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Kf § 1 Nytt medborgarförslag om belysning längs 
gång- och cykelvägen mellan Siggebogatan och Gamla 
Sjukhusvägen 
Dnr KS2022/0410 

Beslut 
 

Bakgrund och ärendebeskrivning 
Ett medborgarförslag om belysning längs gångvägen som går från Siggebogatan, 
korsar Gamla sjukhusvägen för att sen fortsätta längs Ljusterns strand lämnas in till 
kommunfullmäktiges sammanträde 2022-12-01 av Therese Lundell. 

Medborgarens förslag 
Under den mörkare delen av året är det många gång och cykeltrafikanter som väljer att 
gå längs Gamla sjukhusvägen istället för gångvägen då gångvägen saknar belysning. 
Detta medför för bilister ett problem i att det är många som rör sig på väg som är 
avsedd för motorfordon och flertalet gångtrafikanter saknar reflexer vilket gör att 
gångtrafikanter kan va svåra att upptäcka. En mörk gångväg skapar också otrygghet 
för de som ska gå eller cykla där då man inte ser eventuella isfläckar eller rädsla för vad 
som kan vänta i mörkret. 



Ärendenummer: #4771 | Inskickat av: THERESE LUNDELL | Datum: 2022-10-17 18:07 Sida  av 1 2

Lämna medborgarförslag
Ärendenummer: #4771 | Inskickat av: THERESE LUNDELL | 2022-10-17 18:07

1. Medborgarförslaget

Regler för medborgarförslag i Säters kommun

Du som lämnar ett förslag måste vara folkbokförd i Säters kommun.
Förslaget ska vara undertecknat/digitalt signerat av en eller flera kommuninvånare och 
bara gälla frågor som kommunen ansvarar för.
Förslaget får inte handla om personer vara odemokratiska eller rasistiska.
Varje förslag får bara gälla en fråga och innehålla ett tydligt och konkret förslag som svarar 
på frågan "Vad vill du att kommunen ska göra?"

Uppfyller ditt medborgarförslag ovanstående regler?

Ja

Vad vill DU att kommunen ska göra?

Skriv kortfattat vad du anser att kommunfullmäktige ska besluta om.

Belysning längs gångvägen som går från Siggebogatan, korsar Gamla sjukhusvägen för att sen 
fortsätta längs Ljusterns strand.



Ärendenummer: #4771 | Inskickat av: THERESE LUNDELL | Datum: 2022-10-17 18:07 Sida  av 2 2

 Notifieringar
E-post

 E-postadress
grotttroll@hotmail.com

 Telefon
0707780499

 För- och efternamn
THERESE LUNDELL

Motivera ditt förslag

Beskriv varför du anser att Säters kommun bör fatta det beslut du föreslår. Bifoga 
gärna dokument, bilder eller filer.

Under den mörkare delen av året är det många gång och cykeltrafikanter som väljer att gå längs 
Gamla sjukhusvägen istället för gångvägen då gångvägen saknar belysning. Detta medför för 
bilister ett problem i att det är många som rör sig på väg som är avsedd för motorfordon och 
flertalet gångtrafikanter saknar reflexer vilket gör att gångtrafikanter kan va svåra att upptäcka. 
En mörk gångväg skapar också otrygghet för de som ska gå eller cykla där då man inte ser 
eventuella isfläckar eller rädsla för vad som kan vänta i mörkret.

2. Kontaktuppgifter

Vem är du som lämnar in medborgarförslaget?

Fyll  i telefonnummer och e-post om det saknas.

Är det någon mer än du som lämnar in medborgarförslaget?

Nej

Jag godkänner att mina personuppgifter publiceras på kommunens hemsida.

Nej
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Kf § 2 Nytt medborgarförslag om utfartsspeglar 
längs Järnvägsgatan 
KS2022/0409 

Beslut 
 

Bakgrund och ärendebeskrivning 
Ett medborgarförslag om att kommunen sätter upp speglar, så kallad utfartsspegel, 
längs Järnvägsgatan i Säter lämnas in till kommunfullmäktiges sammanträde 2022-12-
01 av Therese Lundell. 

Medborgarens förslag 
”Jag vill att kommunen sätter upp speglar, så kallad utfartsspegel, längs Järnvägsgatan i 
Säte som gäller utfarterna från Gränsgatan, Badstugatan, Barbrogatan och 
Engelbrektsgatan. 

Sikten är idag dålig för bilförare som kör ut från tvärgatorna till Järnvägsgatan och 
risken för olyckor är hög. Husen som står längs Järnvägsgatan är placerade nära 
korsningarna och som bilförare behöver föraren åka ut en bit på Järnvägsgatan för att 
se om de kommer bilar. Järnvägsgatan är huvudled och lämna företräde behöver 
respekteras.” 



Ärendenummer: #4770 | Inskickat av: THERESE LUNDELL | Datum: 2022-10-17 17:51 Sida  av 1 2

Lämna medborgarförslag
Ärendenummer: #4770 | Inskickat av: THERESE LUNDELL | 2022-10-17 17:51

1. Medborgarförslaget

Regler för medborgarförslag i Säters kommun

Du som lämnar ett förslag måste vara folkbokförd i Säters kommun.
Förslaget ska vara undertecknat/digitalt signerat av en eller flera kommuninvånare och 
bara gälla frågor som kommunen ansvarar för.
Förslaget får inte handla om personer vara odemokratiska eller rasistiska.
Varje förslag får bara gälla en fråga och innehålla ett tydligt och konkret förslag som svarar 
på frågan "Vad vill du att kommunen ska göra?"

Uppfyller ditt medborgarförslag ovanstående regler?

Ja

Vad vill DU att kommunen ska göra?

Skriv kortfattat vad du anser att kommunfullmäktige ska besluta om.

Jag vill att kommunen sätter upp speglar, så kallad utfartsspegel, längs Järnvägsgatan i Säter. 
Detta gäller utfarterna från Gränsgatan, Badstugatan, Barbrogatan och Engelbrektsgatan.



Ärendenummer: #4770 | Inskickat av: THERESE LUNDELL | Datum: 2022-10-17 17:51 Sida  av 2 2

 Notifieringar
E-post

 E-postadress
grotttroll@hotmail.com

 Telefon
0707780499

 För- och efternamn
THERESE LUNDELL

Motivera ditt förslag

Beskriv varför du anser att Säters kommun bör fatta det beslut du föreslår. Bifoga 
gärna dokument, bilder eller filer.

Sikten är idag dålig för bilförare som kör ut från tvärgatorna till Järnvägsgatan och risken för 
olyckor är hög. Husen som står längs Järnvägsgatan är placerade nära korsningarna och som 
bilförare behöver föraren åka ut en bit på Järnvägsgatan för att se om de kommer bilar. 
Järnvägsgatan är huvudled och lämna företräde behöver respekteras.

2. Kontaktuppgifter

Vem är du som lämnar in medborgarförslaget?

Fyll  i telefonnummer och e-post om det saknas.

Är det någon mer än du som lämnar in medborgarförslaget?

Nej

Jag godkänner att mina personuppgifter publiceras på kommunens hemsida.

Nej
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Kf § 3 Nytt medborgarförslag om en hundrastgård i 
Mora By 
KS2022/0420 

Beslut 
 

Bakgrund och ärendebeskrivning 
Ett medborgarförslag om en hundrastgård i Mora By lämnas in till 
kommunfullmäktiges sammanträde 2022-12-01 av Elisabet Backström. 

Medborgarens förslag 
Det finns många hundar här men ingen säker plats att släppa hundar för att leka 
tillsammans. Jag föreslår den lilla trekanten bredvid lekparken i "Gropen", bakom 
busshållplatsen, där den stora julgranen sätts upp. Det blir ingen jättestor 
hundlekplats, men bättre än ingen. Lite röjning av växter behövs i södra spetsen. Sen 
räcker det med ett stängsel med två grindar långt ifrån varandra och en 
hundlatrin/sopkorg. Det finns säkert andra platser som också kan vara användbara. 
Det är viktigare att det blir en hundgård än var den blir. 



Ärendenummer: #4822 | Inskickat av: ELISABET BACKSTRÖM | Datum: 2022-10-23 22:15 Sida  av 1 3

Lämna medborgarförslag
Ärendenummer: #4822 | Inskickat av: ELISABET BACKSTRÖM | 2022-10-23 22:15

1. Medborgarförslaget

Regler för medborgarförslag i Säters kommun

Du som lämnar ett förslag måste vara folkbokförd i Säters kommun.
Förslaget ska vara undertecknat/digitalt signerat av en eller flera kommuninvånare och 
bara gälla frågor som kommunen ansvarar för.
Förslaget får inte handla om personer vara odemokratiska eller rasistiska.
Varje förslag får bara gälla en fråga och innehålla ett tydligt och konkret förslag som svarar 
på frågan "Vad vill du att kommunen ska göra?"

Uppfyller ditt medborgarförslag ovanstående regler?

Ja

Vad vill DU att kommunen ska göra?

Skriv kortfattat vad du anser att kommunfullmäktige ska besluta om.

Jag vill att det görs en inhägnad hundrastgård i Mora by.



Ärendenummer: #4822 | Inskickat av: ELISABET BACKSTRÖM | Datum: 2022-10-23 22:15 Sida  av 2 3

 Telefonnummer
070-3293586

 e-postadress
staffan.backstrom@telia.com

 Namn
Staffan Backström

 Notifieringar
E-post

 E-postadress
lisbac@hotmail.com

 Telefon
070-3232577

 För- och efternamn
ELISABET BACKSTRÖM

Motivera ditt förslag

Beskriv varför du anser att Säters kommun bör fatta det beslut du föreslår. Bifoga 
gärna dokument, bilder eller filer.

Det finns många hundar här men ingen säker plats att släppa hundar för att leka tillsammans. 
Jag föreslår den lilla trekanten bredvid lekparken i "Gropen", bakom busshållplatsen, där den 
stora julgranen sätts upp. Det blir ingen jättestor hundlekplats, men bättre än ingen. Lite röjning 
av växter behövs i södra spetsen. Sen räcker det med ett stängsel med två grindar långt ifrån 
varandra och en hundlatrin/sopkorg. Det finns säkert andra platser som också kan vara 
användbara. Det är viktigare att det blir en hundgård än var den blir.

Mvh Lisbeth Backström, hundägare

2. Kontaktuppgifter

Vem är du som lämnar in medborgarförslaget?

Fyll  i telefonnummer och e-post om det saknas.

Är det någon mer än du som lämnar in medborgarförslaget?

Ja

Lämna kontaktuppgift till den andra medborgarförslagslämnaren



Ärendenummer: #4822 | Inskickat av: ELISABET BACKSTRÖM | Datum: 2022-10-23 22:15 Sida  av 3 3

Är det någon mer person som lämnar in medborgarförslaget?

Nej

Jag godkänner att mina personuppgifter publiceras på kommunens hemsida.

Ja
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Kf § 4 Nytt medborgarförslag om bänkar 
KS2022/0449 

Beslut 
 

Bakgrund och ärendebeskrivning 
Ett medborgarförslag om att placera ut bänkar mellan Sätervägen och Siggebo för 
lämnas in till kommunfullmäktiges sammanträde 2022-12-01 av Karl Lennart Nord. 

Medborgarens förslag 
Placera ut bänkar på Bergslagsgatan mellan Sätervägen och Siggebo för gamla 
personer som går ner till centrum. Gamla personer som inte orkar gå hela vägen ska 
ha möjligheter att vila. 
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Kf § 5 Svar på motion om familjerabatt, 
familjeårskort i Skönvikshallen 
KS2022/0203 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen är besvarad. 

__________ 

Ärendebeskrivning 
En motion om en familjerabatt och eventuellt ett familjeårskort på Skönvikshallen har 
lämnats in till kommunfullmäktiges sammanträde i juni 2022. Kommunfullmäktige 
beslutade hänskjuta medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. 

Bakgrund 
Motionen anses besvarad då priserna i Skönvikshallen ligger på en rimlig nivå utifrån 
tidigare jämförelse med närliggande kommuner. Barn under 6 år badar gratis i 
målsmanssällskap och barn och ungdomar mellan 6–19 år har reducerat pris.   

Beslutsunderlag 
Motionärens förslag om att Skönvikshallen inför en familjerabatt och eventuellt ett 
familjeårskort. 



Postadress Besöksadress E-post Webbplats 
Box 300, 783 27 Säter 
Telefon: 0225-55 000 (vxl) 

Rådhuset, Åsgränd 2, Säter kommun@sater.se sater.se 

Tjänsteutlåtande Datum Sida 
2022-11-01 1 (1) 

Handläggare Diarienummer 
Malin Lilja Altörn 
Fritidschef 

KS2022/0203 

Svar på motion om familjerabatt, 
familjeårskort i Skönvikshallen  

Förslag till beslut 
Fritidsenheten föreslår fritidsutskottet  föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige att motionen besvarad. 

Ärendebeskrivning 
En motion om en familjerabatt och eventuellt ett familjeårskort på Skönvikshallen 
har lämnats in till kommunfullmäktiges sammanträde i juni 2022. 

Bakgrund 
Motionen anses besvarad då priserna i Skönvikshallen ligger på en rimlig nivå utifrån 
tidigare jämförelse med närliggande kommuner. Barn under 6 år badar gratis i 
målsmanssällskap och barn mellan 6-19 år har reducerat pris.   

Beslutsunderlag 
Motionärens förslag om att Skönvikshallen inför en familjerabatt och eventuellt ett 
familjeårskort. 

Underskrifter 

Malin Lilja Altörn 
Fritidschef 

Malin Karhu Birgersson 
Chef kommunstyrelsesektorn 



 
 
 
   
      
 
 
 
       
      Kommunfullmäktige 
      Säters Kommun   
       
 
 
 
 
    MOTION 
    Familjerabatt/årskort 
 

Vid senaste Kommunfullmäktigesammanträdet i april beslutades om 
ändring av avgifterna för Skönvikshallen. 
För att icke fördröja beslutet valde jag att istället för återremiss skriva 
en motion beträffande införande av familjerabatt och ev ett 
familjeårskort.  
För en barnfamilj blir det idag kostsamt att utnyttja Skönvikshallen 
och det torde ju ligga i kommunens intresse att så många som möjligt 
motionerar och då framförallt barn och ungdomar. 

 
 Jag föreslår att Skönvikshallen inför en familjerabatt och ev. ett 
 Familjeårskort. 
 
  
 Säter 2021-05-02 
 

 Håkan Gustâv 

 
 Håkan Gustâv, Liberalerna i Säter 
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Kf § 6 Svar på motion om att säkerställa en god 
utbildning för eleverna i Säters kommun 
KS2021/0443 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att motionen är besvarad. 

____________ 

Ärendebeskrivning 
En motion om hur vi ska säkerställa en god utbildning för eleverna i Säters kommun 
lämnades in till kommunfullmäktiges sammanträde 2021-11-25 av Caroline Willfox 
(M). 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2021-12-14 remittera motionen till barn- 
och utbildningsnämnden för yttrande. Yttrandet inkom 2022-02-10 och barn- och 
utbildningsnämnden föreslår i yttrandet att motionen avslås. Kommunstyrelsens 
arbetsutskott beslutade 2022-03-22 återremittera motionen till barn- och 
utbildningsnämnden för att få en sammanfattning och motivering till förslaget att 
avslå motionen. 

I yttrande 2022-09-21, § 55, uppger barn- och utbildningsnämnden att sektorn har 
analyserat resultaten och tagit fram förslag på åtgärder för att förbättra resultaten. 
Förslagen presenteras i tjänsteutlåtande 2022-09-19.  Mot bakgrund av detta anser 
barn- och utbildningssektorn att en extern granskning inte skulle ge annan kunskap 
gällande resultatet än vad som redan är känt. Barn- och utbildningsnämnden antar 
tjänsteutlåtandet som sitt yttrande och översänder det till kommunfullmäktige med 
förslag att motionen avslås. 

Motionärens förslag 
”November 2021 

Lärarnas Riksförbund presenterar sin utvärdering av skolväsendet i landets 
kommuner. Säter kommun hamnar i botten i undersökningen, på plats 281 av 290. 

De mest oroande siffrorna är den som belyser placeringen på antal godkända elever 
där Säter kommun hamnar på 274:e plats av landets 290 kommuner.  
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Ks § 28 forts 

Moderaterna i Säter har tidigare belyst att kommunen behöver en extern utredning 
som tittar på vad resultaten beror på och vad som behöver göras för att vända denna 
mycket allvarliga trend och allvarliga situation.  

Men för att göra det behöver man veta vad felet är. 

Vi föreslår därför att: 

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

 



 
 

Postadress Besöksadress E-post  Webbplats 
Box 300, 783 27 Säter 
Telefon: 0225-55 000 (vxl) 

Rådhuset, Åsgränd 2, Säter kommun@sater.se sater.se 

 

Tjänsteutlåtande Datum Sida 
 2022-10-24 1 (2) 

Handläggare Diarienummer  
Margareta Jakobsson 
Kommunsekreterare 

KS2022/  

Svar på motion om att säkerställa en god 
utbildning för eleverna i Säters kommun  

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta att motionen är besvarad. 

Ärendebeskrivning 
En motion om hur vi ska säkerställa en god utbildning för eleverna i Säters kommun 
lämnades in till kommunfullmäktiges sammanträde 2021-11-25 av Caroline Willfox 
(M). 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2021-12-14 remittera motionen till barn- 
och utbildningsnämnden för yttrande. Yttrandet inkom 2022-02-10 och barn- och 
utbildningsnämnden föreslår i yttrandet att motionen avslås. Kommunstyrelsens 
arbetsutskott beslutade 2022-03-22 återremittera motionen till barn- och 
utbildningsnämnden för att få en sammanfattning och motivering till förslaget att 
avslå motionen. 

I yttrande 2022-09-21, § 55,  uppger barn- och utbildningsnämnden att sektorn har 
analyserat resultaten och tagit fram förslag på åtgärder för att förbättra resultaten. 
Förslagen presenteras i tjänsteutlåtande 2022-09-19.  Mot bakgrund av detta anser 
barn- och utbildningssektorn att en extern granskning inte skulle ge annan kunskap 
gällande resultatet än vad som redan är känt. Barn- och utbildningsnämnden antar 
tjänsteutlåtandet som sitt yttrande och översänder det till kommunfullmäktige med 
förslag att motionen avslås. 

Motionärens förslag 
”November 2021 

Lärarnas Riksförbund presenterar sin utvärdering av skolväsendet i landets 
kommuner. Säter kommun hamnar i botten i undersökningen, på plats 281 av 290. 

De mest oroande siffrorna är den som belyser placeringen på antal godkända elever 
där Säter kommun hamnar på 274:e plats av landets 290 kommuner. Moderaterna i 
Säter har tidigare belyst att kommunen behöver en extern utredning som tittar på vad 
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resultaten beror på och vad som behöver göras för att vända denna mycket allvarliga 
trend och allvarliga situation. Men för att göra det behöver man veta vad felet är. 

Vi föreslår därför att: 

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

 

 

 

   

Margareta Jakobsson 
Kommunsekreterare 

 Malin Karhu Birgersson 
Sektorchef kommunstyrelsen 

 

 



 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  
 

Protokoll Datum Sida 
Barn- och utbildningsnämnden 2022-09-21 8 (16) 

§ 55 Reviderat yttrande över motion om hur vi 
säkerställer en god utbildning för eleverna i Säters 
kommun 
BUN2021/0222 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden antar tjänsteutlåtandet som sitt yttrande och översänds 
till Kommunfullmäktige med förslag att motionen avslås.  

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige har begärt in yttrande avseende motion om hur vi ska säkerställa 
en god utbildning för eleverna i Säters kommun. Motionen kräver att en extern 
granskning sker av Säters resultat i Lärarförbundets rankning. Barn- och 
utbildningssektorn har analyserat resultaten och tagit fram förslag på åtgärder för att 
förbättra resultatet som presenteras i tjänsteutlåtandet. Mot bakgrund av detta anser 
barn- och utbildningssektorn att en extern granskning inte skulle ge annan kunskap 
gällande resultatet än vad som redan är känt. 

Kommentarer 
Att öka meritvärden och andelen godkända elever är fokusområden för Barn- och 
utbildningsnämnden och åtgärder pågår med syfte att förstärka elevers måluppfyllelse. 
En medvetenhet finns att dagbarnvårdarverksamheten inte är gynnsam för denna 
statistik, dock bedömer Barn- och utbildningsnämnden att denna verksamhetsform i 
Säters kommun ger barnen samma förutsättningar som de kommunala förskolorna. 
Statistiken gällande lärarlönerna är två år gamla och extra satsning på lärares löner har 
genomförts de senaste två åren.  

Bakgrund  
En motion om hur vi ska säkerställa en god utbildning för eleverna i Säters kommun 
lämnades in till kommunfullmäktige 2021-11-25 av Caroline Willfox (M). 
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2022-06-15 att föreslå Kommunfullmäktige 
att avslå motionen. Beslutet som barn- och utbildningsnämnden tog 2022-06-15 hade 
vissa brister i formuleringen, för att kommunfullmäktige inte ska återremittera 
yttrandet igen tas ärendet upp ytterligare en gång i barn- och utbildningsnämnden för 
att förtydliga formuleringen i beslutet och innehållet i sammanfattningen. 
  



 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  
 

Protokoll Datum Sida 
Barn- och utbildningsnämnden 2022-09-21 9 (16) 

Forst. § 55 

Beslutsunderlag   
Tjänsteutlåtande 2022-09-13 
Beslut Barn- och utbildningsnämnden 2022-06-15 § 44 
Beslut Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2022-06-01 § 34  

Delges 
Kommunfullmäktige  
 
   



Postadress Besöksadress E-post Webbplats
Box 300, 783 27 Säter
Telefon: 0225-55 000 (vxl)

Rådhuset, Åsgränd 2, Säter bun@sater.se sater.se

Tjänsteutlåtande Datum Sida
2022-09-13 1 (7)

Diarienr 2021/0222

Reviderat yttrande över motion om hur vi 
ska säkerställa en god utbildning för 
eleverna i Säters kommun

Förslag till beslut
Barn- och utbildningsnämnden antar tjänsteutlåtandet som sitt yttrande och översänds 
till Kommunfullmäktige med förslag att motionen avslås. 

Yttrande
Barn- och utbildningsnämnden anser inte att en extern granskning skulle ge annan 
kunskap gällande resultatet än vad som redan är känt. I tjänsteskrivelsen redovisas de 
åtgärder som pågår för att förbättra resultaten. 

Att öka meritvärden och andelen godkända elever är fokusområden för Barn- och 
utbildningsnämnden och åtgärder pågår med syfte att förstärka elevers måluppfyllelse. 
En medvetenhet finns att dagbarnvårdarverksamheten inte är gynnsam för denna 
statistik, dock bedömer Barn- och utbildningsnämnden att denna verksamhetsform i 
Säters kommun ger barnen samma förutsättningar som de kommunala förskolorna. 
Statistiken gällande lärarlönerna är två år gamla och extra satsning på lärares löner har 
genomförts de senaste två åren. 

Ärendebeskrivning
Lärarförbundets rankning publicerades den 17 november 2021. Motionären anser att 
en extern utredning tillsätts för att utreda vad resultaten beror på.

Vid arbetsutskottet den 24 november hölls en kortare genomgång av Säters resultat. 
Vid nämndens sammanträde den 8 december presenterades en utförligare analys 
kopplade till de 10 granskade områdena. 

Kriterie Säter 2021 Säter 2020

281 214

Friska lärare 275 245

Meritvärde åk 9 274 259

Andel godkända elever 274 219
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Andel barn i förskola 242 127

Lärarlöner 232 245

Lärartäthet 220 114

Utbildade lärare 143 231

Fullföljd gymnasieutbildning 138 237

Resurser till undervisning 76 98

Kommunen som huvudman 64 144

Meritvärde åk 9
Baserat på officiell statistik från Skolverket. Meritvärdet beräknas som summan av 
betygsvärdena för de 16 bästa betygen i elevens slutbetyg och för 17 ämnen för elever 
som läst moderna språk som språkval. Kriteriet består även jämförelse mellan 
elevernas sammanvägda genomsnittliga meritvärde i årskurs 9 och det förväntade 
genomsnittliga meritvärdet i årskurs 9 utifrån ett likvärdighetsindex som är framtaget 
av SCB.

Kommentar: 

• Att höja meritvärdet är ett fokusområde. 
• Satsning på lärares kompetens pågår – att vara en tydlig ledare i klassrummet, 

skapa studiero och motivera eleverna till höga prestationer är centralt.
• I rektorsgruppen pågår ett arbete med SPSM´s1 ”Värderingsverktyg för 

tillgänglig utbildning”. Med hjälp värderingsverktyget kartläggs 
tillgängligheten i verksamheten och en handlingsplan skapas med mål, 
åtgärder och uppföljning för en ännu bättre lärmiljö för alla barn och elever. 

• Skolornas aktiviteter är på olika sätt riktade mot högre måluppfyllelse: 
exempelvis rörelsesatsning, anpassning av lärmiljöer för elever med olika 
behov, fokus på hög närvaro, språkfrämjande arbetssätt för att inkludera alla 
elever, tidig kartläggning av matematik- och läskunskaper. 

• I Säter finns en tradition av att satsa mot en yrkesutbildning – ungdomar får 
jobb i regionen. Detta kan vara en förklaring till att motivationen till högre 
betyg samt betyg i alla ämnen inte räcker till hos alla elever. 

• Säter har låg arbetslöshet – många ungdomar kan stanna kvar i regionen. De 
behöver inte flytta för att utbilda sig vid högskolor och universitet.

• Vi behöver framledes arbeta ytterligare med att ge eleverna en positiv bild av 
eftergymnasiala studier. Eleverna behöver förebilder från yrkeslivet, 

1 SPSM - Specialpedagogiska skolmyndigheten
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information om utbildningsvägar och vad de olika utbildningarna kan 
innebära.

Andel godkända elever
Baserat på officiell statistik från Skolverket och SCB. Kriteriet består av en jämförelse 
mellan andel elever som i åk 9 är godkända i alla ämnen och förväntad andel elever 
med godkänt i alla ämnen utifrån ett likvärdighetsindex framtaget av SCB.

 

Från Kolada.se

Kommentar: 

• Detta område hänger tätt samman med meritvärde åk 9.  
• Att öka andelen godkända elever är ett fokusområde. 
• När det gäller andelen elever som når kunskapskraven i alla ämnen är Säter 

bland de mittersta 50%. När hänsyn tas till det modellberäknade värdet 
sjunker Säter till de 25% sämsta. Säters elever presterar sämre än de borde 
göra utifrån andelen vårdnadshavare som uppbär försörjningsstöd, andelen 
nyinvandrade elever och föräldrars utbildningsnivå. 

• Satsning på lärares kompetens pågår – att vara en tydlig ledare i klassrummet, 
skapa studiero och motivera eleverna till höga prestationer är centralt.

• Skolornas aktiviteter är på olika sätt riktade mot högre måluppfyllelse: 
exempelvis rörelsesatsning, anpassning av lärmiljöer för elever med olika 
behov, fokus på hög närvaro, språkfrämjande arbetssätt för att inkludera alla 
elever, tidig kartläggning av matematik- och läskunskaper. 

• I Säter finns en tradition av att satsa mot en yrkesutbildning – ungdomar får 
jobb i regionen. Detta kan vara en förklaring till att motivationen till högre 
betyg samt betyg i alla ämnen inte räcker till hos alla elever. 



Sida
4 (7)

• Säter har låg arbetslöshet – många ungdomar kan stanna kvar i regionen. De 
behöver inte flytta för att utbilda sig vid högskolor och universitet.

• Vi behöver framledes arbeta ytterligare för att ge eleverna en positiv bild av 
eftergymnasiala studier. Eleverna behöver förebilder från yrkeslivet, 
information om utbildningsvägar och vad de olika utbildningarna kan 
innebära.

Lärartäthet, Utbildade lärare
Lärartäthet mäts i antal inskrivna barn per årsarbetare med förskollärarexamen, antal 
elever per lärare i förskoleklass, antal elever per lärare i grundskola inklusive 
undervisning i modersmål och svenska som andraspråk och antal barn per årsarbetare 
i fritidshem. Kriteriet dubbelviktas.

Baserat på officiell statistik från Skolverket. Består av andel heltidstjänster i kommunal 
förskola med förskollärarlegitimation andel med lärarlegitimation och behörighet i 
minst ett ämne i kommunal förskoleklass, andel med lärarlegitimation och behörighet i 
minst ett ämne i kommunal grundskola samt andelen årsarbetare med pedagogisk 
högskoleexamen i fritidshem. Kriteriet dubbelviktas.

Kommentar: 

• Antalet elevassistenter i verksamheten har minskat – en faktor som inte 
berörs av denna statistik, men som ändå påvisat behovet av personal i skolan 
med elevstödjande funktioner. 

• Andelen behöriga lärare har ökat – vi arbetar för att säkerställa att 
utbildade pedagoger undervisar i klassrummet. De undervisande lärarna har 
stöd av andra personalgrupper i elevstödjande funktioner.

• Vi har ökat andelen personal i skolan som inte är lärare: mentorer, 
socialpedagoger, lärarassistenter, vilket ger negativ lärartäthet i statistiken. Vi 
ser alltid över behörighet och gör allt vi kan för att attrahera behörig personal.

• Satsningen på lärarlöner och att vara en attraktiv arbetsplats med bra lokaler, 
OSA-arbete (organisatorisk och social arbetsmiljö) och väl utbyggd elevhälsa 
har ökat antalet behöriga sökande till lediga tjänster. 

Andel barn i förskola
Statistik från Skolverket. Andel av befolkningen i åldern 1-5 år som var inskrivna i 
kommunal förskola eller förskola som drivs i enskild regi.

Kommentar: 

• Vi har en väl fungerande dagbarnvårdarverksamhet. Den är uppskattad av 
vårdnadshavare. Detta är dock negativa siffror för denna statistiska 
sammanställning. 
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• Vi har inte analyserat om fler vårdnadshavare valt att stanna hemma längre tid 
med sina barn, innan barnen börjar i barnomsorg, men det är inte en faktor vi 
uppmärksammat.

• Vårdnadshavare ska få erbjudande om placering av sitt barn inom 4 månader. 
Organisationen strävar efter att vara flexibel och ha möjlighet att tillfälligt 
växa under den tid på året då barngrupperna i förskolan är störst (våren) 
samtidigt som kostnaderna hålls nere genom att inte nyttja lokaler som inte 
behövs under resten av året.

Lärarlöner
Baserat på partsgemensam statistik och SCB. Löneuppgifter baseras på medellöner 
från samverkansrådet och avser kommunal sektor, november 2019. Kriteriet baseras 
på fyra delkriterier, medellöner bland grundskollärare, förskollärare, fritidshem samt 
lärare i praktiska/estetiska ämnen. Utöver Lärarförbundets lönestatistik innehåller 
kriteriet också SCB:s löneindex för varje kommun samt genomsnittlig lön för personer 
med minst treårig högskoleutbildning som är kommunalt anställda enligt SCB/MI:s 
lönestatistik 2019.

Kommentar: 

• Statistiken från 2019 tar inte hänsyn till de två senaste lönerevisionerna. Säters 
kommun har satsat 4 miljoner extra på lärares löner. Plats 232 är inte 
rättvisande för dagens löneläge.

Fullföljd gymnasieutbildning
Baserat på officiell statistik från Skolverket. Kriteriet består av en jämförelse mellan 
andel gymnasielever med examen inom tre år och förväntad andel elever med examen 
inom 3 år utifrån ett likvärdighetsindex framtaget av SCB. Uppgifterna avser elever 
som är folkbokförda i kommunen oavsett om de studerat i en annan kommun eller på 
en fristående gymnasieskola.

Kommentar: 

• Positiv utveckling. 
• Elevernas utbildning i grundskolan är relevant och har förberett dem för 

gymnasieskolan. Betygen från grundskolan överensstämmer med elevernas 
kunskaper.

• Gott samarbete med gymnasieskolor i regionen. 

Resurser till undervisning
Baserat på̊ statistik från SCB hämtad via Kolada. För samtliga skolformer (förskola, 
grundskola, fritidshem och gymnasieskola) hämtas kostnaden för skolformen delat 
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med antalet invånare. Denna kostnad jämförs sedan med referenskostnaden i den 
kommunala kostnadsutjämningen. En kommun som lägger mycket i förhållande till 
referenskostnaden får ett högt indexvärde och den som lägger lite får ett lågt 
indexvärde.

Kommentar: 

• Säter har satsat extra resurser på lärares löner för att behålla och attrahera 
behörig personal.

• Andelen behöriga pedagoger har ökat och detta medför ökade kostnader.
• Elevhälsan är väl utbyggd med kompetenser inom t ex skolhälsovård, 

skolpsykolog, specialpedagogik och grundsärskola.

Kommunen som huvudman
Baserat på enkätsvar från Lärarförbundets lokalavdelningar. Enkäten handlar om hur 
kommunen arbetar med skolfrågor och vilka förutsättningar våra lokalavdelningar 
anser att lärarna ges i kommunen. Enkätundersökningen genomfördes under hösten 
2020 och bestod av 16 frågor (läs mer i Frågor och svar). Svarsfrekvensen var 97 
procent och 283 av 290 avdelningar svarade.

Kommentar: Ett väl fungerande samarbete med samverkan på enhets-, sektor- och 
central nivå. 

Friska lärare
Baserat på partsgemensam statistik över sjukskrivningar. Kriteriet mäts i andel som är 
sjuka och består av andelen medlemmar i Lärarförbundet som i november föregående 
år var tjänstlediga p g a sjukdom, helt eller delvis 30 dagar eller mer.

Kommentar: 

• Ett medvetet arbete pågår på organisations- och enhetsnivå för att stärka 
arbetsmiljö.

• Weekli – verktyg som ger verksamheten kontinuerliga bilder av upplevd 
arbetsmiljö ur olika aspekter. Ledarskap, kultur och engagemang. Aktivt 
deltagande från personalen på varje enhet i att diskutera sin egen arbetsmiljö.

• OSA – årshjul för att säkerställa olika aspekter på arbetsmiljöarbetet.
• Sektorn saknar statistikunderlag som rankingen bygger på. I dialog med 

personalkontoret framkommer att statistiken som rankingen bygger på kanske 
inte är tillförlitligt på grund av byte av personalsystem. Underlag begärt från 
personalkontoret för vidare analys.
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Bakgrund
Motionärens förslag 

”November 2021 Lärarnas Riksförbund presenterar sin utvärdering av skolväsendet i 
landets kommuner. Säter kommun hamnar i botten i undersökningen, på plats 281 av 
290. De mest oroande siffrorna är den som belyser placeringen på antal godkända 
elever där Säter kommun hamnar på 274:e plats av landets 290 kommuner. 
Moderaterna i Säter har tidigare belyst att kommunen behöver en extern utredning 
som tittar på vad resultaten beror på och vad som behöver göras för att vända denna 
mycket allvarliga trend och allvarliga situation. Men för att göra det behöver man veta 
vad felet är. Vi föreslår därför att: 

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

Datum för återrapportering
Ärendet tas upp vid BUN au den 26 januari 2022 och BUN den 9 februari 2022 samt 
KS senast den 14 mars 2022.

Delges
BUN

KS

Underskrifter

Sandra Pettersson, Biträdande 
sektorchef
Viktoria Robertsson,
Kvalitetsstrateg

Stefan Forsmark, Sektorchef



 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  
 

Protokoll Datum Sida 
Barn- och utbildningsnämnden 2022-06-15 9 (18) 

§ 44 Yttrande över motion om hur vi ska säkerställa en 
god utbildning för eleverna i Säters kommun 
BUN 2021/0222 

Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden föreslår Kommunfullmäktige avslå motionen. 

Yrkande 
Caroline Willfox (M) yrkar bifall till motionen. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer bifall mot avslag. Ordförande finner att bifalla arbetsutskottets 
förslag, att avslå motionen.  

Omröstning begärs 
Barn- och utbildningsnämnden godkänner följande beslutsgång. 
Ja-röst för avslag 
Nej-röst för bifall  

Omröstningsresultat 
Med 7 ja-röster för avslag och 4 nej-röster för bifall beslutar barn-och 
utbildningsnämnden föreslå Kommunfullmäktige avslå motionen: 

Helena Andersson, ordförande (S): Ja 
Ulrika Cederlöf, vice ordförande (C): Ja 
Tommy Janfjäll (S): Ja 
Mats Hansson (S): Ja 
Lotta Tervo (S): Ja 
Erik Herrman (C): Ja 
Göran Johansson (V): Ja 
 
Caroline Willfox 2:e vice ordförande (M): Nej 
Liv Erichsen (KD): Nej 
Ove Wik (L): Nej 
Roger Carlsson (SD): Nej 
 



 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  
 

Protokoll Datum Sida 
Barn- och utbildningsnämnden 2022-06-15 10 (18) 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2022-03-22, § 50, att återremittera 
motionen till barn- och utbildningsnämnden för att få en sammanfattning och 
motivering till förslaget att avslå motionen. Ett nytt förslag till yttrande har 
presenterats på barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott den 1 juni 2022.  

Bakgrund  
En motion om hur vi ska säkerställa en god utbildning för eleverna i Säters kommun 
lämnades in till kommunfullmäktiges sammanträde 2021-11-25 av Caroline Willfox 
(M). 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2021-12-14 remittera motionen till barn- 
och utbildningsnämnden för yttrande. Yttrandet inkom 2022-02-10. Barn- och 
utbildningsnämnden föreslår 2022-02-09 att avslå motionen. 
 
Motionärens förslag 
”November 2021 
Lärarnas Riksförbund presenterar sin utvärdering av skolväsendet i landets 
kommuner. Säter kommun hamnar i botten i undersökningen, på plats 281 av 290. 
De mest oroande siffrorna är den som belyser placeringen på antal godkända elever 
där Säter kommun hamnar på 274:e plats av landets 290 kommuner. Moderaterna i 
Säter har tidigare belyst att kommunen behöver en extern utredning som tittar på vad 
resultaten beror på och vad som behöver göras för att vända denna mycket allvarliga 
trend och allvarliga situation. Men för att göra det behöver man veta vad felet är. 
Vi föreslår därför att: 
• En extern utredning tillsätts för att utreda vad resultaten beror på” 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-03-22, § 50 
Tjänsteskrivelse 2022-03-30 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2022-06-01, § 34 

Delges  
Kommunfullmäktige  



 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  
 

Protokoll Datum Sida 
Barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott 

2022-06-01 9 (14) 

Au § 34 Yttrande över motion om hur vi ska säkerställa 
en god utbildning för eleverna i Säters kommun 
BUN 2021/0222 

Beslut 
Arbetsutskottet föreslår barn- och utbildningsnämnden att föreslå 
Kommunfullmäktige avslå motionen. 

Yrkande 
Caroline Willfox (M) yrkar på återremiss.  

”Jag önskar återremittera motionen till nästa BUN för att komplettera svaret då min 
uppfattning är att yttrandet och svaret inte svarar konkret på motionens syfte och 
frågeställning.” 

Förslag till beslut på sammanträdet 
1. Arbetsutskottet föreslår barn- och utbildningsnämnden att föreslå 

Kommunfullmäktige avslå motionen. 
2. Caroline Willfox (M) yrkar på återremiss till nästa barn- och 

utbildningsnämndssammanträde 2022-06-15 för komplettering av svaret. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer de två förslagen mot varandra och finner att bifalla 
arbetsutskottets förslag, nummer 1. 

Yttrande 
Barn- och utbildningsnämnden anser inte att en extern granskning skulle ge annan 
kunskap gällande resultatet än vad som redan är känt. I ärendebeskrivningen redovisas 
de åtgärder som pågår för att förbättra resultaten.  

Att öka meritvärden och andelen godkända elever är fokusområden för Barn- och 
utbildningsnämnden och åtgärder pågår med syfte att förstärka elevers måluppfyllelse. 
En medvetenhet finns att dagbarnvårdarverksamheten inte är gynnsam för denna 
statistik, dock bedömer Barn- och utbildningsnämnden att denna verksamhetsform i 
Säters kommun ger barnen samma förutsättningar som de kommunala förskolorna. 
Statistiken gällande lärarlönerna är två år gamla och extra satsning på lärares löner har 
genomförts de senaste två åren.  



 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  
 

Protokoll Datum Sida 
Barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott 

2022-06-01 10 (14) 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2022-03-22, § 50, att återremittera 
motionen till barn- och utbildningsnämnden för att få en sammanfattning och 
motivering till förslaget att avslå motionen. Ett nytt förslag till yttrande presenteras på 
dagens sammanträde.  

Bakgrund  
En motion om hur vi ska säkerställa en god utbildning för eleverna i Säters kommun 
lämnades in till kommunfullmäktiges sammanträde 2021-11-25 av Caroline Willfox 
(M). 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2021-12-14 remittera motionen till barn- 
och utbildningsnämnden för yttrande. Yttrandet inkom 2022-02-10. Barn- och 
utbildningsnämnden föreslår 2022-02-09 att avslå motionen. 
 
Motionärens förslag 
”November 2021 
Lärarnas Riksförbund presenterar sin utvärdering av skolväsendet i landets 
kommuner. Säter kommun hamnar i botten i undersökningen, på plats 281 av 290. 
De mest oroande siffrorna är den som belyser placeringen på antal godkända elever 
där Säter kommun hamnar på 274:e plats av landets 290 kommuner. Moderaterna i 
Säter har tidigare belyst att kommunen behöver en extern utredning som tittar på vad 
resultaten beror på och vad som behöver göras för att vända denna mycket allvarliga 
trend och allvarliga situation. Men för att göra det behöver man veta vad felet är. 
Vi föreslår därför att: 
• En extern utredning tillsätts för att utreda vad resultaten beror på” 
 

Delges  
Kommunfullmäktige  





 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  
 

Kallelse Datum Sida 
Kommunfullmäktige 2022-12-01 12 (27) 

Kf § 7 Svar på motion om en vindkraftsplan 
KS2022/0195 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motion om vindkraftsplan 
för Säters kommun är besvarad. Samhällsbyggnadsnämnden har redan ett uppdrag att 
ta fram en ny översiktsplan och det ingår att ta fram en energiförsörjningsplan och där 
ingår vindkraftsplanen. 

__________ 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Magnus Gabrielsson (MP) yrkar att motionen ska vara bifallen eftersom 
översiktsplanen kommer att ta för lång tid att ta fram för antagande. 
Hans Johansson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag. 

Ordföranden ställer förslagen mot varandra varvid han finner att kommunstyrelsen 
beslutar enligt kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag att motionen är besvarad. 

Ärendebeskrivning 
Kommuner har enligt lagen om kommunal energiplanering krav på att ha en aktuell 
plan för kommunens energiförsörjning. Planen kan finnas som en separat plan eller 
ingå i till exempel en översiktsplan. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden har ett uppdrag att ta fram en ny översiktsplan. Arbetet 
inleds med att ta fram en planeringsstrategi som ska vara klar före 11 september 2024. 
I detta arbete ingår bland annat att ta fram en plan för kommunens energiförsörjning.  
 
Planen behöver visa kommunens nuvarande och framtida energibehov utifrån 
planerad utveckling samt större energianvändare. Planen behöver även visa hur 
kommunen planerar för att kunna tillgodose behovet med uteslutande fossilfri energi. 
I detta är en vindkraftsplan ett viktigt dokument. 

Bakgrund 
En motion om en Vindkraftsplan för Säters kommun lämnades in till 
kommunfullmäktiges sammanträde av Magnus Gabrielsson (MP). 
Kommunfullmäktige beslutade 2022-04-28 Kf §42 hänskjuta motionen till 
kommunstyrelsen för beredning. 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  
 

Kallelse Datum Sida 
Kommunfullmäktige 2022-12-01 13 (27) 

Ks § 29 forts 

Motiv 
Motionen ligger i linje med berörda lagkrav samt kommande arbete med att ta fram en 
ny översiktsplan för Säters kommun och bör därför bifallas. 

Konsekvensbeskrivning  
Vindkraftsplan är en naturlig del av en ny Översiktsplan för Säters kommun. 

Beslutsunderlag 
Motion Vindkraftsplan för Säters kommun. 

Delges 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 



 
 

Postadress Besöksadress E-post  Webbplats 
Box 300, 783 27 Säter 
Telefon: 0225-55 000 (vxl) 

Rådhuset, Åsgränd 2, Säter kommun@sater.se sater.se 

 

Tjänsteutlåtande Datum Sida 
 2022-11-01 1 (2) 

Handläggare Diarienummer  
Marita Skog 
Kommundirektör 

KS2022/0195  

Motion om en vindkraftsplan  

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta föreslå 
kommunfullmäktige besluta bifalla motion om vindkraftsplan för Säters kommun.   

Ärendebeskrivning 
Kommuner har enligt lagen om kommunal energiplanering krav på att ha en aktuell 
plan för kommunens energiförsörjning. Planen kan finnas som en separat plan eller 
ingå i till exempel en översiktsplan.   
Samhällsbyggnadsnämnden har ett uppdrag att ta fram en ny översiktsplan. Arbetet 
inleds med att ta fram en planeringsstrategi som ska vara klar före 11 september 2024. 
I detta arbete ingår bland annat att ta fram en plan för kommunens energiförsörjning.  
Planen behöver visa kommunens nuvarande och framtida energibehov utifrån 
planerad utveckling samt större energianvändare. Planen behöver även visa hur 
kommunen planerar för att kunna tillgodose behovet med uteslutande fossilfri energi. 
I detta är en vindkraftsplan ett viktigt dokument.  

Bakgrund 
En motion om en Vindkraftsplan för Säters kommun lämnas in till 
kommunfullmäktiges sammanträde av Magnus Gabrielsson (MP).  
Kommunfullmäktige beslutade 2022-04-28 Kf§42   

• Kommunfullmäktige beslutar hänskjuta motionen till kommunstyrelsen för 
beredning  

Motiv 
Motionen ligger i linje med berörda lagkrav samt kommande arbete med att ta fram en 
ny översiktsplan för Säters kommun och bör därför bifallas.  

Konsekvensbeskrivning  
Vindkraftsplan är en naturlig del av en ny Översiktsplan för Säters kommun. 

Beslutsunderlag 
Motion Vindkraftsplan för Säters kommun. 
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Sida 
2 (2) 

Delges 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 
   

Marita Skog 
Kommundirektör 

  

 

 



 

 
Vindkraftsplan fö r Sa ters kömmun 
Motion till kommunfullmäktige från Miljöpartiet de gröna i Säter 

Klimatförändringarna blir nu allt tydligare och behovet av konkreta åtgärder som 
drastiskt minskar utsläppen av växthusgaser blir alltmer akut.  

De senaste rapporterna från FN:s mellanstatliga klimatpanel IPCC med aktuella 
sammanställningar av forskningsläget är skrämmande läsning och behöver tas på 
största allvar. Användningen av fossila energikällor behöver upphöra. Att ersätta de 
fossila energikällorna med skogsråvara eller andra energikällor som släpper ut 
växthusgaser är inget alternativ.   

Energihushållning och större energieffektivitet är de bästa alternativen men när det 
inte räcker till är elektrifiering den väg som idag ser ut att vara möjlig. 

Vindkraften är den källa till elenergi som elproducenterna runt om i världen idag 
föredrar på grund av de relativt låga kostnaderna och att utbyggnad av nya 
vindkraftverk går förhållandevis snabbt.  Liksom alla andra energikällor medför 
vindkraften nackdelar och till vindkraftens problem hör lokala störningar. 

Var vindkraftverken placeras är därför av största vikt för att ge så små störningar som 
möjligt för boende och besökare. Kommunerna har en mycket stor roll att spela i 
detta sammanhang genom att styra var vindkraftverk kan placeras.  

Kommunens gällande översiktsplan nämner ett eventuellt framtida behov av en 
vidare utredning om vindkraft och vi anser att det är hög tid för det nu. 

Miljöpartiet de gröna i Säter föreslår därför 

• Att Säters kommun gör en vindkraftsplan som pekar ut områden som är 
lämpliga och möjliga för vindkraft samt områden som inte är lämpliga för 
vindkraft. Utredningen ska omfatta hela kommunen. 

• Att det i arbetet med vindkraftsplanen också studeras vilka riktlinjer för 
etablering av vindkraftverk som kommunen behöver besluta om. 

• Att arbetet med planen sker med inkludering av medborgarna i processen 

genom omfattande samråd och dialog. 

 

Säter 26 april 2022 

 

Magnus Gabrielson 



 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  
 

Kallelse Datum Sida 
Kommunfullmäktige 2022-12-01 14 (27) 

Kf § 8 Nya motioner/medborgarförslag 
Ange diarienummer 

Beslut 
Skriv text här. 

Bakgrund och ärendebeskrivning 
Skriv text här. 



 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  
 

Kallelse Datum Sida 
Kommunfullmäktige 2022-12-01 15 (27) 

Kf § 9 Information från revisionen 
Ange diarienummer 

Beslut 
Skriv text här. 

Bakgrund och ärendebeskrivning 
Skriv text här. 



 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  
 

Kallelse Datum Sida 
Kommunfullmäktige 2022-12-01 16 (27) 

Kf § 10 Höjning av brukningsavgiften för VA 
KS2022/0373 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige beslutar 

Om en höjning av brukningsavgiften i TAXA för Säters kommuns allmänna vatten- 
och avloppsanläggning med 10% från och med den 1 januari 2023. 

Höjningen görs som en generell höjning av samtliga parametrar i §14.1. En höjning 
enligt förslaget ser ut som följande.  

Den 1 jan 2023 utgår avgift per fastighet med: 

  Utan moms Med moms 

a) En fast avgift per år   Om 4 014 kronor om 5 018 kronor 

b) En avgift per m3 levererat vatten Om 27 kronor   Om 33 kronor 

c) En avgift per år och lägenhet för 
bostadsfastighet och därmed 
jämställd fastighet 

Om 1 337 kronor 
 

Om 1 670 kronor 
 

d) En avgift per år och varje påbörjat 
100-tal m2 tomtyta för annan 
fastighet 

Om 1 150 kronor 
 

Om 1 439 kronor 
 

__________ 

Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår 2022-09-28 att kommunstyrelsen beslutar om 
höjning av brukningsavgiften för VA fr o m 1 januari 2023. 

Utifrån en simulering av nivå på brukningsavgifter för Säters kommuns VA- 
verksamhet som utförts under våren 2022 har ett förslag till taxehöjning tagits fram. 
Förslaget bygger på WSP:s ekonomiska simulering av kostnader och intäkter. Hänsyn 
har även tagits till det fortsatt osäkra omvärldsläget och till branschorganisationens 
Svenskt Vattens rekommendationer i rapporten Kommentarer till 2022 års 
taxestatistik, från juni 2022. 

För att balansera kommande års prognostiserade underskott behöver 
brukningsavgiften höjas med 10 % den 1 jan 2023.  

 



 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  
 

Kallelse Datum Sida 
Kommunfullmäktige 2022-12-01 17 (27) 

Ks § 20 forts 

Under efterföljande två åren behöver avgiften höjas med minst 4% årligen för att 
undvika nya underskott. Enligt dagens analys kommer det att krävas avgiftsökningar 
kring 10% under 2027 – 2029. Dessa ökningar har tydligt koppling till de ökade 
investeringsvolymerna. Inför 2026 behöver en ny analys av verksamhetens 
ackumulerade resultat och beslutade investeringsprogram göras. 

Beslutsunderlag  
• Verksamhetens sammanfattning och omvärldsbevakning, daterad 2022-08-16. 
• PM Trender och Simulering av Nivå Brukningsavgift för Säters Kommuns VA-

verksamhet, av WSP, daterad 2022-03-31. 
• Kommentarer till 2022 års taxestatistik, Svenskt Vatten, juni 2022. 

 

 

 



 
 

Postadress Besöksadress E-post  Webbplats 
Box 300, 783 27 Säter 
Telefon: 0225-55 000 (vxl) 

Rådhuset, Åsgränd 2, Säter kommun@sater.se sater.se 

 

Tjänsteutlåtande Datum Sida 
 2022-11-01 1 (2) 

Handläggare Diarienummer  
Margareta Jakobsson 
Kommunsekreterare 

KS2022/0373  

Höjning av brukningsavgiften för VA 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta 

Om en höjning av brukningsavgiften i TAXA för Säters kommuns allmänna vatten- 
och avloppsanläggning med 10% från och med den 1 januari 2023. Inför 2024 och 
2025 görs en årlig justering av taxan med 4%  

Höjningen görs som en generell höjning av samtliga parametrar i §14.1. En höjning 
enligt förslaget ser ut som följande.  

Den 1 jan 2023 utgår avgift per fastighet med: 

  Utan moms Med moms 

a) En fast avgift per år   Om 4 014 kronor om 5 018 kronor 

b) En avgift per m3 levererat vatten Om 27 kronor   Om 33 kronor 

c) En avgift per år och lägenhet för 
bostadsfastighet och därmed 
jämställd fastighet 

Om 1 337 kronor 
 

Om 1 670 kronor 
 

d) En avgift per år och varje påbörjat 
100-tal m2 tomtyta för annan 
fastighet 

Om 1 150 kronor 
 

Om 1 439 kronor 
 

Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår 2022-09-28 att kommunstyrelsen 
beslutar om höjning av brukningsavgiften för VA fr o m 1 januari 2023. 
 
Utifrån en simulering av nivå på brukningsavgifter för Säters kommuns VA- 
verksamhet som utförts under våren 2022 har ett förslag till taxehöjning 
tagits fram. Förslaget bygger på WSPs ekonomiska simulering av kostnader 
och intäkter. Hänsyn har även tagits till det fortsatt osäkra omvärldsläget och 
till branschorganisationens Svenskt Vattens rekommendationer i rapporten 
Kommentarer till 2022 års taxestatistik, från juni 2022. 
 



 
 

Sida 
2 (2) 

För att balansera kommande års prognostiserade underskott behöver 
brukningsavgiften höjas med 10 % den 1 jan 2023.  
Under efterföljande två åren behöver avgiften höjas med minst 4% årligen 
för att undvika nya underskott. Enligt dagens analys kommer det att krävas 
avgiftsökningar kring 10% under 2027 – 2029. Dessa ökningar har tydligt 
koppling till de ökade investeringsvolymerna. Inför 2026 behöver en ny 
analys av verksamhetens ackumulerade resultat och beslutade 
investeringsprogram göras. 

Beslutsunderlag  
Verksamhetens sammanfattning och omvärldsbevakning, daterad 2022-08-16  

PM Trender och Simulering av Nivå Brukningsavgift för Säters Kommuns VA-
verksamhet, av WSP, daterad 2022-03-31  

Kommentarer till 2022 års taxestatistik, Svenskt Vatten, juni 2022 
 

   

Margareta Jakobsson 
Kommunsekreterare 

 Malin Karhu Birgersson 
Sektorchef kommunstyrelsen 

 

 



 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  
 

Protokoll Datum Sida 
Samhällsbyggnadsnämnden 2022-09-08 9 (37) 

Sbn § 73 Höjning av brukningsavgiften för VA 
SBN2022/0296 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta:  

• En höjning av brukningsavgiften i TAXA för Säters kommuns allmänna 
vatten- och avloppsanläggning med 10% från och med den 1 januari 2023. 
Inför 2024 och 2025 görs en årlig justering av taxan med 4%  

Höjningen görs som en generell höjning av samtliga parametrar i §14.1. En höjning 
enligt förslaget ser ut som följande. 

 Den 1 jan 2023 utgår avgift per fastighet med: 

  Utan moms Med moms 
a) En fast avgift per år Om 4 014 kronor Om 5 018 kronor 
b) En avgift per m3 levererat vatten  Om 27 kronor Om 33 kronor 
c) En avgift per år och lägenhet för 

bostadsfastighet och därmed 
jämställd fastighet 

 
Om 1 337 kronor 

 
Om 1 670 kronor 

d) En avgift per år och varje påbörjat 
100-tal m2 tomtyta för annan 
fastighet 

 
Om 1 150 kronor 

 
Om 1 439 kronor 

 

__________ 

Ärendebeskrivning 
Utifrån en simulering av nivå på brukningsavgifter för Säters kommuns VA-
verksamhet som utförts under våren 2022 har ett förslag till taxehöjning tagits fram. 
Förslaget bygger på WSPs ekonomiska simulering av kostnader och intäkter. Hänsyn 
har även tagits till det fortsatt osäkra omvärldsläget och till branschorganisationens 
Svenskt Vattens rekommendationer i rapporten Kommentarer till 2022 års 
taxestatistik, från juni 2022.  

För att balansera kommande års prognostiserade underskott behöver 
brukningsavgiften höjas med 10 % den 1 jan 2023. Under efterföljande två åren 
behöver avgiften höjas med minst 4% årligen för att undvika nya underskott. Enligt 
dagens analys kommer det att krävas avgiftsökningar kring 10% under 2027 – 2029. 
Dessa ökningar har tydligt koppling till de ökade investeringsvolymerna. Inför 2026 
behöver en ny analys av verksamhetens ackumulerade resultat och beslutade 
investeringsprogram göras.  



 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  
 

Protokoll Datum Sida 
Samhällsbyggnadsnämnden 2022-09-08 10 (37) 

Sbn § 73 forts. 

Konsekvensbeskrivning  
Säters kommun tar ansvar för att kunna leverera VA- tjänster av god kvalitet på ett 
långsiktigt och hållbart sätt. Säters kommun tar även ansvar för att VA- kollektivet bär 
sina nödvändiga kostnader.  

En höjning av taxan i enlighet med förslaget ger förutsättningar för VA-verksamheten 
att täcka nödvändiga kostnader utan bidrag från skatteintäkter under 2022.  

För Typhus A (1 villa, tomt 800m3, förbr 150 m3/år, anslutning till vatten, spillvatten, 
dagvatten) får en årskostnad för VA- tjänsterna på 11 638 kr/år. Eller en 
månadskostnad på 969 kr/månad. Vilket motsvarar en ökning med 1 033 kr/år 

För Typhus B (flerfamiljshus, 15 lgh, 800m2 tomt, förbr 2000m3/år, anslutning till 
vatten, spillvatten, dagvatten får en årskostnad för VA- tjänsterna på 96 068 kr/år. 
Vilket motsvarar en ökning med 8 409 kr/år 

Beslutsunderlag 
Verksamhetens sammanfattning och omvärldsbevakning, daterad 2022-08-16  

PM Trender och Simulering av Nivå Brukningsavgift för Säters Kommuns VA-
verksamhet, av WSP, daterad 2022-03-31 

Kommentarer till 2022 års taxestatistik, Svenskt Vatten, juni 2022 

Delges  
Kommunfullmäktige 



 
 

Postadress Besöksadress E-post  Webbplats 
Box 300, 783 27 Säter 
Telefon: 0225-55 000 (vxl) 

Rådhuset, Åsgränd 2, Säter kommun@sater.se sater.se 

 

Tjänsteutlåtande Datum Sida 
 2022-07-11 1 (2) 

Handläggare Diarienummer  
Liv Almstedt 
VA/renhållningschef 

SBN 2022/0296  

Höjning av brukningsavgift för VA  

Förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 

föreslå samhällsbyggnadsnämnden föreslå Kommunfullmäktige besluta:  

• En höjning av brukningsavgiften i TAXA för Säters kommuns allmänna 

vatten- och avloppsanläggning med 10% från och med den 1 januari 2023. 

Inför 2024 och 2025 görs en årlig justering av taxan med 4%  

Höjningen görs som en generell höjning av samtliga parametrar i §14.1. En höjning 

enligt förslaget ser ut som följande. 

 Den 1 jan 2023 utgår avgift per fastighet med: 

  Utan moms Med moms 

a) En fast avgift per år Om 4 014 kronor Om 5 018 kronor 

b) En avgift per m3 levererat vatten  Om 27 kronor Om 33 kronor 

c) En avgift per år och lägenhet för 

bostadsfastighet och därmed 

jämställd fastighet 

 

Om 1 337 kronor 

 

Om 1 670 kronor 

d) En avgift per år och varje påbörjat 

100-tal m2 tomtyta för annan 

fastighet 

 

Om 1 150 kronor 

 

Om 1 439 kronor 

Ärendebeskrivning 
Utifrån en simulering av nivå på brukningsavgifter för Säters kommuns VA-

verksamhet som utförts under våren 2022 har ett förslag till taxehöjning tagits fram. 

