmedlingen återbetalar verksamhetens överskott till medlemmarna.

Sammanfattning av ärendet
Årsbokslutet för 2020 visar ett nollresultat, verksamheten bedrivs enligt själv-
kostnadsprincipen. Den ekonomiska omslutningen uppgick 2020 till 35,4 miljo-
ner kronor vilket är en minskning jämfört med 2019. Den budgeterade omslut-
ningen låg på 38,2 mnkr för 2019. Minskningen är en följd av Covid-19.

Beslutsunderlag
Språktolknämnden i Dalarnas verksamhetsberättelse med bokslut för 2020

Ekonomiska konsekvenser
Verksamhetsberättelse med bokslut 2020 är ett underlag för planering 2021-
2022.

Barnperspektivet

Ja Nej

Beslutet innebär konsekvenser för barn och ungdomar.
Om nej, besvaras inte fler frågor.

Om ja, beskriv hur. Kan vara angivet i ärendebeskrivningen.
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Tommy Berglund Lars Walter
Verksamhetschef Sektorchef

Bilagor

1 Verksamhetsberättelse

Beslutet skickas till
Verksamhetschef
Enhetschef



Språktolknämnden i Dalarna 
 

Nämndens uppdrag 
 
Språktolknämnden i Dalarna är en gemensam nämnd för Region Dalarna, Avesta kommun, 
Borlänge kommun, Falu kommun, Gagnefs kommun, Hedemora kommun, Leksands 
kommun, Ludvika kommun, Smedjebackens kommun, Säters kommun, Orsa kommun, 
Rättviks kommun och Mora kommun med ansvar för språktolkförmedlingsverksamhet. 
Verksamheten regleras genom nämndens reglemente samt ett samverkansavtal. Borlänge 
kommun är värdkommun och verksamheten har sitt arbetsställe och säte i värdkommunen och 
ingår i dess organisation. 
 
Syftet med nämndens verksamhet är att säkerställa att parterna gemensamt och inom ramen 
för den kommunala kompetensen, och självkostnadsprincipen, bereds möjlighet att nyttja 
resurser som tillgodoser parternas behov av språktolkförmedlingstjänster avseende 
kompetenta kontakttolkar, telefontolkar och videowebbtolkar. 
 

Verksamhet 
 

 Fortsatt lansering av tjänsten tolk-online som är till för korta akuta samtal. Denna 
tjänst är ett led i arbetet med att effektivisera tolkförmedlingsverksamheten samt att 
förbättra servicen till våra medlemmar. 
 

 Projektet med kulturkommunikatörer fortsätter i syfte att underlätta integration och 
förbättra möten mellan olika kulturer. 

 
 P.g.a. Covid-19 har antal uppdrag under 2020 minskat med ca 15% jämfört med 2019. 

 
 

Antal tolkuppdrag 2018 2019 2020 
 56 393 56 066  47 609 

 

 

Ekonomi 
Årsbokslutet visar ett nollresultat, verksamheten bedrivs enligt självkostnadsprincipen. 
Den ekonomiska omslutningen uppgick 2020 till 35,4 miljoner kronor vilket är en minskning 
med 7% jämfört med 2019. Den budgeterade omslutningen låg på 34,9 mnkr för 2020.  
 
 
 
 
 
 
 
 



Språktolknämnden i Dalarna 
 

Språktolknämnden I 
Dalarna Miljoner kr 

Utfall 
2020 

Budget 
2020 

Utfall 
2019 

Intäkter 35,4 34,9 38,2 

        

Kostnader       

Personalkostnader 31,6 28,6 31,2 

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

Kapitalkostnader 0 0 0 

Övriga kostnader 3,4 5,7 6,4 

Summa kostnader 35,4 34,2 38,2 

        

Resultat 0 0 0 

 
 

Medarbetare 
Inom verksamheten arbetar idag 6 handläggare tillsammans med enhetschef. 
Verksamheten har drygt 300 registrerade tolkar som behärskar ca. 80 olika språk. 
De största behoven av tolkning finns inom följande språk: arabiska, somaliska och tigrinja. 
 
 

Framtid 
Flyktingströmmar och Covid-19 påverkan är mycket svåra att beräkna och osäkerheten är 
därför stor. Flyktingströmmar påverkar i stor utsträckning tolkförmedlingens verksamhet då 
det kan leda till stora förändringar vad gäller efterfrågan på tolkuppdrag och efterfrågade 
språk. 
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Fakta om uppdraget

Företag: Tolkförmedlingen Borlänge Kommun

Organisationsnummer: 212000-2239

Revisionsperiod: 2021-01-22

Revision publicerad: 2021-01-22

Ort: Borlänge

Typ av uppdrag: FR2000:2017 Uppföljande revision FR2000

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

Verksamhetsbeskrivning: Tolkförmedling

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

Revisionsteam

Uppdragsledare: Per Fernström
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Uppdragssammanfattning

Resultat

Fara för liv och hälsa (F): 0

Allvarliga avvikelser (C): 0

Mindre allvarliga avvikelser (B): 0

Revisionsgruppens rekommendation

Oförändrad certifieringsstatus rekommenderas.

Specifika områden för ledningen

Planera för arbetet efter covid-19.

Revisor Per Fernström

Positiva iakttagelser

- Förmedlingen har klarat covid-19 på ett bra sätt.

- Stark ställning på marknaden (Regionen Dalarna).
- Personalen är positiva till 2021.
- Kompetensen inom området.
- Goda leverantörer.
- Framtida möjligheter.

Revisor Per Fernström
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Avvikelsesammanställning

Nuvarande revision Föregående revision

Ledningssystemet Ledning Resurshantering Verksamhetsstyrning Övervakning och mätning

0

1
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Uppdragets delområden

Användning av certifikatsdokumentation

Finns med i verksamhetens kommunikation.
Hanteras korrekt.

Avvikelser, korrigerande och förebyggande åtgärder

Avvikelser hanteras genom olika typer av stödsystem.
Anses effektivt.

Hur revision har genomförts

På distans då kunden har stängt kontoret under covid-19 pandemin.
Via Teams och Outlook.

Identifiering, bedömning och behandling av risker och möjligheter

Ett bra initiativ är att Tolkförmedlingen arbetar med en nollvision avseende följande
avvikelser.
Tolk sen, Tolk kom inte, Tolk svarade inte, Fel av Tolkförmedlingen.
Analyseringsarbetet är uppdaterat i form av swot och riskanalys.
Bedöms effektivt.

Interna revisioner

Tolkförmedlingen har upprättat dokumenterade rutiner för internrevision av
verksamheten för
att verifiera att ledningssystemet är relevant dokumenterat, fungerar i praktiken och
uppfyller standardens samtliga krav.
Intern revision har genomförts vid 2 tillfällen under 2020 innan ledningens
genomgång.
Förbättringsförslag finns.

Intressentanalys

Intressentanalysen har genomförts under perioden på ett korrekt sätt.

Ledningens genomgång
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Ledningens genomgång utfördes av ledning i januari 2021.Utförliga
kommentarer. Ledningen går igenom ledningssystemet en gång per år för att
säkerställa att det fungerar som avsett. Protokoll från genomgången bevaras.
Bedöms effektiv.

Livscykelperspektivet

Del av företagets miljöaspekter och miljöutredning.
Förbättringsförslag finns kopplat till miljömål.

Medverkan av arbetstagarens repr

Skyddsombudet medverkade på revisionen.

Policies, mål, handlingsplaner och uppföljning

Policyer som finns innehåller kvalitet, miljö, arbetsmiljö, brandskydd, kompetens och
socialt ansvarstagande. Verksamheten styrs till stor del av kommunens regler och
policys.
- Policyer bygger på viljeinriktning och ambitioner som väljs för att uppnå affärsidén.
- Mål finns inom bolaget för miljö, arbetsmiljö och kvalitet, dessa är satta till 2022 och
följs upp enligt årsplaneringen.
- De kontrollpunkter för övervakning och mätning som är nödvändiga för styrning är
specifika för varje process och varierar beroende på tillhörande handlingsplaner.

System och rutiner för hantering av lagar och andra krav

Certway lagregister vis TSR där efterlevnadskravet är uppfyllt.

Vilka orter som besökts vid revisionstillfället

Borlänge på distans.
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Förbättringsförslag

- Verksamheten bör se över behovet av kompetenser som kan täcka in perioder där
arbetsbelastningen är särskilt stor. Kanske kan under entreprenörer i olika former
vara en tänkbar lösning. Titta på möjligheter via frilans och bemanningslösningar.

- En viktig tanke, Ledningssystemets uppbyggnad behöver inte följa standardens
indelning och numrering utan bör utgå ifrån företagets egna processer. Många
företag väljer att beskriva sina
processer schematiskt men processerna kan också beskrivas i text. Utgå från
Tolkförmedlingens behov och ta in befintliga processer ni genomför idag och koppla
dessa till
ledningssystemet i möjligaste mån.

- Se över er analys för 2021, är det några förändringar kopplat till era risker och
möjligheter som ni behöver agera på. Möjligheter kan leda till att ni inför nya
arbetssätt, lanserar nya tjänster, öppnar nya marknader, hanterar nya kunder,
bygger upp partnerskap, använder ny teknik och tillämpar
andra önskvärda och möjliga sätt för att tillgodose sitt eget eller sina kunders behov.
Ta er tid att se över detta i form av någon form av aktivitet.

- Förbättringspotential finns avseende genomförande av interna revisioner.
Sammanställ utfall från utgångspunkten avvikelser/förbättringar som processen med
intern revisionen identifierat. Tänk också på att hantera eventuella avvikelser enligt
förbättringar. Ständiga förbättringar är nyckelbegrepp inom kvalitet, miljö, arbetsmiljö,

brandskydd, kompetens och socialt ansvarstagande som omfattas av FR2000.
Format kan anpassas till vad som passar er så länge som målet med intern
revisionen uppfyllts.

- Kring ert målarbete bör ni tas med mätbarhet i större omfattning.

Revisor Per Fernström
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Övriga kommentarer och upplysningar

Områden nästa revision

– intressenters behov och förväntningar, inklusive lagar och andra krav,
– betydande aspekter,
– risker och möjligheter,
- utvärdering av hur företaget uppfyller tillämpliga och relevanta lagar och andra krav
som den
berörs av,
– mål och handlingsplaner,
– avvikelser och korrigerande åtgärder,
– resultat från övervakning och mätning,
– revisionsresultat (interna och externa) och planering för framtida revisioner,
– externa leverantörers prestanda,
– processduglighet.
– kundnöjdhet.

Revisor Per Fernström
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Kf § Diarienummer: KS2021/0092 

Verksamhetsberättelse och bokslut för Överförmyndare i samverkan Falun-Bor-
längeregionen 2020 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna verksamhetsberättelse och 
bokslut 2020 för Överförmyndare i samverkan Falun-Borlängeregionen. 
 
______ 
 
Ärendebeskrivning 
Verksamhetsberättelse och bokslut 2020 för Överförmyndare i samverkan Falun-Borlängeregionen. 
 
I verksamhetsberättelsen redogörs för Överförmyndare i samverkan Falun-Borlängeregionen. Ut-
fallet för verksamheten uppgick till ett överskott på + 828 kkr, vilket återregleras till samverkans-
kommunerna där Säters del uppgår till +54 kkr. 
 
  



 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 
2021-03-15 KS2021/0092 

 

Verksamhetsberättelse och bokslut 2020 för Överförmyndare i samverkan 
Falun-Borlängeregionen 

 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att 
besluta att godkänna verksamhetsberättelse och bokslut 2020 för Överförmyndare i samverkan 
Falun-Borlängeregionen. 
 
 
Ärendebeskrivning 
Verksamhetsberättelse och bokslut 2020 för Överförmyndare i samverkan Falun-
Borlängeregionen. 
 
I verksamhetsberättelsen redogörs för Överförmyndare i samverkan Falun-Borlängeregionen. 
Utfallet för verksamheten uppgick till ett överskott på + 828 kkr, vilket återregleras till 
samverkanskommunerna där Säters del uppgår till +54 kkr. 
 
 
 
 
 
Catherine Hellgren  
Ekonomichef  



Från: Anna Eriksson <annagreta.eriksson@borlange.se> 
Skickat: den 3 mars 2021 11:08 
Till: Falun; Gagnef; Ludvika; Smedjebacken; Säters Kommun - Kommun 
Ämne: Protokoll och bilagor 
Bifogade filer: 1a sidan protokoll 20210224.pdf; scan_hil01eve_2021-03-01-08-15-55.pdf 
 
Hej! 
 
Överförmyndare i samverkans protokoll för att anslås skall sitta uppe till den 25 mars. Skicka det också 
till ekonomikontoret för arvodes utbetalning. 
 
Bilagorna bokslut 2020  och Verksamhetsberättelse 2020 skickas till dem de berör. 
 
 
 
Med vänlig hälsning 
 
Annagreta Eriksson 
Överförmyndaradministratör  
 
Borlänge kommun 
Överförmyndare i samverkan Falun- Borlängeregionen 
 
Telefon: 0243-740 00 
Besök: Humanistgatan 2 b. 
Post: Borlänge kommun, 781 81 Borlänge 
annagreta.eriksson@borlange.se 
 

  
 
 

mailto:annagreta.eriksson@borlange.se
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Plats och t id Tenoren, Humanistgat an 2b, kl. 13:0 0 - 14. 0 0

Beslutande
ledamoter

Dersim Seyfetti n Tekes, Borlange kommun
Daniel Drugge , Falu kommun
Bert Stabforsmo, Såters kommun
Camilla Lonnqvist, Ludvika kommun
tngegerd Lindfors, Gagnef kommun
Kerst in Ernebrink, Smedjebackens kommun

ordf r ande
vice ordforande
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot

1 (18)

(S)
(C)
(S)
(S)
(C)
(S)

Tjanstgorande ersattare

Ersått are
Torsten tbring, Falu kommun (S
Birgitta Ericsson-Granqvist , Smedjebackens (M)
kommun

Tj ansteman

Utses att j ustera

Evelina Hillerst rom, Overformyndarchef
Britt -Marie Holmberg, ekonom  §§ 11-12
Birgitt a St rid, Overformyndarhandlåggare  §§ 13-14
Jenny Broberg, Overformyndarhandlåggare  §§  15-16
Annagreta Eriksson, Nåmndsekreterare

Bert Stabforsmo

Justeringens plats och t id Direktjustering via e-j ustering Paragrafer 510 - 517
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§ 11 Bokslut 2020 for Overformyndare i Samverkan Falun-Bor-
la ngeregionen

Beslut
Bokslutet 2020 for Overformyndare i Samverkan Falun-Borlangeregionen godkannes.

Sammanfatt ning av arendet
Namndens ekonomiska resultat 2020 slutade på ett overskott på 828 t kr som återbet alas t ill de
sex kommuner som ingår, enligt samverkansavtal.
De totala kost naderna på 7 095 t kr var 793 t kr lagre an de budgeterade som var på 7 888 t kr.
Dessutom tanns ett bidrag på 35 t kr från Skatt everket pga covid-19, vilket gjorde att nett ot slu-
tade på 7 060 t kr.
Overskott et beror på va kanta tj anster och uteblivna utbildningst illfållen.

Overformyndare i Samverkan år en obligatorisk kommunal forvalt ningsmyndighet vars huvud-
uppgift år at t utova til lsyn over kommunens formyndare, gode man och forvaltare.

Beslutsunderlag
• Redovisning av det ekonomiska utfallet 2020 for Overformynda re i

Samverkan Falun-Borlangeregionen.

Ekonomiska konsekvenser

Budget en på 7 888 t kr och overskottet på 828 tkrfordelas pa respekt ive kommun en-
ligt fordelningsmodellen och ger då nedanstående belopp per kommun :

Fakturerat Attaterbetala Slut lia kos tn
2020 2020 2020

(i kronor) enl budaet enl Bokslut for OIS per kommun
Borlange 2 417 824

+ ,

-253 904 2 163 920
Såter 514 964

[ «

-54 078 460 886
Gagnet 475 518

» y

-49 936 425 582
Ludvika 1 247 524

at -131 007 1 116 517
Smediebacken 504500 · - 52 979 451 521
Falun 2 727 969

...  ! ... . _ ... ·  -286 474 2 441495
r t g t

Totalt antal invånare 7 888 299 -828 378 7 059 921

Justerandes sign Utdrag s be styrkand e
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Sammantradesdatum

2021-02-24

Fort s § 11

Barnperspektivet

Ja Nei

Beslutet innebar konsekvenser for barn och ungdomar.  

Bilagor

Redovisning av det ekonomiska ut fallet 2020 for Overformynda re i Samver-
kan Falun-Borlangeregionen

Beslutet skickas till

Ekonom
Enhet schef Overformynda re i Samverkan Falun-Borlangeregionen
Samverkanskommunerna

Justerandes sign Utdragsbestyrka nde
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§ 12 Verksamhetsberattelse 2020 overform yn dare i samverkan
Falun-Borlangeregionen

Beslut
Verksamhetsberatt elsen godkanns

r endet
Overformyndare i samverkan Falun-Borlangeregionen ar sedan 1 januari 2019 en gemensam
overformyndarnamnd dar kommunerna Borlange, Falun, Ludvika, Smedjebacken, Sater och
Gagnet ingår. Kommunerna gick 2011 in i en samverkan med Borlange kom mun som vardkom-
mun for den gemensamma tj anstemannaorganisation en .

Overformyndarverksamhet ar en obligatorisk kommunal t illsynsmyndighet vars uppgift ar
at t utova til lsyn over stallforetra dares forvaltnin g och eft er ansokan elle r anmalan utre da
behovet av namnd a insatser.

Namnden bildades j anuari 2019. Namndplan for 2020 ar ej upprat t ad och verksamheten har inte
formellt några mål avseende 2020. Verksamhet en har uppra tt at egen malsatt ning rorande
granskningsarbet et samt handlaggningstiderna vid rekrytering av nya stallforet radare.
Verksamheten har under 2020 haft en okad maluppfyllelse.

Det ekonomiska resultatet for den gemensamma namnden Overformyndare i samverkan Falun-
Borlangeregionen visade ett overskott på 828 t kr, men som sedan har balanserat genom att det
har fordelats ut t ill de sex kommunerna i enlighet med den fordelningsnyckel som beslutat s i
samverkansavtalet . Det ekonomiska resultatet bygger på att verksamheten inte kunnat rekry-
tera nya medarbetare eft er behov samt installda utbildningstillf allen, bla FSO daga rna i Vaste rås.

Granskningsarbetet arsrakningar 2020
Under våren 2020 har fokus legat på arbet et kring granskning av arsrakn ingarna som varje stall-

foret råda re skall lamna in fore 1 mars. I februari anordnades " drop in" t illfallen i samtlig a sam-

verkanskommuner for att stallforet radare skall kunna komma och stalla fragor kring arsrak-

ningen. Verksamheten har som mål att granska klart inkomna arsrakningar fore 1 mars in nan

sommarsemest rarna. Totalt anmodade verksamheten om 1225 arsrakning ar, 1007 inkom i t id.

200630 var 998 arsrakningar granskade och 200730 var 1032 granskade.

Nytt for den na granskning speriod var moj lighet att lamna in arsrakning digitalt via en e-tjanst .
197 arsrakningar har kommit in via e-tj anst en vilket var många f ler an verksamheten raknat med.
I dessa arsrakn ingar f ar handlaggarna lagga mindre t id på ren sifferkont roll då det summeras
aut omat iskt i e-tj anst en och st allforetra darna kan inte lamna in arsrakni ngen med differens.
Forhoppningen ar at t e-tj anst anvandandet skall oka och att det okande anvandandet leder til l
en effektivare handlaggning av dessa arenden.

lusterandes sign Utdragsbestyrkande
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2021-02-24

Forts § 12
Personalforandring under 2020
Verksamheten har under året haft mer personalomsått ning an t idigare år nåmndsekreterare,
j urist , samt tva handlaggare har slut at . Rekrytering av nåmndsekreterare och en rekrytering-
handlaggare har gjorts. Då verksamhet en gick in i en ny organisat ion 1 oktober och det i den nya
organisat ionen rader overtalighet har ingen rekrytering av jurist och handlaggare skett under
hosten 2020 och personalstyrkan ar ej fulltalig.

Rekrytering stallforetradare
Då verksamheten har under langre tid haft ut maningar vid rekrytering av nya stallforet radare
och handlåggningst iden år lång har verksamheten fått prioritera och lagt resurser på dett a om-
råde.
Under 2020 har omtag och omformulering av malsattning och st rategi skett och rekrytering av
en handlaggare med fokus init ialt enbart på rekrytering och ut bildning av stallforet radare blev
klart. Handlaggaren har lyckats skapa fortro ende och nått ut t ill invånarna i medlemskommu-
nerna och innan 2020 var slut såg verksamheten en okad mangd int resseanmalningar for att bli
st allf oret radare.

Kompetensutveckling
Tjanst emannen och fort roendevalda i nåmnden år medlemmar i FSO. Genom FSO, foreningen
Sveriges overformynda re år ett lånsombud i varj e lån utsedda. Foreningens åndamål år att ge-
nom int ressebevakning, kompetenshoj ning och erfarenhetsutbyt e f ramja overformyndarverk-
samhet . Lanst raffar med alla overformyndarverks amheterna samt fort roendevalda hålls två
gånger årligen. Fredrik Holm har va rit lånsombud sedan 2015. Vid lånst raffen i Malung i januari
2020 nominerades Evelina Hil lerst rom som nytt lånsombud for dalarna, vil ket Styrelsen for FSO
sedan tog beslut om. Lånst raff i dalarna skulle hållas under hosten med Borlange som vardkom-
mun, under rådande pandemi kunde denna int e hållas som planerat utan har skj ut it s fram.

Den 26-28 augusti var planen att de arlig a FSO dagar skulle hållas i Vasteras. Under rådande
pandemi blev dessa dagar installda och FSO dagarna 2020 halls digitalt 4-5 november.
Några av programpunkterna var:

Emma Fagerst rand - Barnkonventio nen år lag - så kan barnets
rattigheter st arkas i myndighetsutovning

Jan Wallgren - Trygg och saker placering ur ett Overformyndarperspektiv
- Anvandarbehori ghet

Kalle Larsson - Nyheter SKR, bla fusk med assistansersått ningen, manga huvudman med
rått

Peter Signs
t ill assistansersått ning har en stallforetradare.

- Dodsbon och arvskiften - Grundkurs/ Avancerad

Ovrig kompetensutveckling under året har skett genom att samt liga handlaggare tagit del av
SKRs digitala programut bud. Verksamheten forsoker sprida handlaggarna på f lera olika utbild-
ningar for att få en så bred kunskapsbas som mojligt . Da det erbj udits f lera digitala ut bildningar
an t idigare arhar moj ligheten att deltagit okat vilket ar positivt for varsamheten.

Justerandes sign Utdrags bestyrkande
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Forts § 12
Nytt verksamhetssystem
Verksamheten arbet ar for ett byte av verksamhetssystem under hosten 2020. Det nya systemet
heter Provisum och ags av foreningen Sambruk vars åndamål ar att :
• verka for en samverkan kring och effektivisering av de digitala processerna,
• att framja utveckli ngen av en sambruksplatt form och av olika E-tjanster eller av E-f rvaltning
samt
• att i ovrigt t a ti llvara medlemmarnas gemensamma int ressen vad galler inre och ytt re effekt i-
visering. Borlange kommun ar medlemmar i Sambruk och Overformyndare i samverkan kan av-
ropa Provisum. Systemet ger helt nya forutsattning ar for verksamheten att arbete mer effekt ivt
ratt ssakert och digitalt. Beslut togs i april att under rådande pandemi skjut a overgangen t ill nytt
verksamhetssystem t ill hosten 2021.

Pandemins effekter på verksamheten
Sedan utbrottet av Covid-19 har verksamheten fått gjort en rad anpassningar. Forutom ovan
namnda installda akt iviteter har en rad olika aktiviteter stallts in, bland annat deltagande på
massa i Falun och Ludvika samt foredragshalla nde for t va olika foreni ngar.

For rekryteringshandlaggare fickde fysiska ut bildningst illfållena av nya stallforet radare stallas in
och handlaggare fick i uppdrag att se over mj ligheterna till digital utbildning. Verksamheten
har nu en egen ut bildningsfi lm som erbj uds personer som ar int resserade av att ta sig an upp-
drag. Verksamheten har aven sett over t idigare mat erial i form av bok vi gett t ill alla nya stallf o-
ret radare. I den nya boken medfoljer en digital ut bildning som kan fungera som uppslagsverk
når en fraga blir akt uell i det lopande uppdraget. Verksamheten hoppas att dett a skall ge stall-
foret radarna annu batt re stod i sitt uppdrag an med den bok som tidigare getts ut .

For verksamhetens stallforetra dare har pandemin forsvarat uppdraget pa manga omraden. For
att varna om vara huvudman som manga ingar i riskgrupper uppmanades stallforet råda re av oss
att begransa besok hos huvudmannen, oavsett boendeform. Kontakt fick i storre utstra ckning
ske via telefon med personal. Da stallforet radare skall foret råda sin huvudman hos en rad olika
myndigheter och bank och mojlig heterna t ill fysiska besok ofta arnodvandiga forsvarades upp-
drag under 2020 nar mojligh et en t ill besok minskat .

For medarbetaren i verksamheten har riskbedomning gjorts och kont inuitetsplanering skett . Ar-
bet sgruppen år delad i tva arbetslag som arbet ar på dist ans enligt schema. Inbokade besok hos
oss på kontoret begransats sa langt det ar mojlig t. Vi erbjuder att ta motet via t elefon eller Skype
istalle t for att reducera smittspridning. In ledningsvis var det ut manande att hitta nya anpassade
arbet ssatt, granskning av arsrakningarna var det som initialt sags som lamplig a arbetsuppgifter
att utfora hemifrån. Med tidens gang kan det konstateras att det går att arbeta hemifrån i storre
ut strackn ing.
Verksamheten har hitt ills klarat sig utan okade sj uktal bland medarbetarna.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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Forts § 12
Lånsstyrelsens tillsyn
Lånsstyrelsen Dalarna utovar arlig t illsyn i verksamheten. I sammanfatt ningen av protokollet
over t illsynen for 2020 som utfordes 30 september framgår att :
"Kansliet har en bra organisation som med f ull bemanning f ungerar valdigt bra. Det ligger i f a-
rans riktning att kvaliteten sj unker om de rekryteringar som behover goras in te lyckas. Stabilitet
i gruppen ar valdigt viktigt eftersom det tar lång tid och mycket resurser att lara upp ny personal.
Fram till nu har arbetsgruppen varit ganska stabil och liinsstyrelsen hoppos att den ges f orut-
siittningar att f orts tta pa det sattet. Det ar ovanlig t i den har branschen med så liten personal-
omsiittning som varit har och det ar ocksa grunden till den relativt hoga kvalit eten.
Kritiken som f ramf arts i två av de granskade akte rna f oran/eder inte något ytterligare agerande
fran till synsmyndighetens sida."