Förslaget bygger på WSPs ekonomiska simulering av kostnader och intäkter. Hänsyn 

har även tagits till det fortsatt osäkra omvärldsläget och till branschorganisationens 

Svenskt Vattens rekommendationer i rapporten Kommentarer till 2022 års 

taxestatistik, från juni 2022.  

För att balansera kommande års prognostiserade underskott behöver 

brukningsavgiften höjas med 10 % den 1 jan 2023. Under efterföljande två åren 

behöver avgiften höjas med minst 4% årligen för att undvika nya underskott. Enligt 

dagens analys kommer det att krävas avgiftsökningar kring 10% under 2027 – 2029. 

Dessa ökningar har tydligt koppling till de ökade investeringsvolymerna. Inför 2026 

behöver en ny analys av verksamhetens ackumulerade resultat och beslutade 

investeringsprogram göras.  
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Konsekvensbeskrivning  
Säters kommun tar ansvar för att kunna leverera VA- tjänster av god kvalitet på ett 

långsiktigt och hållbart sätt. Säters kommun tar även ansvar för att VA- kollektivet bär 

sina nödvändiga kostnader.  

En höjning av taxan i enlighet med förslaget ger förutsättningar för VA-verksamheten 

att täcka nödvändiga kostnader utan bidrag från skatteintäkter under 2022.  

För Typhus A (1 villa, tomt 800m3, förbr 150 m3/år, anslutning till vatten, spillvatten, 

dagvatten) får en årskostnad för VA- tjänsterna på 11 638 kr/år. Eller en 

månadskostnad på 969 kr/månad. Vilket motsvarar en ökning med 1 033 kr/år 

För Typhus B (flerfamiljshus, 15 lgh, 800m2 tomt, förbr 2000m3/år, anslutning till 

vatten, spillvatten, dagvatten får en årskostnad för VA- tjänsterna på 96 068 kr/år. 

Vilket motsvarar en ökning med 8 409 kr/år 

Beslutsunderlag 
Verksamhetens sammanfattning och omvärldsbevakning, daterad 2022-08-16  

PM Trender och Simulering av Nivå Brukningsavgift för Säters Kommuns VA-

verksamhet, av WSP, daterad 2022-03-31 

Kommentarer till 2022 års taxestatistik, Svenskt Vatten, juni 2022 
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Handläggare Diarienummer  
Liv Almstedt 
VA/renhållningschef 

SBN 2022/0296  

Verksamhetens sammanfattning och 
omvärldsbevakning  

Bakgrund 
Under december 2021 till mars 2022 har Säters kommun i samarbete med WSP 

genomfört ett projekt för att förbättra den långsiktiga ekonomiska styrningen av Säters 

VA-verksamhet. I projektet hart en ekonomisk simulering av kostnader och intäkter 

gjorts. Målet har varit att ge en överblick över hur verksamhetens kostnader påverkar 

verksamhetens årliga och ackumulerade resultat för åren 2022 – 2029. Syftet är att ta 

reda på vilken strategisk taxeutveckling som behövs för att intäkter och kostnader ska 

vara i balans.  

Enligt vattentjänstlagen är kommunen skyldig att ordna vattentjänster, för att 

säkerställa långsiktig hållbarhet med hänsyn till miljö och människors hälsa. För att 

klara uppdraget har kommunen möjlighet att fördela verksamhetens kostnader på de 

avgiftsskyldiga/VA-kollektivet. Fördelningen ska följa självkostnadsprincipen och 

generationsprincipen. Detta betyder att VA-kollektivet endast får belastas med 

kostnader som krävs för att ordna och driva VA-anläggningen, samt att varje 

generation av brukare endast ska vara med och finansiera de resurser de är med och 

tar del av. 

I projektet har historiska trender för VA-verksamhetens balansräkning i Säters 

kommun studerats under perioden 2007 – 2021, under 14 år. De visar att 

verksamhetens anläggningstillgångar har legat still under många år, men från 2016 och 

framåt kan man se en tydlig ökning. Under de senaste fem år har balansomslutningen 

ökat från ca 50 milj till knappt 90 milj. Driftkostnaderna har ökat 77% under den 

studerade perioden. Under samma period har intäkterna ökat med 48%.  

Behovet av taxehöjning, såväl den för 2023 nu föreslagna som de som stegvis 

genomförts sedan 2019, grundar sig bland annat i att självkostnads- och 

generationsprincipen historiskt inte tillämpats fullt ut. Detta har resulterat i en 

underhållsskuld och ett pågående stort investeringsbehov som följd.  

I projektet simuleras ett par olika scenarion för resultaträkningar och taxeökningar för 

2022 och sju år framåt. Det scenario som är mest realistiskt och ansvarsfullt är att utgå 

från ett scenario med ett underskott vid slutet av 2022, och med en snabb justering av 

avgifterna mot detta.  
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Omvärldsbevakning 
 I Svenskt Vattens kommentarer till 2022 års taxestatistik, från juni 2022, diskuteras 

behovet av taxeökningar i Sverige, samt den stora spridningen på avgifternas storlek 

mellan landets kommuner. Enligt Svenskt Vatten innebär VA- sektorns behov av 

investeringar tillsammans med ökade driftkostnader ett behov av att fördubbla 

taxorna under en 20 års-period. Det motsvarar en årlig ökning på 4% utöver 

inflationen. I rapporten redovisas att den genomsnittliga årskostnaden för landets 290 

kommuner hamnar på 8 538 kr för typhus A. Efter den föreslagna höjningen för 2023 

hamnar årsavgiften för Säters kommun på 11 638 kr/år. Av statistiken framgår att 

spridningen är mycket stor. Mellan den högsta och den lägsta skiljer det nästan 500%. 

Spridningen är än större när det gäller anläggningsavgiften. Efter en höjning skulle det 

finnas 46 kommuner som har en högre brukningsavgift för VA än vad Säter har. Av 

dessa är det endast Vansbro som har en högre brukningsavgift i Dalarnas län.  

Svenskt Vatten har gjort en analys av anledningen till att taxorna varierar så mycket 

över landet. Man har konstaterat att kommunens storlek / kundbasen påverkar. Om 

det är fler som delar på nödvändiga kostnader så minskas kostnaden per hushåll. I 

tillväxtkommuner kan exploateringar användas för att täcka en större del av 

investeringsbehoven även inom VA-verksamheten. Bebyggelsetätheten påverkar då en 

gles bebyggelse ger fler anläggningar och meter ledning per person. Självklart påverkar 

även naturliga förutsättningar med, topografi, tjäldjup, vattentillgångar, nederbörd 

med mera. Hur VA-verksamheten skuldsatt sig historiskt kan påverka med 

kapitalkostnader som belastar driftbudgeten. Slutligen ser man tydliga skalfördelar 

med att driva produktionsanläggningar för vatten och avloppsrening. Svenskt vatten 

ser att en utvecklad samverkan kan dämpa behovet av taxehöjningar. Framför allt ser 

man fördelar med att hantera kompetensförsörjning, säkerställa god planering samt 

förmågan att hantera säkerhetsfrågor, leverans- och försörjningsproblem i en osäker 

värld.  

Säters kommun arbetar aktivt såväl med skalfördelar som att utöka samverkan med 

grannkommuner där möjligheter finns. Exempel på det är avvecklingen av vatten- och 

avloppsverken i Grängshammar samt nyligen inledd samverkan med Borlänge Energi 

kring avloppshanteringen i Gustafs. 

Även i övriga Dalarna sker höjningar av brukningsavgiften. Smedjebacken och 

Ludvika har höjt 4% respektive 5% till 2022. Samma höjning planeras framåt. I 

Leksand och Rättvik höjdes brukningsavgiften med 5% och i Vansbro med 2% till 

2022. Stora investeringar i Leksand och Rättvik gör att en fortsatt höjning planeras. 

Där höjdes även anläggningsavgiften med 10%.  
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I Borlänge höjdes brukningsavgiften med 4,5% till 2022 och man siktar på 3% inför 

2023. I Avesta var motsvarande siffra 7,3% till 2022, och där kommer man enligt plan 

att ligga på höjningar mellan 5–8% de kommande 10 åren. Även anläggningsavgiften 

höjdes med 6,7% i Avesta, och där planeras fortsatta höjningar med upp till 5% 

framöver.  

Nedan finns ett utdrag ur Svenskt Vattens taxestatistik för 2022 över 

brukningsavgiften i dalakommunerna.  

   En normalvilla "Typhus A" 

   Månadskostnad Literkostnad 

Län Namn Folkmängd kr/månad öre/liter 

Dalarnas län Vansbro 6 776 985 7,9 

Dalarnas län Orsa 6 918 860 6,9 

Dalarnas län Älvdalen 7 042 770 6,2 

Dalarnas län Malung-Sälen 10 218 736 5,9 

Dalarnas län Gagnef 10 502 757 6,1 

Dalarnas län Smedjebacken 10 933 747 6,0 

Dalarnas län Rättvik 11 103 870 7,0 

Dalarnas län Säter 11 242 884 7,1 

Dalarnas län Hedemora 15 458 812 6,5 

Dalarnas län Leksand 16 012 857 6,9 

Dalarnas län Mora 20 670 590 4,7 

Dalarnas län Avesta 22 925 554 4,4 

Dalarnas län Ludvika 26 497 585 4,7 

Dalarnas län Borlänge 52 254 485 3,9 

Dalarnas län Falun 59 837 608 4,9 

 

Att jobba med en långsiktig plan för taxans utveckling ger en möjlighet att göra 

regelbundna mindre höjningar.  
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PM TRENDER OCH SIMULERING AV NIVÅ 
BRUKNINGSAVGIFTER FÖR SÄTERS KOMMUNS VA-
VERKSAMHET 

Bakgrund 
Säters kommun är huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Säters kommun. Under 
december 2021 till mars 2022 har Säters kommun i samarbete med WSP genomfört ett projekt för att 
förbättra den långsiktiga ekonomistyrningen av Säters VA-verksamhet. Med hjälp av WSP:s Excel-verktyg 
EKSIM har projektet gjort en ekonomisk simulering av kostnader och intäkter för VA-verksamheten i Säters 
kommun. Målet har varit att ge en överblick över hur VA-verksamhetens kostnader påverkar verksamhetens 
årliga och ackumulerade resultat för åren 2022-2029. Målet är att utifrån olika scenarier ta reda på vilken 
strategisk taxeutveckling som behövs för att intäkter och kostnader ska vara i balans. 

Projektet har huvudsakligen genomförts under workshops där tjänstepersoner hos Säters kommun och 
utredare på WSP deltagit. Följande personer har deltagit i projektet: 

Tabell 1 Deltagande personer i projektgruppen 

Namn Roll Organisation 

Liv Almstedt VA-chef Säters kommun 

Veronica Carlsson Ekonom Säters kommun 

Zsara Nyeriks Ekonomiassistent Säters kommun 

Anna Dahlman Petri Senior utredare WSP 

Robert Gladh Biträdande utredare WSP 

Jenny Singman Nyblom Granskare WSP 

 

Först i detta PM ges en introduktion av vattentjänstlagen och hur den sätter ramarna för styrning av VA-
verksamhetens ekonomi. Därefter redogörs för historik och nuläge för Säters kommuns VA-verksamhet. Det 
beskriver också de överväganden kopplat till intäkts- och kostnadsutveckling i VA-verksamheten som ligger 
till grund för brukningsavgifternas nivå. De scenarier som tagits fram under projektets workshops och 
arbetsmöten beskrivs och slutligen följer resultat och sammanfattade slutsatser. 

Vattentjänstlagen 
Vattentjänstlagen är central för VA-verksamheterna i Sverige och finns för att säkerställa att vattenförsörjning 
och avlopp ordnas ur ett långsiktigt perspektiv med hänsyn till både miljö och människors hälsa. Enligt 
vattentjänstlagen är det kommunerna som är skyldiga att ordna vattentjänster. Den sätter även de juridiska 
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ramarna för ekonomistyrningen och reglerar därmed arbetet med att ta fram intäktsbehovet i form av 
brukningsavgifter och anläggningsavgifter. 

Nödvändiga kostnader 
Arbetet med att ta fram avgiftsnivåer i VA-taxan handlar om att fördela VA-verksamhetens kostnader till de 
avgiftsskyldiga enligt vattentjänstlagens krav. Enligt vattentjänstlagen kan VA-verksamheten finansieras på 
två sätt: antingen via avgifter eller genom skattefinansiering. 

Följande står i 30 § 1 st.: 

Avgifterna får inte överskrida det som behövs för att täcka de kostnader som är nödvändiga för att 
ordna och driva VA-anläggningen […] 

Självkostnadsprincipen gäller för VA-verksamheten, vilket gör att VA-kollektivet endast får belastas med de 
kostnader som krävs för att ordna och driva VA-anläggningen. Det som avses med nödvändiga kostnader är 
endast bokförda kostnader som har ett samband med VA-verksamheten. 

De nödvändiga kostnaderna fördelas ut på de avgiftsskyldiga via VA-taxan. Om intäkterna från avgifterna för 
VA överstiger de nödvändiga kostnaderna är avgifterna högre än vad de nödvändiga kostnaderna kräver. Ett 
överuttag har i så fall gjorts från abonnenterna. Om kostnaderna överstiger intäkterna från avgifterna är 
verksamheten istället underfinansierad från avgifter i taxan. I propositionen till Vattentjänstlagen redogörs för 
tidigare rättspraxis gällande tillfälliga överuttag och underskott. Enlig propositionen ska överuttag och 
underskott regleras inom tre år, men rättspraxis har tidigare argumenterat för att det skulle gå bra inom en 
något längre tid om det finns en plan för hur utjämningen ska ske. Någon prövning har inte skett sedan 
Vattentjänstlagen trädde i kraft, vilket gör att vi vet att tre år gäller. Det är dock osäkert om en längre period 
än tre år skulle tillåtas. 

”Enligt Va-nämndens uttalande bör överskott och underskott i princip jämnas ut inom tre år genom 
exempelvis en taxejustering. En något längre tid godtas om huvudmannen har antagit en plan som 
visar hur utjämningen skall ske. I den mån ett underskott inte kompenseras genom en taxehöjning 
inom denna tid, anses va-verksamheten finansierad på annat sätt än genom avgifter. En vald 
skattefinansiering är definitiv och även om det inte framgår att den är vald, behandlas den alltså som 
sådan om annat inte tydligt anges innan respektive års bokslut fastställs.”1 

I regeringens motiv står inget om en längre period, utan att det är de tre åren som gäller enligt nedan: 

”...överskott från verksamheten kan disponeras.... 

...medlen antingen används för att kompensera underskott under de tre närmast föregående åren eller 
för att finansiera löpande underhållsåtgärder eller taxesänking inom de tre närmast kommande åren. 
Det förutsatt att avgiftsmedel som används på det här viset är av tillfällighetskaraktär.”2 

Generationsprincipen 
Vattentjänstlagens 30 § hanterar även kostnader enligt generationsprincipen. Varje generation av brukare 
ska endast vara med och finansiera de nödvändiga kostnader för den resursförbrukning som de är med och 
tar del av. Det är därför viktigt att hantera intäkter och kostnader enligt rådande redovisningslagar, 
rekommendationer och god redovisningssed, men även utifrån generationsprincipen. 

 
1 Regeringens proposition 2005/06:78 sid 87 
2 Regeringens proposition 2005/06:78 sid 91 
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Om en generation av brukare belastas med avgifter för kostnader som kommer framtida generationer eller 
har kommit tidigare generationer tillgodo, så blir inte kostnaderna rättvist fördelade så som 31 och 32 § i 
vattentjänstlagen kräver. Om kostnader och intäkter inte matchar varandra innebär det att en generation av 
brukare betalar både för sin egen och andra generationers resursförbrukning, medan en annan generation 
får intäkter som överstiger den resursförbrukning som de själva står för. För att kunna leva upp till lagkravet 
krävs därför att kostnader och intäkter hanteras på rätt sätt och att tillfälliga överuttag och underskott justeras 
tillbaka till kollektivet inom tre år. 

Det finns ett undantag i vattentjänstlagen till ovanstående princip. Det handlar om möjligheten till 
investeringsfond. Reglerna för investeringsfond finns i 30 §. 

30 § 2 st. […] Medel får avsättas till en fond för framtida nyinvesteringar, om 

1. det finns en fastställd investeringsplan, 
2. avsättningen avser en bestämd åtgärd,  
3. åtgärden och de beräknade kostnaderna för den redovisas i planen, 
4. det av planen framgår när de avsatta medlen är avsedda att tas i anspråk, och  
5. planen innehåller de upplysningar som i övrigt behövs för att bedöma behovet av avsättningens 

storlek. 
 

Medel kan avsättas till investeringsfond för investeringar som kommer hela kollektivet tillgodo och som är till 
något nytt som inte levererats förut. Fonden är inte tänkt för reinvesteringar. Om de avsatta medlen av någon 
anledning inte kommer till användning så som planerat, bör de återföras till den löpande redovisningen. När 
investeringsutgiften för den avsedda investeringen har bokförts bör investeringsfonden upplösas i samma 
takt som investeringen skrivs av. 

Historiska trender för VA-verksamheten i Säters kommun 
En trend att följa är utvecklingen av förmögenheten i verksamheten, vilket kan ses i balansräkningen. 
Balansräkningen visar tillgångar och hur dessa är finansierade vid en särskild tidpunkt, en ögonblicksbild, till 
skillnad från resultaträkningen som visar hur intäkter och kostnader har varit under en period. 
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Figur 1 Förmögenhetsutveckling Säters VA-verksamhet 2007-2021 (tkr). 

Figur 1 visar hur förmögenheten i verksamheten har utvecklats över tid. Förmögenheten representeras i 
figuren av balansomslutningen. Balansomslutningen är summan av tillgångssidan eller skuldsidan i 
balansräkningen. Den ger en bild av vad en verksamhets tillgångar eller skulder uppgår till vid en viss 
tidpunkt. 

Vi kan se att balansomslutning, långfristiga skulder och anläggningstillgångar hållit en jämn nivå 2007-2015 
omkring 50 mkr. Inom projektet diskuterades den diskrepans som ses för anläggningstillgångar och övriga 
två trender 2015. Projektgruppen kom fram till att diskrepansen sannolikt är bokföringsteknisk, varför den 
inte gavs någon större vikt i analysen. Från 2016 och framåt ses en ökning av förmögenheten i 
verksamheten med +73% för balansomslutning, +73% för anläggningstillgångar och +83% för långsiktiga 
skulder till nivåer omkring 90 mkr. Ökningen av verksamhetens förmögenhet visar att det nu finns större 
tillgångsvärde att förvalta i verksamheten än innan 2015. Vi kan även se att anläggningstillgångar och 
långfristiga skulder följs åt, vilket visar att ökade tillgångar är lånefinansierade då investeringarna är större än 
likviditetstillgången i verksamheten. Det ger i förlängningen verksamheten en högre belåningsgrad och 
därmed en större känslighet mot ränteförändringar. 
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Figur 2 Årlig utveckling av intäkter, driftkostnader, kapitalkostnader samt resultat och ackumulerat resultat för åren 2007-2021 (tkr). 

Figur 2 visar årlig utveckling av VA-verksamhetens resultaträkning. Från 2007-2021 har driftkostnaderna 
ökat med 77% från knappt 14 mkr till drygt 24 mkr, medan intäkter ökat med 48% från ungefär 19 till cirka 29 
mkr. Brukningsavgifterna höjdes med 10% till 2019 och 16% till 2021. Till 2022 har ingen höjning av 
brukningsavgifter gjorts. Vi ser även att kapitalkostnaderna har legat på en nivå omkring 5 mkr. Det går 
också att se en höjning av kapitalkostnader från 2018-2020, vilket kommer från ökningen av tillgångsmassan 
2016-2020. I Säters VA-verksamhet aktiveras investeringar 31/12 året de anläggs. Detta gör att 
avskrivningar från investeringar belastar verksamhetens resultat nästkommande år. Det är därför ingen 
ökning av kapitalkostnader 2018, trots att tillgångsmassan ökat.  

Resultatet har legat plus/minus 1,5 mkr under perioden. Undantaget är 2020 då verksamheten visade årligt 
resultat på -2 mkr. Det ackumulerade resultatet som visas med streckad linje i Figur 2 har varierat med årets 
resultat. Sammantaget går man in i 2022 med ett ackumulerat resultat på -1 639 tkr. Utifrån treårsregeln 
konstaterar vi även att det negativa resultatet från 2020 behöver tas igen senast 2023. 

Utifrån historiska data kan vi konstatera att driftkostnaderna har ökat mer än intäkterna. För 
kapitalkostnaderna ses en höjning de senaste åren, men de väntas öka mer då Säters investeringsprogram 
är mer omfattande än tidigare år. Det gör att anläggningstillgångarna kommer öka och som följd kommer 
även avskrivningar och räntekostnader att öka. Detta kommer i sin tur kommer att påverka det årliga 
resultatet. 
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Underlag och förutsättningar för framtida intäktsutveckling 
De underlag som använts för simuleringen har varit balans- och resultaträkning för 2021 och budget 2022. 
Utöver detta har interna dokument för avskrivningar, anläggningsavgifter och investeringsprogram använts. 
Ställningstaganden, exempelvis gällande kostnadsutveckling för framtida investeringar och intäkter från 
framtida anläggningsavgifter har gjorts i samråd i projektgruppen. 

I simuleringarna för kommande år har vi använt oss av WSP:s excelverktyg EKSIM för att simulera hur olika 
poster i intäkter och kostnader påverkas framöver. Dessa ger i sin tur ger det totala intäktsbehovet för Säters 
VA-verksamhet. Kännedom om det totala intäktsbehovet behövs för att ekonomin ska kunna vara i balans 
enligt de krav som kommer av vattentjänslagen. Ju fler år som simuleras framåt, desto större blir 
osäkerheten. Därför har projektgruppen beslutat att begränsa analysen till åren 2022-2029. På så vis täcks 
stora investeringar in i analysen, utan att osäkerheten framåt blir alldeles stor. 

Simulering och scenarier 
Vi har använt två olika indata för våra simuleringar: Budget för 2022 och underskott för 2022. Detta ger oss 
två olika scenarier som vi valt att kalla Budget 2022 samt Underskott 2022. Budget 2022 är ett scenario som 
utgår ifrån VA-verksamhetens budget 2022. Underskott 2022 är identiskt med Budget 2022, med skillnaden 
att ett resultat med -1 000 tkr kronor fås för 2022. Indatat i scenarierna skiljer sig endast år 2022. 

Dessa två olika indata har använts för att det se hur ett negativt resultat på 1 000 tkr för 2022 påverkar 
taxeutvecklingen. För scenario Budget 2022 har tre olika taxeutvecklingar tagits fram: snabb höjning, 
långsam höjning samt bidrag plus fond. För scenario Underskott 2022 har två taxeutvecklingar tagits fram: 
snabb höjning och långsam höjning. Hur scenarier och taxeutveckling förhåller sig till varandra visas i Figur 
3. 

 
Figur 3 Konstruktion av scenarier i simulering. 

Indata för scenarierna har i stort varit desamma. Nedan kommer en översiktlig genomgång av indata. Mer 
detaljerade indata hittas i Bilaga 1: Indata för simulering. Ackumulerat resultat från 2021 var, som nämns 
ovan, -1 639 tkr. En inflationstakt på 2% för investeringar och en låneränta på 1,5% per år har antagits. 
Räntan som antagits för framtiden är oförändrad. Det är ett mycket osäkert antagande, varför vi valt att göra 
en separat räntekänslighetsbedömning, se stycke Känslighetsanalys ränta nedan. 

 

Scenario 1: 
Budget 2022
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Scenario 2: 
Underskott 2022
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Samma värden för låneskuld och historiskt inbetalda anläggningsavgifter har antagits. Även kundfordringar 
på 485 tkr och leverantörsskulder på 871 tkr har varit samma för båda scenarier. Båda scenarier haft samma 
planerade avskrivningsbelopp på befintliga investeringar för åren 2022-2029. 

Tillkommande brukningsavgifter saknas i budget 2022, varför detta belopp antas vara 0 för år 
2022.Tillkommande intäkter från brukningsavgifter 2023 och framåt från nya VA-kunder har antagits vara i 
enlighet med den uppskattade framtida bebyggelse som Säter tagit fram. Tillkommande brukningsavgifter 
bygger på antagande om 90 m3 förbrukning per bostadsenhet och år. Åren 2023-2026 inkluderar enbart 
planerade detaljplaner. Intäkter från sidoordnad verksamhet och nivån på anläggningsavgifter har antagits 
vara konstanta. Den prognos som tagits fram tar därmed inte hänsyn till eventuella intäktsförändringar för 
dessa poster. Det är ett arbete som behöver göras av Säter framåt. Sammantaget ser intäkter för 2022 ut 
enligt Tabell 2 nedan. 

Tabell 2 Intäkter 2022 (tkr). 

Intäktsslag 
2022 

Brukningsavgifter  
29 197 

Sidoordnad verksamhet 
1 950 

Historiska anläggningsavgifter 
500 

Summa  
31 647 

 

För 2023 och framåt kommer anläggningsavgifter från nya anslutningar från samma underlag som det för 
tillkommande brukningsavgifter. Diskussioner kring förbrukningsförändringar framåt har förts i 
projektgruppen, men beslutet har varit att anta att dessa är oförändrade. Detta innebär i förlängningen att 
intäkter behöver justeras om betydande debiterade förbrukningsförändringar skulle ske i framtiden. Intäkter 
för 2022 ser ut enligt Tabell 2 ovan. 

För driften har utvecklingen av fem olika kostnadsslag följts: personal, anläggningsmaterial, bränsle, energi 
och vatten, huvudverksamhet och övriga tjänster samt övriga kostnader. Gällande personal har antagits att 
personalstyrkan fortsatt kommer att vara densamma. Vid större förändringar gällande personalkostnader, 
exempel vid pensionsavgångar, nyrekryteringar eller liknande behöver analysen därmed följas upp för att 
utröna konsekvenserna. Inköp av anläggningsmaterial, bränsle, energi och vatten är i skrivande stund (mars, 
2022) mycket osäkert på grund av geopolitiska faktorer. Därtill är inköp av anläggningsmaterial även 
beroende av avtalsförhandlingar med entreprenörer. Övriga två kostnadsposter justeras utifrån bedömd 
generell kostnadsökning för VA-verksamheten. Kostnader för sidoordnad verksamhet, 875 tkr för 2022, har 
fördelats jämnt över de fem kostnadsslagen som följs. Övriga kostnader står för en relativt stor del av den 
totala kostnadsmassan för driften. Anledningen till att övriga kostnader inte brutits ut är dels för att de tros ha 
liknande kostnadsutveckling framåt, dels för att det inte bedömts relevant för VA-verksamheten att följa 
dessa kostnader separat. Kostnadsuppräkningarna är samlade bedömningar utifrån omvärld och Säters 
egna VA-verksamhet. Med det sagt är det möjligt att göra mer detaljerade analyser av kostnadsbilden, men 
det har inte gjorts inom ramen för detta uppdrag. De fem kostnadsposterna har även räknats upp årligen 
med procentsatser. Kostnaderna och uppräkningen ser ut enligt Tabell 3.  
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Tabell 3 Driftkostnader 2022 (tkr). Uppräkning i procent i parentes. 

Kostnadsslag 2022 
Personal (2,5% 2023 och framåt) 6 485 
Inköp av anläggningsmaterial (5% 2023, därefter 3%) 2 986 
Bränsle, energi och vatten (4% 2023, därefter 2%) 2 963 
Huvudverksamhet, lokal och mark, övriga tjänster (4% 2023, därefter 2%S) 5 355 
Övriga kostnader (4% 2023, därefter 2%) 7 453 
Summa  25 242 

 

Samma investeringsprogram har använts för båda scenarier. Detta ses i Tabell 4. Säters 
investeringsprogram sträcker sig mellan 2022–2028 i dagsläget. Investeringar år 2029 ingår inte i Säters 
investeringsprogram utan är ett antagande för att upprätthålla en investeringstakt i nivå med tidigare år. 
Projektgruppen har diskuterat om driftkostnaderna påverkas av det investeringsprogram som planeras, men 
inga sådana förändringar förutses i detta uppdrag. WSP rekommenderar därför Säter kommun att genomföra 
en analys av förändrade driftkostnader, framför allt kopplat till de investeringar som finns i slutet av perioden. 

Tabell 4 Investeringsprogram sorterat efter komponent (tkr). Avskrivningstid i år i parentes. 

År/ 
komponent 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Styr o regler (5) 4 000          

Lås och 
skalskydd (10) 900 900 700 700 700 700     

Ledningar – nya 
(50) 26 064 35 300 32 800 34 400 68 400 74 400 20 000 20 000 

Ledningar – 
renovering (20) 1 201 1 700 3 200 7 600 1 600 1 600     
Ombygggnation 
vattenverk och 
pump-stationer  5 603 5 900 1 400 5 900 900 900     
Renings-
anläggning och 
reservvatten 
(25) 4 115     40 000 20 000 20 000 

Summa 41 882 43 800 38 100 48 600 71 600 117 600 40 000 40 000 

 

I kommande stycken beskrivs våra två scenarier med deras respektive resultat och slutsatser. 
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Scenario 1: Budget 2022 

Resultat utan justering av avgifter 
En analys för hur resultaträkning och ackumulerat resultat påverkas av indata utan justering av avgifter har 
gjorts. Den ger följande resultat: 

Tabell 5 Årligt och ackumulerat resultat utan justering av avgifter 

 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Årligt resultat 458 -1 458 -3 109 -4 266 -6 912 -10 080 -15 330 -17 936 

Ackumulerat 
resultat -1 181 -2 639 -5 749 -10 015 -16 927 -27 008 -42 338 -60 274 

 

Vi ser att VA-verksamheten med bibehållna nivåer på brukningsavgifter får ett underskott på 1 181 tkr från år 
2022. Det ackumulerade underskottet minskas 2022, men analysen visar att underskottet växer till cirka 
2 600 tkr till 2023 och blir därefter successivt större, vilket även ses i Figur 4. Detta kommer från ökade 
kostnader från såväl drift som kapital, samt det underskott som verksamheten kommer in med från tidigare 
år. Större ökningar i kostnader från investeringar 2026 och 2027 påverkar även kostnadsmassan. Utifrån 
resultaten i tabellen ovan kan vi konstatera att kostnadsökningen behöver hanteras genom ökade intäkter. 
För att göra detta har tre taxeutvecklingar tagits fram: snabb höjning, långsam höjning samt bidrag och fond. 
Dessa redogörs för nedan. 

 
Figur 4 Ackumulerat resultat utan förändring av avgifter. 
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Taxeutveckling: Snabb höjning 
Taxeutvecklingen snabb höjning har tagits fram för att Säter ska kunna följa treårsregeln och kunna ta igen 
det underskott som kommer från 2020. En större höjning i ett tidigt skede ger också visst skydd mot 
ränteeffekter på negativt resultat. Efterföljande år kan mindre höjningar göras, men för att hantera den 
kostnadspuckel som kommer från 2027 behövs återigen större höjningar. Taxeutvecklingen med intäkter från 
brukningsavgifter för snabb höjning ser ut enligt nedan. Höjningarna visas i Tabell 6. 

Tabell 6 Avgiftshöjningar för snabb höjning 

 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Avgiftshöjningar 

9% 3% 3% 5% 10% 10% 10% 
Intäkter från 

brukningsavgifter 
(tkr) 32 266     33 454     34 723     36 479     40 195     44 289     48 745     

 

Det årliga resultatet är positivt samtliga år utom 2026 och 2028 med -310 respektive -765 tkr. Resultaten 
ligger inom 1 300 tkr marginal från noll, vilket fortfarande i stor utsträckning kan påverkas av oförutsedda 
kostnader. 

Det ackumulerade underskottet hämtas igen till 2023 med 9% höjning, tack vare positivt resultat 2022. 
Ackumulerat resultat är förhållandevis jämnt och är positivt samtliga är, även om 2023 och möjligen även 
2028 kan anses vara nollresultat. För att få en jämn utveckling av avgifterna behöver viss höjd tas i förväg för 
kostnadspuckeln 2027-2028, vilket ger positivt ackumulerat resultat flertalet år. Givet det positiva 
ackumulerade resultatet finns även här möjlighet till investeringsfond om treårsregeln strikt ska följas. 
Överskott från verksamheten kan användas för att finansiera investeringar i reningsverk 2027, men då 
handlar det snarare om att efterleva treårsregeln än ökad egenfinansiering. Figur 5 visar en jämn utveckling 
av ackumulerat resultat. 

Tabell 7 Årligt resultat för taxeutveckling snabb höjning. 

 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Årligt resultat 458 1 206 587 525 -310 286 -765 1 287 

Ackumulerat 
resultat -1 181     

           
25     

         
612     1 136     

           
827     

                      
1 113     

                         
348     1 635     
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Figur 5 Jämförelse ackumulerat resultat före och efter förändring av avgifter. 

Taxeutveckling: Långsam höjning 
Taxeutvecklingen långsam höjning har tagits fram för att undvika en större höjning av brukningsavgifterna 
2023. Den mindre höjningen består av höjningar på 6% 2023 och 2024. Därefter är utvecklingen densamma 
som för snabb höjning. Dessa ses nedan i Tabell 8. 

Tabell 8 Avgiftshöjningar för Långsam höjning. 

 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Avgiftshöjningar 

6% 6% 3% 5% 10% 10% 10% 
Intäkter från 

brukningsavgifter 
(tkr) 31 378     33 481     34 751     36 509     40 227     44 324     48 784     

 

Det årliga resultatet pendlar mellan 1 314 och -742 och är övervägande positivt. Likt den snabba höjningen 
ligger resultatet omkring 1 300 tkr från noll 
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Tabell 9 Årligt resultat för taxeutveckling Långsam höjning. 

 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Årligt resultat 458 318 600 539 -293 306 -742 1 314 

Ackumulerat 
resultat -1 181     -863     -263     

         
277     -17     

                         
289     

              
-453     

         
862     

 

Ackumulerat underskott från 2020 tas igen på fyra år, till 2024. Därefter följer en förhållandevis jämn 
utveckling med ackumulerat resultat. Vi ser att även här att kostnadspuckeln ger ett negativt ackumulerat 
resultat 2028, trots 10-procentig höjning. Ytterligare en 10% höjning till 2029 kompenserar för det. Grafiskt 
ser vi en kurva som påminner om tidigare taxeutveckling, det vill säga förhållandevis jämn och omkring noll. 

 
Figur 6 Jämförelse ackumulerat resultat före och efter förändring av avgifter. 

Taxeutveckling: Bidrag plus fond 
För scenariot har en utveckling med förlustbidrag tagits fram, där ackumulerat resultat på -1 639 tkr 
kompenseras genom förlustbidrag från skattekollektivet. Med detta bidrag gör VA-verksamheten ett 
plusresultat på 2 097 tkr för 2022. Höjningarna som modellerats fram utifrån detta ses nedan i Tabell 10. 
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Tabell 10 Avgiftshöjningar för Bidrag plus fond. 

 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Avgiftshöjningar 

6% 6% 3% 5% 9% 9% 9% 
Intäkter från 

brukningsavgifter 
(tkr) 31 378     33 481     34 751     36 509     39 861     43 522     47 466     

 

Vi ser att höjningarna är identiska med långsam höjning, sånär som på 2027-2029 då något lägre höjningar 
valts. Återigen kan vi konstatera att bidrag hjälper VA-verksamheten på kort sikt, men att ett bidrag är 
förhållandevis litet i relation den ökande kostnadsbilden. Detta gör att i princip samma taxeutveckling som för 
långsam höjning är nödvändig redan från 2023. Det årliga resultatet är ihållande positivt, om än på en nivå 
nära noll. Enda undantaget är 2028 där resultatet är negativt med 1 523 tkr. 

Tabell 11 Årligt resultat för taxeutveckling Bidrag plus fond. 

 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Årligt resultat 2 097 343 625 565 -268 -34 -1 523 5 

Ackumulerat 
resultat 

         
458     

         
800     1 426     1 990     1 723     

                      
1 689     

                         
166     

         
171     

 

Tack vare bidraget och positivt resultat 2022 så finns inget underskott när verksamheten går in i 2023.  
Ackumulerat resultat är för denna taxeutveckling positivt för hela perioden. Det ligger omkring 1500 tkr för 
åren 2024-2026, vilket är skäl nog att överväga investeringsfond från 2024 och använda fonderade medel 
från överskott för investeringar 2027. En jämn utveckling av ackumulerat resultat kan ses i Figur 7.

 
Figur 7 Jämförelse ackumulerat resultat före och efter förändring av avgifter. 
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Slutsatser Scenario 1: Budget 2022 
Baserat på resultaten ovan ser vi att höjningar av brukningsavgifterna behöver göras, givet den kostnadsbild 
som Säter tror på framåt. Med utgångspunkt i det har tre utvecklingar prövats: snabb höjning, långsam 
höjning och bidrag plus fond. Om Säter vill uppfylla treårsregeln är större höjning från 2023 nödvändig. Ett 
sådant alternativ kan göra att investeringsfond är nödvändig framöver. Om Säter väljer att ta igen tidigare 
underskott över fyra år finns alternativet att göra två höjningar på 6% till 2023 och 2024. Därefter kan samma 
taxeutveckling följas. Alternativet med förlustbidrag ger störst utslag på resultat 2022, men kräver ändå i 
princip samma höjningar som för alternativet mjuk höjning (med marginellt lägre höjningar 2027-2029). I 
gengäld får VA-verksamheten mindre minusresultat. Förlustbidraget ger även flertalet år med överskott, 
vilket kan vara skäl nog för att använda sig av en investeringsfond. 

Det ska poängteras att simulering långt fram i tiden medför stor osäkerhet. På grund av detta behöver nya 
strategiska beslut tas av politisk församling. WSP:s rekommendation är att göra detta till senast till 2025. 
Ytterligare arbete för att se över kostnads- och intäktsutveckling framåt behöver göras om i god tid så att en 
jämn, strategisk taxeutveckling kan uppnås. Kontinuerlig uppföljning av intäkter och kostnader är också 
nödvändigt. Förslagsvis kan det arbetet utgå ifrån de intäkts- och kostnadsslag som ingått i denna analys. 

Utifrån ovan kan vi dra följande slutsatser: 
1. Utifrån Budget 2022 är höjningar av brukningsavgifter nödvändiga för att Säters VA-verksamhet ska 

kunna ha en ekonomi i balans. 
2. Säters kommun behöver ta ställning om underskott ska tas igen på tre eller fyra år, eller om 

underskottet ska finansieras med skattemedel. 
3. Arbetet med ekonomisk uppföljning behöver fortgå kontinuerligt inom förvaltningen och ny strategisk 

utveckling beslutas senast 2024. Förvaltningen behöver löpande kommunicera och förbereda 
beslutsunderlag till politiken. 
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Scenario 2: Underskott 2022 
Vårt andra scenario har vi valt att kalla Underskott 2022. Scenariot utgår ifrån att VA-verksamheten gör ett 
underskott på 1 000 tkr för 2022. Detta har gjorts genom att kostnadspost på 1 458 tkr lagts till på år 2022. 
Kostnaden följer inte med i kostnaderna kommande år. Scenariot har tagits fram för att illustrera hur ett 
underskott 2022 påverkar taxeutvecklingen framåt. För detta scenario har två av taxeutvecklingarna använts: 
Snabb höjning samt Långsam höjning. Utöver dessa förs resonemang kring vilka förändringar av 
taxeutvecklingarna som är nödvändiga för att Säter ska ha en ekonomi i balans. 

Resultat utan justering av avgifter 
Precis som för scenariot ovan har en analys gjorts för hur resultaträkning och ackumulerat resultat påverkas 
utan justering av avgifter. Den ger följande resultat: 

Tabell 12 Årligt och ackumulerat resultat utan justering av avgifter (tkr). 

 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Årligt resultat -1 000 -1 480 -3 132 -4 289 -6 935 -10 104 -15 354 -17 960 

Ackumulerat 
resultat -2 639 -4 119 -7 251 -11 540 -18 475 -28 579 -43 932 -61 892 

 

Även för detta scenario kan vi konstatera att höjningar av intäkter behövs för att klara av Säters ökande 
kostnadsbild. Det negativa resultatet för 2022 ses i tabellen ovan. Jämfört med tidigare scenario ser vi också 
hur det ackumulerade underskottet är större för varje år. I övrigt kan samma trend urskiljas – att ackumulerat 
resultat blir större på grund av ökad kostnadsmassa, samt att kostnadspucklar 2027-2029 påverkar 
ackumulerat resultat i stor utsträckning. Nedan i Figur 10Figur 8 visas utvecklingen grafiskt. 

 
Figur 8 Ackumulerat resultat utan förändring av avgifter. 
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Taxeutveckling: Snabb höjning 
För detta scenario lägger vi samma avgiftshöjningar som i scenariot ovan. Detta ger samma intäkter från 
brukningsavgifter, vilket än en gång kan ses, nu i Tabell 13 nedan. 

Tabell 13 Avgiftshöjningar för Snabb höjning 

 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Avgiftshöjningar 

9% 3% 3% 5% 10% 10% 10% 
Intäkter från 

brukningsavgifter 
(tkr) 32 266     33 454     34 723     36 479     40 195     44 289     48 745     

På grund av skillnaden i resultat för 2022 blir dock såväl årligt som ackumulerat resultat annorlunda mot vårt 
tidigare scenario. Detta illustreras nedan i Tabell 14. 

Vi ser att årligt resultat ligger mellan -1 000 tkr och 1 263 tkr, med övervägande positiva resultat, där 
kostnadspuckeln fortfarande påverkar 2028 trots höjning med 10%. 

Tabell 14 Årligt och ackumulerat resultat för taxeutveckling Snabb höjning (tkr). 

 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Årligt resultat -1 000 1 184 564 502 -333 263 -788 1 263 

Ackumulerat 
resultat -2 639     -1 455     -890     -388     -721     -458     -1 246     

           
17     

 

Det ackumulerade resultatet är negativt samtliga år förutom 2029, som får anses vara ett nollresultat. Det 
ihållande negativa ackumulerade resultatet räcker inte för att hämta igen tidigare underskott till 2023 och 
därmed följa treårsregeln. Vi kan alltså konstatera att en större höjning än i tidigare scenario är nödvändig för 
år 2023. Detta illustreras även grafiskt i Figur 9, där vi ser att ackumulerat resultat ligger under noll för hela 
perioden. 
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Figur 9 Jämförelse ackumulerat resultat före och efter förändring av avgifter. 

För att hantera detta finns alternativet att höja brukningsavgifter med 11% 2023 (istället för 9%). Då tas 
tidigare underskott igen och treårsregeln kan följas. En större initial höjning får dock påverkan på årligt och 
ackumulerat resultat följande år eftersom detta gör att brukningsavgifterna hamnar på en högre nivå från 
2023. Överskottet som kommer därifrån kan antingen hanteras genom lägre höjningar kommande år, eller 
att överskott sparas i investeringsfond. Det räcker exempelvis med 2% höjning (istället för 3%) 2024-2025 för 
att ackumulerat resultat ska ligga nära noll för hela perioden. Skulle investeringsfonden väljas handlar det 
återigen om mindre belopp i förhållande till investeringsprogrammet och de kostnader det medför. 
Utvecklingen för 9% höjning 2023 och 2% 2024-2025 visas nedan i Tabell 15. 

Tabell 15 Årligt och ackumulerat resultat för alternativ taxeutveckling snabb höjning (tkr). 

 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Årligt resultat -1 000 1 776 856 469 -368 222 -836 1 209 

Ackumulerat 
resultat -2 639     -863     -6      463      95      316     -519      690     

Taxeutveckling Långsam höjning 
Utifrån underskott 2022 har vi även testat om den långsamma höjningen är tillräcklig för att möta 
intäktsbehovet. Precis som ovan är avgiftshöjningar och intäkter från brukningsavgifter identiska med 
motsvarande taxeutveckling i det tidigare scenariot. 
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Tabell 16 Avgiftshöjningar för Långsam höjning 

 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Avgiftshöjningar 

6% 6% 3% 5% 10% 10% 10% 
Intäkter från 

brukningsavgifter 
(tkr) 31 378     33 481     34 751     36 509     40 227     44 324     48 784     

 

Långsam höjning ger årliga resultat som ligger mellan -1 000 och 1 290 tkr. De flesta åren för perioden ligger 
årligt resultat nära noll. Likt ovan påverkar kostnadspuckel 2028 trots 10-procentig höjning. 

Tabell 17 Årligt och ackumulerat resultat för taxeutveckling långsam höjning. 

 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Årligt resultat -1 000 296 578 517 -316 283 -765 1 290 

Ackumulerat 
resultat -2 639     -2 343     -1 765     -1 248     -1 564     -1 282     -2 047     -757     

 

Det ackumulerade resultatet är negativt för hela perioden och ligger mellan -2 639 och -757 tkr. Vi kan 
konstatera att avgiftshöjningarna inte räcker för att täcka underskottet. I Figur 10 nedan ser vi en utveckling 
som påminner mycket om den som vi såg ovan i Figur 9. 

 
Figur 10 Jämförelse ackumulerat resultat före och efter förändring av avgifter. 
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I detta fall gör avgiftshöjningar med 7% 2023-2024 (istället för 6%) att underskottet hämtas igen på fyra år. 
Likt tidigare påverkar dock tidigare avgiftshöjningar årligt och ackumulerat resultat senare i perioden. Om 2% 
höjning (istället för 3%) väljs 2025 fås dock en liknande utveckling av ackumulerat resultat som för långsam 
höjning i vårt första scenario: 

Tabell 18 Årligt och ackumulerat resultat för alternativ taxeutveckling långsam höjning (tkr). 

 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Årligt resultat -1 000 592 1 217 846 34 671 -334 1 769 

Ackumulerat 
resultat -2 639     -2 047     -830      16      50      721      388      2 157     

 

Slutsatser Scenario 2: Underskott 2022 
Även i vårt underskottsscenario kan vi konstatera att avgiftshöjningar behöver göras för att möta 
kostnadsbilden. Precis som i budget-scenariot så är en större höjning nödvändig för att uppfylla treårsregeln, 
men vid ett underskott 2022 krävs en något större höjning än om budget följs. Även här finns möjligheter till 
att lägga överskottet i investeringsfond, men det handlar fortfarande om små belopp i förhållande till Säters 
investeringsprogram. För såväl snabb som långsam höjning ger mindre justeringar av avgifterna åren efter 
underskottet ett ackumulerat resultat närmare noll. I övrigt ger analysen samma trender som tidigare, om än 
med sämre ekonomiska förutsättningar då budget 2022 ger ett positivt resultat. Underskottet på 1 000 tkr i 
scenario 2 är en förhållandevis liten del av VA-verksamhetens omsättning. Den ska därför ses som ett fullt 
möjligt utfall för 2022. Det innebär i förlängningen att det finns god anledning för Säter att ha en plan för ett 
sådant scenario. Enligt den logiken ger detta scenario samma slutsatser som ovan, med tillägget att utfallet 
2022 kommer ha inverkan på vilka avgiftshöjningar som krävs till 2023 och framåt. Därför tillkommer en 
fjärde slutsats som kompletterar slutsats 3 för budgetscenariot: 

4. Uppföljning är nödvändig när resultat för 2022 finns. Detta kan i teorin göras innan bokslut är färdigt, 
exempelvis kvartal 3. Redan då kan en prognos av kostnadsmassa och intäkter för 2022 finnas. I 
nästa skede kan dialog med politiken påbörjas och nivåer för avgifter för 2023 bestämmas. 
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Känslighetsanalys ränta 
För båda scenarier och samtliga taxeutvecklingar har en känslighetsanalys för räntan gjorts. Den har gjorts 
genom att 2% låneränta antas från och med 2023. För samtliga taxeutvecklingar ger 2% ränta ungefär -500 
tkr sämre resultat 2023. 2024 är resultatet ungefär 1 000-1 200 tkr sämre för samtliga taxeutvecklingar. 
Påverkan från räntan blir exponentiellt större ju längre från 2024 man kommer. Sammantaget kan vi 
konstatera att en låneränta på 2% istället för 1,5% har betydande påverkan på ekonomin för båda våra 
scenarier. Det geopolitiska läget gör att prognoser för ränteutveckling är svåra att göra. Ytterligare en 
slutsats tillkommer därmed: 

5. En förändrad ränta med så lite som 0,5% kommer att behöva ytterligare åtgärder från Säter 
kommun. Ränteutvecklingen är därför något som behöver följas kontinuerligt. 

Resultat och sammanfattande slutsatser 
Resultatet visar att höjningar av brukningsavgifterna krävs för att Säters VA-verksamhet ska ha en långsiktigt 
hållbar ekonomi. Om höjningar enligt denna analys inte kan genomföras kommer VA-verksamheten att 
behöva se över sina kostnader och se vilka möjligheter till effektivisering och kostnadsbesparing som finns 
samt vilken verksamhet som ska bedrivas. WSP rekommenderar en löpande dialog såväl internt i förvaltning 
som gentemot sina politiker för att säkerställa en taxeutveckling som är skälig och rättvis. 

I denna analys har flertalet antaganden gjorts och ju längre tidsperspektivet för en simulering är, desto större 
blir osäkerheten. Därför rekommenderar WSP starkt att uppföljning görs löpande, helst varje år, för att 
förbereda verksamhet och politik inför de strategiska beslut som behöver tas framåt, exempelvis inför 2025 
när de större investeringarna är nära förestående. 

Slutsatserna från arbetet sammanfattas nedan: 

1. Utifrån vårt planerade scenario är höjningar av brukningsavgifter nödvändiga för att Säters VA-
verksamhet ska kunna ha en ekonomi i balans. 

2. Säters kommun behöver ta ställning om underskott ska tas igen på tre eller fyra år, eller om 
underskottet ska finansieras med skattemedel. 

3. Arbetet med ekonomisk uppföljning behöver fortgå kontinuerligt inom förvaltningen och ny strategisk 
utveckling beslutas senast 2024. Förvaltningen behöver löpande kommunicera och förbereda 
beslutsunderlag till politiken. 

4. Uppföljning är nödvändig när resultat för 2022 finns. Detta kan i teorin göras innan bokslut är färdigt, 
exempelvis kvartal 3. Redan då kan en prognos av kostnadsmassa och intäkter för 2022 finnas. I 
nästa skede kan dialog med politiken påbörjas och nivåer för avgifter för 2023 bestämmas. 

5. En förändrad ränta med så lite som 0,5% kommer att behöva ytterligare åtgärder från Säter 
kommun. Ränteutvecklingen är därför något som behöver följas kontinuerligt. 
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WSP Sverige AB 
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Bilaga 1: Indata för simulering 
Tabell 19 Avskrivningsbelopp per år för befintliga tillgångar (tkr). 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

4 662 4 472 4 131 3 658 3 420 3 214 3 116 3 021 

Tabell 20 Tillkommande intäkter från brukningsavgifter. 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 
0 405 196 230 17 51 51 17 

Tabell 21 Planerade intäkter på historiska anläggningsavgifter (tkr). 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

500 649 649 649 604 586 572 563 

Tabell 22 Anläggningsavgifter från nya anslutningar (tkr).  

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

0 9 000 4 350 5 800 500 1 500 1 500 500 

 

Tabell 23 Driftkostnader för 2022-2029 (tkr). Uppräkning i procent i parentes. 

Kostnadsslag 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 
Personal 
(2,5% 2023 och framåt) 6 485 6 647 6 813 6 983 7 158 7 337 7 520 7 708 
Inköp av anläggningsmaterial 
(3% 2023 och framåt) 2 986 3 076 3 168 3 263 3 361 3 462 3 565 3 672 
Bränsle energi och vatten 
(4% 2023, därefter 2%) 2 963 3 082 3 143 3 206 3 270 3 336 3 402 3 470 
Huvudverksamhet, lokal och 
mark, övriga tjänster 
(4% 2023, därefter 2%) 5 355 5 569 5 681 5 794 5 910 6 028 6 149 6 272 
Övriga kostnader 
(4% 2023, därefter 2%) 7 453 7 751 7 906 8 064 8 225 8 390 8 558 8 729 
Summa  25 242 26 124 26 711 27 310 27 924 28 552 29 194 29 852 
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Sammanfattning

Förändringarna av VA-taxorna i Sverige under det senaste året 
ligger under den nivå som Svenskt Vatten bedömer som nöd-
vändig för att på nationell nivå klara investeringsbehoven de 
närmaste 20 åren. Den nivån är 4% per plus inflation. Med den 
senaste tidens kostnadsutveckling kan vi konstatera att taxorna 
framgent behöver höjas ytterligare. Taxornas nivå och utform-
ning är en rejäl framtidsutmaning.
Årets genomsnittliga höjning av brukningsavgifterna är 3,9% för ett s.k. typhus A, unge-
fär en normalvilla med två vuxna och två barn. För ett typhus B, ett flerbostadshus 
med 15 lägenheter, är höjningen något mindre, 3,7%. Höjningarna är alltså under det 
uppskattade behovet. Nordmaling och Båstad är de två kommuner som höjt sina bruk-
ningsavgifter mest av alla med drygt 20%. Samtidigt finns det en handfull kommuner 
som sänkt, oftast efter att man ändrat sina taxekonstruktioner.

En total årskostnad för ett typhus A varierar mellan 3 200 kr och 16 000 kr, en 
skillnad på nästan 500% för en i princip identisk tjänst. Skillnaden i anläggningsavgift, 
engångskostnaden vid anslutning till kommunalt VA, är ännu större med 351 000 kr i den 
dyraste och 44 000 kr i den billigaste kommunen. Det motsvarar över 700% i skillnad. 
Skillnaderna förefaller öka med tiden.

Det finns vissa samband mellan taxenivåer som till exempel kommunstorlek, led-
ningslängd per ansluten och befolkningstillväxt, men ingen parameter förklarar alla 
skillnader. Svenskt Vattens uppfattning är att de stora, och ökande, regionala skillna-
derna är en fråga som behöver lyftas upp och diskuteras politiskt. De kommer inte att 
jämnas ut av sig själva.

Den senaste tidens utveckling med oro i omvärlden, leveransproblem och dramatiska 
kostnadsökningar aktualiserar ytterligare behovet av att stärka VA-organisationernas 
kapacitet och förmåga att klara av sina uppdrag. Förutom på grund av säkerhets- och 
beredskapsläget behöver även grundkompetens stärkas inom exempelvis förmåga att 
identifiera, prioritera och genomföra investeringar.

Det osäkra läget aktualiserar också statens och dess myndigheters roll för att ge 
styrning och ledning i en tid av till exempel brist på kemikalier eller reservdelar. Svenskt 
Vattens uppfattning är att staten måste förtydliga sitt eget ansvar och sitt eget ledarskap.
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Inledning

Svenskt Vatten har sedan lång tid undersökt taxorna för kommunalt vatten och avlopp 
(VA) och årligen sammanställt en rapport med kommentarer till statistiken. När den 
här rapporten skrivs i juni 2022 kan vi börja överblicka effekterna av pandemin. Men 
vi står med ett pågående krig i Ukraina som förutom allt mänskligt lidande, påverkar 
VA högst konkret. 

I takt med att medvetenheten om investeringsbehoven tilltagit har intresset för 
finansieringen av förnyelse och utbyggnad av VA-anläggningar ökat och därmed har 
VA-taxorna hamnat i blickfånget. Svenskt Vatten har i tidigare rapporter pekat på att 
dessa kommer att behöva höjas på grund av uttjänt infrastruktur, höjda miljökrav och 
klimatförändringarna. Finansieringen av de framtida investeringarna och ökande 
driftskostnader innebär ett behov av att i fast penningvärde fördubbla taxorna under en 
20-årsperiod, sett över hela landet. Det skulle motsvara en årlig ökningstakt på ungefär 
4% utöver inflationen. De senaste åren har kostnadsökningar och räntor legat på en låg, 
stabil nivå, men den situationen ändras nu snabbt.

Huvudsyftena med den här rapporten är:
 ● Att kartlägga och kommentera den faktiska utvecklingen av VA-taxorna, förändringar 

av brukningsavgifter och anläggningsavgifter i enskilda kommuner och sammantaget 
för hela landet. Att på ett enkelt sätt redovisa den totala kostnaden för kommunalt 
VA för en vanlig villaägare i ett antal kommuner.

 ● Att illustrera och kommentera förklaringar till varför det är så stora skillnader som 
400-500% i kostnad för en vanlig villaägare för en i princip identisk tjänst, dricks-
vattenförsörjning och avloppsrening, levererat utifrån ett och samma regelverk i 
hela landet.

 ● Slutligen också att ge några ögonblicksbilder i form av intervjuer med VA-chefer av 
hur kostnadsutvecklingen, från att ha varit tämligen stabil under lång tid, nu pekar 
oväntat brant uppåt.

Metodbeskrivning och bakgrundsfakta om undersökningen finns sist i rapporten. Allt 
statistiskt underlag för landets samtliga kommuner går att ta del av på Svenskt Vattens 
webb.
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VA-taxor – så funkar det  
i allmänhet

Kommunalt VA finansieras av avgifter (taxor), inte av kommunalskatt. Det är kom-
munfullmäktige i varje kommun som beslutar om taxans utformning och nivåerna. 
Svenskt Vatten har tagit fram ett normalförslag som en kommun kan välja att använda 
och som baserar sig på lagstiftning (Lagen om allmänna vattentjänster, LAV) och rätts-
praxis. Lagstiftningen säger att avgifterna ska vara rättvisa och skäliga, utgå från själv-
kostnadsprincipen och att de får ta hänsyn till den nytta som brukaren/kunden har av 
anslutningen till kommunalt VA.

De delas upp i löpande brukningsavgifter och en anläggningsavgift som betalas vid 
inträde i VA-kollektivet (oftast vid anslutningen). Båda dessa kan innehålla olika del-
avgifter för dricksvatten, avlopp respektive dagvattenhantering. Dessa olika avgifter 
kan också innehålla både fasta och rörliga delar. Det är heller inget som hindrar en 
kommun från att skjuta till skattemedel eller att låta intäkter från brukningsavgifter 
finansiera utbyggnad eller vice versa. I teorin skulle en kommun kunna ha en enda fast 
avgift, oavsett förbrukning, en ”flat rate”. Eller enbart en rörlig avgift per kubikmeter 
förbrukat vatten. 

Taxorna är komplicerade att förklara och en stor kommunikativ utmaning för många 
VA-huvudmän.

Sammantaget gör detta exakta jämförelser svåra och därför används två typhus, A och 
B, för att ändå få en uppfattning om skillnader. Typhus A motsvarar ungefär en normal 
villa med förbrukning för två vuxna och två barn. Typhus B är ett flerbostadshus med 
15 lägenheter och en antagen vattenförbrukning.

Svenskt Vatten har under året tagit fram ett nytt normalförslag till kommunal 
VA-taxa, som utgår från dagens lagstiftning. Förslaget, P(ublikation) 120, finns att köpa 
via Svenskt Vattens Vattenbokhandel och tar hänsyn till senaste rättspraxis, förtydligar 
och förenklar jämfört med det gamla förslaget (P96). Svenskt Vatten driver också mer 
långsiktiga utvecklingsprojekt för hur taxan ska utformas i framtiden liksom alternativa 
modeller för finansieringen.
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Östersund – inte bara nytt vattenverk

Hur har VA-taxan utvecklats över tid?
Under senaste fem åren har vi jobbat med att höja VA-taxan, till 2022 med 10%. Kommunen 
har under många år varit en av de kommuner med den lägsta taxan i landet och vi är fortfarande 
bland de ungefär 20 med lägst. 

Räcker pengarna för att komma ikapp och att jobba aktivt med underhåll och utveckling?
Utmaningen är en kombination av att ha pengar, personal med rätt grundkompetens men 
också rutiner och instruktioner för hur arbetet skall gå till, samtidigt som utbyggnadstakten och 
expansionen är enorm i kommunen. Vi gör saker idag som ingen i organisationen har gjort förut. 

Behöver ni se över taxan ytterligare?
VA-taxans uppbyggnad i Östersund följer gamla mönster, vilket gör att det nu pågår ett projekt 
tillsammans med konsulter för att ta taxan in i framtiden, för att ha täckning för alla utbygg-
nationer och renoveringar. Planen är att den nya taxan skall presenteras för politiken under 
2023, för att börja gälla 2024. 

Ser ni över fördelningen mellan de olika vattentjänsterna?
Ja, parallellt pågår också arbete med att få kontroll på vad de olika nyttigheterna egentligen 
kostar och fördelningen mellan dem. Detta görs tillsammans med personalen som får rapportera 
sin tid på olika konton beroende på vad de jobbar med. Detta gör att all personal också blir mer 
medveten och engagerad i sitt arbete.

Vilka är utmaningarna?
Vi har en långsiktig plan för höjd taxa de kommande åren, men pandemin kom med hemarbete 
som har påverkat tidplanerna i en del projekt, höjda priser på en del varor, förlängda transport-
tider samt brist på en del varor och detta sågs som stora utmaningar men fortfarande hanterbart.

Men sen kom Ukraina….?
Pandemin var inget mot det som sker nu. Kriget i Ukraina har förändrat säkerhetsläget och 
till viss del hur vi jobbar. Men framförallt har alla priser gått i höjden, förseningar och brist på 
viktiga saker. Detta kommer att slå hårt och just nu är det svårt att överblicka hur situationen 
skall hanteras. Om pandemin slog mot investeringar och projekt så slår effekterna av kriget på 
hela verksamheten.

Hur är det att vara en kommunal förvaltning och inte ett aktiebolag till exempel?
Det är en utmaning med att hantera investeringsbudgeten och att ligga i den kommunala för-
valtningen och vara del av kommunens budgetprocess som har fokus på 1 år plus 2 år i taget. De 
stora projekten inom VA löper under flera år och vid ett par av dem jobbar vi med partnering. 
Trots en total projektbudget, så skall det ändå klämmas in och styras på årsbasis, och nu hotas 
det med att inga ombudgeteringar får göras från ett år till ett annat….

Kristina Kenning 
Sektorchef
Teknisk förvaltning, Avfall VA
Östersunds kommun / Staaren tjïelte
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Resultat – det kostar kommunalt 
VA i Sverige 2021

Brukningsavgifter

  Årskostnad 
Medel 2022
(2021)

Förändring jämfört med  
föregående års taxa  
(2021)

Månadskostnad per  
hushåll 2022 
(2021)

Typhus A (villa)  8 538 kr (8 220 kr) 3,9 % (5,1 %) 712 kr (685 kr)

Typhus B (flerfamilj) 79 540 kr (76 701 kr) 3,7 % (4,6 %) 440 kr (426 kr)

Den genomsnittliga höjningen i Sveriges kommuner för typhus A på 3,9% ligger till och 
med under den årliga takt som Svenskt Vatten bedömer som nödvändig för att klara 
de framtida behoven – en nivå som inte omfattar kostnadsökningar med hänsyn till 
inflation. Den genomsnittliga årskostnaden på 8 538 kr är ett genomsnitt för de 290 
kommunerna. Tar man hänsyn till att stora kommuner med många invånare ofta har 
relativt sett lägre brukningsavgifter så betalar den genomsnittliga VA-abonnenten i 
en villa mindre än så, ca 7 500 kr/per år, exakt beloppet beroende på hur man räknar.

Om brukningsavgifterna för Sveriges samtliga kommuner presenteras som i  
figur 1 så framgår hur stora skillnaderna är över landet. Mellan den högsta och den lägsta 
skiljer nästan 500%. Bland de tio med högst avgifter enligt tabellen finns både små med 
sviktande befolkningsunderlag och storstadsnära, expanderande kommuner.

Tabell 1
Årskostnad kommunalt 
VA för ett enbostadshus år 
2022 (Brukningsavgift typ
hus A). Spridning samtliga 
Sveriges kommuner enligt 
VASS Taxa 2022. (Medel
kommun 8  538 kr)
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Total årskostnad för typhus A (enbostadshus, t.ex. villa) kr/år
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Total årskostnad för typhus A 
(enbostadshus, t.ex. villa)
1 Tjörn
2 Norrtälje
3 Lilla Edet
4 Nordanstig
5 Ljusdal
6 Bollebygd
7 Östhammar
8 Högsby
9 Örnsköldsvik
10 Lekeberg

Total årskostnad för typhus A 
(enbostadshus, t.ex. villa)
280 Norberg
281 Helsingborg
282 Lycksele
283 Täby
284 Botkyrka
285 Halmstad
286 Stockholm inkl. 

Huddinge
287 Tibro
288 Fagersta
289 Solna

Figur 1
Årskostnad kommunalt 
VA för ett enbostadshus år 
2022 (Brukningsavgift typ
hus A). Spridning samtliga 
Sveriges kommuner enligt 
VASS Taxa 2022. (Medel
kommun 8 538 kr)
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Anläggningsavgifter

  Medel 2022 
(2021)

Förändring jämfört med  
föregående års taxa 
(2021)

Typhus A (enbostadshus) 161 889 kr (156 000 kr) 3,8 % (3,3 %)

Typhus B (flerfamilj, 15 lgh) 515 842 kr (500 000 kr) 3,2 % (4,2 %)

Anläggningsavgiften är den engångsavgift som en fastighetsägare betalar när hen for-
mellt inträder i VA- kollektivet, i praktiken vid anslutningen. Beräkningen av den här 
avgiften brukar vara ganska komplicerad eftersom den tar hänsyn till en rad faktorer och 
besvärlig att förklara eftersom den ska värdera (och ta betalt för) den nytta som fastig-
hetsägaren har av sin anslutning. Den ska också vara baserad på en ”allmän” självkostnad 
för att bygga ut anläggningen och ansluta en fastighet i kommunen.

Tabell 2
Kostnad för att ansluta 
ett enbostadshus och ett 
flerbostadshus med 15 
lägenheter till kommunalt 
VA år 2022 (Anläggnings
avgift typhus A och typhus 
B).  Medel värden  baserat 
på Taxeunder sökning 2022. 
Motsvarande värden för år 
2021 inom parentes.
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Anläggningsavgi� för typhus A (enbostadshus, t.ex. villa) kr

Som figuren ovan visar är skillnaderna i anläggningsavgift ännu mycket större mellan 
den dyraste och den billigaste kommunen, över 700%. De med höga anläggningsavgifter 
förefaller vara attraktiva kommuner med lågt utbud av tomter, höga fastighetspriser och/
eller skärgård. För den som ska bygga en ny villa här är anläggningsavgiften relativt sett 
en mindre del av affären och dessa kommuner har möjlighet att ta ut anläggningsavgifter 
som kanske mer än väl täcker kostnaderna för utbyggnad.

I den andra änden återfinns kommuner med svagare efterfrågan på tomter och lägre 
fastighetspriser och där önskemål om att stimulera inflyttning får vägas mot full kost-
nadstäckning genom anläggningsavgifterna. En särskild utmaning är för de kommuner 
som både har avfolkning av vissa delar och samtidigt har stora exploateringsprojekt i 
andra delar kopplat exempelvis till besöksnäringen.

Figur 2
Kostnad för att ansluta  
ett enbostadshus till 
kommunalt VA år 2022 
(Anläggningsavgift typhus A). 
Spridning samtliga  Sveriges 
kommuner enligt VASS 
Taxa 2022. (Medelkommun 
161 889 kr)

Högst anläggningsavgift för 
typhus A (enbostadshus,  
t.ex. villa)
1 Vaxholm
2 Orust
3 Rättvik
4 Sotenäs
5 Tjörn
6 Värmdö
7 Göteborg
8 Leksand
9 Norrtälje
10 Uddevalla

Lägst anläggningsavgift 
för typhus A (enbostads-
hus, t.ex. villa)
280 Skara
281 Munkfors
282 Valdemarsvik
283 Sorsele
284 Malå
285 Norsjö
286 Ånge
287 Uppvidinge
288 Åmål
289 Överkalix
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VA SYD – lageruppbyggnad av 
både rör, diesel och datorer

Hur förändrades er taxa för 2022?
I de kommuner som ingår i VA Syd, det vill säga Burlöv, Eslöv, Lomma, Lund och Malmö, 
ligger höjningarna mellan 0% och drygt 7%.

Hur påverkas ni av världsläget?
Negativt inom flera delar. Dels på en övergripande nivå, men även inom vissa specifika 
områden, som till exempel kostnad för kemikalier där vi sett ökningar på cirka 25%. 
Stundtals har även leverantörerna valt att dela upp beställningar så att mindre volymer 
levereras. 

Fler områden som påverkas?
El prognostiseras att överskrida budget.  Vi har en stor del bundet till ett betydligt lägre 
pris än nuvarande rörliga. Eventuellt ser vi en kostnadsökning på ca 40% men det beror 
också på i vilket läge priserna kan bindas. Kostnaden för drivmedel kommer också att 
överskrida budgeten. 

Vad innebär stigande räntor för er?
Då VA SYD är en investeringsintensiv verksamhet, med stora anläggningstillgångar och 
tillhörande lån, blir påverkan av räntehöjningar stor. Räntenivån för nya lån i budget 
2022 är på 0,5%, det senaste lånet hade dock en ränta på 2,9%. Detta innebär stora 
överskridanden av budget.

Och för projekten?
Inom projektverksamheten har det funnits indikationer på ökade priser. I ett enskilt 
projekt har man till exempel sett ökade kostnader på 40%. Det är i det högre spannet, 
men generellt ser vi ökade kostnader för material och drivmedel på 20-30% i entrepre-
naderna. Var detta landar och om det är stigande eller har stabiliserat sig är för tidigt 
att säga. 

Hur har ni märkt av problemen i de globala leveranskedjorna?
Vissa produkter har varit svåra att få tag på och leveranstiderna har i många fall ökat 
betydligt.

Vad gör ni åt detta?
Vi höjer våra lager och i vissa fall inom områden där det tidigare inte har funnits behov. 
Rörmaterial har utökats för att säkerställa att visst material finns på plats vid läcka eller 
miljöincident. Det har varit svårt med leveranser av IT-utrustning. För att förekomma 
de problemen har vi valt att köpa in en större mängd datorer för egen lagerhållning. Vi 
har också valt att köpa in mera diesel till reservaggregat.

Lisa Dahlberg
Controllerchef
Ekonomiavdelningen VA Syd
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Resultat - så mycket har man höjt 
VA-avgifterna

Höjning Typhus A (enbostadshus) Brukningsavgi� 2021 till 2022

-60,0% -40,0% -20,0% 0% 20,0% 40,0% -60,0%

-60,0% -40,0% -20,0% 0% 20,0% 40,0% -60,0%

Kommuner med största 
 höjning av VA-avgifterna i %
1 Nordmaling
2 Båstad
3 Upplands-Väsby
4 Älmhult
5 Emmaboda
6 Örkelljunga
7 Forshaga
8 Nora
9 Sundbyberg
10 Laxå

Figur 3
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I figur 3 med alla kommunernas förändringar framgår att ungefär hälften av kommu-
nerna höjer sina taxor med minst 4%. Men om inflationen långsiktigt biter sig fast på 
3-4% så är det bara ett knappt 40-tal kommuner som har höjningar som långsiktigt är i 
nivå med de behov som Svenskt Vatten konstaterat, 4% årligen plus inflation.

Ett konstaterande är också att så många som ett 70-tal kommuner lämnar taxan 
oförändrad, vilket med nödvändighet innebär glesa men större höjningar. Vi noterar 
också att extremvärdena, med en höjning på över 50% eller en minskning med lika 
mycket, nästan alltid beror på ändringar i taxekonstruktionen. Det kan ge upphov till 
kraftiga marginaleffekter för en del fastighetstyper och brukar vara föremål för stor 
uppmärksamhet i lokala media.

Respektive kommun har olika processer för beredning av taxeärende inför kommun-
fullmäktiges beslut. Ärendeberedningen kan vara utdragen och underlagen hunnit bli 
ganska gamla när beslutet väl fattas. Det är ett mindre problem i en stabil omvärld men 
när räntor och inflation snabbt skjuter i höjden riskerar man att ha en taxa som inte är 
anpassad efter en ny verklighet eller möter behoven.

Sammantaget är det en stark rekommendation att kontinuerligt se över sin VA-taxa 
och att inte lämna den åt sitt öde utan arbeta aktivt och långsiktigt med den. 
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Gotland – tufft läge på utsatt ö

Hur mycket har taxan förändrats till 2022?
Vi har höjt med 10%. Gotland har trots sitt utsatta läge brukningsavgifter som ligger 
långt ifrån de allra högsta.

Vad ser ni framför er när det gäller taxans utveckling?
Inför beslutet för 2023 simulerade vi taxan med kostnadsökningar på 2% men vi kom-
mer revidera den simuleringen innan tjänsteskrivelsen går till politiken för beslut i 
Regionfullmäktige. Vi har identifierat stora ökningar på el, bränsle, kemikalier och rör.

Vad kan det handla om i procent?
För el räknar vi med 30% upp, lite beroende på mixen av avtal. Spotpriset har ökat 
med 50% sedan januari 2022. Bränsle upp med 40%, för två år sedan kostade dieseln 
14,79, idag 24 kr per liter. Kemikalier har ökat med i snitt 35%, vissa ända upp till 80%. 
Polyetenrör upp 40% på grund av oljepriset, rör av pvc med 30%.

Och för projekten?
Fördyringar på ungefär 40-46%, allt sammantaget med virke, cellplast, betong och annat 
byggmaterial. Problemet med uteblivna anbud har vi inte upplevt ännu, men det är en 
risk som vi ser blir större och större.

Vad innebär då allt detta?
Flera projekt i vår strategiska plan blir dyrare än beräknat och omprioriteringar måste 
ske för att hålla den i ekonomisk balans. Prioriteras ett eller flera projekt bort så för-
längs VA-planens genomförande och utbyggnad av Gotland kan inte ske i takt med den 
regionala utvecklingsplanen.

Hur är det med ränteläget? 
Stigande räntor förvärrar problemen. Därtill kan komma att Region Gotland blir 
försiktigare med att låna pengar och det i sig blir ytterligare en faktor som minskar 
investeringstakten.
 
Andra problem som fördyrar?
Ja, leveransproblem. Redan idag ser vi hur halvledarbristen påverkar vår utbyggnads/
investeringstakt. Vi pratar om att bygga lager och därmed kommer beställningsrutinerna 
att ändras och kostnaderna öka.

Någon uppmaning till branschen!
Ja! Vår största utmaning efter att ”hitta grundvattentäkt på Gotland” är rekrytering. Det 
är en faktor som har funnits i flera år och eskalerat de senaste. Jag törs nästan inte tänka 
på hur det kommer att se ut i framtiden. Denna fråga måste vi i branschen jobba aktivt 
med, att få unga att börja plugga inom vår sektor. Förutom våra lokala förutsättningar 
använder vi många konsulter och därmed blir våra projekt dyrare än på andra ställen 
i landet. Svårigheter att rekrytera driver upp löneläget och ger ytterligare fördyringar. 
VA behöver jobba mycket mer aktivt mot universitet, högskolor och teknikgymnasium. 

Susanne Bjergegaard Pettersson 
VA.chef
Tekniska förvaltningen
Region Gotland
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Analys – varför kostar det olika i 
olika kommuner?

I matrisen nedan beskrivs en enkel förklaringsmodell till varför taxorna varierar så 
mycket över landet.

Påverkansfaktor Hur det varierar Effekt för VA-kostnad Parameter för jämförelse

Antal anslutna, 
kommunstorlek.

Stor eller liten ’kundbas’ bero-
ende på kommunstorlek eller 
VA-organisation i samverkan fler 
kommuner.

Fler kunder ger ett större 
intäktsunderlag och fler som 
delar på nödvändiga kostnader. 
En tillräcklig ’kritisk massa’ 
(kundbas/intäktsunderlag) för 
att ha beredskap/personal, 
nödvändig kompetens, agera 
beställare i projekt och ha pro-
cesskunskap ’in-house’ ger lägre 
kostnader.

Antal anslutna till VA alt 
befolkning.

Tillväxt. Befolkningsförändring. Övrig 
samhällsutveckling positiv ger 
investering i annan infrastruktur 
och stärkta kommunala organi-
sationer som gynnar VA (ex gata, 
samhällsplanering).

Betalningsvilja och fastighetsä-
gares möjlighet att betala höga 
anslutningskostnader hög/låg.

Tillväxt och exploateringar 
mm täcker en större del av 
dagens investeringsbehov. 
Dvs framtidssatsningar och 
kapacitetsutbyggnad belastar ej 
i samma utsträckning befintligt 
VA-kollektiv.

Demografisk utveckling. 
Fastighetspriser. 

Bebyggelsetäthet. Olika andel gles bebyggelse med 
många små tätorter respektive 
tät stadsbebyggelse.

Mer anläggningar och lednings-
nät per ansluten person ger 
totalt sett högre kostnader.

Ledningslängd per ansluten.

Klimat, geografi, vatten, 
miljö, elpris.

Tjäldjup, topografi, nederbörd, 
vattentillgång, behov av miljö-
skydd etc.

Mer utmanande naturgivna 
förutsättningar kräver mer 
avancerade och kostsamma 
VA-system. 

Region (norr, söder, kust, inland).

Historik VA-ekonomi. Stora lån och höga kapitalkost-
nader eller avskrivna investe-
ringar finansierade av statsbi-
drag på 1900-talet.

Kapitalkostnader ökande pga 
renoveringsbehov befintliga 
anläggningar och ökande miljö-
krav men intäktsbasen samma 
eller minskande.

Andel kapitalkostnad alt total 
kapitalkostnad per ansluten.

Samverkan. En enskild liten kommun med 
några få tusen invånare och 
många verk eller stora, samägda 
bolag eller kommunalförbund 
med upp till en miljon anslutna 
till ett verk.

Dricksvattenproduktion och 
avloppsrening har uppenbara 
skalfördelar. 

Befolkningsunderlaget för 
samverkansorganisationen.

Fördjupar man analysen genom att titta på olika samband mellan taxor och några andra 
faktorer blir bilden mer nyanserad och samtidigt mer komplicerad. I förra årets rap-
port redovisades ett antal sambandsdiagram mellan taxa och befolkningstillväxt, kom-
munstorlek och ledningsnätets längd men några enskilt riktigt starka samband kunde 
inte redovisas. Det visar möjligen att den här typen av politiskt fattade beslut har sin 
egen komplexa logik.

Tabell 3
Exempel möjliga påverkans
faktorer  kostnader för 
vattentjänster och nivå för 
VAtaxa.
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Kungsbacka – kompetens-
försörjningen största utmaningen

Hur förändrades er taxa för 2022?
Vi höjde med 5 procent utifrån en långsiktig analys som bygger på våra förestående 
investeringar, generella kostnadsökningar och en låg ränta.

Men vad har hänt sedan analysen gjordes?
Den långsiktiga analysen idag är mycket mera osäker. Kostnaden för el, material och 
entreprenader ökar i högre grad än vi trodde. Men vi håller budget med nuvarande 
taxeökning, trots höjda priser.

Hur går det ihop?
Vi lyckas inte riktigt investera allt som vi vill på kort sikt, vilket ger lägre kapitalkostnader. 
Vi har inte heller lyckats rekrytera i den takt vi vill, vilket ger lägre personalkostnader. 
Men vi önskar ju att vi istället hållit investeringsbudget och fått genomföra alla viktiga 
projekt för VA-verksamheten i den takt vi planerat.

Är det en unik situation i Kungsbacka?
Vi tror att vår sits är ungefär som många andras och bedömer att vi jämfört med andra 
kommuner ändå har ett hyfsat läge hos oss. 

Vilka åtgärder står på tur?
Nu kavlar vi upp armarna. Vi ökar den tidiga uppföljningen och är mer krassa i våra 
prognoser för vad vi klarar av, och inte minst tidsaspekten i att få alla tillstånd som krävs. 

Ändrad organisation eller arbetssätt?
Vi jobbar strukturerat med projektgrupp och styrgrupp för att skala upp organisationen 
och hitta arbetssätt utan flaskhalsar i förnyelseprojekt. Vi har skapat en funktionell 
organisation med en proffsig projektverksamhet som förbättrat checklistor och styrning 
i projekten, så att vi jobbar strukturerat och har kapacitet att handla upp på ett sätt som 
blir en bra affär både för oss och entreprenören.

Någon särskild utmaning ni vill lyfta fram?
Kompetent personal är en stor utmaning för hela VA-Sverige.  Rörläggare i driften, 
projekteringsingenjörer och erfarna VA-ingenjörer är alla svåra att finna. Vi ska med 
vårt storstadsnära läge kanske ändå inte klaga och vi har lyckligtvis väldigt många kom-
petenta medarbetare hos oss med drivkraft, kunskap och klokskap vilken vi måste värna 
och vårda.

Annika Malm
Verksamhetschef Vatten & Avfall
Ola Hamberg
Verksamhetschef Projekt & Bygg
Kungsbacka kommun
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Diskussion och förslag

I årets taxerapport ligger höjningarna sammantaget för både bruknings- och anlägg-
ningsavgifter under den nivå som Svenskt Vatten bedömt som nödvändig för att klara 
det framtida investeringsbehovet, 4% årligen utöver prisökningar. Till skillnad från de 
senaste åren har nu också tillkommit en stor osäkerhet i omvärlden med tillhörande 
leveransproblem, kostnadsökningar och räntehöjningar.

Till detta kommer fortsatt stora utmaningar med ojämn utveckling över landet och 
de enormt stora skillnaderna i taxor, ca 500% när det gäller brukningsavgifter. Även 
om kranvatten fortfarande för de allra flesta är försumbart billigt, så närmar vi oss en 
punkt där en kostnad på en dryg tusenlapp för ett hushåll inte längre är försumbar. Ska 
framtidens konsumenter acceptera den nödvändiga fördubblingen är det nödvändigt 
att taxorna upplevs som skäliga och rättvisa även i ett nationellt perspektiv. Att de ska 
vara begripliga för gemene man för att bli accepterade är ett faktum som ibland förbises.

Svenskt Vattens uppfattning att en utvecklad samverkan i olika former med skalför-
delar och god planering och hushållning kan dämpa behovet av taxehöjningar står fast. 
Förbättrad kompetensförsörjning och därmed effektivare drift och projektgenomför-
ande är kanske ett av de viktigaste argumenten för ökad samverkan mellan kommuner 
i VA-frågor. Till detta kommer med stor kraft behovet av att hantera säkerhetsfrågor, 
leverans- och försörjningsproblem i en osäker värld. 

Vår uppfattning är att statens insatser måste öka, inte bara genom resurstilldelning, 
utan även ett tydligt ledarskap. Så har inte alltid varit fallet hittills. 

Metodbeskrivning 

Svenskt Vatten genomför årligen en taxeundersökning tillsammans med sina   
medlemmar VA-organisationerna. Samtliga kommuners aktuella VA-taxor ingår i 
underlaget.

VA-organisationerna rapporterar in taxorna i statistiksystemet VASS. Svenskt Vatten 
sammanställer, granskar och korrigerar uppenbara felaktigheter och följer upp större 
avvikelser. Svenskt Vatten ansvarar ej för att samtliga uppgifter är korrekta. Statistiken 
i VASS ger dock den mest aktuella och kompletta bilden av tillståndet i VA-Sverige. 

Medlemmar i Svenskt Vatten kan logga in i statistiksystemet VASS och ta del av 
det kompletta underlaget. Övriga kan vända sig till Erik Karlsson, erik.karlsson@ 
svensktvatten.se, för frågor och synpunkter eller gå in på Svenskt Vattens webb och 
hämta hem de viktigaste siffrorna för alla kommuner. Anne Adrup, Sweco, har projektlett 
arbetet och Dan Löfgren, Svenskt Vatten, har skrivit det mesta av texten.
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På Svenskt Vattens hemsida kan du hitta en fil med samtliga kommuners bruknings- 
och anläggningsavgifter för typhus A och typhus B.  

Gå till: www.svensktvatten.se och sök på ”Taxeundersökning”. 

På hemsidan finns även fördjupande texter om taxor och ekonomi samt forsknings-
rapporter om taxor och VA-ekonomi.
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  
 

Kallelse Datum Sida 
Kommunfullmäktige 2022-12-01 18 (27) 

Kf § 11 Taxa inom livsmedelsområdet 
KS2022/0407 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Fastställa taxan inom livsmedelsområdet enligt bilaga daterad 2022-09-16. 
2. Fastställa handläggningskostnad per timme för kontroll inom livsmedelsområdet 

till 1 302 kronor för kontrolltid inklusive resor och 1 237 kronor för uppföljande 
kontrolltid exklusive resor. 

3. Taxan träder i kraft den 1 januari 2023. 

__________ 

Ärendebeskrivning 
Miljö- och byggnämnden beslutade 2022-09-28 föreslå kommunstyrelsen besluta  

1. Fastställa taxan inom livsmedelsområdet daterad 2022-09-16 
2. Fastställa handläggningskostnad per timme för kontroll inom livsmedelsområdet 

till 1 302 kronor för kontrolltid inklusive resor och 1 237 kronor för uppföljande 
kontrolltid tid exklusive resor 

Taxebestämmelserna inom livsmedelsområdet behöver anpassas till de ändringar som 
är gjorda i svensk lagstiftning med anledning av EU:s kontrollförordning 2017/625, 
bland annat för att kunna debitera nya kontrollområden och ändra förhandsdebitering 
till efterhandsdebitering av den planerade årliga livsmedelskontrollen.  

Beräkningen av timavgiften för kontroll inom livsmedelsområdet sågs senast över 
inför 2020. Sedan dess har ingen justering gjorts, samt att den svenska lagstiftningen 
har anpassats till EU:s kontrollförordning 2017/625. Översyn behövs så att vi 
använder rätt underlag för våra kostnader för kontroll när vi beräknar timavgiften för 
livsmedelskontroll. 

Konsekvensbeskrivning 
Taxan behöver fastställas för att vi ska ha lagstöd för att debitera 
livsmedelskontrollen. 

Beslutsunderlag 
Taxa inom livsmedelsområdet 2022-09-16. 

 



 
 

Postadress Besöksadress E-post  Webbplats 
Box 300, 783 27 Säter 
Telefon: 0225-55 000 (vxl) 

Rådhuset, Åsgränd 2, Säter kommun@sater.se sater.se 

 

Tjänsteutlåtande Datum Sida 
 2022-11-01 1 (2) 

Handläggare Diarienummer  
Margareta Jakobsson 
Kommunsekreterare 

KS2022/0407  

Taxa inom livsmedelsområdet  

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta 

1. Fastställa taxan inom livsmedelsområdet daterad 2022-09-16 
2. Fastställa handläggningskostnad per timme för kontroll inom livsmedelsområdet 

till 1 302 kronor för kontrolltid inklusive resor och 1 237 kronor för uppföljande 
kontrolltid exklusive resor. 

Ärendebeskrivning 
Miljö- och byggnämnden beslutade 2022-09-28 föreslå kommunstyrelsen besluta  

1. Fastställa taxan inom livsmedelsområdet daterad 2022-09-16 
2. Fastställa handläggningskostnad per timme för kontroll inom livsmedelsområdet 

till 1 302 kronor för kontrolltid inklusive resor och 1 237 kronor för uppföljande 
kontrolltid tid exklusive resor 

Taxebestämmelserna inom livsmedelsområdet behöver anpassas till de ändringar som 
är gjorda i svensk lagstiftning med anledning av EU:s kontrollförordning 2017/625, 
bland annat för att kunna debitera nya kontrollområden och ändra förhandsdebitering 
till efterhandsdebitering av den planerade årliga livsmedelskontrollen.  

Beräkningen av timavgiften för kontroll inom livsmedelsområdet sågs senast över 
inför 2020. Sedan dess har ingen justering gjorts, samt att den svenska lagstiftningen 
har anpassats till EU:s kontrollförordning 2017/625. Översyn behövs så att vi 
använder rätt underlag för våra kostnader för kontroll när vi beräknar timavgiften för 
livsmedelskontroll. 

Konsekvensbeskrivning 
Taxan behöver fastställas för att vi ska ha lagstöd för att debitera 
livsmedelskontrollen. 

Beslutsunderlag 
Taxa inom livsmedelsområdet 2022-09-16 
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Margareta Jakobsson 
Kommunsekreterare 

 Malin Karhu Birgersson 
Sektorchef kommunstyrelsen 
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Protokoll Datum Sida

Miljö- och byggnämnden 2022-09-28 16 (29)

Mbn § 102 Taxa inom livsmedelsområdet
ECOS 2022-555 

Beslut 

Miljö- och byggnämnden beslutar föreslå Kommunstyrelsen besluta föreslå 
Kommunfullmäktige att: 

1 Fastställa taxan inom livsmedelsområdet daterad 2022-09-16 
2 Fastställa handläggningskostnad per timme för kontroll inom 

livsmedelsområdet till 1 302 kronor för kontrolltid inklusive resor och 1 237 
kronor för uppföljande kontrolltid exklusive resor. 

Ärendebeskrivning

Taxebestämmelserna inom livsmedelsområdet behöver anpassas till de ändringar som 
är gjorda i svensk lagstiftning med anledning av EU:s kontrollförordning 2017/625, 
bland annat för att vi ska kunna debitera nya kontrollområden och ändra 

förhandsdebitering till efterhandsdebitering av den planerade årliga 
livsmedelskontrollen.  

Beräkningen av timavgiften för kontroll inom livsmedelsområdet sågs senast över 
inför 2020. Sedan dess har ingen justering gjorts, samt att den svenska lagstiftningen 
har anpassats till EU:s kontrollförordning 2017/625. Översyn behövs så att vi 
använder rätt underlag för våra kostnader för kontroll när vi beräknar timavgiften för 
livsmedelskontroll. 

Bakgrund 

Taxebestämmelser 
Efter att EU:s nya kontrollförordning 2017/625 trädde i kraft den 14 december 2019, 
har en rad anpassningar gjorts i svensk lagstiftning, senast i april 2021.  

Efter detta har SKR uppdaterat underlag och vägledning utifrån anpassningarna som 
gjordes i svensk lagstiftning. Då infördes bland annat det nya begreppet annan 

offentlig verksamhet i svensk rätt och efterhandsdebitering av livsmedelskontroll 
gjordes obligatorisk. 

Underlaget innehåller flera nyheter jämfört med 2019 års underlag, till exempel 
möjliggörs för en successiv övergång till efterhandsdebitering och helt nya 
avgiftsgrunder för kostnader för inköp under dold identitet och hantering av RASFF-
ärenden har införts. 
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Protokoll Datum Sida

Miljö- och byggnämnden 2022-09-28 17 (29)

Beräkning av timavgift för livsmedelskontroll
Mot bakgrund av EU:s kontrollförordning (EU) 2017/625 och de ändringar som har 
gjorts i svensk lagstiftning har SKR reviderat mallen för att räkna ut timavgiften. 

SKR:s modell för beräkning av timtaxan är uppbyggd så att den totala årskostnaden 
för miljönämndens (eller motsvarande) offentliga kontroll och annan offentlig 

verksamhet fördelas på antal årsarbetskrafter inom livsmedelskontrollen. För att 
kunna räkna ut timavgiften behövs: 

 Totalt faktiskt arbetad tid för samtliga handläggare inom livsmedelskontrollen  
 Den totala kontrolltiden (offentlig kontrollverksamhet) 
 De totala kostnaderna för livsmedelskontrollen (inklusive 

livsmedelskontrollens del av de gemensamma nyttigheterna) 

SKR har i sitt underlag valt att använda kontrollförordningens (EU) 2017/625 krav på 
hur obligatoriska avgifter (i enlighet med artikel 79) ska beräknas som norm för hur 
samtliga avgifter ska beräknas. Detta trots att bestämmelsen egentligen inte gäller för 
alla kommunens avgifter, utan bara för uppföljande kontroll som ursprungligen inte 

var planerad. SKR bedömer dock att det är rimligt att låta alla myndighetens kostnader 
beräknas på detta sätt. Tanken är att det skapar en mer likartad och transparent 
kostnadsberäkning i stället för att varje kommun ska förhålla sig till två olika 
beräkningsgrunder för timavgifter.  
 
I kontrollförordningens artikel 81 anges vilka kostnader som får ligga till grund för de 

obligatoriska avgifterna. Det handlar om kostnader för löner, utrymmen, verktyg, 
utrustning, utbildning, resor och andra tillhörande kostnader samt kostnader för 
provtagning och laboratorieanalyser.  

Konsekvensbeskrivning 

Taxan behöver fastställas för att vi ska ha lagstöd för att debitera livsmedelskontrollen. 

Beslutsunderlag

Taxa inom livsmedelsområdet 2022-09-16 

Delges



 

Postadress Besöksadress E-post  Webbplats 
Box 300, 783 27 Säter 
Telefon: 0225-55 000 (vxl) 

Rådhuset, Åsgränd 2, Säter kommun@sater.se sater.se 

Tjänsteutlåtande Datum Sida 
 2022-09-16 

 
Diarienummer 
ECOS 2022-555 

1 (3) 

   
   

 

Taxa inom livsmedelsområdet 

Förslag till beslut 
Tjänsteutlåtandet föreslår Miljö- och byggnämnden att besluta att föreslå 
Kommunstyrelsen att föreslå Kommunfullmäktige att: 

1 fastställa taxan inom livsmedelsområdet daterad 2022-09-16 
2 fastställa handläggningskostnad per timme för kontroll inom 

livsmedelsområdet till 1 302 kronor för kontrolltid inklusive resor och 1 237 
kronor för uppföljande kontrolltid exklusive resor. 

Ärendebeskrivning 
Taxebestämmelserna inom livsmedelsområdet behöver anpassas till de ändringar som 
är gjorda i svensk lagstiftning med anledning av EU:s kontrollförordning 2017/625, 
bland annat för att vi ska kunna debitera nya kontrollområden och ändra 
förhandsdebitering till efterhandsdebitering av den planerade årliga 
livsmedelskontrollen.  

Beräkningen av timavgiften för kontroll inom livsmedelsområdet sågs senast över 
inför 2020. Sedan dess har ingen justering gjorts, samt att den svenska lagstiftningen 
har anpassats till EU:s kontrollförordning 2017/625. Översyn behövs så att vi 
använder rätt underlag för våra kostnader för kontroll när vi beräknar timavgiften för 
livsmedelskontroll. 

Bakgrund 
Taxebestämmelser 
Efter att EU:s nya kontrollförordning 2017/625 trädde i kraft den 14 december 2019, 
har en rad anpassningar gjorts i svensk lagstiftning, senast i april 2021.  

Efter detta har SKR uppdaterat underlag och vägledning utifrån anpassningarna som 
gjordes i svensk lagstiftning. Då infördes bland annat det nya begreppet annan 
offentlig verksamhet i svensk rätt och efterhandsdebitering av livsmedelskontroll 
gjordes obligatorisk. 

Underlaget innehåller flera nyheter jämfört med 2019 års underlag, till exempel 
möjliggörs för en successiv övergång till efterhandsdebitering och helt nya 
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avgiftsgrunder för kostnader för inköp under dold identitet och hantering av RASFF-
ärenden har införts. 

Beräkning av timavgift för livsmedelskontroll 
Mot bakgrund av EU:s kontrollförordning (EU) 2017/625 och de ändringar som har 
gjorts i svensk lagstiftning har SKR reviderat mallen för att räkna ut timavgiften. 

SKR:s modell för beräkning av timtaxan är uppbyggd så att den totala årskostnaden 
för miljönämndens (eller motsvarande) offentliga kontroll och annan offentlig 
verksamhet fördelas på antal årsarbetskrafter inom livsmedelskontrollen. För att 
kunna räkna ut timavgiften behövs: 

 Totalt faktiskt arbetad tid för samtliga handläggare inom livsmedelskontrollen  
 Den totala kontrolltiden (offentlig kontrollverksamhet) 
 De totala kostnaderna för livsmedelskontrollen (inklusive 

livsmedelskontrollens del av de gemensamma nyttigheterna) 

SKR har i sitt underlag valt att använda kontrollförordningens (EU) 2017/625 krav på 
hur obligatoriska avgifter (i enlighet med artikel 79) ska beräknas som norm för hur 
samtliga avgifter ska beräknas. Detta trots att bestämmelsen egentligen inte gäller för 
alla kommunens avgifter, utan bara för uppföljande kontroll som ursprungligen inte 
var planerad. SKR bedömer dock att det är rimligt att låta alla myndighetens kostnader 
beräknas på detta sätt. Tanken är att det skapar en mer likartad och transparent 
kostnadsberäkning i stället för att varje kommun ska förhålla sig till två olika 
beräkningsgrunder för timavgifter.  
 
I kontrollförordningens artikel 81 anges vilka kostnader som får ligga till grund för de 
obligatoriska avgifterna. Det handlar om kostnader för löner, utrymmen, verktyg, 
utrustning, utbildning, resor och andra tillhörande kostnader samt kostnader för 
provtagning och laboratorieanalyser.  

Konsekvensbeskrivning  
Taxan behöver fastställas för att vi ska ha lagstöd för att debitera livsmedelskontrollen. 

Beslutsunderlag 
Taxa inom livsmedelsområdet 

Delges 
Vad ska stå här? Eller ska den tas bort? 
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Underskrifter 
 

Ingela Johansson 
Miljöinspektör 
 

 Andreas Mossberg 
Sektorchef 
Samhällsbyggnadssektorn 
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1 Inledning 
Säters kommuns livsmedelskontroll finansieras genom avgifter eller anslag. Principen 
är att kontrollen ska finansieras genom avgifter och att övriga tillsynsuppgifter ska 
finansieras med anslag. 

Medlemsstaterna i EU får finansiera sin offentliga kontroll med avgifter. Detta 
regleras bland annat i förordning (EU) 2017/625. I Sverige har riksdag och regering 
beslutat om hur livsmedelskontrollen ska finansieras i Sverige. Regler om finansiering 
genom avgifter finns i förordning 2021:176. I den slås fast att offentlig kontroll ska 
finansieras genom avgifter som livsmedelsföretagarna betalar. 

2 Bakgrund 
Grunden för kommunernas avgiftsuttag är kontrollförordning (EU) 2017/625 och 
den svenska regleringen som finns i livsmedelslagen (2006:804), 
livsmedelsförordningen (2006:813) och förordning (2021:176) om avgifter för 
offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter. Förordning 2021:176 
ersatte förordning 2006:1166 den 1 april 2021. Bestämmelserna om årlig avgift i 3, 9, 
12 och 12 b §§ i den upphävda förordningen får tillämpas till utgången av 2023. 

3 Taxebestämmelser 
Inledande bestämmelser 
1 § Denna taxa gäller avgifter för Säters kommuns kostnader för offentlig kontroll och 
annan offentlig verksamhet enligt livsmedelslagen (2006:804), lagen (2009:1424) om 
kontroll av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel och lagen 
(2013:363) om kontroll av ekologisk produktion samt de föreskrifter som har 
meddelats med stöd av denna lagstiftning, inklusive förordning (2021:176) om avgifter 
för offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter, och de EU-
bestämmelser som lagstiftningen kompletterar. 

Med livsmedel i denna taxa avses även det som enligt 3 § 2 st. livsmedelslagen 
jämställs med livsmedel. 

Allmänna bestämmelser om avgift 
2 § Avgift enligt denna taxa betalas av den aktör vars verksamhet är föremål för 
nämndens offentliga kontroll och annan offentlig verksamhet som hänger samman 
med kontrollen enligt 1 §, om inte annat följer av denna taxa. Med aktör avses varje 
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livsmedelsföretagare, annan verksamhetsutövare och aktör inom ekologisk produktion 
som åläggs ansvar och skyldigheter enligt regleringen i 1 §. 

3 § Avgift enligt denna taxa tas inte ut för handläggning som föranleds av att beslut 
enligt livsmedelslagstiftningen eller enligt lagen om kontroll av ekologisk produktion 
överklagas. 

4 § Beslut om avgift eller nedsättning av avgift i enskilda fall fattas av Miljö- och 
byggnämnden efter handläggning. 

Särskilda bestämmelser om avgifter 
5 § För offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet som utförs enligt de 
bestämmelser som avses i 1 § ska en avgift betalas för nämndens nedlagda kontrolltid 
enligt 6 §. 

I 9–16 §§ finns särskilda bestämmelser om avgift för 

1. registrering av anläggningar och verksamheter (9 §) 
2. uppföljande kontroll (10 §) 
3. utredning av klagomål (11-12 §§) 
4. kostnader för korrigerande åtgärder (13 §) 
5. exportkontroll och utfärdande av exportintyg (14 §) 
6. importkontroll (15 §) samt 
7. avgift för inköp under dold identitet (16 §) 

Timavgift 
6 § Vid tillämpningen av denna taxa är timavgiften 1 302 kronor per timme kontrolltid 
och 1 237 kronor per timme för uppföljande kontroll. 

Med kontrolltid avses den sammanlagda tid som varje tjänsteperson vid nämnden har 
använt för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet som hänger samman 
med kontrollen så som inläsning av ärendet, handläggning och beslut, kontakter med 
parter, samråd med experter och myndigheter, inspektioner, revisioner, provtagning 
och kontroller i övrigt. 

7 § Nämnden får besluta att ta ut avgifter för planerad kontroll enligt bestämmelserna 
i 7 a § om årlig avgift eller 7 b § om faktisk kontrolltid. 

Nämnden ska fatta beslut om verksamhetens riskklass som ska ligga till grund för årlig 
avgift (7 a §) eller kontrollintervall för verksamheten (7 b §). 
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7 a § För offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet som hänger samman med 
kontrollen av en livsmedelsanläggning ska en fast årlig kontrollavgift betalas. Den 
årliga kontrollavgiften beräknas genom att kontrolltiden (timmar) som framgår av det 
riskklassningsbeslut som beslutats av Miljö- och byggnämnden multipliceras med 
timavgiften. 

Fast årlig avgift omfattar kalenderår och ska betalas i förskott. 

Avgiften ska därefter betalas med helt avgiftsbelopp för varje helt kalenderår. 

Om en tillämpning av första stycket skulle medföra att kontrolltiden för en anläggning 
blir uppenbart oriktig i förhållande till det faktiska kontrollbehovet enligt nämndens 
riskbedömning, ska anläggningen istället tilldelas kontrolltid på grundval av nämndens 
bedömning av anläggningens kontrollbehov. 

Den årliga kontrollavgiften ska betalas av den som äger eller innehar 
livsmedelsanläggningen vid kalenderårets början. 

7 b § Avgiftsuttag sker i förhållande till faktiskt nedlagd kontrolltid i varje ärende eller 
enligt de andra grunder som anges i taxan. 

Avgift för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet som hänger samman med 
kontrollen ska debiteras efter det att kontrollen har utförts, om inte annat följer av 
denna taxa. 

Kontrollen utförs med det kontrollintervall som föranleds av anläggningens 
riskklassningsbeslut som fastställs av Miljö- och byggnämnden.  

Indexuppräkning 
8 § Timavgiften i denna taxa är bestämd med utgångspunkt från kostnadsläge och 
Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) oktober månad året före det år taxan 
börjar gälla. 

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

Avgift för registrering av anläggningar och verksamheter 
9 § Den som anmäler en livsmedelsanläggning för registrering ska betala avgift för 1 
timme kontrolltid enligt 6 §. Detsamma gäller för den som anmäler en anläggning eller 
verksamhet som ska registreras enligt regelverket för material i kontakt med livsmedel. 
Av 1 § 2 st. i taxan framgår att anläggningar för det som enligt livsmedelslagen 
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definieras som livsmedel omfattas av taxan. Avgiftsskyldigheten gäller även den som 
anmäler registrering av en anläggning med anledning av att den övergått till en ny 
aktör. 

Avgift för uppföljande kontroll 
10 § För offentlig kontroll som ursprungligen inte var planerad, och annan offentlig 
verksamhet som hänger samman med kontrollen, ska en avgift för nämndens 
nedlagda kontrolltid enligt 6 § betalas om kontrollen blivit nödvändig efter det att 
bristande efterlevnad upptäckts under en offentlig kontroll och utförs för att bedöma 
omfattningen och konsekvenserna av denna bristande efterlevnad eller för att verifiera 
att korrigerande åtgärder har vidtagits. 

Avgift för utredning av klagomål 
11 § För utredning av klagomål ska en avgift för nämndens nedlagda kontrolltid enligt 
6 § betalas för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet som hänger samman 
med kontrollen i de fall där bristande efterlevnad hos aktören kan bekräftas. 

12 § För offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet som hänger samman med 
kontrollen som utförs efter ett meddelande inom systemet för snabb varning (RASSF) 
enligt artikel 50 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 av den 
28 januari 2002 om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning, om 
inrättande av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och om förfaranden i 
frågor som gäller livsmedelssäkerhet, ska en avgift för nämndens nedlagda kontrolltid 
enligt 6 §, om det efter det att aktören erhöll meddelandet blivit nödvändigt för 
nämnden att vidta åtgärder för att spåra eller återkalla de varor som omfattas av 
meddelandet. 

Avgiften ska betalas av den aktör som innehar eller har importerat, producerat, 
bearbetat, framställt eller distribuerat de varor som omfattas av meddelandet. 

Avgift för korrigerande åtgärder 
13 § För korrigerande åtgärder som blivit nödvändiga efter att bristande efterlevnad 
har konstaterats i syfte att åtgärda eller förebygga upprepning av den bristande 
efterlevnaden ska en avgift betalas motsvarande nämndens faktiska utgifter som 
hänger samman med åtgärden. 

Avgift exportkontroll 
14 § För exportkontroll som föranleds av införselbestämmelser i tredje land ska en 
avgift för nämndens nedlagda kontrolltid enligt 6 § betalas för offentlig kontroll och 
annan offentlig verksamhet som hänger samman med kontrollen samt för utfärdande 
av exportintyg och andra intyg. 
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Avgiften ska betalas av den aktör som innehar den exportkontrollerade anläggningen. 

Avgift importkontroll 
15 § För kontroll av varor som importeras från ett tredjeland ska en avgift enligt 6 § 
betalas av den aktör som ansvarar för sändningen, med ett belopp som motsvarar 
nämndens nedlagda kontrolltid för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet 
som hänger samman med kontrollen. 

För uppföljning av prover som har lett till anmärkning ska en avgift enligt 6 § betalas 
med ett belopp som motsvarar nämndens nedlagda kontrolltid samt nämndens övriga 
faktiska utgifter. Avgiften ska betalas av importören, dennes ombud eller den som 
annars ansvarar för livsmedlen. 

Avgift för inköp under dold identitet 
16 § För inköp under dold identitet som är nödvändiga för att kontrollera att ett livs-
medel uppfyller kraven i livsmedelslagstiftningen ska en avgift motsvarande nämndens 
faktiska utgifter för köpet betalas. 

Om ett inköp under dold identitet utförs som ett led i en klagomålskontroll enligt 11-
12 §§ tas avgift enligt första stycket ut endast om bristande efterlevnad kan bekräftas. 

Justering av avgift i enskilt fall 
17 § Om det finns särskilda skäl med hänsyn till en verksamhets art, omfattning, 
tillsynsbehov eller övriga omständigheter, får Miljö- och byggnämnden i ett enskilt 
ärende besluta att sänka en avgift enligt denna taxa. 

Första stycket gäller dock inte en avgift enligt 10 §. En sådan avgift får endast ändras 
enligt de förutsättningar som anges i artikel 79.3 förordning (EU) 2017/625. 

18 § Om den sammanlagda kontrolltiden understiger en halv timme under ett och 
samma kalenderår får nämnden besluta att ingen timavgift ska tas ut av aktören under 
det kalenderåret. 

Detsamma gäller andra avgifter enligt denna taxa än timavgift om beloppet i det 
enskilda fallet är så lågt att det inte är ekonomiskt motiverat att ta ut avgiften. 

Avgiftens erläggande 
19 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Säters kommun genom dess 
Miljö- och byggnämnd. Betalning ska ske inom tid som anges i beslutet om avgift eller 
i faktura. 
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Överklaganden 
§ 20 Nämndens beslut om avgift överklagas till länsstyrelsen. 

Ikraftträdande och övergångsbestämmelser 
§ 21 Denna taxa träder i kraft den 1 januari 2023 och tillämpas på ärenden som 
kommer in från och med denna dag. För ärenden som påbörjats innan denna taxas 
ikraftträdande tillämpas tidigare gällande taxa. 

För verksamheter som nyregistrerats efter 1 januari 2023 tillämpas 7 b § oavsett 
riskklass. 

Bestämmelserna i 7 § första stycket och 7 a § upphör att gälla den 1 januari 2024. 
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Kf § 12 Länsgemensam strategi med målbild och 
färdplan för God och Nära vård i Dalarna 2022–2030 
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Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige beslutar anta den länsgemensamma 
strategin med målbild och färdplan för God och Nära vård i Dalarna 2022–2030. 

__________ 

Ärendebeskrivning 
Välfärdsrådet rekommenderar länets kommuner och Regionen att anta länsgemensam 
strategi med målbild och färdplan för god och nära vård i Dalarna 2022–2030. En 
länsgemensam strategi är framtagen i bred samverkan mellan Region Dalarna och 
Dalarnas 15 kommuner. Strategin innehåller målbild, delmål och färdplan och utgör 
ett styrdokument för att stödja samverkan på den lokala och regionala nivån i 
omställningen till en god och nära vård i Dalarna. Strategin utgör vidare en grund för 
det lokala arbetet med framtagande av lokala planer för god och nära vård. 

Strategins giltighetstid löper 2022-07-01 till och med 2030-01-01. 
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Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige beslutar anta den länsgemensamma strategin med målbild och 
färdplan för God och Nära vård i Dalarna 2022-2030. 

Ärendebeskrivning 
Välfärdsrådet rekommenderar länets kommuner och Regionen att anta länsgemensam 
strategi med målbild och färdplan för god och nära vård i Dalarna 2022-2030. 

En länsgemensam strategi är framtagen i bred samverkan mellan Region Dalarna och 
Dalarnas 15 kommuner. Strategin innehåller målbild, delmål och färdplan och utgör 
ett styrdokument för att stödja samverkan på den lokala och regionala nivån i 
omställningen till en god och nära vård i Dalarna. Strategin utgör vidare en grund för 
det lokala arbetet med framtagande av lokala planer för god och nära vård. Strategins 
giltighetstid löper 2022-07-01 till och med 2030-01-01. 
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Länsgemensam strategi med målbild och färdplan för God 
och Nära vård i Dalarna 2022-2030  

 
En länsgemensam strategi är framtagen i bred samverkan mellan Region 
Dalarna och Dalarnas 15 kommuner. Strategin innehåller målbild, delmål och 
färdplan och utgör ett styrdokument för att stödja samverkan på den lokala 
och regionala nivån i omställningen till en god och nära vård i Dalarna. 
Strategin utgör en grund för det lokala arbetet med framtagande av lokala 
planer för god och nära vård.  
 
Strategins giltighetstid löper 2022-07-01 till och med 2030-01-01. 
 
Arbetet med strategin har letts av en styrgrupp bestående av 
chefsrepresentanter från regionens och kommunernas hälso- och sjukvård. 
Styrgruppen har arbetat på uppdrag från Välfärdsrådet och Länsnätverket för 
förvaltningschefer (Länschefsnätverket). 
 
Länschefsnätverket beslutade att godkänna strategin den 28 januari 2022.  
 
Den 27 april 2022 beslutade Välfärdsrådet att rekommendera kommunerna 
och regionen:   
att anta länsgemensam strategi med målbild och färdplan för God och Nära 
vård i Dalarna 2022-2030.  
att beslutet gäller under förutsättning att samtliga ingående huvudmän fattar 
likalydande beslut. 
 
I ärendet bifogas följande dokument: 
a) Underlag för rekommendation, Välfärdsrådet  
b) Minnesanteckningar Välfärdsrådet 220427 (p.7)  
c) Länsgemensam strategi med målbild och färdplan för God och Nära vård i 
Dalarna 2022-2030  
d) Bildspel PowerPoint som stöd för intern ärendeberedning.  
 
Tanja Mårtensson 
Avdelningschef Hälsa och välfärd (RSS Dalarna), Region Dalarna 
tanja.martensson@regiondalarna.se 
Tfn: 076-6954462 
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Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Ledningsstöd och strategi
Avdelningen för Hälsa och välfärd (RSS Dalarna)

Underlag för rekommendation
Datum:  2022- 04-13
Dnr: RD22/00386

Länsgemensam strategi med målbild och färdplan för God och Nära
vård i Dalarna 2022-2030

Välfärdsrådet beslutar att rekommendera kommunerna och regionen:

att anta länsgemensam strategi med målbild och färdplan för God och Nära vård i
Dalarna 2022-2030.

att beslutet gäller under förutsättning att samtliga ingående huvudmän fattar likalydande
beslut.

Sammanfattning

En länsgemensam strategi är framtagen i bred samverkan mellan Region Dalarna och
Dalarnas 15 kommuner. Strategin innehåller målbild, delmål och färdplan och utgör ett
styrdokument för att stödja samverkan på den lokala och regionala nivån i
omställningen till en god och nära vård i Dalarna. Strategin utgör en grund för det lokala
arbetet med framtagande av lokala planer för god och nära vård. Strategins giltighetstid
löper 2022-07-01 till och med 2030-01-01.

Arbetet med strategin har letts av en styrgrupp bestående av chefsrepresentanter från
regionens och kommunernas hälso- och sjukvård. Styrgruppen har arbetat på uppdrag
från Välfärdsrådet och Länsnätverket för förvaltningschefer (Länschefsnätverket).

Länschefsnätverket beslutade att godkänna strategin den 28 januari 2022.
Välfärdsrådet behandlade strategin som ett överläggningsärende på möte den 23
februari och enades om att strategin skulle kompletteras med en del ändringar.
Välfärdsrådets presidium fick i uppdrag att återkomma till Välfärdsrådet med slutligt
förslag till Länsgemensam strategi för God och Nära vård i Dalarna 2022-2030 och att
beslut om rekommendation fattas vid möte den 27 april 2022.

Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget

Bakgrund

Det pågår en stor omställning av svensk hälso- och sjukvård. Hälso- och sjukvården ska
vara effektiv och av hög kvalitet samt stärka hälsan och möta vår demografiska
utveckling och invånarnas behov. För att fortsätta göra detta på ett bättre sätt krävs en
omfattande omställning och en resursförskjutning i hela vårdkedjan
mot en God och nära vård. Svensk hälso- och sjukvård ska vara likvärdig,
personcentrerad och tillhandahållas på lika villkor till hela befolkningen.
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Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Ledningsstöd och strategi
Avdelningen för Hälsa och välfärd (RSS Dalarna)

Underlag för rekommendation
Datum:  2022- 04-13
Dnr: RD22/00386

Primärvården i region och kommun utgör navet i omställningen och behöver samspela
med övrig hälso-och sjukvård, den kommunala omsorgen och socialtjänsten, samt
andra intressenter som behövs utifrån individens perspektiv. Det kan handla om skola,
elevhälsa, ungdomsmottagningar, företagshälsovård, och civilsamhället men även
statliga myndigheter.

Omställningen till en God och nära vård pågår runt om i Sverige på både lokal, regional
och nationell nivå. Arbetet ligger i linje med WHO:s mål att åstadkomma allmän hälso-
och sjukvård (Universal Health Coverage, UHC) i hela världen samt genomförandet av
FN:s Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling.

Sveriges kommuner och regioner (SKR) beskriver omställningsarbetet som en
fokusförflyttning. Omställningen till God och nära vård innebär ett förändrat
förhållningssätt där det sker en förflyttning i sättet att arbeta tillsammans för regionen
och kommunerna. Fokusförflyttningarna innebär fokus på person och relation,
samordning utifrån personens fokus, från patienter/brukare som passiva mottagare till
aktiva medskapare och från reaktiv till proaktiv och hälsofrämjande. Detta beskrivs som
ett paradigmskifte av den svenska hälso- och sjukvården.

Länsgemensam strategi för God och Nära vård i Dalarna 2022-2030

Strategin är uppdelad i två delar, den första delen rör målbild, delmål och enkla
principer för samverkan och den andra delen utgörs av en färdplan. Färdplanen
beskriver på ett övergripande sätt hur mål och delmål kan uppnås. Tillsammans utgör
detta Dalarnas strategi för att nå omställningen till God och nära vård.

Dalarnas Målbild är: Nära genom hela livet – gemensamt tillsammans. Målbilden är
vidare nedbruten till fem delmål som är nära kopplade till SKRs fyra fokusförflyttningar
(se ovan). De fem delmålen i strategin är: 1. Nära för mig, 2. Nära för alla, 3. Nära i hela
Dalarna, 4. Nära mellan oss, 5. Nära till hälsa.

Färdplanen beskriver hur arbetet i samverkan, både lokalt och regionalt, når målbilden
och delmålen. Färdplanen innehåller en övergripande beskrivning av implementering,
det lokala samverkansarbetet, en regional handlingsplan (årlig eller över fler år) med
olika prioriteringar i samverkan samt årlig uppföljning (nyckeltal, aktiviteter,
självskattning). Färdplanen beskriver vidare olika regionala stödverktyg som regional
årsrapport samt länets systemledning.

Strategin utgör en grund för det lokala arbetet med framtagande av lokala planer för
God och nära vård. I praktiken kan dessa sägas utgöra konkreta aktivitetsplaner
som beskriver hur samverkansarbetet bedrivs på den lokala nivån. De lokala planerna
kan liknas vid de lokala samverkansöverenskommelser (LÖK) som tas fram utifrån
de regionala samverkansöverenskommelserna (RÖK) som styrdokument för Dalarnas
kommuner och Region Dalarna.
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Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Ledningsstöd och strategi
Avdelningen för Hälsa och välfärd (RSS Dalarna)

Underlag för rekommendation
Datum:  2022- 04-13
Dnr: RD22/00386

Sammantaget, för att uppnå målbilden för den goda och nära vården i Dalarna behöver
nya arbetssätt utvecklas och börja testas – arbetet behöver göras annorlunda för att det
ska bli en omställning. Arbetet behöver ske runt om i länet i både regionen och
kommunerna, både lokalt och regionalt, i samverkan och enskilt.

Samverkan mellan Region Dalarna och länets kommuner utgör en central omständighet
för att nå omställningen till en God och nära vård. För detta krävs en organisering som
kan styra och leda helheten i länet och kan kallas för ett läns systemledning för God och
nära vård. I Dalarna finns en upparbetad samverkansstruktur där representanter från
kommunerna och regionen för socialtjänsten respektive hälso- och sjukvården möts
(inom den regionala samverkans- och stödstrukturen (RSS). Regionens och
kommunernas allra högsta ledning möts också i etablerade samverkansforum som
Beredningen för Dalarnas utveckling (BDU) och det s.k. Kommundirektörsnätverket. För
att skapa en helhet som leder omställningen behöver alla dessa grupperingar samverka
i olika konstellationer och olika sammanhang för att driva implementering,
gemensamma mål samt att följa upp och reflektera över hur omställningen fortskrider
över tid.

Region Dalarna och den regionala samverkans- och stödstrukturen (RSS) kommer ge
ett övergripande stöd för omställningsarbetet på regional nivå med fokus på
implementering och uppföljning. En regional redovisning kommer årligen att
sammanställas som beskriver hur omställningen till God och nära vård fortlöper i
Dalarna.

Välfärdsrådet beslutar om revidering av strategin efter samråd med övriga aktörer inom
systemledningen. Revidering av strategin ska ske var fjärde år om inte Välfärdsrådet
beslutar annat.

Länschefsnätverket beslutade att godkänna strategin den 28 januari 2022.
Välfärdsrådet behandlade strategin som ett överläggningsärende på möte den 23
februari och enades om att strategin skulle kompletteras med en del ändringar.
Välfärdsrådets presidium fick i uppdrag att återkomma till Välfärdsrådet med slutligt
förslag till Länsgemensam strategi för God och Nära vård i Dalarna 2022-2030 och att
beslut om rekommendation fattas vid möte den 27 april 2022.

Strategin träder i kraft 1 juli 2022.
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Förord
Färdplanen berättar för oss hur länet tillsammans, både 
lokalt och regionalt, ska ta oss till målbilden och följa 
upp arbetet. Färdplanen blir därmed kartan för vår 
gemensamma resa.  

De fem delmålen stämmer väl in på målet  
”Ett sammanhållet Dalarna” i den nyligen antagna 
Dalastrategin 2030, vars prioriteringar bland annat är att  
verka för ökad tillgänglighet till vård och omsorg, stärka 
digital delaktighet, verka för ökad jämlikhet och jämställdhet 
samt verka för god och förbättrad hälsa. 

En bra samverkan har växt fram i strategiarbetet och för 
att lyckas med att driva omställningen framåt är det ännu 
viktigare att nu fortsätta denna samverkan med varandra 
och att följa de enkla samverkansprinciper som finns 
beskrivna i strategin. 