Sammantaget ar det ett gott betyg och vi kommer ta med oss resultat från den i vart forbatt -
ringsarbet e under 2021.

Beslutet skickas till
Samverkanskommunernas ekonomikontor

Justerandes sign Utdragsbestyrka nde
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Kf § Diarienummer:  

Kommunfullmäktiges ansvarsprövning 
 
Ärendebeskrivning:  
Kommunfullmäktige ska årligen fatta beslut om ansvarsfrihet för kommunstyrelsen,  
nämnderna och de enskilda förtroendevalda i dessa organ. 
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Kf §  Diarienummer: KS2021/0148 

Pensionspolicy för Säters kommun 

Beslut: 
Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta fastställa Pensionspolicy. 
 
_________ 
 
Ärendebeskrivning 
Pensionspolicys har uppdaterats och redigerats utifrån de förändringar som skett. Ändringar är mar-
kerade med gult för tillägg och med strykningar när texten ändrats. 
Policyn bygger på gällande avtal och villkor och gäller medarbetare och förtroendevalda. 
Beslutanderätt i pensionsfrågor regleras i kommunens delegationsordning. 
Tolkningar i pensionsärenden hänskjuts till personalutskottet i samråd med berörd pensionshand-
läggare. 
 
 
Bilaga Pensionspolicy 
 
 
  



 

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 
2021-03-11 
 
Pensionspolicy 

Dnr KA 00-000 

Förslag till beslut  

Att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige besluta fastställa pensionspolicy 
 
 
Bakgrund och ärendebeskrivning   
Pensionspolicys har uppdaterats och redigerats utifrån de förändringar som skett. Ändringar är markerade 
med gult för ändringar och med strykningar när texten ändrats. 
Policyn bygger på gällande avtal och villkor och gäller medarbetare och förtroendevalda. 
Beslutanderätt i pensionsfrågor regleras i kommunens delegationsordning. 
Tolkningar i pensionsärenden hänskjuts till personalutskottet i samråd med berörd pensionshandläggare. 
 
 
Bilaga Pensionspolicy 
 
 
Malin Karhu-Birgersson     
Kommunstyrelsesektions chef/personalchef    
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Sammanfattning 
Beslutsordning 
Beslutanderätt i pensionsfrågor regleras i kommunens delegationsordning.  
Hantering av pensionsärenden görs av pensionshandläggaren i Falu kommun. Efter framställan 
från sektor beslutar personalutskottet om särskild ålderspension som finansieras av berörd sektor 
Tolkningar i pensionsärenden hänskjuts till personalutskottet i samråd med berörd pensions 
handläggare. 

Pension till anställda 
Inledning 
Kommunens anställda omfattas av pensionsavtalet KAP-KL och AKAP-KL.  Anställda som före 
2006 fått rätt till sjuk- eller aktivitetsersättning omfattas inte av KAP-KL utan av det tidigare 
pensionsavtal som gällde vid den aktuella tidpunkten. 
 
Pensionsavgift till avgiftsbestämd ålderspension. Pensionsavgift som understiger 100 kronor per 
år utbetalas inte. 
 

Tjänstepension 80/80/100 modellen 
Kommunstyrelsen har (Dnr KS 2016/0289 och  Dnr KS 2017/0121) beslutat att införa modell 
80/80/100 för tillsvidareanställd personal som fyllt 61 år. Arbetsgivaren kan vid särskilda fall, 
utifrån förutsättningar i verksamheten ge möjlighet för tillsvidare anställd personal att gå ned i tid 
med 20 procent, lägst till 80 procent. Arbetsgivaren kompenserar tjänstepensionen till den nivå 
man haft innan man går ned i tid. Anställningen omregleras varaktigt tills den anställde fyller 65 
år. Nytt anställningsavtal skall skrivas. 
Förvaltningschef i samråd med personalchef beslutar om minskad arbetstid. 
Ansökan skall göras minst 1 månad innan minskningen av arbetstiden skall gälla. 
 
 

Löneväxling till pension 
Samtliga tillsvidareanställda har möjlighet att löneväxla till pension via ett överenskommet 
månatligt bruttolöneavdrag. Överenskommelse om löneväxling kan göras efter anmälan till 
personalchefen. Det överenskomna beloppet betalas till en tjänstepensionsförsäkring. 
 
Löneväxlingen ska vara kostnadsneutral för kommunen. Anställda som löneväxlar får därför ett 
tilläggsbelopp på för närvarande 5.8 procent (beslutat 2014) detta kan variera från år till år. 
Tilläggsbeloppet betalas tillsammans med det överenskomna löneväxlingsbeloppet till en 
tjänstepensionsförsäkring. 
 
Exempel: För en anställd som minskar sin bruttolön med 1 000 kronor, betalas 
1 058 kronor till en tjänstepensionsförsäkring. 
 
Kostnadsneutraliteten innebär också att löneväxlingen inte ska påverka den anställdes ordinarie 
tjänstepension. Bruttolönen före växling ska därför även fortsättningsvis vara 
pensionsgrundande. 
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Bruttolönen före växling ska även ligga till grund för framtida lönerevisioner samt vid beräkning 
av lönerelaterade tillägg och avdrag, till exempel semesterlönetillägg och sjukavdrag. 
 
Lägsta belopp att växla är 400 kronor per månad. Maximalt får 20 procent av bruttolönen växlas 
per månad. Den anställde väljer själv om beloppet ska sparas i traditionell försäkring eller 
fondförsäkring och om försäkringen ska tecknas med återbetalningsskydd. Försäkringsbolag 
anvisas av kommunen. 
Löneväxling görs endast de månader det finns lön att dra det överenskomna beloppet från. Om 
det inte går att verkställa bruttolöneavdraget, till exempel vid sjukdom, föräldraledighet eller 
tjänstledighet, görs uppehåll i löneväxlingen. 
 
Den anställde kan ändra löneväxlingsbelopp en gång per år. Anmälan skall ske senast den 30 
november för att gälla näst kommande år. Löneväxlingen ska regleras i ett individuellt avtal 
mellan kommunen och den anställde. 
 

Ändring av villkoren 
Kommunen har rätt att ändra villkoren för löneväxlingen samt att upphöra med erbjudande om 
löneväxling. 
 

Upphörande av löneväxling 
Överenskommelsen om löneväxling upphör att gälla om anställningen i kommunen upphör, dock 
senast vid 67 års ålder. Om den anställde avlider upphör överenskommelsen att gälla frän 
tidpunkten för dödsfallet. Eventuellt innestående medel från löneväxlingen som ännu inte 
överförts till tjänstepensionsförsäkringen betalas ut till dödsboet. 
 
Såväl den anställde som kommunen kan säga upp överenskommelsen om löneväxling. 
Uppsägningstiden är tre kalendermånader. Efter uppsägningstidens slut upphör kommunens 
premiebetalning till pensionsförsäkringen. Om den anställde återigen vill löneväxla ska minst sex 
månader ha förflutit från överenskommelsens upphörande innan ny överenskommelse om 
löneväxling kan träffas. 
När överenskommelsen upphör att gälla ska den anställdes kontanta bruttolön höjas med det 
belopp som motsvarar det aktuella löneavståendet för löneväxling. 
 
Vid ändrad lagstiftning eller ändring i gällande kollektivavtal har kommunen rätt att anpassa 
reglerna för bruttolöneavdraget till de nya förutsättningarna, alternativt att säga upp 
överenskommelsen med omedelbar verkan. 
 
Löneväxlingen kan komma att påverka den anställdes allmänna pension, 
socialförsäkringsförmåner och ersättningar från avtalsförsäkringarna eftersom dessa ersättningar 
baseras på faktiskt utbetald lön respektive sjukpenninggrundande inkomst. Löneväxling lämpar 
sig därför i första hand för den som även efter växlingen har en lön som överstiger 8,07 
inkomstbasbelopp. 
 

Information/ Övrigt 
Den anställde som erbjuds löneväxling ska erbjudas individuell rådgivning av 
aktuell pensionsadministration kontakt för detta tas med personalenheten. 
 
För mer information se intranätet 
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Tryggande av pensionsförmåner 
Kommunen tryggar avgiftsbestämd ålderspension och alternativ KAP-KL med försäkring. 
Premie betalas löpande.  
 
Kommunen tryggar förmånsbestämd ålderspension, pension till efterlevande, särskild 
avtalspension genom försäkring. 
 
Pensionsåtagandena redovisas som en skuld i kommunens balansräkning gäller bara särskild 
avtalspension och pensionsförmån enligt PBF. 
 
Pension intjänad före 1998 tryggas genom beskattningsrätten och redovisas som en 
ansvarsförbindelse. 
 

Pensionsinformation 
Pensionspolicyn innehåller riktlinjer för hur kommunen ska informera anställda om 
pensionsrättigheter i anställningen. 
 
Bestämmelserna i KAP-KL (Kollektiv Avtalad Pension) och PBF (Bestämmelser om pension och 
avgångsersättning för förtroendevalda) innehåller möjligheter till lokala överenskommelser. 
Pensionspolicyn beskriver det kommunen beslutat ska gälla i specifika pensionsfrågor, vilka 
pensionsmöjligheter anställda och förtroendevalda kan omfattas av samt hur kommunen tryggar 
sina pensionsåtaganden. Pensionspolicyn ska användas som en aktiv del i kommunens 
personalpolitik i syfte att stärka möjligheten att rekrytera och behålla kompetent personal. 

Uppdatering 
Reglerna i pensionspolicyn ska ses över en gång per mandatperiod och uppdateras om det finns 
behov av det. Vid större förändringar i kommunen eller i lagar och kollektivavtal som har 
påverkan på pensionsområdet, ska pensionspolicyn ses över oftare. 
 
 

Pension till förtroendevalda 
 

Förtroendevalda på heltid, eller betydande del av heltid 
 
OPF-KL är utformat för att kunna tillämpas på förtroendevalda som ny tillträder ett (eller flera) 
uppdrag efter valet 2014 eller senare. Bestämmelserna gäller i vissa delar även för förtroendevalda 
som i tidigare uppdrag inte har omfattats av PBF, PRF-KL eller andra pensionsbestämmelser för 
förtroendevalda.  
 

Förtroendevalda som tillträtt/haft uppdrag innan val 2014 (PBF) 
Kommunen har antagit Bestämmelser om pension och avgångsersättning för förtroendevalda, 
PBF, att gälla från och med 2003-01-01. Förtroendevalda som omfattades av det tidigare 
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pensionsreglementet, PRF-KL, 2002-12-31 och som kvarstår i förtroendeuppdrag efter denna 
tidpunkt, omfattas av övergångsbestämmelser till PBF. 

Förtroendevalda som tillträtt uppdrag för första gången vid valet 2014, eller senare (OPF) 
Kommunen har antagit Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda, 
OPF, att gälla från och med valet 2014. Bestämmelserna gäller för förtroendevalda som väljs för 
första gången i samband valet 2014, eller senare och som i tidigare uppdrag inte omfattats av PBF 
eller äldre pensionsbestämmelser 

 
Övriga förtroendevalda 
Övriga förtroendevalda har rätt till skälig ersättning för förlorad tjänstepension. 
Pensionsersättningen är schabloniserad och beräknas till en viss procent av den sammanlagda 
ersättning för förlorad arbetsförtjänst som betalats ut av kommunen undersamma år. 
 
Pensionsersättningen betalas ut kontant en gång per år, efter ansökan från den förtroendevalde. 
Ansökan ska göras senast 31 mars året efter det år förlusten hänför sig till. Den förtroendevalde 
ska kunna visa att tjänstepensionen påverkats av förtroendeuppdraget. 

Pension till förtroendevalda 
Förtroendevalda på heltid och deltid om minst 40 procent omfattas av OPF-KL (Bestämmelser 
om pension och avgångsersättning för förtroendevalda). Förvärvsinkomster upp till ett 
prisbasbelopp per år undantas från samordning med förmåner enligt PBF Kommunstyrelsen är 
pensionsmyndighet för förtroendevalda. 
 
Övriga förtroendevalda har rätt till skälig ersättning för förlorad tjänstepension. 
Pensionsersättningen beräknas på den sammanlagda ersättning för förlorad arbetsförtjänst som 
betalats ut under året. År 2014 är ersättningen 4,5 procent. Pensionsersättningen betalas ut 
kontant en gång per år, efter ansökan från den förtroendevalde. 
 

Pensionsbestämmelser 
Säter kommuns fritidspolitiker omfattas av pensionsbestämmelserna i OPF. Kommunen sätter 
årligen av pensionsavgifter beräknade på den pensionsgrundande inkomsten i uppdraget. 
(Under förutsättning att fritidspolitikern inte tidigare har omfattats av äldre pensionsavtal för 
förtroendevalda) 
 
Ersättning för förlorad tjänstepensionsförmån i ordinarie sysselsättning 
Säter  kommuns fritidspolitiker får ersättning för förlorad tjänstepensionsförmån efter begäran av 
den förtroendevalde. 
 

 

Tryggande av kommunens pensionsåtagande 
 
Kommunen tryggar för närvarande sina pensionsåtaganden på nedanstående sätt. 
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Avgiftsbestämd ålderspension Tryggas genom försäkring. Löpande 
inbetalning av premie till den försäkring den 
anställde valt. 
 

Förmånsbestämd ålderspension Tryggas genom försäkring. 
 
 

Pension till efterlevande Tryggas genom försäkring. 
Särskild avtalspension enligt 
överenskommelse                

Tryggas genom beskattningsrätten.  
Hela pensionsbeloppet skuldförs i 
Samband med beviljad pension. 
 

Pension intjänad före 1998 Tryggas genom beskattningsrätten och 
redovisas som en ansvarsförbindelse. Se 
även nedan. 
 

PBF (Pensionsbestämmelser för 
förtroendevalda) 
 

Tryggas genom beskattningsrätten. Hela 
pensionsbeloppet skuldförs i samband med 
beviljad pension. Intjänad pensionsrätt av 
ålderspension skuldförs vid intjänandet. 
 

 

Pensionsinformation 
 
Enligt KAP-KL, ”Riktlinjer för arbetsgivarens informationsansvar” är arbetsgivaren ansvarig för 
att anställda informeras om pensionsförmåner som tjänas in i anställningen. 
Kommunen tillhandahåller pensionsinformation enligt nedan. 
 

Information om pensionsval och valblankett 
Anställda som ska välja försäkringsbolag för den avgiftsbestämda ålderspensionen för första 
gången får information och valblankett från Pensionsvalet PV AB. 
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Sammanfattning 
Beslutsordning 
Beslutanderätt i pensionsfrågor regleras i kommunens delegationsordning. Vid beslut i 
pensionsfrågor enligt Lag om allmän försäkring och pensionsavtalet PAKL/ 
PFA/KAP-KL, gäller följande; Utfärdande av pensionsbrev enligt PA-KL/PFA/KAP-KL görs 
av lönekamrer Hantering av pensionsärenden görs av pensionshandläggaren i Falu kommun. 
Efter framställan från förvaltning sektor beslutar personalutskottet om särskild ålderspension 
som finansieras av berörd förvaltning sektor Tolkningar i pensionsärenden hänskjuts till 
personalutskottet i samråd med berörd pensions handläggare. 

Pension till anställda 
Inledning 
Kommunens anställda omfattas av pensionsavtalet KAP-KL och AKAP-KL.  Anställda som före 
2006 fått rätt till sjuk- eller aktivitetsersättning omfattas inte av KAP-KL utan av det tidigare 
pensionsavtal som gällde vid den aktuella tidpunkten. 
 
Pensionsavgift till avgiftsbestämd ålderspension. Pensionsavgift som understiger 100 kronor per 
år utbetalas inte. 
 

Tjänstepension 80/80/100 modellen 
Kommunstyrelsen har (Dnr KS 2016/0289 och  Dnr KS 2017/0121) beslutat att införa modell 
80/80/100 för tillsvidareanställd personal som fyllt 61 år. Arbetsgivaren kan vid särskilda fall, 
utifrån förutsättningar i verksamheten ge möjlighet för tillsvidare anställd personal att gå ned i tid 
med 20 procent, lägst till 80 procent. Arbetsgivaren kompenserar tjänstepensionen till den nivå 
man haft innan man går ned i tid. Anställningen omregleras varaktigt tills den anställde fyller 65 
år. Nytt anställningsavtal skall skrivas. 
Förvaltningschef i samråd med personalchef beslutar om minskad arbetstid. 
Ansökan skall göras minst 1 månad innan minskningen av arbetstiden skall gälla. 
 
 

Löneväxling till pension 
Samtliga tillsvidareanställda har möjlighet att löneväxla till pension via ett överenskommet 
månatligt bruttolöneavdrag. Överenskommelse om löneväxling kan göras efter anmälan till 
personalchefen. kan träffas i samband med införandet av löneväxlingserbjudandet, samt vid 
löneöversyn eller nyanställning. Det överenskomna beloppet betalas till en 
tjänstepensionsförsäkring. 
 
Löneväxlingen ska vara kostnadsneutral för kommunen. Anställda som löneväxlar får därför ett 
tilläggsbelopp på för närvarande 5.8 procent (beslutat 2014) detta kan variera från år till år. 
Tilläggsbeloppet betalas tillsammans med det överenskomna löneväxlingsbeloppet till en 
tjänstepensionsförsäkring. 
 
Exempel: För en anställd som minskar sin bruttolön med 1 000 kronor, betalas 
1 058 kronor till en tjänstepensionsförsäkring. 
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Kostnadsneutraliteten innebär också att löneväxlingen inte ska påverka den anställdes ordinarie 
tjänstepension. Bruttolönen före växling ska därför även fortsättningsvis vara 
pensionsgrundande. 
 
Bruttolönen före växling ska även ligga till grund för framtida lönerevisioner samt vid beräkning 
av lönerelaterade tillägg och avdrag, till exempel semesterlönetillägg och sjukavdrag. 
 
Lägsta belopp att växla är 400 kronor per månad. Maximalt får 20 procent av bruttolönen växlas 
per månad. Den anställde väljer själv om beloppet ska sparas i traditionell försäkring eller 
fondförsäkring och om försäkringen ska tecknas med återbetalningsskydd. Försäkringsbolag 
anvisas av kommunen. 
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Löneväxling görs endast de månader det finns lön att dra det överenskomna beloppet från. Om 
det inte går att verkställa bruttolöneavdraget, till exempel vid sjukdom, föräldraledighet eller 
tjänstledighet, görs uppehåll i löneväxlingen. 
 
Den anställde kan ändra löneväxlingsbelopp en gång per år. Anmälan skall ske senast den 30 
november för att gälla näst kommande år. Löneväxlingen ska regleras i ett individuellt avtal 
mellan kommunen och den anställde. 
 

Ändring av villkoren 
Kommunen har rätt att ändra villkoren för löneväxlingen samt att upphöra med erbjudande om 
löneväxling. 
 

Upphörande av löneväxling 
Överenskommelsen om löneväxling upphör att gälla om anställningen i kommunen upphör, dock 
senast vid 67 års ålder. Om den anställde avlider upphör överenskommelsen att gälla frän 
tidpunkten för dödsfallet. Eventuellt innestående medel från löneväxlingen som ännu inte 
överförts till tjänstepensionsförsäkringen betalas ut till dödsboet. 
 
Såväl den anställde som kommunen kan säga upp överenskommelsen om löneväxling. 
Uppsägningstiden är tre kalendermånader. Efter uppsägningstidens slut upphör kommunens 
premiebetalning till pensionsförsäkringen. Om den anställde återigen vill löneväxla ska minst sex 
månader ha förflutit från överenskommelsens upphörande innan ny överenskommelse om 
löneväxling kan träffas. 
När överenskommelsen upphör att gälla ska den anställdes kontanta bruttolön höjas med det 
belopp som motsvarar det aktuella löneavståendet för löneväxling. 
 
Vid ändrad lagstiftning eller ändring i gällande kollektivavtal har kommunen rätt att anpassa 
reglerna för bruttolöneavdraget till de nya förutsättningarna, alternativt att säga upp 
överenskommelsen med omedelbar verkan. 
 
Löneväxlingen kan komma att påverka den anställdes allmänna pension, 
socialförsäkringsförmåner och ersättningar från avtalsförsäkringarna eftersom dessa ersättningar 
baseras på faktiskt utbetald lön respektive sjukpenninggrundande inkomst. Löneväxling lämpar 
sig därför i första hand för den som även efter växlingen har en lön som överstiger 8,07 
inkomstbasbelopp. 
 

Information/ Övrigt 
Den anställde som erbjuds löneväxling ska erbjudas individuell rådgivning av 
aktuell pensionsadministration kontakt för detta tas med personalenheten. 
 
För mer information se intranätet 



 
4 

 

Tryggande av pensionsförmåner 
Kommunen tryggar avgiftsbestämd ålderspension och alternativ KAP-KL med försäkring. 
Premie betalas löpande.  
 
Kommunen tryggar förmånsbestämd ålderspension, pension till efterlevande, särskild 
avtalspension genom försäkring. 
 
Pensionsåtagandena redovisas som en skuld i kommunens balansräkning gäller bara särskild 
avtalspension och pensionsförmån enligt PBF. 
 
Pension intjänad före 1998 tryggas genom beskattningsrätten och redovisas som en 
ansvarsförbindelse. 
 

Pensionsinformation 
Pensionspolicyn innehåller riktlinjer för hur kommunen ska informera anställda om 
pensionsrättigheter i anställningen. 
 
Bestämmelserna i KAP-KL (Kollektiv Avtalad Pension) och PBF (Bestämmelser om pension och 
avgångsersättning för förtroendevalda) innehåller möjligheter till lokala överenskommelser. 
Pensionspolicyn beskriver det kommunen beslutat ska gälla i specifika pensionsfrågor, vilka 
pensionsmöjligheter anställda och förtroendevalda kan omfattas av samt hur kommunen tryggar 
sina pensionsåtaganden. Pensionspolicyn ska användas som en aktiv del i kommunens 
personalpolitik i syfte att stärka möjligheten att rekrytera och behålla kompetent personal. 
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Uppdatering 
Reglerna i pensionspolicyn ska ses över en gång per mandatperiod och uppdateras om det finns 
behov av det. Vid större förändringar i kommunen eller i lagar och kollektivavtal som har 
påverkan på pensionsområdet, ska pensionspolicyn ses över oftare. 
 
 

Pension till förtroendevalda 
Förtroendevalda på heltid och deltid 
OPF-KL är utformat för att kunna tillämpas på förtroendevalda som nytillträder ett (eller flera) 
uppdrag efter valet 2014 eller senare. Bestämmelserna gäller i vissa delar även för förtroendevalda 
som i tidigare uppdrag inte har omfattats av PBF, PRF-KL eller andra pensionsbestämmelser för 
förtroendevalda. Bestämmelserna är helt nya, vilket innebär att de inte innehåller samma 
förmåner som i tidigare PBF, PRF-KL eller äldre bestämmelser/reglementen för förtroendevalda. 
Förmånerna i pensionsbestämmelserna motsvarar i stora delar pensionsavtalet AKAP-KL. 
Ålderspensionsintjänandet bygger på livsinkomstprincipen. Strukturen följer också AKAP-KL. 
För mer information se: Kommunfullmäktige, Sammanträdesprotokoll 2014-05-26 
 
Kommunen har antagit OPF-KL. Bestämmelser om pension och avgångsersättning för 
förtroendevalda) att gälla från och med 2003-01-01. Bestämmelserna omfattar förtroendevalda på 
heltid och deltid om minst 40 procent. 
 
Övriga förtroendevalda 
Övriga förtroendevalda har rätt till skälig ersättning för förlorad tjänstepension. 
Pensionsersättningen är schabloniserad och beräknas till en viss procent av den sammanlagda 
ersättning för förlorad arbetsförtjänst som betalats ut av kommunen undersamma år. 
 
Pensionsersättningen betalas ut kontant en gång per år, efter ansökan från den förtroendevalde. 
Ansökan ska göras senast 31 mars året efter det år förlusten hänför sig till. Den förtroendevalde 
ska kunna visa att tjänstepensionen påverkats av förtroendeuppdraget. 

Pension till förtroendevalda 
Förtroendevalda på heltid och deltid om minst 40 procent omfattas av OPF-KL (Bestämmelser 
om pension och avgångsersättning för förtroendevalda). Förvärvsinkomster upp till ett 
prisbasbelopp per år undantas från samordning med förmåner enligt PBF. Jävsnämnden är efter 
beslut i kommunstyrelsen utsedd till pensionsmyndighet för förtroendevalda. 
 
Övriga förtroendevalda har rätt till skälig ersättning för förlorad tjänstepension. 
Pensionsersättningen beräknas på den sammanlagda ersättning för förlorad arbetsförtjänst som 
betalats ut under året. År 2014 är ersättningen 4,5 procent. Pensionsersättningen betalas ut 
kontant en gång per år, efter ansökan från den förtroendevalde. 
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Pension till förtroendevalda 
 

Förtroendevalda på heltid, eller betydande del av heltid 
 
OPF-KL är utformat för att kunna tillämpas på förtroendevalda som ny tillträder ett (eller flera) 
uppdrag efter valet 2014 eller senare. Bestämmelserna gäller i vissa delar även för förtroendevalda 
som i tidigare uppdrag inte har omfattats av PBF, PRF-KL eller andra pensionsbestämmelser för 
förtroendevalda.  
 

Förtroendevalda som tillträtt/haft uppdrag innan val 2014 (PBF) 
Kommunen har antagit Bestämmelser om pension och avgångsersättning för förtroendevalda, 
PBF, att gälla från och med 2003-01-01. Förtroendevalda som omfattades av det tidigare 
pensionsreglementet, PRF-KL, 2002-12-31 och som kvarstår i förtroendeuppdrag efter denna 
tidpunkt, omfattas av övergångsbestämmelser till PBF. 

Förtroendevalda som tillträtt uppdrag för första gången vid valet 2014, eller senare (OPF) 
Kommunen har antagit Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda, 
OPF, att gälla från och med valet 2014. Bestämmelserna gäller för förtroendevalda som väljs för 
första gången i samband valet 2014, eller senare och som i tidigare uppdrag inte omfattats av PBF 
eller äldre pensionsbestämmelser 

 
Övriga förtroendevalda 
Övriga förtroendevalda har rätt till skälig ersättning för förlorad tjänstepension. 
Pensionsersättningen är schabloniserad och beräknas till en viss procent av den sammanlagda 
ersättning för förlorad arbetsförtjänst som betalats ut av kommunen undersamma år. 
 
Pensionsersättningen betalas ut kontant en gång per år, efter ansökan från den förtroendevalde. 
Ansökan ska göras senast 31 mars året efter det år förlusten hänför sig till. Den förtroendevalde 
ska kunna visa att tjänstepensionen påverkats av förtroendeuppdraget. 

Pension till förtroendevalda 
Förtroendevalda på heltid och deltid om minst 40 procent omfattas av OPF-KL (Bestämmelser 
om pension och avgångsersättning för förtroendevalda). Förvärvsinkomster upp till ett 
prisbasbelopp per år undantas från samordning med förmåner enligt PBF. Jävsnämnden är efter 
beslut Kommunstyrelsen är pensionsmyndighet för förtroendevalda. 
 
Övriga förtroendevalda har rätt till skälig ersättning för förlorad tjänstepension. 
Pensionsersättningen beräknas på den sammanlagda ersättning för förlorad arbetsförtjänst som 
betalats ut under året. År 2014 är ersättningen 4,5 procent. Pensionsersättningen betalas ut 
kontant en gång per år, efter ansökan från den förtroendevalde. 
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Pensionsbestämmelser 
Säters kommuns fritidspolitiker omfattas av pensionsbestämmelserna i OPF. Kommunen sätter 
årligen av pensionsavgifter beräknade på den pensionsgrundande inkomsten i uppdraget. 
(Under förutsättning att fritidspolitikern inte tidigare har omfattats av äldre pensionsavtal för 
förtroendevalda) 
 
Ersättning för förlorad tjänstepensionsförmån i ordinarie sysselsättning 
Säters  kommuns fritidspolitiker får ersättning för förlorad tjänstepensionsförmån efter begäran 
av den förtroendevalde. 
 

 

Tryggande av kommunens pensionsåtagande 
 
Kommunen tryggar för närvarande sina pensionsåtaganden på nedanstående sätt. 
 
Avgiftsbestämd ålderspension Tryggas genom försäkring. Löpande 

inbetalning av premie till den försäkring den 
anställde valt. 
 

Förmånsbestämd ålderspension Tryggas genom försäkring. 
 
 

Pension till efterlevande Tryggas genom försäkring. 
Särskild avtalspension enligt 
överenskommelse                

Tryggas genom beskattningsrätten.  
Hela pensionsbeloppet skuldförs i 
Samband med beviljad pension. 
 

Pension intjänad före 1998 Tryggas genom beskattningsrätten och 
redovisas som en ansvarsförbindelse. Se 
även nedan. 
 

PBF (Pensionsbestämmelser för 
förtroendevalda) 
 

Tryggas genom beskattningsrätten. Hela 
pensionsbeloppet skuldförs i samband med 
beviljad pension. Intjänad pensionsrätt av 
ålderspension skuldförs vid intjänandet. 
 

 

Pensionsinformation 
 
Enligt KAP-KL, ”Riktlinjer för arbetsgivarens informationsansvar” är arbetsgivaren ansvarig för 
att anställda informeras om pensionsförmåner som tjänas in i anställningen. 
Kommunen tillhandahåller pensionsinformation enligt nedan. 
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Information om pensionsval och valblankett 
Anställda som ska välja försäkringsbolag för den avgiftsbestämda ålderspensionen för första 
gången får information och valblankett från Pensionsvalet PV AB. 
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Kf §  Diarienummer: KS2021/0055 

Revidering av reglemente för Krisledningsnämnden 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta fastställa reviderat reglemente för Krisled-
ningsnämnden. 
 
______ 
 
Ärendebeskrivning 
Reglementet för krisledningsnämnden behöver uppdateras. Ett första reglemente fastställdes 2003 
och en revidering av nämndens reglemente gjordes 2013. Reglementen bör ses över under varje 
mandatperiod. 
 
Enligt lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser 
i fredstid och höjd beredskap ska det, i varje kommun, finnas en krisledningsnämnd och ett fast-
ställt reglemente. Följande förändring i reglementet föreslås: 
 
Följande förändringar föreslås: 
Sista stycket i § 2 stryks men beskrivs i inledningen 
Nuvarande lydelse " § 4 Föredragande i krisledningsnämnden ska vara kommundirektören alt. be-
redskapssamordnaren. 
Ny lydelse § 4 Ansvarig tjänsteperson är kommundirektören 
§ 9 - ändras landsting till regioner. 
§ 10 - utgår finns under ny § 14 
Förtydligandet utgår och skrivs in under § 7 
§ 14 ny paragraf. Reglerar personuppgiftsansvar och sekretess 
§ 15 ny paragraf. Öppnar upp möjligheten att delta på distans 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 
Reglemente för Krisledningsnämnden 
 
 
 
  



 

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 
2021-02-08 KS2021/0055 

 

Revidering av reglemente för Krisledningsnämnd 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta fastställa 
reviderat reglemente för Krisledningsnämnden. 
 
Ärendebeskrivning: 
Reglementet för krisledningsnämnden behöver uppdateras. Ett första reglemente fastställdes 2003 och en 
revidering av nämndens reglemente gjordes 2013. Reglementen bör ses över under varje mandatperiod. 
 
Enligt lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i 
fredstid och höjd beredskap ska det, i varje kommun, finnas en krisledningsnämnd och ett fastställt 
reglemente. Följande förändring i reglementet föreslås: 
 
Följande förändringar föreslås: 
Sista stycket i § 2 stryks men beskrivs i inledningen 
Nuvarande lydelse " § 4 Föredragande i krisledningsnämnden ska vara kommunchefen alt. 
beredskapssamordnaren. 
Ny lydelse § 4 Ansvarig tjänsteperson är kommundirektören 
§ 9 - ändras landsting till regioner. 
§ 10 - utgår finns under ny § 14 
Förtydligandet utgår och skrivs in under § 7 
§ 14 ny paragraf. Reglerar personuppgiftsansvar och sekretess 
§ 15 ny paragraf. Öppnar upp möjligheten att delta på distans 
 
 
Beslutsunderlag Delges 
Tjänsteutlåtande  

 

 
 
 
Margareta Jakobsson  Malin Karhu Birgersson 
Handläggare  Sektorchef kommunstyrelsen 

 



  Antagen:Kommunfullmäktige 2013-04-25, § 39 

 
 
 

 
 

Reglemente för Krisledningsnämnden 
 
Utöver det som föreskrivs i ”Huvudreglemente för kommunstyrelse och nämnder i Säters 
kommun” och kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. 
 
 
§ 1 
Krisledningsnämnden utgör kommunens högsta ledning i samband med extraordinära händelser, då 
ordinarie/normala resurser är otillräckliga för att samhällets basfunktioner skall fungera på lägsta 
acceptabla nivå. 
 
§ 2 
Krisledningsnämnden får i samband med en extraordinär händelse, inom ramen för sitt reglemente, överta 
beslutanderätt i den omfattning som är nödvändig med hänsyn till just denna extraordinära händelses 
omfattning och art. 
 
Utöver detta reglemente ska kommunallagens bestämmelser tillämpas avseende t ex valbarhet, 
sammanträden, jäv, delegation, omröstningsregler m m. 
 
§ 3 
Krisledningsnämnden ska utgöras av ledamöterna i kommunstyrelsens arbetsutskott, d v s 5 ledamöter 
och 5 ersättare. 
 
§ 4 
Ansvarig tjänsteperson är kommundirektören. Föredragande i krisledningsnämnden ska vara 
kommunchefen alt. beredskapssamordnaren. 
 
§ 5 
Ordföranden beslutar om/när krisledningsnämnden ska inkallas. 
Om ordföranden har förhinder åligger detta ansvar 1:e vice ordföranden. Om 1:e vice ordföranden har 
förhinder åligger detta ansvar 2:e vice ordföranden. 
 
§ 6 
 
Kallelse kan ske muntligt 
 
§ 7 
Ordföranden (1:e vice ordföranden, 2:e vice ordföranden) får besluta på nämndens vägnar i ärenden, som 
är så brådskande, att nämndens avgörande inte kan avvaktas. Sådana beslut ska emellertid snarast anmälas 
till nämnden, d v s så snart denna samlats. 
Detta innebär att ordföranden (1:e vice ordföranden, 2:e vice ordföranden) i en akut situation har samma 
befogenhet som nämnden i sin helhet. 
1: vice ordföranden ersätter ordföranden och 2: vice ordföranden ersätter 1:e vice ordföranden. 
 
§ 8 
Det är inte möjligt att underlåta att sammankalla nämnden och i stället låta ordföranden eller 1:e vice 
ordföranden eller 2:e vice ordföranden fatta nödvändiga beslut. Deras befogenhet att fatta beslut gäller 
endast i sådana brådskande situationer, där nämnden inte hinner sammankallas och dess beslut avvaktas. 
Så snart nämnden hunnit sammanträda upphör denna speciella befogenhet för ordföranden (1:e vice 
ordföranden eller 2:e vice ordföranden) 



  Antagen:Kommunfullmäktige 2013-04-25, § 39 

 
 
 

 
 
§ 9 
Krisledningsnämnden kan besluta om bistånd till andra kommuner, landsting regioner och till enskilda 
personer. 
 
§ 10 
För krisledningsnämndens eventuella utlämnande av information, gäller den sekretess som skulle ha gällt i 
den ordinarie nämnden. 
 
§ 10 
När förhållandena medger ska krisledningsnämnden besluta, att de uppgifter som nämnden ev har 
övertagit från andra nämnder ska återgå till ordinarie nämnd. 
Ett sådant beslut kan fattas även om den extraordinära händelsen fortfarande pågår. 
 
§ 11 
Efter det att krisledningsnämnden varit inkallad skall skriftlig redovisning av händelseförlopp, kostnader 
och utvärdering lämnas till kommunfullmäktige. 
 
§ 12 
Kommunfullmäktige beslutar, om en nämnd, p g a krisledningsnämndens övertagande av denna 
nämndsbeslutsrätt, ska kompenseras för oförutsedda kostnader, vilka uppstått genom beslut av 
krisledningsnämnden. 
 
§ 13 
Krisledningsnämnden står under tillsyn av kommunens revision samt kommunfullmäktige. 
 
Förtydligande: 
1: vice ordföranden ersätter ordföranden och 2: vice ordföranden ersätter 1:e vice ordföranden. 
 
14 §  
Krisledningsnämnden är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter inom 
krisledningsnämndens verksamhet. 
 
Kommunstyrelsens dataskyddsombud utgör dataskyddsombud även för krisledningsnämnden 
när denna träder ikraft. 
 
För krisledningsnämndens eventuella utlämnande av information, gäller den sekretess, som 
skulle ha gällt i den ordinarie verksamheten. 
 
Vidare får den som deltar eller har deltagit i kommunens verksamhet med beredskap för eller 
åtgärder under extraordinära händelser inte röja eller utnyttja vad han eller hon därigenom har 
fått veta om (7 kap 1 § LEH); 

1. förhållanden av betydelse för att förebygga och hantera fredstida kriser, 
2. förhållanden av betydelse för totalförsvaret eller rikets säkerhet i övrigt, 
3. en enskild persons ekonomiska förhållanden, eller 
4. ett företags affärs- eller driftsförhållanden. 

 
 
 
 
 



  Antagen:Kommunfullmäktige 2013-04-25, § 39 

 
 
 

 
 
15 §  
Nämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter närvarande på distans. 
 
Detta får äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare 
kan se och höra varandra på lika villkor. Lokalen ska vara utformad så att inte obehöriga kan ta del av 
sammanträdeshandlingar, bild eller ljud. 
 
Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans. 
Nämnden får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på distans i nämnden 



SÄTERS KOMMUN 
Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2021-04-29 
Blad 
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Justerande signaturer Utdragsbestyrkande 

 

Kf §  Diarienummer: KS2021/0050 

Nytt aktieägaravtal, bolagsordning och aktiebok för Falun Borlänge regionen 
AB 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 

1. Upphäva gällande aktieägaravtal, bolagsordning och aktiebok för Falun Borlänge-regionen 
AB 

2. Godkänna nytt aktieägaravtal, ny bolagsordning och ny aktiebok för Falun Borlänge-reg-
ionen AB  

3. Lösa in hembjudna aktier, i enlighet med beslutsunderlag ”Inlösen av aktier, i enlighet med 
aktieägaravtalet” till ett värde av 100 kronor styck.  

 
__________ 
 
Ärendebeskrivning 
Vid bildandet av bolaget år 2001 tecknade de fem ägarna Falu kommun, Borlänge kommun, Lud-
vika kommun, Gagnefs kommun och Säters kommun - aktier utifrån storlek. Ägarandelarna utgick 
från befolkningens storlek per 2000-12-31.  
 
2010 erbjöds Smedjebackens kommun att via en riktad nyemission ingå som aktieägare i bolaget.  
 
I januari 2019 meddelade Ludvika kommun och Smedjebackens kommun att man hade för avsikt 
att säga upp avtalet med Bolaget vid avtalstidens utgång 2020-12-31.  
 
Enligt gällande aktieägaravtal ska därmed samtliga aktier hembjudas till inlösen av övriga Parter att 
fördelas bland dem i förhållande till deras tidigare aktieinnehav i Bolaget.  
 
I och med förändringen av ägarkommuner behövde aktieägaravtalet förändras och ersätta det gäl-
lande aktieägaravtalet från 2010. I samband med detta behövde också en ny bolagsordning och en 
ny aktiebok tas fram.  
 
Beslut om bolagets fortsatta drift och inriktning fattades av styrelsen vid styrelsemötet den 2020-11-
18.  
Bolaget skall inom Falun, Borlänge, Gagnef och Säters kommuner arbeta med näringslivs-och reg-
ional utveckling för ökad attraktionskraft genom att driva projekt och verksamheter som ligger i 
linje med ägarkommunernas prioriterade utvecklingsområden samt på uppdrag tillhandahålla tjäns-
ter för utredningar och kommungemensamma aktiviteter.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 
Aktieägaravtal 
Bolagsordning 
Aktiebok 
  



 

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 
2021-03-17 Dnr KS2021/0050 

 

 
Nytt aktieägaravtal, bolagsordning och aktiebok för Falun Borlänge-
regionen AB  
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta 

1. Upphäva gällande aktieägaravtal, bolagsordning och aktiebok för Falun Borlänge-
regionen AB 

2. Godkänna nytt aktieägaravtal, ny bolagsordning och ny aktiebok för Falun Borlänge-
regionen AB  

3. Lösa in hembjudna aktier, i enlighet med beslutsunderlag ”Inlösen av aktier, i enlighet 
med aktieägaravtalet” till ett värde av 100 kronor styck.  

 
Ärendebeskrivning 
Vid bildandet av bolaget år 2001 tecknade de fem ägarna Falu kommun, Borlänge kommun, 
Ludvika kommun, Gagnefs kommun och Säters kommun  - aktier utifrån storlek. Ägarandelarna 
utgick från befolkningens storlek per 2000-12-31.  
 
2010 erbjöds Smedjebackens kommun att via en riktad nyemission ingå som aktieägare i bolaget.  
 
I januari 2019 meddelade Ludvika kommun och Smedjebackens kommun att man hade för avsikt 
att säga upp avtalet med Bolaget vid avtalstidens utgång 2020-12-31.  
 
Enligt gällande aktieägaravtal ska därmed samtliga aktier hembjudas till inlösen av övriga Parter 
att fördelas bland dem i förhållande till deras tidigare aktieinnehav i Bolaget.  
 
I och med förändringen av ägarkommuner behövde aktieägaravtalet förändras och ersätta det 
gällande aktieägaravtalet från 2010. I samband med detta behövde också en ny bolagsordning och 
en ny aktiebok tas fram.  
 
Beslut om bolagets fortsatta drift och inriktning fattades av styrelsen vid styrelsemötet den 2020-
11-18.  
Bolaget skall inom Falun, Borlänge, Gagnef och Säters kommuner arbeta med näringslivs-och 
regional utveckling för ökad attraktionskraft genom att driva projekt och verksamheter som ligger 
i linje med ägarkommunernas prioriterade utvecklingsområden samt på uppdrag tillhandahålla 
tjänster för utredningar och kommungemensamma aktiviteter.  
 
Marita Skog 
Kommundirektör 
 



Från: Marita Skog 
Skickat: den 10 februari 2021 18:05 
Till: Margareta Jakobsson 
Ämne: VB: Falun Borlänge-regionen AB – Nytt aktieägaravtal,  Nytt utskick 
Bifogade filer: Inlösen av aktier.pdf; Missiv till Kommunfullmäktige - Nytt aktieägaravtal.pdf; 

Ny Aktiebok.pdf; Ny Bolagsordning.pdf; Nytt Akieägaravtal.pdf 
 
Uppföljningsflagga: Följ upp 
Flagga: Har meddelandeflagga 
 
Till nästa KSAU. 
Mvh 
Marita 
 

Från: Eva Mikkelsen <Eva.Mikkelsen@fbregionen.se>  
Skickat: den 10 februari 2021 17:52 
Till: Borlänge kommun <kommun@borlange.se>; kontaktcenter@falun.se; Säters Kommun - Kommun 
<kommun@sater.se>; Gagnefs kommun <registrator@gagnef.se>; 'Åsa Granath' 
<asa.granat@borlange.se>; 'Tommy Sandberg' <tommy.sandberg@gagnef.se>; 
pernilla.wigren@falun.se; Marita Skog <marita.skog@sater.se> 
Ämne: Falun Borlänge-regionen AB – Nytt aktieägaravtal, Nytt utskick 
 
Hej, 
Här kommer en nytt utskick pga. ett fel i bilagan Nytt Aktieägaravtal  Ändring: Nytt Aktieägaravtal 
bifogas, annars ingen förändring./Eva 
 
 
 

I januari 2019 meddelade Ludvika kommun och Smedjebackens kommun att man hade för avsikt 

att säga upp avtalet med Falun Borlänge-regionen AB  vid avtalstidens utgång 2020-12-31. Enligt 

gällande aktieägaravtal ska därmed samtliga aktier hembjudas till inlösen av övriga Parter att 

fördelas bland dem i förhållande till deras tidigare aktieinnehav i Bolaget. I och med förändringen 

av ägarkommuner behövde aktieägaravtalet förändras och ersätta det gällande aktieägaravtalet 

från 2010. I samband med detta behövde också en ny bolagsordning och en ny aktiebok tas fram. 

 

I enlighet med gällande avtal har kommunfullmäktige i de fyra ägarkommunerna att fatta beslut 

om detta. 

 

 

 
 
Med vänlig hälsning 

Eva Mikkelsen 
Infra-administratör/VD-sekreterare 

mailto:Eva.Mikkelsen@fbregionen.se
mailto:kommun@borlange.se
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mailto:kommun@sater.se
mailto:registrator@gagnef.se
mailto:asa.granat@borlange.se
mailto:tommy.sandberg@gagnef.se
mailto:pernilla.wigren@falun.se
mailto:marita.skog@sater.se


 
 

 

FALUN BORLÄNGE-REGIONEN AB 

Forskargatan 3 

781 70 BORLÄNGE 

Tel: 0243-24 80 49      

Mobil: 070-222 36 42 

         

www.fbregionen.se 
www.dalabanan.com 

www.bergslagsbanan.se 

www.bergslagsdiagonalen.com 

www.e16.nu 
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https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Ffbregionen&data=04%7C01%7Ceva.mikkelsen%40fbregionen.se%7C9eb9878d0637407925ef08d8cdc5c634%7C674f77ec74ad4d1790541f6d1f2ebb8a%7C0%7C0%7C637485597321005804%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=4rNqusx6dc0bYQUFUzp1QouUktu30f1rMKYRESqb020%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.bergslagsdiagonalen.com%2F&data=04%7C01%7Ceva.mikkelsen%40fbregionen.se%7C9eb9878d0637407925ef08d8cdc5c634%7C674f77ec74ad4d1790541f6d1f2ebb8a%7C0%7C0%7C637485597321015797%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=VurgwaOMhXZMDCe0PbijXXExiUkJkFhxv%2FeYb1CSyQY%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.e16.nu%2F&data=04%7C01%7Ceva.mikkelsen%40fbregionen.se%7C9eb9878d0637407925ef08d8cdc5c634%7C674f77ec74ad4d1790541f6d1f2ebb8a%7C0%7C0%7C637485597321015797%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=uWJ%2FpU4Y67eN%2BcqQXE%2BBP0C%2B3mJroZb3stSBYgWIxG8%3D&reserved=0


      Bilaga 4  

Inlösen av aktier, i enlighet med aktieägaravtal 

Aktie nr  
Antal  
2003-10-07 

Aktieägare  
Ny 
fördelning 
2021-01-01 

Försäljning 
Smedjebacken 

Försäljning 
Ludvika 

 

      1 - 1580  1580  
Borlänge 
kommun  

2054 
134 340 á 100 kronor 

1581 - 3400  1820  Falu kommun  2365 
154 391 á 100 kronor 

3401 - 4285    885  Ludvika kommun    
     

4286 - 4625    340  Gagnefs kommun  444 
30 74 á 100 kronor 

4626 - 5000    375  Säters kommun  487 
32 80 á 100 kronor 

5001 - 5350    350  
Smedjebackens 
kommun  

  
     

    350 885  



Missiv 

Till Kommunfullmäktige      

 

Falun Borlänge-regionen AB – Nytt aktieägaravtal 

Vid bildandet av bolaget år 2001 tecknade de fem ägarna Falu kommun, Borlänge kommun, 
Ludvika kommun, Gagnefs kommun och Säter kommun aktier utifrån storlek. Ägarandelarna 
utgick från befolkningens storlek per 2000-12-31. 2010 erbjöds Smedjebackens kommun att 
via en riktad nyemission ingå som aktieägare i bolaget. 

I januari 2019 meddelade Ludvika kommun och Smedjebackens kommun att man hade för 
avsikt att säga upp avtalet med Bolaget vid avtalstidens utgång 2020-12-31. Enligt gällande 
aktieägaravtal ska därmed samtliga aktier hembjudas till inlösen av övriga Parter att fördelas 
bland dem i förhållande till deras tidigare aktieinnehav i Bolaget. I och med förändringen av 
ägarkommuner behövde aktieägaravtalet förändras och ersätta det gällande aktieägaravtalet 
från 2010. I samband med detta behövde också en ny bolagsordning och en ny aktiebok tas 
fram. 

Beslut om bolagets fortsatta drift och inriktning fattades av styrelsen vid styrelsemötet den 18 
november: 

Bolaget skall inom Falun, Borlänge, Gagnef och Säters kommuner arbeta med näringslivs-och 
regional utveckling för ökad attraktionskraft genom att driva projekt och verksamheter som 
ligger i linje med ägarkommunernas prioriterade utvecklingsområden samt på uppdrag 
tillhandahålla tjänster för utredningar och kommungemensamma aktiviteter. 

Vid styrelsemötet den 9 december godkändes förslagen till nytt aktieägaravtal, aktiebok och 
bolagsordning. 

I enlighet med gällande avtal har kommunfullmäktige att fatta beslut om följande: 

 

Förslag till beslut: 

 

1. ………………………beslutar att upphäva gällande aktieägaravtal, bolagsordning och 
aktiebok och godkänna 
- Nytt aktieägaravtal 
- Ny bolagsordning 
- Ny aktiebok 

 
2. ………………………..beslutar att lösa in hembjudna aktier, i enlighet med  bilaga 

”inlösen av aktier” till ett värde av 100 kronor styck. 



 

 

 

 

För Falun Borlänge-regionen AB 

VD Eva-Lena Palander 

 



                                                                
 
 

 

 

 

AKTIEBOK 
Upprättad 2020-12-09 

 
Denna aktiebok ersätter tidigare aktiebok från 2003-10-07 

 

Falun Borlänge-regionen AB 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                
 
 

 

 

 

 

AKTIEBOK 

 

För Falun Borlänge-regionen AB 

 

I detta bolag har inga aktiebrev utfärdats. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktie nr Antal Datum Aktieägare Adress 

1 - 1580 1580 2003-10-07 Borlänge kommun 781 81 Borlänge 

1581 - 2054 474 2020-12-09 Borlänge Kommun 781 81 Borlänge 

2055 - 3874 1820 2003-10-07 Falu kommun 791 83 Falun 

3875 - 4419 545 2020-12-09 Falu kommun 791 83 Falun 

4420 - 4759 340 2003-10-07 Gagnefs kommun 780 41 Gagnef 

4760 - 4863 104 2020-12-09 Gagnefs kommun 780 41 Gagnef 

4864 - 5238 375 2003-10-07 Säters kommun 783 27 Säter 

5239 - 5350 112 2020-12-09 Säters kommun 783 27 Säter 



2020-12-09 
 

Bolagsordning för Falun Borlänge regionen AB 
 

 
 

§ 1 Firma 
 

Bolagets firma är Falun Borlänge regionen AB. 
 

 
§ 2 Säte 

 
Styrelsen ska ha sitt säte i Borlänge kommun, Dalarnas län. 

 
 

§ 3 Verksamhetsföremål och ändamålet med bolagets verksamhet 
 

Bolaget skall med iakttagande av den kommunala likställighets- och självkostnadsprincipen 
tillhandahålla tjänster för utveckling och utredning inom näringslivs- och regional utveckling 
samt kommunsamverkan inom Borlänge, Falu, Gagnef och Säters kommuner. 
 

 
§ 4 Aktiekapital 

 
Aktiekapitalet ska utgöra lägst 500.000 kronor och högst 2.000.000 kronor.  

 
 

§ 5 Antal aktier 
 

Antalet aktier ska vara lägst 5 000 och högst 20 000. 
 
 

§ 6 Styrelse 
 

Styrelsen ska bestå av lägst fyra ledamöter och högst åtta ledamöter med lika många 
suppleanter. 

 
Borlänge kommun, Falu kommun, Gagnefs kommun och Säters kommun utser vardera en 
ledamot och en suppleant. 

 
På ordinarie Årsstämma anmäls kommunernas val. Årsstämman utser ordförande och vice 
ordförande. 
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Styrelsen utses för tiden från den ordinarie Årsstämman som följer efter det att allmänna val 
till kommunfullmäktige förättats intill slutet av den Årsstämma som följer efter nästa val till 
kommunfullmäktige. 

 
 
§ 7 Revisor 

 
För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och 
verkställande direktörens förvaltning utses en eller två revisorer (eller registrerade 
revisionsbolag), varav en skall vara auktoriserad, med eller utan revisorssuppleanter. 

 
Därutöver skall en lekmannarevisor med suppleant utses. 

Revisorerna utses på ordinarie Årsstämma. 

 
 
§ 8 Kallelse till Årsstämma 

 
Kallelse till Årsstämma skall ske genom brev med posten till aktieägarna tidigast fyra veckor 
och senast två veckor före stämman. 

 
 
 
§ 9 Ärenden på ordinarie Årsstämma 

 
På ordinarie Årsstämma ska följande ärenden förekomma. 

 
1. Stämmans öppnande 
2. Val av ordförande vid stämman. 
3. Upprättande och godkännande av röstlängd. 
4. Val av en eller flera protokollsjusterare. 
5. Godkännande av dagordning 
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 
7. Framläggande av 

- årsredovisning, revisionsberättelse och lekmannarevisors granskningsrapport för 
bolaget. 

8. Beslut om 
- fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen för bolaget, 
- dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda 

balansräkningen, och 
- ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör. 