Gemensamt tillsammans fortsätter vår resa mot God och 
nära vård i hela Dalarna oavsett vem du är och var du bor.

Sofia Jarl 
Ordförande Välfärdsrådet

Åsa Bergkvist 
Vice ordförande Välfärdsrådet

Omställningen till en God och nära vård pågår runt om i 
Sverige, och även här i Dalarna pågår en resa tillsammans 
inom regionens och kommunernas hälso-och sjukvård. Den 
goda och nära vården behöver växa fram i samverkan 
utifrån lokala och regionala behov och förutsättningar för 
att säkerställa att rätt vård ges samordnat vid rätt tidpunkt 
och på rätt plats. Utgångspunkten ska alltid vara den bästa 
tillgängliga kunskapen för den enskilda individens behov 
– vården ska vara designad för och tillsammans med 
invånarna den är till för.

Ett viktigt steg i detta arbete är denna gemensamma 
strategi som är framtagen i bred samverkan mellan Region 
Dalarna och kommunerna i Dalarna. 

Strategiarbetet har varit en resa där utmaningar har vänts 
till möjligheter. Tillsammans har vi verkat för att skapa goda 
förutsättningar så att alla Dalarnas invånare ska uppleva 
att vården finns nära genom hela livet och att vi alla 
arbetar för detta gemensamt tillsammans. 

Omställningen handlar både om vård, omsorg samt hälsa. 
Men navet är primärvården som samspelar både med all 
övrig hälso-och sjukvård och med socialtjänsten. Arbetet 
framåt handlar om att driva en omställning i komplexitet.  
Bara för att det är komplext betyder det inte att det är 
omöjligt. Men det betyder att det är extra viktigt med:  
1) en systemledning som driver arbetet och fattar 
nödvändiga beslut, 2) en tydlig och enkel målbild som 
visar riktningen, 3) ett aktivt implementeringsarbete, 4) 
en systematisk och gemensam uppföljning samt analys 
som visar att länet är på rätt väg. Denna strategi beskriver 
dessa olika delar som är viktiga på vår fortsatta resa 
tillsammans. 

Vår gemensamma målbild för vår färd är:  
Nära genom hela livet – gemensamt 
tillsammans.  

För att kunna följa färden har målbilden brutits ner i fem 
delmål: 
Nära för mig - Nära för alla - Nära i hela 
Dalarna - Nära mellan oss - Nära till hälsa  
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Inledning 
God och nära vård i hela Sverige
Just nu pågår en stor omställning av svensk hälso- och 
sjukvård.  Hälso- och sjukvården ska vara effektiv 
och av hög kvalitet samt stärka hälsan och möta vår 
demografiska utveckling och invånarnas behov. För att 
fortsätta göra detta på ett bättre sätt krävs en omfattande 
omställning och en resursförskjutning i hela vårdkedjan 
mot en God och nära vård.

Svensk hälso- och sjukvård ska vara likvärdig, 
personcentrerad och tillhandahållas på lika villkor till 
hela befolkningen. Men vården når inte alltid upp till 
detta. Det finns därför behov av att skapa en närmare, 
mer jämlik, jämställd och tillgänglig vård i hela landet 
som bättre motsvarar behoven som enskilda kvinnor 
och män, flickor och pojkar samt personer av annan 
könsidentitet har.1

Omställningen till en God och nära vård pågår runt 
om i Sverige på både lokal, regional och nationell 
nivå. Arbetet ligger i linje med WHO:s mål att 
åstadkomma allmän hälso- och sjukvård (Universal 
Health Coverage, UHC) runtom i världen samt 
genomförande av FN:s Agenda 2030 och de globala 
målen för hållbar utveckling. En grundförutsättning 
är att hälso- och sjukvården, i både region och 
kommun, är baserad på bästa tillgängliga kunskap. 
Hälso- och sjukvården innefattar både primärvård 
i regionen och kommunal regi, specialiserad och 
högspecialiserad vård, tandvård, medicinsk diagnostik 
samt rehabilitering och habilitering. För att nå önskad 
utveckling behöver stat, regioner och kommuner 
arbeta tillsammans i samma riktning.

Syftet med omställningen är att utveckla den 
svenska hälso- och sjukvården till en samordnad 
välfungerad helhet som tar utgångspunkt i den 
enskildes individuella behov, preferenser och 
förutsättningar för medskapande. Individens hela 
livssituation ska beaktas oavsett vem du är och 
var du bor. Det gäller oavsett om du är barn eller 
ungdom, mitt i livet eller äldre, samt om du söker 
hjälp för fysisk eller psykisk ohälsa.

Primärvården som nav där 
individen är kärnan
Omställningen handlar inte om en ny 
benämning på dagens primärvård eller en 
ny organisationsform eller vårdnivå. Men det 
berör hela hälso-och sjukvårdssystemet med 
primärvården som nav och individen är kärnan. 
Det handlar om ett nytt förhållningssätt, en 
gemensam fokusförflyttning, där samordningen, 
samarbetet och samverkan mellan regioner och 
kommuner är avgörande. Basen och navet för 
vården ska vara primärvården, som utförs av 
såväl regioner, kommuner som privata utförare. 
Primärvården ska finnas nära invånarna och 
ha goda möjligheter att arbeta främjande, 
förebyggande och proaktivt. Utgångspunkten ska 
alltid vara individens behov och vården ska vara 
utformad för och tillsammans med den individ som 
den är till för. Kärnan i den goda och nära vården 
är därmed ett personcentrerat arbetssätt. Det 
innebär att se, involvera och anpassa insatserna 
efter vad som är viktigt för varje enskild individ.

1 Nästan alla invånare definierar sig som de juridiska könen kvinna eller man, men det är samtidigt viktigt att inkludera de invånare som 
identifierar sig på annat sätt. Begreppet personer av annan könsidentitet används i Regeringens proposition 2019/20:164 Inriktningen för 
en nära och tillgänglig vård – en primärvårdsreform. Diskrimineringsgrunderna är också viktiga i arbetet för likvärdighet: kön, könsöverskri-
dande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, sexuell läggning, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning och ålder. Läs mer 
om jämställdhet, jämlikhet och diskriminering inom vård i SKR:s (O)jämställdhet i hälsa och vård - en genusmedicinsk kunskapsöversikt.
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Det nationella målet med omställningen av hälso- 
och sjukvården är att patienten får en god, nära och 
samordnad vård av hög kvalitét som stärker hälsan och 
förebygger fysisk och psykisk ohälsa. Genom att patienten 
är delaktig utifrån sina förutsättningar och preferenser 
kan ett mer samhällsekonomiskt, effektivt och långsiktigt 
hållbart hälso- och sjukvårdssystem skapas. För att lyckas 
behöver det personcentrerade angreppssättet genomsyra 
samspelet mellan primärvården och den specialiserade 
vården både på och utanför sjukhusen.

Primärvården i region och kommun behöver också 
samspela med övrig hälso-och sjukvård, den 
kommunala omsorgen och socialtjänsten, samt 
andra intressenter som behövs utifrån individens 
perspektiv. Det kan handla om skola, elevhälsa, 
ungdomsmottagningar, företagshälsovård, och 
civilsamhället men även statliga myndigheter. Med 
den fysiska och psykiska hälsan i fokus behöver 
primärvården och folkhälsoarbetet också ske i nära 
samverkan med varandra (se bild nedan).

Bild 1 - Källa: SKR
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Förändrade arbetssätt för att 
driva omställningen
Omställningen handlar om att ett förändrat sätt att arbeta 
med både hälsa, vård och omsorg. Utifrån primärvården 
som nav i omställningen behöver verksamheterna arbeta 
med att bygga upp kontinuiteten, det vill säga det som 
främjar relationer, tillit och bidrar till ökad trygghet och 
tillgänglighet för befolkningen. I praktiken kan det handla 
om kortare väntetider och minskade köer som ger fler 
individer vård i rätt tid. En stärkt kontinuitet kan även 
underlätta för att individerna att lyfta frågor som kan 
vara svåra, såsom våld i nära relationer, hedersrelaterat 
våld och förtryck, skadligt bruk och beroende (missbruk), 
begynnande psykisk ohälsa eller suicidtankar. 

En ökad tillgänglighet är centralt för omställningen och 
avser bland annat ett gott och inkluderande bemötande, 
men även geografisk närhet, öppettider som är anpassade 
efter människors behov, ökad digital vård och digitala 
lösningar för kontakter med vården. Det kan också handla 
om anpassningar av den fysiska miljön, information och 
kommunikation. Den närmaste vården är den vård som 
individen kan ge sig själv – egenvården. Kommuner och 
regioner ska ge goda förutsättningar för att möjliggöra 
egenvård för kvinnor, män, flickor och pojkar samt 
personer med annan könsidentitet. 

Rätt kompetens hos medarbetarna är en grundläggande 
förutsättning för att hälso- och sjukvården ska fungera väl. 
Att medarbetarna trivs och vill utbilda sig för att arbeta 
och stanna kvar i vården är därför grundläggande. I 
omställningsarbetet är det därför också viktigt att verka för 
att nyttja medarbetarnas kompetens på ett så optimalt sätt 
som möjligt och för att skapa en god arbetsmiljö. 

Ny teknik och digitalisering är andra viktiga verktyg som 
kan bidra till omställningen. Digitaliseringen är viktig för 
att ändra beteenden, nå målen om kvalitet och effektivitet, 
men även för att tillgodose individers behov och 
förväntningar på nya sätt. Genom att använda teknikens 
möjligheter kan tid frigöras till det som teknik inte kan 
ersätta – de nära mötena mellan människor.

Samverkan och samordning är avgörande mellan såväl 
verksamheterna inom regionen och inom kommunerna 
liksom mellan regionen och kommunerna samt med andra 
aktörer. Samverkan mellan kommun och region är särskilt 
viktigt för de individer som har komplexa behov och 
behöver samordnade insatser och/eller kan ha svårt att 
föra sin egen talan, till exempel multisjuka, sköra äldre, 
personer med samsjuklighet, våldsutsatta med flera. 
Samverkan och samordning kan säkerställa att individer 
inte riskerar att ”falla mellan stolarna” och att individerna 
upplever en välfungerande helhet.
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Fokusför y ttning inom
fyra vik tiga områden
Sveriges kommuner och regioner (SKR)
beskriver omställningsarbetet som en
fokusför yttning. Omställningen till God och
nära vård innebär ett förändrat förhållningssätt
där det sker en för yttning i sättet att arbeta
tillsammans för regionen och kommunerna.
Detta beskrivs som ett paradigmskifte av den
svenska hälso- och sjukvården.

Fokusför y ttningen beskr ivs av
SKR enligt följande;

Fokus på person och relation
Från fokus på organisation till fokus på person
och relation.
• Utgå från patientens/ brukarens

individuella förutsättningar, förmågor och
behov och bidra till trygghet.

• Utgå från att relationer är centrala för
kvalitet och effektivitet.

Samordning utifrån personens fokus
Från isolerade vård- och omsorgsinsatser till
samordning utifrån personens fokus.
• Utgå från det bästa för patienten/ brukaren

i hela vård- och omsorgsprocessen.
• Främja gemensamt ansvarstagande och

tillit.
• Skapa förutsättningar för jämlik vård och

omsorg.

Ak tiv medskapare
Från invånare och patienter/ brukare som
passiva mottagare till aktiva medskapare.
• Skapa tillsammans med invånare,

patienter och brukare.

Proak tiv och hälsofrämjande
Från reaktiv till proaktiv och hälsofrämjande.
• Hälsofrämjande, förebyggande och

proaktiva insatser är det mest hållbara
arbetssättet.

• Skapa förutsättningar för självständighet
och livskvalitet.

• Skapa förutsättningar för jämlik hälsa.

B
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Ny struktur och kultur 
tillsammans
Den goda och nära vården med fokus på ett nytt häl-
so-och sjukvårdssystem där primärvården utgör navet, 
innehåller alltså hela eller delar av många verksamheter i 
regionen och kommunerna och inkluderar samtidigt sam-
verkan mellan dessa verksamheter (se bild 1). Det är därför 
avgörande för utvecklingen hur väl länet tillsammans för-
mår att överbrygga hinder och skapa en samordnad vård 
för alla våra olika invånare. Omställningen handlar därför 
både om att utveckla en ny struktur och en ny kultur utifrån 
ett förändrat förhållningssätt. För att göra denna förflytt-
ning behöver nya och förändrade arbetssätt utvecklas och 
implementeras. Och allt detta tillsammans i samverkan.

Att driva omställningen i en så stor verksamhet, dessutom 
på ett nytt och utvecklat sätt, där varje individmöte är unikt 
– är att driva en omställning i komplexitet. Komplexitet 
kan definieras som en situation, fråga eller organisation 

2 Klara Palmberg Broryd – Komplexitet – Enklare navigerat, bättre hanterat: så driver du utveckling i komplexa system, 2021 s.20-21.

där det finns många olika perspektiv och en hög grad av 
ömsesidiga beroenden2. Det innebär att det sällan går att 
planera exakt hur processen ska gå till och arbetet kommer 
vara oförutsägbart och dynamiskt. I omställningen till God 
och nära vård kan det därför vara värdefullt att tillsam-
mans försöka sortera vad som är enkelt, komplicerat och 
komplext för att lyckas i omställningen. Att det här handlar 
om komplexitet innebär inte att det är omöjligt. Men det 
är viktigt att det finns en systemledning som styr och leder 
helheten. Det bör finnas en tydlig och enkel målbild som 
visar riktningen, ett aktivt implementeringsarbete och en 
systematisk uppföljning som visar att vi är på rätt väg. 

Det är viktigt att den goda och nära vården växer fram 
utifrån lokala och regionala behov och förutsättningar. 
Detta för att säkerställa att rätt vård ges samordnat vid rätt 
tidpunkt och på rätt plats. 

Bild 2 - Källa: SKR
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Dalarnas strategi:  
Målbild och färdplan  
Denna länsgemensamma strategi med målbild och 
färdplan utgör ett styrdokument för att stödja den lokala 
och regionala nivån, i samverkan mellan Region Dalarna 
och Dalarnas 15 kommuner, i omställningen till en 
God och nära vård i Dalarna. Strategin är framtagen 
i bred samverkan mellan region och kommun av både 
tjänstepersoner och förtroendevalda (se avsnitt – 
Framtagandet av strategin).
 
Strategin utgör vidare en grund för det lokala arbetet med 
framtagande av lokala planer för God och nära vård. I 
praktiken kan dessa sägas utgöra konkreta aktivitetsplaner 
som beskriver hur samverkansarbetet bedrivs på den 
lokala nivån. De lokala planerna kan liknas vid de lokala 
samverkansöverenskommelser (LÖK) som tas fram utifrån 
de regionala samverkansöverenskommelserna (RÖK) 
som styrdokument för Dalarnas kommuner och Region 
Dalarna3. 

Arbetet på lokal nivå bör anpassas utifrån de specifika 
förutsättningarna och behoven, men genom att ta 
sin utgångspunkt i den regionalt framtagna strategin 
säkerställs förutsättningarna för att invånarna i länet ges 
en likvärdig och jämlik vård, men även omsorg och hälsa. 
I första hand berör denna strategi samverkan mellan 
primärvården i Region Dalarna och länets kommuner, 
men dessa behöver också samspela med all övrig hälso- 
och sjukvård, kommunal omsorg samt socialtjänst och 
inkluderas i ett bredare folkhälsoarbete. Även andra 
aktörer inom vård, omsorg samt hälsa kan komma att 
involveras utifrån lokala förutsättningar (som beskrivs i 
inledningen – se bild 1).

 3 Tre av de regionala samverkansöverenskommelserna är lagstadgade (enligt SoL och HSL), dessa rör  personer med psykisk funktionsned-
sättning, personer som missbrukar alkohol, narkotika, andra beroendeframkallande medel, läkemedel, dopningsmedel eller spel om pengar 
samt barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet.

 4 Att driva omställningen till Nära vård - Handbok om att hantera komplexa system, Sveriges Kommuner och Regioner, 2020, s.24-26

Systemledning i Dalarna 
Samverkan mellan Region Dalarna och länets kommuner 
utgör en central omständighet för att nå omställningen till 
en God och nära vård. Utifrån ett invånarperspektiv är 
gränsdragningen mellan regionens och kommunernas 
olika verksamheter, uppdrag, ansvarsfördelning, 
styrningsmodeller med mera inte så viktig. Det som bör 
eftersträvas är snarare en helhet som tydligt åskådliggör 
och möter invånarnas alla behov av vård och omsorg. 

För att åstadkomma detta krävs en organisering som 
kan styra och leda helheten i länet. Det som kan kallas 
för ett läns systemledning för God och nära vård. Som 
systemledning ansvarar man för hela omställningens 
implementering, resultat, uppföljning och utveckling. 
Systemledningen ska inte styra arbetssätt, vad och hur 
saker görs, i andras organisationer. Utifrån omställningen 
till god och nära vård bör en systemledning bestå av ytterst 
ansvariga politiker och tjänstepersoner för socialtjänst 
och hälso- och sjukvård, samt även andra ansvariga 
förtroendevalda och tjänstepersoner i ledande ställning 
inom organisationerna.4

I Dalarna finns en upparbetad samverkansstruktur 
mellan kommunerna och regionen där representanter 
för socialtjänsten respektive hälso- och sjukvården 
möts regelbundet . Grupperingarna finns inom den 
regionala samverkans – och stödstrukturen i länet 
(RSS).  Välfärdsrådet är ett politiskt samverkansorgan 
där förtroendevalda från kommunerna och regionen 
möts. Kommunernas ledamöter utgörs av ordförande 
i socialnämnd eller motsvarande nämnd. Regionens 
ledamöter utgörs av presidiet i hälso- och sjukvårdsnämnd. 
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På tjänstenivå möts länets högsta chefsledning från 
socialtjänst och hälso- och sjukvård i Länsnätverket för 
förvaltningschefer (”Länschefsnätverket”). 

Regionens och kommunernas allra högsta ledning 
möts också i etablerade samverkansforum. 
Beredningen för Dalarnas utveckling (BDU) består 
av 21 ledamöter (och 21 ersättare). Regionens 
ledamöter består av regionstyrelsens och regional 
utvecklingsnämnds presidier och kommunernas 
ledamöter består av kommunstyrelsens ordförande 
i varje kommun. Länets kommundirektörer 
och regiondirektör möts i vad som benämns 
Kommundirektörsnätverket. 

För att skapa en helhet som leder omställningen behöver 
alla dessa grupperingar samverka i olika konstellationer 
och olika sammanhang för att driva implementering, 
gemensamma mål samt att följa upp och reflektera över 
hur omställningen fortskrider över tid. 

Strategi bestående av två delar - 
målbild och färdplan 
Strategin är uppdelad i två delar, den första delen rör 
målbild, delmål och enkla principer för samverkan och den 
andra delen utgörs av en färdplan. Färdplanen beskriver 
på ett övergripande sätt hur mål och delmål kan uppnås. 
Tillsammans utgör detta Dalarnas strategi för att nå 
omställningen till God och nära vård.
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Målbild och delmål
Dalarnas Målbild är:
Nära genom hela livet – gemensamt
tillsammans

Ytterst sett handlar det om att gemensamt tillsammans
i länet, utifrån bästa tillgängliga kunskap, utveckla en
behovsanpassad, personcentrerad och sammanhållen
vårdkedja av hög kvalitet för alla olika grupper av kvinnor
och män, ickor och pojkar och personer med annan
könsidentitet. Utgångspunkten är individens behov genom
hela livet – från det ofödda barnet, genom hela livet, till
livets absoluta slutskede.

För att lyckas med omställningen till en God och nära
vård i Dalarna är målbilden nedbruten till fem delmål
som hjälper oss att följa omställningsresan i regionen och
i länets kommuner. De olika delmålen är nära kopplade
till fokusför yttningens fyra områden - Fokus på person
och relation, Samordning utifrån personens fokus, Aktiv
medskapare, och Proaktiv och hälsofrämjande.

De fem delmålen är:
1. Nära för mig
2. Nära för alla
3. Nära i hela Dalarna
4. Nära mellan oss
5. Nära till hälsa

N ära i hela Da la rna

N ä r a m ellan oss

N ä ra t i l l hä lsa N ä r a f ö r m ig

N ä r a fö r a lla

Reg ion
Da la rn a

God och nära vård i Dalarna
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2. Nära för alla

Nära för alla – en mer tillgänglig, jämställd och 
jämlik vård för barn och unga, för dig mitt i livet och 
för dig som är äldre. 

Invånarna i Dalarna ska uppleva att vården är 
sammanhållen och likvärdig oavsett kön, ålder och annan 
bakgrund och oavsett vårdbehov (både fysiskt och psykiskt). 
Vården är likvärdig och jämlik utifrån att personalen arbetar 
olika utifrån vem individen är. Det ska upplevas att Region 
Dalarna och länets kommuner samverkar och samordnar 
sitt arbete för att öka tillgängligheten och hitta den bästa 
helhetslösningen för varje individ.

1. Nära för mig

Nära för mig – alla invånare i Dalarna ska bli 
bemötta med respekt samt tilltro och ska uppleva 
utökade möjligheter till medskapande och delak-
tighet utifrån sin förmåga och sina behov.

Invånarna i Dalarna ska uppleva att det är lätt att 
nå rätt vårdinstans, att kontaktvägarna in i vården är 
tydliga och enkla. Invånarna ska, i sin vård, känna tillit, 
trygghet och delaktighet, utifrån sina egna förmågor 
och behov. Invånarna ska också vara medskapare, 
uppleva att de blir sedda och lyssnade på samt blir 
bemötta med respekt och tilltro.

3. Nära i hela Dalarna

Nära i hela Dalarna – en mer likvärdig tillgång 
till personcentrerad vård i hela länet oavsett var 
individerna bor med hjälp av nya och utvecklade 
lösningar som gagnar individerna.

Invånarna i Dalarna ska uppleva att den goda och nära 
vården finns tillgänglig när och där individen behöver den 
och att den är personcentrerad. Invånarna ska uppleva att 
regionen och kommunerna samarbetar och samverkar för 
att ge vården på rätt nivå och med rätt stöd i förhållande 
till behov och närhet, med fysiska, mobila och/eller 
digitala lösningar som gagnar invånarna i hela länet. 
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4. Nära mellan oss

Nära mellan oss – stärkt samverkan inom  
och mellan länets kommuner och Region Dalarna 
som präglas av tillit och prestigelöshet för 
invånarnas bästa.

Invånarna i Dalarna ska uppleva att vården är samordnad 
och därmed ges i en väl fungerande helhet. Invånarna 
ska uppleva att regionen och kommunerna tillsammans 
och även med andra relevanta aktörer planerar och 
samordnar de insatser som ska ges. Detta sker i en 
bra dialog och med respekt, utifrån invånarnas behov, 
preferenser och förmåga. Medarbetarna i kommunerna 
och Region Dalarna ska uppleva att samverkan baseras 
på tillit och prestigelöshet på ett gränsöverskridande och 
relationsskapande sätt (se även avsnitt enkla principerna 
för samverkan). 

5. Nära till hälsa

Nära till hälsa– ett mer hälsofrämjande och 
förebyggande arbete i Dalarna utifrån var 
varje enskild individ befinner sig i livet. 

Invånarna i Dalarna ska uppleva att alla verksamheter 
tillsammans och gemensamt, i länets kommuner och Region 
Dalarna, arbetar förebyggande och hälsofrämjande för 
att skapa en god hälsa hos alla invånare. Det är viktigt 
att hela människan blir sedd både fysiskt, psykiskt, socialt 
och kulturellt. Invånarna ska även uppleva  att stöd ges 
till egenvårdsaktiviteter genom en samverkan med övriga 
civilsamhällets olika aktörer.
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Enkla principer för samverkan 
Samverkan är avgörande för att gemensamt skapa en 
bra samordnad helhetslösning . Det är inte alltid helt 
tydligt vem som har ansvar för vad och ofta går ansvaren 
ihop och är gemensamma. Därför måste kommunen och 
regionen i samverkan skapa en bra helhetslösning för den 
enskilda individen utifrån dennes behov.

I denna strategi definieras samverkan enligt följande: 
”Samverkan: en process som är ämnad att skapa ny-
tänkande, nytt agerande, ny förståelse och nytt lärande 
i en specifik fråga. Samverkan innebär ett gemensamt 

MORA

ÄLVDALEN

ORSA

RÄTTVIK

FALUNLEKSAND

MALUNG-SÄLEN

VANSBRO GAGNEF BOR-
LÄNGE

SÄTER

AVESTA

HEDE-
MORA

LUDVIKA
SMEDJE-
BACKEN

5 Partnerskapet som verkar inom kunskapsstyrningsfrågor för socialtjänst och näraliggande hälso- och sjukvård använder denna definition. 
Läs mer om Partnerskapet på SKR:s hemsida. Källa citat: Bottheim, K. & Zingmark, A. (u.å.). Samverkansmodellen – en modell för att leda 
samverkan strategiskt. Länka Consulting.

agerande och gemensam handling”.5 För att lyckas i 
samverkan i omställningsarbetet i Dalarna har följande 
enkla principer för en god samverkanskultur tagits fram 
gemensamt i strategiarbetet:

• Vi utgår ifrån individernas olika behov 
och bjuder in till delaktighet.

• Vi lyssnar på varandra.
• Vi är prestigelösa och visar tillit till 

varandra.
• Vi är modiga och vågar ta beslut.
• Vi lär av varandra och reflekterar  

tillsammans.

Region  
Dalarna
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Färdplan för en God och 
nära vård i Dalarna  
Färdplanen berättar för oss hur vi tillsammans i samverkan, 
både lokalt och regionalt, ska ta oss till målbilden. 
Färdplanen blir därmed kartan för vår gemensamma 
resa. Färdplanen innehåller en övergripande beskrivning 
av implementering, det lokala samverkansarbetet, en 
regional handlingsplan (årlig eller över fler år) med olika 

prioriteringar i samverkan samt årlig uppföljning (nyckeltal, 
aktiviteter, självskattning). Färdplanen beskriver vidare olika 
regionala stödverktyg som regional årsrapport, samt länets 
systemledning. Detta kan ses som en process som också bidrar 
till viktiga vägval och prioriteringar i omställningsarbetet på 
både lokal och regional nivå, se bild nedan:

För att uppnå målbilden för den goda och nära vården i 
Dalarna behöver nya arbetssätt utvecklas och börja testas 
– arbetet behöver göras annorlunda för att det ska bli en 
omställning. Arbetet behöver ske runt om i länet i både 
regionen och kommunerna, både lokalt och regionalt, i 
samverkan och enskilt. 

För att stärka det regionala samverkansarbetet i 
omställningen och fatta beslut om viktiga vägval och 

prioriteringar över tid, tas en regional handlingsplan 
fram som revideras och följs upp årligen. Planen, som 
beslutas av systemledningen i länet (se nedan), kan 
t.ex. innefatta olika prioriteringar i samverkan som t.ex. 
målområden, målgrupper och aktiviteter. Den regionala 
planen ska bidra till omställningen som helhet, i både 
region och kommun, och främja att en jämlik och 
likvärdig omställning sker geografiskt för invånarna i 
Dalarna.
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och möjligheterna (kunna) att genomföra omställning för 
God och nära vård.7 

Implementeringsprocessen behöver därför vara 
genomtänkt och ha ett strukturerat upplägg. Upplägget 
behöver också innefatta både kort- och långsiktiga 
implementeringsstrategier eftersom förändring ofta 
tar tid och det då blir viktigt att ”hålla i och hålla ut”. 
Både strategier för att ”komma igång” och för att 
vidmakthålla det nya på lång sikt behöver finnas i 
implementeringsarbetet.8

Implementeringsstrategierna för arbetet med God och 
nära vård kan behöva se olika ut hos olika aktörer, på 
olika nivåer i en organisation etcetera och ansvaret för 
implementeringen behöver ligga på olika verksamhets- 
och ledningsnivåer och också på politisk nivå. 

En avgörande förutsättning för en lyckad implementering 
av strategin med målbild och färdplan är att 
implementeringen sker i samverkan mellan Region Dalarna 
och kommunerna. Att implementera i samverkan och i 
komplexa system ter sig särskilt utmanande. Det blir därför 
viktigt att säkerställa att alla/hela systemet är på väg åt 
samma håll och att förutsättningar finns för att var och en 
utifrån sitt perspektiv ska kunna ta avstamp och hitta kraft i 
den gemensamma regionala målbilden.9

Lokal plan för God och nära vård 
och stöd i framtagande
Dalarnas femton kommuner har alla skilda förutsättningar, 
behov (både gällande kompetens och utveckling), resurser 
och samverkansformer. Det är därför viktigt att de enskilda 
kommunerna och Region Dalarnas verksamheter inom 
varje kommun, tillsammans, formulerar hur de vill arbeta i 
omställningsarbetet – förslagsvis inom ramen för en skriftlig 
lokal plan.

6 Implementering – Kunskapsguiden.se
7 Källa: Folkhälsoguiden, Region Stockholm - https://www.folkhalsoguiden.se/globalassets/verksamheter/forskning-och-utveckling/cen-

trum-for-epidemiologi-och-samhallsmedicin/folkhalsoguiden/implementering-och-utvardering/arbetshafte-metodstod-200113.pdf
8 Om implementering (socialstyrelsen.se), Från nyhet till vardagsnytta. Om implementeringens mödosamma konst. (folkhalsomyndigheten.se)
9 Att driva omställningen till Nära vård - Handbok om att hantera komplexa system, Sveriges Kommuner och Regioner, 2020.

Det lokala samverkansarbetet beskrivs i lokala planer för 
God och nära vård. Att ta fram dessa kan sägas vara det 
första steget i implementeringsprocessen av strategin. I 
de lokala planerna beskrivs alltså vilka aktiviteter som ska 
göras i samverkan och hur dessa ska mätas och följas upp 
(se avsnitt Årlig uppföljning).  

Uppföljning av omställningsarbetet är viktigt och 
säkerställer en förflyttning i rätt riktning. Uppföljning är 
därmed också en viktig drivkraft i implementeringen av 
strategin. 

Det handlar alltså om att systematiskt följa upp och 
reflektera över arbetet på olika sätt. Detta för att skapa 
underlag för prioriteringar och fatta nödvändiga beslut 
till den regionala planen (se ovan), men uppföljningen 
behöver också ske på lokal nivå. Sammantaget är 
uppföljning också viktigt för att skapa engagemang för att 
driva omställningen på olika nivåer inom verksamheterna.

Implementeringsprocessen för 
God och Nära vård i Dalarna
Omställningsarbetet för att uppnå målet, en God och 
nära vård, sker över tid, i en implementeringsprocess, 
vilket förutsätter olika implementeringsstrategier och ett 
systematiskt kvalitetsarbete med uppföljning och analys. 
Vad är implementering? En samsyn kring det är inte alltid 
självklar, men blir nödvändig för att gemensamt kunna ta 
sig framåt i processen.

”Implementering avser de tillvägagångssätt som används 
för att införa nya metoder i en ordinarie verksamhet. 
Implementering säkerställer att metoderna används så som 
det var avsett och sker med varaktighet.”6

Med andra ord handlar det om att med hjälp av olika 
implementeringsstrategier stötta/underlätta ett införande 
av något nytt, i det här fallet God och nära vård, så att 
det nya tillämpas i det dagliga arbetet på ett sådant sätt 
som det var tänkt och så att tillämpningen håller i sig över 
tid. Implementeringsstrategierna behöver anpassas till de 
specifika mottagarna och kontexten kan handla om att på 
olika sätt stärka kunskapen och kompetensen (veta), öka 
förståelsen och motivationen (vilja) samt förutsättningarna 
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Syftet med en lokal plan för God och nära vård är 
att omsätta den regionala strategin med målbild och 
färdplan i praktiken på lokal nivå. Den lokala planen 
ska tas fram i en gemensam process av regionens och 
kommunens primärvård, i den enskilda kommunen 
utifrån den lokala kontexten samt förutsättningarna 
för samverkan med fler aktörer. Som lyfts tidigare är 
samspelet med andra delar av hälso- och sjukvården 
och socialtjänsten viktigt liksom det bredare 
folkhälsoarbetet, men hur det organiseras beslutas 
lokalt. Det är också möjligt att ta fram en gemensam 
lokal plan tillsammans mellan flera kommuner. 

För att den lokala planen ska vara användbar är det 
viktigt att den är så konkret som möjligt och tydligt 
beskriver hur omställningsarbetet ska bedrivas i 
praktiken i samverkan (vilka aktiviteter, när, hur, av vem 
och hur det följs upp). Med fördel kopplas den lokala 
planen till ordinarie arbete med verksamhetsplaner och 
uppföljning eller i andra styrdokument.

Tips: Ett stöd i arbetet att ta fram den 
lokala planen är SKR:s skrift Att driva 
omställningen till Nära vård - Handbok 
om att hantera komplexa system. 
Handboken syftar till att ge både 
kunskap, inspiration och vägledning 
i omställningsarbetet och riktar sig 
till personer med ansvar att leda och 
driva omställningsarbetet regionalt 
eller lokalt. Handboken innehåller olika 
delar där del 1 och 2 har varit ett viktigt 
stöd i arbetet med att ta fram Dalarnas 
målbild. Del 3 fokuserar däremot mer på 
färdplanen och kan därför vara ett stöd 
i arbetet med lokala planer även framåt 
(del 3 med tillhörande frågor 11 till 24).

Årlig uppföljning
Resultat behöver följas upp och analyseras systematiskt 
för att verksamheterna ska kunna förändra och förbättra 
arbetet. Uppföljning och analys ska ske på både lokal 
och regional nivå. Eftersom omställningen rör både 
struktur och kultur kommer flera redskap att användas för 
att följa helheten, dessa kommer under arbetets gång att 
vidareutvecklas.

Uppföljningen av  God och nära vård i region och kommuner 
kommer ske på tre sätt: 

1. Nyckeltal 
2. Självskattning 
3. Aktiviteter 

De lokala planerna kommer även att samlas in på regional 
nivå i syfte att skapa lärande och för uppföljning.

1. Nyckeltal
En uppföljning av omställningen till 
God och nära vård i Dalarna genom 
nyckeltal är nödvändig. Detta för att 
veta att rätt saker görs vid rätt tillfälle 
och ger den effekt som önskas i både 

Region Dalarna och länets kommuner i relation till vad som 
sker i andra regioner och kommuner i landet. 

Nyckeltal på både lokal och regional nivå behöver ana-
lyseras så att de viktigaste avvikelserna identifieras, både 
positiva och negativa, och så att orsakerna till avvikelserna 
kan analyseras och slutsatser dras. 

En utmaning är att dagens befintliga mått i form av nyckeltal 
som följs på nationell nivå och samlas in lokalt och regionalt 
är anpassade efter gårdagens vård och inte den vård som 
ska utvecklas i omställningen. Det pågår därför ett nationellt 
arbete och på Sveriges kommuner och regioner (SKR) med 
att ta fram nya kvalitetssäkrade mått som kan följa omställ-
ningsarbetet och bidra med jämförelser mellan län. Under 
varje delmål beskrivs därför nyckeltal som i nuläget  används 
i uppföljningsarbetet (se Bilaga 1 Nyckeltal).10

För att belysa effekterna av omställningen hos olika grupper av 
kvinnor/flickor och män/pojkar samt personer av annan könsi-
dentitet och för att främja jämställdhet och jämlikhet är analyser 
av könsuppdelad individbaserad statistik avgörande. 

10  Samtliga nyckeltal samlas redan in och finns att tillgå i databasen Kolada och via Socialstyrelsen.
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2. Självskattning
För att komplettera 
nyckeltalen är ett 
annat verktyg i 
uppföljningsarbetet en 

”självskattning” (exempel på utformning ges 
nedan). I en självskattning tas ställning till hur väl 
ett antal påståenden stämmer in på den egna 
verksamheten. Utifrån svaren får verksamheten 
”poäng” som indikerar styrkor och utmaningar 
i omställningsarbetet. Förutom att ge en 
nulägesbild kan självskattningen även användas 
för att mäta utveckling över tid genom att den 
genomförs kontinuerligt. I den regionala analysen 
(som nämns nedan) redovisas länets genomförda 
självskattningar som möjliggör jämförelser mellan 
verksamheter, så kallad benchmarking. 

Självskattning Resultat

Nära för mig – Vi arbetar för att  alla invånare 
i Dalarna ska bli bemötta med respekt samt tilltro 
och ska uppleva möjligheter till medskapande och 
delaktighet utifrån sin förmåga och sina behov.

Nära för alla – Vi arbetar för en tillgänglig, 
jämställd och jämlik vård för barn och unga, för dig 
mitt i livet och för dig som är äldre.

Nära i hela Dalarna – Vi arbetar för en likvär-
dig tillgång till personcentrerad vård i hela länet 
oavsett var individerna bor med hjälp av nya och 
utvecklade lösningar som gagnar individerna.

Nära mellan oss - Vi arbetar för stärkt samver-
kan inom och mellan länets kommuner och Region 
Dalarna som präglas av tillit och prestigelöshet för 
invånarnas bästa.

Nära till hälsa – Vi arbetar hälsofrämjande och 
förebyggande i Dalarna utifrån var varje enskild 
individ befinner sig i livet.

3. Aktiviteter
Det sista verktyget är att följa det som görs i 
form av aktiviteter och vad det leder till. Vid 
uppföljning och analys av aktiviteterna får 
verksamheterna i kommunerna och regionen 

reda på hur omställningsarbetet går både i strukturellt och 
kulturellt avseende. 

Exempel på frågor som kan ställas är:
• Vilka aktiviteter har genomförts och vilka resultat har 

uppnåtts?
• Reflektion kring lärdomar och vad som 

varit framgångsfaktorer och utmaningar i 
omställningsarbetet?

• Bedömning av hur arbetet fortgår med att nå delmål 
och målbild?

Version 1.
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Regionalt stöd 
Ett regionalt stöd i omställningsarbetet är en av flera 
viktiga förutsättningar för att lyckas i länet som helhet. 
Det kan bidra med ett helhetsperspektiv på omställningen 
avseende framgångar och utmaningar, sprida goda 
resultat och skapa stabilitet över tid. Det regionala stödet 
ska följa och stötta länets arbete i samverkan och bidra 
till utveckling, reflektion och lärande. Region Dalarna och 
den regionala samverkans- och stödstrukturen (RSS) ger 
ett övergripande stöd för omställningsarbetet på regional 
nivå med fokus på implementering och uppföljning. För 
att stötta samverkansarbetet mellan region och kommun 
att ta fram lokala planer, kan även stöd ges till ett antal 
gemensamma arbeten (piloter) som senare kan spridas till 
fler i länet. 

Det lokala arbetet, som sker med stöd av de lokala 
planerna, kommer följas upp på regional nivå utifrån 
ovanstående tre uppföljningsmått. På så vis erhålls en 
heltäckande bild över hur omställningen fortgår ute i länet. 

Årligen kommer en regional redovisning att sammanställas 
som beskriver omställningen till God och nära vård i 
Dalarna. Den kommer innefatta bland annat analyser 
av arbetet som sker på lokal och regional nivå och en 
sammanställning av aktiviteter med mera.

Regionala stödverktyg för hur arbetet kan bedrivas i 
kommunerna och i regionen kommer utvecklas under resan 
och löpande spridas , bland annat avseende nyckeltal för 
Dalarna.
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Giltighetstid, 
ikraftträdande,  
revidering, beslut

Giltighetstid 
Giltighetstid 2022-07-01 till och med 2030-01-01.

Ikraftträdande 
Denna länsgemensamma strategi ska undertecknas 
skriftligen av parterna genom ordförande och vice 
ordförande i Länschefsnätverket för förvaltningschefer och 
Välfärdsrådet.

Välfärdsrådet lämnar beslut om rekommendation till 
region och kommuner att godkänna strategin. Strategin 
ska godkännas av parternas respektive organ. Varje part 
beslutar om ordningen för beslut om godkännande av 
denna strategi. 

Revidering
Välfärdsrådet beslutar om revidering av strategin efter 
samråd med övriga aktörer inom systemledningen. 
Revidering av strategin ska ske var fjärde år om inte 
Välfärdsrådet beslutar annat. Länschefsnätverket kan 
initiera och fatta beslut om ändringar och tillägg till 
strategin av icke principiell innebörd och som inte påverkar 
strategins huvudsakliga innehåll (till exempel målbild, 
delmål eller nyckeltal). Välfärdsrådet ska informeras om 
sådana eventuella ändringar och tillägg.

Åsa Dedering 
Ordförande Länsnätverket för förvaltningschefer

Ulrika Gärdsback 
Vice ordförande Länsnätverket för förvaltningschefer

Sofia Jarl 
Ordförande Välfärdsrådet

Åsa Bergkvist 
Vice ordförande Välfärdsrådet

Beslut
Beslutad av Välfärdsrådet 27 april 2022
Beslutad av Länschefsnätverket för förvaltningschefer 28 januari 2022
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Efterord: Framtagandet 
av strategin
Strategin är framtagen i bred samverkan mellan Region 
Dalarna och länets kommuner. Arbetet har letts av en 
styrgrupp bestående av chefsrepresentanter från regionens 
och kommunernas hälso- och sjukvård. Styrgruppen har 
arbetat på uppdrag från Välfärdsrådet och Länsnätverket 
för förvaltningschefer (se avsnitt Systemledning).

En processledare från Avdelningen för Hälsa och välfärd, 
RSS Dalarna, har lett styrgruppen och samordnat arbetet.11 
I arbetet med framtagandet av strategin har styrgruppen 
fokuserat på att: 

1)  Inventera och kartlägga pågående arbeten och 
aktiviteter i regionen och kommunerna som kan kopplas 
till God och Nära vård. Det är aktiviteter som bedrivs 
gemensamt mellan regionen och kommunerna eller 
enskilt av regionen eller i en kommun.

2)  Identifiera tidigare utvecklingsarbeten i Dalarna i linje 
med God och nära vård.  

3)  Formulera framtidens arbete med fokus på en 
gemensam strategi för regionen och kommunerna.

För att involvera alla berörda verksamheter i länet har 
arbetsdagar arrangerats under 2021. Målgrupperna 
för dessa arbetsdagar har varit chefer, ledare och/
eller förtroendevalda i, eller med koppling till, berörda 
verksamheter. Under dessa dagar valde man metaforen 
om en gemensam resa för att beskriva färden mot målet, 
en God och nära vård i Dalarna.

Styrgruppen har även analyserat resultaten i rapporten 
“Värde för vem?” Ett tjänstelogiskt perspektiv på 
invånarens värdeskapande i hälso-sjukvård och 
socialtjänst som Hälsolabb12 gav ut under 2021 i syfte att 
stödja omställningen till nära vård utifrån ett patient- och 
brukarperspektiv. Rapporten användes vid framtagandet 
av målbilden och dess fem delmål. Det som invånarna 
upplevde som värdeskapande i rapporten stämde väl 
överens med det som chefer/ledare och förtroendevalda 
tog upp under arbetsdagarna i Dalarna.

11 I styrgruppens delrapport från våren/sommaren 2021 beskrevs arbetet samt den föreslagna strategin med målbild och tillhörande delmål. 
Även en slutrapport för arbetet med strategin har tagits fram i slutet av 2021.

12 Hälsolabb är en samverkan mellan Experio Lab, SKR, Karlstad Universitet samt Linköpings Universitet som har samlat in data kring invånares 
upplevelser av hälso- och sjukvård och socialtjänst samt vad som är värdeskapande för dem.
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Bilaga 1. Nyckeltal

Nära för mig  

Upplevd trygghet i äldreomsorg - 
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg 
- trygghet, andel (%) (ID: U23521), Andel personer i 
åldrarna 65 år och äldre som uppgett att de kände 
sig mycket eller ganska trygga med att bo på sitt 
äldreboende. (SKRs infografik)

Patientupplevelse av information och 
kunskap - Patientupplevd kvalitet avseende 
information och kunskap i primärvården, index (ID: 
U71456), Andelen positiva svar om information och 
kunskap för det senaste besöket från patienter som 
besökt en primärvårdsmottagning. (SKRs infografik)

Individuell plan - Andel patienter med individuell 
plan, (SKRs infografik – under utveckling – inget värde.)

Patientupplevelse av delaktighet - Patientupplevd 
kvalitet avseende delaktighet och involvering i 
primärvården, index (ID: U71453), Andel patienter som 
anser att de är delaktiga i besluten beträffande deras 
vård/behandling i den utsträckning de önskar. 

Nära för alla 

Tillgänglighet till bedömning på VC inom 3 
dagar - Medicinsk bedömning inom tre dagar i primär-
vård, andel (%) (ID: N79173), Andel av de medicinska 
bedömningarna av legitimerad personal inom primär-
vård som gjordes inom 3 dagar. (SKRs infografik)

Fast vårdkontakt – (SKRs infografik – under utveck-
ling – inget värde.)

Vårdtillfällen - Vårdtillfällen i specialiserad somatisk 
slutenvård, antal/100 000 inv, (ID: N72802), Antal 
vårdtillfällen per 100 000 invånare. (SKRs infografik)

Kostnadsandel PV i regionen - Nettokostnad 
primärvård totalt (exkl. läkemedel), kr/inv (ID: 
U71456), Kostnadsandel i det som definieras som 
region-primärvård i relation till samtlig hälso- och 
sjukvård i regionen. 

Nära i hela Dalarna  

Kontinuitetsindex i PV - Patientupplevd kvalitet 
avseende kontinuitet och koordinering i primärvården, 
index (ID: U71455), Får du träffa samma läkare vid dina 
besök på hälso-/vårdcentralen?. (SKRs infografik)

Kontinuitetsindex på Säbo - Brukarbedömning 
särskilt boende äldreomsorg - läkare vid behov, andel 
(%) ID: U23482, Andel personer (respondenter) 65 
år och äldre i särskilda boenden som svarat att det vid 
behov är mycket lätt eller ganska lätt att få träffa läkare 
(F22). (SKRs infografik)

Påverkbar slutenvård - Påverkbar slutenvård vid 
kronisk sjukdom, antal/100 000 inv (ID: U79133), Antal 
slutenvårdsperioder med diagnos för hjärtsvikt, diabetes, 
astma eller KOL per 100 000 invånare 20 år eller äldre. 
Åldersstandardiserade värden. (SKRs infografik)

Behov av hemtjänst > 65 år - Invånare 65+ med 
hemtjänst i ordinärt boende, andel (%) [Ny hemtjänst-
definition] (ID: N21701), Antal personer 65+ år med 
hemtjänst i ordinärt boende, dividerat med antal invånare 
65+ år den 31/12. (SKRs infografik)

Nyckeltalen är baserade på SKR infografik från år 2021 med fyra tillägg från Socialstyrelsen 
rapport från 2020 Uppföljning av omställningen till en mer nära vård - Ett förslag på indikatorer.
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Nära mellan oss 

Förtroende för hälso- och sjukvården - För-
troende för sjukvården i sin helhet, andel (%) (ID: 
U70447),  Andel invånare som svarar att de har ett 
stort eller ganska stort förtroende för hälso- och sjukvår-
den i sin helhet i sin egen region. (SKRs infografik)

Oplanerad återinskrivning inom 30 dagar 
- Patienter med oplanerad återinskrivning inom 30 
dagar, andel (%) (ID: U79092), Andel oplanerade 
återinskrivningar inom 30 dagar vid utvalda diagnoser 
för patienter 65 år och äldre. (SKRs infografik)

Äldre med läkemedel som bör undvikas 
- Personer 75+ år med hemtjänst med olämpliga 
läkemedel, andel (%) (ID: U21426), Andel äldre i 
befolkningen med minst ett läkemedel som bör undvikas 
till äldre om inte särskilda skäl föreligger. Avser personer 
75 år och äldre. 

Besök på akutmottagning >80 år - Besök på 
akutmottagning - 80 år och äldre, antal/1000 inv (ID: 
U79029), Antal besök av personer 80 år eller äldre vid 
sjukhusbundna akutmottagningar per 1 000 invånare.

Nära till hälsa

Självskattad hälsa - Invånare med bra självskattat 
hälsotillstånd, andel (%) (ID: U01405), Andel (procent) 
invånare 16–84 år som uppgav en bra eller mycket bra 
hälsa i nationella folkhälsoenkäten. (SKRs infografik)

Fallskador bland äldre - Fallskador bland personer 
65+, 3-årsm, antal/100 000 inv (ID: U20462), Antal 
personer som vårdats för fallskador i sluten vård eller 
vid läkarbesök i specialiserad öppen vård per 100 000 
invånare 65 år och äldre. Åldersstandardiserade värden.
(SKRs infografik)

Övervikt och fetma - Invånare med fetma, andel (%) 
(ID: U01411), Andel (procent) invånare i åldern 16–84 år 
som uppgav a) övervikt, b) fetma, c) övervikt och fetma.
(SKRs infografik)

Samtalsbehandling barn med depression och 
ångest - Andel patienter under 18 år med diagnos de-
pression eller ångestsyndrom som fått samtalsbehandling. 
(SKRs infografik – under utveckling – inget värde.)
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Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Ledningsstöd och strategi
Avdelningen för Hälsa och välfärd (RSS Dalarna)

Minnesanteckningar
Datum:  2022-04-28
Dnr:  RD22/00383

Välfärdsrådets möte den 27 april 2022
Tid: Kl. 13-16
Plats: Teams

Närvarande:  Sofia Jarl Region Dalarna (ordförande), Åsa Bergkvist Ludvika, Britt-Inger
Remming Hedemora, Tom Andersson Avesta, Kenneth Dahlström Leksand, Fredrik Ollén
Rättvik, Camilla Andersson Sparring Falun, Håkan Yngström Orsa, Anette Eriksson Älvdalen,
Annelie Hultgren Vansbro, Monica Forsgren Smedjebacken, Matilda Kilström Smedjebacken,
Cecilia Rodin Borlänge

Närvarande tjänstepersoner:  Tanja Mårtensson, Stefan Nielsen, Linda Haglund Region
Dalarna samt föredragande enligt nedan.

1. Mötets öppnande

Välfärdsrådet beslutade
att öppna mötet.

2. Godkännande av dagordning

Välfärdsrådet beslutade
att godkänna dagordningen.

3. Val av justerare

Välfärdsrådet beslutade
att utse Fredrik Ollén till justerare.

4. Föregående minnesanteckningar 220223

Välfärdsrådet beslutade
att lägga minnesanteckningarna till handlingarna.
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Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Ledningsstöd och strategi
Avdelningen för Hälsa och välfärd (RSS Dalarna)

Minnesanteckningar
Datum:  2022-04-28
Dnr:  RD22/00383

5. Rapport: Aktuellt läge Covid och vaccination
Föredragande: Roger Larsson, Chefsläkare och Olof Ehrs,
Vaccinationssamordnare Region Dalarna

Roger Larsson:  En minskning av antal positiva fall ses både nationellt och regionalt
men man måste betänka att provtagning görs i princip endast på vård- och
omsorgspersonal. I Region Dalarna finns nu 46 inneliggande patienter med covid
varav två på IVA. Nya smittspridningsscenarier har vidare presenterats från FoHM
som tyder på en kommande ökning/topp i maj som orsakas av den nya
virusvarianten BA2 samt att skyddet från vaccinen har börjat klinga av. Det i sin tur
kan leda till en förväntad ökad belastning på vården i maj-juni men med
utgångspunkt från en relativt låg nivå av vårdbelastning. Man har även börjat med
Tamiflu-behandling mot säsongsinfluensan på äldreboenden där det finns en viss oro
för att smittspridning av den kan öka. Det finns även en liten oro för mässlingsutbrott
efter den ökade invandringen från Ukraina där flera är ovaccinerade mot mässlingen.
Olof Ehrs:  Dos 4 ges nu till de som är 65 år eller äldre samt personer med vissa
diagnoser och där det gått minst 4 månader sedan dos 3. Bokningsläget för dos 4 är
gott i Dalarna. Man kan se att benägenheten för att ta fler än 2 doser vaccin sjunker
tydligt bland yngre.
Se Bilaga 5.

Välfärdsrådet beslutade
att lägga informationen till handlingarna.

6. Lägesrunda kommuner och region med anledning av kriget i Ukraina

Alla mötesdeltagare föredrog en kort muntlig presentation om aktuellt läge i sin
kommun eller sitt verksamhetsområde. Ledamöter från fyra kommuner saknades.

En fråga uppkom huruvida ukrainska medborgare, som får åtnjuta avgiftsfri
kollektivtrafik i Dalarna, även gäller skolskjutsar? Stefan och Tanja tog med sig
frågan och svaret från kollektivtrafikförvaltningen är att det inte gäller planerad
skolskjuts. Kommunerna får beställa skolskjuts till de ukrainska barnen i enlighet
med de rutiner som gäller för barn med skyddad identitet under den tid de inte har
svenskt personnummer. Så snart de har svenskt personnummer får kommunerna
beställa skolskjuts som vanligt.

Välfärdsrådet beslutade
att lägga informationen till handlingarna.



(Sida  3 av  5)

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Ledningsstöd och strategi
Avdelningen för Hälsa och välfärd (RSS Dalarna)

Minnesanteckningar
Datum:  2022-04-28
Dnr:  RD22/00383

7. Beslut om rekommendation: Länsgemensam strategi med målbild och
färdplan för God och Nära vård i Dalarna 2022-2030
Föredragande: Tanja Mårtensson

En länsgemensam strategi är framtagen i bred samverkan mellan Region
Dalarna och Dalarnas 15 kommuner. Strategin innehåller målbild, delmål och
färdplan och utgör ett styrdokument för att stödja samverkan på den lokala och
regionala nivån i omställningen till en god och nära vård i Dalarna. Strategin
utgör vidare en grund för det lokala arbetet med framtagande av lokala planer
för god och nära vård. Strategins giltighetstid löper 2022-07-01 till och med
2030-01-01.

Länsnätverket för förvaltningschefer godkände strategin på möte 220128.

Välfärdsrådet behandlade strategin som ett överläggningsärende på möte
220223 och enades om att strategin skulle kompletteras med en del ändringar.
Välfärdsrådet beslutade därvid att uppdra till presidiet att återkomma till
Välfärdsrådet med slutligt förslag till Länsgemensam strategi för God och Nära
vård i Dalarna 2022-2030, att beslut om rekommendation fattas vid
nästkommande möte.

Presidiet har tagit fram ändringar i linje med Välfärdsrådets överläggning på
mötet den 23 februari.

Tanja presenterade de ändringar/förtydliganden som gjorts av färdplanen utifrån
de uppkomna synpunkterna från föregående möte i Välfärdsrådet. Bilaga 6

Det poängterades att det är viktigt att kommunikationsinsatserna i kommunerna
och från Regionen sker samordnat vilket också är ambitionen att så sker.

Välfärdsrådet beslutade
att rekommendera kommunerna och regionen att anta länsgemensam
strategi med målbild och färdplan för God och Nära vård i Dalarna 2022-
2030.
att beslutet gäller under förutsättning att samtliga ingående huvudmän
fattar likalydande beslut.
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Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Ledningsstöd och strategi
Avdelningen för Hälsa och välfärd (RSS Dalarna)

Minnesanteckningar
Datum:  2022-04-28
Dnr:  RD22/00383

8. Rapport: Samverkan kring personer med samsjuklighet  –
Samsjuklighetsutredningens reformförslag samt pågående regionalt
uppdrag
Föredragande: Caroline Mörk, Utvecklingsledare Hälsa och välfärd

I november 2021 presenterade Samsjuklighetsutredningen sitt delbetänkande
SOU 2021:93: Från delar till helhet – en reform för samordnade,
behovsanpassade och personcentrerade insatser till personer med
samsjuklighet. Utredningen föreslår en genomgripande reform av samhällets
insatser till personer med samsjuklighet. Reformen förutsätter ett förändrat
huvudmannaskap för vård och stöd till alla personer med skadligt bruk eller
beroende. Utredningen är nu ute på remiss och Region Dalarna och ett par
kommuner i länet är utnämnda remissinstanser.

På regional nivå pågår ett utvecklingsarbete kring målgruppen med
samsjuklighet. Uppdraget sker med stöd av de länsgemensamma medlen enligt
Överenskommelse psykisk hälsa 2022 och syftar till att bidra till att personer med
samsjuklighet i Dalarna erbjuds en samordnad, behovsanpassad och
personcentrerad vård och omsorg samt får de insatser de är i behov av. Inom
ramen för uppdraget har en djupare kartläggning gjorts av länets verksamheter
som delvis möter målgruppens behov. Inom ramen för uppdraget ska också ett
antal åtgärder föreslås som bland annat syftar till att öka samverkan,
brukarinflytandet samt öka kompetens och kunskap om målgruppens
problematik.

Caroline presenterade sig själv och sitt uppdrag inom samsjuklighetsområdet
med både en sammanfattning av delbetänkandet från Samsjuklighets-
utredningen samt en genomförd kartläggning över målgruppen i länet och vilka
insatser, samverkansarbeten m.m. som finns. Caroline presenterade också
några förslag på stärkta insatser för målgruppen. Bilaga 7

Välfärdsrådet beslutade
att lägga informationen till handlingarna.
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Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Ledningsstöd och strategi
Avdelningen för Hälsa och välfärd (RSS Dalarna)

Minnesanteckningar
Datum:  2022-04-28
Dnr:  RD22/00383

9. Rapport: Uppdrag regional styrgrupp för välfärdsteknik och digitalisering
Föredragande: Katarina Nordin-Kajblad, Verksamhetsutvecklare Dalarnas
Hjälpmedelscenter och Carina Andersson, Systemförvaltare Rättviks kommun

Förra året beslutade Länschefsnätverket att bilda en regional styrgrupp för
välfärdsteknik och digitalisering i länet. Styrgruppens ledamöter utsågs genom ett
brett nomineringsförfarande och består av 10 ledamöter från regionen,
kommunerna, Högskolan Dalarna och Dalarnas Science Park. Målet med
styrgruppens uppdrag är att samverka för att främja en hållbar, god och jämlik
tillgång och användning av välfärdsteknik och digitalisering i hela Dalarna.

Föredragande presenterade sig själva och bakgrunden till sitt uppdrag samt
uppstarten av arbetet i styrgruppen med bland annat framtagande av en
uppdragsbeskrivning. Bilaga 8 och 9.

Välfärdsrådet beslutade
att lägga informationen till handlingarna.

10. Rapport: Pågående arbete inom den regionala samverkans- och
stödstrukturen (RSS)
Föredragande:  Tanja Mårtensson

Rapport om bland annat det fortsatta regionala stödarbetet med god och nära
vård, utredningen om hemsjukvårdsavtalet och nytt avtal för RSS.

Tanja berättade kort om utredningen om hemsjukvårdsavtalet som kommer
presenteras vid nästa möte i Välfärdsrådet samt bakgrund till nytt avtal för RSS
för 2023-2026 där det bland annat föreslås en utökning av antal tjänster från
dagens tre till fyra. Bilaga 10.

Välfärdsrådet beslutade
att lägga informationen till handlingarna.

11. Övriga frågor

12. Mötets avslutande
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Giltighetstid:
Giltig från 2022-07-01 till 2030-01-01

För verksamhet:
Länets kommuner och Region Dalarna

Beslutad av:
Länsnätverket för förvaltningschefer och Välfärdsrådet

Efterföljande politiska beslut väntas i Dalarnas 15 kommuner och i Region 
Dalarna.

2021-09-30 Arbetsdag GNV 3
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Förord 
Sofia Jarl Ordförande Välfärdsrådet 
Åsa Bergkvist Vice ordförande Välfärdsrådet 

2022-02-23 Länsgemensam strategi GNV Dalarna 6



2021-09-30 Arbetsdag GNV 7

”Omställningen till en God och nära vård 
pågår runt om i Sverige, och även här i 
Dalarna ... Den goda och nära vården 
behöver växa fram i samverkan utifrån lokala 
och regionala behov och förutsättningar för 
att säkerställa att rätt vård ges samordnat vid 
rätt tidpunkt och på rätt plats. …vården ska 
vara designad för och tillsammans med 
invånarna den är till för.”

”Gemensamt tillsammans fortsätter vår resa mot God 

och

nära vård i hela Dalarna oavsett vem du är och var 

du bor.”