9. Fastställande av arvoden åt styrelse, revisorerna och lekmannarevisorn. 
I 0. Anmälan av kommunfullmäktigeförsamlingarnas valda styrelseledamöter och suppleanter 

samt lekmannarevisor med suppleant 
11. Val av revisor och en suppleant. 
12. Annat ärende, som ankommer på Årsstämman enligt aktiebolagslagen eller 

bolagsordningen. 
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§ 10 Firmateckning 

 
Bolagets firma skall tecknas av två ordinarie styrelseledamöter i förening. Dessutom äger 
verkställande direktören teckna firman enligt 8 kap. 30 § aktiebolagslagen för löpande 
förvaltnings åtgärder. 

 
 

§ 11 Räkenskapsår 
 

Bolagets räkenskapsår ska omfatta kalenderår. 
 
 
 

§ 12 Offentlighet 
 

Allmänheten har rätt att ta del av handlingarna hos bolaget enligt de grunder som gäller för 
allmänna handlingars offentlighet i 2 kap tryckfrihetsförordningen och 1 kap sekretesslagen.  

 
Fråga om utlämnande av handling avgörs av styrelsens ordförande eller den han i sitt ställe 
utsett eller, om sådan förordnats, bolagets verkställande direktör. Vägran att utlämna handling 
skall på sökandens begäran prövas av bolagets styrelse. 

 
 
 

§ 13 Fullmäktiges rätt att ta ställning 
 

Bolaget skall bereda fullmäktigeförsamlingarna i Borlänge, Falu, Gagnef och Säters och 
kommuner möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell 
beskaffenhet eller annars av större vikt fattas. 

 
 
 

§14 Likvidation 
 

Skulle bolaget likvideras skall dess behållna tillgångar tillfalla ägarna i förhållande till 
respektive parts aktiekapital. 

 
 
 

§ 15 Ändring av bolagsordningen 
 

Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Borlänge, 
Falu, Gagnef, och Säters kommuner. 



 

 

2020-12-09 

 

 

 

 

AKTIEÄGARAVTAL 
Angående  

 Falun Borlänge-regionen AB 
 

mellan 

 

Falu kommun 
Borlänge kommun 
Gagnefs kommun 
Säters kommun 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Innehållsförteckning 

Punkt 

1. Parter mm 
2. Bakgrund 
3. Samverkan och omfattning 
4. Bolagsordning mm 
5. Styrelse 
6. Verkställande direktör 
7. Revisorer 
8. Beslutsfattande i styrelsen 
9. Beslutsfattande vid bolagsstämma 
10. Firmateckning 
11. Finansiering 
12. Vinstdispositioner 
13. Ändrade förutsättning 
14. Avtalstid 
15. Förtida uppsägning 
16. Följder av avtalets upphörande 
17. Hembud och inlösen 
18. Värdering 
19. Pantsättning 
20. Tvister 
21. Ändring av avtalet 
22. Villkor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AKTIEÄGARAVTAL 

 

1. Parter mm 
 

Parter i detta avtal (”Parterna”) är 
 

1) Falu kommun 
2) Borlänge kommun 
3) Gagnefs kommun 
4) Säters kommun 

 Med ”Bolaget” avses i detta aktieägaravtal Falun Borlänge-regionen AB. 

Avtalet ersätter tidigare aktieägaravtal från 2010. 

Vid bildande av bolaget 2001 tecknade de fem ägarna Falu kommun, Borlänge kommun, 
Ludvika kommun, Gagnefs kommun och Säters kommun aktier utifrån storlek 
Ägarandelarna utgick ifrån befolkningens storlek i respektive kommun per 
2000-12-31. 

Smedjebackens kommun erbjöds under 2010 att via en riktad nyemission ingå som 
aktieägare i bolaget. Utgångspunkt för priset vid nyteckning var substansvärdet i bolaget 
vid senast fasställda balansräkning. 

Nyteckningen skedde med 350 aktier till 200 kr/aktie. Totalt 70 000 kronor. 
Aktiekapitalet höjdes med 35 000 kronor och 35 000 kronor tillfördes eget kapital som 
överkursfond. 

Ovannämnda värderingsprincip utgör utgångspunkt för eventuellt ytterligare delägare i 
framtiden. 

Då Smedjebackens kommun erbjöds delägarskap fördelades aktiekapital och ägarandel 
efter befolkningsstorleken i respektive kommun per 2009-12-31. 

I januari 2019 meddelade Ludvika kommun och Smedjebackens kommun att man hade 
för avsikt att lämna Bolaget vid avtalstidens utgång 2020-12-31. Enligt gällande 
aktieägaravtal hembjöds samtliga aktier till inlösen av övriga Parter att fördelas bland 
dem i förhållande till deras tidigare aktieinnehav i Bolaget. Inlösen skedde i enlighet med 
ursprungligt värde om 100 kronor per aktie.  

 

     

 



Tabellen nedan visar de fyra ägarkommunernas andel av aktieinnehavet före och efter 
Ludvika kommun och Smedjebacken kommuns utträde, samt aktuellt aktiekapital 

Kommun Befolkning 

2009-12-31 

 

Andel i %, efter 

folkmängd        

2009-12-31 

Andel av 

aktiekapital i % 

efter inlösen 

Aktiekapital 

Borlänge 48 681 30,1 38,4 205 400  

Falun 55 685 34,4 44,2 236 500 

Gagnef 10 071 6,2 8,3 44 400 

Säter 10 900 6,7 9,1 48 700 

Total 
 

77,4 100 535 000 

 

 

2. Bakgrund 

Bolaget skall inom Falun, Borlänge, Gagnef och Säters kommuner arbeta med näringslivs- 
och regional utveckling för ökad attraktionskraft genom att driva projekt och 
verksamheter som ligger i linje med ägarkommunernas prioriterade utvecklingsområden 
samt på uppdrag tillhandahålla tjänster för utredningar och kommungemensamma 
aktiviteter. Bolagets verksamhet framgår av bolagsordningen. 

3. Samverkan och omfattning 
 

Parterna skall samverka i öppen anda och utan onödigt dröjsmål informera varandra om 
förhållanden och förutsättningar för Bolagets verksamhet och som rimligen kan vara av 
intresse för de andra parterna och förutsättningar för Bolagets verksamhet och som 
rimligen kan vara av intresse för de andra parterna såsom aktieägare i Bolaget. 

 

4. Bolagsordning mm 

 
Bolaget skall ha en bolagsordning med lydelse enligt Bilaga 1. 
 
Vid bristande överenskommelse mellan innehållet i bolagsordningen och detta 
aktieägaravtal, skall aktieägaravtalet äga företräde Parterna emellan. 

 
 
 



5. Styrelse 

       De fyra ägarna utser vardera en ledamot och en suppleant. 

Styrelsen utses för tiden från den ordinarie årsstämman som följer efter det att allmänna 
val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa 
val till kommunfullmäktige. 
 
Ordförandeposten cirkulerar i tvåårsintervall i bokstavsordning för ägarkommunerna. 
Vice ordförandeposten följer efter ordförandeskapet så respektive kommun först är 
ordförande i två år och sedan vice ordförande i två.  

 
Suppleant får endast träda in för styrelseledamot som nominerats av samma Part som 
suppleanten. 
 
Styrelsens ordförande och vice ordförande utses av årsstämman. 
 
Suppleanter i styrelsen skall kallas till sammanträden och har närvaro – yttranderätt, men 
ej förslagsrätt. 
 
Kommundirektörerna/kommuncheferna i samtliga ägarkommuner har närvaro – 
yttranderätt i styrelsen. 
 
6. Verkställande direktör 
 
Styrelsen äger rätt att utse verkställande direktör. Denne får inte vara styrelseledamot i 
Bolaget. 

 
Revisorerna väljs av årsstämman efter nominering av Parterna. 
 
Revisorernas och suppleanternas uppdrag gäller till slutet av den ordinarie 
årsstämman.  

För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor skall utses en lekmannarevisor 
med suppleant. 
 
8. Beslutsfattande i styrelsen 
 
Styrelsen är beslutsför då mer än hälften av ledamöterna eller tjänstgörande suppleanter 
är närvarande. 
 
Beslut fattas med enkel majoritet. 



 
9. Beslutsfattande vid årsstämma 
 
Vid årsstämma skall Part rösta för de av honom ägda och företrädda aktierna. 
 
Följande beslut erfordrar enighet mellan Parterna på årsstämman: 
 
-     Beslut om att bereda ny Part inträde som aktieägare i Bolaget och villkoren härför 

- Ändring av Bolagets aktiekapital samt utvidgning av konvertibla skuldebrev förenade 
med optionsrätt vid nyteckning och vinstandelsbevis 
 

- Beslut om aktieägartillskott 
 

- Fråga som styrelsen hänskjutit till årsstämman för avgörande 
 

- Ändring av detta avtal, bolagsordning till årsstämman för avgörande 
 

- Avyttring eller nedläggning av Bolagets rörelse 
 

- Bolagets trädande i likvidation, såvida inte skyldighet enligt lag föreligger 

 
10. Firmateckning 
 
Bolagets firma skall tecknas av två ordinarie styrelseledamöter i förening. Dessutom äger 
verkställande direktören teckna firman enligt 8 kap 29 § aktiebolagslagen för löpande 
förvaltningsåtgärder. 

 
11. Finansiering 
 
I den mån Bolaget behöver tillskott av rörelsekapital förutsätts att Parterna bidrager till 
erforderlig finansiering i proportion till sina respektive innehav av aktier genom ökning av 
aktiekapitalet eller aktieägartillskottet. Vid ökning av aktiekapitalet skall tillses att den i § 
1 angivna fördelningen av aktiekapitalet iakttagas. 

Regelverket och rättsläget avseende avlyft av ingående mervärdesskatt är svårtolkat vad 
gäller vissa projekt med offentlig finansiering som utförs på uppdrag av ägarna. 
Motsvarande problematik finns inte om uppdragen genomförs direkt i respektive 
kommun. Ägarna garanterar att bolaget inte ska drabbas av väsentliga kostnader avseende 
mervärdesskatt som inte skulle uppstå om berörda projekt genomfördes direkt av någon 
kommun.   

Skyldighet för Part att medverka till finansiering av Bolagets verksamheter föreligger först 
då Parterna enhälligt beslutar därom. 



Om tredje man som säkerhet för någon av Bolagets förpliktelser kräver säkerhet i form av 
borgen eller dylikt av Parterna skall parternas inbördes ansvar motsvara aktiekapitalets 
fördelning. Borgensbeslut fattas av respektive kommunfullmäktige.  
 
12. Vinstdispositioner 
 
Överskott i Bolagets verksamhet skall i första hand användas för sådana avskrivningar och 
nedskrivningar som affärsmässigt motiverade samt för sådana avsättningar till reserver 
och fonder som antingen är förskrivna i lag eller skäligen bör verkställas enligt 
bokföringspraxis och god redovisningssed även som täckande av föregående års 
eventuella balanserade förlust. Därefter återstående överskott skall disponeras i enlighet 
med årsstämmans beslut. 

13. Ändrade förutsättningar 

Om förutsättningarna för detta avtal i väsentlig mån skulle ändras eller avtalet till följd av 
ändring i lag eller annan omständighet utom Parternas kontroll ej kan tillämpas i enlighet 
ned Parternas intentioner skall på begäran av Part förhandlingar inledas i syfte att anpassa 
avtalet till de ändrade förhållanden som då må råda. 
 
14. Avtalstid 
 
Detta avtal gäller från och med denna dag till och med den 9 december 2025. Om part ej 
uppsäger detta avtal senast sex (6) månader före avtalstiden utgång, skall detsamma anses 
vara förlängt på oförändrade villkor för fem (5) år i taget med motsvarande tid för 
uppsägning. 

Uppsägning skall skriftligen och översändas till övriga Parter genom rekommenderat brev. 

15. Förtida uppsägning 
 
Utöver vad som anges i § 14 ovan äger envar av Parterna rätt att säga upp avtal i förtid i 
följande fall: 
 
 A. Om Parterna vid upprepade tillfällen ej lyckas nå enighet i fråga där sådan  
       enighet erfordras enligt § 9 ovan och den bristande enigheten Parterna 
        emellan uppenbarligen äventyrar bolagets fortsatta verksamhet. 

 B. Om förutsättningarna för detta avtal väsentligen rubbas och          
     överenskommelse enligt § 13 ovan ej kan åstadkommas. 
 

 C. Om Part bryter mot bestämmelse i detta avtal och avtalsbrottet är av  
     väsentlig betydelse för de andra Parterna samt den felande parten icke 
     inom (30) dagar efter skriftlig anmälan därom, vidtagit rättelse. 



Parterna äger rätt att säga upp avtalet till upphörande en (1) mån efter det att 
uppsägningen har avsänts. 

16. Följder av avtalets upphörande 
 
Skulle detta avtal sägas upp av Part enligt bestämmelserna i § 14 och § 15 A-B ovan 
skall, om annan överenskommelse mellan samtliga Parter inte träffas, Bolaget träda i 
likvidation. Part förbinder sig därvid att på årsstämma rösta för beslut om likvidation. 
 
Skulle detta avtal sägas upp av Part enligt bestämmelserna i § 15 C ovan är den 
avtalsbrytande Parten skyldig att till inlösen av övriga Parter överlämna sina aktier i 
Bolaget. 

Inlösen skall ske enligt vad som anges nedan i detta avtal. Övriga Parter äger rätt att 
inlösa avtalsbrytande Parts aktier. 
 
Skulle avtalet upphöra på grund av avtalsbrott som avses i § 15 C ovan skall den Part som 
begått avtalsbrottet – inom en månad från mottagandet av uppsägningen – till de övriga 
Parterna hembjuda samtliga sina aktier i Bolaget till inlösen enligt vad som anges i §17. 

 
17.  Hembud och inlösen 
 
Aktie i Bolaget får inte övergå till annan aktieägare eller person som inte tidigare är 
aktieägare i Bolaget utan att part först hembjudit samtliga sina aktier i Bolaget till inlösen 
av övriga Parter. 
 
Hembudsskyldigheten skall fullgöras genom skriftlig anmälan som skickas i 
rekommenderat brev till Bolagets styrelse. 
 
När anmälan gjorts skall styrelsens ordförande genast skriftligen meddela detta till varje 
lösningsberättigad med anmodan till den, som vill begagna sig i lösningsrätten, att 
skriftligen inom två månader från den dag anmälan gjordes,  framställa inlösningsanspråk 
hos styrelsen. 
 
Inlösningsrätten får inte utövas beträffande mindre antal aktier än de som hembjudits. 
Om flera lösningsberättigade anmäler sig vilja lösa, skall de hembjudna aktierna fördelas 
bland dem i förhållande till deras tidigare aktieinnehav i bolaget. Vid inlösen av aktier ska 
inlösen ske efter ett pris som bestäms enligt § 18 nedan. 

 
Uppkommer mellan parterna tvist om detta värde efter vilken inlösen ska ske, 
ska detta fastställas av skiljemän enligt lag om skiljemän. Avstår de inlösningsberättigade 
Parterna från inlösningsrätten eller framställs inte inlösningsanspråk inom föreskriven tid, 
äger den hembjudande Parten fritt överlåta aktierna inom sex månader från utgången av 



den tid, inom vilken inlösningsanspråk skulle ha framställs.  
 
Om Part överlåter sina aktier till person som inte förut är aktieägare i Bolaget på sätt 
anges ovan förbinder som den överlåtande Parten att tillse att förvärvaren övertager 
samtliga Parters rättigheter och skyldigheter enligt detta avtal genom påteckning av 
detsamma. Utträdande Part är inte befriad från sina rättigheter och skyldigheter enligt 
detta avtal förrän tillträdande part anslutit sig till avtalet. 

 
 18. Värdering 
 
Parterna är överens om att i anslutning till varje årsbokslut fastställa ett aktievärde för 
aktierna i Bolaget att tillämpas vid inlösen av aktierna enligt detta avtal. Sådant värde 
skall tillämpas utom i fall, då det framstår som uppenbart att Bolagets värde avsevärt 
förändrats i förhållande till senast värdering. 
 
Värde enligt föregående stycke skall fastställas i samråd med Bolagets revisor. Kan 
aktieägarna inte enas, fastställs värdet av revisorn. Värdet skall utgöras enligt senast 
fastställda årsbokslut, med avdrag för schablonskatt vid varje tillfälle gällande skattesats.  

Det således fastställda värdet skall tillämpas vid inlösenfall under tiden från tidpunkten 
från den ordinarie årsstämman varunder bokslutet behandlats fram till dess nästa ordinarie 
årsstämma hålls, se dock första stycket.  

19. Pantsättning av aktie 
 
Part äger inte pantsätta aktie i Bolaget. 

21. Tvister 

Tvist rörande detta avtals tillkomst, tolkning eller tillämpning såväl som därur härflytande 
rättsförhållande skall avgöras av allmän domstol.  

22. Ändring av avtalet 
 
Ändringar i eller tillägg till detta skall ske skriftligen. 

23. Villkor 
 
Detta avtal är villkorat av att kommunfullmäktige i respektive kommun före den  
2021-04-30 godkänner detta avtal. 
 
 

 

 



 

 

 

 

Detta avtal har upprättats i fyra exemplar, varav envar av parterna tagit sitt. 
 

Borlänge 20 -     -  
 
………………………. 
För Borlänge kommun 
 

Falun 20 -     -  
 
……………………….. 
För Falu kommun  

 

Gagnef 20 -    -  
 

……………………….. 
För Gagnefs kommun 

 

Säter 20 -     -   
 

…………………………. 
För Säters kommun 
 
       



SÄTERS KOMMUN 
Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2021-04-29 
Blad 

26 
 

Justerande signaturer Utdragsbestyrkande 

 

Kf §  Diarienummer: KS2021/0112 

Förslag på uppdaterad taxa för sotning och brandskyddskontroll 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta godkänna förslag om uppdaterad taxa för 
sotning och brandskyddskontroll. Beslutet gäller under förutsättning att medlemskommunerna i 
Räddningstjänsten Dala Mitt fattar likalydande beslut 
 
______ 
 
Ärendebeskrivning 
Förbundsdirektionen har 2021-03-12 beslutat godkänna förslag om uppdaterad taxa för sotning och 
brandskyddskontroll och rekommenderar att fullmäktige i medlemskommunerna beslutar om att 
ändra sin föreskrift på området. Förslag att taxan gäller från 1 juni 2021. 
 
I samband med upphandling av sotnings- och brandskyddskontrolltjänster 2018 skapades en ny fö-
reskrift om avgifter inom sotningsväsendet 
 
Sedan införandet av nuvarande föreskrift har frågeställningar uppkommit som måste besvaras samt 
att nytt behov för reglering har identifierats. Dessa erfarenheter har sammanställts och infogats i det 
förslag på reviderade taxor som nu presenteras. Vid framtagande av förslaget har inriktningen varit 
att behålla befintlig avgiftsfinansiering, att minimera förändringar men att samtidigt genomföra eller 
förtydliga nödvändiga förändringar. I tillägg har efterfrågad avgiftsfinansiering av sotningsväsendets 
kontrollfunktion utretts, hantering av tvistemål har ny utformning samt några smärre förtydliganden 
gjorts. 
 
Förslag är att taxan gäller från 1 juni 2021 vilket förutsätter att alla medlemskommuner hunnit be-
handla taxan i respektive fullmäktige. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 
Förslag på uppdaterad taxa för sotning och brandskyddskontroll 
 
Delges 
Räddningstjänsten Dala Mitt 
 
 
  



 

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 
2021-03-17 Dnr KS2021/0112 

 

Förslag på uppdaterad taxa för sotning och brandskyddskontroll 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige beslutar 
godkänna förslag om uppdaterad taxa för sotning och brandskyddskontroll. Beslutet gäller under 
förutsättning att medlemskommunerna i Räddningstjänsten Dala Mitt fattar likalydande beslut 
 
Ärendebeskrivning 
Förbundsdirektionen har 2021-03-12 beslutat godkänna förslag om uppdaterad taxa för sotning och 
brandskyddskontroll och rekommenderar att fullmäktige i medlemskommunerna beslutar om att ändra sin 
föreskrift på området. Förslag att taxan gäller från 1 juni 2021. 
 
I samband med upphandling av sotnings- och brandskyddskontrolltjänster 2018 skapades en ny föreskrift 
om avgifter inom sotningsväsendet 
 
Sedan införandet av nuvarande föreskrift har frågeställningar uppkommit som måste besvaras samt att 
nytt behov för reglering har identifierats. Dessa erfarenheter har sammanställts och infogats i det förslag 
på reviderade taxor som nu presenteras. Vid framtagande av förslaget har inriktningen varit att behålla 
befintlig avgiftsfinansiering, att minimera förändringar men att samtidigt genomföra eller förtydliga 
nödvändiga förändringar. I tillägg har efterfrågad avgiftsfinansiering av sotningsväsendets kontrollfunktion 
utretts, hantering av tvistemål har ny utformning samt några smärre förtydliganden gjorts. 
 
Förslag är att taxan gäller från 1 juni 2021 vilket förutsätter att alla medlemskommuner hunnit 
behandla taxan i respektive fullmäktige. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 
Förslag på uppdaterad taxa för sotning och brandskyddskontroll 
 
Delges 
Räddningstjänsten Dala Mitt 
 
 
Margareta Jakobsson  Malin Karhu Birgersson 
Handläggare  Sektorchef kommunstyrelsen 

 
 





 
 

___ kommun föreskrifter om avgift (taxor) för sotning och 
brandskyddskontroll enligt Lag om skydd mot olyckor. 

Med stöd av 3 kap 6§ Lag (2003:778) om skydd mot olyckor föreskriver ___ kommun följande. 

Allmänna råd: I anslutning till paragrafer har i vissa fall förtydliganden gjorts i form av allmänna råd. Dessa 
allmänna råd är markerade med kursiv text och mot grå bakgrund. 

Inledande bestämmelser 

1 § Denna författning innehåller bestämmelser om avgift för sotning och brandskyddskontroll i 
_______ kommun enligt 3 kap 6§ Lag (2003:778) om skydd mot olyckor. 

2 § I denna författning används följande begrepp med nedan angiven betydelse. 

Anläggning Fast förbränningsanordning och därtill hörande rökkanaler eller avgaskanaler samt 
imkanaler och de övriga byggnadsdelar som ska kontrolleras enligt MSBFS 2014:6. 

Avisering Information till fastighetsägare, eller i undantagsfall till nyttjanderättshavare, om 
kommande förrättning av sotning eller brandskyddskontroll. Avisering är i utgångspunkt 
skriftlig via ordinarie postgång, men kan i vissa fall ske skriftligt eller muntligt på plats 
eller muntligt via telefon om omständigheterna medger detta.  

Muntlig avisering ska undvikas så långt det är möjligt. Avisering ska ske i så god tid att 
den enskilde kan tillvarata sina rättigheter och skyldigheter. Den i kommunen gällande 
arbetsordningen för sotning och brandskyddskontroll ställer upp särskilda regler för 
aviseringsprocessen. 

Förrättning Samlingsbegrepp för utförande av lagstadgad sotning eller brandskyddskontroll på plats 
vid berörd anläggning med alla därtill hörande arbetsmoment. En förrättning kan omfatta 
flera anläggningar vid samma tillfälle och är därför framförallt relaterat till den period 
som sotningsväsendet kommer i kontakt med fastighetsägaren eller dennes hus/byggnad. 

Imkanal Frånluftskanal från matlagningsutrymme i restauranger, storkök och därmed jämförbara 
utrymmen samt till kanalen monterade delar såsom fläkt, avskiljare och spjäll. 

Kakelugn  Lokaleldstad som till sin konstruktion har långa inbyggda rökkanaler/konvektionskanaler 
för att skapa ett så effektivt nyttjande av bränslet som möjligt, och därmed fordrar längre 
tid för rengöring.  

Lokaleldstad Eldstad som till sin funktion och konstruktion endast är avsedd att värma det rum den är 
uppställd i eller en begränsad del av ett hus/byggnad, alternativt är till för matlagning. 
Exempel på lokaleldstäder är braskamin, köksspis och öppen spis. 

Ordinarie tur Som ordinarie tur räknas arbeten inom de delområden som ligger till grund för 
framräkning av framkörningstider som nyttjas i 19 §. 

Permanentbostad Bostad som nyttjas för stadigvarande bruk. I utgångspunkt avses den bostad där den 
boende är folkbokförd, men med hänsyn till arbetsområdets praktiska natur så är kan 
också andra bostäder än på folkbokföringsadressen betraktas som permanentbostad enligt 
27 §.  

Småhus En- eller tvåbostadshus uppfört som friliggande eller sammanbyggt hus (Par-, rad- eller 
kedjehus) som används som permanentbostad eller fritidsbostad. 

Värmepanna  Värme-, varmvatten-, varmlufts- och ångpannor enl MSBFS 2014:6. En eldstad som till sin 
funktion och konstruktion är avsedd att värma upp hela eller större delen av ett 
hus/byggnad. 

3 § Om inget annat anges eller följer av bestämmelserna om kommuner i denna lag, tillämpas 
dessa även för kommunalförbund. 



 
 

Uttagande av avgift 

4 § För sotning och brandskyddskontroll samt relaterade tjänster som sker på kommunens 
uppdrag eller av kommunen, ska avgifter tas ut enligt denna författning. Avgifter utöver de 
som beskrivs i denna författning får ej tas ut i samband med utförande av det kommunala 
uppdraget. 

Vid utförande av sotning, brandskyddskontroll eller relaterade tjänster på kommunens 
uppdrag som inte passar in på någon beskrivning i denna författning ska istället den 
beskrivning med påföljande kostnad väljas som överensstämmer bäst med det utförda 
arbetet. Användande av denna möjlighet ska ske restriktivt och samråd ska ske med 
kommunen i varje enskilt sådant fall. 

5 § Vid debitering av avgifter enligt denna författning ska kostnader specificeras till aktuell 
paragraf och punkt alternativt till aktuell kostnadspost enligt bilaga 1. Kostnader som är 
tidsbaserade ska i tillägg redovisas avseende tidsåtgång och personantal.   

Där uttagande av avgift enligt denna författning är förenat med krav på åtgärd, information 
eller annat ingripande ska detta redovisas till fakturamottagare såvida det inte är uppenbart 
obehövligt. 

Vid uttagande av avgifter bör fakturamottagare få god insyn i insyn i kravbilden vid debitering av sotnings- 
och brandskyddskontrolltjänster och får därmed bättre förutsättningar att lämna relevanta synpunkter på 
utförandet av tjänsterna.  

Med ”uppenbart obehövligt” avses sådant arbete som traditionellt förknippas med sotning och 
brandskyddskontroll där det är troligt att kommuninnevånare redan har nödvändiga kunskaper. I 
utgångspunkt bör alla avgifter som inte är grund- eller utförandeavgifter förses med lämplig förklaring. 

6 § Avgifter enligt denna författning ska vid fakturering avrundas till närmaste hel krona. 

7 § Brandskyddskontroll ska betraktas som myndighetsutövning enligt mervärdesskattelag 
(1994:200) avseende 18-19§§ och 22 § i denna författning, samt avseende åtgärder som 
vidtas till följd av brandskyddskontroll enligt 23-26§§ i denna författning. 

Vid uttagande av avgifter enligt denna författning tillkommer mervärdesskatt samt eventuell 
påminnelseavgift enligt gällande lag.  

8 § Avgifter enligt denna författning ska debiteras fastighetsägare såvida inte särskilda skäl finns 
att istället debitera nyttjanderättshavare. 

9 § Avgifter enligt denna författning ska betalas senast angiven förfallodag, annars ska 
dröjsmålsränta utgå enligt räntelagen (1975:635) från förfallodagen tills betalning sker. 
Dröjsmålsräntan består av gällande referensränta plus 8%. 

10 § Avgift får ej tas ut för arbete enligt denna författning om det aktuella arbetet är en rättelse till 
följd av reklamation av tidigare utfört arbete eller konsekvenser av tidigare utfört arbete.  

Om det kan påvisas att reklamationen är felaktig och att arbetet utförts enligt god 
branschpraxis eller att reklamationen beror på omständigheter utanför sotningsväsendets 
kontroll ska avgift som för ordinarie förrättning debiteras.  

För att möjliggöra bevisning av brister ska rättelse, och samtidigt kontroll av reklamerat arbete, utföras 
innan anläggningen har hunnit nyttjas så pass mycket att indikatorer har försvunnit, som mest 4 veckor. 



 
 

11 § Om betalningsansvar för avgift enligt denna författning bestrids, och sotningsväsendet 
befarar att de inte kommer nå framgång i ärendet, så ska bestridandet tillsammans med annan 
nödvändig dokumentation tillhandahållas åt kommunen för prövning. 

Om det vid prövningen framkommer att betalningsansvaret var korrekt i sin helhet så ska 
kommunen ombesörja rättslig prövning i syfte att få till stånd ett erläggande av avgift. I 
annat fall förklaras betalningskravet som ogiltigt. Det tvistiga beloppet tillfaller kommunen 
som kompensation för hantering av tvisten. 

Avgiftsmodell 

12 § Avgifter enligt denna författning utgår från en fastställd timavgift för sotning respektive 
brandskyddskontroll. Timavgift presenteras också i form av minutavgift för att underlägga 
sotningsväsendets debitering. Tim- och minutavgifter samt specificerade avgifter redovisas i 
bilaga 1. 

Avgifter enligt denna författning utgår från arbete som utförs av en person. Då flera personer 
är nödvändigt för arbetets utförande eller för att flera kompetenser behövs för förrättningen 
ska motsvarande antal avgifter tas ut. 

13 § Specificerade avgifter för sotning (rengöring) respektive brandskyddskontroll delas in i 
grundavgift, utförandeavgift och vid behov tillkommande avgift enligt 18-26 §§. Utöver detta 
tillkommer en administrativ avgift enligt 15-17 §§ 

Avgifter enligt 18-26 §§ är tidsbaserade eller fasta beroende på arbetsmoment och vilken typ 
av byggnad/anläggning arbetet avser.  

Fasta avgifter utgår från en statistisk eller beräknad genomsnittlig tidsåtgång för att 
underlätta debitering. Om faktisk förrättningstid avviker mot den statistiska eller beräknade 
ska ändå den statistiska/beräknade gälla såvida inte särskilda skäl finns enligt 23-26 §§. 

14 § För varje avgiftsår ska de i denna författning antagna timavgifterna ändras med aktuell 
procentsats enligt sotningsindex som fastställs av Sveriges kommuner och regioner (SKR) 
tillsammans med Skorstensfejarmästarnas riksförbund (SSR).  

Avgiftsårets start och därmed också ändringen av taxa enligt första stycket inträffar vid det 
månadsskifte med indexvärde som kommer närmast efter att nytt sotningsindex presenteras. 

  



 
 

Administrativ avgift 

15 § Avgift ska tas ut för att täcka kommunens kostnader för nödvändig administration, kontroll, 
uppföljning och förvaltning samt utveckling av sotningsväsendet enligt 17 §.  

Administrativ avgift uppgår till 3% av timavgift för sotning och tas ut för varje 
utförandeavgift som debiteras enligt 20-22 §§, i samband med förrättning av sotning och 
brandskyddskontroll. 

16 § Administrativ avgift som tas ut med stöd av 15 § under ett halvår av ett kalenderår ska vara 
kommunen tillhanda senast 40 dagar efter övergången till nästkommande halvår.  

17 § Uttagande av administrativ avgift utgår från självkostnadsprincipen och ska därmed täcka de 
kostnader som uppstår i samband med hantering av sotningsväsendet och sotningsärenden 
som inte är belagda med andra avgifter enligt denna författning. 

Kommunen ska årligen redovisa hur inhämtade medel fördelats avseende årsarbetskrafter 
och kompetensutveckling samt vid behov övrigt nyttjande. 

Exempel på tillåtna användningsområden för den administrativa avgiften är lönekostnader för kontroll och 
uppföljning av privata utförare inom sotningsväsendet, central förvaltning av sotningsväsendet, 
kompetensutveckling av personal inom området.  

 

Grundavgift 

18 § Grundavgift ska tas ut per hus/byggnad samt lägenhet enligt 19 §. Grundavgiften omfattar 
samtliga anläggningar i aktuellt hus/byggnad/lägenhet. I grundavgiften ingår arbete som 
utförs för planering, avisering, transport och fakturering.  

Om sotning och brandskyddskontroll genomförs samplanerat (vid samma 
förrättningstillfälle) ska grundavgift både för sotning och för brandskyddskontroll debiteras 
enligt 19 §. 

19 § Grundavgift för sotning och brandskyddskontroll baseras på timavgiften för respektive 
arbete och den tidsfaktor som anges nedan.  

1. Tidsfaktor (grundavgift) för småhus vid sotning och brandskyddskontroll 
a  12,36 minuter för permanentbostad (motsvarande 20,6% av aktuell timavgift) 
b  21 minuter för fritidsbostad (motsvarande 35% av aktuell timavgift) 

2. Tidsfaktor (grundavgift) för ej småhus vid sotning och brandskyddskontroll är 18,8 
minuter (motsvarande 31,33% av aktuell timavgift). 

För ej småhus som är flerbostadshus tillkommer en fast grundavgift per lägenhet där 
eldstad finns. Tiden som denna avgift baseras på är 6 minuter (motsvarande 10% av 
aktuell timavgift). 

  



 
 

Utförandeavgift 

20 § Utförandeavgift ska tas ut för enskilda anläggningar eller för anläggningar i samma byggnad 
(tidsbaserad kostnad) enligt 21-22 §§. I utförandeavgiften ingår förbrukningsmateriel, 
arbetsredskap och arbete som utförs på plats och som är att betrakta som normala åtgärder 
och kostnader. 

Utförandeavgift för brandskyddskontroll omfattar endast den grundläggande okulära 
kontrollen av anläggningen med därtill hörande arbetsmoment samt brandskyddsinformation. 

21 § Utförandeavgift för sotning baseras på timavgiften och den tidsfaktor som anges nedan.  

1. Tidsfaktor (utförandeavgift) för småhus vid sotning  
a  32,5 minuter för en värmepanna (motsvarande 54,17% av timavgift). 
b  22,5 minuter för en lokaleldstad (motsvarande 37,5% av timavgift). 
c  30 minuter för en kakelugn (motsvarande 50% av timavgift). 

2. Tidsfaktor (utförandeavgift) för ej småhus vid sotning 
a  För imkanaler är utförandeavgiften tidsbaserad och uppgår till 75% av timavgift 

samt debiteras med denna summa per påbörjad halvtimme. 
b  För övriga anläggningar i hus eller byggnader är utförandeavgiften tidsbaserad 

och uppgår till 50% av timavgift samt debiteras med denna summa per påbörjad 
halvtimme. 

22 § Utförandeavgift för brandskyddskontroll baseras på timavgiften och den tidsfaktor som 
anges nedan.   

1. Tidsfaktor (utförandeavgift) för småhus vid brandskyddskontroll  
a  45 minuter för första anläggning i småhus (motsvarande 75,0% av timavgift).  

b  20 minuter för tillkommande anläggning i småhus (motsvande 33,3% av 
timavgift).  

2. Tidsfaktor (utförandeavgift) för ej småhus vid brandskyddskontroll 
a  För imkanaler är utförandeavgiften för brandskyddskontroll tidsbaserad och 

uppgår till 50% av timavgift samt debiteras med denna summa per påbörjad 
halvtimme. 

b  För övriga anläggningar i hus eller byggnader är utförandeavgiften för 
brandskyddskontroll tidsbaserad och uppgår till 50% av timavgift samt 
debiteras med denna summa per påbörjad halvtimme. 

Om brister eller misstanke om brister vid brandskyddskontroll enligt 22 § (okulär besiktning) uppdagas och 
förrättningen fortsätter med fördjupad brandskyddskontroll ska avgift för detta tas ut enligt 26 §10.  

  



 
 

Tillkommande avgifter 

23 § Om planerad och aviserad förrättning inte kan genomföras till följd av att aktuellt 
hus/byggnad är låst eller liknande eller att ingen efter anmodan har öppnat, ska avgift för 
utebliven förrättning, s.k. bomkörning, tas ut. Avgift enligt denna paragraf ska även tas ut 
om anläggning eller del av anläggning i hus/byggnad på annat sätt är eller blir otillgänglig 
vid förrättningstillfället till följd av framkomlighetssvårigheter, hinder, farlig eller hotfull 
miljö, brister i byggnadens konstruktion, och liknande och detta ej går att undanröja, åtgärda 
eller på annat sätt hantera enligt 26 § punkt 1-6.  

1. För småhus uppgår denna avgift till 25% av aktuellt timavgift och ersätter 
utförandeavgift men tillkommer utöver grundavgift samt ska tas ut för varje berörd 
anläggning. Kontaktförsök ska göras direkt eller via telefon, och om detta inte går ska 
medelande om utebliven förrättning lämnas vid huset.  

2. För ej småhus är denna avgift tidsbaserad och uppgår till 35% av aktuell timavgift 
samt debiteras med denna summa per planerad halvtimme. Denna avgift ersätter 
utförandeavgift men tillkommer utöver grundavgiften. Kontaktförsök ska göras direkt 
eller via telefon, och om detta inte går ska förrättande skorstensfejare eller 
skorstensfejartekniker vänta vid förrättningsplatsen i 30 minuter och därefter lämna 
meddelande om utebliven förrättning. Om förrättningen var planerad till obekväm 
arbetstid ska avgift enligt 0 punkten tillkomma vid debitering. 

Avgifter enligt denna paragraf ska tydligt motiveras på faktura, i kundmeddelande eller 
liknande så att fastighetsägare självmant och utan tvingande myndighetsbeslut kan komma 
till rätta med eventuella problem som legat till grund för utebliven eller avbruten förrättning. 

Om det vid brandskyddskontroll inte är möjligt att genomföra samtliga åtgärder, och de 
kvarvarande åtgärderna är i mycket begränsad omfattning, står det brandskyddskontrollant 
fritt att antingen betrakta förrättningen som utebliven enligt denna paragraf eller möjlig att 
fullfölja. Om förrättningen i en sådan situation betraktas som möjlig att fullfölja så ska 
grundavgift och utförandeavgift tas ut enligt 19 § och 22 §. För åtgärd av de kvarvarande 
arbetena vid annan tidpunkt ska endast grundavgift enligt 19 § tas ut. 

Om tillträde erhålls efter viss väntetid eller efter kontaktförsök bör skorstensfejare eller 
skorstensfejartekniker överväga om förrättningen samt kommande förrättningar går att genomföra med 
tillräckligt gott resultat trots försening. Om förrättning kan genomföras får ej avgift tas ut för utebliven 
förrättning. 

Om tillträdesrätten har begränsats enligt 23 § bör detta föranleda att nödvändiga beslut om åtgärd tas eller 
att relevant information översänds till beslutande myndighet för åtgärd.  

Om tillträdesrätten har begränsats enligt 23 § bör det även övervägas huruvida beslut om föreläggande eller 
förbud är lämpligt för att komma till rätta med hindret. Om nödvändiga beslut inte kan tas av den som 
avbryter eller ställer in förrättningen bör relevant information och dokumentation delges personal eller 
myndighet med rätt att fatta sådana beslut. Kommunikation och dokumentation ska vid behov ske enligt 
gällande författning.  

  



 
 

24 § Avgifter ska tas ut i följande fall då fastighetsägare har lämnat önskemål om anpassning av 
förrättningen eller förrättningstillfälle på ett sådant sätt att det skapar merkostnader vid 
planering eller förrättning. 

1. Om planerad och aviserad förrättning om- eller avbokas av fastighetsägare eller 
nyttjanderättshavare senare än klockan 12, 2 arbetsdagar före förrättningsdagen, ska 
omplaneringsavgift tas ut.  
a  För småhus uppgår denna avgift till 25% av aktuellt timavgift och ersätter 

utförandeavgift men tillkommer utöver grundavgift samt ska tas ut för varje 
berörd anläggning.  

b  För ej småhus är denna avgift tidsbaserad och uppgår till 35% av timavgift samt 
debiteras med denna summa per planerad halvtimme. Denna avgift ersätter 
utförandeavgift men tillkommer utöver grundavgiften. Om förrättningen var 
planerad till obekväm arbetstid ska avgift enligt 0, 0 punkten tillkomma vid 
debitering.  

Om ombokning sker med kort framförhållning av fastighetsägare eller 
sotningsväsende, till följd av händelser som ej rimligen kunnat förutses, ska avgift för 
ombokning ej tas ut. 

Om ombokning kan ske enkelt och utan negativa konsekvenser för båda parter så bör inte avgift för 
omplanering tas ut. Ett exempel på detta är digitala ombokningssystem där fastighetsägare själv 
väljer bland tillgängliga tider och då ombokning sker i god tid före förrättning. 

Som händelser där behov för avbokning rimligen inte kunnat förutses räknas exempelvis smittsam 
sjukdom, akut sjukhusbesök och liknande för berörd fastighetsägare eller sotningsväsende. 

2. Om förrättning måste utföras på hus/byggnad som är utom ordinarie tur på grund av 
fastighetsägares särskilda önskemål, ombokning, tidigare hinder vid utförande av 
förrättning, aktivering av tidigare obrukad eldstad och liknande, ska avgift för 
inställelse utom ordinarie tur tas ut. Denna avgift är tidsbaserad och uppgår till 25% 
av respektive timavgift samt debiteras med denna summa per påbörjad kvart. Tiden 
som avgiften baseras på räknas som transporttiden från ordinarie tur (föregående 
förrättning) och till den aktuella förrättningsplatsen, och åter till ordinarie tur 
(nästkommande förrättning). 

Den ordinarie aviseringen som skickas ut initialt utgår från det s.k. pärlbandsprincipen och därför 
blir kostnaden lägre till följd av att körtiden och körsträckan samt att miljöpåverkan minimeras 
mellan förrättningarna. Detta bör betraktas som en rabatt som ges till de som accepterar den 
ordinarie aviseringen, men som inte ges om tiden ändras till ett tillfälle då förrättningar inte längre 
är planerade till samma tur. Fastighetsägare bör upplysas om detta i samband med begäran om 
omplanering. 

  



 
 

3. Om förrättning av sotning eller brandskyddskontroll måste utföras utom ordinarie 
arbetstider ska avgift för obekväm arbetstid tas ut med följande tillägg: 
a  Helgfri vardag 17-20 7% av timavgift 
b  Helgfri vardag 20-06 11% av timavgift 
c  Helg, lördag, söndag 22% av timavgift 

Denna avgift är tidsbaserad och baseras på respektive timavgift samt debiteras med 
denna summa per påbörjad halvtimme. 

Avgift för obekväm arbetstid ska tas ut i tillägg till utförandeavgifter enligt 21 §2 och 
22 §2 samt 23 §2 och 01b Avgift för obekväm arbetstid får ej tas ut för förrättning på 
småhus.  

Arbeten utom ordinarie arbetstid bör undvikas och särskilt arbeten mellan midnatt och klockan 5 
bör om möjligt planeras till annan tid med hänsyn tagen till allmänhetens behov eller andra 
särskilda omständigheter. 

4. Om det vid eller inför förrättningen, av fakturamottagaren, lämnas uttryckliga 
önskemål om specifikt arbetssätt som i utgångspunkt inte är nödvändigt eller planerat 
ska avgift för särskilt arbetssätt tas ut. Denna avgift är tidsbaserad och uppgår till 
25% av respektive timavgift samt debiteras med denna summa per påbörjad kvart. 
Särskilt arbetssätt, med påföljande avgift, förutsätter att den utökade kostnaden på 
förhand har accepterats och att detta kan göras utan negativ inverkan på den aktuella 
förrättningen samt övriga planerade förrättningar. 

25 § Avgifter ska tas ut i följande fall då beslut om föreläggande eller förbud är eller har varit 
nödvändigt. 

1. Om det uppdagas sådana brister att ett föreläggande eller förbud enligt LSO 5 kap. 2 § 
andra stycket är nödvändigt ska avgift för formulerande av beslut tas ut. Denna 
avgift uppgår till 30% av timavgift för brandskyddskontroll.  

Avgift enligt första stycket ska omfatta formulering av beslut för samtliga brister som 
uppdagats vid en och samma förrättning och avgiften får inte tas ut vid upprepade 
tillfällen utifall det ursprungliga beslutet måste rättas, kompletteras, omformuleras 
eller liknande förvaltningsrättsliga åtgärder. 

Avgift enligt första stycket ska återbetalas eller ej tas ut i händelse av att beslutet 
överklagas och detta vid prövning befinns vara felaktigt. 

2. Om det efter brandskyddskontroll har beslutats om föreläggande eller förbud, beslutet 
har vunnit laga kraft och utförandet ska kontrolleras på plats efter att åtgärdstiden har 
löpt ut, ska avgift för efterkontroll tas ut. Denna avgift ersätter utförandeavgiften 
men tillkommer utöver grundavgift som vid ordinarie förrättning. Avgift för 
efterkontroll omfattar endast kontroll av tidigare identifierade avvikelser som har varit 
föremål för beslut om föreläggande eller förbud. 
a  För småhus uppgår denna avgift till 30% av timavgift för brandskyddskontroll.  
b  För ej småhus är denna avgift tidsbaserad och uppgår till 25% av timavgift för 

brandskyddskontroll samt debiteras med denna summa per påbörjad kvart.  

Då en tidigare identifierad brist behöver efterkontrolleras bör en bedömning göras om en besiktning på plats 
är nödvändig eller om intygande alternativt inskickad bevisning är tillräcklig för att beslutet ska anses vara 
uppfyllt. 



 
 

26 § Avgifter ska tas ut i följande fall om arbeten måste utföras i anslutning till sotning eller 
brandskyddskontroll som syftar till att kunna genomföra förrättning, uppnå god 
brandsäkerhet eller säkra god arbetsmiljö.  

Tidsbaserade avgifter enligt denna paragraf får ej tas ut samtidigt med varandra eller 
samtidigt med andra tidsbaserade avgifter enligt denna författning. Tidsbaserade avgifter av 
samma typ enligt denna paragraf summeras och debiteras per byggnad i syfte att inte 
påtvinga fastighetsägare högre kostnader än vad som faktiskt åtgår för arbetet.  

Avgifter enligt denna paragraf ska tydligt motiveras på faktura, i kundmeddelande eller 
liknande så att fastighetsägare självmant och utan tvingande myndighetsbeslut kan komma 
till rätta med eventuella problem som legat till grund för det nödvändiga arbetssättet. 

Tid för utförande av det avgiftsbelagda arbetet enligt 26 § bör avsättas separat från andra avgiftsbelagda 
arbeten för att skapa tydlighet mot fastighetsägare. För ett och samma avgiftsbelagt arbete beräknas 
tidsåtgång genom att summera eventuella deltider i arbetet, t.ex. montering och demontering, bärande, 
nyttjande, och liknande. 

Om särskild arbetsmetodik eller –teknik enligt 26 § nyttjas på grund av brister eller liknande i en anläggning 
bör detta föranleda att nödvändiga beslut om åtgärd tas eller att relevant information översänds till 
beslutande myndighet för åtgärd.  

Kontakt bör om möjligt tas på förhand med fastighetsägare då sådana beslut som avses i 26 § kan skapa 
stora kostnader för den enskilde. Kommunikation och dokumentation ska vid behov ske enligt gällande 
författning.  

1. Om anläggning i småhus har delar som måste demonteras/monteras för att förrättning 
ska kunna utföras ska avgift för demontering av utrustning tas ut.  Denna avgift 
uppgår till 25% av aktuell timavgift och får tas ut en gång per anläggning. Avgiften 
omfattar även återställande av berörd utrustning. 

Till demonterbar utrusning räknas retardrar/turbulatorer, baffelplåtar, pelletsbrännare och liknande hinder 
för sotningens genomförande. Syftet med detta är att undvika materiella skador och underlätta förrättning. 

2. Om anläggning är helt eller delvis blockerad av lösa föremål ska avgift för 
undanröjande av enklare hinder tas ut. Denna avgift uppgår till 25% av aktuell 
timavgift och får tas ut en gång per anläggning. Undanröjande av lösa hinder, med 
påföljande avgift, förutsätter att detta kan göras utan negativ inverkan på arbetsmiljö 
och den aktuella förrättningen samt övriga planerade förrättningar. 

3. Om rökkanal/imkanal är helt eller delvis blockerad av svårborttagna föremål ska 
avgift för undanröjande av hinder i kanal tas ut. Denna avgift är tidsbaserad och 
uppgår till 25% av aktuell timavgift samt debiteras med denna summa per påbörjad 
kvart. 

4. Om resstege upp till tak inte är utplacerad vid uppstigningsstället får avgift för 
resning av stege tas ut. Denna avgift uppgår till 10% av aktuell timavgift och får tas 
ut en gång per hus. Resning av stege, med påföljande avgift, förutsätter att detta kan 
göras utan negativ inverkan på arbetsmiljö och den aktuella förrättningen samt övriga 
planerade förrättningar. Avgiften omfattar även återställande av berörd stege. 

  



 
 

5. Om speciella arbetsredskap behövs för att arbetsmiljö eller arbetets utförande kräver 
det ska avgift för icke-standardverktyg tas ut. Denna avgift är tidsbaserad och 
uppgår till 25% av respektive timavgift samt debiteras med denna summa per 
påbörjad kvart.  

Exempel på situationer då denna bestämmelse är tillämpbar är om byggnaden inte uppfyller de byggregler 
som gäller nu eller vid tidpunkten för uppförandet av byggnaden. Andra exempel är om anläggningen är en 
av få i kommunen som fordrar särskild utrustning för att förrättning ska kunna genomföras. 

6. Om anläggning är försedd med skorstens- eller rökgasfläkt som med hänsyn till risken 
för brand måste rengöras och eventuellt demonteras ska avgift för 
rengöring/demontering av fläkt tas ut. Denna avgift uppgår till 25% av aktuell 
timavgift och får tas ut en gång per anläggning. Avgiften omfattar även återställande 
av berörd fläkt. 

7. Om sotsug behöver nyttjas för att arbetsmiljö eller arbetets utförande ska bli bättre ska 
avgift för nyttjande av sotsug tas ut. Denna avgift uppgår till 15% av aktuell 
timavgift och får tas ut en gång per hus. Avgiften omfattar omhändertagande av sot 
och aska. 

8. Om anläggning är försedd med förbindelsekanal som överstiger 3 meter ska avgift för 
förbindelsekanal tas ut. Denna avgift uppgår till 25% av aktuell timavgift och får tas 
ut en gång per byggnad.  

9. Om tjära eller annan svårborttagen och brännbar beläggning påträffas, som är i sådan 
omfattning att det utgör en brandrisk och måste tas bort, ska avgift för 
tjärborttagning tas ut. Denna avgift är tidsbaserad och uppgår till 25% av respektive 
timavgift samt debiteras med denna summa per påbörjad kvart. 

10. Om det vid utförande av brandskyddskontroll framkommer eller uppstår misstanke 
om brister som inte går att kontrollera på det sätt som ryms inom avgiften enligt 22 § 
ska avgift för fördjupad brandskyddskontroll tas ut. Denna avgift är tidsbaserad 
och uppgår till 25% av aktuell timavgift samt debiteras med denna summa per 
påbörjad kvart. 

  



 
 

Bemyndiganden 

27 § Beslutsrätt om byggnaders faktiska nyttjande 
Skorstensfejare samt skorstensfejartekniker som utför förrättning på kommunens uppdrag 
äger självständigt rätt att besluta om ett småhus i praktiken nyttjas som permanentbostad 
eller fritidsbostad trots uppgifter om motsatsen. Sådana beslut ska kunna motiveras och ska 
förenas med kostnader enligt denna författning.  

Permanentbostäder och fritidsbostäder har olika grundavgifter till följd av skillnader mellan arbetet som 
krävs för att avisera, resa, erhålla tillträde, mm. Om en fritidsbostad i praktiken nyttjas som 
permanentbostad så kan det innebära enklare åtkomst till anläggningar i huset. Om så är fallet bör beslut 
fattas kring husets nyttjandegrad och därmed tillämplig avgift. Även det omvända kan gälla om exempelvis 
ägare är skriven på adressen men är svår att kontakta. Om beslut tas med stöd av denna paragraf bör det 
även övervägas om beslut om ändrade frister ska tas enligt kommunens föreskrift om frister för sotning. 
Kommunikation och dokumentation ska vid behov ske enligt gällande författning.  

Föreskriftens giltighet 

28 § Denna författning gäller från 2020-06-01 och tills vidare. Föreskriften ersätter ____ kommun 
tidigare föreskrifter om taxor för sotning och brandskyddskontroll. 

 

 



 
 

 

 

Bilaga 1: Timavgifter och specificerade avgifter för sotning och brandskyddskontroll, medel
Giltig från den 1 juni 2021

Timavgifter Exklusive enventuell moms

Timavgift för sotning, som specificerade avgifter grundas på, är: 486 kr/timme

8,11 kr/minut

Timavgift för brandskyddskontroll, som specificerade avgifter grundas på, är: 698 kr/timme

11,64 kr/minut

Specificerade avgifter Exklusive enventuell moms

1: Administrativ avgift enligt 14 §
1.1: Administration Arbete Avgift Debiteringsmodell

Alla byggnader 14§: Administration, kontroll och förvaltning 15 kr               Fast administrativ avgift per utförandeavgift (anläggning).

2: Grundavgifter enligt 18 §§

2.1: Grundavgifter för sotning/rengöring
2.1.1: Småhus Arbete Avgift Debiteringsmodell

a: Permanentbostad 19§ 1a: Planering, avisering, transport, fakturering 96,78 kr         Fast grundavgift per småhus.
b: Fritidsbostad 19§ 1b: Planering, avisering, transport, fakturering 193,15 kr      Fast grundavgift per småhus.
2.1.2: Ej småhus Arbete Avgift Debiteringsmodell
a: Övrig fastighet 19§ 2: Planering, avisering, transport, fakturering 162,10 kr      Fast grundavgift per hus/byggnad.
b: Flerbostadshus 19§ 2: Tillträde till enskild lägenhet med eldstad 48,63 kr         Tillkommande fast grundavgift per lägenhet.