Inledning
Inledningen belyser bakgrund och vem, vilka som berörs av strategin.
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Inledning
Omställningen berör hela hälso-och sjukvårdssystemet med primärvården som nav och 
individen är kärnan. Basen och navet för vården ska vara primärvården, som utförs av 
såväl regioner, kommuner som privata utförare.

I första hand berör alltså denna strategi samverkan mellan primärvården i Region Dalarna 
och länets kommuner, men dessa behöver också samspela med övrig hälso-och sjukvård, 
den kommunala omsorgen och socialtjänsten samt andra intressenter som behövs utifrån 
individens perspektiv. Det kan handla om skola, elevhälsa, ungdomsmottagningar, 
företagshälsovård, civilsamhället men även statliga myndigheter. 

Således kan även andra aktörer inom vård, omsorg och hälsa involveras utifrån lokala 
förutsättningar.
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Dalarnas länsgemensamma 
strategi
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För att lyckas med omställningen behövs en systemledning som driver 
arbetet och fattar nödvändiga beslut.

I Dalarna finns en upparbetad samverkansstruktur mellan kommunerna och 
regionen där representanter för socialtjänsten respektive hälso- och 
sjukvården möts regelbundet, som användas även inom detta arbete. 

Systemledningen för God och nära vård kommer utgå ifrån: Välfärdsrådet, 
Länsnätverket för förvaltningschefer, Beredningen för Dalarnas utveckling 
och Kommundirektörsnätverket.

Systemledning



Målbild

2022-02-23 Länsgemensam strategi GNV Dalarna 15



2022-02-23 Länsgemensam strategi GNV Dalarna 16



Målbild 

Vår gemensamma målbild 
för vår färd är: 
Nära genom hela livet –
gemensamt tillsammans. 
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Delmål

För att kunna följa färden har målbilden brutits ner i fem delmål: 

1. Nära för mig 
2. Nära för alla 
3. Nära i hela Dalarna 
4. Nära mellan oss 
5. Nära till hälsa 
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Alla invånare i Dalarna ska bli 
bemötta med respekt samt 
tilltro och ska uppleva utökade 
möjligheter till medskapande 
och delaktighet utifrån sin 
förmåga och sina behov.
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1. Nära  för mig
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2. Nära  för alla

En mer tillgänglig, jämställd 
och jämlik vård för barn och 
unga, för dig mitt i livet och för 
dig som är äldre. 
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En mer likvärdig tillgång till 
personcentrerad vård i hela länet 
oavsett var individerna bor med 
hjälp av nya och utvecklade 
lösningar som gagnar individerna.

3. Nära i hela Dalarna
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En stärkt samverkan inom och 
mellan länets kommuner och 
Region Dalarna som präglas av tillit 
och prestigelöshet för invånarnas 
bästa.

4. Nära mellan oss
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Ett mer hälsofrämjande och 
förebyggande arbete i Dalarna 
utifrån var varje enskild individ 
befinner sig i livet. 

5. Nära till hälsa



Enkla principer för samverkan 
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”Samverkan: en process som är ämnad att 
skapa nytänkande, nytt agerande, ny 
förståelse och nytt lärande i en specifik fråga. 
Samverkan innebär ett gemensamt agerande 
och gemensam handling”.

Källa citat: Bottheim, K. & Zingmark, A. (u.å.). Samverkansmodellen – en 
modell för att leda samverkan strategiskt. Länka Consulting. 



Färdplan
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Färdplanen

• Färdplanen berättar för oss hur vi tillsammans, både regionalt och 
lokalt, ska ta oss till målbilden. 

• Färdplanen blir kartan för vår gemensamma resa.
• Detta kan ses som en process som också bidrar till viktiga vägval och 

prioriteringar i omställningsarbetet på både lokal och regional nivå. 

2022-02-23 Länsgemensam strategi GNV Dalarna 26



2022-02-23 Länsgemensam strategi GNV Dalarna 27



Implementeringsprocessen

Omställningsarbetet för att uppnå målet, en God och nära vård, sker 
över tid, i en implementeringsprocess, vilket förutsätter olika 
implementeringsstrategier och ett systematiskt kvalitetsarbete med 
uppföljning och analys. 

Vad är implementering? 
”Implementering avser de tillvägagångssätt som används för att införa nya metoder i en ordinarie 
verksamhet. Implementering säkerställer att metoderna används så som det var avsett och sker 
med varaktighet.” Källa: Kunskapsguiden.se
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Lokal plan för God och Nära vård

Dalarnas femton kommuner har alla skilda förutsättningar, behov både 
gällande kompetens, utveckling, resurser och samverkansformer. 
Det är därför viktigt att de enskilda kommunerna och Region Dalarnas 
verksamheter inom varje kommun, tillsammans, formulerar hur de vill arbeta 
i omställningsarbetet – genom en skriftlig lokal plan för God och nära vård.
Planen tas fram i en gemensam process av kommunens och regionens 
primärvård i den enskilda kommunen utifrån den lokala kontexten samt 
förutsättningarna för samverkan med fler aktörer. 
Det är också möjligt att ta fram en gemensam lokal plan tillsammans i flera 
kommuner. 
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Stöd i arbetet med lokal plan

Vilka aktiviteter? 

När? Hur? Av vem? 

Hur följs det upp?



Årlig uppföljning
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Uppföljning

Resultat behöver följas upp och analyseras systematiskt för att 
verksamheterna ska kunna förändra och förbättra arbetet. 
Uppföljning och analys ska ske på både lokal och regional nivå. 
Eftersom omställningen rör både struktur och kultur kommer flera 
redskap att användas för att följa helheten, dessa kommer under 
arbetets gång att vidareutvecklas. 
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1. Nyckeltal

2. Självskattning

3. Aktiviteter
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Uppföljning



1. Nyckeltal
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Nyckeltalen

• Utgår ifrån nationellt kvalitetssäkrade nyckeltal som redan samlas in 
till Kolada och Socialstyrelsen, vilket inte bidrar till mer 
administration. 

• Nyckeltalen kan jämföras både nationellt, regionalt och lokalt. Kan 
därmed med lätthet analyseras regionalt och lokalt.

• Eftersom detta är ett område som utvecklas snabbt kommer 
nyckeltalen att behöva anpassas över tid till bästa tillgängliga 
nyckeltal. 
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Bilaga 1. Nyckeltal 
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Nyckeltalen är baserade på SKR infografik från år 2021 med fyra tillägg från Socialstyrelsen 

rapport från 2020 Uppföljning av omställningen till en mer nära vård - Ett förslag på indikatorer.



2. Självskattning
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Självskattning
För att komplettera nyckeltalen är ett annat 
verktyg i uppföljningsarbetet en 
”självskattning”. 

I en självskattning tas ställning till hur väl ett 
antal påståenden stämmer in på den egna 
verksamheten. 
Självskattningen kan visa på styrkor och 
utmaningar i omställningsarbetet.
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3. Aktiviteter
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Aktiviteter

Det sista verktyget är att följa det som görs i form av aktiviteter och vad 
det leder till. Vid uppföljning och analys av aktiviteterna får 
verksamheterna i kommunerna och regionen reda på hur 
omställningsarbetet går. 
Exempel: 
• Vilka aktiviteter har genomförts och vilka resultat har uppnåtts? 
• Reflektion kring lärdomar och vad som varit framgångsfaktorer och 
utmaningar i omställningsarbetet? 
• Bedömning av hur arbetet fortgår med att nå delmål och målbild?
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Regionalt stöd i omställningsarbetet
• Region Dalarna och den regionala samverkans-

och stödstrukturen (RSS) ger ett övergripande 
stöd för omställningsarbetet på regional nivå med fokus på 
implementering och uppföljning. 

• Årligen kommer en regional redovisning att sammanställas som 
beskriver omställningen till God och nära vård i Dalarna. 

• Regionala stödverktyg för hur arbetet kan bedrivas i kommunerna 
och i regionen kommer utvecklas under resan och löpande spridas 
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Efterord

Strategin är framtagen i bred samverkan mellan Region Dalarna och 
länets kommuner. 
Arbetet har letts av en styrgrupp bestående av chefsrepresentanter 
från regionens och kommunernas hälso- och sjukvård.
Styrgruppen har arbetat på uppdrag från Välfärdsrådet och 
Länsnätverket för förvaltningschefer. 
En processledare från Avdelningen för Hälsa och välfärd, RSS 
Dalarna, har lett styrgruppen och samordnat arbetet.
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1 Övergripande styrning 

1.1 God ekonomisk hushållning  
Kommuner ska enligt kommunallagen (2017:725) ha en god ekonomisk hushållning i sin 
verksamhet. Fullmäktige ska besluta om riktlinjer för god ekonomisk hushållning för 
kommunen. Om kommunen har en resultatutjämningsreserv (RUR) ska riktlinjerna även 
omfatta hanteringen av den. 

God ekonomisk hushållning råder när de verksamhetsinriktade målen uppnås samtidigt 
som de finansiella målen är uppfyllda.  

1.1.1 RUR (Resultatutjämningsreserv) 
Säters kommun kan ha en resultatjämningsreserv vars syfte är att utjämna normala 
svängningar i skatteunderlaget över konjunkturcykeln för att skapa större stabilitet för 
verksamheterna. Resultatutjämningsreserven ska användas när kommunen i en 
balanskravsutredning uppvisar ett negativt resultat som beror på en svag utveckling av 
skatteunderlaget.   
 
Medel får reserveras till RUR när kommunen har ett resultat som efter 
balanskravsavstämning överstiger 2 % av eget kapital. 
 
Medel får disponeras ur RUR när följande förutsättningar är uppfyllda; 

1. den årliga förändringen av rikets skatteunderlag understiger den underliggande 
genomsnittliga ökningstakten för riket de senaste tio åren, och 

2. ett negativt resultat skulle uppstå vid en balanskravsutredning om medel inte 
tillförs 

 
Resultatutjämningsreserven får maximalt uppgå till ett belopp som motsvarar 3 % av 
skatter, generella statsbidrag och utjämning. 
 
Ett preliminärt beslut om reservering till och disponering ur resultatutjämningsreserv tas i 
samband med beslut om budget. Slutligt beslut tas i samband med beslut om 
årsredovisning för det aktuella året.  

1.2 Vision och mål 
God ekonomisk hushållning avses kommunens totala resursfördelning. De kommunala 
resurserna skall fördelas och användas så att de kommer kommunmedborgarna till så stor 
nytta som möjligt utifrån ställda nationella och lokala mål.   

 Kommunfullmäktige fastställer vision och strategiska mål för mandatperioden. 
 Kommunfullmäktige fastställer förslag till finansiella mål för den kommande 

treårsperioden senast i december månad två år före aktuellt budgetår. 

I budgetdirektiv anges hur förslag till strategier och mål för verksamheten utifrån antagen 
vision och strategiska mål skall inlämnas, samt tidplan för budgetarbetet och övriga 
anvisningar. 
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Vision för Säter och tillhörande strategiska mål som kommunfullmäktige beslutat gäller 
för samtliga kommunens verksamheter och bolaget. Dessa mål har sin utgångspunkt i 
FN:s globala mål och andra styrdokument. Bolaget ska följa den av fullmäktige fastställda 
mål- och resultatstyrningsprocessen samt fastställda ägardirektiv. 

Kommunens finansiella mål och strategiska mål är överordnade andra kommunala mål. 
Koncernenen styrs i detta dokument i tillämpliga delar 

2 Målstyrning 
De finansiella mål och de strategiska mål som kommunfullmäktige fastställt vid beslut om 
budget skall utvärderas i samband med delårsrapporten och årsbokslut (se resp kapitel). 
Om målen inte bedöms kunna uppnås skall orsaken till detta anges, samt vilka åtgärder 
som vidtas för att öka måluppfyllelsen. 

2.1 Flödesschema för målkedja, rapportering och 
kommunikation 

 

 

2.2 Övergripande mål och vision 
 Kommunfullmäktige beslutar om Vision och Mål för mandatperioden 

 Nämnder/styrelser beslutar om nämndplan utifrån kommunfullmäktiges vision 
och mål en gång per mandatperiod. 
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 Verksamhetsplan tas fram och beslutas av sektorerna en gång per mandatperiod. 
Verksamhetsplan beskriver hur nämndplanen omsatts till verksamhet. 

 Reglering av verksamhetsplan och underliggande dokument sker i förvaltningsplanen 
som kommundirektören ansvarar för. 

 

Nämndplanerna tas fram utifrån en framtagen mall. Nämndplanen ska beskriva det 
uppdrag som nämnderna fått av kommunfullmäktige att arbeta med samt innehålla mål 
för nämnden. 

Nämnderna delges de fastställda strategiska målen (efter antagande) och identifierar minst 
ett nämndmål per strategiskt mål.  

Dvs. vad kan berörd nämnd bidra med utifrån sitt uppdrag för att bidra till en högre 
måluppfyllelse kopplat till respektive strategiskt mål. Nämndernas mål ska vara mer 
konkreta än de strategiska målen och berörda de ansvarsområden som delegerats från 
kommunfullmäktige via reglementet 

I den nya mandatperioden har fullmäktige, nämnder och styrelser ett år på sig att arbeta 
fram vision och mål för kommunfullmäktige samt nämndplaner för respektive 
nämnd/styrelse. Nämndplanen börjar att gälla från och med 1:a januari år två i den nya 
mandatperioden. Den tidigare gällande nämndplanen gäller till dess att en ny nämndplan 
finns beslutad.  

Nämndmålen ska beslutas för hela nämndperioden (ett per strategiskt mål). 

De strategiska målen kan påverka en nämnd mer eller mindre direkt och ibland kan 
nämnden bidra mer till måluppfyllelse genom att samverka/stödja någon annan 
verksamhet i kommen. 
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 Framtagande av mandatperiodens styrdokument

 

2.3 Uppföljning 
Uppföljning av mål sker två gånger per år vid delårsbokslut samt årsbokslut. 

Uppföljning sker i kommunens uppföljningssystem. 

Under mandatperioden läggs fokus på trenden sett till målet. Analys gör därför genom att 
bedöma om kommunen har en positiv utveckling gentemot målet eller ej. Respektive 
chefs professionella omdöme är viktigt i bedömningen då alla delar inte kan mätas i 
numerärer.  
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2.4 Finansiell målstruktur 

2.4.1 Syfte 
Övergripande lagregler om kommunens ekonomi återfinns i Kommunallagens (SFS 
2017:725) 11:e kapitel. I lagen om kommunal bokföring och redovisning (2018:597) 
regleras hur kommunens externa redovisning skall utformas. 

Dokumentets syfte är att reglera den kommunala tillämpningen av ovanstående lagregler, 
samt att komplettera denna på områden som ej reglerats i lag. 

2.4.2 Finansiella mål 

Säters kommun skall ha en över tid stabil ekonomi. En stabil ekonomi är en 
grundläggande förutsättning för att kommunen skall klara de ålägganden som riksdagen 
har beslutat om, och de satsningar som kommunen själv vill göra. Kommunen kan endast 
med en stabil ekonomisk grund fullfölja sina åtaganden gentemot kommunens invånare.  
 

Kommunen ska besluta om långsiktiga mål för att uppnå god ekonomisk hushållning. 
Det långsiktiga målet ska fastställas i samband budgetbeslutet år ett (året efter valet) i 
varje mandatperiod. Underlaget ska innehålla en analys från varje sektor uppdelat på 
framtida kända faktorer så som bl.a personalkostnader och avskrivningar mm. I 
budgetdirektivet för varje budgetår fastställs kommande års resultatmål beroende på 
omvärldsfaktorer och interna förutsättningar. 

2.4.3 Finansiering 
 

Allmänna riktlinjer  
Målet är att nå bästa möjliga räntenetto med hänsynstagande till ett antal restriktioner i 
form av säkerhet, risk och likviditet. Kommunens finansverksamhet ska drivas så att den 
medverkar till att säkerställa betalningsförmågan på kort och lång sikt. 
Finansverksamheten ska genomföras på ett säkert och effektivt sätt utan spekulativa 
inslag och så att betryggande säkerhet alltid upprätthålls.  
 
Upplåning  
Tillgängliga medel, avtalade kreditlöften samt upptagande av kortfristiga krediter ska 
hållas på en sådan nivå att en tillfredsställande betalningsberedskap upprätthålls.  
 
Kommunfullmäktige fastställer låneram för Säters kommun och för kommunens bolag 
varje budgetår. Ekonomichefen verkställer omsättning av befintliga mål och upptagande 
av nya lån inom fastställd ram för Säters kommun. Bolagen hanterar frågan enligt sina 
upprättade rutiner. Upplåning och omsättning redovisas vid budgetuppföljning. 
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2.4.4 Ramar 
I samband med fastställande av kommunens finansiella mål fastställs kommunens totala 
ekonomiska utrymme utifrån aktuella prognoser för befolkning och skatteunderlag, samt 
gällande regler för generella statsbidrag och utjämning.  

Utrymmet fördelas i preliminära ramar för nämnder och sektorer. Ramarna utformas som 
nettoramar och skall om kommunstyrelsen ej beslutar annat innefatta samtliga kostnader 
och intäkter. 

2.4.5 Budget 
Nämnder och sektorer utarbetar utifrån tilldelade ekonomiska ramar och övriga 
anvisningar förslag till budget för nästkommande år. I förslaget till budget skall även ingå 
strategier som skall utgå från antagen vision och strategiska mål, vara relaterade till 
tilldelade resurser samt ha ett medborgarperspektiv. 

Budgetförslagen skall inlämnas till kommunstyrelsen senast vid den tidpunkt som angetts 
i direktiv. 

Kommunstyrelsen sammanställer senast under maj månad förslag till budget för 
nästkommande år och plan för de därefter följande åren, för fastställande i 
kommunfullmäktige senast under juni månad. I kommunfullmäktiges beslut om budget 
tas även beslut om finansiella mål. 

Anslagen binds på nämnds- och sektors nivå, eller annan nivå som kommunfullmäktige 
beslutar. Kommunstyrelsen bemyndigas att efter förslag från berörd nämnd omfördela 
medel mellan olika anslag. 

2.4.6 Budgetuppföljning 
Det åvilar varje nämnd och sektor att löpande följa upp sin verksamhet.  

Nämnder och sektorer skall med den periodicitet som kommunstyrelsen fastställer 
upprätta bokslutsprognoser. Prognoserna skall avse såväl drift- som investeringsbudget, 
och innefatta periodens förbrukning, ackumulerad förbrukning och prognos till årets slut. 

2.4.7 Delårsrapport 

Kommunen skall upprätta delårsrapport per den 31 augusti. Delårsrapporten skall 
föreläggas kommunfullmäktige i oktober månad. 

De finansiella mål och de strategiska mål som kommunfullmäktige fastställt vid beslut om 
budget skall utvärderas i samband med delårsrapporten. Utvärderingen skall dels göras på 
förfluten tid samt som en prognos för helåret. Om målen inte bedöms kunna uppnås 
skall orsaken till detta anges, samt vilka åtgärder som vidtas för att öka måluppfyllelsen. 
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2.4.8 Årsbokslut och årsredovisning 
Det åvilar varje nämnd att efter årets slut analysera årets resultat och verksamhetens 
utveckling. Analysen skall tillsammans med bedömningar och prognoser för framtiden 
utgöra grunden för nästkommande budgetarbete. 

De finansiella mål och strategiska mål som kommun-fullmäktige fastställt vid beslut om 
budget skall utvärderas i samband med årsredovisningen. Har målen inte uppfyllts skall 
orsaken till detta anges, samt vilka åtgärder som föreslås för att öka måluppfyllelsen 
kommande år.  

De kommunala bolagen följer i sin redovisning Årsredovisningslagen, men skall till 
kommunstyrelsen inkomma med uppgifter till en samordnad årsredovisning för 
kommunkoncernen. 

Kommunstyrelsen sammanställer av gjorda analyser och räkenskapsmaterial, en 
årsredovisning för kommunen, och en sammanställd redovisning för den kommunala 
koncernen. Årsredovisningen skall föreläggas kommunfullmäktige senast under april 
månad.  

3 Finansiella poster 
Kommunens medel skall förvaltas i enlighet med särskilt antaget placerings- 
reglemente. 

4 § 11 MBL/samverkan och delaktighet 
Det åvilar nämnder och sektorer att tillse att berörd personal aktivt deltar i  
budgetarbete och den ekonomiska uppföljningen. 

Nämnders och styrelsers budgetförslag skall innan de antas av ansvarig nämnd/styrelse 
samverkas/förhandlas med de fackliga organisationerna enlig lag om medbestämmande, 
MBL och kommunens samverkansavtal. 

Kommunstyrelsens förslag till budget för kommunen skall innan den antas i 
kommunfullmäktige förhandlas med de fackliga organisationerna enlig lag om 

medbestämmande, MBL. 

5  Investeringar 
Kommunfullmäktige fastställer årligen investeringsbudgeten för år ett och en plan för år 
två och tre i planperioden. Investeringsbudget för år ett fastställs på nämndnivå, medan 
planen för år två och tre endast fastställs på totalnivå. Kommunens sektorer arbetar även 
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kontinuerligt med en mer långsiktig investeringsplan med ett sexårsperspektiv. Den utgör 
en grund för den treåriga investeringsplanen som årligen beslutas av kommunfullmäktige. 

Riktlinjer för investeringar och avskrivningar fastställs av kommunstyrelsen. 
Omfördelning inom nämndens ram för investeringar kan göras genom beslut. 
Omprioriteringar av namngivna projekt beslutade av kommunfullmäktige hanteras av 
ansvarig nämnd/styrelse. 

5.1 Definition 
Med investering avses en ekonomisk resurs som förbrukas över en längre tidsperiod.  

Materiella anläggningstillgångar är tillgångar som är fysiska och går att beskåda. Exempel 
på materiella tillgångar är: 

 Byggnader och mark 
 Maskiner, fordon och andra tekniska anläggningar 
 Inventarier, verktyg och IT-utrustning 

 
Immateriella anläggningstillgångar är tillgångar som man inte kan se eller ta på, icke 
fysiska tillgångar. Den ekonomiska livslängden ska vara minst tre och högst fem år. 
Exempel på immateriella tillgångar är: 

 Patent och licensrättigheter 
 IT-system, (verksamhetssystem) 

 

5.2 Exploateringar 
Med exploateringsverksamhet avses åtgärder för att anskaffa, förädla och iordningsställa 
kommunens mark för infrastruktur (gator, parker och VA) och för bostads- eller 
industriområden. 

5.3 Intern ränta 
Med intern ränta avses den interna prissättningen som används för att prissätta 
användandet av kommunens likvida medel. Räntesatsen för den interna räntan skall ligga i 
nivå med beräknad ränta för kommunens externa lån, och fastställs av ekonomikontoret 

varje år i samband med kommunens budgetarbete. 

Räntan beräknas enligt rak nominell metod, vilket innebär att räntan beräknas på 

restvärdet efter gjorda avskrivningar. 
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5.4 Aktivering av investering 
Enligt god redovisningssed skall avskrivning ske från och med den tidpunkt då 
anläggningen tas i anspråk. Begreppet ta i anspråk kan för vissa situationer behöva en 
uttolkning för att praktisk kunna tillämpas. 

Vid samlingsinvesteringar betraktas anläggningen som tagen i anspråk när samtliga 
ingående delar används. Detta innebär att om ingående delar köps in successivt under  

5.5 Finansiering av investeringar 
Säters kommun skall finansiera reinvesteringar med egna medel. För nyinvesteringar kan 
nya lån behöva upptas. 

5.6 Uppföljning 
Alla investeringar ska särredovisas och avstämning ska ske löpande mot budget. 

Central uppföljning av investeringsverksamheten under året sker i samband med 
budgetuppföljningen per sista april och sista augusti. Utöver utbetalda belopp redovisas 
status på investeringen.  

5.7 Överflytt av investeringsmedel mellan budgetåren 
De investeringsmedel som ej ianspråktagit för specifika projekt kan efter beslut av 

kommunstyrelsen budgetmässigt få föras över till nästkommande år om den totala 
investeringsbudgeten inte är förbrukad. Nämnden ansöker efter årsbokslut om 
överföring, och anger i ansökan skälen till att investeringsmedlen inte förbrukats och 
vilken planering som är tänkt för det kommande året. 

5.8 Slutredovisning av investeringsprojekt 
För investeringsobjekt som uppgår till minst 2 mkr skall en slutredovisning/efterkalkyl 
redovisas till kommunfullmäktige. 
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Ekonomiska styrprinciper för Säters kommun (riktlinjer för 
kommunens investeringar) 
 

§ 1 Syfte 
 

Övergripande lagregler om kommunens ekonomi återfinns i Kommunallagens (SFS 
1990:900) 8:e kapitel. I Kommunal Redovisningslag KRL (SFS 1997:614) regleras 
hur kommunens externa redovisning skall utformas. 
 
De ekonomiska styrprincipernas syfte är att reglera den kommunala tillämpningen 
av ovanstående lagregler, samt att komplettera denna på områden som ej reglerats i 
lag. 
 
De ekonomiska styrprinciperna gäller i tillämpliga delar även för kommunens 
bolag. 
 

§ 2 Mål för god ekonomisk hushållning 
 

Med god ekonomisk hushållning avses ej enbart finansiell förvaltning. De 
kommunala resurserna skall fördelas och användas så att de kommer 
kommunmedborgarna till så stor nytta som möjligt utifrån ställda nationella och 
lokala mål.  

  
Kommunfullmäktige fastställer vision och strategiska mål för mandatperioden. 
 
Kommunfullmäktige fastställer förslag till finansiella mål för den kommande 
treårsperioden senast i december månad två år före aktuellt budgetår. 
 
I budgetdirektiv anges hur förslag till strategier och mål för verksamheten utifrån 
antagen vision och strategiska mål skall inlämnas, samt tidplan för budgetarbetet 
och övriga anvisningar. 
 
Kommunens finansiella mål och strategiska mål är överordnade andra kommunala 
mål. 

 

§ 3 Ramar 
 
I samband med fastställande av kommunens finansiella mål fastställs kommunens 
totala ekonomiska utrymme utifrån aktuella prognoser för befolkning och 
skatteunderlag, samt gällande regler för generella statsbidrag och utjämning.  
Utrymmet fördelas i preliminära ramar för nämnder och förvaltningar. Ramarna 
utformas som nettoramar och skall om kommunstyrelsen ej beslutar annat 
innefatta samtliga kostnader och intäkter. 

Antagen av kommunfullmäktige 2017-10-19 
Kompletterad med riktlinjer för investeringar av kommunfullmäktige 2018-06-14, § 63 
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§ 4 Budget 
 

Nämnder och förvaltningar utarbetar utifrån tilldelade ekonomiska ramar och 
övriga anvisningar förslag till budget för nästkommande år, samt plan för de 
därefter följande två åren. I förslaget till budget skall även ingå strategier som skall 
utgå från antagen vision och strategiska mål, vara relaterade till tilldelade resurser 
samt ha ett medborgarperspektiv 
 
Budgetförslagen skall inlämnas till kommunstyrelsen senast vid den tidpunkt som 
angetts i direktiv. 
 
Kommunstyrelsen sammanställer senast under maj månad förslag till budget för 
nästkommande år och plan för de därefter följande åren, för fastställande i 
kommunfullmäktige senast under juni månad. I kommunfullmäktiges beslut om 
budget tas även beslut om finansiella mål. 
 
Anslagen binds på nämnds- och förvaltningsnivå, eller annan nivå som 
kommunfullmäktige beslutar. Kommunstyrelsen bemyndigas att efter förslag från 
berörd nämnd omfördela medel mellan olika anslag. 
 
Personalstyrning regleras i särskilda personalpolitiska styrdokument. 

 

§ 5 Budgetuppföljning 
 
 Det åvilar varje nämnd och förvaltning att löpande följa upp sin verksamhet.  
 

Nämnder och förvaltningar skall med den periodicitet som kommunstyrelsen 
fastställer upprätta bokslutsprognoser. Prognoserna skall avse såväl drift- som 
investeringsbudget, och innefatta periodens förbrukning, ackumulerad förbrukning 
och prognos till årets slut. 
 
Kommunens ekonomienhet skall sammanställa prognoserna och redovisa dessa till 
det kommunfullmäktige, som kommer efter periodens slut. 
 

§ 6 Delårsrapport 
 
Kommunen skall upprätta delårsrapport per den 31 augusti. Delårsrapporten skall 
föreläggas kommunfullmäktige i oktober månad. 
 
Nämnder, förvaltningar, och kommunens bolag skall inkomma med underlag för 
upprättandet av delårsrapporten i den omfattning som anges i KRL. 
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De finansiella mål och de strategiska mål som kommunfullmäktige fastställt vid 
beslut om budget skall utvärderas i samband med delårsrapporten. Utvärderingen 
skall dels göras på förfluten tid samt som en prognos för helåret. Om målen inte 
bedöms kunna uppnås skall orsaken till detta anges, samt vilka åtgärder som vidtas 
för att öka måluppfyllelsen. 
 

§ 7 Årsbokslut och årsredovisning 
 

Det åvilar varje nämnd att efter årets slut analysera årets resultat och verksamhetens 
utveckling. Analysen skall tillsammans med bedömningar och prognoser för 
framtiden utgöra grunden för nästkommande budgetarbete. 
 
De finansiella mål och strategiska mål som kommun-fullmäktige fastställt vid beslut 
om budget skall utvärderas i samband med årsredovisningen. Har målen inte 
uppfyllts skall orsaken till detta anges, samt vilka åtgärder som föreslås för att öka 
måluppfyllelsen kommande år.  
 
De kommunala bolagen följer i sin redovisning Årsredovisningslagen, men skall till 
kommunstyrelsen inkomma med uppgifter till en samordnad årsredovisning för 
kommunkoncernen. 
 
Kommunstyrelsen sammanställer av gjorda analyser och räkenskapsmaterial, en 
årsredovisning för kommunen, och en sammanställd redovisning för den 
kommunala koncernen. Årsredovisningen skall föreläggas kommunfullmäktige 
senast under april månad.  
 

§ 8 Medtagande av över och underskott 

 
Nämnder och styrelser kan efter godkännande av kommunstyrelsen medges att 
överföra medel för ej avslutade investeringar till nästkommande år. 
 
Begäran om överförande av medel i investeringsbudgeten skall ha inkommit till 
kommunstyrelsen senast under januari månad.  
 

 

§ 9 Medelsförvaltning 
 

Kommunens medel skall förvaltas i enlighet med särskilt antagna placerings- 
reglementen. 
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§ 10 Redovisning av anläggningstillgångar 

 
Kommunens anläggningstillgångar skall redovisas enligt av kommunstyrelsen 
antagna regler. 
 

§ 11 MBL och personaldelaktighet 
 

Det åvilar nämnder och förvaltningar att tillse att berörd personal aktivt deltar i  
budgetarbete och den ekonomiska uppföljningen. 
 
Kommunstyrelsen skall i arbete med budget, årsbokslut och delårsrapport, 
kontinuerligt hålla de fackliga organisationerna informerade. 
 
Nämnders och förvaltningars budgetförslag skall innan de antas av ansvarig nämnd 
förhandlas med de fackliga organisationerna enlig lag om medbestäm-mande, MBL. 
 
Kommunstyrelsens förslag till budget för kommunen skall innan den antas i 
kommunfullmäktige förhandlas med de fackliga organisationerna enlig lag om 
medbestämmande, MBL. 
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Riktlinjer för kommunens investeringar 
 
Definition 
 
Med investering avses en ekonomisk resurs som förbrukas över en längre tidsperiod. Vid 
införskaffandet bokförs investeringen som en anläggningstillgång i balansräkningen. En 
anläggningstillgång är en tillgång som är avsedd för stadigvarande bruk. 
 
För att en ekonomisk transaktion skall bokföras som investering skall den ekonomiska 
livslängden vara minst tre år och inköpsvärdet uppgå till minst ett prisbasbelopp. (2018: 45 
500 kr), 
 
Vid en samlad investering kan ett enskilt föremål ha ett värde som understiger beloppsgränsen 
om totalbeloppet för den samlade investeringen överstiger beloppet. Exempel på samlad 
investering kan vara inredning av ett klassrum, ett samlat inköp av datautrustning, 
ledningsrenovering i VA-nätet, eller kommunens samlade konstinköp. En förutsättning för att 
räknas som samlad investering är att investeringen kan bokföras som en anläggning. 
 
Materiella anläggningstillgångar är tillgångar som är fysiska och går att beskåda. Exempel på 
materiella tillgångar är: 

• Byggnader och mark 
• Maskiner, fordon och andra tekniska anläggningar 
• Inventarier, verktyg och IT-utrustning 

 
Immateriella anläggningstillgångar är tillgångar som man inte kan se eller ta på, icke fysiska 
tillgångar. Den ekonomiska livslängden ska vara minst tre och högst fem år. Exempel på 
immateriella tillgångar är: 

• Patent och licensrättigheter 
• IT-system, (verksamhetssystem) 

 
En IT-investering kan tas upp som en immateriell anläggningstillgång om den utgörs av ett 
verksamhetssystem. Det kan vara aktuellt då den avser ett IT-system som täcker ett betydande 
verksamhetsbehov, har ett stort utvecklingsvärde, är för stadigvarande bruk och förväntas ha 
ett väsentligt värde för verksamheten i form av möjlighet till ökad säkerhet och/eller 
effektivisering. 
 
Exploateringar 
 
Med exploateringsverksamhet avses åtgärder för att anskaffa, förädla och iordningsställa 
kommunens mark för infrastruktur (gator, parker och VA) och för bostads- eller 
industriområden. 
 
Exploatering som inte ska avyttras inom den närmaste 10-årsperioden redovisas som en ny-, 
till eller ombyggnad. Därefter vad det är klassat som, parkområde som park, VA som VA osv. 
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Exploateringsfastigheter som skall avyttras i närtid ska klassificeras som omsättnings- 
tillgångar. För dessa sker ingen avskrivning utan värdet skrivs ner successivt vid försäljning. 
På rena exploateringar beräknas inte heller någon internränta. 
 
Klassificering av investeringarna 
 
Nyinvestering: Innebär att nya drift- och kapitalkostnader uppstår, vilka ska finansieras över 
tid. Det innebär att kommunens åtagande i framtiden ökar. 
 
Reinvestering eller ersättningsinvestering: Avser investeringar som ersätter en befintlig 
anläggning, inventarier eller maskin i syfte att uppnå samma standard och volym som tidigare. 
Det innebär ingen utökning och driftkostnaderna är i princip oförändrade. 
 
Rationaliseringsinvesteringar avser investeringar som ger lägre driftkostnader än dagens nivå. 
En typ av rationaliseringsinvestering kan vara energibesparande åtgärder. 
 
Avskrivningstider 
 
Säters kommun använder sig av en månatlig linjär avskrivning. Investeringens 
livslängd/nyttjandetid vid investeringstillfället avgör avskrivningstiden. Avskrivnings- planen 
kan revideras om den ekonomiska livslängden för en anläggning förändras under 
avskrivningstiden. Värdet på anläggningen kan även skrivas ned helt eller delvis om 
tillgången förlorat sitt värde i förtid. Om nedskrivning sker, ska det vid varje bokslut därefter, 
fram till dess investeringen skulle ha varit färdigavskriven, göras en bedömning om 
nedskrivningen fortfarande är motiverad. 
 
För byggnader, gatu- och VA-anläggningar tillämpas komponentavskrivning. 
Komponentavskrivning innebär att olika delar av en anläggnings delar avskrivs på kortare tid 
och andra delar på längre tid. Den kortare avskrivningstiden skapar utrymme för 
reinvesteringar av avskrivna komponenter. 
 
Konst och mark anses ha oändligt värde och på dessa tillgångar görs ingen avskrivning/ 
nedskrivning annat än vid avyttring eller annan förlust av tillgången. 
 
Intern ränta 
 
Med intern ränta avses den interna prissättningen som används för att prissätta användandet 
av kommunens likvida medel. Räntesatsen för den interna räntan skall ligga i nivå med 
beräknad ränta för kommunens externa lån, och fastställs av ekonomikontoret varje år i 
samband med kommunens budgetarbete. 
 
Räntan beräknas enligt rak nominell metod, vilket innebär att räntan beräknas på restvärdet 
efter gjorda avskrivningar. 
 
Aktivering av investering 
 
Enligt god redovisningssed skall avskrivning ske från och med den tidpunkt då anläggningen 
tas i anspråk. Begreppet ta i anspråk kan för vissa situationer behöva en uttolkning för att 
praktisk kunna tillämpas. 
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Vid samlingsinvesteringar betraktas anläggningen som tagen i anspråk när samtliga ingående 
delar används. Detta innebär att om ingående delar köps in successivt under året, skall 
tidpunkten för ianspråktagandet sättas när inköpsprocessen avlutats eller senast vid årets slut. 
 
Avgiftsfinansierad verksamhet 
 
Kapitalkostnaden för investeringar inom avgiftsfinansierad verksamhet skall täckas av 
avgifterna. Med avgiftsfinansierad verksamhet avses i Säters kommun framför allt Vatten och 
Avlopp, samt Renhållningsverksamheten. 
 
Leasing 
 
Leasing kan vara en alternativ finansieringsform. Leasingfinansiering kan användas om den 
totala leasingavgiften är lägre än kostnaden för traditionell finansiering eller om det ur t ex 
servicesynpunkt kan anses fördelaktigt trots en högre kostnad. 
 
Exempel på leasingfinansiering är leasing av bilar där skatteregler gör att den formen är 
fördelaktigare än köp av bilar. Ett annat exempel är leasing av kopiatorer där 
leasingalternativet är bättre ur servicesynpunkt. 
 
Innan leasingfinansiering ska tillämpas på nya områden skall jämförande kalkyler göra på 
egenfinansiering. Leasingfinansieringen ska godkännas av ekonomichefen. 
 

Anvisningar för investeringsarbete 
 
Inledning 
 
Kommunfullmäktige fastställer årligen investeringsbudgeten för år 1 och en plan för år två 
och tre i planperioden. Investeringsbudget för år 1 fastställs på nämndsnivå, medan planen för 
år 2 och 3 endast fastställs på totalnivå. Kommunens förvaltningar arbetar även kontinuerligt 
med en mer långsiktig investeringsplan med ett sexårsperspektiv. Den utgör en grund för den 
treåriga investeringsplanen som årligen beslutas av kommunfullmäktige. 
 
 
Beredning 
 
Respektive nämnd tar fram förslag till investeringar för den kommande treårsperioden. 
Förslagen inlämnas till budgetberedningen. SBF Fastighetsenhet ansvarar vid lokalinves- 
teringar för att nödvändigt samråd/planering sker med aktuell hyresgäst. KSF IT-enhet 
ansvarar för att nödvändigt samråd/planering sker med enhetens kunder. 
 
Förslagen redovisas på en sammanställningsblankett. Bilaga 1. På blanketten anges typ av 
investering; Nyinvestering, Ersättningsinvestering eller Rationaliseringsinvestering, samt 
vilken proritet (1-3) nämnden har på aktuella investeringar. 
 
För investeringar med ett inköpsvärde över 500 kkr inlämnas en särskild redogörelse på 
särskild blankett. (Bilaga 2) Till dessa skall kalkyler över investeringens inköpsvärde, samt 
årliga driftskostnader bifogas. 
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De samlade förslagen bereds av förvaltningen innan den politiska budgetberedningen. 
Förvaltningen lägger förslag till investeringsplan för den kommande treårsperioden som 
inryms i de begränsningar som beslutats. 
 
Finansiering av investeringar 
 
I riktlinjer för god ekonomisk hushållning antagna av KF 2016-06-13 anges följande; 
Säters kommun skall finansiera reinvesteringar med egna medel. För nyinvesteringar kan nya 
lån behöva upptas.  Detta sker i första hand genom att utnyttja den kredit som är kopplad till 
kommunens koncernkonto i Swedbank. När denna är förbrukad måste nya lån tas upp. 
 
Självfinansieringsgraden av investeringarna skall beräknas över en rullande fyraårsperiod. 
Beräkningsårets utrymme räknas fram utifrån budget/plan för beräkningsåret samt för de tre 
föregående årens verkliga utfall alternativt budget om åren ligger framåt i tiden. 
Självfinansieringsgraden ska uppgå till 60%. Med självfinansiering menas det utrymme som 
skapas av justerat resultat efter balanskravsavstämning och pensionsförvaltning samt 
avskrivningar aktuellt år. Under budgetprocessen beräknas de tre kommande åren, som ger 
det totala utrymmet för investeringar under perioden. 
 
Uppföljning 
 
Alla investeringar ska särredovisas och avstämning ska ske löpande mot budget. 
Central uppföljning av investeringsverksamheten under året sker i samband med budget- 
uppföljningen per sista april och sista augusti. Utöver utbetalda belopp redovisas status på 
investeringen. T ex under projektering, under upphandling, påbörjad, slutförd.  
 
 
Överflytt av investeringsmedel mellan budgetåren 
 
De investeringsmedel som ej ianspråktagit för specifika projekt kan efter beslut av 
kommunstyrelsen budgetmässigt få föras över till nästkommande år om den totala 
investeringsbudgeten inte är förbrukad. Nämnden ansöker efter årsbokslut om överföring, och 
anger i ansökan skälen till att investeringsmedlen inte förbrukats och vilken planering som är 
tänkt för det kommande året. 
 
Slutredovisning av investeringsprojekt 
 
För investeringsobjekt som uppgår till minst 2 mkr skall en slutredovisning/efterkalkyl 
redovisas till kommunfullmäktige. 
 
 
 



Antagen av kommunfullmäktige 2018-10-15, § 10 

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

Finansieringspolicy 
Finansieringspolicyn omfattar den verksamhet som bedrivs inom Säters kommun. 

Allmänna riktlinjer 

Målet är att nå bästa möjliga räntenetto med hänsynstagande till ett antal restriktioner i form av 
säkerhet, risk och likviditet. 

Kommunens finansverksamhet ska drivas så att den medverkar till att säkerställa betalningsförmågan på 
kort och lång sikt. 

Finansverksamheten ska genomföras på ett säkert och effektivt sätt utan spekulativa inslag och så att 
betryggande säkerhet alltid upprätthålls. 

Upplåning 

Tillgängliga medel, avtalade kreditlöften samt upptagande av kortfristiga krediter ska hållas på en sådan 
nivå att en tillfredsställande betalningsberedskap upprätthålls. 

Upplåning får ske genom 

• Kommuninvest
• Svensk bank eller kreditmarknadsbolag
• Kommuner och landsting
• Svenska staten

Upptagande av nya lån beslutas av kommunstyrelsen inom kommunfullmäktiges fastställda låneram. 
Omsättning av befintliga lån finns på delegation till kommundirektör och ekonomichef i förening 

Strävan ska vara att uppnå en välavvägd räntestruktur mellan rörliga och bundna räntor, så att oväntade 
ränterörelser inte får alltför kraftigt genomslag på räntenettot. 

För att begränsa ränterisken ska kommande nyupptagna eller omsatta lån gå mot målet att 
räntebindningen ska ligga inom nedan angiven nivå.  

Ränteupplägg Rörligt 3 mån Bundet 1-10 år 
Maximalt 70% 60% 

Genom att sprida låneportföljens och nyupplåningens förfallotider jämt över tiden blir 
refinansieringsrisken mindre. Kreditförfallen bör spridas med jämna förfall inom nedan angivna 
intervaller. 

Kapitalbindning < 1 år 1-2 år 2-3 år 3-4 år 4-5 år 6-10 år
Maximalt 40% 40% 40% 40% 40% 40% 
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Riktlinjer för god ekonomisk hushållning 
 

Säters kommun skall ha en över tid stabil ekonomi. En stabil ekonomi är en grundläggande 
förutsättning för att kommunen skall klara de ålägganden som riksdagen har beslutat om, och de 
satsningar som kommunen själv vill göra. Kommunen kan endast med en stabil ekonomisk grund 
fullfölja sina åtaganden gentemot kommunens invånare. 
 
Kommunen har jämfört med många andra kommuner en välordnad ekonomi med god soliditet, 
även om den av pensionsåtagandet som redovisas utanför balansräkningen medräknas. 
Kommunen har under den senaste 15-årsperioden redovisat positiva resultat och har inga 
negativa resultat att återställa.  
 
Befolkningsutveckling 
Säters kommun har som lånsiktig mål att befolkningen skall öka till 12 000 invånare 2030. Detta 
är en övergripande målsättning som skall återspeglas i all planering. Kommunen beslutar i 
samband med beslut om budget och plan för den kommande treårsperioden om ökningstakten 
för perioden. Vid beräkning av kommunens intäkter görs en avstämning och anpassning till 
faktisk befolkningsökning för år ett i perioden. 
 
Resultatnivåer 
Säters kommun skall över tid värdesäkra sitt eget kapital. Som måttstock på penningvärdets 
förändring används Riksbankens inflationsmål. Detta innebär att årets resultat långsiktigt skall 
uppgå till minst 2 % av eget kapital. 
 
Investeringsnivåer 
Säters kommun skall finansiera reinvesteringar med egna medel. För nyinvesteringar kan nya lån 
behöva upptas.  Detta sker i första hand genom att utnyttja den kredit som är kopplad till 
kommunens koncernkonto i Swedbank. När denna är förbrukad måste nya lån tas upp i 
Kommuninvest.  
Självfinansieringsgraden av investeringarna skall över en rullande fyraårsperiod , innevarande år 
och år 1 – 3 i budget och plan, uppgå till minst 60 %. Med självfinansiering menas det utrymme 
som skapas av resultat och avskrivningar aktuellt år. 
 
Skuldsättning 
Säters kommunkoncern skall ha ett tak för skuldsättning som uppgår till maximalt 75 % av den 
limit för kommunkoncerner som Kommuninvest tillämpar. I skuldsättning ingår kommun-
koncernens kortfristiga och långfristiga skulder, avsättningar, pensionsåtaganden och extern 
borgen med avräkning av kassa/bank samt 85 % av det bokförda värdet på kommunens 
kapitalförvaltning (pensionsmedel). 
 

Resultatutjämningsreserv RUR 
 
Säters kommun skall ha en resultatjämningsreserv vars syfte är att utjämna normala svängningar  
i skatteunderlaget över konjunkturcykeln för att skapa större stabilitet för verksamheterna. 
Resultatutjämningsreserven ska användas när kommunen i en balanskravsutredning uppvisar ett 
negativt resultat som beror på en svag utveckling av skatteunderlaget.   
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Medel får reserverar till RUR när kommunen har ett resultat som efter balanskravsavstämning 
överstiger 2 % av eget kapital. 
 
Medel får disponeras ur RUR när följande förutsättningar är uppfyllda; 

1. den årliga förändringen av rikets skatteunderlag understiger den underliggande 
genomsnittsliga ökningstakten för riket de senaste tio åren, och 

2. ett negativt resultat skulle uppstå vid en balanskravsutredning om medel inte tillförs 
 
Resultatutjämningsreserven får maximalt uppgå till ett belopp som motsvarar 3 % av skatter, 
generella statsbidrag och utjämning. Detta innebär i 2013 års nivå drygt 15 mkr.  
 
Ett preliminärt beslut om reservering till och disponering ur resultatutjämningsreserv tas i 
samband med beslut om budget. Slutligt beslut tas i samband med beslut om årsredovisning för 
det aktuella året.  



 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  
 

Kallelse Datum Sida 
Kommunfullmäktige 2022-12-01 21 (27) 

Kf § 14 Extra tillskott till Räddningstjänsten Dala Mitt 
2022 
KS2022/0384 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta om ett extra tillskott på 349 
tkr till Räddningstjänsten Dala Mitt för att täcka totalt balanskravsresultat från tidigare 
års underskott. En förutsättning är att samtliga medlemskommuner fattar likalydande 
beslut. 

_________ 

Bakgrund och ärendebeskrivning 
De senaste tre åren har förbundet Räddningstjänsten Dala Mitt (RDM) genererat stora 
underskott. Underskotten har till största del täckts årligen av medlemskommunerna 
genom extra anslag. Dock har underskott motsvarande en summa av 1% av respektive 
årets anslag 

(i utgång i punkt 17 i förbundsordningen) bedömts vara av sådan omfattning att de 
inte täckts upp utan balanserats till nästkommande år. 

Det innebär att trots extra anslag under åren 2019–2021 har förbundet visat ett 
negativt resultat under dessa år. Bedömningen som görs idag är att det inte finns 
ytterligare besparingar som gör det möjligt för förbundet att återställa sin del av 
underskotten avseende år 2019–2021. 

RDM har i utgången av 2021 ett totalt balanskravsresultat på -5,0 mnkr, vilket enligt 
lag ska återställas enligt nedan. 

Specifikation balanskravsresultat 

Ej återställt negativt resultat från 2019, återställs senast 2022 -1,4 mnkr  
Ej återställt negativt resultat från 2020, återställs senast 2023 -1,5 mnkr  
Ej återställt negativt resultat från 2021, återställs senast 2024 -2,1 mnkr  
Totalt balanskravsresultat 2021-12-31 -5,0 mnkr 

Förbundet föreslår direktionen att äska 5,0 mnkr 2022 från ägarkommunerna för att 
täcka totalt balanskravsresultat per den 31/12 2021. Att eventuellt underskott 
avseende 2022 i sin helhet täcks upp genom extra anslag från medlemskommunerna 
innevarande år. 



 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  
 

Kallelse Datum Sida 
Kommunfullmäktige 2022-12-01 22 (27) 

Ks § 18 forts 

Fördelning utifrån invånarantal: 
 

Fördelning utifrån invånarantal: 
Kommun Antal invånare Belopp (tkr 
Borlänge   52 394  1 637 
Falun   59 528  1 859 
Säter   11 161    349 
Gagnef   10 378    324 
Ludvika   26 604    831 
Totalt 160 065 5 000 

Beslutsunderlag 
1. Återställning balanskravsresultatet, daterat 2022-06-02 
2. RDM:s Tjänsteskrivelse Återställning balanskravsresultatet, daterat 2022–002 
3. Protokoll RDM Förbundsdirektionen 2022-06-09 

 



 
 

Postadress Besöksadress E-post  Webbplats 
Box 300, 783 27 Säter 
Telefon: 0225-55 000 (vxl) 
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Tjänsteutlåtande Datum Sida
 2022-10-28 1 (2)

Handläggare Diarienummer  
Catherine Hellgren 
Ekonomichef 

KS2022/0384  

Extra tillskott till Räddningstjänsten Dala Mitt  

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 
besluta om ett extra tillskott på 349 tkr till Räddningstjänsten Dala Mitt för att täcka totalt 
balanskravsresultat från tidigare års underskott. En förutsättning är att samtliga 
medlemskommuner fattar likalydande beslut. 

Ärendebeskrivning 
Bakgrund 
De senaste tre åren har förbundet Räddningstjänsten Dala Mitt (RDM) genererat stora 
underskott. Underskotten har till största del täckts årligen av medlemskommunerna genom 
extra anslag. Dock har underskott motsvarande en summa av 1% av respektive årets anslag     
(i utgång i punkt 17 i förbundsordningen) bedömts vara av sådan omfattning att de inte täckts 
upp utan balanserats till nästkommande år.  
 
Det innebär att trots extra anslag under åren 2019–2021 har förbundet visat ett negativt 
resultat under dessa år. Bedömningen som görs idag är att det inte finns ytterligare besparingar 
som gör det möjligt för förbundet att återställa sin del av underskotten avseende år 2019–2021. 
 
RDM har i utgången av 2021 ett totalt balanskravsresultat på -5,0 mnkr, vilket enligt lag ska 
återställas enligt nedan. 
 
Specifikation balanskravsresultat  
Ej återställt negativt resultat från 2019, återställs senast 2022  -1,4 mnkr  
Ej återställt negativt resultat från 2020, återställs senast 2023  -1,5 mnkr  
Ej återställt negativt resultat från 2021, återställs senast 2024  -2,1 mnkr  
Totalt balanskravsresultat 2021-12-31  -5,0 mnkr  
 
Förbundet föreslår direktionen att äska 5,0 mnkr 2022 från ägarkommunerna för att täcka 
totalt balanskravsresultat per den 31/12 2021. Att eventuellt underskott avseende 2022 i sin 
helhet täcks upp genom extra anslag från medlemskommunerna innevarande år.  
 
 
 
 



 
 

Sida
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Fördelning utifrån invånarantal: 
Kommun  Antal invånare  Belopp (tkr)  
Borlänge  52 394  1 637  
Falun  59 528  1 859  
Säter  11 161  349  
Gagnef  10 378  324  
Ludvika  26 604  831  
Totalt  160 065  5 000  
 

Beslutsunderlag 
1. Återställning balanskravsresultatet, daterat 2022-06-02 
2. RDM:s Tjänsteskrivelse Återställning balanskravsresultatet, daterat 2022-06-02 
3. Protokoll RDM Förbundsdirektionen 2022-06-09 
 
 
 
 
Catherine Hellgren 
Ekonomichef 

  
Marita Skog  
Kommundirektör 
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Återställning balanskravsresultat 

Balanskravsresultat 
De senaste tre åren har förbundet Räddningstjänsten Dala Mitt (RDM) genererat stora 
underskott. Underskotten har till största del täckts årligen av medlemskommunerna genom 
extra anslag. Dock har underskott motsvarande en summa av 1% av respektive årets anslag (i 
utgång i punkt 17 i förbundsordningen) bedömts vara av sådan omfattning att de inte täckts 
upp utan balanserats till nästkommande år.   

Det innebär att trots extra anslag under åren 2019–2021 har förbundet visat ett negativt 
resultat under dessa år. Bedömningen som görs idag är att det inte finns ytterligare besparingar 
som gör det möjligt för förbundet att återställa sin del av underskotten avseende år 2019–
2021.    

RDM har i utgången av 2021 ett totalt balanskravsresultat på -5,0 mnkr, vilket enligt lag ska 
återställas enligt nedan.  

 
 
 
 
 

 

Bakgrund 
I enlighet med förbundsordningen punkt 17 ska underskott i verksamheten som är av sådan 
omfattning att det inte behöver täckas balanseras till nästkommande år, maximalt 1% av 
anslagets storlek. Överskott överstigande 1% av anslagets storlek återbetalas till 
medlemskommunerna.  

*Ludvika anslöt sig till förbundet 2019. Deras inträde står för 32,3 mnkr av de ökade anslagen 
på totalt 41,1 mnkr 2019. 

Specifikation balanskravsresultat 
Ej återställt negativt resultat från 2019, återställs senast 2022 -1,4 mnkr 
Ej återställt negativt resultat från 2020, återställs senast 2023 -1,5 mnkr 
Ej återställt negativt resultat från 2021, återställs senast 2024 -2,1 mnkr 
Totalt balanskravsresultat 2021-12-31 -5,0 mnkr 

(mnkr) 2021 2020 2019 
Beslutat anslag 165,2 153,9 143,0 
Extra anslag på grund av underskott 4,1 17,3 14,5 
Totalt anslag (inklusive del för täckning av underskott) 169,3 171,2 157,5 
Ökning/minskning totalt bidrag jämfört med föregående år -1,9 13,7 41,1* 
Negativt balankravsresultat per år (att återställa inom 3 år) -2,1 -1,5 -1,4 
Eget kapital 1,2 2,9 4,3 
Antal anställda (exklusive RiB och Värn) 145 st 154 st 152 st 
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Förbundet har från 2019 arbetat med effektiviseringar för att skapa en grundbemanning varvid 
flera tjänster har tagits bort. De sista av de personella förändringar som, kommer utav detta 
arbete, genomfördes under första halvan av 2021. Förslag lades även att lägga ner en 
deltidsstation, detta förslag valdes att inte att gå vidare med.  

Vid Ludvikas inträde togs beslut att en plan kring effektiviseringar skulle tas fram. Dessa 
effektiviseringar skulle ge besparingar motsvarande skillnaden mellan den kostnad som var i 
RDM/invånare och den som Ludvika hade innan inträdet i förbundet. Denna effektiviseringsplan 
blev aldrig formaliserad. Effektiviseringar har möjliggjorts i och med Ludvikas inträde och har 
också genomförts, dock till mindre ekonomisk effekt än vad som aviserades inför inträdet.  

Att RDM blivit starkare som förbund i och med utökningen av medlemmar från startens tre till 
dagens fem kommuner råder inget tvivel om. Att ta in nya medlemmar är inte kostnadsneutralt 
och förklarar en del av det underskott som förbundet har att hantera.  

Den interna kontrollen och ekonomiska processerna har varit bristfällig. Detta har fått som 
konsekvens att förbundet inte klart och tydligt kunnat förmedla orsaken till de underskott som 
uppstått och inte heller kunnat påvisa anledningen till det större behovet av anslag som 
möjliggör ett resultat som är större eller lika med noll.  

Under 2021 har ett arbete genomförts för att identifiera möjliga besparingar. Arbetet har även 
inkluderat aktiviteter kopplade till förbättrade rutiner för intern kontroll och ekonomisk 
uppföljning. Arbetet med den interna kontrollen har fallit ut väl ut och mycket av detta arbete 
med nya rutiner har implementerats under det gångna året. 

Det kan utifrån detta arbete även konstateras att förbundet nu är i ett skede där det krävs 
beslut som påverkar förmågan om ytterligare större besparingar ska kunna genomföras. Denna 
typ av förändring beräknas ta minst tolv månader innan det ger någon ekonomisk effekt. 
Vid en förändring av förmåga viktas alltid riskerna i insatsområdet inklusive geografi. 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap agerar rådgörande och kan via tillsyn påpeka att 
skyddet för invånarna brister i ändamålsenlighet.   

Återställning av balanskravsresultat 
Förbundet föreslår direktionen att äska 5,0 mnkr 2022 från ägarkommunerna för att täcka totalt 
balanskravsresultat per den 31/12 2021. Att eventuellt underskott avseende 2022 i sin helhet 
täcks upp genom extra anslag från medlemskommunerna innevarande år.  

Fördelning utifrån invånarantal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kommun Antal 
invånare 

Belopp 
(tkr) 

Borlänge 52 394 1 637 
Falun 59 528 1 859 
Säter 11 161 349 
Gagnef 10 378 324 
Ludvika 26 604 831 
Totalt 160 065 5 000 



 Tjänsteutlåtande 
  2022-06-02 
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Räddningstjänsten Dala Mitt 
Lugnetleden 3 
791 38 Falun 
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  E-post:  
  info@dalamitt.se  
  Hemsida: 
  www.dalamitt.se  
 

 

 
 
 

 
Datum för direktionsmöte Diarienummer 
2022-06-09 2022-000346 
 

Återställning balanskravsresultat 
Förslag till beslut 
Räddningstjänsten Dala Mitt föreslår Förbundsdirektionen besluta om att 
godkänna förslaget till äskande av medel från medlemskommunerna 2022 för 
att återställa ackumulerat balanskravsresultatet per den 31/12 2021 samt att 
eventuellt underskott avseende 2022 i sin helhet täcks upp genom extra anslag 
innevarande år.   

______ 
 
Ärendebeskrivning 
Förbundet har ackumulerade ej återställda negativa resultat vilka per den 31/12 
2021 summerar upp till ett balanskravsresultat på -5,0 mnkr.   

Balanskravsresultatet från 2019 på -1,4 mnkr som ska återställas under 2022 
hanterades i budgetprocessen för 2022. Ägarkommunerna beslutade vid 
tilldelandet av medlemsbidrag för året att återställning av balanskravsresultatet 
ska hanteras i separat dialog under 2022, och inte genom föreslagna ökade 
driftsbidrag. Balanskravsresultatet från 2020 på -1,5 mnkr ska hanteras senast i 
budgetprocessen för 2023 och resterande del på -2,1 mnkr senast i 
budgetprocessen för 2024. 

 
Bakgrund 
I enlighet med förbundsordningen punkt 17 ska underskott i verksamheten 
som är av sådan omfattning att det inte behöver täckas balanseras till 
nästkommande år, maximalt 1 % av anslagets storlek. Överskott överstigande  
1 % av anslagets storlek återbetalas till medlemskommunerna.  
 