2.2: Grundavgifter för brandskyddskontroll
2.2.1: Småhus Arbete Avgift Debiteringsmodell

a: Permanentbostad 19§ 1a: Planering, avisering, transport, fakturering 138,99 kr      Fast grundavgift per småhus.
b: Fritidsbostad 19§ 1b: Planering, avisering, transport, fakturering 277,39 kr      Fast grundavgift per småhus.
2.2.2: Ej småhus Arbete Avgift Debiteringsmodell
a: Övrig fastighet 19§ 2: Planering, avisering, transport, protokoll, fakturering 232,81 kr      Fast grundavgift per hus/byggnad.
b: Flerbostadshus 19§ 2: Tillträde till enskild lägenhet med eldstad 69,84 kr         Tillkommande fast grundavgift per lägenhet.

3: Utförandeavgifter enligt 20-21 §§

3.1: Utförandeavgifter för sotning/rengöring
3.1.1: Småhus Arbete Avgift Debiteringsmodell

a: Bostadshus 21§ 1a: Värmepanna 263,42 kr      Fast utförandeavgift per anläggning.
b: Bostadshus 21§ 1b: Lokaleldstad förutom kakelugn 182,37 kr      Fast utförandeavgift per anläggning.
c: Bostadshus 21§ 1c: Kakelugn 243,15 kr      Fast utförandeavgift per anläggning.
2.1.2: Ej småhus Arbete Avgift Debiteringsmodell

a: Ej bostadshus 21§ 2a: Imkanal i kök, storkök, uppvärmningskök och liknande 364,73 kr      Tidsbaserad utförandeavgift, per påbörjad halvtimme.
b: Övrig byggnad 21§ 2b: Anläggning i flerbostadshus, industri, lantbruk, hotell mm 291,79 kr      Tidsbaserad utförandeavgift, per påbörjad halvtimme.

3.2: Utförandeavgifter för brandskyddskontroll
3.2.1 Småhus Arbete Avgift Debiteringsmodell
a: Bostadshus 22§ 1a: Första anläggning i hus 523,82 kr      Fast utförandeavgift, första anläggning i ett hus.
b: Bostadshus 22§ 1b: Tilläggsavgift för tillkommande anläggning i samma hus 232,81 kr      Fast utförandeavgift, tillkommande anläggning i samma hus.
3.2.2 Ej småhus Arbete Avgift Debiteringsmodell

a: Ej bostadshus 22§ 2a: Imkanal i kök, storkök, uppvärmningskök och liknande 349,21 kr      tidsbaserad utförandeavgift, per påbörjad halvtimme.
b: Övrig hus/byggnad 22§ 2b: Anläggning i flerbostadshus, industri, lantbruk, hotell mm 349,21 kr      tidsbaserad utförandeavgift, per påbörjad halvtimme.



 
 

 

 

 

 

4: Tillkommande avgifter enligt 22-24 §§

4.1: Tillkommande avgifter vid sotning/rengöring
4.1.1 Utebliven förrättning Avgift Debiteringsmodell

a: Småhus 23§ 1: Utebliven förrättning, småhus 121,58 kr      Fast extraavgift, utöver grundavgift, ersätter utförandeavgift, per anläggning.
b: Ej småhus 22§ 2: Utebliven förrättning, ej småhus 170,21 kr      Tidsbaserad extraavgift, utöver grundavgift, ersätter utförandeavgift, per planerad 

halvtimme.
4.1.2: Anpassning av förrättning Avgift Debiteringsmodell

a: Småhus 24§ 1a Omplanering inom två arbetsdagar, småhus 121,58 kr      Fast extraavgift, utöver grundavgift, ersätter utförandeavgift, per anläggning.
b: Ej småhus 24§ 1b Omplanering inom två arbetsdagar, ej småhus 170,21 kr      Tidsbaserad extraavgift, utöver grundavgift, ersätter utförandeavgift, per planerad 

halvtimme.
c: Alla byggnader 24§ 2: Inställelse utom ordinarie tur 121,58 kr      Tidsbaserad extraavgift, utöver grund- och utförandeavgift, per påbörjad kvart.
d: Ej småhus 24§ 3a: Arbete utom ordinarie arbetstid : helgfri vardag 17-20 34,04 kr         Tidsbaserad extraavgift, utöver grund- och utförandeavgift, per påbörjad halvtimme.
e: Ej småhus 24§ 3b: Arbete utom ordinarie arbetstid: helgfri vardag 20-06 53,49 kr         Tidsbaserad extraavgift, utöver grund- och utförandeavgift, per påbörjad halvtimme.
f: Ej småhus 24§ 3c: Arbete utom ordinarie arbetstid: lördag, söndag, helgdag 106,99 kr      Tidsbaserad extraavgift, utöver grund- och utförandeavgift, per påbörjad halvtimme.
g: Alla byggnader 24§ 4: Särskilt arbetssätt 121,58 kr      Tidsbaserad extraavgift, utöver grund- och utförandeavgift, per påbörjad kvart.
4.1.3: Nödvändiga extraarbeten Avgift Debiteringsmodell

a: Småhus 26§ 1: Demontering av utrustning 121,58 kr      Fast extraavgift, utöver andra avgifter, per anläggning.
b: Småhus 26§ 2: Undanröjande av enklare hinder 121,58 kr      Fast extraavgift, utöver andra avgifter, per anläggning.
c: Småhus 26§ 3: Undanröjande av hinder i kanal 121,58 kr      Tidsbaserad extraavgift, utöver andra avgifter, per påbörjad kvart.
d: Småhus 26§ 4: Hämtande/resande och återställande av stege 48,63 kr         Fast extraavgift, utöver andra avgifter, per hus.
e: Småhus 26§ 5: Nyttjande av icke-standardverktyg 121,58 kr      Tidsbaserad extraavgift, utöver andra avgifter, per påbörjad kvart.
f: Småhus 26§ 6: Rengöring/demontering av fläkt 121,58 kr      Fast extraavgift, utöver andra avgifter, per anläggning.
g: Småhus 26§ 7: Nyttjande av sotsug 72,95 kr         Fast extraavgift, utöver andra avgifter, per hus.
h: Småhus 26§ 8: Längre förbindelsekanal, över 3 meter 121,58 kr      Tidsbaserad extraavgift, utöver andra avgifter, per byggnad.
i: Småhus 26§ 9: Borttagning av tjära/kraftig beläggning 121,58 kr      Tidsbaserad extraavgift, utöver andra avgifter, per påbörjad kvart.

4.2: Tillkommande avgifter vid brandskyddskontroll
4.2.1 Utebliven förrättning Avgift Debiteringsmodell

a: Småhus 23§ 1: Utebliven förrättning, småhus 174,61 kr      Fast extraavgift, utöver grundavgift, ersätter utförandeavgift, per anläggning. Avsteg får 
göras, se författningstext.

b: Ej småhus 23§ 2: Utebliven förrättning, ej småhus 244,45 kr      Tidsbaserad extraavgift, utöver grundavgift, ersätter utförandeavgift, per planerad 
halvtimme. Avsteg får göras, se författningstext.

4.2.2: Anpassning av förrättning Avgift Debiteringsmodell

a: Småhus 24§ 1a Omplanering inom två arbetsdagar, småhus 174,61 kr      Fast extraavgift, utöver grundavgift, ersätter utförandeavgift, per anläggning.
b: Ej småhus 24§ 1b Omplanering inom två arbetsdagar, ej småhus 244,45 kr      Tidsbaserad extraavgift, utöver grundavgift, ersätter utförandeavgift, per planerad 

halvtimme.
c: Alla byggnader 24§ 2: Inställelse utom ordinarie tur 174,61 kr      Tidsbaserad extraavgift, utöver grund- och utförandeavgift, per påbörjad kvart.
d: Ej småhus 24§ 3a: Arbete utom ordinarie arbetstid : helgfri vardag 17-20 48,89 kr         Tidsbaserad extraavgift, utöver grund- och utförandeavgift, per påbörjad halvtimme.
e: Ej småhus 24§ 3b: Arbete utom ordinarie arbetstid: helgfri vardag 20-06 76,83 kr         Tidsbaserad extraavgift, utöver grund- och utförandeavgift, per påbörjad halvtimme.
f: Ej småhus 24§ 3c: Arbete utom ordinarie arbetstid: lördag, söndag, helgdag 153,65 kr      Tidsbaserad extraavgift, utöver grund- och utförandeavgift, per påbörjad halvtimme.
g: Alla byggnader 24§ 4: Särskilt arbetssätt 121,58 kr      Tidsbaserad extraavgift, utöver grund- och utförandeavgift, per påbörjad kvart.
4.2.3 Tvingande beslut Avgift Debiteringsmodell

a: Alla verksamheter 25§ 1: Formulering av beslut 209,53 kr      Fast extraavgift, utöver grund- och utförandeavgift, per förrättning.

b: Alla verksamheter 25§ 2a: Efterkontroll av beslut, småhus 209,53 kr      Fast extraavgift, utöver grundavgift, ersätter utförandeavgift.

c: Alla verksamheter 25§ 2b: Efterkontroll av beslut, ej småhus 174,61 kr      Tidsbaserad extraavgift, utöver grundavgift, ersätter utförandeavgift, per påbörjad kvart.

4.2.4: Nödvändiga extraarbeten Avgift Debiteringsmodell

a: Småhus 26§ 1: Demontering av utrustning 174,61 kr      Fast extraavgift, utöver andra avgifter, per anläggning.

b: Småhus 26§ 2: Undanröjande av enklare hinder 174,61 kr      Fast extraavgift, utöver andra avgifter, per anläggning.

c: Småhus 26§ 4: Hämtande/resande och återställande av stege 69,84 kr         Fast extraavgift, utöver andra avgifter, per hus.

d: Småhus 26§ 5: Nyttjande av icke-standardverktyg 174,61 kr      Tidsbaserad extraavgift, utöver andra avgifter, per påbörjad kvart.

e: Småhus 26§ 6: Rengöring/demontering av fläkt 174,61 kr      Fast extraavgift, utöver andra avgifter, per anläggning.

f: Småhus 26§ 7: Nyttjande av sotsug 104,76 kr      Fast extraavgift, utöver andra avgifter, per hus.

g: Småhus 26§ 9: Borttagning av tjära/kraftig beläggning 174,61 kr      Tidsbaserad extraavgift, utöver andra avgifter, per påbörjad kvart.

h: Småhus 26§ 10: Fördjupad brandskyddskontroll 174,61 kr      Tidsbaserad extraavgift, utöver andra avgifter, per påbörjad kvart.
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Kf §  Diarienummer: KS2021/0114 

Förslag på uppdaterad taxa för brandtillsyn och tillstånd för brandfarliga och 
explosiva varor 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta godkänna förslag om uppdaterad taxa för 
brandtillsyn och tillstånd för brandfarliga och explosiva varor. Beslutet gäller under förutsättning att 
medlemskommunerna fattar likalydande beslut. 
 
______ 
 
Ärendebeskrivning 
Förbundsdirektionen har 2021-03-12 beslutat godkänna förslag om uppdaterad taxa för brandtillsyn 
och tillstånd för brandfarliga och explosiva varor och rekommenderar att fullmäktige i medlems-
kommunerna beslutar om att ändra sin föreskrift på området. Förslag att taxan gäller från 1 juni 
2021 
 
Lag om skydd mot olyckor (LSO) genomgick vid årsskiftet en revidering avseende bland annat möj-
ligheten att ta betalt för en hel tillsyn. Tidigare reglering möjliggjorde endast att avgift för tillsynsbe-
söket, dvs. tid på plats, togs ut. För att på arbetsområdet LSO bättre följa självkostnadsprincipen 
har ett nytt förslag på taxa för tillsyn tagits fram. Uppdateringen av taxan på arbetsområdet LBE, 
samt även LSO, motiveras av ett ökat behov av tydlighet och styrning. 
Förslaget på uppdaterad taxa utgår från det förslag som Sveriges kommuner och regioner 
(SKR ) presenterar, men har justerats för att bli mer heltäckande. Taxan utgår från en beräknad 
handläggarkostnad och denna omvandlas till fasta eller tidsbaserade avgifter. 
Vid framtagande av förslaget har inriktningen varit att behålla befintlig avgiftsfinansiering, att mini-
mera förändringar men att samtidigt genomföra eller förtydliga nödvändiga förändringar. 
 
Förslag är att taxan gäller från 1 juni 2021 vilket förutsätter att alla medlemskommuner hunnit be-
handla taxan i respektive fullmäktige. 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 
Förslag på uppdaterad taxa för brandtillsyn och tillstånd för brandfarliga och explosiva varor 
 
Delges 
Räddningstjänsten Dala Mitt 
 
  



 

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 
2021-03-17 Dnr KS2021/0114 

 

Förslag på uppdaterad taxa för brandtillsyn och tillstånd för brandfarliga 
och explosiva varor 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige beslutar 
godkänna förslag om uppdaterad taxa för brandtillsyn och tillstånd för brandfarliga och explosiva varor. 
Beslutet gäller under förutsättning att medlemskommunerna fattar likalydande beslut 
 
Ärendebeskrivning 
Förbundsdirektionen har 2021-03-12 beslutat godkänna förslag om uppdaterad taxa för brandtillsyn och 
tillstånd för brandfarliga och explosiva varor och rekommenderar att fullmäktige i medlemskommunerna 
beslutar om att ändra sin föreskrift på området. Förslag att taxan gäller från 1 juni 2021 
 
Lag om skydd mot olyckor (LSO) genomgick vid årsskiftet en revidering avseende bland annat 
möjligheten att ta betalt för en hel tillsyn. Tidigare reglering möjliggjorde endast att avgift för 
tillsynsbesöket, dvs. tid på plats, togs ut. För att på arbetsområdet LSO bättre följa självkostnadsprincipen 
har ett nytt förslag på taxa för tillsyn tagits fram. Uppdateringen av taxan på arbetsområdet LBE, samt 
även LSO, motiveras av ett ökat behov av tydlighet och styrning. 
Förslaget på uppdaterad taxa utgår från det förslag som Sveriges kommuner och regioner 
(SKR ) presenterar, men har justerats för att bli mer heltäckande. Taxan utgår från en beräknad 
handläggarkostnad och denna omvandlas till fasta eller tidsbaserade avgifter. 
Vid framtagande av förslaget har inriktningen varit att behålla befintlig avgiftsfinansiering, att minimera 
förändringar men att samtidigt genomföra eller förtydliga nödvändiga förändringar. 
 
Förslag är att taxan gäller från 1 juni 2021 vilket förutsätter att alla medlemskommuner hunnit behandla 
taxan i respektive fullmäktige. 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 
Förslag på uppdaterad taxa för brandtillsyn och tillstånd för brandfarliga och explosiva varor 
 
Delges 
Räddningstjänsten Dala Mitt 
 
 
Margareta Jakobsson  Malin Karhu Birgersson 
Handläggare  Sektorchef kommunstyrelsen 
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$ 14 Forslag på uppdaterad taxa for brandskyddstillsyn och tillstånd for
brandfarlig och explosiv vara

Beslut
Forbundsdirekti onen beslutar godkanna det upprattade forslaget om uppdaterad taxa

och rekommenderar att fullmaktige i medlemskommunerna beslutar om att andra sin

foreskrift på området. Forslag att taxan galler fran 1 juni 2021.

Bakgrund
LSO genomgick vid årsskiftet en revidering avseende bland annat mojligheten att ta

betalt for en hel tillsyn. Tidigare reglering mojliggjorde endast att avgift for

tillsynsbesoket, dvs. tid pa plats, togs ut. For att pa arbetsomradet LSO battr e folja
sjalvkostnadsprincipen har ett nytt forslag på taxa for tillsyn tagits fram.

Uppdateringen av taxan pa arbetsomradet LBE, samt aven LSO, motiveras av ett

okat behov av tydlighet och styrning.

Forslaget på uppdaterad taxa utgar fran det forslag som SKR presenterar, men har

justerats for att bli mer heltackande. Taxan utgar fran en beraknad handlaggarkostnad

och denna omvandlas till fasta eller tidsbaserade avgifter.

Vid framtagande av forslaget har inriktningen varit att behålla befintlig

avgiftsfinansiering, att minimera forandringar men att samtidigt genomfora eller
fortydliga nodvandiga forandringar.

Justerande sign Utdragsbesty rkande



___ kommun föreskrifter om avgift (taxor) för tillsyn enligt Lag 
om skydd mot olyckor och för tillsyn samt tillstånd enligt Lag 
om brandfarlig och explosiv vara. 
Med stöd av 5 kap 4§ Lag (2003:778) om skydd mot olyckor samt 27§ Lag (2010:1011) om 
brandfarliga och explosiva varor föreskriver ___ kommun följande.  

Inledande bestämmelser 

1 § Denna författning innehåller bestämmelser om taxor i _______ kommun för 
olycksförebyggande uppgifter enligt: 
1. 5 kap 4§ Lag (2003:778) om skydd mot olyckor (brandskyddstillsyn). 
2. 27§ Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (tillstånd för och 

tillsyn av brandfarlig och explosiv vara). 

2 § I denna författning används följande begrepp med nedan angiven betydelse. 

Avisering I normalfallet föregås en förrättning av en kallelse, avisering eller 
meddelande om besök för att ge den som tillsynas eller ansökt om 
tillstånd möjlighet att förbereda sig inför besöket. Av detta följer att 
aviseringen ska skickas ut i så pass god tid att den enskilde ges 
möjlighet till förberedelse eller om möjligt omplanering, normalt ca 2 
veckor. I vissa sammanhang, framförallt de tillsyner som kan 
sekretessbeläggas med stöd av OSL 17 kap 1§, ska inte förrättning 
föregås av avisering.  

Beslut med vite Tillsynsmyndigheten har enligt LSO möjlighet att förena beslut med 
vite enligt Lag (1985:206) om viten. Vitet i sig tillfaller ej kommunen 
men kostnader som uppstår till följd av vitesbeslut är debiterbara och 
debiteras med tidsbaserad avgift till följd av sådana ärendens 
komplexitet. En vitesprocess kan omfatta, men är inte begränsat till, 
följande delmoment: beredning av kommunikation, kommunikation, 
beredning av beslut, beslut, delgivning av beslut, efterkontroller, 
begäran om utdömande av vite, mm. 

Fyrverkeriförsäljning Försäljning av kommersiella fyrverkerier där inga krav finns på 
köparen avseende utbildning eller tillstånd för användande eller 
förvarande. Vilka pyrotekniska artiklar detta är framgår av MSBFS 
2019:1 2 kap 6§.  

Förrättning Samlingsbegrepp för utförande av lagstadgad tillsyn eller kontroll på 
plats vid berörd byggnad eller anläggning med alla därtill hörande 
arbetsmoment. En förrättning kan omfatta flera 
byggnader/anläggningar vid samma tillfälle och är därför framförallt 
relaterat till den period som myndigheten kommer i kontakt med 
fastighetsägare eller nyttjanderättshavare, dennes representant eller 
dennes hus/byggnad. Begreppet motsvaras av tillsynsbesök i tidigare 
lagstiftning. 

Händelsebaserad tillsyn Tillsyner enligt LSO och LBE planeras i vanliga fall i den årliga 
tillsynsplanen, men emellanåt uppstår behov av att genomföra 



tillsyner som inte planerats på förhand. Orsaken till sådant hastigt 
uppkommet tillsynsbehov kan vara information som inkommit vid 
exempelvis räddningsinsats, annan tillsyn eller genom information 
från allmänheten. 

Mindre förändring av 
befintligt tillstånd 

Sådan förändring av ett tidigare utfärdat och fortfarande giltigt 
tillstånd som inte innebär någon omfattande arbetsinsats eller förhöjd 
risk. Exempel på detta kan vara mindre höjning av mängder utan 
praktisk påverkan på skyddsåtgärder, minskning av mängder, byte av 
organisationsnummer och andra formella ändringar, samt kort 
förlängning av tillståndstiden. 

Mycket omfattande eller 
komplex förvaring och 
hantering  

Verksamheter som omfattas av bestämmelserna i Lag om skydd mot 
olyckor 2 kapitlet 4§, samt exempelvis processindustrier, depåer, 
biogasanläggningar, och liknande byggnader och anläggningar där 
antingen mycket stora volymer hanteras, systemen för hantering är 
komplexa eller där byggnaden/anläggningen i sig är svår att 
överblicka. 

Tidsbaserad avgift  Tidsbaserad avgift är avgift som tas ut för att bekosta sådant arbete 
som debiteras utifrån nedlagd tid enligt denna författning. Om dessa 
kriterier är uppfyllda används den framräknade 
handläggningskostnaden per timme enligt 12 §. Tidsbaserad avgift 
kan vara fristående eller i kombination med fast avgift. 

Tillstånd  Ett tillståndsärende enligt LBE omfattar i normalfallet:  
 Start av ärendet där bland annat registrering och 

registervård ryms,  
 Beredning omfattande bland annat inläsning och 

underhandskontakt samt i förekommande fall begäran om 
kompletterande uppgifter,  

 Beslut med formulering av detta och kvalitetsgranskning 
samt kommunikation, Vid behov avsyning där bland annat 
res- och besökstid samt protokoll och kommunikation ingår,  

 Avslut av ärendet med bland annat diarieföring och 
arkivering. 

Tillsyn  Ett tillsynsärende enligt LSO eller LBE omfattar i normalfallet: 
 Start av ärendet där bland annat identifiering av 

tillsynsbehov och registervård ryms,  
 Förberedelse av förrättning med inhämtning av information 

och inläsning,  
 Restid till och från tillsynsobjektet,  
 Förrättning vid tillsynsobjektet,  
 Efterarbete från förrättning med bland annat upprättande av 

protokoll och kommunikation samt eventuella remisser,  
 Skälighetsbedömning utifrån LSO 2:2eller bedömning om 

krav uppfylls enligt LBE 6-15§§ ,  
 beredning av beslut,  
 Beslut eller avslut av ärendet samt kommunikation.  
 I händelse av beslut om föreläggande också efterkontroll. 

  



Kategorier enligt LSO Byggnaders och anläggningars indelning för debitering avseende 
tillsyn enligt LSO följer i utgångspunkt den uppdelning och definition 
som anges i Boverkets byggregler (BBR). Följande 
byggnader/anläggningar har definierats särskilt: 

Större industri, kontor, 
m.m 

Mer än 20 personer sysselsatta samtidigt i industri eller mer än 50 
personer sysselsatta samtidigt i kontor, eller yta större än 2 500 m2 

Samlingslokal Personantal enligt bilaga kopplat till samlingslokaler avser det totala 
antalet personer i lokalen/verksamheten. 

Samlingslokal >150, med 
flera verksamhetsutövare 

Köpcentra, arena och liknande med många verksamhetsutövare som 
ökar komplexiteten. 

Enklare vårdmiljö Vårdmiljöer som begränsas avseende komplexitet. Exempel på detta är 
då verksamheten bedrivs i markplan och består av maximalt två 
funktionella enheter. 

Mindre hotell, 
Vandrarhem, B&B, 
Kursgård 

Endast byggnad i markplan samt verksamhet som ej har krav för 
hotelltillstånd (färre än 9 bäddar eller 5 gästrum) 

Övrig anläggning Annan anläggning eller byggnad som inte överensstämmer med någon 
annan kategori. Exempel på detta är underjordsanläggning, 
ställverksområden, campinganläggning, utomhusarenor och liknande. 

 

Allmänt om avgifter 

3 § För tillsyn och tillstånd samt relaterade tjänster utifrån LSO och LBE ska avgifter 
tas ut enligt denna författning.  

Om ett tillsyns- eller tillståndsärende kan hänföras till flera kategorier i tabellerna 
så ska avgiften svara mot den kategori som medför den högsta kostnaden. 

Om en åtgärd inte kan hänföras till en särskild kategori i tabellerna eller om en 
åtgärd är av en omfattning som ligger utanför det normala, kan tidsbaserad avgift 
för delar av aktuellt ärende eller helt ärende nyttjas.  

4 § Tillsyner samt tillståndsgivning som behandlas i denna författning ska betraktas 
som myndighetsutövning enligt mervärdesskattelag (1994:200).  

5 § Avgifter enligt denna författning ska betalas senast angiven förfallodag, annars ska 
dröjsmålsränta utgå enligt räntelagen (1975:635) från förfallodagen tills betalning 
sker. Dröjsmålsräntan består av gällande referensränta plus 8%. 

6 § Avgifter enligt denna författning ska avrundas till närmaste hel krona vid 
debitering. 



7 § Avgift får ej tas ut i följande fall: 
1. För arbete som åtgår för att hantera överklagade beslut. 
2. För de första två timmarna av dialog med tillsynad part, efter att beslut 

utfärdats och förtydliganden är nödvändiga. 

8 § Finner förbundsdirektionen att det finns skäl som motiverar en höjning eller 
sänkning av avgiften, får förbundsdirektionen för visst slag av ärende eller för 
särskilt uppdrag besluta om detta. 

9 § För varje kalenderår (avgiftsår) ska de i denna författning antagna fasta avgifterna 
och handläggningskostnaden per timme ändras med den procentsats för det 
föregående kalenderåret i oktober månad i Prisindex för kommunal verksamhet 
(PKV) som fastställs av Sveriges kommuner och regioner (SKR). Utgångspunkt 
för indexuppräkningen är oktober månad 2020. För att få bättre exakthet i 
förändring av kostnader ska ett eftersläpande index (föregående år) nyttjas.  

Beräkning av avgift 

10 § Avgiften beräknas efter den taxa som gäller när tillståndsärendet inkommer eller 
när tillsynen genomförs. 

11 § Avgiften för en viss åtgärd framgår av tabellerna 1-5. Beloppen i tabellerna 2-5 
har beräknats genom att framräknad handläggningskostnad per timme enligt tabell 
1 har multiplicerats med en genomsnittlig tidsåtgång för den typ av ärende som 
åtgärden avser.  

Avgiften för tillsyn enligt LSO har för vissa kategorier av byggnader och 
anläggningar en tidsbaserad del. Dessa kategorier debiteras i tillägg till fast avgift 
också en tidsbaserad avgift för förrättningstiden enligt tabell 1. 

1. Större industri, kontor, m.m. 
2. Gemensamhetsboenden 
3. Samlingslokal >150 personer, med flera verksamhetsutövare 
4. Skola 
5. Vårdmiljö förutom enklare vårdmiljöer 
6. Underjordsanläggningar och andra anläggningar som inte passar in i annan 

kategori (omfattar tiden för förberedelser, förrättning och efterarbete) 

Avgiften för tillsyn enligt LBE har för vissa kategorier av anläggningar och 
verksamheter en tidsbaserad del. Dessa kategorier debiteras i tillägg till fast avgift 
också en tidsbaserad avgift för förrättningstiden enligt tabell 1. 

1. Mycket omfattande eller komplex förvaring och hantering av brandfarliga 
varor 



12 § Då tidsbaserad avgift ska debiteras enligt 3 §, 11 §, 13 §, eller 14-16 §§ beräknas 
avgiften per påbörjad kvart av hel timme med 25% av handläggningskostnad per 
timme. 

13 § Då flera handläggare är nödvändiga till följd av ärendets beskaffenhet ska avgiften 
multipliceras med antalet handläggare.  

Om tidsbaserad avgift ingår i ärende enligt första stycket så multipliceras även 
denna avgift med den tid som flera handläggare har varit delaktiga i ärendet. 
Debitering utöver enkel tidsbaserad avgift kan gälla för hela eller delar av ett 
ärende.  

Debitering utöver enkel avgift ska motiveras på faktura. 

14 § Vid samordning av tillsyn enligt LSO och LBE nedsätts avgiften till 65% av 
summan av de båda tillsynsavgifterna till följd av samordningsvinster. 
Motsvarande sänkning av avgiften gäller även om flera handläggare är nödvändigt 
enligt 13 §. 

Om tidsbaserad avgift enligt 3 § ingår i tillsynen så ska inte nedsättning av 
avgiften göras enligt första stycket. 

15 § Om planerad och aviserad förrättning inte kan genomföras till följd av att aktuell 
byggnad/anläggning är låst eller liknande eller att ingen efter anmodan har öppnat 
eller medgett tillträde, ska avgift för utebliven förrättning tas ut. Denna avgift 
utgörs av tidsbaserad avgift enligt 12 § och baseras på tiden för transport och 
väntetid. 

Avgift enligt denna paragraf ska tydligt motiveras på faktura, i tjänsteanteckning 
eller liknande så att fastighetsägare eller nyttjanderättshavare självmant och utan 
tvingande myndighetsbeslut kan komma till rätta med eventuella problem som 
legat till grund för utebliven eller avbruten förrättning.  

Avgift enligt denna paragraf får bara tas ut om avisering har skett och om 
myndigheten kan påvisa att aviseringen rimligen kan anses ha mottagits. 

16 § Om det efter förrättning har beslutats om föreläggande eller förbud, beslutet har 
vunnit laga kraft och utförandet ska kontrolleras på plats efter att åtgärdstiden har 
löpt ut, ska avgift för efterkontroll tas ut. Denna avgift utgörs av tidsbaserad avgift 
enligt 12 § och baseras på förrättningstiden, restiden samt tid för efterarbete. 
Avgift för efterkontroll omfattar endast kontroll av tidigare identifierade 
avvikelser som har varit föremål för beslut om föreläggande eller förbud. 

  



17 § Om ett tillsyns- eller tillståndsärende har resulterat i beslut förenat med vite, ska 
avgift för viteshantering tas ut. Denna avgift utgörs av tidsbaserad avgift enligt 12 
§ och baseras på den tid som åtgår till handläggningen inför, under och efter 
vitesbeslut. 

18 § Avgift för tillsyn som föranletts av särskild händelse (händelsebaserad tillsyn), och 
därmed har begränsad omfattning i tid och till antalet brister, ska endast debiteras 
med halva beloppet av ordinarie avgift. 

Om det vid tillsyn enligt första stycket påträffas sådana brister att en ordinarie 
tillsyn befinns lämplig omedelbart eller vid senare tillfälle så ska kostnaden för 
händelsebaserad tillsyn avräknas från kostnaden för den ordinarie tillsynen.  

19 § Avgift för avslag av tillståndsansökan återbetalas om beslutet upphävs inom ett år. 
Avräkning ska ske mot eventuell avgift som ska tas ut för den aktuella åtgärden.  

Betalning av avgift 

20 § Enligt denna författning ska avgift betalas för 
1. LSO 

a  Tillsynsärende 
2. LBE 

a  Tillsynsärende 
b  Tillståndsprövning 
c  Godkännande av föreståndare 

3. LSO och LBE (samtidig tillsyn) 
a  Tillsynsärende (LSO) 
b  Tillsynsärende (LBE) 

21 § Avgift enligt denna författning betalas av sökanden/beställaren av tillstånd eller 
hos den där tillsynen genomförts mot faktura när denne tillställts beslut eller efter 
genomförd tillsyn.  

Avgifter ska i huvudsak debiteras vid tidpunkter enligt första stycket. Om ärendets 
natur medför att dessa steg redan har passerats, eller inte kommer att passeras kan 
andra lämpliga steg i ärendehanteringen väljas. 

22 § Om avgift enligt denna författning överstiger eller förväntas överstiga ett halvt 
prisbasbelopp ska uppdelad debitering erbjudas den betalningsskyldige. 
Debiteringstillfällen ska i sådana fall vara möjliga i anslutning till:  
1. Kommunikation av tjänsteanteckning 
2. Kommunikation av beslut 
3. Utförande av efterkontroll eller avsyning 



23 § Avgift enligt denna författning kan debiteras fastighetsägare eller 
nyttjanderättshavare enligt räddningstjänstens bedömning av lämplighet samt 
rådighet över byggnaden eller anläggningen. Om flera aktörer berörs av samma 
tillsynsärende så kan avgiften fördelas på de berörda parterna. 

Bemyndiganden 

24 § Räddningstjänsten får besluta att tidsbaserad avgift ska tas ut för del av, eller helt 
ärende, enligt 3 § tredje stycke. Sådana beslut ska kunna motiveras och ska förenas 
med kostnader enligt denna föreskrift. Om beslut om tidsbaserad avgift tas så får 
inte andra avgifter tas ut för den berörda tiden. 

25 § Räddningstjänsten får besluta till vilken kategori i taxan en byggnad eller 
anläggning ska hänföras om det finns osäkerheter. Sådana beslut ska kunna 
motiveras och ska förenas med kostnader enligt denna föreskrift.  

26 § Räddningstjänsten får besluta om utskick av betalningspåminnelse om betalning 
enligt 5 § ej har skett. Beslut om utskick av betalningspåminnelse medför att 
dröjsmålsränta inte räknas under den förlängda betalningsperioden. Sådana beslut 
ska kunna motiveras men behöver i normalfallet inte det eftersom sådana beslut är 
att betrakta som gynnande för den enskilde.  

27 § Räddningstjänsten får besluta om att inte debitera kostnad för nedan stående 
punkter. Sådana beslut ska kunna motiveras men behöver i normalfallet inte det 
eftersom sådana beslut är att betrakta som gynnande för den enskilde. 

1. Beslutsrätt om att inte debitera kostnad för efterkontroll om samtliga krav 
som föranlett efterkontrollen är åtgärdade. Denna beslutsrätt upphör om 
efterkontrollen föranletts av beslut förenat med vite. 

2. Beslutsrätt om att inte debitera förrättningskostnader om det ursprungliga 
motivet till tillsynen var en anmälan om bristande säkerhet som vid 
förrättning visade sig vara felaktig. 

3. Beslutsrätt om att inte debitera kostnad för förrättning om särskilda 
omständigheter gör att förrättningen måste ställas in med kort varsel. 

4. Beslutsrätt om att inte debitera delar av, eller hela, tillsyns eller 
tillståndskostnaden när särskilda omständigheter visar att avgiften inte är 
rimlig. Beslutsrätten om fattas av särskild bevisnings- och 
redovisningsskyldighet. 



Föreskriftens giltighet 

28 § Denna författning gäller från 2021-06-01 och tills vidare. Föreskriften ersätter 
____ kommun tidigare föreskrifter om taxor och avgifter för tillsyn och tillstånd 
utifrån LSO och LBE. 

 



Bi l a ga 1: T a xet a be ll e r 1-5 me d f a s t a oc h t i ds ba se r ade a vgi f t e r

T ab e l l 1 H an d lä g g n in g s k o s t n ad p e r t i m m e ( T i l l i ka t i d s b a s e ra d a v g i f t d ä r s å d a n n yt t ja s )

L a g r u m A vg i f t An m ä r k n i n g

1 T a b el l 2 T axor en l i gt l age n (2 003 :778 ) om s kydd m ot ol yck or ( LS O ) 1 0 27 k r
D e bi t e r as i f ör eko mma n de f a l l
me d

2 T a b el l 3 T axor en l i gt l age n (2 010 :101 1) o m br and f a r l i ga oc h expl os iva var or ( LB E ) 1 0 27 k r 257 k r pe r p åb ör j ad kv a r t

T ab e l l 2 T ax o r en l i g t la g e n ( 200 3 : 7 7 8 ) o m s k yd d m o t o l yc ko r ( L SO )

K a t eg o r i A vg i f t An m ä r k n i n g

1 I n du s t r i, k ont or , m .m 8 730 kr

2 S t ör re I ndus t r i, k on t o r m .m 1 0 784 kr T i d s base r ad a v gif t t il l k ommer

3 F l er bos t ads hus 5 135 k r

4 S m å hus ( f r is t å e nde , p ar - , r a d- , o ch k ed j e h us ) 4 622 kr

5 G em e ns am het s boe nde n 8 2 16 k r T i d s base r ad a v gif t t il l k ommer

6 S am l i ngs l ok a l < = 30 per so ner 6 162 kr

7 S am l i ngs l ok a l < = 150 pe r son e r 9 2 43 k r

8 S am l i ngs l ok a l > 150 pers on er 10 2 70 k r

9 S am l i ngs l ok a l > 150 pers on er , m ed om f at t a n de alk ohol f örs äl j ni ng 1 0 784 kr

10 S am l i ngs l ok a l > 150 pers on er , m ed f l er a ve r ks am h et s ut ö var e 1 0 784 kr T i d s base r ad a v gif t t il l k ommer

11 S k ol a 7 1 89 k r T i d s base r ad a v gif t t il l k ommer

12 Mi ndr e h ot e l l , V a n dr a r he m , B &B , K u r s går d 6 6 76 k r

13 H ot e l l 1 0 784 kr

14 E n k l ar e vår dm il j öe r , f ör sko l or et c. 6 162 kr

15 V å r dm i l j ö i f o rm a v da gli g ver ks am he t , f ö r sk ol or 6 1 62 k r T i d s base r ad a v gif t t il l k ommer

16 S ä r sk i l d boend e 8 2 1 6 k r T i d s base r ad a v gif t t il l k ommer

17 V å r dm i l j ö s j uk hus oc h f äng e ls er 11 297 kr T i d s base r ad a v gif t t il l k ommer

18 U nder j or ds anl äg gni ng, a n nan a nl äggni ng 2 0 54 k r T i d s base r ad a v gif t t il l k ommer

T ab e l l 3 T ax o r en l i g t la g e n ( 201 0 : 1 0 1 1 ) o m b r an d f a r l i g a o c h e x p lo s iv a v ar o r ( L B E)

K a t eg o r i A vg i f t An m ä r k n i n g

1 F yr ver k er i f ör s äl j ni ng 6 4 19 k r

2 F ör var i ng a v e xpl os i v var a m i ndr e om f a tt n i ng < 60 k g 7 788 k r

3 F ör var i ng a v e xpl os i v var a s t ö r r e om f a tt ni ng 6 0 k g 9 500 k r

4 B e ns i ns t a t i on obe m ann a d 7 9 59 k r

5 B e ns i ns t a t i on bem anna d 10 8 69 k r

6 F ör var i ng o c h h a n t e r i ng av br andfar l i ga va r or i l ös a b eh ål l ar e 8 0 45 k r

7 F ör var i ng o c h h a n t e r i ng av br andfar l i ga va r or i en c i st e r n 6 966 kr

8 F ör var i ng o c h h a n t e r i ng av br andfar l i ga va r or i f l er a c is t er ner 11 725 kr



9 Mycket omfattande eller komplex förvaring och hantering av brandfarliga varor 12 966 kr Tidsbaserad avgift tillkommer 

    

  Tabell 4 Taxor enligt lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE) 

Kategori Avgift Anmärkning 

1 Fyrverkeriförsäljning 5 905 kr   

2 Förvaring av explosiv vara mindre omfattning < 60 kg 9 161 kr   

3 Förvaring av explosiv vara större omfattning ≥60 kg 10 352 kr   

4 Godkännande av föreståndare för explosiva varor 2 824 kr   

5 Bensinstation obemannad 9 325 kr   

6 Bensinstation bemannad 12 067 kr   

7 Förvaring och hantering av brandfarliga varor i lösa behållare 9 243 kr   

8 Förvaring och hantering av brandfarliga varor i en cistern 7 189 kr   

9 Förvaring och hantering av brandfarliga varor i flera cisterner 11 554 kr   

10 Mycket omfattande eller komplex förvaring och hantering av brandfarliga varor 17 202 kr   

11 Mindre förändring av befintligt tillstånd 3 338 kr   

12 Avslag av tillståndsansökan 3 851 kr   
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Kf §  Diarienummer: KS2020/0352 

Avgifter inom gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkeme-
dels (ATL) verksamhetsområde 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  

1. Fastställa föreslagna procentandelar att gälla från 1 januari 2021 och tillsvidare enligt utred-
ning daterad den 30 september 2020. Avgifternas storlek framkommer när prisbasbeloppet 
är fastslaget av regeringen. 

2. Gemensamma nämndens avgifter justeras varje år med hänsyn till prisbasbeloppets föränd-
ring. Utgångsläget är avgifternas procentandel av 2021 års preliminära prisbasbelopp enligt 
utredning daterad den 30 september 2020. Avrundning av avgiften sker alltid till närmast 
högre 100-tal kronor. Om prisbasbeloppet sänks så ska avgifterna inte sänkas. 

3. Godkänna ”tillämpningsregler för ansöknings- och tillsynsavgifter enligt alkohollagen” 
samt ”tillämpningsregler för ansöknings- och tillsynsavgifter enligt lag om tobak och lik-
nande produkter, lag om handel med vissa receptfria läkemedel samt alkohollagen gällande 
folköl”. 

 
______ 
 
Ärendebeskrivning 
En översyn av avgifter inom gemensamma nämndens ansvar inom områdena alkohol, tobak och 
receptfria läkemedel har genomförts under hösten 2020 
 
Kommunfullmäktige i Säters kommun beslutade 2020-12-03 fastställa de nya avgifterna under för-
utsättning att övriga deltagande kommuner fattade likalydande beslut. 
Nu har det framkommit att Gagnefs kommun inte fattat beslut om de nya avgifterna, varför beslu-
tet bör tas om så att det nya avgifterna gäller. 
 
Avgifterna har endast ändrats marginellt sedan starten år 2014. Nya tobakslagen har inneburit stora 
förändringar när det gäller handläggarnas uppgifter avseende utredning och tillsyn, vilket medför 
behov av fler och högra avgifter. De antagna avgifterna baseras på en procentsats av prisbasbelop-
pet, avgifterna kommer att förändras i förhållande till nytt prisbasbelopp varje år. Grunden för pro-
centsatsen är gällande avgifter för 2020 och gällande prisbasbelopp för 2020. 
 
 
 
  



 

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 
2021-03-17 Dnr KS2020/0352 

 

Avgifter inom gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria 
läkemedels (ATL) verksamhetsområde 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta  

1. Fastställa föreslagna procentandelar att gälla från 1 januari 2021 och tillsvidare enligt utredning 
daterad den 30 september 2020. Avgifternas storlek framkommer när prisbasbeloppet är fastslaget 
av regeringen. 

2. Gemensamma nämndens avgifter justeras varje år med hänsyn till prisbasbeloppets förändring. 
Utgångsläget är avgifternas procentandel av 2021 års preliminära prisbasbelopp enligt utredning 
daterad den 30 september 2020. Avrundning av avgiften sker alltid till närmast högre 100-tal 
kronor. Om prisbasbeloppet sänks så ska avgifterna inte sänkas. 

3. Godkänna ”tillämpningsregler för ansöknings- och tillsynsavgifter enligt alkohollagen” samt 
”tillämpningsregler för ansöknings- och tillsynsavgifter enligt lag om tobak och liknande 
produkter, lag om handel med vissa receptfria läkemedel samt alkohollagen gällande folköl”. 

 
Ärendebeskrivning 
En översyn av avgifter inom gemensamma nämndens ansvar inom områdena alkohol, tobak och 
receptfria läkemedel har genomförts under hösten 2020 
 
Kommunfullmäktige i Säters kommun beslutade 2020-12-03 fastställa de nya avgifterna under 
förutsättning att övriga deltagande kommuner fattade likalydande beslut. 
Nu har det framkommit att Gagnefs kommun inte fattat beslut om de nya avgifterna, varför beslutet bör 
tas om så att det nya avgifterna gäller. 
 
Avgifterna har endast ändrats marginellt sedan starten år 2014. Nya tobakslagen har inneburit stora 
förändringar när det gäller handläggarnas uppgifter avseende utredning och tillsyn, vilket medför behov av 
fler och högra avgifter. De antagna avgifterna baseras på en procentsats av prisbasbeloppet, avgifterna 
kommer att förändras i förhållande till nytt prisbasbelopp varje år. Grunden för procentsatsen är gällande 
avgifter för 2020 och gällande prisbasbelopp för 2020. 
 
 
 
 
Margareta Jakobsson  Malin Karhu Birgersson 
Handläggare  Sektorchef kommunstyrelsen 

 
 



SÄTERS KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2020-12-03 
Blad 

11 
 

Justerande signaturer Utdragsbestyrkande 

 

Kf § 118 Diarienummer: KS2020/0352 

Avgifter inom gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkeme-
dels (ATL) verksamhetsområde 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 

1. Fastställa föreslagna procentandelar att gälla från 1 januari 2021 och tillsvidare enligt utred-
ning daterad den 30 september 2020. Avgifternas storlek framkommer när prisbasbeloppet 
är fastslaget av regeringen. 

2. Gemensamma nämndens avgifter justeras varje år med hänsyn till prisbasbeloppets föränd-
ring. Utgångsläget är avgifternas procentandel av 2021 års preliminära prisbasbelopp enligt 
utredning daterad den 30 september 2020. Avrundning av avgiften sker alltid till närmast 
högre 100-tal kronor. Om prisbasbeloppet sänks så ska avgifterna inte sänkas. 

3. Godkänna ”tillämpningsregler för ansöknings- och tillsynsavgifter enligt alkohollagen” 
samt ”tillämpningsregler för ansöknings- och tillsynsavgifter enligt lag om tobak och lik-
nande produkter, lag om handel med vissa receptfria läkemedel samt alkohollagen gällande 
folköl”. 

4. Beslutet gäller under förutsättning att övriga deltagande kommuner fattar likalydande be-
slut. 

 
__________ 
 
Ärendebeskrivning 
En översyn av avgifter inom gemensamma nämndens ansvar inom områdena alkohol, tobak och 
receptfria läkemedel har genomförts. Avgifterna har endast ändrats marginellt sedan starten år 2014. 
Nya tobakslagen har inneburit stora förändringar när det gäller handläggarnas uppgifter avseende 
utredning och tillsyn, vilket medför behov av fler och högra avgifter. De antagna avgifterna baseras 
på en procentsats av prisbasbeloppet, avgifterna kommer att förändras i förhållande till nytt prisbas-
belopp varje år. Grunden för procentsatsen är gällande avgifter för 2020 och gällande prisbasbelopp 
för 2020. 
 
 
 
 
 

Delges 

Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel 
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§ 127 Avgifter inom gemensamma nämndens 
verksamhetsområde (ATL0065/20)

Beslut
Förslag till respektive kommuns fullmäktige

1. Fastställa föreslagna procentandelar att gälla från 1 januari 2021 och 
tillsvidare enligt utredning daterad den 30 september 2020. Avgifternas 
storlek framkommer när prisbasbeloppet är fastslaget av regeringen.

2. Gemensamma nämndens avgifter justeras varje år med hänsyn till 
prisbasbeloppets förändring. Utgångsläget är avgifternas procentandel av 
2021 års preliminära prisbasbelopp enligt utredning daterad den 30 
september 2020. Avrundning av avgiften sker alltid till närmast högre 
100-tal kronor. Om prisbasbeloppet sänks så ska avgifterna inte sänkas.

3. Godkänna ”tillämpningsregler för ansöknings- och tillsynsavgifter enligt 
alkohollagen” samt ”tillämpningsregler för ansöknings- och 
tillsynsavgifter enligt lag om tobak och liknande produkter, lag om 
handel med vissa receptfria läkemedel samt alkohollagen gällande 
folköl”.

Gemensamma nämnden beslutar för egen del

1. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Sammanfattning
En översyn av avgifter inom gemensamma nämndens ansvar inom områdena 
alkohol, tobak och receptfria läkemedel har genomförts. Avgifterna har endast 
ändrats marginellt sedan starten år 2014. Nya tobakslagen har inneburit stora 
förändringar när det gäller handläggarnas uppgifter avseende utredning och 
tillsyn, vilket medför behov av fler och högre avgifter.

Förslaget innebär att de antagna avgifterna baseras på en procentsats av 
prisbasbeloppet, avgifterna kommer att förändras i förhållande till nytt 
prisbasbelopp varje år. Grunden för procentsatsen är föreslagna avgifter för 2021 
och enligt SKR/Regeringen preliminärt prisbasbelopp för 2021.

Beslutet är enligt förvaltningens förslag.
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Beslutsunderlag
 Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-09-30

Skickas till 
Samtliga kommuner som ingår i gemensamma nämnden ATL
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Falu kommun Dnr ATL0065/20
Socialförvaltningen Datum  2020-09-30
Ylva Renström
Tel. 023-830 00
E-post: ylva.renstrom@falun.se

Postadress 
791 83 FALUN

Telefonväxel
023-830 00

Organisationsnummer
212000-2221

Bankgiro
218-0289

Internet
www.falun.se

Tjänsteskrivelse Avgifter inom gemensamma 
nämndens verksamhetsområde

Förslag till beslut
Förslag till respektive kommuns fullmäktige

1. Fastställa föreslagna procentandelar att gälla från 1 januari 2021 
och tillsvidare enligt utredning daterad den 30 september 2020. 
Avgifternas storlek framkommer när prisbasbeloppet är fastslaget 
av regeringen.

2. Gemensamma nämndens avgifter justeras varje år med hänsyn till 
prisbasbeloppets förändring. Utgångsläget är avgifternas 
procentandel av 2021 års preliminära prisbasbelopp enligt 
utredning daterad den 30 september 2020. Avrundning av avgiften 
sker alltid till närmast högre 100-tal kronor. Om prisbasbeloppet 
sänks så ska avgifterna inte sänkas.

3. Godkänna ”tillämpningsregler för ansöknings- och tillsynsavgifter 
enligt alkohollagen” samt ”tillämpningsregler för ansöknings- och 
tillsynsavgifter enligt lag om tobak och liknande produkter, lag om 
handel med vissa receptfria läkemedel samt alkohollagen gällande 
folköl”.

Gemensamma nämnden beslutar för egen del

4. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Sammanfattning
En översyn av avgifter inom gemensamma nämndens ansvar inom 
områdena alkohol, tobak och receptfria läkemedel har genomförts. 
Avgifterna har endast ändrats marginellt sedan starten år 2014. Nya 
tobakslagen har inneburit stora förändringar när det gäller handläggarnas 
uppgifter avseende utredning och tillsyn, vilket medför behov av fler och 
högre avgifter.

Förslaget innebär att de antagna avgifterna baseras på en procentsats av 
prisbasbeloppet, avgifterna kommer att förändras i förhållande till nytt 
prisbasbelopp varje år. Grunden för procentsatsen är föreslagna avgifter 
för 2021 och enligt SKR/Regeringen preliminärt prisbasbelopp för 2021.

http://www.falun.se/
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Bilagor
Utredning daterad 2020-09-30

Beslutet ska skickas till
Samtliga kommuner som ingår i gemensamma nämnden, ATL

Slutligt beslutsorgan
Kommunfullmäktige

Ylva Renström
Socialchef
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Socialförvaltningen Datum 2020-09-01, reviderad 2020-09-30
Ylva Renström
Tel. 023-830 00
E-post: ylva.renstrom@falun.se

Postadress 
791 83 FALUN

Telefonväxel
023-830 00

Organisationsnummer
212000-2221

Bankgiro
218-0289

Internet
www.falun.se

Utredning gällande avgifter inom gemensamma nämndens 
verksamhetsområde

Bakgrund
Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel har 2014-09-
30 fattat beslut om avgifter för serveringstillstånd och tillsyn med stöd av 8 kap. 
10 § alkohollagen (2010:1622), lag (2018:2088) om tobak och liknande 
produkter §§ 1,2 samt 23 § lag om handel med vissa receptfria läkemedel 
(2009:730).

En översyn av gällande avgifter har genomförts för det uppdrag kontoret har 
inom områdena serveringstillstånd och tillsyn, tobakstillstånd och tillsyn, tillsyn 
av folköl samt kontroll av receptfria läkemedel. Bakgrund till översynen är dels 
att gällande avgifter i stort varit oförändrade sedan 2014, samt betydande 
förändringar i lagstiftningen inom tobaksområdet sedan 2019 (lag om tobak och 
liknande produkter 2018:2088). Det har tagit tid att få anvisningar och erfarenhet 
av vad förändringarna i tobakslagen innebär, hur mycket extra handläggning och 
tillsyn som krävs och därför kommer förslag om flera avgiftsförändringar först 
nu.
Avgiftsförslaget föreslås också justeras för att bättre täcka den tid som 
handläggningen av respektive ärende tar, både gällande ansökningsärenden och 
tillsynsverksamhet för att uppnå en högre kostnadstäckning.
Efter en genomförd tillsyn av länsstyrelsen under augusti månad krävdes en 
ändring i riktlinjerna för serveringstillstånd gällande tidsperioden för tillfälligt 
tillstånd. Det innebar en ändring utredningen för avgifterna och därmed 
reviderads Gemensamma nämndens tidigare beslut om avgifter 2020-05-12. Nytt 
beslut fattades 2020-09-15. Ytterligare  justeringar i utredningen har behövts  
och därför behöver nytt beslut fattas åter igen.

Förslag nya avgifter
För att följa kostnadsutvecklingen föreslår ATL kontoret att de antagna 
avgifterna baseras på en procentsats av prisbasbeloppet, vilket innebär att 
avgifterna kommer att förändras i förhållande till nytt prisbasbelopp varje år.

http://www.falun.se/
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Avgiften kommer att avrundas upp till närmaste 100-tal kronor. Grunden för 
procentsatsen är föreslagna avgifter för 2021 och preliminärt prisbasbelopp för 
2021. Om prisbasbeloppet sänks ska avgifterna inte sänkas.

Både alkohollagen och den nya tobakslagen föreskriver att kommunen får ta ut 
en avgift för tillstånd och tillsyn. Motsvarande finns i 23 § i lag (2009:730) om 
handel med vissa receptfria läkemedel. I kommunallagen finns uttalat att 
kommunen för avgiftsfinansierad verksamhet inte får ta mer betalt än vad den 
faktiska insatsen kostat kommunen, självkostnadsprincipen.