Bilagor 
Återställning balanskravsresultat 
 
Sändlista 
Medlemskommunerna 
 
Jenny Axelsson 

  

Ekonomichef   
 

mailto:info@dalamitt.se
http://www.dalamitt.se/
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 Sammanträdesdatum   Blad 

Förbundsdirektionen 2022-06-09 2 
   

Justerande sign Utdragsbestyrkande 

Plats och tid  Konferensen, Station 2000, Falun, klockan 08:00-11:10 

Beslutande 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
  
  
 
 
 
 
 

 
Mats Nilsson (S), ordförande, Säter 
Fredrik Jarl (C), Gagnef  
HåGe Persson (M), Ludvika  
Mari Jonsson (S), Borlänge 
Joakim Storck (C), Falun 
Anders Bengtsson (KD) ersättare för Caroline Willfox (M), Säter 
Irene Homman (S), Gagnef 
Lena Johnsson (C) ersättare för Lars Handegard, (V), Ludvika 
Susanne Norberg, (S), Falun 
Arne Lissmats (L), Borlänge 
Lars Karlsson (M), Borlänge 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Utses att justera Joakim Storck 
Justeringens  
plats och tid 

 
Falun 2022-06-09 klockan 12:00 

Underskrifter Sekreterare  Paragrafer §§ 32-41 

 Camilla Andersson  

 Ordförande   
 Mats Nilsson   

 Justerande   
 Joakim Storck  

 
Anslag/Bevis 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 

Organ 
 Förbundsdirektionen för Räddningstjänsten Dala Mitt  
Sammanträdesdatum 
 2022-06-09 
Datum för  
anslags uppsättande 2022-06-09 Datum för  

anslags nedtagande 2022-07-01 
Förvaringsplats 
för protokollet 
 

Räddningstjänsten Dala Mitt, Lugnetleden 3, 791 38 Falun 

Underskrift   
 Camilla Andersson  
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Justerande sign Utdragsbestyrkande 

 

  Dnr: 2022-000346 

     

§ 36     Återställning balanskravsresultat   
 
   

 Beslut 
Förbundsdirektionen beslutar föreslå respektive ägarkommun att besluta om extra 
tillskott till RDM 2022 på totalt 5 000 tkr för att återställa ackumulerat 
balanskravsresultatet per den 31/12 2021. Fördelas per ägarkommun enligt följande: 
Falun 1 859 tkr, Borlänge 1 637 tkr, Ludvika 831 tkr, Säter 349 tkr, Gagnef 324 tkr.  

______ 
 
Ärendebeskrivning 
Förbundet har ackumulerade ej återställda negativa resultat vilka per den 31/12 2021 
summerar upp till ett balanskravsresultat på -5,0 mnkr.   

Balanskravsresultatet från 2019 på -1,4 mnkr som ska återställas under 2022 
hanterades i budgetprocessen för 2022. Ägarkommunerna beslutade vid tilldelandet 
av medlemsbidrag för året att återställning av balanskravsresultatet ska hanteras i 
separat dialog under 2022, och inte genom föreslagna ökade driftsbidrag. 
Balanskravsresultatet från 2020 på -1,5 mnkr ska hanteras senast i budgetprocessen 
för 2023 och resterande del på -2,1 mnkr senast i budgetprocessen för 2024. 

 
Bakgrund 
I enlighet med förbundsordningen punkt 17 ska underskott i verksamheten som är 
av sådan omfattning att det inte behöver täckas balanseras till nästkommande år, 
maximalt 1 % av anslagets storlek. Överskott överstigande  

1 % av anslagets storlek återbetalas till medlemskommunerna.  
 
Bilagor 
Återställning balanskravsresultat 
 
Sändlista 
Medlemskommunerna 

  



 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  
 

Kallelse Datum Sida 
Kommunfullmäktige 2022-12-01 23 (27) 

Kf § 15 Rapport avseende ej verkställda beslut - 
kvartal 2 2022 
KS2022/0383 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta godkänna rapporten. 

__________ 

Ärendebeskrivning 
Socialnämnden har överlämnat rapport avseende ej verkställda beslut för kvartal 2 
2022. översänder den till kommunfullmäktige. 
 
Socialförvaltningen har till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) lämnat en 
rapport över ej verkställda beslut, kvartal 2 2022. Förvaltningen har även rapporterat 
de beslut som verkställts och som tidigare har rapporterats som ej verkställda. 

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

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

Rapport till revisorer och kommunfullmäktige 
Enligt 16 kap SoL ska kommunens revisorer och kommunfullmäktige informeras om 
ej verkställda/verkställda beslut. 

 

 

 



 
 

Postadress Besöksadress E-post  Webbplats 
Box 300, 783 27 Säter 
Telefon: 0225-55 000 (vxl) 

Rådhuset, Åsgränd 2, Säter kommun@sater.se sater.se 

 

Tjänsteutlåtande Datum Sida 
 2022-10-24 1 (1) 

Handläggare Diarienummer  
Margareta Jakobsson 
Kommunsekreterare 

KS2022/0383  

Rapport avseende ej verkställda beslut - 
kvartal 2 2022  

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta godkänna rapporten. 

Ärendebeskrivning 
Socialnämnden har överlämnat rapport avseende ej verkställda beslut för kvartal 2 
2022. översänder den till kommunfullmäktige. 
 
Socialförvaltningen har till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) lämnat en 
rapport över ej verkställda beslut kvartal 122022. Förvaltningen har även rapporterat 
de beslut som verkställts och som tidigare har rapporterats som ej verkställda. 

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

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

Rapport till revisorer och kommunfullmäktige 
Enligt 16 kap SoL ska kommunens revisorer och kommunfullmäktige informeras om 
ej verkställda/verkställda beslut. 

   

Margareta Jakobsson 
Kommunsekreterare 

 Malin Karhu Birgersson 
Sektorchef kommunstyrelsen 

 

 



 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  
 

Protokoll Datum Sida
Socialnämnden 2022-09-20 14 (16)

Sn § 85 Rapport avseende ej verkställda beslut  
 – kvartal 2 2022 
SN2022/0096 

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 2 2022. Förvaltningen har även rapporterat de beslut som 

verk-ställts och som tidigare har rapporterats som ej verkställda. 

Ej verkställda beslut 
Biståndsbeslut som inte verkställts inom 3 månader ska rapporteras till IVO. Det gäller 

beslut enligt 9 § lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och 

enligt 4 kap. 1 § SoL. 

Verkställda beslut 
Socialnämnden ska även till IVO anmäla när nämnden har verkställt ett gynnande beslut 

som enligt 16 kap 6 f§ SoL har rapporterats som ej verkställt. 

Rapport till revisorer och kommunfullmäktige 
Enligt 16 kap SoL ska kommunens revisorer och kommunfullmäktige informeras om ej 

verkställda/verkställda beslut. 

Underlag till beslut 
Sammanställning rapport kvartal 2 2022 

Delges 
Kommunfullmäktige 

Kommunrevisionen 

 



Rapport till IVO 2022-08-31 (avser kvartal 2 2022)

Beslut om ledsagarservice enligt 9 kap 3 § LSS
Rapport om:

• 1 ej verkställt beslut

Beslutsdatum Verkställt Kommentar
2021-11-11 Ingen lämplig ledsagare har rekryterats

Beslut om kontaktperson enligt 9 kap 4 § LSS
Rapport om:

• 1 verkställt beslut

Beslutsdatum Verkställt Kommentar
2022-01-28 2022-08-15 Svårigheter att hitta lämplig kontaktperson som uppfyller 

kvalifikationerna för uppdraget

Beslut om avlösarservice enligt 9 kap 5 § LSS
Rapport om:

• 1 ej verkställt beslut

Beslutsdatum Verkställt Kommentar
2022-04-01 Vårdnadshavare önskar att avlösarservice och 

korttidsvistelse utförs av samma person. Vilket har 
försvårat verkställigheten

Beslut om kortidsvistelse i form av stödfamilj enligt 9 kap 6 § LSS
Rapport om:

• 1 ej verkställt beslut

Beslutsdatum Verkställt Kommentar
2022-04-01 Vårdnadshavare önskar samma person utför även 

korttidsvistelsen

Beslut om boende enligt 9.9 § LSS
Rapport om:

• 1 verkställt beslut

Beslutsdatum Verkställt Kommentar
2021-01-28 22-04-01 Har inte kunnat erbjuda någon bostad då vi inte har haft 

någon ledig lägenhet.



Beslut om kontaktperson enligt 4 kap 1 § SOL
Rapport om:

• 1 verkställt beslut

Beslutsdatum Verkställt Kommentar
2021-12-21 2022-05-13 Ingen lämplig kontaktperson har hittats

Beslut om bostad med särskild service enligt 4 kap 1 § SOL
Rapport om:

• 1 verkställt beslut

Beslutsdatum Verkställt Kommentar
2021-05-26 22-04-04 Väntar på att en tilltänkt lägenhet skall bli färdig för inflytt 

efter renovering. Hon har tackat nej till erbjuden plats 
och vill inte längre ha boende i Säters kommun.

Beslut om särskild boende enligt 4 kap 1 § SOL
Rapport om:

• 3 ej verkställt beslut
• 1 verkställt beslut

Beslutsdatum Verkställt Kommentar
2021-11-18 22-07-04 Är på korttidsplats på särskilt boende. Har erbjudits en 

lägenhet på särskilt boende som ska renoveras och önskar 
ingen plats på ett annat boende i avvaktan

22-04-07 Har valt att tacka nej till erbjuden lägenhet

22-05-10 Väntar på ledig lägenhet

22-05-10 Väntar på ledig lägenhet



 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  
 

Kallelse Datum Sida 
Kommunfullmäktige 2022-12-01 24 (27) 

Kf § 16 Interpellationer/frågor 
Ange diarienummer 

Beslut 
Skriv text här. 

Bakgrund och ärendebeskrivning 
Skriv text här. 



 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  
 

Kallelse Datum Sida 
Kommunfullmäktige 2022-12-01 25 (27) 

Kf § 17 Valärenden 
 

KS2022/0419 
Godkänna avsägelse för uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige, Niclas Bodin 
(C). 



Från:                                  "Niclas Bodin"
Skickat:                             den 21 oktober 2022 15:14:40
Till:                                     "Margareta Jakobsson" <margareta.jakobsson@sater.se>
Ämne:                               Avsägelse

Hej!

Jag avsäger min plats som ersättare för Centerpartiet i kommunfullmäktige.

Med vänlig hälsning, Niclas Bodin, C



 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  
 

Kallelse Datum Sida 
Kommunfullmäktige 2022-12-01 26 (27) 

Kf § 18 Rapporter 
 

 

 



 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  
 

Kallelse Datum Sida 
Kommunfullmäktige 2022-12-01 27 (27) 

Kf § 19 Delgivningar 
 

Delårsrapport gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemede 

Delårsrappor Räddningstjänsten Dala Mitt 

Granskning av delårsrapport Räddningstjänsten Dala Mitt 

Verksamhetsplan och budget 2023, den gemensamma nämdnen för alkohol, tobak 
och receptfria läkemedel 

KS2022/0163 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut om medborgarförslag om cykel- och gångväg 
mellan parkeringen vid ishallen och Hagavägen. Medborgarförslaget beviljas. 

KS2022/0435 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut om medborgarförslag en lekplats i kvarteret Oxen. 
Medborgarförslaget avslås. 

Protokoll från sammanträde med kommunstyrelsen, 2022-10-17, 2022-10-25 och 
2022-11-15. 

 

 



 
 

Protokoll Datum Sida 
Kommunstyrelsen 2022-10-17 1 (4) 

Kommunstyrelsen 2022-10-17 
 

Innehållsförteckning 
Ks § 1 Val av kommunstyrelsens arbetsutskott................................................ 4 
 

 

 

  



 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  
 

Protokoll Datum Sida 
Kommunstyrelsen 2022-10-17 2 (4) 

Plats och tid: Folkets Hus i Säter, måndagen den 17 
oktober kl 19.50-20.00. 

Beslutande: Mats Nilsson (S), ordförande 
Hans Johansson, vice ordförande 
Caroline Willfox (M), 2:e vice ordförande 
Annika Karlsson (S) 
Helena Andersson (S) ersättare för Mattias 
Almroth (S) 
Håkan Gustav (L) ersättare för Roger 
Siljeholm (M) 
Christer Eriksson (M) 
Roger Carlsson (SD) 
Karin Frejd (C) 
Liv Erichsen (KD) ersättare frö Daniel 
Ericgörs (KD) 
Göran Johansson (V) 
 

Ej tjänstgörande ersättare: Magnus Gabrielsson (MP) 
Håkan Jahr (SD) 

Övriga deltagare: Margareta Jakobsson, sekreterare 
 

Utses att justera: Roger Carlsson 

Justeringens plats och tid:  

Paragrafer: 1 

 

Underskrifter: 

Sekreterare  Ordförande 

   

Margareta Jakobsson   Mats Nilsson 

Justerande    

   

Roger Carlsson    

 

 

 



 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  
 

Protokoll Datum Sida 
Kommunstyrelsen 2022-10-17 3 (4) 

Anslag/bevis 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ: Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum: 2022-10-17 

Datum för anslags uppsättande: 2022-10-20 

Datum för anslags nedtagande:  2022-11-11 

Förvaringsplats för protokollet: Kommunstyrelsesektorn 

  



 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  
 

Protokoll Datum Sida 
Kommunstyrelsen 2022-10-17 4 (4) 

Ks § 1 Val av kommunstyrelsens arbetsutskott 
 

Beslut: 
Kommunstyrelsen beslutar: 

Till kommunstyrelsens arbetsutskott för mandatperioden t o m 2026-10-14 välja: 
 
Ledamöter Ersättare 
Mats Nilsson (S) Daniel Ericgörs (KD) 
Annika Karlsson (S) Mattias Almroth (S) 
Hans Johansson (C) Karin Frejd (C) 
Caroline Willfox (M) Roger Siljeholm (M) 
Christer Eriksson (M) Roger Carlsson (SD) 
 

___________ 

Ajournering 
Ajournering sker mellan 19.50-19.55 

Caroline Willfox anmäler valtekniskt samarbete mellan M; L och SD. 

 



 
 

Protokoll Datum Sida 
Kommunstyrelsen 2022-10-25 1 (17) 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum: 2022-10-25 

Innehållsförteckning 
Ks § 2 Kommundirektören informerar ............................................................... 4 

Ks § 3 Kommunens firmatecknare, bemyndigande att underteckna 
handlingar mm ........................................................................................................ 5 

Ks § 4 Tillämpningsanvisningar avseende OPF-KL 18 för förtroendevalda .. 7 

Ks § 5 Säkerhetsskyddschef ............................................................................... 8 

Ks § 6 Val av ordförande, vice ordförande och 2:e vice ordförande i 
kommunstyrelsens arbetsutskott ....................................................................... 10 

Ks § 7 Val av personalutskott ........................................................................... 11 

Ks § 8 Val av fritidsutskott ................................................................................ 12 

Ks § 9 Inbjudan till kurser och konferenser .................................................... 13 

Ks § 10 Anmälan delegationsbeslut ................................................................... 14 

Ks § 11 Delgivningar ............................................................................................ 15 

Ks § 12 Anmälan av beslut av kommunstyrelsens ordförande ....................... 17 
 

  



 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  
 

Protokoll Datum Sida 
Kommunstyrelsen 2022-10-25 2 (17) 

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum på 
Rådhuset, tisdagen den 25 oktober, kl 08.15-
09.30 

Beslutande: Mats Nilsson (S), ordförande 
Hans Johansson, vice ordförande 
Håkan Jahr ((SD ersättare för Caroline Willfox 
(M), 2:e vice ordförande 
Annika Karlsson (S) 
Helena Selander (S) ersättare för Mattias 
Almroth (S) 
Roger Siljeholm (M) 
Christer Eriksson (M) 
Roger Carlsson (SD) 
Karin Frejd (C) 
Daniel Ericgörs (KD) 
Magnus Gabrielsson (MP) ersättare för Göran 
Johansson (V) 
 

Ej tjänstgörande ersättare: Håkan Karlsson (S) 
Liv Erichsen (KD) 

Övriga deltagare: Margareta Jakobsson, sekreterare 
Marita Skog, kommundirektör 
Malin Karhu Birgersson sektorchef 
kommunstyrelsen, §§ 2-5 

Utses att justera: Roger Siljeholm 

Justeringens plats och tid: Rådhuset i Säter den 25 oktober kl 10.00 

Paragrafer: 2-12 

 

Underskrifter: 

Sekreterare  Ordförande 

   

Margareta Jakobsson   Mats Nilsson 

Justerande    

   

Roger Siljeholm    

 

 



 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  
 

Protokoll Datum Sida 
Kommunstyrelsen 2022-10-25 3 (17) 

Anslag/bevis 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ: Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum: 2022-10-25 

Datum för anslags uppsättande: 2022-10-25 

Datum för anslags nedtagande:  2022-11-16 

Förvaringsplats för protokollet: Kommunstyrelsesektorn 

  



 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  
 

Protokoll Datum Sida 
Kommunstyrelsen 2022-10-25 4 (17) 

Ks § 2 Kommundirektören informerar 

Beslut 
Kommunstyrelsen tackar för informationen och lägger den till handlingarna. 

___________ 

Aktuellt från kommundirektören 
• Kommunen 
• Kommundirektörens uppdrag 
• Vision – mål 
• Ledningsstruktur 
• Kommunledningsgrupp 
• Vem är vi till för? 
• Uppdraget/ledning och styrning 
• Medarbetarskap 
• Närmast på agendan? 

 

 

 



 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  
 

Protokoll Datum Sida 
Kommunstyrelsen 2022-10-25 5 (17) 

Ks § 3 Kommunens firmatecknare, bemyndigande att 
underteckna handlingar mm 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Utse kommunstyrelsens ordförande Mats Nilsson och vice ordförande Hans 
Johansson att var för sig i förening med endera kommundirektör Marita Skog, 
sektorchef kommunstyrelsesektorn Malin Karhu Birgersson eller ekonomichefen 
Catherine Hellgren teckna kommunens firma. 

2. Ge fullmakt åt kommundirektör Marita Skog, och sektorchef 
samhällsbyggnadssektorn Andreas Mossberg att i förening underteckna 
erforderliga köpehandlingar rörande förvärv eller försäljning av fast egendom för 
kommunens räkning, samt ansökningar om lagfart, nyttjanderättsavtal, 
arrendeavtal, utsträckning, nedsättning, dödande och relaxation av skuldebrev, och 
pantförskrivning av kommunens fastigheter. 

3. Ge fullmakt åt sektorchef samhällsbyggnadssektorn Andreas Mossberg och bitr 
sektorchef samhällsbyggnadssektorn Mikael Spjut att var för sig i förening med 
kommundirektör Marita Skog underteckna hyresavtal för lokaler åt all kommunal 
verksamhet, med en hyrestid på max 5 år. 

4. Ge fullmakt åt sektorchef samhällsbyggnadssektorn Andreas Mossberg att som 
ombud företräda Säters kommun vid lantmäteriförrättningar. 

5. Ge fullmakt åt sektorchef barn- och utbildningssektorn, Stefan Forsmark, 
sektorchef sociala sektorn Inga-Lill Frank, sektorchef samhällsbyggnadssektorn 
Andreas Mossberg och sektorchef kommunstyrelsesektorn Malin Karhu 
Birgersson att var för sig teckna avtal avseende köp av tjänster och varor inom 
respektive förvaltnings ansvarsområde. 

6. Ge fullmakt åt kommundirektör Marita Skog, att teckna avtal avseende 
kommunövergripande köp av varor och tjänster, samt att vid sektorchef laga 
förfall (t ex semester och tjänstledighet) teckna avtal avseende köp av varor och 
tjänster inom dennes sektors ansvarsområde. 

7. Ge fullmakt åt nedanstående personkrets att två i förening, verkställa uttag på 
kommunens bankkonton, bank- och plusgirokonton, utkvittera till kommunens 
ställda checker, postanvisningar och utbetalningar, samt verkställa uttag från 
bankkonton tillhörande av kommunen förvaltade stiftelser; ekonomichef 
Catherine Hellgren, Emma Söderlund, ekonomiassistent Marie Johansson, 
ekonomiassistent Marie Englund Wester och ekonomiassistent Ellinor Svedlund. 

 



 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  
 

Protokoll Datum Sida 
Kommunstyrelsen 2022-10-25 6 (17) 

Ks § 3 forts 

8. Att överlåta bemyndigande av teckningsrätt på utbetalning från konto 8166-1, 993 
397 164 – 1 (bankkonto för individ- och familjeomsorg), samt betalningsuppdrag 
via sociala sektorns verksamhetssystem till socialnämnden. 

9. Utdrag ur detta protokoll tjänar som fullmakt. 
10. Ovanstående beslut skall gälla för perioden 2022-10-15—2026-10-14. 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsens beslut om bemyndiganden att underteckna olika handlingar. 

I förslaget anges vem som tecknar kommunens firma. Alla handlingar behöver inte 
underskrivas av firmatecknare. I vissa fall som är mer rutinmässiga och 
undertecknandet i princip är en form av verkställighet av ett redan taget beslut 
behöver inte firmatecknare skriva under handlingen. 

 

 

 



 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  
 

Protokoll Datum Sida 
Kommunstyrelsen 2022-10-25 7 (17) 

Ks § 4 Tillämpningsanvisningar avseende OPF-KL 18 
för förtroendevalda 
KS2022/0280 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar anta tillämpningsanvisningar avseende OPF-KL 18 för 
förtroendevalda. 

___________ 

Ärendebeskrivning och bakgrund 
Kommunstyrelsen beslutade 2018-11-27 att anta Bestämmelser om omställningsstöd och 
pension för förtroendevalda (OPF-KL). 

Syftet med anvisningarna är att underlätta tillämpningen av de pensions- och 
omställningsbestämmelser som Säters kommun har antagit för förtroendevalda. 

Tillämpningsanvisningarna innehåller riktlinjer för den praktiska hanteringen av de 
olika förmånerna i OPF-KL 18 samt förtydliganden på en del punkter i OPF-KL 18. 
Om det uppstår situationer där tillämpningsanvisningarna upplevs motsäga OPF-KL 
gäller bestämmelserna i OPF-KL 18 före dessa anvisningar. 
Varje ny mandatperiod betraktas som ett nytt tillträde till uppdrag. 

Omställningsstöden ska stödja och hjälpa en förtroendevald i hans eller hennes 
omställning till nytt arbete. Det förutsätts att den förtroendevalde själv aktivt verkar 
för att få ett nytt arbete. 
Pensionsbestämmelser gäller inte för förtroendevald som vid tillträdet av sitt/sina 
uppdrag har uppnått motsvarande i 32 a § LAS angiven ålder. 

OPF-KL 18 upphör att gälla för förtroendevald som får fortsatt uppdrag vid ny 
mandatperiod vid val efter 2014 om denne uppnått i 32 a § LAS angiven ålder. 

Det är endast uppdragstid i Säters kommun som tillgodoräknas. 

 



 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  
 

Protokoll Datum Sida 
Kommunstyrelsen 2022-10-25 8 (17) 

Ks § 5 Säkerhetsskyddschef 
KS2022/0387 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att säkerhetssamordnaren blir tillika säkerhetsskyddschef 
och därmed upphör beslut taget 2021-03-09, § 34 att gälla. 

___________ 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen beslutade 2021-03-09, § 34 (Dnr KS2021/0054) att 
kommundirektören är tillika kommunens säkerhetsskyddschef  

Att vara säkerhetsskyddschef är kopplat till säkerhetsskyddsförordningen antagen 
2018, SFS 2018:658.  
Enligt förordningen ska det finnas en säkerhetsskyddschef som kontrollerar att 
verksamheten bedrivs i enlighet med vad som föreskrivs i säkerhetsskyddslagen 
(2018:585). 

Säkerhetsskyddförordningen förändrads 1 dec 2021 (2021:955) för att stärka 
skyddet för Sveriges säkerhet och innebär bl.a. följande:  

 Säkerhetsskyddschefer ska ha en mer framträdande roll i 
säkerhetsskyddsarbetet.  

 Verksamhetsutövare ska ingå säkerhetsskyddsavtal i fler situationer som 
innebär att en annan aktör kan få tillgång till den säkerhetskänsliga 
verksamheten. 

 Verksamhetsutövare ska göra en särskild säkerhetsskyddsbedömning och 
pröva lämpligheten av ut-kontrakteringar och liknande förfaranden som 
kräver säkerhetsskyddsavtal samt i vissa fall samråda med 
tillsynsmyndigheten. Om ett förfarande är olämpligt ur 
säkerhetsskyddssynpunkt ska tillsynsmyndigheten få besluta att det inte får 
genomföras och även ingripa i ett pågående förfarande. 

 Tillsynsmyndigheterna får undersökningsbefogenheter och möjlighet att 
besluta om vitesföreläggande mot och sanktionsavgift för den som inte följer 
säkerhetsskyddslagstiftningens krav.  
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Protokoll Datum Sida 
Kommunstyrelsen 2022-10-25 9 (17) 

Ks § 5 forts 

Konsekvensbeskrivning  
I nuvarande organisation är kommundirektören säkerhetsskyddschef men i den 
förändrade förordningen har myndigheten förtydligat hur styrning och lednings ska 
ske i säkerhetsskyddsarbetet.  Tolkningen från Länsstyrelsen Dalarna och 
Länsstyrelsen Stockholm är säkerhetsskyddschef vara underställs kommundirektör  

” För en kommun eller en region innebär det att säkerhetsskyddschefen ska vara 
direkt underställd kommunrespektive regiondirektören. När det gäller ett aktiebolag 
innebär kravet normalt att säkerhetsskyddschefen ska vara direkt underställd den 
verkställande direktören om en sådan finns.” 

Säkerhetssamordnaren är underställd sektorchef vilket kommer att kvarstå för samtliga 
övriga uppgifter i tjänsten. 
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Protokoll Datum Sida 
Kommunstyrelsen 2022-10-25 10 (17) 

Ks § 6 Val av ordförande, vice ordförande och 2:e 
vice ordförande i kommunstyrelsens arbetsutskott 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

1. Mats Nilsson (S) väljas som ordförande i kommunstyrelsens arbetsutskott för 
mandatperioden t o m 2026-10-14. 

2. Hans Johansson (C ) väljs som vice ordförande i kommunstyrelsens arbetsutskott 
för mandatperioden t o m 2026-10-14. 

3. Caroline Willfox (M) väljs som andre vice ordförande i kommunstyrelsens 
arbetsutskott för mandatperioden t o m 2026-10-14. 

__________ 

Bakgrund och ärendebeskrivning 
En ordförande, vice ordförande och 2:e vice ordförande ska väljas av valda ledamöter 
i kommunstyrelsens arbetsutskott. 

Kommunstyrelsen beslutade 2022-10-17 att till kommunstyrelsens arbetsutskott för 
mandatperioden t o m 2026-10-14 välja: 

 
Ledamöter Ersättare 
Mats Nilsson (S) Daniel Ericgörs (KD) 
Annika Karlsson (S) Mattias Almroth (S) 
Hans Johansson (C) Karin Frejd (C) 
Caroline Willfox (M) Roger Siljeholm (M) 
Christer Eriksson (M) Roger Carlsson (SD) 
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Ks § 7 Val av personalutskott 
 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Till personalutskott för mandatperioden t o m 2026-10-14 välja: 

Ledamöter Ersättare 
Mats Nilsson (S) Mattias Almroth (S) 
Hans Johansson (C ) Karin Frejd (C ) 
Christer Eriksson (M) Roger Siljheholm (M) 

 

2. Hans Johansson (C) väljas som ordförande i personalutskottet för 
mandatperioden t o m 2026-10-14. 

3. Mats Nilsson (S) väljs som vice ordförande i personalutskottet för 
mandatperioden t o m 2026-10-14 

 

____________ 
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Ks § 8 Val av fritidsutskott 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 

1. Till fritidsutskott för mandatperioden t o m 2026-10-14 välja: 

Ledamöter Ersättare 
Mats Nilsson (S) Annika Karlsson (S) 
Hans Johansson (C ) Karin Frejd (C) 
Roger Siljeholm (M) Christer Eriksson (M) 

 

2. Mats Nilsson (S) väljas som ordförande i fritidsutskottet för mandatperioden t o 
m 2026-10-14. 

3. Hans Johansson ( C) väljs som vice ordförande i personalutskottet för 
mandatperioden t o m 2026-10-14 

 

__________ 
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Ks § 9 Inbjudan till kurser och konferenser 

Inbjudningar 
F-KS2022/0726 
Inbjudan Boverksdagarna 2022 

F-KS2022/0732 
Inbjudan fullmäktiges presidiekonferens 

F-KS2022/0738 
Inbjudan till Introduktion angående hot och hat riktat mot förtroendevald 

F-KS2022/0737 
Inbjudan till seminariet Bostadsförsörjningsprogram som strategiskt planeringsverktyg 
den 24 november 

F-KS2022/0727 
Slutkonferens - Demokrati i vår tid - främja, förankra, och försvara , Stockholm 2 
december 

F-KS2022/0735 
Uppstartsutbildning för nya politiker 

Inbjudan till digital seminarium 9 november - Dags att öka takten i 
klimatomställningen. 
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Ks § 10 Anmälan delegationsbeslut 

Beslut 
Kommunstyrelsen har tagit del av delegationsbesluten. 

_________ 

Delegationsbeslut 
KS2022/0020-26 
Återbesättningsprövning vik socialsekreterare vuxengruppen 100% 
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Ks § 11 Delgivningar 

Beslut 
Kommunstyrelsen har tagit del av delgivningarna. 

___________ 

Delgivningar 
Beslut i socialnämnden 2022-10-13 om åtgärder plats kö till särskilda boende och 
korttids. 

Kopia av polisanmälan 

• Försök till stöld Norrtullsvägen 13 
• Klockargatan 2 Skadegörelse. 
• Skadegörelse Norrtullsvägen 13. 
• Skadegörelse Västra Långgatan 14 E. 
• Stöld Jönshyttan 3. 
• Skadegörelse Landsvägen Stora Skedvi 

Protokoll från sammanträde med: 

• Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel, 2022-09-13 
• Konstituerande styrelsemöte för Falun Borlänge regionen AB, 2022-04-27 
• Gemensamma nämnden för upphandling, 2022-09-19 
• Södra Dalarnas samordningsförbund, 2022-09-09 
• Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel, 2022-10-11 

Uppföljning av mål i nämndsplan 2022 och verksamhetsplan 2020–2023, 
socialnämnden 

Uppföljning av Utvärdering av Region Dalarnas arbete samt samverkan med 
kommuner i Dalarna under covid-19-pandemin. 

Reviderad beredskapsplan, socialnämnden. 

Sbn au § 70 - Yttrande över samråd gällande Regional vattenförsörjningsplan Dalarnas 
län 2022. 

Delårsbokslut, prognos och internkontroll, Överförmyndare i samverkan 
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KS § 11 forts 

KS2022/0391 
Kommunalekonomisk utjämning för kommuner, preliminärt utfall, år 2023 

Ks § forts 

KS2022/0401 
Personuppgiftsincident Winlas 
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Protokoll Datum Sida 
Kommunstyrelsen 2022-10-25 17 (17) 

Ks § 12 Anmälan av beslut av kommunstyrelsens 
ordförande 
 

KS2022/0291 
Kommunstyrelsens ordförandes beslut 2022-10-14 om förlängning av 
mandatperioden för krisledningsnämnden, mandatperioden för nuvarande 
krisledningsnämnd förlängs fram till och med kommunfullmäktiges sammanträde 
2022-10-17. 

KS2022/0402  
Kommunstyrelsens ordförandes beslut2022-09-15 om komplettering av yttrande på 
Riksintresseprecisering av Borlänge flygplats. 

 



 
 

Protokoll Datum Sida 
Kommunstyrelsen 2022-11-15 1 (38) 

Kommunstyrelsen 
Sammanträdesdatum: 2022-11-15 

Innehållsförteckning 
Ks § 13 Information om budget 2023 och framåt ................................................ 5 

Ks § 14 Långsiktig finansiell analys och långsiktsprognos pensioner ............ 6 

Ks § 15 Länsgemensam strategi med målbild och färdplan för God och Nära 
vård i Dalarna 2022–2030 ....................................................................................... 9 

Ks § 16 Budgetuppföljning september 2022 ..................................................... 10 

Ks § 17 Ekonomi- och målstyrning styrande dokument .................................. 14 

Ks § 18 Extra tillskott till Räddningstjänsten Dala Mitt 2022 ........................... 15 

Ks § 19 Taxa inom livsmedelsområdet .............................................................. 17 

Ks § 20 Höjning av brukningsavgiften för VA ................................................... 18 

Ks § 21 Ungdomsledarstipendium 2022 ............................................................ 20 

Ks § 22 Ansökan om medfinansiering av investeringsbidrag till Norbo 
Bystuga 21 

Ks § 23 Svar på motion om familjerabatt, familjeårskort i Skönvikshallen .... 22 

Ks § 24 Aktuellt från kommundirektören ........................................................... 23 

Ks § 25 Information - Framtagande av säkerhetsskyddsanalys ..................... 24 

Ks § 26 Remissvar Fullmäktigesalen ................................................................. 25 

Ks § 27 Rapport avseende ej verkställda beslut - kvartal 2 2022 .................... 27 

Ks § 28 Svar på motion om att säkerställa en god utbildning för eleverna i 
Säters kommun ..................................................................................................... 28 

Ks § 29 Svar på motion om en vindkraftsplan .................................................. 30 

Ks § 30 Extra sammanträde med kommunstyrelsen ........................................ 32 
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Ks § 31 Inbjudan till kurser och konferenser .................................................... 33 

Ks § 32 Anmälan delegationsbeslut ................................................................... 34 

Ks § 33 Delgivningar ............................................................................................ 35 

Ks § 34 Ny verksamhetsstruktur för Fler i egen försörjning – Verkstad 202336 

Ks § 35 Information från Södra Dalarnas Samordningsförbund ..................... 38 
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Protokoll Datum Sida 
Kommunstyrelsen 2022-11-15 3 (38) 

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum på 
Rådhuset, tisdagen den 15 november 
kl. 08.15-16.00 

Beslutande: Mats Nilsson (S), ordförande 
Hans Johansson, vice ordförande 
August Louthander (M) ersättare för Caroline 
Willfox (M) 
Annika Karlsson (S) 
Mattias Almroth (S) 
Roger Siljeholm (M) 
Christer Eriksson (M) 
Roger Carlsson (SD) 
Karin Frejd (C) 
Daniel Ericgörs (KD) 
Magnus Gabrielsson (MP) ersättare för Göran 
Johansson (V) 
 

Ej tjänstgörande ersättare: Håkan Jahr (SD) 
Marie Javanainen (C), 08.15-12.00, §§ 13-19 
Liv Erichsen (KD) 
Sune Hemmingsson (C) 
 

Övriga deltagare: Margareta Jakobsson, sekreterare 
Marita Skog, kommundirektör 
Malin Karhu Birgersson sektorchef 
kommunstyrelsen, § 13-14 
Catherine Hellgren, ekonomichef, § 13-18 
Andreas Mossberg, sektorchef 
samhällsbyggnad, § 13-14, 19-20 
Ingalill Frank, sektorchef sociala sektorn, § 15 
Lena Forsberg, verksamhetschef sociala 
sektorn, § 15 
Ingela Johansson, gruppchef miljö, § 19 
Liv Almstedt, VA-och renhållningschef, § 20 
Malin Lilja Altörn, fritidschef, §§ 21-23 
Christoffer Larsen, säkerhetskyddschef, § 25 
Jonas Wells, Södra Dalarnas 
Samordningsförbund, § 35 
Östen Stenberg, ordförande miljö- och 
byggnämnden, § 13-14 
Lennart Götesson, ordförande kulturnämnden, 
§ 13-14 
Henry Suraka, ekonom barn- och 
utbildningssektorn, § 13-14 
Veronica Carlsson, ekonom § 13-
14samhällsbyggnadssektorn, § 13-14 
Emma Söderlund, ekonom, § 13-
14kommuntyrelsesektorn, § 13-14 
Emma Solin, ekonom sociala sektorn, § 13-14 
Anette Kotilainen, kulturchef, § 13-14 
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Utses att justera: Hans Johansson 

Justeringens plats och tid: Rådhuset i Säter den 15 november 

Paragrafer: 13-35 

Underskrifter: 

Sekreterare  Ordförande 

   

Margareta Jakobsson   Mats Nilsson 

Justerande    

   

Hans Johansson    

 

Anslag/bevis 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ: Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum: 2022-11-15 

Datum för anslags uppsättande: 2022-11-16 

Datum för anslags nedtagande:  2022-12-08 

Förvaringsplats för protokollet: Kommunstyrelsesektorn 
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Ks § 13 Information om budget 2023 och framåt 
 

Beslut 
Kommunstyrelsens tackar för informationen. 

__________ 

Bakgrund och ärendebeskrivning 
Information om budget 2023 och framtid. 
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Protokoll Datum Sida 
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Ks § 14 Långsiktig finansiell analys och 
långsiktsprognos pensioner 
KS2022/0414 

Beslut 
Kommunstyrelsen tackar för informationen. 

__________ 

Ärendebeskrivning 
Bakgrund 

I enlighet med uppdraget om att ta fram en långsiktig plan och göra en översyn av de 
finansiella målen har en långsiktig finansiell analys beställts av PwC samt en 
långsiktsprognos av pensioner från Skandikon som visar utvecklingen av 
pensionsskuld och pensionskostnader fram tom 2062. 

Långsiktig finansiell analys av PwC 

En långsiktig finansiell analys syftar till att ge en oberoende och objektiv bild av en 
kommuns ekonomiska förutsättningar till och med så långt kommunens 
befolkningsprognos sträcker sig. Modellen beaktar konsekvenserna av de investeringar 
som krävs för att hantera befolkningsförändringen eller de förändrade ambitionerna. 
Resultatet av beräkningen visar vilket effektiviseringstryck, alternativt 
skatteökningstryck eller omprioriteringsbehov som behövs för att få en hållbar 
ekonomi på lång sikt. PwC genomför även en känslighetsanalys utifrån förändrad 
resultatnivå. 

Analys av kommunens driftsekonomi 

Modellen tar sin utgångspunkt i kommunens befolkningsprognos. I modellen låter 
PwC de olika verksamheterna följa utvecklingen i relevanta åldersgrupper genom en 
demografisk framskrivning. Genom denna beräkning erhålls det underliggande 
kostnadstrycket totalt samt det visas vilka verksamheter som eventuellt behöver mer 
eller mindre resurser. Det framtida kostnadstrycket ställs mot framtida intäkter från 
skatter, statsbidrag och utjämning. Beräkningen utgår från Sveriges Kommuner och 
Regioners senaste konjunkturbedömning och kommunspecifika uppgifter såsom 
befolkningsprognos och skattesats. Resultat av denna del visar skillnaden mellan 
kommunens framtida kostnader och intäkter och effektiviseringskrav utifrån antaget 
resultatmål. 
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KS § 14 forts 

Investeringsvolymer 

PwC har fått en investeringsplan för den skatte- och taxefinansierade verksamheten 
fram till 2040. Denna plan har kompletterats med de i modellen framräknade 
demografiskt betingade investeringarna, d.v.s. investeringar i verksamhetslokaler som 
föranleds av volymutvecklingen enligt befolkningsprognosen. 

Finansiering 

Den investeringsvolym som ligger i kommunens investeringsprognos går in i kalkylen 
och påverkar avskrivningar, upplåning och räntekostnader.  

Känslighetskalkyler 

I känslighetsanalysen görs en beräkning utifrån olika nivåer på det finansiella 
resultatmålet. De effekter som utvärderas är effektiviseringskrav i procent och 
skattekronor, finansiering av investeringar från finansieringsverksamheten och den 
löpande verksamheten, total låneskuld samt soliditet inklusive pensionsåtagande. 

Sammanfattning av analysen - Behov av effektivisering och anpassning 

Säters förväntade intäkter räcker inte för att finansiera en full uppräkning med 
demografi, lön samt pris av kommunens verksamheter. Historiskt har 
kommunsektorns kostnader ökat mer än vad som varit motiverat utifrån demografin. 
Det kan därmed finns en förväntan på fortsatt utbyggd välfärd. För att nå nuvarande 
resultatkrav måste kommunen uppnå en effektivisering över perioden på minst 0,95 
procent årligen. Kommunen bör se över behov av volymutökningar, säkerställa god 
styrning av kommande investeringsprojekt samt upprätthålla en hög resultatnivå för 
att uppnå en rimlig självfinansiering av investeringarna. 

Rekommendationer 

• Säkerställ långsiktighet i planeringen 
• Arbeta med att analysera kommunens kostnader och volymer 
• Arbeta med lokalförsörjningsplanen och investeringsprognosen utifrån 

volymutveckling på lång sikt 
• Säkerställ att budgetmodellen innehåller nödvändiga volymkomponenter 
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Ks § 14 forts 

• Säkerställ att finansiella mål är anpassade för kommunens förutsättningar - 
utvärdera om resultatmålet är erforderligt utifrån kommunens utmaningar, 
buffert mot förändringar i intäkterna, planera för skuldernas storlek/nivå samt 
självfinansieringsgrad, hur stor andel av intäkterna ska tillåtas gå till 
räntebetalningar 

Underlag 
1. Långsiktig finansiell analys Säters kommun - kortversion av rapporten (25 sidor) 
2. Långsiktig finansiell analys Säters kommun - komplett rapport (77 sidor) 
3. Långsiktsprognos pensioner Säters kommun 
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Ks § 15 Länsgemensam strategi med målbild och 
färdplan för God och Nära vård i Dalarna 2022–2030 
KS2022/0207 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige beslutar anta den länsgemensamma 
strategin med målbild och färdplan för God och Nära vård i Dalarna 2022–2030. 

__________ 

Ärendebeskrivning 
Välfärdsrådet rekommenderar länets kommuner och Regionen att anta länsgemensam 
strategi med målbild och färdplan för god och nära vård i Dalarna 2022–2030. En 
länsgemensam strategi är framtagen i bred samverkan mellan Region Dalarna och 
Dalarnas 15 kommuner. Strategin innehåller målbild, delmål och färdplan och utgör 
ett styrdokument för att stödja samverkan på den lokala och regionala nivån i 
omställningen till en god och nära vård i Dalarna. Strategin utgör vidare en grund för 
det lokala arbetet med framtagande av lokala planer för god och nära vård. 

Strategins giltighetstid löper 2022-07-01 till och med 2030-01-01. 
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Ks § 16 Budgetuppföljning september 2022 
KS2022/0164 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar lägga september månads budgetuppföljning till 
handlingarna. 

___________ 

Bakgrund och ärendebeskrivning 
Resultat 

Resultatet för år 2022 prognostiseras till 6,9 mkr, vilket är 1,7 mkr lägre än budget på 
8,6 mkr. 

Prognos för justerat resultat för år 2022, där avkastning och tillskott från 
pensionsförvaltningen samt VA-enhetens resultat av- och tillräknas, beräknas uppgå 
till ett överskott på 27,3 mkr (3,6% av skatteintäkter och generella bidrag) jämfört med 
budget på 14,9 mkr (2,0%). Budgeterat tillskott från pensionsförvaltningen uppgår till 
7,4 mkr för året. 

Verksamheternas nettokostnader 

Prognos för 2022 för verksamhetens nettokostnader är totalt 7,7 mkr högre än 
budget. Kostnaderna är 12,8 mkr högre än budgeterat men minskas med reserven för 
oförutsedda kostnader på 5,1 mkr. 

Vid budgetuppföljningen för september månad prognostiseras underskott för året för 
den sociala sektorn på -9,6 mkr, Räddningstjänsten Dalamitt -0,5 mkr, 
VA/renhållningsenheten -1,5 mkr samt miljö- och byggnämnden -1,2 mkr medan 
övriga verksamheter visar en prognos till årets slut enligt budgetnivå. 

Vid en jämn fördelning över året skulle 9/12 eller 75 % av budgeten varit förbrukad. 

Kommunstyrelsen: Sektorn har förbrukat 71 procent av årsbudget och ackumulerat 
utfall är 2,9 mkr lägre än ackumulerad budget. Inom kanslienheten finns erhållna 
bidrag för bland annat valet, civilt försvar, krisberedskap samt för flyktingmottagande 
med anledning av kriget i Ukraina. Hos näringslivsenheten finns ej budgeterade samt 
ej periodiserade LONA-bidrag som leder till ett överskott. På Fritidsenheten finns ett 
överskott på 0,5 mkr som härrör till intäkter från föreningar för hyra som inte finns i 
budget.  



 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  
 

Protokoll Datum Sida 
Kommunstyrelsen 2022-11-15 11 (38) 

KS § 16 forts 

Lönesamverkan har aviserat ett underskott som i dagsläget beräknas uppgå till 220 tkr 
för Säters kommun. Prognos till årets slut bedöms i dagsläget uppgå till 

budgeterad nivå. Årsprognos för pensioner är enligt budget men det råder stor 
osäkerhet. 

Barn- och utbildningsnämnden: Nämnden har en förbrukning på 71% av årsbudget 
och redovisar ett överskott på 6,0 mkr per september. Prognos för helåret är 0 kr i 
avvikelse mot budget. 

Den femte planerade budgetuppföljningen har genomförts med samtliga enheter. 
Ingen större avvikelse finns mot budget. Vissa enheter avviker positivt medan två 
enheter avviker negativt. Motsvarande gäller för vissa av Skolverkets statsbidrag. 
Avvikelserna resulterar i ett netto på noll. 

Den inledande analysen av programvalen för höstens gymnasielever bedöms att 
inrymmas inom budgeten. Osäkerheten för prognosen för de interkommunala 
kostnaderna hänvisas till ungdomar som antingen är placerade på individuellt 
alternativ eller är oplacerade samt elever placerade i specialskola. Analys pågår kring 
osäkerheten med interkommunala ersättningar gällande vuxenutbildningen. 

Socialnämnden: Nämnden har en förbrukning på 76% av årsbudget och redovisar 
ett underskott på -6,7 mkr per september. Prognos för helåret 2022 är ett 
underskott på -9,6 mkr, vilket är en försämring sedan föregående prognos som var 
-8,1 mkr. 

• Försämringen beror bland annat på betalningsansvaret till Region Dalarna för 
utskrivningsklara patienter. Antal dygn har varit högt under sommaren och hösten 
och fler dygn förväntas under oktober till december. 

• Äldreomsorgens (hemtjänst och särskilt boende) underskott beror på 
sommarbonusen till vikarier, ersättning för flytt av semesterveckor, 
övertidsersättning, förstärkning av bemanningen samt ökade driv- och 
livsmedelspriser. 

• Hälso- och sjukvårdsteamet prognosticerar ett underskott på -0,9 mkr på grund av 
merkostnader för bemanningssjuksköterskor, sommaravtal och inköp av 
antigentester. 

• Individ- och familjeomsorgens underskott, -2,6 mkr, beror på kostnader för 
placeringar av barn, unga och vuxna. Ett par placeringar har ett mycket högt 
dygnspris. 
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Protokoll Datum Sida 
Kommunstyrelsen 2022-11-15 12 (38) 

Ks § 16 forts 

Samhällsbyggnadsnämnden: Det fortsätter råda stora osäkerheter kring prisökningar 
påverkade av omvärldsfaktorer (materialpriser, matpriser, energipriser, 
transportkostnader med mera). 

 
SBN skattefinansierat: Nämnden har en förbrukning på 68% av årsbudget och 
redovisar ett överskott på 2,6 mkr per september. Prognos till årets slut: +/-0. 

• Kost prognos +/-0: prisökningar pareras i samband med arbete avseende likartade 
menyer. Avvikelse mot budget per september p.g.a. lägre kostnader för personal 
och mindre inköp av livsmedel under sommaren. 

• Lokalservice prognos +/-0: Avvikelse mot budget per september p.g.a. saknade 
kostnader för årlig fönsterputs och golvvård som kommer ske under hösten. 

• Fastighet prognos +/-0: Avvikelse mot budget per september p.g.a. ökade 
kostnader under hösten för bland annat uppvärmning och ökat underhåll. 

• Gata prognos +/-0: Osäker prognos kopplat till oklara 
kollektivtrafiktrafikkostnader. 

• Stab prognos +/-0: Avvikelse mot budget per september pga ökade kostnader för 
utredningar under hösten. 

VA/Renhållning: Prognos underskott på VA-enheten på -1,0 mkr p.g.a. prisökningar 
inom material, transporter mm samt ökade reparationskostnader. Arbete med översyn 
av taxa pågår. Prognos för Renhållning är ett underskott på -0,5 mkr p.g.a. ökade 
kostnader för transporter och deponi. 

Miljö- och byggnämnden: Nämnden har förbrukat 98 % av årsbudget och redovisar 
per september ett underskott på 1,1 mkr. Prognos till årets slut på -1,2 mkr för helåret 
beroende på ökade konsultkostnader samt inte full upparbetning av tillsyn. 

Kulturenheten: Enheten har förbrukat 65% av årsbudget och redovisar just nu ett 
överskott på 1,7 mkr, vilket är relaterat till projektmedel som kommer att realiseras i 
olika aktiviteter. Till årets slut förutspås ett resultat på budgetnivå. Kulturenheten har 
också haft en obesatt vakans, vilket inneburit att alla arbetsuppgifter inte kunnat 
utföras. Enheten planerar att ta in extra kompetens under hösten för att hamna i fas 
med uppdragen. Kulturlivet har verkligen börjat ta fart, Kulturenheten har betalat ut 
föreningsstöd till årliga arrangemang som varit inställda under pandemin. Dessutom 
har intäkter utöver budget kunnat tillgodoräknas. 
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Protokoll Datum Sida 
Kommunstyrelsen 2022-11-15 13 (38) 

Ks § 16 forts 

Verksamheter i samverkan: 
• Räddningstjänsten Dalamitt har ett utfall på 78% av budget och ett underskott på 

0,5 mkr prognostiseras till årets slut. 
• Överförmyndare i Samverkan har en förbrukning på 73% av årsbudget. 
• Upphandlingscenter GNU har en förbrukning på 75% av budget. 

Revision: Kommunrevisionen ligger i utfall på 60% av årsbudget. 

Skatte- och statsbidragsintäkterna 

Prognos 18,2 mkr högre än budgeterat. Senaste skatteprognosen från SKR per 2022-
09-29. 

Avvikelse mot budget 
Allmän kommunalskatt 0,0 mkr 
Slutavräkning 2021 +4,0 mkr 
Skatteavräkning 2022 +9,5 mkr 
Inkomstutjämning +0,1 mkr 
Kostnadsutjämning -0,2 mkr 
LSS-utjämning  +0,1 mkr 
Regleringsbidrag +2,8 mkr 
Fastighetsavgift +1,5 mkr 
Övriga bidrag  +0,4 mkr 
Total  +18,2 mkr 
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Protokoll Datum Sida 
Kommunstyrelsen 2022-11-15 14 (38) 

Ks § 17 Ekonomi- och målstyrning styrande dokument 
KS2022/0415 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta anta Säters kommuns 
ekonomi- och målstyrning. Med ovanstående beslut utgår: 

- Ekonomiska styrprinciper för Säters kommun (KF 2018-06-14 § 63) 
- Riktlinjer för god ekonomisk hushållning (KF 2016-06-13 § 65) 
- Finansieringspolicy (KF 2018-10-15 § 10) 

Ekonomichefen får i uppdrag presentera förslag till riktlinjer för kommunens 
upplåning. Riktlinjerna beslutas av kommunstyrelsen. 

Övriga riktlinjer gäller som tidigare men kommer att ses över. 

___________ 

Ärendebeskrivning 
Säters kommuns ekonomi- och målstyrning är ett sammanslaget dokument kring 
övergripande ekonomiska frågor och målstyrning. Kommunen har nu flera olika 
dokument som innehåller ekonomiska styrprinciper som nu är sammanfogade till ett 
dokument. För beskrivning av målprocess finns inte tidigare ett gemensamt dokument 
utan detta beskrivs i respektive nämndsplan. 

I förslaget Säters kommuns ekonomi- och målstyrning finns båda processerna (mål 
och ekonomi) beskrivna. 
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Protokoll Datum Sida 
Kommunstyrelsen 2022-11-15 15 (38) 

Ks § 18 Extra tillskott till Räddningstjänsten Dala Mitt 
2022 
KS2022/0384 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta om ett extra tillskott på 349 
tkr till Räddningstjänsten Dala Mitt för att täcka totalt balanskravsresultat från tidigare 
års underskott. En förutsättning är att samtliga medlemskommuner fattar likalydande 
beslut. 

_________ 

Bakgrund och ärendebeskrivning 
De senaste tre åren har förbundet Räddningstjänsten Dala Mitt (RDM) genererat stora 
underskott. Underskotten har till största del täckts årligen av medlemskommunerna 
genom extra anslag. Dock har underskott motsvarande en summa av 1% av respektive 
årets anslag 

(i utgång i punkt 17 i förbundsordningen) bedömts vara av sådan omfattning att de 
inte täckts upp utan balanserats till nästkommande år. 

Det innebär att trots extra anslag under åren 2019–2021 har förbundet visat ett 
negativt resultat under dessa år. Bedömningen som görs idag är att det inte finns 
ytterligare besparingar som gör det möjligt för förbundet att återställa sin del av 
underskotten avseende år 2019–2021. 

RDM har i utgången av 2021 ett totalt balanskravsresultat på -5,0 mnkr, vilket enligt 
lag ska återställas enligt nedan. 

Specifikation balanskravsresultat 

Ej återställt negativt resultat från 2019, återställs senast 2022 -1,4 mnkr  
Ej återställt negativt resultat från 2020, återställs senast 2023 -1,5 mnkr  
Ej återställt negativt resultat från 2021, återställs senast 2024 -2,1 mnkr  
Totalt balanskravsresultat 2021-12-31 -5,0 mnkr 

Förbundet föreslår direktionen att äska 5,0 mnkr 2022 från ägarkommunerna för att 
täcka totalt balanskravsresultat per den 31/12 2021. Att eventuellt underskott 
avseende 2022 i sin helhet täcks upp genom extra anslag från medlemskommunerna 
innevarande år. 
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Protokoll Datum Sida 
Kommunstyrelsen 2022-11-15 16 (38) 

Ks § 18 forts 

Fördelning utifrån invånarantal: 
 

Fördelning utifrån invånarantal: 
Kommun Antal invånare Belopp (tkr 
Borlänge   52 394  1 637 
Falun   59 528  1 859 
Säter   11 161    349 
Gagnef   10 378    324 
Ludvika   26 604    831 
Totalt 160 065 5 000 

Beslutsunderlag 
1. Återställning balanskravsresultatet, daterat 2022-06-02 
2. RDM:s Tjänsteskrivelse Återställning balanskravsresultatet, daterat 2022–002 
3. Protokoll RDM Förbundsdirektionen 2022-06-09 
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Protokoll Datum Sida 
Kommunstyrelsen 2022-11-15 17 (38) 

Ks § 19 Taxa inom livsmedelsområdet 
KS2022/0407 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Fastställa taxan inom livsmedelsområdet enligt bilaga daterad 2022-09-16. 
2. Fastställa handläggningskostnad per timme för kontroll inom livsmedelsområdet 

till 1 302 kronor för kontrolltid inklusive resor och 1 237 kronor för uppföljande 
kontrolltid exklusive resor. 

3. Taxan träder i kraft den 1 januari 2023. 

__________ 

Ärendebeskrivning 
Miljö- och byggnämnden beslutade 2022-09-28 föreslå kommunstyrelsen besluta  

1. Fastställa taxan inom livsmedelsområdet daterad 2022-09-16 
2. Fastställa handläggningskostnad per timme för kontroll inom livsmedelsområdet 

till 1 302 kronor för kontrolltid inklusive resor och 1 237 kronor för uppföljande 
kontrolltid tid exklusive resor 

Taxebestämmelserna inom livsmedelsområdet behöver anpassas till de ändringar som 
är gjorda i svensk lagstiftning med anledning av EU:s kontrollförordning 2017/625, 
bland annat för att kunna debitera nya kontrollområden och ändra förhandsdebitering 
till efterhandsdebitering av den planerade årliga livsmedelskontrollen.  

Beräkningen av timavgiften för kontroll inom livsmedelsområdet sågs senast över 
inför 2020. Sedan dess har ingen justering gjorts, samt att den svenska lagstiftningen 
har anpassats till EU:s kontrollförordning 2017/625. Översyn behövs så att vi 
använder rätt underlag för våra kostnader för kontroll när vi beräknar timavgiften för 
livsmedelskontroll. 

Konsekvensbeskrivning 
Taxan behöver fastställas för att vi ska ha lagstöd för att debitera 
livsmedelskontrollen. 

Beslutsunderlag 
Taxa inom livsmedelsområdet 2022-09-16. 
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Protokoll Datum Sida 
Kommunstyrelsen 2022-11-15 18 (38) 

Ks § 20 Höjning av brukningsavgiften för VA 
KS2022/0373 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige beslutar 

Om en höjning av brukningsavgiften i TAXA för Säters kommuns allmänna vatten- 
och avloppsanläggning med 10% från och med den 1 januari 2023. 

Höjningen görs som en generell höjning av samtliga parametrar i §14.1. En höjning 
enligt förslaget ser ut som följande.  

Den 1 jan 2023 utgår avgift per fastighet med: 

  Utan moms Med moms 

a) En fast avgift per år   Om 4 014 kronor om 5 018 kronor 

b) En avgift per m3 levererat vatten Om 27 kronor   Om 33 kronor 

c) En avgift per år och lägenhet för 
bostadsfastighet och därmed 
jämställd fastighet 

Om 1 337 kronor 
 

Om 1 670 kronor 
 

d) En avgift per år och varje påbörjat 
100-tal m2 tomtyta för annan 
fastighet 

Om 1 150 kronor 
 

Om 1 439 kronor 
 

__________ 

Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår 2022-09-28 att kommunstyrelsen beslutar om 
höjning av brukningsavgiften för VA fr o m 1 januari 2023. 

Utifrån en simulering av nivå på brukningsavgifter för Säters kommuns VA- 
verksamhet som utförts under våren 2022 har ett förslag till taxehöjning tagits fram. 
Förslaget bygger på WSP:s ekonomiska simulering av kostnader och intäkter. Hänsyn 
har även tagits till det fortsatt osäkra omvärldsläget och till branschorganisationens 
Svenskt Vattens rekommendationer i rapporten Kommentarer till 2022 års 
taxestatistik, från juni 2022. 

För att balansera kommande års prognostiserade underskott behöver 
brukningsavgiften höjas med 10 % den 1 jan 2023.  
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Protokoll Datum Sida 
Kommunstyrelsen 2022-11-15 19 (38) 

Ks § 20 forts 

Under efterföljande två åren behöver avgiften höjas med minst 4% årligen för att 
undvika nya underskott. Enligt dagens analys kommer det att krävas avgiftsökningar 
kring 10% under 2027 – 2029. Dessa ökningar har tydligt koppling till de ökade 
investeringsvolymerna. Inför 2026 behöver en ny analys av verksamhetens 
ackumulerade resultat och beslutade investeringsprogram göras. 

Beslutsunderlag  
• Verksamhetens sammanfattning och omvärldsbevakning, daterad 2022-08-16. 
• PM Trender och Simulering av Nivå Brukningsavgift för Säters Kommuns VA-

verksamhet, av WSP, daterad 2022-03-31. 
• Kommentarer till 2022 års taxestatistik, Svenskt Vatten, juni 2022. 
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Protokoll Datum Sida 
Kommunstyrelsen 2022-11-15 20 (38) 

Ks § 21 Ungdomsledarstipendium 2022 
KS2022/0378 

Beslut 
Kommunstyrelsen utser mottagare av Ungdomsledarstipendiet 2022 vilken 
offentliggörs i samband med utdelningen på kommunfullmäktiges sammanträde 15 
december 2022. 

__________ 

Bakgrund  
Säters kommuns ungdomsledarstipendium har instiftats för att kommunen en gång 
årligen ska ha möjlighet att på ett tydligt sätt visa sin uppskattning av en 
ungdomsledarinsats som bedöms vara så pass meriterande att en officiell belöning är 
befogad. 

Stipendiet ska uppmuntra till fortsatt gott engagemang för ungdomar och deras fritid.  

Beloppet är 10 000 SEK. 

Ärendebeskrivning 
Utse mottagare av 2023 års ungdomsledare. Sex förslag till priset har inkommit. 



 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  
 

Protokoll Datum Sida 
Kommunstyrelsen 2022-11-15 21 (38) 

Ks § 22 Ansökan om medfinansiering av 
investeringsbidrag till Norbo Bystuga 
KS2022/0438 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar bevilja ett bidrag till föreningen Norbo bystuga med 30% 
av det bidragsunderlag som Boverket fastställer för projektet. 

Kostnaden belastar kommunstyrelsens konto för oförutsedda utgifter. 