Avgifter serveringstillstånd
Den årliga fasta tillsynsavgiften rörande serveringstillstånd har i den föreslagna 
taxan inkluderats i den rörliga omsättningsbaserade avgiften. Ändringen görs för 
att det ska bli enklare att förstå vilken avgift man ska betala. I det lägsta 
intervallet har den omsättningsbaserade avgiften tidigare varit 0 kronor, vilket nu 
höjs med 1 000 kr utifrån att det inte bör vara billigare att sälja alkohol i mindre 
volymer i jämförelse med att sälja folköl.

Avgift för stadigvarande tillstånd för provsmakning har höjts till samma nivå 
som avgift för pausservering (från 4 000 kr till 6 000 kr). Detta för att uppnå en 
bättre korrelation i ärendena då omfattningen av handläggningen är i stort sett 
densamma.

Vid ändring av bolagsform, då det enda som förändras är organisationsnummer, 
(d.v.s. samma ägare), PBI (person med betydande inflytande), serveringsyta samt 
inriktning på verksamheten, föreslås den behandlas under en egen post. En ny 
utredning med samtliga remisser behöver genomföras, men då ägaren/före-
trädaren och verksamheten är känd blir arbetsinsatsen lite lägre och därför 
föreslås en avgift på 7 000 kr. Idag behandlas ansökan som en ny ansökan med 
avgift på 12 000 kr. 

För ansökan om stadigvarande förändring i gällande serveringstillstånd som ej 
kräver utredning, till exempel utökat sortiment uttas en mindre administra-
tionsavgift (500 kr).

I anmälningsärende har vid anmälan om mindre förändring tillkommit avgift för 
prövning av ytterligare person med betydande inflytande (PBI) (2 000 kr) samt 
en administrativ avgift (500 kr) om samma bolag har flera serveringsställen som 
berörs av ändringen.

Avgifter tobakstillstånd
För avgifter inom tobaksområdet har ny avgift om 2 000 kr tillkommit som rör 
ansökan om ändring i tobakstillstånd utifrån att ny prövning måste göras.
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Vidare har det inom tobaksområdet tillkommit avgifter i anmälningsärende som 
handlar om betydande och mindre förändringar i bolaget som överensstämmer 
med liknande avgifter gällande serveringstillstånd.

Förslag om höjning av årlig tillsynsavgift för tobak (från 1 500 kr till 4 000 kr) 
beror på merarbete både i den inre och yttre tillsynen i samband med nya regler i 
tobakslagen. Den inre tillsynen ska ske genom att följa upp att tillståndshavare 
följer lagens krav vad gäller personlig och ekonomisk lämplighet samt 
efterlevnad av lagens bestämmelser. I den yttre tillsynen har tillkommit att 
handläggarna ska bedriva tillsyn över den unika identitetsmärkningen och 
säkerhetsmärkningen på tobaksvaror, gentemot detaljhandlare. Kommunen har 
numer tillsynsansvar även över partihandel med tobak.  

Ytterligare en avgift rörande uppföljande tillsyn (2 000 kr) har tillkommit inom 
tobaksområdet. Detta utifrån att tobaksförsäljning är tillståndspliktigt och kan 
vara föremål för administrativa åtgärder vid brister i verksamheten.

I de föreslagna avgifterna har avgiften för receptfria läkemedel sänkts till en 
lägre nivå (från 1 500 kr till 500 kr) då nuvarande avgift är samma tillsynsavgift 
som för folköl, e-cigaretter och påfyllningsbehållare. Det är inte är rimligt då 
Läkemedelsverket ansvarar för eventuella sanktioner.

Rabatten som innebar lägre årlig avgift för tre produkter (3 produkter: 3 500 kr) 
tas bort. Tidigare var avgiften för tillsyn 1 500 kr per produkt, tobak, folköl samt 
receptfria läkemedel. 
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Avgifter för tillstånd och tillsyn gällande serveringstillstånd 
(nya avgifter eller förslag på ändring har gul markering i höger kant)

Rörlig del baserad på omsättning
Förslag 
avgifter 
2021

Andel av PBB. 
Antagande av PBB 
2021 enl 
SKR/Regering

(intervaller omsättning av alkoholförsäljning per år) 2021 47 600 kr Tillämpning/
ändring

0 – 100 000 2000 4,2%

100 001 – 250 000 3 000 6,3%

250 001 – 500 000 9 000 18,9%

500 001 – 1 000 000 12 000 25,2%

1 000 001 – 2 000 000 15 000 31,5%

2 000 001 – 3 000 000 18 000 37,8%

3 000 001 – 5 000 000 21 000 44,1%

5 000 001 – 7 000 000 25 000 52,5%

7 000 001 – 10 000 000 28 000 58,8%

Över 10 000 001 32 000 67,2%

Påminnelse om att inkomma med restaurangrapport 2 000 kr 4,2%

Stadigvarande tillstånd Avgift Andel av PBB 2021

Ny ansökan  till allmänheten/slutet sällskap inkl. catering 12 000 kr 25,2% S1
Ansökan om stadigvarande förändringar  i gällande 
serveringstillstånd som kräver utredning , ex. serveringstid, 
serveringsyta, avbrott i verksamheten, 

5 000 kr 10,5%
S2

Ansökan om stadigvarande förändring i gällande 
serveringstillstånd som ej kräver utredning, ex namnbyte, 
utökning av sortiment

500 kr 1,1%
S3

Ansökan om stadigvarande tillstånd för pausservering 6 000 kr 12,6% S4
Ansökan om stadigvarande tillstånd för provsmakning  vid 
tillverkningsstället 6 000 kr 12,6% S5
Ändring av bolagsform (Enbart org. nummer, inga andra 
förändringar i gällande tillstånd)   7 000 kr 14,7% S6

Påminnelseavgift restaurangrapport serveringstillstånd

Tillsynsavgifter serveringstillstånd

Avgifter i Ansökningsärende om serveringstillstånd
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Tillfälliga tillstånd Avgift Andel av PBB 2021

Ansökan om tillfälligt tillstånd till allmänheten för sökande med 
ett stadigvarande serveringstillstånd , (enstaka dag, ny adress) 
serveringstillfälle 1. 

4 000 kr 8,4%
S7

För ytterligare serveringstillfälle
Maximalt  12  serveringstillfällen per år. 1 000 kr 2,1%
Ansökan om tillfälligt tillstånd till allmänheten för sökande utan 
ett stadigvarande serveringstillstånd, (enstaka dag, ny adress) 
serveringstillfälle 1.

8 000 kr 16,8%
S8

För ytterligare serveringstillfälle
Maximalt 12 serveringstillfällen per år 1 000 kr 2,1%
Ansökan om tillfälligt tillstånd till slutet sällskap 500 kr 1,1% S9
Ansökan om tillfälligt tillstånd till allmänheten för innehavare 
med ett stadigvarande serveringstillstånd. Maximalt 2 mån. 6 000 kr 12,6% S10
Ansökan om tillfälligt tillstånd till allmänheten från sökande utan 
stadigvarande serveringstillstånd. Maximalt 2 mån. 8 000 kr 16,8% S11
Ansökan om tillfälligt tillstånd för pausservering. 500 kr 1,1% S12
Ansökan om tillfälligt tillstånd för provsmakning vid 
tillverkningsstället 4 000 kr 8,4% S13
Ansökan om tillfälligt tillstånd för provsmakning vid 
arrangemang, serveringstillfälle 1 2 000 kr 4,2% S14

Ytterligare serveringstillfälle 1 000 kr 2,1%
Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd för gemensamt 
serveringsutrymme för flera innehavare  med ett stadigvarande 
serveringstillstånd/per tillståndshavare

3 000 kr 6,3%
S15
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Avgift Andel av PBB 2021

Avgift för kunskapsprov  vid ansökan om stadigvarande 
serveringstillstånd samt tillfälliga serveringstillstånd till 
allmänheten

2 000 kr 4,2%
S16

Avgift kunskapsprov  gällande tillfälliga serveringstillstånd till 
slutet sällskap, pausservering eller provsmakning av 
alkoholdrycker

1 000 kr 2,1%
S17

Avgift Andel av PBB 2021

Anmälan om betydande förändring . Överlåtelse av 
aktier/bolagsandelar på 50% eller mer. (Avser ej 
förändring av bolagsform, se under stadigvarande 
tillstånd)

12 000 kr 25,2%

S18

Anmälan om mindre förändring  i bolag, ingen ändring 
av ägarmajoritet. Överlåtelse av aktier/bolagsandelar 
mindre än 50% och/eller ny PBI. (Avser ej förändring av 
bolagsform, se under stadigvarande tillstånd)

4 000 kr 8,4%

Prövning av ytterligare PBI utifrån en mindre 
förändring, 2 000kr/st (max 12 000kr)

2 000 kr 4,2%
S19

Om samma bolag har flera serveringsställen som 
berörs av ändringen tillkommer en administrativ avgift

500 kr 1,1%
S20

Avgift Andel av PBB 2021

Uppföljande tillsyn med anledning av brister. 2 000 kr 4,2% S21

Avgifter i Anmälningsärende serveringstillstånd

Avgift för extra tillsyn serveringstillstånd

Avgifter kunskapsprov serveringstillstånd

Tillämpningsregler för ansöknings- och tillsynsavgifter enligt 
alkohollagen 
 1 § Avgifter för kommunens arbete med serveringstillstånd och årlig tillsyn 
enligt alkohollagen skall betalas av den som ansöker om serveringstillstånd och 
den som beviljats sådant tillstånd.

2 § En förutsättning för att ansökan skall behandlas är att ansökningsavgiften 
inbetalts till kommunen. Om inbetalning inte skett skall sökanden anmodas att 
betala in avgiften inom viss tid. En sådan anmodan får sändas till sökanden per 
post eller förmedlas på annat lämpligt sätt. Följs inte anmodan skall ansökan 
avvisas. Sökanden skall upplysas om detta i anmodan. Ansökningsavgiften 
återbetalas inte om ansökan avslås.
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3 § Om det finns synnerliga skäl får dock ansökningsavgiften helt eller delvis 
återbetalas. 

4 § Årlig tillsynsavgift för tillståndshavare med stadigvarande tillstånd uttas som 
en rörlig årsavgift som är uppdelad på olika avgiftsklasser beroende på 
serveringsställets årsomsättning av alkoholdrycker enligt följande:
 
Årsomsättning/avgiftsklasser:
1.                0 – 100 000          
2.      100 001 - 250 000  
3.      250 001 – 500 000  
4.      500 001 – 1000 000 
5.   1 000 001 – 2 000 000   
7.   2 000 001 – 3 000 000  
8.   3 000 001 – 5 000 000  
9.   5 000 001 - 7 000 000
10. 7 000 001 – 10 000 000
11. Över 10 000 001 – 

5 § En förutsättning för att tillsynsavgifter skall kunna tas ut är att 
restaurangrapport inlämnas årligen till kommunen senast i följebrev angivet 
datum. Om restaurangrapporten inte inkommit i tid tas en förseningsavgift ut 
samtidigt som en påminnelse skickas med ett sista inlämningsdatum. Inkommer 
inte restaurangrapporten innan sista inlämningsdatumet debiteras bolaget den 
högsta taxan.

Tillsynsavgift baseras på föregående årsomsättning enligt restaurangrapport. 
Underlåtenhet att betala tillsynsavgift kan medföra att tillståndshavarens 
personliga lämplighet för innehav av tillståndet tas upp till omprövning.  
Tillsynsavgift skall betalas senast 30 dagar efter det att räkning utsänts.

6 § Om det finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens omfattning, 
tillsynsbehovet eller övriga omständigheter får tillsynsavgiften sättas ned eller att 
de 30 dagarna förlängs.  

7 § Förklaring av vissa avgifter: 

*Avgift för tillfälligt serveringstillstånd (S7-S11)
Tillfälliga serveringstillstånd kan sökas för enstaka tillfällen eller för en 
sammanhängande period, det går inte att söka både för enstaka tillfällen och en 
sammanhängande period under samma kalenderår.
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För sökanden med stadigvarande och sökanden utan stadigvarande 
serveringstillstånd kan tillfälligt serveringstillstånd sökas för en 
sammanhängande period om maximalt 2 månader och avser då samma adress 
under perioden för tillståndet. Man kan ansöka om tillfälligt serveringstillstånd 
för en sammanhängande period på samma adress två gånger, därefter behöver 
man ansöka om ett stadigvarande serveringstillstånd.
Sökanden kan istället ansöka om tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten för 
enstaka dagar, dock maximalt 12 serveringstillfällen/år. Den högre avgiften 
betalas för första serveringstillfället på en viss adress, vid fler serveringstillfällen 
på adressen under samma kalenderår debiteras den lägre avgiften.
Avgift för tillfälligt tillstånd till slutet sällskap uttas per serveringsställe. 
  
*Avgift för Kunskapsprov (S16-S17)
En av förutsättningarna för erhållande av serveringstillstånd, vare sig det avser 
stadigvarande eller tillfälligt serveringstillstånd, är att sökande avlagt godkänt 
kunskapsprov.  Kunskapsprov kan göras maximalt 3 gånger för samma ansökan, 
om inte godkänt resultat uppnås efter 3:e försöket bedöms sökande som 
olämpligt för tillståndet och ansökan avslås. Antal försök baseras på 
Folkhälsomyndigheten föreskrifter om kunskapsprov (FoHMFS 2014:7).
* Avgift för pausservering (S4, S12)
Ansökan om pausservering kan göras som stadigvarande eller som tillfälligt 
tillstånd. Vid utfärdande av tillfälligt tillstånd tas avgift ut per till tillfälle. För 
båda tillstånden krävs att godkänt kunskapsprov avlagts.

* Avgift i anmälningsärende (S18-20)
Vid anmälan om förändring av ägarförhållande i bolag tillämpas två olika 
avgifter beroende på omfattningen av förändringen. 
En betydande förändring i bolagssammansättningen där ny ägarmajoritet skapas, 
genom överlåtelse av aktier/bolagsandelar på 50 % eller mer.
En mindre förändring innebär överlåtelse av aktier/bolagsandelar på mindre än 
50%, och/eller att det tillkommit en ny PBI. Vid prövning av ytterligare PBI i 
samband med en mindre förändring utgår ytterligare en avgift/PBI.
Om ändringen gäller vid flera serveringsställen debiteras avgiften för 
förändringen vid ett serveringsställe, för de andra serveringsställena tas en 
administrativ avgift ut.

*Avgift för extra tillsyn (S21)
I de fall det uppmärksammas brister i verksamheten som föranleder att ATL 
kontoret behöver utföra en uppföljande tillsyn, tas en avgift ut för detta. Extra 
tillsynen ger underlag för eventuella administrativa åtgärder, till exempel erinran 
eller varning.
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Stadigvarande tillstånd Avgift Andel av PBB 2021

Ny ansökan om tobakstillstånd, detaljhandel 8 000 kr 16,8% T1
Ny ansökan  om tobakstillstånd, partihandel, 9 000 kr 18,9% T2

Ansökan om ändring i nuvarande tobakstillstånd 2 000 kr 4,2%
T3

Tillfälligt tillstånd Avgift Andel av PBB 2021

Ansökan om tillfälligt tobakstillstånd 8 000 kr 16,8% T4

Avgift Andel av PBB 2021

Anmälan om betydande förändring som innebär en ny 
majoritetsägare. Överlåtelse av aktier/bolagsandelar på 
50 % eller mer.

8 000 kr 16,8%

T5

Anmälan om mindre förändring i bolag, ingen ändring 
av ägarmajoritet. Överlåtelse av aktier/bolagsandelar 
mindre än 50% och/eller ny PBI. 

4 000 kr 8,4%

T6

Prövning av ytterligare PBI,  2000kr/st (max 8 000kr) 2 000 kr 4,2%
T6

Om samma bolag har flera försäljningsställen som 
berörs av ändringen tillkommer en administrativ avgift

500 kr 1,1%

T7

Stadigvarande tillstånd tobak 4 000 kr 8,4% T8
E-cigaretter och påfyllningsbehållare 1 500 kr 3,2% T9
Folkölsförsäljning/servering 1 500 kr 3,2% T10
Receptfria läkemedel (kontrollavgift) 500 kr 1,1% T11

Avgift Andel av PBB 2021

Uppföljande tillsyn med anledning av brister. 2 000 kr 4,2% T12

Avgift för extra tillsyn

Avgifter för tillstånd och tillsyn gällande tobak, folköl, e-cigaretter och 
påfyllningsbehållare samt receptfria läkemedel.

Avgifter i Ansökningsärende Tobakstillstånd

Avgifter i Anmälningsärende tobakstillstånd

Årlig Tillsynsavgift
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Tillämpningsregler för ansöknings- och tillsynsavgifter enligt 
lagen om tobak och liknande produkter, lagen om handel med 
vissa receptfria läkemedel samt alkohollagen gällande folköl.

1 § Avgift för kommunens arbete med tillstånd och tillsyn enligt lagen om tobak 
och liknande produkter, lagen om handel med vissa receptfria läkemedel samt 
alkohollagen gällande folköl skall betalas av näringsidkare som bedriver 
tillståndspliktig och/eller anmälningspliktig näringsverksamhet med tobaksvaror, 
elektroniska cigaretter eller påfyllningsbehållare, detaljhandel med vissa 
receptfria läkemedel, och detaljhandel eller servering av folköl. 

2 § Näringsidkare med försäljning enligt lagen om tobak och liknande produkter 
skall ansöka om tillstånd för att få sälja tobak. Innan försäljning kan påbörjas 
måste tillstånd ha beviljats.
 Näringsidkare med försäljning enligt lagen om handel med vissa receptfria 
läkemedel skall göra anmälan till Läkemedelsverket enligt lagen om handel med 
vissa receptfria läkemedel. 
Näringsidkare som har sitt säte eller sin affärsverksamhet i Sverige får inte 
tillhandahålla elektroniska cigaretter, påfyllningsbehållare för försäljning till 
konsumenter, utan att först ha anmält försäljningen till den kommun där 
försäljningen ska ske.
En näringsidkare som vill bedriva detaljhandel eller servering av folköl måste 
anmäla det till kommunen. Efter att anmälan godkänts kan försäljning påbörjas.

3 § En förutsättning för att ansökan skall behandlas är att ansökningsavgiften 
inbetalts till kommunen. Om inbetalning inte skett skall sökanden anmodas att 
betala in avgiften inom viss tid. En sådan anmodan får sändas till sökanden per 
post eller förmedlas på annat lämpligt sätt. Följs inte anmodan skall ansökan 
avvisas. Sökanden skall upplysas om detta i anmodan. Ansökningsavgiften 
återbetalas inte om ansökan avslås.

4 § Om det finns synnerliga skäl får dock ansökningsavgiften helt eller delvis 
återbetalas.  

5 § För varje försäljningsställe i kommunen uttas en årlig tillsynsavgift vid 
försäljning av tobaksvaror, vid försäljning av receptfria läkemedel och vid 
försäljning av elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare, samt vid 
försäljning och/eller servering av folköl. Årsavgiften avser kalenderår och skall 
betalas samma år. Årsavgiften skall betalas senast 30 dagar efter det att räkning 
utsänts. Underlåtenhet att betala tillsynsavgift kan medföra att tillståndshavarens 
personliga lämplighet för innehav av tillståndet tas upp till omprövning.
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6 § Om det finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens omfattning, 
tillsynsbehovet och övriga omständigheter får tillsynsavgiften sättas ned eller att 
de 30 dagarna förlängs.

7 § Förklaring av vissa avgifter: 

* Avgift vid ansökan om ändring (T3)
Avgift tas ut vid ansökan om ändring i gällande tobakstillstånd. Detta kan avse 
försäljningsställe med detaljhandelstillstånd som vill ansöka om tillstånd för 
distanshandel.

* Avgift i anmälningsärende (T5-T7) 
Vid anmälan om förändring av ägarförhållande i bolag tillämpas två olika 
avgifter beroende på omfattningen av förändringen. 
En betydande förändring i bolagssammansättningen är där ny ägarmajoritet 
skapas, genom överlåtelse av aktie/ bolagsandelar på 50 % eller mer. 
En mindre förändring innebär överlåtelse av aktier/bolagsandelar på mindre än 
50% och/eller att det tillkommit en ny PBI. Vid prövning av ytterligare PBI i 
samband med en mindre förändring utgår ytterligare en avgift. Om ändringen 
gäller vid flera försäljningsställen debiteras avgiften för förändringen vid ett 
försäljningsställe, för de andra försäljningsställena tas en administrativ avgift ut.

*Avgift för extra tillsyn (T12)
I de fall det uppmärksammas brister i verksamheten som föranleder att ATL 
kontoret behöver utföra en uppföljande tillsyn, tas en avgift ut för detta. Extra 
tillsynen ger underlag för eventuella administrativa åtgärder, till exempel 
varning.



Taxor för tobakstillsyn i andra kommuner 2020 
 

Dalarna 

Avesta 5500 kronor  
Leksand 2500 kronor  
Malung-Sälen 5858 kronor  
Mora 6000 kronor  
Orsa 2000 kronor  
Rättvik 2850 kronor  
Vansbro 5500 kronor  
Älvdalen 6000 kronor  
Medel 4526 kronor 

 
 
Riket 

Eskilstuna 8892 kronor  
Göteborg 6500 kronor  
Helsingborg 6100 kronor  
Jönköping 4000 kronor  
Linköping 1540 kronor  
Norrköping 3573 kronor  
Uppsala 6000 kronor  
Västerås 4900 kronor  
Örebro 5100 kronor  
Medel 5178 kronor 
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Kf §  Diarienummer: KS2021/0059 

Rapport ej verkställda beslut – kvartal 4 2020 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta godkänna rapporten. 
 
______ 
 
Ärendebeskrivning 
Socialnämnden har överlämnat rapport avseende ej verkställda beslut för kvartal 4 2020. 
 
Sociala sektorn har till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) lämnat en rapport över ej 
verkställda beslut, kvartal 4 2020. Sektorn 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. 
 
 
  



 

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 
2021-03-17 Dnr KS2021/0059 

 

Rapport avseende ej verkställda beslut – kvartal 4 2020 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
godkänna rapporten. 
 
Ärendebeskrivning 
Socialnämnden har överlämnat rapport avseende ej verkställda beslut för kvartal  4 2020. 
 
Sociala sektorn har till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) lämnat en rapport över ej 
verkställda beslut kvartal 4 2020. Sektorn 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 2020-02-11 

Socialnämnden 

 
 
 
Margareta Jakobsson  Malin Karhu Birgersson 
Handläggare  Sektorchef kommunstyrelsen 
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Sn § 23   Diarienummer: SN2020/0099 
 
 
Rapport avseende ej verkställda beslut – kvartal 4 2020 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden har tagit del av informationen och översänder den till kommunfullmäktige och 
kommunrevisionen för kännedom. 
______ 
 
 
Ärendebeskrivning  
Socialförvaltningen har till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) lämnat en rapport över ej 
verkställda beslut kvartal 4 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 2 2020 Kommunfullmäktige 
 Kommunrevisionen 

  



Rapport till IVO 2021-01-31 (avser kvartal 4 2020) 

Beslut om kontaktperson enligt 9.4 § LSS  
Rapport om: 

• 1 ej verkställt beslut 

Beslutsdatum Avslutat Kommentar 

2020-04-27  Den enskilde har varit inneliggande på vårdinrättning och 
därefter blivit placerad enligt LVM 

 

Beslut om boende enligt 9.9 § LSS 
Rapport om: 

• 2 ej verkställt beslut 

Beslutsdatum Verkställt Kommentar 
2020-02-27  Saknar ledig bostad. Önskar 

specifikt boende och inväntar 
plats där. 

2020-08-27  Saknar ledig bostad 

Beslut om kontaktperson enligt 4 kap 1 § SOL 
Rapport om: 

• 3 ej verkställt beslut 

Beslutsdatum Verkställt Kommentar 

2020-04-23  Har tidigare haft kontaktperson. Han vill nu byta men 
ingen ny har hittats. Har nyligen genomfört en stor 
operation. Orkar inte med aktiviteter just nu. Svarar heller 
inte på sms från verkställigheten sedan november 2020 

2020-06-12  Kontaktperson har ej hittats 

2020-09-18  Saknar lämplig personal 
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Kf §  Diarienummer: XX20xx/xxxx 

Interpellationer/frågor 
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Kf §  

Valärenden 
 
Från valberedningen 

• Fyllnadsval efter Birgitta Gustafsson (L), som ledamot i kulturnämnden, ledamot i Johan 
Viktor Olssons stiftelse samt ersättare i valnämnden. 

• Fyllnadsval efter Inger Körstig (S) som ersättare i styrelsen för Säterbostäder AB. 
• Fyllnadsval efter Ulrika Åsåker (M) som ersättare i barn- och utbildningsnämnden. 

 
Valärenden för kommunfullmäktige 

• Val av ersättare i valberedningen efter Lena Stigsdotter (V) 
• Val av ledamot i valberedningen efter Birgitta Gustafsson (L) 
• Val av ersättare i valberedningen efter Jonna Stenberg (L) 
• Godkänna avsägelse från Mikael Hästö Gustafsson (V) som ersättare i kommunfullmäk-

tige. 
• Godkänna avsägelse från Erik Kall (V) som ledamot i kommunfullmäktige. 
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Kf §  Diarienummer: XX20xx/xxxx 

Rapporter 
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Kf §  

Delgivningar 
 
Protokoll från sammanträde med kommunstyrelsen, 2021-03-09 och 2021-04-06 
 
Beslut från Länsstyrelsen 
 
Utser ny ledamot/ersättare för ledamot i kommunfullmäktige från och med den 26 februari 2021 
till och med den 14 oktober 2022. Ny ledamot: Jonna Stenberg (L). Ny ersättare: Göran Östman 
(L). Avgången ledamot: Birgitta Gustafsson (L). 
 
Utser ny ledamot/ersättare för ledamot i kommunfullmäktige från och med den 26 februari 2021 
till och med den 14 oktober 2022. Ny ledamot: Håkan Gustâv (L). Ny ersättare: Fredrik Andrén 
(L). Avgången ledamot: Jonna Stenberg (L). 
 
Utser ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige från och med den 11 mars 2021 till och med 
den 14 oktober 2022. Ny ersättare: Hans Otto Jönsson (L). Avgången ersättare: Fredrik Andrén (L).  
 
Utser ny ledamot/ersättare för ledamot i kommunfullmäktige från och med den 26 februari 2021 
till och med den 14 oktober 2022.  Ny ledamot: Ulrika Åsåker (M). Ny ersättare: Monica Falk Man-
nerhagen (M). Avgången ledamot: Malin Hedlund (M). 
 
Utser ny ledamot/ersättare för ledamot i kommunfullmäktige från och med den 26 februari 2021 
till och med den 14 oktober 2022. Ny ledamot: Erik Kall (V). Ny ersättare: Mikael Gustavsson 
Hästö (V). Avgången ledamot: Thomas Sjöberg (V). 
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