__________ 

Ärendebeskrivning 
En ansökan har inkommit om önskemål av bidrag till renovering av Norbo bystuga. 
Fastigheten byggdes 1914 och har renoverats och anpassats till nya behov under årens 
lopp. Dock har inget gjorts åt bottenbjälklaget i samlingssalen. Med ökande 
energipriser och fokus på energibesparande åtgärder har byalaget beslutat byta ut 
bjälklaget och ansökan kommer att tillställas Boverket. 

För att bidrag skall beviljas krävs att kommunen bidrar med 30 % av kostnaden.  
Budgeten för renoveringen är på 97 812 kronor och i och med det behövs en summa 
av ca 30 000 från kommunen.  

I ansökan framkommer att ansökan till Boverket ska vara inne den 1 december 2022. 

Beslutsunderlag 
Inkommen skrivelse 2022-11-02 
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Protokoll Datum Sida 
Kommunstyrelsen 2022-11-15 22 (38) 

Ks § 23 Svar på motion om familjerabatt, 
familjeårskort i Skönvikshallen 
KS2022/0203 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen är besvarad. 

__________ 

Ärendebeskrivning 
En motion om en familjerabatt och eventuellt ett familjeårskort på Skönvikshallen har 
lämnats in till kommunfullmäktiges sammanträde i juni 2022. Kommunfullmäktige 
beslutade hänskjuta medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. 

Bakgrund 
Motionen anses besvarad då priserna i Skönvikshallen ligger på en rimlig nivå utifrån 
tidigare jämförelse med närliggande kommuner. Barn under 6 år badar gratis i 
målsmanssällskap och barn och ungdomar mellan 6–19 år har reducerat pris.   

Beslutsunderlag 
Motionärens förslag om att Skönvikshallen inför en familjerabatt och eventuellt ett 
familjeårskort. 
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Kommunstyrelsen 2022-11-15 23 (38) 

Ks § 24 Aktuellt från kommundirektören 

Beslut 
Kommunstyrelsen tackar för informationen och lägger den till handlingarna. 

___________ 

Aktuellt från kommundirektören 
• Internt arbete med kompletterande budget 
• Chefsforum 
• Föregasbesök 
• Möte med Region Dalarna - Dalastrategin 
• Infram – infrastruktur för framtiden 
• Nätverk kommundirektörer 
• Fiber 
• Flyktingar 
• Julbelysning med led 
• Julmarknad – öppet hus Rådhuset 
• Ceremoni nya medborgare 
• Inställda tåg 
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Protokoll Datum Sida 
Kommunstyrelsen 2022-11-15 24 (38) 

Ks § 25 Information - Framtagande av 
säkerhetsskyddsanalys 
KS2022/0453 

Beslut 
Kommunstyrelsen tackar för informationen. 

__________ 

Bakgrund och ärendebeskrivning 
Säkerhetssamordnaren informerar om säkerhetsskydd samt framtagande av en 
säkerhetsskyddsanalys. 
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Protokoll Datum Sida 
Kommunstyrelsen 2022-11-15 25 (38) 

Ks § 26 Remissvar Fullmäktigesalen 
KS2022/0398 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar lämna följande svar: 

Att huvudförslaget utan glasgång förordas med följande ändringar 

- Ingen kaffemaskin utan utrymmet används fortsatt till kopiatorn 
- Ingen glasvägg  
- Podiet tas bort eftersom det tar så mycket plats 
- Byt till möbler i KF salen som är omflyttningsbara, stolarna behöver ha hjul 

och vara höj och sänkbara 
- Inte byta möbler i lounge 
- Fixa elen så det går att ladda datorer mm från sittplatserna 
- Talarstolen kan tas bort 
- Branddörren behöver bytas eftersom den inte stänger ordentligt 
- Ljuset är dåligt och behöver uppgraderas  
- Ljudet/akustiken dämpas 

Hans Johansson avstår och deltar ej i beslutet. 

__________ 

Ärendebeskrivning 
Wahlins arkitekter har av fastighetsenheten fått i uppdrag att lämna ett förslag på 
översyn och förslag för en bättre fungerande fullmäktigesal samt intilliggande ytor.  

Wahlins beskrivning av ärendet 

”Fullmäktigesalen är ett vackert exempel på 30- och 40-talets klassicistiska stil. 
Precidiebordet med sin intarsia, landskapsmålningen och väggmålningarna vittnar om 
dess kvalitéer, dess forna glans och stilfulla högtidlighet. Men många år av slitage och 
tekniska ändring har idag kvalificerat rummet för en varsam översyn och upprustning. 
Möblerna är slitna, tunga och otympliga att flytta, vilket man behöver göra rätt ofta då 
salen används för skiftande ändamål. Väggar och väggmålning är bitvis sprucken och 
slitna, golven är även de mycket slitna och behöver åtgärdas, elinstallationerna e.t.c har 
med åren adderats den ena efter den andra och ger idag ett rörigt intryck. Idag 
uppfattas salen som mindre ändamålsenligt för möten. Ventilationen lever inte upp till 
förväntad standard och AV-utrustning är inte längre fullt tillräcklig. Rumsakustiken är 
ganska dålig, absorbenter behövs för bättre taluppfattning.  
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Protokoll Datum Sida 
Kommunstyrelsen 2022-11-15 26 (38) 

Ks § 26 forts 

Belysningen behöver ses över och eventuellt kompletteras. Utanför fullmäktigesalen i 
hallen finns en mindre lounge med ståbord, soffgrupp och ett bord för fika/material. 
Ståbordet är populärt men står lite inklämd under en kapphylla och möblerna i 
soffgruppen upplevs som mindre funktionella. Personalen med arbetsplatser bort mot 
Västra Långgatan har svårt att komma till pausrummet, vilket är placerat på andra 
sidan salen i hörnan mot Storgatan, då aktiviteter pågår i fullmäktigesalen. De får då gå 
ner en trappa och sen upp igen till pausrummet för att kunna få en kopp kaffe. En 
avdelning av fullmäktigesalen med en glasgång för passage mellan kontorets olika 
delar har därför varit på förslag och utreds” 

Beslutsunderlag 
Wahlins arkitekter utredning 
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Protokoll Datum Sida 
Kommunstyrelsen 2022-11-15 27 (38) 

Ks § 27 Rapport avseende ej verkställda beslut - 
kvartal 2 2022 
KS2022/0383 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta godkänna rapporten. 

__________ 

Ärendebeskrivning 
Socialnämnden har överlämnat rapport avseende ej verkställda beslut för kvartal 2 
2022. översänder den till kommunfullmäktige. 
 
Socialförvaltningen har till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) lämnat en 
rapport över ej verkställda beslut, kvartal 2 2022. Förvaltningen har även rapporterat 
de beslut som verkställts och som tidigare har rapporterats som ej verkställda. 

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

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

Rapport till revisorer och kommunfullmäktige 
Enligt 16 kap SoL ska kommunens revisorer och kommunfullmäktige informeras om 
ej verkställda/verkställda beslut. 
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Protokoll Datum Sida 
Kommunstyrelsen 2022-11-15 28 (38) 

Ks § 28 Svar på motion om att säkerställa en god 
utbildning för eleverna i Säters kommun 
KS2021/0443 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att motionen är besvarad. 

____________ 

Ärendebeskrivning 
En motion om hur vi ska säkerställa en god utbildning för eleverna i Säters kommun 
lämnades in till kommunfullmäktiges sammanträde 2021-11-25 av Caroline Willfox 
(M). 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2021-12-14 remittera motionen till barn- 
och utbildningsnämnden för yttrande. Yttrandet inkom 2022-02-10 och barn- och 
utbildningsnämnden föreslår i yttrandet att motionen avslås. Kommunstyrelsens 
arbetsutskott beslutade 2022-03-22 återremittera motionen till barn- och 
utbildningsnämnden för att få en sammanfattning och motivering till förslaget att 
avslå motionen. 

I yttrande 2022-09-21, § 55, uppger barn- och utbildningsnämnden att sektorn har 
analyserat resultaten och tagit fram förslag på åtgärder för att förbättra resultaten. 
Förslagen presenteras i tjänsteutlåtande 2022-09-19.  Mot bakgrund av detta anser 
barn- och utbildningssektorn att en extern granskning inte skulle ge annan kunskap 
gällande resultatet än vad som redan är känt. Barn- och utbildningsnämnden antar 
tjänsteutlåtandet som sitt yttrande och översänder det till kommunfullmäktige med 
förslag att motionen avslås. 

Motionärens förslag 
”November 2021 

Lärarnas Riksförbund presenterar sin utvärdering av skolväsendet i landets 
kommuner. Säter kommun hamnar i botten i undersökningen, på plats 281 av 290. 

De mest oroande siffrorna är den som belyser placeringen på antal godkända elever 
där Säter kommun hamnar på 274:e plats av landets 290 kommuner.  

 

 



 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  
 

Protokoll Datum Sida 
Kommunstyrelsen 2022-11-15 29 (38) 

Ks § 28 forts 

Moderaterna i Säter har tidigare belyst att kommunen behöver en extern utredning 
som tittar på vad resultaten beror på och vad som behöver göras för att vända denna 
mycket allvarliga trend och allvarliga situation.  

Men för att göra det behöver man veta vad felet är. 

Vi föreslår därför att: 

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

 



 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  
 

Protokoll Datum Sida 
Kommunstyrelsen 2022-11-15 30 (38) 

Ks § 29 Svar på motion om en vindkraftsplan 
KS2022/0195 

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motion om vindkraftsplan 
för Säters kommun är besvarad. Samhällsbyggnadsnämnden har redan ett uppdrag att 
ta fram en ny översiktsplan och det ingår att ta fram en energiförsörjningsplan och där 
ingår vindkraftsplanen. 

__________ 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Magnus Gabrielsson (MP) yrkar att motionen ska vara bifallen eftersom 
översiktsplanen kommer att ta för lång tid att ta fram för antagande. 
Hans Johansson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag. 

Ordföranden ställer förslagen mot varandra varvid han finner att kommunstyrelsen 
beslutar enligt kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag att motionen är besvarad. 

Ärendebeskrivning 
Kommuner har enligt lagen om kommunal energiplanering krav på att ha en aktuell 
plan för kommunens energiförsörjning. Planen kan finnas som en separat plan eller 
ingå i till exempel en översiktsplan. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden har ett uppdrag att ta fram en ny översiktsplan. Arbetet 
inleds med att ta fram en planeringsstrategi som ska vara klar före 11 september 2024. 
I detta arbete ingår bland annat att ta fram en plan för kommunens energiförsörjning.  
 
Planen behöver visa kommunens nuvarande och framtida energibehov utifrån 
planerad utveckling samt större energianvändare. Planen behöver även visa hur 
kommunen planerar för att kunna tillgodose behovet med uteslutande fossilfri energi. 
I detta är en vindkraftsplan ett viktigt dokument. 

Bakgrund 
En motion om en Vindkraftsplan för Säters kommun lämnades in till 
kommunfullmäktiges sammanträde av Magnus Gabrielsson (MP). 
Kommunfullmäktige beslutade 2022-04-28 Kf §42 hänskjuta motionen till 
kommunstyrelsen för beredning. 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  
 

Protokoll Datum Sida 
Kommunstyrelsen 2022-11-15 31 (38) 

Ks § 29 forts 

Motiv 
Motionen ligger i linje med berörda lagkrav samt kommande arbete med att ta fram en 
ny översiktsplan för Säters kommun och bör därför bifallas. 

Konsekvensbeskrivning  
Vindkraftsplan är en naturlig del av en ny Översiktsplan för Säters kommun. 

Beslutsunderlag 
Motion Vindkraftsplan för Säters kommun. 

Delges 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 



 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  
 

Protokoll Datum Sida 
Kommunstyrelsen 2022-11-15 32 (38) 

Ks § 30 Extra sammanträde med kommunstyrelsen 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar ha ett extra sammanträde den 29 november kl 08.15-09.40. 

__________ 

Bakgrund och ärendebeskrivning 
Föreslås att kommunstyrelsen har ett extra sammanträde, tisdagen den 29 november 
kl 08.15-09.40. 

 
 



 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  
 

Protokoll Datum Sida 
Kommunstyrelsen 2022-11-15 33 (38) 

Ks § 31 Inbjudan till kurser och konferenser 
. 

Inbjudningar 
F-KS2022/0772 
Regionala konferenser om mänskliga rättigheter 24 november i Stockholm. 

 

 



 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  
 

Protokoll Datum Sida 
Kommunstyrelsen 2022-11-15 34 (38) 

Ks § 32 Anmälan delegationsbeslut 

Beslut 
Kommunstyrelsen har tagit del av delegationsbesluten. 

_________ 

Delegationsbeslut 
Ks2022/0437 
Anställningar enligt delegation tiden 2021-10-01—2022-10-31 

KS2022/0431 
Ansökan om 80-80-100 modellen bibehållen tjänstepension fr o m 2022-102-01, 
sociala sektorn 

KS2022/0356 
Lotteritillstånd enligt 17 § lotterilagen, Nybo bygdegårdsförening 

KS2022/0377 
Verksamhetsbidrag för 2023 Dalarnas Folkrörelsearkiv 

KS2022/0443 

• Utbetalning av driftsbidrag till föreningar 2022 
• Utbetalning av verksamhetsbidrag för organisationer som arbetar med 

funktionsnedsättning 2022 
• Utbetalning av bidrag till samlingslokal 2022 

KS2022/0423 
Stöd till Ung Företagsamhet 2022 

 

 



 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  
 

Protokoll Datum Sida 
Kommunstyrelsen 2022-11-15 35 (38) 

Ks § 33 Delgivningar 

Beslut 
Kommunstyrelsen har tagit del av delgivningarna. 

___________ 

Bakgrund och ärendebeskrivning 
• Kopia polisanmälan 
• Skadegörelse Åsgränd. 
• Stöld Jönshyttan 3. 
• Stöld från Ungdomens Hus Säter. 
• Stöld Klockaregatan 4 Säter 
• Stöld Återvinningscentralen Säter. 
• Tilläggsanmälan Stöld Ungdomens hus. 
• Stöld Jönshyttan 3 Säter 

Inspektionsmeddelande från Arbetsmiljöverket för ärende 2022/059979 



 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  
 

Protokoll Datum Sida 
Kommunstyrelsen 2022-11-15 36 (38) 

Ks § 34 Ny verksamhetsstruktur för Fler i egen 
försörjning – Verkstad 2023 
KS2022/0165 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

1. Ny organisationsstruktur för samverkan fler i egen försörjning med viss 
omfördelning av medel från kommunstyrelsen. 

2. Uppdraget förläggs till socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden. 
3. Ny ledningsmodell med kommunledningsgruppen, samverkansforum som 

leds av två facilitatorer; en från sociala sektorn och en från barn- och 
utbildning sektorn. Dessa blir garant för att verksamheten följs upp och 
rapporteras till kommunstyrelsen. 

4. Tjänster för att genomföra uppdraget:  
• Omfördelning av medel från kommunstyrelsen till socialnämnden för 

utökning av Samverkansteamet (SVT) med en tjänst motsvarande 697 tkr 
från 2023. 

• Omfördelning av medel från kommunstyrelsen till barn- och 
utbildningsnämnd ”en väg in” med en tjänst motsvarande 697 tkr från 
2023. 

• En tjänst bli kvar på kommunstyrelsen motsvarande 697 tkr. 
5. Att hållbarhet, som ett av de Globala målen och som här förstås som social 

hållbarhet, tydliggörs och inkluderas i de reviderade strategiska målen för 
kommunens verksamheter.  

6. Tillstyrka att nyttja motsvarande 200 tkr/per år i 3 år från social 
investeringsfond för att utveckla det fortsatta arbetssättet mot social 
hållbarhet. 

7. Ansvaret för det kommunala aktivitetsansvaret flyttas från kommunstyrelsen 
till barn- och utbildningsnämnden. Reglementen ändras i samband med 
översyn av dessa i samband med ny mandatperiod. 

__________ 

Bakgrund och ärendebeskrivning 
Kommunen ser en ökning av de familjer som har ett långtidsberoende av 
försörjningsstöd. Det leder till en inlåsning för individer, ökade kostnader för 
kommunen samt att många barn lever i familjer som inte har arbete/sysselsättning. 
Kommunen vill få Fler i egen försörjning/i arbete. 



 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  
 

Protokoll Datum Sida 
Kommunstyrelsen 2022-11-15 37 (38) 

Ks § 34 forts 

Fler i Egen försörjning, FIE har funnits sedan 2016 och organisatoriskt ligger 
verksamheten under kommunstyrelsesektorn men styrs av sektorchef på barn- och 
utbildningssektorn och försörjningsstöd finns inom sociala sektorn.  

Ingen större utvärdering har gjorts av det gemensamma arbetet som pågått i fyra år.  

Hösten 2020 tillsattes en arbetsgrupp med syftet att genomlysa verksamheten för att 
utreda om det fanns behov av förändring. Rapport 2021-01-20 som visade på att det 
fanns god verksamhet gentemot målgrupperna, men att organisationen runt FIE var 
otydlig. Under 2021 tillsattes en ny arbetsgrupp med uppdraget att utforma ett konkret 
organisationsförslag med arbetsnamnet ”En väg in”. Där föreslogs att två av 
verksamheterna under FIE:s tak, det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) som riktar 
sig till ungdomar som inte går på gymnasiet, samt integrationen organiseras under 
Dahlander kunskapscentrum. Detta eftersom KAA:s verksamhet ligger nära 
gymnasiets introduktionsprogram och integrationen hänger ihop med svenska för 
invandrare (SFI). Inga andra beslut fattades utifrån förslaget ”En väg in”.  

Våren 2022 fick kommundirektören ett uppdrag att ta fram en ”ny” 
verksamhetsstruktur med återkoppling till kommunstyrelsen i november 2022.  



 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  
 

Protokoll Datum Sida 
Kommunstyrelsen 2022-11-15 38 (38) 

Ks § 35 Information från Södra Dalarnas 
Samordningsförbund 

Beslut 
Kommunstyrelsen tackar för informationen och lägger den till handlingarna. 

__________ 

Ärendebeskrivning 
Information om samverkan och verksamhet, mål, riktlinjer och beslutade insatser för 
2022 samt framtid 2023 för Södra Dalarnas Samordningsförbund.  

Bakgrund  
Säters kommun, Avesta kommun, Hedemora kommun, Region Dalarna, 
Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen är medlemmar i Södra Dalarnas 
Samordningsförbund. 

Samordningsförbundets syfte är att inom det geografiska området för 
medlemskommunerna svara för en finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet 
mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Regionen samt Avesta Kommun, 
Hedemora Kommun och Säters Kommun i syfte att underlätta och uppnå en effektiv 
resursanvändning. Resurserna ska användas för samordnade bedömningar och insatser 
som syftar till att den enskilde ska få eller förbättra sin förmåga att förvärvsarbeta.      
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 Sammanträdesprotokoll
Falu kommun  Sammanträdesdatum

Gemensamma nämnden för 

alkohol, tobak och 

receptfria läkemedel

2022-10-11

§ 82 Delårsrapport 2022 (ATL0036/22)

Beslut
Den gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel 

godkänner delårsrapporten till och med 31 augusti 2022.

Sammanfattning
ATL-kontoret redovisar den ekonomiska uppföljningen till och med 31 augusti 

2022. Verksamheten fortgår enligt lagd verksamhetsplan. Prognosen för året är 

något högre än budget på grund av kundförluster. Nettokostnaderna för 

kommunerna bedöms dock bli lägre än budget utifrån att intäkter för 

verksamheten är högre än prognosen.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Delårsrapport 2022

 Rapportering till kommunfullmäktige - Verksamhetsberättelse och 

delårsrapport 2022

Skickas till 
Samtliga kommuner ingående i Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och 

receptfria läkemedel
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Tjänsteskrivelse 1 (2)

Falu kommun Dnr ATL0036/22

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Datum 2022-09-23

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

Tjänsteskrivelse - Delårsrapport 2022

Förslag till beslut
Den gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel 

godkänner delårsrapporten till och med 31 augusti 2022.

Sammanfattning
ATL-kontoret redovisar den ekonomiska uppföljningen till och med 31 

augusti 2022. Verksamheten fortgår enligt lagd verksamhetsplan. Prognosen 

för året är något högre än budget på grund av kundförluster. 

Nettokostnaderna för kommunerna bedöms dock bli lägre än budget utifrån 

att intäkter för verksamheten är högre än prognosen.

Bakgrund
Den gemensamma nämnden ansvarar för de samverkande kommunernas 

(Borlänge, Falun, Gagnef, Hedemora, Ludvika, Smedjebacken och Säter) 

skyldigheter enligt alkohollagen och lagen om tobak och liknande 

produkter. Nämndens uppdrag består av myndighetsutövning.

Gemensamma nämnden ska arbeta för god service och god kvalité. 

Utredningar av tillståndsansökningar och tillsyn enligt alkohollagen och lag 

om tobak och liknande produkter ska ha en hög kvalitet och ett 

professionellt förhållningssätt.

Ekonomiska konsekvenser
Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel visar 

till och med augusti månad ett överskott på +0,7 mnkr jämfört med 

föregående år. 

Prognosen för kostnaderna på helåret beräknas till 4,8 mnkr mot budget 4,75 

mnkr. Det totala underskottet på helår beräknas till 1,4 mnkr som täcks av 

medlemskommunerna. Eftersom kommunerna betalat en förskottsbetalning 

förväntas kommunerna få en delvis återbetalning på cirka 0,2 mnkr.

Bilagor
Rapportering till kommunfullmäktige – Verksamhetsberättelse och 

delårsrapport 2022

1 (2)

http://www.falun.se/


Tjänsteskrivelse 2 (2)

Falu kommun Dnr ATL0036/22

Beslutet ska skickas till
Samtliga kommuner ingående i Gemensamma nämnden för alkohol, tobak 

och receptfria läkemedel

Slutligt beslutsorgan
Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel 

Marcus Tell

Enhetschef
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ORGANISATION 

Organisation 
 
Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och recptfria läkemedel är ett samarbete mellan sju 
kommuner i Dalarna. Falun, Borlänge, Säter, Gagnef, Smedjebacken, Ludvika och Hedemora 
har kommit överens om att samarbeta i en gemensam nämnd enligt kommunallagen 
(2017:725) 9 kap §§ 19–35. 
 
Falu kommun är värdkommun och nämnden ingår därmed i Falu kommuns organisation och 
tjänstepersonerna är placerade på ATL-kontoret som i sin tur ingår i miljö- och 
samhällsbyggnadsförvaltningen. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens uppdrag är att 
tillsammans skapa, bevara och säkerställa ett långsiktigt attraktivt Falun att bo, besöka och 
verka i. Förvaltningen är uppdelad i nio avdelningar och styrs av tre nämnder samt 
kommunstyrelsen. 
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 

Uppdrag och ansvar 
 
Den gemensamma nämnden ansvarar för de samverkande kommunernas 
(Borlänge, Falun, Gagnef, Hedemora, Ludvika, Smedjebacken och Säter) skyldigheter enligt 
alkohollagen och lagen om tobak och liknande produkter. Nämndens uppdrag består av 
myndighetsutövning vilket innebär att utreda ansökningar om serveringstillstånd för 
alkoholdrycker och försäljningstillstånd för tobaksvaror. Nämnden hanterar anmälningar om 
försäljning av folköl, e-cigaretter och påfyllningsbehållare. Den 1 augusti trädde en ny lag om 
tobaksfria nikotinprodukter i kraft och det förväntas att den gemensamma nämnden tilldelas 
uppdraget. Uppdraget innefattar även tillsyn över serveringsställen och försäljningsställen 
som bedriver försäljning liksom den kommunala kontrollen av receptfria 
läkemedelsförsäljningen i detaljhandeln.  
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 

Händelser av väsentlig betydelse 
 
Riksdagen har den 21 juni 2022 beslutat om lag om tobaksfria nikotinprodukter (2022:1257) 
som trädde i kraft den 1 augusti 2022. Syftet med lagen är att begränsa de hälsorisker och 
olägenheter som är förenade med bruk av tobaksfria nikotinprodukter. Lagen innebär att 
näringsidkare som vill sälja tobaksfria nikotinprodukter ska anmäla detta till kommunen, och 
kommunen har ansvaret över tillsynen på de fysiska försäljningsställena. I nuläget har tre 
kommuner delegerat uppdraget till den gemensamma nämnden, och det förväntas att övriga 
kommuner delegerar uppdraget under hösten. 

I samband med den nya lagen har även förslag på reviderat reglemente, samarbetsavtal och 
delegationsordning tagits fram. Förslaget till reglemente och samarbetsavtal inkluderar den 
nya lagen men syftar även till att förtydliga vad som gäller enligt avtalet mellan kommunerna. 
Exempel på delar som är nya är om en kommun vill lämna eller ansluta till den gemensamma 
nämnden. 

Under perioden har ett internt arbete bedrivits med fokus på de yttre tillsynerna. Det har 
resulterat i en reviderad rutin för yttre tillsyner, förtydligande av kontrollpunkter vid tillsynen 
samt ett dokument om arbetsmiljörisker vid tjänsteutövning. 
 
Under våren har STAD genom KI påbörjat en kartläggning om narkotika på krogen. ATL-
kontoret har varit delaktiga i att välja ut lämpliga serveringsställen utifrån vissa kriterier och 
meddela STAD kontaktuppgifter. ATL-kontoret har även lämnat efterfrågade uppgifter till 
länsstyrelsen om två krögare och två handläggare som varit villiga att ställa upp på intervju. 
 
I februari hade enhetschefen för ATL-kontoret ett möte via teams med kommuncheferna för 
att informera om ATL-kontorets verksamhet och viljeinriktning framöver. Viljeinriktningen 
innebär ökad kommunikation med medlemskommunerna, ökad samverkan med andra 
myndigheter samt bättre service till näringsidkarna. För att underlätta kommunikationen med 
kommunerna har en lista på kontaktpersoner upprättats.  
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 

Agenda 2030 
25 september 2015 antog FN Agenda 2030 i syfte att ha en gemensam agenda för hållbar 
utveckling. I begreppet hållbar utveckling ingår tre dimensioner av hållbarhet: social, 
ekonomisk och miljömässig. 17 målområden specificerades och tillsammans ska de leda till: 

- Att avskaffa extrem fattigdom 
- Att minska ojämlikheter och orättvisor i världen 
- Att främja fred och rättvisa 
- Att lösa klimatkrisen 

 

Gemensamma nämnden har beaktat de 17 globala målen i Agenda 2030 varav fokus har lagts 
på Mål 3, God hälsa och välbefinnande. Alkohollagen och lagen om tobak och liknande 
produkter är social skyddslagstiftning och syftar till 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 arbete med tillståndsprövning samt förebyggande, inre och yttre tillsyn. 
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 

Verksamhet 
I tabellen står statuskolumnens färgkodning enligt trafikljussymbolik med grönt, gult eller rött 
och efterföljande kommentar.  

 

Tabell 1 

Aktiviteter i verksamhetsplanen för 2022 Status Kommentar 
Det ska vara lätt att göra rätt för näringsidkare i kontakten med  
ATL-kontoret 
Öka användandet av e-tjänsten   Enligt plan 
Säkerställa att informationen på hemsidan är korrekt och 
tillgänglighetsanpassad  Enligt plan 

Det ska vara lätt att göra rätt för näringsidkare att bedriva sin verksamhet 

Påbörja planering för krögarträffar  Efter plan 

Tillsyn ska utföras till 100% enligt tillsynsplanerna   Efter plan 

Det ska vara lätt att göra rätt för tjänstepersonerna att utföra sitt uppdrag 

Handläggningstiden för serveringstillstånd och  
försäljningstillstånd ska hållas   Enligt plan 

Skapa en struktur för att utveckla handläggarstöd   Enligt plan 

Nämnden ska verka för ett myndighetssamarbete gällande tillsyn enligt alkohollagen 

Agera för att starta en samverkansgrupp mellan myndigheter 
som hanterar tillsyn enligt alkohollagen   Uppstartad 

Nämnden ska göra utvärderingar av verksamheten 

En kundundersökning ska utföras under 2022  Enligt plan 

Utvärdering av systemet för avgifter  Klar 

 

Kommentar: 

Öka användandet av e-tjänsten  

Av 251 ärenden gällande serveringstillstånd som initierats av näringsidkarna har 173 
inkommit via e-tjänst. Av 47 ärenden gällande försäljningstillstånd som initierats av 
näringsidkarna har 9 inkommit via e-tjänst. Det innebär att sammantaget har 61 % inkommit 
via e-tjänsten. Det ligger i linje med målet att 60 % av de inkomna ärendena ska ha initierats 
via e-tjänsten. 

Påbörja planering för krögarträffar 

Med anledning av att ATL-kontoret fått nya uppdrag sedan beslutet om verksamhetsplanen 
fattades har det inte varit möjligt att börja med krögarträffar under året. Uppdragen är att 
utarbeta förslag till nya avgifter och reviderade riktlinjer samt att en ny lag trätt i kraft (lag om 
tobaksfria nikotinprodukter). Planering för krögarträffar kommer att göras under hösten och 
första träffen kommer att ske under början av 2023. 
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 

Tillsyn ska utföras till 100% enligt tillsynsplanerna 

Under början av året har vi arbetat med rutiner för tillsyner, koder (vad vi kontrollerar) och 
med upplärning av de arvoderade inspektörerna. Syftet har varit att få en bättre kvalitet på 
tillsynerna, men har medfört att vi ligger lite efter planeringen av årets tillsyner. Under 
resterande del av året kommer fokus att vara på att utföra tillsynerna så att vi vid årets slut har 
genomfört alla tillsyner enligt tillsynsplanerna. 

Handläggningstiden för serveringstillstånd och försäljningstillstånd ska hållas 

Under den aktuella perioden har 139 ansökningar gällande serveringstillstånd respektive 8 
ansökningar gällande försäljningstillstånd avslutats. En ansökan om utökad serveringstid hade 
handläggningstid på över fyra månader innan beslut fattades i nämnden, alla andra 
ansökningar har handlagts inom föreskriven tid.  
 
Skapa en struktur för att utveckla handläggarstöd 

Arbetet påbörjades under hösten 2021, men har pausats då en projektledare rekryterats som 
ska hålla i processen för hela förvaltningen. Projektledaren finns nu på plats och arbetet har 
återupptagits. 
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Statistik 
Serveringstillstånd 

Antal stadigvarande serveringstillstånd  
31 augusti 2022 (30 april 2022) 

Borlänge 64 (61) 

Falun 72 (70) 

Gagnef 11 (11) 

Hedemora 22 (23) 

Ludvika 22 (21) 

Smedjebacken 17 (17) 

Säter 10 (10) 

Totalt 218 (213) 

 

Antal tillsyner på serveringsställen  
1 januari – 31 augusti 2022 (1 januari – 31 augusti 2021) 

Borlänge 41 (63) 

Falun 85 (87) 

Gagnef 6 (16) 

Hedemora 16 (17) 

Ludvika 13 (24) 

Smedjebacken 12 (10) 

Säter 13 (14) 

Totalt 186 (231) 

 

Antal beviljade serveringstillstånd  
1 januari – 31 augusti 2022 (1 januari – 31 augusti 2021) 

Kommun Stadigvarande Tillfälligt till 
allmänheten 

Tillfälligt till slutet 
sällskap 

Borlänge 5 (5) 2 (0) 4 (0) 

Falun 7 (5) 10 (0) 10 (0) 

Gagnef 0 (1) 2 (0) 0 (0) 

Hedemora 1 (4) 3 (3) 1 (0) 

Ludvika 1 (1) 3 (0) 9 (0) 

Smedjebacken 2 (1) 5 (1) 2 (0) 

Säter 1 (1) 2 (0) 1 (0) 

Totalt 17 (18) 27 (4) 27 (0) 
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Antal öppnade ärenden gällande ansökan om serveringstillstånd  
1 januari – 31 augusti 2022 (1 januari – 31 augusti 2021) 

Kommun Stadigvarande Tillfälligt till 
allmänheten 

Tillfälligt till slutet 
sällskap 

Borlänge 3 (9) 2 (1) 4 (0)  

Falun 5 (7) 16 (2) 16 (2) 

Gagnef 1 (2) 2 (0) 2 (0) 

Hedemora 1 (3) 6 (4) 1 (0) 

Ludvika 2 (3) 6 (0) 9 (0) 

Smedjebacken 1 (0) 9 (1) 2 (0) 

Säter 2 (1) 3 (0) 1 (0) 

Totalt 15 (25) 44 (8) 35 (2) 

 

Antal öppnade övriga utredningsärenden för serveringstillstånd  
1 januari – 31 augusti 2022 (1 januari – 31 augusti 2021) 

Kommun Ändring i tillståndet Ändring i 
styrelse/ägande 

Inre tillsyn 

Borlänge 10 (8) 6 (4) 1 (1) 

Falun 12 (6) 6 (3) 4 (2) 

Gagnef 0 (1) 2 (0) 0 (1) 

Hedemora 1 (2) 3 (0) 4 (0) 

Ludvika 4 (3) 1 (1) 1 (2) 

Smedjebacken 0 (1) 0 (1) 2 (0) 

Säter 2 (1) 0 (0) 0 (0) 

Totalt 29 (22) 18 (9) 12 (6) 

 

Antal öppnade övriga ärenden för serveringstillstånd  
1 januari – 31 augusti 2022 (1 januari – 31 augusti 2021) 

Kommun Överklagnings-
ärenden 

Anmälan serverings-
ansvariga (e-tjänst) 

Remiss 
spelinspektionen 

Övrigt 

Borlänge 3 (0) 34 (19) 0 (0) 2 (5) 

Falun 3 (1) 31 (25) 0 (2) 3 (5) 

Gagnef 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (1) 

Hedemora 1 (0) 7 (7) 0 (0) 1 (1) 

Ludvika 1 (1) 14 (6) 0 (0) 2 (1) 

Smedjebacken 0 (0) 2 (3) 0 (1) 1 (0) 

Säter 0 (0) 8 (8) 0 (0) 0 (2) 

Totalt 8 (2) 96 (68) 0 (3) 9 (15) 
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Folköl 

Antal försäljningsställen som anmält försäljning/servering av folköl  
31 augusti 2022 (30 april 2022) 

Borlänge 28 (28) 

Falun 32 (31) 

Gagnef 8 (7) 

Hedemora 15 (14) 

Ludvika 19 (19) 

Smedjebacken 9 (10) 

Säter 7 (7) 

Totalt 118 (116) 

 

Antal tillsyner försäljning/servering av folköl  
1 januari – 31 augusti 2022 (1 januari – 31 augusti 2021) 

Borlänge 10 (1) 

Falun 5 (0) 

Gagnef 0 (6) 

Hedemora 4 (0) 

Ludvika 7 (2) 

Smedjebacken 0 (0) 

Säter 1 (0) 

Totalt 27 (9) 

 

Antal anmälningar om försäljning/servering av folköl  
1 januari – 31 augusti 2022 (1 januari – 31 augusti 2021) 

Borlänge 0 (1) 

Falun 2 (0) 

Gagnef 1 (0) 

Hedemora 1 (0) 

Ludvika 1 (1) 

Smedjebacken 0 (0) 

Säter 0 (1) 

Totalt 5 (3) 
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Tobak  

Antal försäljningsställen med försäljningstillstånd  
31 augusti 2022 (30 april 2022) 

Borlänge 34 (35) 

Falun 34 (34) 

Gagnef 8 (8) 

Hedemora 14 (15) 

Ludvika 20 (20) 

Smedjebacken 7 (7) 

Säter 9 (9) 

Totalt 126 (128) 

 
Antal tillsyner på försäljningsställen med försäljningstillstånd  
1 januari – 31 augusti 2022 (1 januari – 31 augusti 2021) 

Borlänge 18 (1) 

Falun 4 (0) 

Gagnef 0 (6) 

Hedemora 5 (0) 

Ludvika 9 (2) 

Smedjebacken 0 (0) 

Säter 3 (1) 

Totalt 39 (10) 

 
Antal öppnade ärenden gällande försäljningstillstånd  
1 januari – 31 augusti 2022 (1 januari – 31 augusti 2021) 

Kommun Ansökan om tillstånd Ändring i 
styrelse/ägande 

Överklagnings-
ärenden 

Borlänge 2 (3) 4 (3) 0 (0) 

Falun 1 (3) 8 (6) 0 (0) 

Gagnef 2 (1) 1 (0) 0 (0) 

Hedemora 2 (0) 1 (2) 0 (0) 

Ludvika 1 (0) 7 (3) 0 (0) 

Smedjebacken 0 (0) 1 (0) 0 (0) 

Säter 0 (1) 1 (1) 0 (0) 

Totalt 8 (8) 23 (15) 0 (0) 
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Elektroniska cigaretter (e-cigaretter) och påfyllningsbehållare  

Antal försäljningsställen som anmält försäljning av e-cigaretter  
31 augusti 2022 (30 april 2022) 

Borlänge 4 (5) 

Falun 6 (5) 

Gagnef 1 (1) 

Hedemora 4 (4) 

Ludvika 4 (4) 

Smedjebacken 0 (0) 

Säter 1 (1) 

Totalt 20 (20) 

 

Antal tillsyner e-cigaretter  
1 januari – 31 augusti 2022 (1 januari – 31 augusti 2021) 

Borlänge 2 (0) 

Falun 0 (0) 

Gagnef 0 (0) 

Hedemora 1 (0) 

Ludvika 0 (0) 

Smedjebacken 0 (0) 

Säter 0 (0) 

Totalt 3 (0) 

 

Antal anmälningar om försäljning av e-cigaretter  
1 januari – 31 augusti 2022 (1 januari – 31 augusti 2021) 

Borlänge 2 (3) 

Falun 3 (1) 

Gagnef 1 (0) 

Hedemora 1 (1) 

Ludvika 2 (0) 

Smedjebacken 1 (0) 

Säter 1 (0) 

Totalt 11 (5) 
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Receptfria läkemedel  

Antal försäljningsställen som anmält försäljning av receptfria läkemedel  
31 augusti 2022 (30 april 2022) 

Borlänge 24 (24) 

Falun 29 (29) 

Gagnef 6 (6) 

Hedemora 9 (9) 

Ludvika 16 (16) 

Smedjebacken 6 (6) 

Säter 7 (7) 

Totalt 97 (97) 

 

Antal kontroller av receptfria läkemedel 
1 januari – 31 augusti 2022 (1 januari – 31 augusti 2021) 

Borlänge 10 (0) 

Falun 3 (0) 

Gagnef 0 (5) 

Hedemora 3 (0) 

Ludvika 6 (2) 

Smedjebacken 0 (0) 

Säter 1 (0) 

Totalt 23 (5) 
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Väsentliga personalförhållanden 
Personalen på ATL-kontoret är anställda av miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, och 
lånas ut till den gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel. Gruppen 
har under 2022 varit fullt bemannade men efter sommaren har en alkoholhandläggare sagt upp 
sig, rekrytering av en ny handläggare är påbörjad. Eftersom ATL-kontoret inte är en egen 
förvaltning beskrivs nedan aktiviteter som bedrivs på miljö- och 
samhällsbyggnadsförvaltningen. 
Alla på förvaltningen har i två års tid, mer eller mindre, genomgått stora förändringar både i 
vardag och i arbetslivet. Som ett led i tillbakagången till kontoret i början av året och i vårt 
arbetsmiljöarbete har flera aktiviteter genomförts under våren. 
Alla medarbetare har erbjudits en hälsokontroll med konditionstest hos företagshälsovården, 
där resultaten också blir grunden för en hälsokartläggning på förvaltningen. 
En kurs i medvetet arbetssätt har erbjudits till alla på förvaltningen. Kursens syfte var att få 
verktyg för att öka kontrollen över den egna arbetssituationen och för att frigöra tid, arbeta 
medvetet i våra digitala verktyg, öka koncentrationen. 
På vårens tre förvaltningsträffar blandades inspiration, övningar och reflektionsaktiviteter 
under rubriken ”Jaget, laget och arbetsglädje”. Utgångspunkten var att efter en lång period av 
att arbeta hemifrån var det dags att göra en uppdatering av hur vi vill jobba tillsammans 
framöver.  
Extra aktivitet under våren för ledningsgruppen blev Elaine Eksvärds seminarium 
”Kommunikativt ledarskap” i Stockholm. 
Arbetsplatsens utformning är förvaltningens pågående arbetsmiljöprojekt. Projektgruppen har 
haft gruppdiskussioner med medarbetare och har fått en bra bild av medarbetarens synpunkter 
och önskemål. Ledningsgruppen har tagit beslut om ett framtaget förslag och strax innan 
sommaren fanns en arkitektritad lösning som kommer att ligga till grund för genomförande av 
ett behovsbaserat kontor. 
Arbetsmiljö ligger högt på agendan och extra insats gjorts för att få bättre struktur och ett 
effektivare systematiskt arbetsmiljöarbete på förvaltningen. Friskvårdssamordnarna har som 
vanligt bidragit med diger friskvårdsplan för året.  
Det finns behov av att gemensamt arbeta med uppdrag/tid/prioriteringar för att säkerställa 
återhämtning och långsiktigt hållbara arbetsförutsättningar. Hösten 2021 påbörjades arbetet 
med att fram gemensamma mål för förvaltningen med utgångspunkt i kommunfullmäktiges 
övergripande fastställda fem mål. Hela förvaltningen har varit delaktig i målarbetet och 
ledningsgruppen har tagit fram en gemensam aktivitetsplan där den samlade kompetensen 
förhoppningsvis kan användas på ett mer effektivt sätt. 
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Förväntad utveckling 
Framöver förväntas alla kommuner fatta beslut om att den gemensamma nämnden ska 
tilldelas uppdraget att tillämpa lag om tobaksfria nikotinprodukter. Det nya uppdraget 
kommer att påverka arbetsbelastningen men den bedömning som gjorts är att ATL-kontoret 
kommer att klara det med befintlig personalstyrka. Det nya uppdraget kommer även leda till 
nya intäkter vilket kommer medföra en lägre kostnad för medlemskommunerna. 
 
ATL-kontoret bedriver ett arbete med att ta fram förslag på nya avgifter samt reviderade 
riktlinjer. Förslaget på avgifter syftar till att skapa ett bättre och mer rättvist system för 
avgifter samt öka kostnadstäckningen. Revideringen av riktlinjer syftar till att tydliggöra vilka 
ställningstaganden den gemensamma nämnden tagit gällande serveringstillstånd där fokus 
ligger på matutbud och serveringstider. 
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DRIFTREDOVISNING 

Driftredovisning 
Enligt 10 kap.1 § LKBR ska driftredovisningen innehålla en redovisning av hur utfallet 
förhåller sig till den budget som fastställts för den löpande verksamheten. Nedan ses en 
sammanfattande tabell för årets utfall med jämförelse både mot budgeten för året samt 
föregående årsbudget och resultat. 

  
 

Kommentar periodens utfall mot årsbudget: 

Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel visar till och med augusti 
månad ett överskott på +1,6 mnkr (+0,8 mnkr föregående år). Överskottet beror delvis på att 
medlemskommunerna redan inbetalt ett förskott och att de externa intäkterna för 
serveringstillstånd och tobak redan t o m augusti uppnått årsbudget. 

Kostnaderna för verksamheten uppgår till 3,2 mnkr mot budget 3,1 mnkr, där differensen 
beror på befarade kundförluster. 

Kommentar periodens utfall mot föregående års utfall: 

Jämfört med föregående år är avvikelsen +0,7 mnkr, där intäkterna är 1,3 mnkr högre i år p g 
a högre extern fakturering +0,7 mnkr men också att medlemskommunerna betalt in en andel i 
förskott +0,6 mnkr. 

Kostnaderna är c:a 0,5 mnkr högre i år men förra året erhölls statligt bidrag för pandemin 0,1 
mnkr och att ATL-kontoret hade lägre personalkostnader på grund av vakanser 0,1 mnkr. 

Kommentar prognos mot årsbudget: 

Prognosen för kostnaderna på helåret beräknas till 4,8 mnkr med ett mindre överdrag mot 
budget på grund av kundförluster. Det totala underskottet på helår beräknas till 1,4 mnkr som 
måste täckas av medlemskommunerna. Eftersom medlemskommunerna betalt en årsavgift i 
förskott kan de förvänta sig en delvis återbetalning som i nuläget bedöms till c:a 0,2 mnkr. 

  

Åtgärder vid underskott 

Ej aktuell 
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Delårsrapport – 2022-01-01–2022-08-31 

Förslag till beslut 
Räddningstjänsten Dala Mitt föreslår Förbundsdirektionens arbetsutskott 
föreslå Förbundsdirektionen besluta om att godkänna delårsrapporten för 
period 2022-01-01-2022-08-31 
______ 
 
Ärendebeskrivning 
Vid varje tertial presenteras det ekonomiska utfallet som en del i den rapport 
som tas fram. Rapporten inkluderar förutom ekonomiskt utfall, uppföljning av 
verksamhetsmål och intern kontroll. I samband med delårsrapporten för 
perioden 2022-01-01-2022-08-31 utförs även revision.  
 
Bakgrund 
Förbundet ska enligt 11 kap. 16§ Kommunallag (2017:725) sammanställa minst 
en delårsrapport som upprättas enligt 13 kap. 1§ lagen (2018:597) om 
kommunal bokföring och redovisning.  
 
Delårsrapporten ska inom två månader efter utgången av den period 
räkenskapsåret som delårsrapporten omfattar överlämnas till fullmäktige och 
revisorer.  
 
Bilaga 
Delårsrapport 2022-01-01-2022-08-31   
 
Sändlista 
Medlemskommunerna 
Revisorer 
 
 
 
Jenny Axelsson 
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Räddningstjänsten Dala Mitt 
 
 
 
 

 
 
Medlemskommuner 
Räddningstjänsten Dala Mitt omfattar medlemskommuner Falun, Borlänge, Säter, Gagnef och 
Ludvika. I området bor över 160 000 människor på en total yta av ca 6 000 km2.   

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
  

                    
                    

          

                   
                

               
                     

          
                 

                        
                       

               
                

              
                           
                

                
                           
                

              
                            
                

             
                     

          

               
                    

          
               
                    

          

               
                          
                 

                     
                     

          
                     

          

                   
                    

          

               
                    

          

             
                    

          

                
                    

          

            

            

   

         

Kommun Antal invånare  Total yta (km2)   

Falu  59 528 2 275  

Borlänge  52 394  635  

Säter  11 161 624  

Gagnef  10 378 812  

Ludvika  26 604 1 648  
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Kommunalförbundet Räddningstjänsten Dala Mitt  
Räddningstjänsten Dala Mitt är ett kommunalförbund för kommunerna Falun, Borlänge, Säter, 
Gagnef och Ludvika. Våra huvuduppgifter är räddningstjänst och brandförebyggande arbete.  
 

Förbundet styrs av en politiskt tillsatt direktion bestående av tolv ledamöter och tolv ersättare från 
de fem medlemskommunerna. Antalet politiker från varje kommun fördelas enligt 
kommunstorleken. Knutet till direktionen finns ett arbetsutskott bestående av direktionens 
ordförande och fyra vice ordföranden, en från varje medlemskommun.  

RDM:s verksamhet leds av en förbundsdirektör. Underställd förbundsdirektören återfinns 
räddningschefsfunktionen. Räddningschefen ansvarar enligt 3 kap. 16 § Lag (2003:778) om skydd mot 
olyckor (LSO) för att räddningstjänsten är ändamålsenligt ordnad.  

Medlemskommunernas uppdrag till förbundet redovisas i en förbundsordning. Enligt denna ska RDM 
fullfölja de skyldigheter som medlemskommunerna ansvarar för enligt Lag (2003:778) om skydd mot 
olyckor (LSO) och Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE). Utom vad avser 
samordning av olycksförebyggande verksamhet, att leda arbetet för att åstadkomma skydd mot 
andra olyckor än bränder (LSO kap 3 § 1) och när kommunen är att betrakta som enskild (LSO kap 2). 
Därutöver ska RDM, i skälig omfattning stödja medlemskommunerna i övrigt arbete för skydd mot 
oönskade händelser.             
 
  

Förbundsdirektör

Räddningstjänst-
avdelningen

Samhällsskydds-
avdelningen Verksamhetsstöd

Förbundsstab Räddningschef

Förbunds-
direktion
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Förvaltningsberättelse 

Händelser av väsentlig betydelse 
 
Handlingsprogram 
Utifrån krav på nya Handlingsprogram enligt förändringar i lagen om skydd mot olyckor har arbete 
med att ta fram nya handlingsprogram för räddningstjänst samt delprogram för brandförebyggande 
verksamhet färdigställts. Programmen antogs av direktionen i mars 2022.  
 
Förändrad organisation inom Räddningstjänstavdelningen  
RDM:s förbundsdirektör avslutade sin anställning under hösten 2021. Tjänsten har sedan oktober till 
augusti 2022 upprätthållits via inhyrd tillförordnad förbundsdirektör från Gästrike Räddningstjänst 
samt från mars till augusti 2022 tillika tf Räddningschef i avvaktan på nyrekrytering. Under tertial 1 
2022 har förbundsdirektionen tillsatt tjänsten som förbundsdirektör med tillträde under november 
2022.  

 
Den 1 april genomfördes förändring av organisationen som i korthet innebar att enheten för operativ 
ledning avvecklades och berörd personal fick en annan organisatorisk tillhörighet. Förändringen 
innebar även uppdelning av rollerna Räddningschef och chef för räddningstjänstavdelningen. För 
Räddningstjänstavdelningen har under augusti en avdelningschef tillträtt.   
 
Under augusti har tf Räddningschef rekryterats internt som påbörjar tjänsten den 1 september.  
  
Stabsarbete kopplat till Covid-19 avslutades 
RDM har under två år bedrivit ett aktivt stabsarbete för att minimera effekterna av pandemin på den 
egna organisationen. I och med en under våren minskande smittspridning och bedömning att fortsatt 
arbete kan hanteras inom normal organisationen har stabsarbetet avslutats innan sommaren. 
 
Förändrat omvärldsläget  
I och med det förändrade omvärldsläget genomförs löpande arbete för att följa och analysera 
situationen utifrån eventuell följdverkan på RDM och våra medlemskommuner. Förändringen i 
omvärldsläget har framför allt fått till följd att redan uppstartat arbete kopplat till exempelvis 
krigsplacering, säkerhetsskydd etcetera har intensifierats. 
  
Räddning i samverkan (RiS) 
Den 14 mars driftsattes det operativa ledningssystemet fullt ut. Sedan hösten 2021 har Gästrike 
Räddningstjänsts inre befäl varit placerat på SOS larmcentral i Falun och arbetat parallellt med 
funktioner från RDM. I och med driftsättningen har funktionen övergått till larmbefäl och 
vakthavande befäl som representeras av personal från flera räddningstjänster. Operativa 
telefonsamtal i samband med larm hanteras sedan driftsättningen av larmbefälet. Vakthavande befäl 
ansvarar för övergripande planering vid larm och för beredskapen inom hela den geografiska ytan.  
 
Sedan den 31 mars ingår även Kommunalförbundet Hälsingland, Norrhälsinge räddningstjänst och 
Räddningstjänsten Ljusdal i RiS. Det innebär att samarbetet nu sträcker sig över sju 
räddningstjänstorganisationer med sammanlagt 55 brandstationer fördelat på 18 kommuner och  
480 000 medborgare med cirka 7 000 händelser per år. 
 
I en större skogsbrand i Ulvshyttan (Säters kommun) fick RDM använda flygande resurser från MSB. 
Koppling mellan RIS och MSB fungerade bra som gjorde att händelsen kunde hanteras snabbare och 
med mindre drabbade värden. 
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Trafikolyckor med tragisk utgång  
Två trafikolyckor har skett under sommaren med tragisk utgång. Vid båda händelserna fanns ett 
behov av särskilt samtalsstöd för vår personal. Detta hanterades via RiS genom Gästrike 
Räddningstjänst försorg. Samtalen hade ett stort mervärde för vår personal. RDM arbetar nu för att 
utbilda egen personal inom särskilt samtalsstöd.  
 
Gasolbranden 
Här testades både RDM samt RiS struktur att hantera en långdragen insats med stort mediatryck 
samt med flera avlösningar av personal under insatsen. RDM fick möjligheten att använda vår 
skytteförmåga för att få till ett avslut på denna händelse. Denna händelse kommer genom särskild 
utredning ge RDM mycket mervärde för att kunna lära för framtiden.  
 
RDM har beslutat att genomföra en utredning av vår myndighetsutövning och tillståndsprocess 
kopplat till aktuell händelse. Utredningen är planerad att pågå under hösten och färdigställas innan 
årsskiftet.  
 
Nya krav på tillsynsverksamheten utifrån LSO 
Vid halvårsskiftet erhölls nya föreskrifter om hur kommunen ska planera och utföra sin tillsyn enligt 
lagen om skydd mot olyckor gälla. Föreskrift och allmänna råd (MSBFS 2021:8) trädde i kraft 1 juli 
2022 och målet är att den ska leda till ökad likriktning av kommunernas tillsyn enligt lagen om skydd 
mot olyckor. Arbetet med att ställa om den förebyggande verksamheten har pågått under året för att 
uppfylla föreskrifterna kring bland annat registerhållning, bedömningsverktyg och resurssättning.  
 
Tvist 
Sedan våren 2022 har RDM varit i dialog med ett av de företag som är upphandlade för att 
genomföra rengöring och brandskyddskontroll. Dialogen har utgångspunkten i att RDM inte erhållit 
efterfrågad dokumentation i syfte att kunna genomföra uppföljning och planering fö  ”h    g    ” 
av brandskyddskontroller i aktuella distrikt/kommuner, vilket är planerat till hösten 2022. Sedan en 
tid är ärendet överlämnat till Upphandlingscentrum som är avtalsägare och därmed driver den 
juridiska processen.  
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Förväntad utveckling 
 
Omvärldsläge och civilt försvar 
Det fortsatt oroliga omvärldsläget och de nationella diskussioner som förs kring civilt försvar och 
räddningstjänst under höjd beredskap gör att RDM förväntar sig fortsatt intensifierat arbete under 
2022. I dagsläget är det svårt att överblicka de direkta följderna utöver de sakområden som redan 
har identifierats. Arbete har påbörjats kring exempelvis krigsplacering, säkerhetsskydd och tillgång till 
materiel. 
 
Omvärldsläget bedöms under hela 2022 skapa fortsatt stora utmaningar i allt från förlängda 
leveranstider på både utrustning och fordon, till eventuella nya kravställningar utifrån stycket ovan.  
RDM ser också en stor utmaning kopplat till ekonomi när det gäller stegrande inflation och 
prissättning av de för räddningstjänsten nödvändiga varor och tjänster. 
 
Räddning i samverkan (RiS) 
Arbetet kopplat till utveckling av RiS förväntas under hela 2022 uppta relativt stora resurser. I detta 
innefattas även en fortsatt utveckling av tekniska system till exempel CS Atom, för likriktning och 
förbättring av arbetssätt. 
 
Ny förbundsdirektör och förändrad organisation 
Den förändrade organisationen som trädde i kraft 1 april samt arbetet med rekrytering av förbunds-
direktör innebär att RDM:s arbete med att lämna tillfälliga organisatoriska lösningar fortsätter, vilket 
förväntas fortsatt påverka verksamheten i en positiv riktning.  
 
Räddningstjänstavdelningen har en ansträngd personalsituation gällande vikarieförsörjning. Detta på 
grund av att ett flertal vikarier anställts in i heltidsorganisationen samt flera långtidsvikariat på grund 
av interna vikariat inom RDM. Rekrytering samt introduktion för nya vikarier kommer att ske under 
hösten 2022.  
 
Nära dialog med MSB 
Det förändrade världsläget och att MSB som tillsynsmyndighet har för avsikt att genomföra tillsyn 
under året borgat för en ökad dialog. Denna dialog förväntas framöver fortsätta och både omfatta 
detaljer kopplat till vårt grunduppdrag, i form av förebyggande och operativ verksamhet, men också 
utvecklingsområden så som enhetlig ledning och civilt försvar. 

 
  



8 
 

Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning 
 
Periodens resultat 2022-01-01-2022-08-31  
Förbundsdirektionen beslutar om de förändringar som eventuellt behöver göras utifrån rådande 
ekonomisk situation.  RDM har en finanspolicy som är godkänd av förbundsdirektionen.   
  
För perioden redovisar förbundet ett positivt resultat på 2,7 mnkr jämfört med -3,1 mnkr för samma 
period föregående år. Det är ett bättre resultat jämfört med föregående år med 5,8 mnkr. 
Kommunbidraget ökade med 4,8 mnkr jämfört med samma period föregående år.  
  
Periodens resultat före pensionskostnader är 1,4 mnkr bättre än budget. Skillnaden härleds till 
periodisering av budgetposter som är rakt fördelade med en tolftedel varje månad där utfallet inte 
följer samma periodicitet samt lägre avskrivningar. Totalt budgeterat resultat för perioden inklusive 
pensionskostnader är 1,7 mnkr. Utfallet är 2,7 mnkr vilket ger en differens på 1 mnkr mot budget för 
perioden.  
  
Förbundet prognostiserar ett nollresultat för 2022, vilket även följer budget. Prognosen förutsätter 
att kostnadsläget inte ökar ytterligare, då främst på drivmedel, el och pension.  
  
Den ekonomiska rutin som är beslutad gällande praktisk hantering av kostnadsfördelningen inom 
Räddning i Samverkan (RiS) påverkar hur intäkter och kostnader fördelar sig i förbundets utfall och 
prognos jämfört med budget. RDM är det förbund som ansvarar för administrationen av fördelning 
och debitering till övriga räddningstjänster i RiS. RDM administrerar de externa kostnader som ingår i 
samverkan vilka sedan fördelas ut till ingående parter i samverkan.  
  
Verksamhetens intäkter  
Förbundets intäkter består till största del av intäkter från avtal med kommuner och regioner. I 
förbundets intäkter ingår även debitering för RiS. RDM fakturerar övriga räddningstjänster i RiS för 
deras andel av den totala kostnaden.  
  
Utfallet för externa intäkter är 2 mnkr högre än budget och 5 mnkr högre än föregående år, största 
enskilda skillnaden avser intäkter för RiS. Förbundet har även erhållit ersättning för höga 
sjuklönekostnader på 0,4 mnkr. 
 
Prognosen för intäkter är 4,9 mnkr högre än budget för 2022 vilket även det beror på redovisningen 
av RiS samt ersättning för höga sjuklönekostnader. 
 
Verksamhetens kostnader  
En stor del av förbundets kostnader avser personalkostnader. Personalkostnader inklusive 
pensionskostnader utgör 74% av förbundets totala kostnader. Övriga större kostnadsposter utgörs av 
lokalhyror samt avskrivningar, vilket motsvarar 12% av förbundets kostnader. 
  
Personalkostnader  
Personalkostnader exklusive pensionskostnader uppgår till -83,4 mnkr jämfört med budget på -84,2 
mkr, en skillnad på 0,8 mnkr som beror på att periodisering av löneökning inte skett i budget och 
därmed inte följer utfall, detta kommer att jämna ut sig på helåret. Utfallet för samma period förra 
året var -82,7 mnkr vilket ger att utfallet i år är 0,7 mnkr högre än föregående år. Ökningen beror på 
högre sjuklönekostnader samt sedvanliga löneökningar. 
 
Prognosen för personalkostnader är i nivå med budget.  
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Pensionskostnader 
Senaste prognosen från KPA ger en pensionskostnad som är 0,8 mnkr högre för helåret än den som 
låg till grund vid fastställande av budgeten för 2022.  
  
Förbundet ansvarar för intjänade pensioner från och med 1998-04-01, dessförinnan respektive 
medlemskommun. För de kommuner som anslutit sig efter förbundets bildande 1998-04-01, svarar 
förbundet för intjänande pensioner från inträdesdatum, dessförinnan respektive medlemskommun.   
  
Pensionsavtalen KAP-KL och AKAP-KL gäller från och med 2006-01-01 respektive 2014-01-01. Avtalen 
innebär att brandmän inom räddningstjänsten, som uppfyller kravet på 30 års anställning med minst 
25 år i utryckning, har rätt att avgå med särskild avtalspension vid 58 års ålder. Detta pensionsavtal 
kallas SAP-R. 
  
Pensionsskulden redovisas som en avsättning i balansräkningen. Total pensionsförpliktelse inklusive 
särskild löneskatt uppgår till 74,9 mnkr.  Förbundet har inga pensionsförpliktelser som redovisas som 
ansvarsförbindelse. Förbundet har inte några pensionsmedel.  
  
Pensionskostnaderna belastar resultatet med en tolftedel per månad för att få en mer rättvisande 
bild löpande under året av förbundets ekonomi. Summorna inkluderar löneskatt.  
  
Driftkostnader  
Driftkostnaderna uppgår till -17,8 mkr jämfört med -14,7 mnkr för samma period 2021, en ökning 
med 3,1 mnkr. Utfallet är 2 mnkr högre än budget och båda differenserna beror på redovisningen av 
RiS. Prognosen är justerad för redovisningen av RiS och är därmed högre än budget för 2022. Högre 
fordonskostnader vägs upp av minskade kostnader för reparation och underhåll.  
  
Lokalkostnader  
Lokalkostnaderna uppgår till -10,3 mnkr vilket är enligt budget samt 0,6 mnkr högre än samma 
period föregående år. Prognosen är 0,4 mnkr högre än budget och beror på högre elpriser och ökade 
kostnader för underhåll och service.  
  
Investeringar  
Under perioden har förbundet investerat sammanlagt 7,2 mnkr. Hälften av investeringarna avser 
kvalitetshöjande investeringar i Ludvika. Investeringarna har en totalutgift på 36,4 mnkr i budget, 
varav prognosen visar att 20,8 mnkr kommer att bli genomförda under året. 
  
Avskrivningarna för perioden är -4,7 mnkr vilket är 0,8 mnkr lägre än budget. Prognosen hamnar  
1 mnkr lägre än budget för 2022. Detta är på grund av längre leveranstider är vad som var beräknat 
med.  
 
De kvalitetshöjande investeringar som genomförs i Ludvika bekostar Ludvika kommun genom att de 
faktureras för faktisk avskrivningskostnad. Det innebär att förseningar av dessa investeringar även 
ger motsvarande minskning i intäkter.  
 
För ytterligare information om förbundets investeringsverksamhet, se avsnittet 
Investeringsredovisning på sidan 19. 
 

Försäkringsskyddet 
Företagsförsäkringen är placerad i Dalarnas försäkringsbolag där även förbundets fordon är 
försäkrade. Försäkringsskyddet är tillfredsställande.  
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God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning 
God hushållning handlar om att styra ekonomi och verksamhet både i ett kortare och i ett längre 
tidsperspektiv. Enligt kommunallagen ska både mål för verksamheten och finansiella mål sättas som 
sedan ska följas upp i årsbokslut och delårsrapport. RDM väljer att benämna alla mål för 
verksamhetsmål, även de av finansiell karaktär.  

De verksamhetsmål som bidrar till god ekonomisk hushållning är:  

• Vi har en ekonomi i balans 
• Vi följer upp och analyserar vår verksamhet 
• Vi arbetar som ett lag och får nöjdare medarbetare 

Det är en grundförutsättning att vi har en ekonomi i balans för att uppfylla lagens syfte att 
kommande generationer inte ska betala för en överkonsumtion idag.  För att nå en ekonomi i balans 
behöver vi ständigt följa upp och analysera vår verksamhet varvid även det målet är en del i att nå en 
god hushållning.  

För att något av de två ovanstående målen ska bli möjliga att uppnå krävs det att vi jobbar som ett 
lag. Engagerade medarbetare och en god arbetsmiljö skapar förutsättningarna för detta vilket gör att 
även målet att vi arbetar som ett lag och får nöjdare medarbetare bidrar till en god ekonomisk 
hushållning.   

Av kommunallagen 11 kap. 6 § framgår det att de finansiella mål som är av betydelse för en god 
ekonomisk hushållning ska anges för budgetåret. För att göra en mer lättförståelig struktur internt 
har alla mål i verksamhetsplanen benämnts verksamhetsmål. Enligt lagens mening är nedanstående 
de finansiella målen för budgetåret 2022.  

• Vi har en ekonomi i balans 
• Vi följer upp och analyserar vår verksamhet 

Förbundet har även ett verksamhetsmål som ej kopplas till god ekonomisk hushållning. Detta följs 
upp på samma sätt som ovanstående mål och finns med som en del i efterföljande rapportering om 
måluppfyllnad. Målet som avses är:  

• Medborgarna i våra medlemskommuner ska ge högt betyg för det arbete vi gör, både 
förebyggande, vid insats och efterföljande arbete.   

Sammantagen bedömning 
Vid periodens utgång uppnås två av tre verksamhetsmål som är kopplat till god ekonomisk 
hushållning och ett bedöms delvis uppnått. Förbundet gör en sammantagen bedömning att god 
ekonomisk hushållning kommer att uppnås för hela verksamhetsåret.  
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Verksamhetsmål 2022 
 

Inriktningsmål Mitt RDM 
 

RDM ska vara en attraktiv och inkluderande arbetsplats för alla. Medarbetare på RDM tar ansvar 
för sin egen utveckling och lever som vi lär. Genom gott ledarskap ökar medarbetarnas 
engagemang och bidrar därmed till att utveckla verksamheten. Det ska vara attraktivt att vara chef 
i RDM.     
Verksamhetsmål 
Vi arbetar som ett lag och får nöjdare medarbetare. 

Måltal 
eNPS +5 

Utfall 
- 

Prognos 
 

Att vi arbetar tillsammans och att vi har nöjda arbetare som vill rekommendera RDM som 
      g                        g           å  å    å     ”M    RDM”. Må               fö j   u       
medarbetarenkät där eNPS-värdet kommer att redovisas. Det kommer bli första gången denna typ 
av enkät görs inom RDM, varvid inget nuläge finns att tillgå.   
 
eNPS står för Employee Net Promoter Score och ett resultat som är över noll är godkänt. Värdet 
räknas ut genom att ta andelen (%) ambassadörer minus andelen (%) kritiker.   

Ovan visas prognostiserad måluppfyllelse av fastställda verksamhetsmål för 2022. 

 
Vi arbetar som ett lag och får nöjdare medarbetare 
En första medarbetarenkät för att följa upp målet har skickats ut under maj månad.  Arbetet för att 
nå målet följer i stort plan där de aktiviteter som är kopplade till målet är påbörjade och beräknas 
färdigställas under verksamhetsåret. Se sammanfattning nedan.    

▪ Arbete med medarbetardagar pågår. Uppstartsmöte är genomfört 10/5 och medarbetar-
dagar är inplanerade till 3 och 4 oktober. Vidare är personalhandbok för RDM uppdaterad.  
 

▪ Arbete med att utveckla ett levande intranät är påbörjat. Dels via påbörjad översyn av 
tillgänglighet till information och utveckling av en mer lättnavigerad struktur kring områden 
som berör ekonomi. Vidare läggs anteckningar från LGR-mötena ut i en mer populistisk text.  
 

▪ I syfte att skapa mer delaktighet för RDM:s chefer har ledarskapsträffar införts. En första 
digital träff genomfördes under februari samt en fysisk träff med arbetsmiljö som tema 
under maj. Vidare är en digital träff planerad till den 20 september.  
 

▪ För att skapa en korrekt, trygg och rättssäker kemikaliehantering genomförs en inventering 
av alla kemikalier som hanteras i våra fastigheter. Under tertial 1 har inventering på en 
heltidsstation färdigställts. Arbete pågår med övriga stationer.    
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Ovan visas prognostiserad måluppfyllelse av fastställda verksamhetsmål för 2022. 

 
Vi har en ekonomi i balans 
RDM ska ha en ekonomi i balans. Målsättningen är att det årliga resultatet för varje enskilt år ska 
vara positivt men nära noll. Enligt de av förbundet kända förutsättningar vid utgången av perioden, 
görs bedömningen att förbundets mål att årets resultat ska vara större eller lika med noll kommer att 
uppfyllas.   

Planerat arbetet med utveckling av rutiner för att säkerställa debitering av våra insatser är färdigställt 
och kontroll av händelserapporter är fördelat till funktion insatsledare i Falun.  

Vi följer upp och analyserar vår verksamhet 
Uppföljning och analys av verksamheten sker via ordinarie ledningsmöten. Under perioden har nya 
arbetssätt för upprättande av händelserapporter tagits fram och införts. Arbetet med 
dokumenthanteringsplan (tidigare benämnd RAD-plan) fortlöper med stöd av avdelningarna samt att 
driftsättning av nya utryckningsfordon löpande pågår under året.   

Majoriteten av de övriga aktiviteterna kopplade till målet är påbörjade och beräknas kunna fullföljas 
under verksamhetsåret.  

 

  

Inriktningsmål Dynamisk och stabil organisation  
 

RDM har en dynamisk och stabil organisation som utför sitt arbete på ett effektivt och 
personoberoende sätt. Via uppföljning och prestigelöshet utvecklar vi förbundet på ett långsiktigt 
och hållbart sätt.  

Verksamhetsmål 
Vi har en ekonomi i balans. 

Måltal 
Ett resultat 

>= 0 kr 

Utfall 
2 675 tkr 

Prognos 
 

RDM ska ha en ekonomi i balans. Under 2022 eftersträvas ingen ytterligare kapitaluppbyggnad utan 
målsättningen är att hitta en balans i förbundets ekonomi efter många år av underskott. På längre 
sikt är målet att bygga kapital för att kunna finansiera de egna investeringarna.  

Verksamhetsmål  
Vi följer upp och analyserar vår verksamhet.  

Måltal 
Uppföljning varje 

månad på 
ledningsgrupps-

möte. 

Utfall 
Uppföljning 

varje månad på 
ledningsgrupps-

möte. 

Prognos 

Löpande uppföljning av verksamheten är A och O för att vi ska nå våra mål. Uppföljningen ska ske 
löpande under året och ha direkt koppling till verksamhetsplanen. Avvikelser ska noteras och 
åtgärder ska vidtagas.  
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Inriktningsmål Förtroende och kvalitet  
 

RDM ska arbeta med omtanke och med medborgarnas säkerhet och trygghet i fokus. Förbundet ska 
samarbeta med medlemskommunerna, andra myndigheter och organisationer för att förebygga 
olyckor och skapa förtroende för räddningstjänsten.   

Verksamhetsmål 
Medborgarna i våra medlemskommuner ska ge högt 
betyg för det arbete vi gör, både förebyggande, vid 
insats och efterföljande arbete.   

Måltal 
Räddnings-

tjänsten 
index >70 

Utfall 
 
- 

Prognos 

Att ha medborgarnas förtroende i hela kedjan både före, under och efter räddningsinsats är viktigt 
för oss. Det är för deras säkerhet och trygghet vi arbetar.  
 
Målet följs upp genom SCB:s medborgarenkät och genom ett medelvärde på räddningstjänstens 
index för de medlemskommuner som val att genomföra en medborgarundersökning.   

Ovan visas prognostiserad måluppfyllelse av fastställda verksamhetsmål för 2022. 

 
Medborgarna i våra medlemskommuner ger högt betyg för vårt arbete  
I nuläget finns inget enkät- eller undersökningsresultat att bedöma. En översiktlig bedömning av 
nuläget utifrån de möten som dagligen sker i alla verksamhetsområden är att RDM:s arbete upplevs 
positivt. Möjlighet för medborgarna att ge feedback, däribland på genomförda tillsynsbesök, är 
kopplat till införandet av en ny hemsida för RDM där arbetet är påbörjat och bedöms färdigställas 
under verksamhetsåret.   

Arbete med riskutsatta personer har blivit lidande på grund av resursbrist. Arbetet bedöms inte 
hinna färdigställas under verksamhetsåret. 
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Intern kontroll 
Syftet med den interna kontrollen är att den ska bidra till  

• att verksamheten når sina mål med effektivitet, säkerhet och stabilitet.   
• att informationen och rapporteringen om verksamheten och ekonomin är tillförlitlig och 

rättvisande.  
• att verksamheten efterlever lagar, regler, avtal med mera.   

Arbetet med den interna kontrollen kan beskrivas som en sammantagen process innehållande en 
robust organisation, riskanalyser som riktar arbetet, planerade åtgärder och kontroller samt slutligen 
uppföljning.  

 
  

Åtgärd /Kontroll Metod för åtgärd/kontroll Status  

Vi har en ekonomi i balans Månadsvis uppföljning per avdelning  

Säkerställa rätt debitering för insatser Genomföra utbildning för berörd 
personal samt upprätta rutiner 

 

Säkerställa att inköp sker från rätt 
leverantör 

Tydlig information intranät kring hur 
inköp ska ske. Stickprov av leverantörs-
fakturor 

 

Kvalitetskontroll avseende läsbarhet, 
korrekt ifyllt 

Stickprov på 10st händelserapporter 
avseende trafikolyckor 

 

Vi arbetar som ett lag Genomföra en medarbetardag, samt 
minst tre chefsforum 
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Balanskravsresultat 
 
Balanskravsutredning  

 
 Ackumulerade negativa resultat 

 
Årets resultat utifrån helårsprognosen bedöms att bli 0,1 mnkr. Ägarkommunerna beslutade vid 
tilldelandet av medlemsbidrag för 2022 att återställning av balanskravsresultatet ska hanteras i 
separat dialog under 2022, och inte genom föreslagna ökade driftsbidrag.  
 
Förbundsdirektionen beslutade den 9 juni 2022 att äska extra medel från medlemskommunerna för 
att under 2022 återställa ackumulerat balanskravsresultat per den 31/12 2021 samt att eventuellt 
underskott avseende 2022 i sin helhet täcks upp genom extra anslag innevarande år.  
 
I och med detta bedöms ackumulerade ej återställda negativa resultat per den 31/12 2022 summera 
till 0,0 mnkr.  
 
  

 Prognos 
2022 

 
2021 

 
2020  

Årets resultat enligt resultaträkningen 0,1 mnkr -1,7 mnkr -1,5 mnkr  

Reducering av samtliga realisationsvinster -0,4 mnkr -0,5 mnkr   

Periodens resultat efter balanskravsjusteringar -0,3 mnkr -2,1 mnkr -1,5 mnkr  

Periodens balanskravsresultat  -0,3 mnkr -2,1 mnkr -1,5 mnkr  
 

 2022 2021 2020  
IB ackumulerade ej återställda negativa 
resultat -5,0 mnkr -2,9 mnkr -1,4 mnkr  

- Varav från 2019 -1,4 mnkr -1,4 mnkr -1,4 mnkr  
- Varav från 2020 -1,5 mnkr -1,5 mnkr   

- Varav från 2021 -2,1 mnkr    
Periodens balanskravsresultat enligt 
balanskravsutredningen -0,3 mnkr -2,1 mnkr -1,5 mnkr  

UB ackumulerade ej återställda negativa 
resultat  -5,3 mnkr -5,0 mnkr -2,9 mnkr  

- Varav från år 2019, återställs senast 2022 -1,4 mnkr -1,4 mnkr -1,4 mnkr  
- Varav från år 2020, återställs senast 2023 -1,5 mnkr -1,5 mnkr -1,5 mnkr  

- Varav från år 2021, återställs senast 2024 -2,1 mnkr -2,1 mnkr   

- Varav från år 2022, återställs senast 2025 -0,3 mnkr    
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Resultaträkning 
Belopp i tkr 
 
 

 
Utfall 

 2022-08-31 
Utfall 

 2021-08-31 
Årsbudget 

 2022 
Årsprognos 

2022 
Verksamhetens intäkter 14 388 9 354 18 014 22 936 
Verksamhetens kostnader -120 884 -117 610 -180 476 -186 343 
Avskrivningar -4 744 -4 416 -8 350 -7 376 
Verksamhetens nettokostnader -111 240 -112 672 -170 812 -170 783 

Kommunbidrag 114 881 110 119 172 322 172 322 
Verksamhetens resultat 3 641 -2 553 1 510 1 539 

Finansiella intäkter 6 1 3 3 
Finansiella kostnader -972 -586 -1 431 -1 451 
Årets resultat 2 675 -3 138 82 91 
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Balansräkning 
Belopp i tkr 
 
 

 2022-08-31 2021-12-31 

Tillgångar    
Anläggningstillgångar    
Materiella anläggningstillgångar    
Mark och byggnader 14 397 15 226 
Maskiner och inventarier 56 754 53 461 
Summa materiella anläggningstillgångar 71 151 68 687 
     
Finansiella anläggningstillgångar    
Finansiella anläggningstillgångar 2 006 2 042 
Summa finansiella anläggningstillgångar 2 006 2 042 
   
Summa anläggningstillgångar 73 157 70 729 
     
Omsättningstillgångar    
Fordringar 51 567 33 982 
Kassa och bank 36 420 43 028 
Summa omsättningstillgångar 87 987 77 010 
   
Summa tillgångar 161 144 147 739 
   

Eget kapital, Avsättningar och Skulder    
Eget kapital 1 202 2 853 
Periodens resultat 2 675 -1 652 
Summa eget kapital 3 876 1 202 
     
Avsättningar    
Avsättningar för pensioner (inkl. löneskatt) 74 877 70 572 
Summa avsättningar 74 877 70 572 
     
Skulder    
Kortfristiga skulder 82 391 75 965 
Summa skulder 82 391 75 965 
     
Summa eget kapital, avsättningar och skulder 161 144 147 739 

Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser Inga Inga 
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Driftredovisning 
 
Belopp i tkr 
 
 
 
Avdelning 

Utfall 
 2022-08-31 

Utfall  
2021-08-31 

Årsbudget 
2022 

Årsprognos 
 2022 

Avvikande 
prognos mot 

budget 
Räddningstjänst-
avdelningen      
Kostnader -80 022 -86 304 -117 480 -123 200 -5 720 
Externa intäkter 9 991 5 359 10 133 15 862 5 729 
Nettokostnad -70 031 -80 945 -107 347 -107 338 9 

SSA/Utbildning      
Kostnader -6 042 -6 471 -11 519 -10 107 1 412 
Externa intäkter 2 762 1 516 4 774 4 404 -370 
Nettokostnad -3 280 - 4 955 -6 745 -5 703 1 042 

Verksamhetsstöd      
Kostnader -20 851 -19 074 -31 223 -31 950 -727 
Externa intäkter 816 1 086 1 225 1 162 -63 
Nettokostnad -20 035 -17 988 -29 998 -30 788 -790 

Förbundsstab      
Kostnader -13 969 -5 761 -20 255 -21 086 -831 
Externa intäkter 819 1 393 1 882 1 509 -373 
Avskrivningar -4 744 -4 416 -8 350 -7 376 974 
Nettokostnader -17 894 -8 784 -26 723 -26 953 -230 
      
Summa verksamhetens 
nettokostnad  

-111 240 -112 672 -170 812 -170 783 29 

Kommunbidrag 114 881 110 119 172 322 172 322 0 

Finansnetto -966 -585 -1 428 -1 448 -20 
Resultat enligt 
resultaträkningen 2 675 -3 138 82 91 9 
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Investeringsredovisning 
Långa leveranstider har gjort att flera investeringar som beräknats driftsättas 2021 inte hann 
färdigställas under utan det kommer att ske först i år.  
 
De kvalitetshöjande investeringar som görs i Ludvika bekostar Ludvika kommun genom att stå för 
avskrivningarna för dessa investeringar. De har tidigare år inte presenterats som en del av RDM:s 
investeringsbudget utan har hanterats separat.  
 
Det är viktigt att investeringsredovisningen visar hela förbundets investeringsbudget och i och med 
denna inkorporering har genomgång skett av investeringsplan för kvalitetshöjande investeringar. Det 
har då identifierats att två budgetposter för fordon inte formellt flyttats med från tidigare års 
investeringsbudget. Detta resulterat i att investeringsmedel flyttade från investeringsbudget tidigare 
än 2022 ska kompletteras med 8,1 mnkr.  
 
Totalt medflyttade medel från investeringsbudget tidigare än 2022 summeras därmed till 18,5 mnkr 
(tidigare angivet 10,4 mnkr). 
 
Nedan presenteras förbundets investeringar. 
 
 

 
  

  Utgifter sedan projektens start Varav årets investeringar 

Färdigställda projekt 
Beslutad 

totalutgift 
Ack 

utfall Avvikelse 
Budget 

2022 
Utfall 
2022 Avvikelse 

Kvalitetshöjande 
investeringar Ludvika 8 000 7 711 289 0 5 -5 
Övrigt  50 91 -41 0 1 -1 
Summa färdigställda 
projekt 8 050 7 802 248 0 6 -6 
              

Pågående projekt 
Beslutad 

totalutgift 
Ack 

utfall Avvikelse 
Budget 

2022 
Utfall 
2022 Avvikelse 

Räddningsbil 2 100 1 904 196 0 1 855 -1 855 
Släck-/tankfordon 4 830 504 4 326 4 830 101 4 729 
Material fordon 1 000 0 1 000 0 0 0 
Räddningsutrustning 1 600 426 1 174 1 470 426 1 044 
Kvalitetshöjande 
investeringar Ludvika 17 300 4 934 12 366 10 900 3 677 7 223 
Övrigt inkl fastighet 1 550 1 948 -398 700 1 143 -443 
Summa pågående 
projekt 28 380 9 716 18 664 17 900 7 202 10 698 
       
Summa 
Investeringsprojekt 36 430 17 518 18 912 17 900 7 208 10 692 
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Noter 

Not 1 Redovisningsprinciper 
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med lag om kommunal bokföring och redovisning 
(2018:597, LKBR) och rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning (RKR). 
 
Grundläggande redovisningsprinciper 

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 till exempel 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. 

 
Periodisering av pensionskostnader löpande under året 

Med stöd i LKBR 4 kap 4§ redovisas pensionskostnaderna från och med räkenskapsåret 2021 jämnt 
fördelade med en tolftedel varje månad löpande under året. Detta för att ge en mer rättvisande bild 
av förbundets ekonomi. Kostnaderna baseras på senast kända prognos från KPA, vilken uppdateras 
varje tertial. Utbetalda pensionspremier redovisas som tidigare månatligen.  

 
Säsongsvariation 

I delårsbokslutet har semesterskuldens säsongsvariation en resultatpåverkande effekt. Under 
vårmånaderna byggs semesterskulden upp. Semesteruttaget är stort under sommaren och bidrar till 
en minskad semesterlöneskuld. Semesterskulden byggs åter upp genom nytt intjänande resten av 
året.  
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Revisorerna i kommunalförbundet    2022-10-28 

Räddningstjänsten Dala Mitt   

 

 

Till: 

Direktionen och Kommunfullmäktige i respektive medlemskommun  

 

Revisorernas bedömning av delårsrapport  
Vi av fullmäktige utsedda revisorer har uppdraget att bedöma om resultatet i 

delårsrapport per 2022-08-31 är förenligt med de mål direktionen beslutat. 

Bedömningen avser mål och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk 

hushållning, såväl finansiella som för verksamheten. Granskningen har utförts av 

sakkunniga som biträder revisorerna.  

 

Vår bedömning är baserad på en översiktlig granskning av delårsrapporten, inriktad 

på övergripande analys och inte på detaljer i redovisningen. Granskningen har utförts 

enligt god revisionssed i kommunal verksamhet.  

Kommunalförbundets resultat för delåret uppgår till 2,7 mkr, vilket är 5,8 mkr 

bättre än samma period förra året. I jämförelse med budget har verksamhetens 

nettokostnader minskat med 1,4 mkr. Kommunalförbundets prognos för helåret är i 

nivå med budget. Intäkterna förväntas överstiga budget med 4,9 mkr med anledning 

av intäkter avseende RiS och ersättning för sjuklönekostnader. Verksamhetens 

kostnader överstiger budget med ca 5,9 mkr och avskrivningarna minskar med 1,0 

mkr jämfört med budget. 

Revisorernas samlade bedömning är att resultatet i delårsrapporten inte är 

förenligt med de av direktionen fastställda verksamhetsmålen, då ett av tre mål 

inte fullt ut bedöms uppfyllas under verksamhetsåret.   

 

 

Borlänge 2022-10-28 

 

Förtroendevalda revisorer i Kommunalförbundet Räddningstjänsten Dala Mitt 

 

 

 

Lars Lundh                                                       Ulla Olsson  

 

 

 

 

Dagney Hansson  Kjell Andersson    

 

 

 

 

Owe Asmola  

 



 

Bilagor: Rapport över de sakkunnigas granskning av resultat enligt delårsrapport 
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Snabb överblick

Resultat och prognos 
Förbundets delårsresultat uppgår till 2,7 mkr.

Årsbudgeten uppgår till 0,1 mkr och prognosen 
uppgår till 0,1 mkr. 

Delårsrapporten är upprättad 
enligt lagens krav och god 
redovisningssed 
Vår bedömning är att delårsbokslutet I allt väsentligt 
är upprättat  i enlighet med lagen om kommunal 
bokföring och redovisning 
.

Balanskravsresultat
Vår bedömning är förbundet har uppnått 
balanskravsresultatet vid delåret. 

Vår bedömning är att det är sannolikt att förbundet 
kommer uppnå balanskravsresultatet för 2022. 

Verksamhetsmål 
Förbundet gör bedömningen att två 
av tre verksamhetsmål uppnås. Ett av 
verksamhetsmålen utgör ett finansiellt 
mål.
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Sammanfattning
Vi har av Räddningstjänsten Dala Mitt revisorer fått i uppdrag att översiktligt granska delårsrapporten per 2022-
08-31. Uppdraget ingår som en obligatorisk del av revisionsplanen för år 2022.
Förbundets revisorer ska enligt kommunallagen (2017:725) kapitel 12 bedöma om resultatet i delårsrapporten är 
förenligt med de mål som direktionen beslutat. Revisorernas uttalande avges i revisorernas bedömning av 
delårsrapporten.
Vårt uppdrag är att granska delårsrapporten för att ge revisorerna tillräckligt underlag för sin bedömning.

Räkenskaperna och delårsrapporten

De väsentligaste slutsatserna från granskningen kan sammanfattas enligt följande:

• Förbundets resultat för delåret uppgår till 2,7 mkr, vilket är 5,8 mkr bättre än samma period förra året. I
jämförelse med budget har verksamhetens nettokostnader minskat med 1,4 mkr.

• Förbundets prognos för helåret uppgår till 0,1 mkr vilket är i enlighet med budget.
• Förbundets balanskravsresultat beräknas uppgå till -0,3 mkr för 2022.
• Förbundet redovisar inga hyresavtal som finansiell leasing varför vi rekommenderar en genomgång av 

befintliga avtal.
Vi har, och med reservation för de eventuella effekter av att granskningen utförts enligt de avgränsningar som 
anges under rubriken avgränsning, inte identifierat några väsentliga felaktigheter i delårsbokslutet. I granskningen 
har det inte framkommit några omständigheter som ger oss anledning att anse att delårsbokslutet inte, i allt 
väsentligt, är upprättad i enlighet med lagen om kommunal bokföring och redovisning.
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Sammanfattning forts.
Underlag för revisorernas bedömning utifrån fullmäktiges mål
Enligt bestämmelser i kommunallagen ska direktionen i budgeten ange finansiella mål och verksamhetsmål som har
betydelse för god ekonomisk hushållning. Revisorerna ska bedöma om resultatet i delårsbokslutet är förenligt med
de av fullmäktige beslutade målen för god ekonomisk hushållning.

Förbundets sammanfattande bedömning är att god ekonomisk hushållning kommer att uppnås genom att två av tre 
mål förväntas uppfyllas under 2022. Ett mål bedöms delvis uppnås.

Finansiella mål
Vår sammanfattande bedömning är att resultatet enligt delårsrapporten är förenligt med de av direktionen fastställda 
finansiella målen. Gällande prognosen för år 2022 har vi inte funnit några indikationer på att direktionens bedömning 
skulle vara väsentligen felaktig.

Verksamhetsmål
Förbundet gör bedömningen att två verksamhetsmål kommer att uppfyllas och ett verksamhetsmål kommer att 
delvis uppfyllas. Gällande prognosen för 2022 kan vi inte göra någon annan bedömning än direktionen har gjort.

Falun 28 oktober 2022

Margareta Sandberg Linnea Grönvold
Auktoriserad revisor Certifierad kommunal revisor
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Av kommunala bokförings- och redovisningslagen framgår att kommuner ska upprätta minst en delårsrapport som 
ska omfatta en period av minst hälften och högst två tredjedelar av räkenskapsåret, det vill säga minst sex månader 
och högst åtta månader. Det är även den rapport som faller inom ramen för denna period som ska behandlas 
avrespektive kommunfullmäktige och som de förtroendevalda revisorerna ska göra en bedömning 
av. Delårsrapporten ska innehålla en översiktlig redogörelse för utvecklingen av kommunalförbundets verksamhet 
och resultat sedan föregående räkenskapsårets utgång. 
Förbundets revisorer ska enligt 12 kap i kommunallagen bedöma om resultatet i delårsrapporten är förenligt med de 
mål som fullmäktige beslutat (2 §). Revisorernas uttalanden avges i revisorernas bedömning av delårsrapporten.

Syfte och revisionsfråga

Granskningen ska besvara följande revisionsfrågor: 

 Har delårsrapporten upprättats enligt lagens krav och god redovisningssed?

 Är resultatet i delårsrapporten förenliga med de av direktionen fastställda målen för god ekonomisk hushållning, 
det vill säga finns förutsättningar att målen kommer att uppnås?

Resultatet av vår granskning utgör underlag för de förtroendevalda revisorernas utformning av utlåtandet till 
respektive kommunfullmäktige.

Inledning
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Revisionskriterier

Granskningen av delårsrapporten omfattar: 
 Översiktlig granskning av de finansiella delen av delårsrapporten 
 Förvaltningsberättelsens innehåll
 Hur förbundet redovisar hur det prognostiserade resultatet är förenligt med målen för god ekonomisk 

hushållning, finansiella och verksamhetsmässiga mål. 
Vi har bedömt om delårsrapporten i allt väsentligt följer:
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
Fullmäktigebesluthållning

Metod

Granskningen har genomförts genom:
Dokumentstudie av relevanta dokument inklusive delårsrapporten 
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 direktionen beslutade målen
Översiktlig analys av resultat- och balansräkning

Inledning forts.
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Avgränsning

Vår granskning omfattar delårsrapporten per 2022-08-31.
Vår granskning har skett i den omfattning som följer av god revisionssed i kommunal verksamhet, främst såsom 
denna definieras av SKR och Skyrev. Det innebär att vi planerat och genomfört den översiktliga granskningen för att 
med begränsad säkerhet försäkra oss att delårsrapporten inte innehåller väsentliga felaktigheter. Granskning har 
således ej utförts i enlighet med ISA eller ISRE 2410. 
En översiktlig granskning är begränsad i omfattning och riktar i huvudsakligen in sig på intervjuer och analyser. De 
granskningsåtgärder som vidtas gör det inte möjligt att sammantaget skaffa en sådan säkerhet kring alla viktiga 
omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade om en fullständig revision utförts.
Vår granskning av redovisningen utgår från en bedömning av väsentlighet och risk.
Granskningen har inte som syfte att identifiera brottsliga handlingar, t ex förskingring.
I delårsrapporten har vi översiktligt granskat resultat- och balansräkning samt tillhörande noter. Övriga delar har 
enbart granskats med utgångspunkt från att informationen är förenlig med informationen i de finansiella delarna.
Granskningen av finansiella och verksamhetsmål är grundat på den återrapportering som finns i delårsrapporten. 
Denna rapport sammanfattar främst i avvikelseform våra väsentligaste iakttagelser från granskningen.

Inledning forts.
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Ansvarig nämnd

Granskningen avser direktionens delårsrapport som enligt 11 kap 16 § kommunallagen ska behandlas av respektive 
kommunfullmäktige.
Rapporten är faktakontrollerad av ekonomichefen.

Inledning forts.
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Förvaltningsberättelsen 
Enligt 13 kap. 2 § LKBR ska en delårsrapport innehålla en resultaträkning, en balansräkning och en förenklad 
förvaltningsberättelse. RKR preciserar i RKR R17 Delårsrapport vad förvaltningsberättelsen ska innehålla 
minimum för att motsvara kraven på en förenklad förvaltningsberättelse.
Enligt RKR R17 Delårsrapport  ska vidare uppgift i förvaltningsberättelsen bland annat lämnas om: 
Händelser av väsentlig betydelse som inträffat under delårsperioden eller efter dess slut, men innan 

delårsrapporten upprättas. 
Upplysningar om förbundets förväntade utveckling avseende ekonomi och verksamhet utifrån målen om 

god ekonomisk hushållning. 
En redovisning av hur helårsprognosen förhåller sig till den budget som fastställts för den löpande 

verksamheten. 
En bedömning av balanskravsresultatet utifrån helårsprognosen.

Vi noterar att förbundets förvaltningsberättelse uppfyller kraven vilka preciseras i RKR R17 Delårsrapport.
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Bedömning av fullmäktiges mål med betydelse av 
god ekonomisk hushållning  
Enligt kommunallagens bestämmelser ska direktionen i budgeten ange finansiella mål och verksamhetsmål som 
har betydelse för god ekonomisk hushållning. 
Direktionen har fastställt tre verksamhetsmål som bidrar till god ekonomisk hushållning.  
Förbundets sammanfattande bedömning är att god ekonomisk hushållning kommer att uppnås genom att två av 
tre mål förväntas uppfyllas under 2022. Ett mål bedöms delvis uppnås.
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Verksamhetsmål 
I delårsrapporten har förbundet följt upp de tre fastställda verksamhetsmålen enligt följande:

I delårsrapporten redogörs för målen, hur förbundet arbetat med aktiviteter under året och lämnar prognos för 
måluppfyllelsen för helåret. 
Förbundet gör bedömningen att två verksamhetsmål kommer att uppfyllas och ett verksamhetsmål kommer att 
delvis uppfyllas vid helåret. Gällande prognosen för 2022 kan vi inte göra någon annan bedömning än direktionen 
har gjort.

Mål fastställa av direktionen Måluppfyllelse enligt delårsrapporten

Vi har en ekonomi i balans - ett resultat >=0 kr
Prognoser visar ett resultat som uppgår till 91 tkr vilket 
innebär att målet kommer att uppnås.                                 

Vi följer upp och analyserar vår verksamhet. - 
Uppföljning ska ske varje månad på 
ledningsgruppsmöte

Uppföljningar sker varje månad på ledningsgruppsmöten 
men alla aktiviteter kopplade till målet har inte löpande följts 
upp men kommer att vara införda under året. Bedömningen 
är att målet är delvis uppfyllt

Vi arbetar som ett lag och får nöjda medarbetare - 
eNPS +5

Den prognos som lämnas visar att målet kommer att 
uppnås. Någon mätning har ännu inte gjorts.                  
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Balanskravsresultat 
Ett kommunalförbund ska enligt kommunallagen göra en bedömning av balanskravsresultatet baserat på 
prognostiserat resultat för helåret och detta ska redovisas i förvaltningsberättelsen. 

Förbundet redovisar en bedömning av balanskravsresultatet i förvaltningsberättelsen. Av delårsrapporten framgår det att
förbundets prognostiserade balanskravsresultat uppgår till -0,3 mkr. Balanskravsresultatet ska täckas av kommunbidrag
senast 2025 enligt redovisningen.

Det finns 5,0 mkr i balanskravsresultat att återställa från 2019, 2020 och 2021.

Direktionen har äskat extra medel från medlemskommunerna för att kunna återställa både årets och tidigare års underskott
genom extra anslag under innevarande år.

Beräkningen som ligger till grund för förbundets balanskravsresultat innehåller enligt vår bedömning inga noterade 
felaktigheter.
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Resultaträkning 

Förbundets resultat för delåret uppgår till 2,7 mkr, vilket är 5,8 mkr bättre än samma period förra året. I jämförelse med budget
har verksamhetens nettokostnader minskat med 1,4 mkr.

Avvikelsen mot budget förklaras av att intäkterna är ca 2,0 mkr högre än budget. Den största avvikelsen mot budget avser
ersättning för Räddningstjänst i Samverkan (RiS) som även har motsvarande kostnader. Ej budgeterade sjuklöneersättningar
påverkar också avvikelsen. Personalkostnaderna är i år ca 0,3 mkr lägre än budget. Övriga kostnader är 1,2 mkr lägre än budget
och minskningen finns inte på någon specifik post utan avser diverse kostnader. Dock bör man notera att drivmedelskostnaderna
har ökat med ca 46 % i jämförelse med budget. Avskrivningar är 0,8 mkr lägre än budget.

I prognosen förväntas resultatet vara i nivå med budget. Intäkterna förväntas överstiga budget med 4,9 mkr med anledning av
intäkter avseende RiS och ersättning för sjuklönekostnader. Verksamhetens kostnader överstiger budget med ca 5,9 mkr och
avskrivningarna minskar med 1,0 mkr jämfört med budget.

Belopp i Mkr 2022-08-31 2021-08-31 Prognos 
2022

Budget 
2022 2021-12-31

Verksamhetens nettokostnader -111,2 -112,7 -170,8 -170,8 -170,1

Förändring i %, jmf med fg år -1,3% -4,7% 0,4% 0,4% -1,1%
Medlemsbidrag 114,9 110,1 172,3 172,3 169,3
Förändring i %, jmf med fg år 4,4% 7,3% 1,8% 1,8% -1,1%
Finansnetto -1 -0,5 -1,4 -1,4 -0,9
Årets resultat 2,7 -3,1 0,1 0,1 -1,7

Nettokostnader exkl. finansnetto i 
relation till medlemsbidrag % 97% 102% 99% 99% -100%
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Balansräkning  

Soliditeten för perioden påverkas av det positiva resultatet i delårsbokslutet.

I balansräkningen ökar materiella anläggningstillgångar genom att årets investeringar överstiger årets 
avskrivningar. Fordringar ökar på grund av att kundfordringar mot kommunerna har ökat i delårsbokslutet. Likvida 
medel är lägre än vid årsbokslutet på grund av investeringar. Avsättningar för pensioner har ökat jämfört med 
årsbokslutet och påverkas av att nyintjänad pension överstiger utbetalda pensioner. Kortfristiga skulder är högre 
än vid bokslutet på grund av att man förskottsfakturerat bidrag från medlemskommunerna. Personalrelaterade 
skulder är något lägre än vid senaste bokslut.

2022-08-31 2020-12-31 2021-08-31
Balansomslutning 161 148 147
Redovisat eget kapital 4 1 0
Redovisad soliditet 2,5% 0,8% -0,2%
Omsättningstillgångar 88 77 84
Kortfristiga skulder 82 76 79
Balanslikviditet 107,3% 101% 105,6%

Belopp i mnkr
Kommunalförbundet
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Redovisningsprinciper 
I delårsrapporten ska enligt RKR R17 samma beräkningsmetoder användas som i den senaste årsredovisningen 
eller, om dessa principer eller metoder har ändrats, en beskrivning av karaktären på och effekten av förändringen. 
Upplysningar ska även lämnas kring säsongsvariationer, cykliska effekter som har påverkan på verksamheten, 
karaktären och storleken på jämförelsestörande poster, effekten av ändrade uppskattningar och bedömningar 
samt förändringar i väsentliga ansvarsförbindelser.
I delårsrapporten anges under avsnittet ”Redovisningsprinciper” att årsredovisningen är upprättad i enlighet med
lag om kommunal bokföring och redovisning (2018:597, LKBR) och rekommendationer från Rådet för kommunal
redovisning (RKR).
Information finns som beskriver säsongsvariationer och/eller cykliska effekter.
Förbundet anger att alla leasingavtal är att betrakta som operationell leasing.
När det gäller leasingavtal, RKR R5, är grunden att det är finansiell leasing som är mest vanlig och inte
operationell. Vi rekommenderade att förbundet gör en genomgång av avtal mm för att säkerställa vilken typ av
leasing förbundet har. Detta inkluderar hyresavtalen med respektive kommun.
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Drift- och investeringsredovisning 
Drift- och investeringsredovisningen ingår i delårsrapporten i enlighet med RKR R14 Drift- och 
investeringsredovisning. 
Av driftredovisningen framgår att nettokostnaderna för perioden uppgår till -111,2 mkr. Av uppställningen framgår 
intäkter och kostnader för perioden. Budget för perioden redovisas inte i uppställningen och inte heller 
budgetavvikelse.
Enligt budget ska investeringarna uppgå till 17,9 mkr. Vid delåret har förbundet investerat 7,2 mnkr, vilket visar på 
att förbundet har ca 10,7 mkr kvar att utnyttja.  Av sammanställningen framgår större projekt och även totalbudget  
och ackumulerat utfall för dessa investeringar.
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§ 83 Verksamhetsplan och budget för 2023 för 
gemensamma nämnden för alkohol, tobak och 
receptfria läkemedel (ATL0058/22)

Beslut
Verksamhetsplan och budget för 2023 antas med Karin Örjes (C) 

tilläggsyrkande.

 

Förslag till beslut på sammanträdet

Karin Örjes (C) gör ett tilläggsyrkande på förvaltningens förslag till beslut.

Förslaget blir således att:

Under 2023 kommer verksamheten arbeta med tre större uppdrag som givits av 

nämnden. Det som gäller är:

1. Framtagning av förslag på ny taxa för verksamheten

2. Förändring av riktlinjerna för serveringstillstånd

3. Rutiner för att utveckla kommunikationen med medlemskommuner

 

Sune Hemmingsson (C), Sören Juvas (S) och Karl Johansson (S) yrkar bifall till 

Karin Örjes (C) tilläggsyrkande.

 

Beslutsgång

Mötet ajourneras 10:20-10:30

Ordförande Helena Lindström (M) ställer förvaltningens förslag mot Karin Örjes 

(C) förlag och nämnden finner bifall till Karin Örjes (C) förslag till beslut.

Sammanfattning
Verksamhetsplanen för 2023 är en revidering av verksamhetsplanen för 2022. I 

planen redogörs för nämndens förutsättningar, nämndens verksamhetsmål och 

planering av ekonomiska resurser.

Beslutsunderlag

3 (4)3 (4)
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Inledning 
I Årsplan med budget 2023-2025 fastställer kommunfullmäktige mål och ekonomiska ramar 
för kommunens verksamheter. Utifrån detta ska nämnderna planera sin verksamhet 
kommande år genom egna målsättningar utifrån de resurser som nämnden har till sitt 
förfogande. Denna planering dokumenteras i verksamhetsplanen som sedan ligger till grund 
för uppföljningen nästkommande år.  

Verksamhetsplanen är indelad i två delar. Den första delen är en verksamhetsplanering vilket 
innehåller ett bakgrundsavsnitt, personalförhållanden och nämndens mål. Sedan följer den 
ekonomiska planeringen av drift och investeringar. Det är viktigt att alla dessa delar 
korrelerar, målen ska kunna genomföras inom den befintliga ram som kommunfullmäktige 
tilldelat.  
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VERKSAMHETSPLANERING 

Nämndens förutsättningar 
Agenda 2030 

Den 25 september 2015 antog FN Agenda 2030 i syfte att ha en gemensam agenda för hållbar 
utveckling. I begreppet hållbar utveckling ingår tre dimensioner av hållbarhet: social, 
ekonomisk och miljömässig. 17 målområden specificerades och tillsammans ska de leda till: 

- Att avskaffa extrem fattigdom 
- Att minska ojämlikheter och orättvisor i världen 
- Att främja fred och rättvisa 
- Att lösa klimatkrisen 

 

Gemensamma nämnden har beaktat de 17 globala målen i Agenda 2030 varav fokus har lagts 
på Mål 3, God hälsa och välbefinnande. Alkohollagen och lagen om tobak och liknande 
produkter är social skyddslagstiftning och syftar till 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 arbete med tillståndsprövning samt förebyggande, inre och yttre tillsyn. 
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VERKSAMHETSPLANERING 

Uppdrag och ansvarsområden 

Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel är ett samarbete mellan 
sju kommuner i Dalarna. Falun, Borlänge, Säter, Gagnef, Smedjebacken, Ludvika och 
Hedemora har kommit överens om att samarbeta i en gemensam nämnd enligt 
kommunallagen (2017:725) 9 kap §§ 19–35. 

De frågor nämnden hanterar är: 

• Prövning och tillsyn enligt alkohollagen 
• Prövning och tillsyn enligt lag om tobak och liknade produkter (dock ej tillsyn av 

rökfria miljöer) 
• Tillämpning av och tillsyn enligt lag om tobaksfria nikotinprodukter  
• Kontroll av läkemedelsförsäljning av receptfria läkemedel i detaljhandeln 

Falu kommun är värdkommun och nämnden ingår därmed i Falu kommuns organisation och 
tjänstepersonerna är placerade på ATL-kontoret som i sin tur ingår i miljö- och 
samhällsbyggnadsförvaltningen. Förvaltningen är uppdelad i nio avdelningar och styrs av tre 
nämnder samt kommunstyrelsen. 
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VERKSAMHETSPLANERING 

Förutsättningar, utmaningar och möjligheter 

ATL-kontoret har tillhört miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen sedan 2021. Vid flytten 
till miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen genomfördes också en organisationsförändring 
och flera nya tjänstemän tillträdde. Inför 2023 är utgångsläget stabilare än inför 2022 vilket är 
en bra förutsättning.  ATL-kontoret deltar i ett pågående projekt där alla processer ska 
kartläggas och beskrivas senast 2023, vilket kommer att förtydliga verksamheten ytterligare. 
Ju mer stabil grundverksamheten blir, desto större möjlighet finns att lägga energi på 
utveckling av verksamheten. Under 2023 kommer ATL-kontoret fortsätta sitt interna 
utvecklingsarbete samt med samverkan med andra myndigheter. Nämnden har fem anställda 
på heltid, varav en är enhetschef och fyra är alkoholhandläggare. 

De senaste åren har varit en föränderlig tid med pandemi, påverkan av kriget i Ukraina, 
energikris och inflation med ökade energi- och livsmedelskostnader. Allt detta har påverkat 
och fortsätter att påverka bland annat restaurangbranschen, vilket i sin tur påverkar nämndens 
verksamhet. Sedan 2020 har det tidigare relativt stabila inflödet brutits och det har varierat 
stort med antal ansökningar, samt påverkat intäkterna från tillsynsavgifterna av 
serveringstillstånden. Det har medfört en utmaning att göra träffsäkra prognoser gällande 
arbetsmängd och intäkter till verksamheten.  

Under 2022 trädde lagen om tobaksfria nikotinprodukter i kraft. Det förväntas att samtliga 
medlemskommuner delegerar uppdraget till den gemensamma nämnden. Det nya uppdraget 
kommer att påverka arbetsbelastningen framför allt initialt, men den bedömning som gjorts är 
att ATL-kontoret kommer att klara uppdraget framöver med befintlig personalstyrka. I och 
med den nya lagstiftningen kommer också respektive kommunfullmäktige anta en reviderad 
taxa för att möjliggöra att ta ut avgift för det nya uppdraget.  

Bedömningen är att arbetsmängden för verksamheten inför 2023 kommer att vara relativt 
konstant utifrån att antalet serverings- och försäljningsställen kommer vara i stort sett 
oförändrat, och att inflödet av ärenden bedöms fortsätta men att typen av ärenden kan 
förändras. Som exempel kan nämnas att antalet ansökningar om tillfälliga serveringstillstånd 
sjönk drastiskt under pandemin, men istället ökade antalet ändringar i nuvarande 
serveringstillstånd. Nu när pandemin avtagit har ansökningar om tillfälliga serveringstillstånd 
ökat igen, men däremot har antalet ansökningar om stadigvarande serveringstillstånd sjunkit 
under 2022.  
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VERKSAMHETSPLANERING 

Medarbetare 

Kompetensförsörjningsutmaningen är den enskilt viktigaste förutsättningen för att även i 
framtiden kunna erbjuda den service och de tjänster som förväntas. Kompetensförsörjning 
innebär att på kort och lång sikt säkerställa att kommunen har tillgång till medarbetare med 
rätt kompetens. Det sker både genom att behålla och utveckla nuvarande medarbetare samt att 
attrahera nya medarbetare. 

Kommunfullmäktige har i Årsplan med budget 2023–2025 antagit tre inriktningar för att 
försäkra kommunens kompetensförsörjning: 

• Falu kommun ska verka för en hållbar bemanning 
Falu kommun ska verka för att chefer och medarbetare har hållbar nivå på 
arbetsmängd, ansvarsområde och kompetens.  

• Falu kommun ska verka för ett hälsosamt arbetsliv 
Falu kommun ska verka för att chefer och medarbetare har en hälsosam arbetsmiljö 
som möjliggör friska arbetsplatser och balans mellan yrkes- och privatliv.  

• Falu kommun ska verka för en attraktiv arbetsgivarpolitik 
Falu kommun ska verka för att förväntningar, överenskommelser och villkor i 
anställningen är attraktiva, begripliga och tydligt kommunicerade inom och utom 
organisationen. 

För att möta framtida kompetensutmaningar planeras ett arbete på förvaltningen 2023 med 
SKR:s strategier i fokus. Arbetet med att systematiskt och strategiskt rekrytera och behålla 
medarbetare och ledare kommer att svara upp mot ovanstående förbättringar som 
kommunfullmäktige vill uppnå.  

Även om sjukfrånvaron på förvaltningen är låg och stabil kommer ett väl fungerande 
systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) i vardagen att fortsatt ligga högt på agendan med bland 
annat insatser för att säkerställa återhämtning och hållbara arbetsförutsättningar. Rutinen för 
introduktion och SAM ska revideras. 

Resultat i de senast genomförda OSA-enkäterna har visat att det finns anledning att se över 
arbetsplatsen och dess utformning, vilket resulterat i 2022 års stora projekt Arbetsplatsens 
utformning. Samtliga medarbetare på miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har, mer 
eller mindre, varit delaktiga. Målet med projektet är att medarbetare på miljö- och 
samhällsbyggnadsförvaltningen upplever Egnellska huset som en trygg och trivsam 
arbetsplats som möter medarbetarnas såväl som verksamhetens behov vad beträffar fysisk 
arbetsmiljö och nya arbetssätt. Planen är att genomföra det behovsstyrda kontoret i början av 
2023. 
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VERKSAMHETSPLANERING 

Nämndens verksamhetsmål 
Nämndens verksamhetsmål ska vara kopplade till grunduppdraget. Målen ska vara 
påverkningsbara och mätbara, och det ska anges vilka indikatorer som kan följa upp målen. 
De mål som bedöms adekvata är att handläggningstiderna ska hållas samt att tillsynerna ska 
utföras enligt tillsynsplanerna. Inför 2023 införs ett nytt mål vilket är att NKI-värdet ska öka 
(NKI = Nöjd Kund Index), värdet kommer mätas genom Insikt som är framtaget av SKR. 
Eftersom det inte finns något värde i nuläget kommer 2023 att bli startvärdet för 
verksamheten, vilket kommande mål kan utgå från. 

Verksamhetsmål 

Indikatorer för nämndens verksamhetsmål 

Nämndens mål Indikator Utgångsläge Målvärde för indikatorn 
Handläggningstiden för 
serveringstillstånd och  
försäljningstillstånd ska 
hållas 

Handläggningstid i 
avslutade ärenden 

Ansökningar har handlagts 
inom föreskriven tid 

Ansökningar ska 
handläggas inom 
föreskriven tid 

Tillsyn ska utföras till 
100% enligt 
tillsynsplanerna 

Tillsynsplan för 
serveringstillstånd, 
tobakstillstånd, folköl, e-
cigaretter och receptfria 
läkemedel 

Tillsynen ska utföras  
enligt plan. 

Tillsynen ska utföras  
enligt plan. 

Nämndens NKI-värde ska 
öka 

NKI-värde genom Insikt Nämnden har inget värde i 
nuläget 

Under 2023 kommer ett 
värde att sammanställas 
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PLANERING AV EKONOMISKA RESURSER - DRIFT 

Planering av ekonomiska resurser 
Tabell – Driftram 2023 

  Prognos 
2022 

Budget 
2022 

Budget 
2023 

Förändring 

Tkr Drift Drift Drift Drift 

Intäkter  4 804 4 750 5 091 7,2 % 

Försäljning av verksamhet 
(Kommunernas bidrag) 

 1 368 1 590 1 590 0,0 % 

Övriga intäkter  3 436 3 160  3 501 10,8 % 

Kostnader -4 804 -4 750 -5 091 7,2 % 

Totalt 0 0 0   
 

Kostnaderna för verksamheten förväntas öka med cirka 300 tkr. Anledningen är att PO- 
påslaget för pensioner höjs kommande år med 3,5% vilket slår med cirka 100 tkr på 
personalkostnaderna samt 200 tkr för att kunna genomföra krögarträffar, utbildningar för 
serveringspersonal samt delta i Insikt.  

De ökade kostnaderna för verksamheten bedöms kunna hanteras inom ramen för den intäkt 
som medlemskommunerna betalar idag och den ökning av intäkter som kommer i samband 
med uppdraget med tobaksfria nikotinprodukter.  

Med den ovan redovisade budget för 2023 så uppgår täckningsgraden till ca 69%.  

Medverkande 
kommuner 2023 

Fördelning 
andelar enligt 
viktningsmodell 

Budgeterade 
kostnader i tkr 
fördelat per 
kommun efter 
%-andel 

Bedömda 
intäkter till 
respektive 
kommun 

Budgetförslag 
nettokostnad 

Borlänge 27,3 % 1 389 1 011 378 

Falun 30,9 % 1 571 1 177 394 

Gagnef 4,6 % 234 101 133 

Hedemora 10,5 % 534 
 

335 199 

Ludvika 14,2 % 722 438 284 

Smedjebacken 6,0 % 305 243 62 

Säter 6,6 % 336 196 140 
 Totalt 100% 5 091 3 501 1 590 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  
 

Protokoll Datum Sida 
Samhällsbyggnadsnämnden 2022-11-10 8 (26) 

Sbn § 110 Medborgarförslag cykel- och gångväg 
mellan parkeringen vid ishallen och hagavägen 
SBN2022/0188 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar bevilja medborgarförslaget. 
 
__________ 
 
Ärendebeskrivning 
Ett medborgarförslag om att anlägga en gång och cykelväg mellan parkeringen vid 
ishallen och Hagavägen lämnades in till kommunfullmäktiges sammanträde 2022-04-
28 av medborgare. Kommunfullmäktige beslutade hänskjuta förslaget till 
samhällsbyggnadsnämnden för beslut. I medborgarförslaget bifogades en karta på ett 
förslag på möjlig sträckning.  
 
Gatuenheten har tittat på förslaget samt kontaktat förslagsställaren och haft dialog om 
sträckning av cykel och gångväg. I samråd har gatuenheten via samtal med 
förslagsställaren justera förslaget på möjlig sträckning på grund av markförhållanden. 
Enligt förslagsställaren är huvudsaken att få en förbindelse mellan nyanlagda cykel och 
gångvägen längs Hagavägen och till parkeringen vid ishallen och den tänkta 
multisportarenan.  
 
I dag finns det en mindre upptrampad stig mellan Hagavägen och i anslutning till 
elljusspåret och vidare till parkeringen vid ishallen, vilket visar ett naturligt 
rörelsemönster mellan Hagavägen och Ishallen. 
Befintlig stig kan göras om till en anlagd parkväg för gång och cykeltrafikanter, vilket 
förslagsställaren tycker att det låter som ett bra förslag på åtgärd. 
 
Beslutsunderlag 
Medborgarens förslag och förslag på möjlig sträckning gång och cykelväg 
Gatuenhetens förslag på sträckning av gång och cykelväg 

Delges 
Medborgaren 
Kommunstyrelsen 



 Säter 2022-04-08 

 

 

 

MEDBORGARFÖRSLAG 
Cykel- och gångväg mellan parkeringen vid Ishallen och Hagavägen. 

 

 

FÖRSLAG 

Att anlägga en cykel- och gångväg mellan parkeringen vid Ishallen och Hagavägen. 

 

 
Detta är endast ett förslag på möjlig stäckning. 

 

MOTIVERING  

Den åtgärden skulle bidra till ökad säkerhet för cykel- och gångtrafik. 

I synnerhet när kommunen planerar att anlägga en ny cykel/gångväg parallellt med 

Hagavägen. 

 

 

 

Hälsningar 

Christer Eriksson 
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Protokoll Datum Sida 
Kommunfullmäktige 2022-04-28 13 (51) 

Kf § 34 Nytt medborgarförslag om cykel- och gångväg 
mellan parkeringen vid ishallen och Hagavägen 
KS2022/0163 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar hänskjuta förslaget till samhällsbyggnadsnämnden för 
beslut. 

___________ 

Ärendebeskrivning 
Ett medborgarförslag om att anlägga en cykel- och gångväg mellan parkeringen vid 
ishallen och Hagavägen lämnades in till kommunfullmäktiges sammanträde 2022-04-
28 av Christer Eriksson. 

Medborgarens förslag 
”Att anlägga en cykel- och gångväg mellan parkeringen vid Ishallen och Hagavägen.” 

Information 
Förslagsställaren deltar vid sammanträdet och informerar om förslaget. 
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Protokoll Datum Sida 
Samhällsbyggnadsnämnden 2022-11-10 6 (26) 

Sbn § 109 Medborgarförslag om lekplats i kvarteret 
Oxen 
SBN2022/0435 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar avslå medborgarförslaget. 

__________ 

Bakgrund 
Ett medborgarförslag rörande en ny kommunal lekplats i kvarteret Oxen har 
inlämnats till kommunfullmäktiges sammanträde 2022-09-29. Kommunstyrelsen har 
beslutat att hänskjuta medborgarförslaget till samhällsbyggnadsnämnden för beslut. 

Ärendebeskrivning 

Säters kommun har beslutat om en lekplatsplan. Planen styr vart de kommunala 
lekplatserna ska vara lokaliserade samt hur de ska se ut och vilken utrustning som ska 
finnas. Planen förordar ett färre antal lekplatser som har en högre standard när det 
gäller utrustning samt tillsyn och underhåll. Historiskt har antalet lekplatser i Säters 
kommun varit stort vilket lett till eftersatt underhåll. Den mängd lekplatser som idag 
finns enligt plan innebär att kommunala lekplatser återfinns med god täthet inom de 
större tätorterna och byarna i kommunen. Vidare är gatuenhetens uppdrag genom 
lekplatsplanen att lokalisera lekplatser där de kommer det allmänna till nytta. Detta 
sker genom att lekplatsplanen följs och lekplatserna lokaliseras till de större tätorterna 
och byarna.  

Motiv 
Mot bakgrund av ovanstående anser gatuenheten 
att medborgarförslaget om en ny kommunal lekplats i kvarteret Oxen bör avslås. Med 
stöd av lekplatsplanen bedömer samhällsbyggnadssektorn att det redan finns ett 
lämpligt antal lekplatser i Säters innerstad. 

Beslutsunderlag 
Sammanträdesprotokoll Sbn§157 Dnr BN 13-137  
Strategi för lekplatser och aktivitetsytor i Säters kommun 
Medborgarförslag  
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Protokoll Datum Sida 
Samhällsbyggnadsnämnden 2022-11-10 7 (26) 

Sbn § 109 forts. 

Delges 
Förslagsställaren 
Kommunstyrelsen 
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Protokoll Datum Sida 
Kommunfullmäktige 2022-09-29 7 (33) 

Kf § 96 Nytt medborgarförslag om lekplats i kvarteret 
Oxen 
KS2022/0316 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar hänskjuta medborgarförslaget till 
samhällsbyggnadsnämnden för beslut. 

__________ 

Bakgrund och ärendebeskrivning 
Ett medborgarförslag om en lekplats i kvarteret Oxen lämnas in till 
kommunfullmäktiges sammanträde 2022-09-29 av Adam Callias, Säter. 

Medborgarens förslag 
”Vi som bor runt kvarteret oxen där det byggs många nya hus för tillfället önskar en 
lekplats för våra barn. Vi är många barnfamiljer i området och fler på ingång då det 
ska byggas mer hus nästa sommar. Om våra barn vill leka på lekplatser så behöver vi 
alltid åka eller gå till grannområden eller liknande. Vi önskar en lekplats för oss i 
närområdet. Det finns mycket plats och mark för det. Önskan om lekplatsen bör 
innehålla mer än en sandlåda och rutschkana. Gungor, lekborg och andra roliga, 
pedagogiska och spännande saker finns att välja på. Om ni har svårt att inspireras så 
står alla föräldrar i grannskapet till tjänst för förslag om rolig äventyrliga lekställningar. 

Brist på roliga lekplatser i närområdet. Många barnfamiljer på plats. Vi ska inte behöva 
åka iväg varje dag för att aktivera våra barn. Samt motivera barnen att ta sig till 
lekplatserna.” 
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